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[Nummer 1]
J.M.A. Biesheuvel Regen
Ik ben nu haast vierendertig en zie hoe m'n tijd steeds sneller verstrijkt. Ik doe m'n
dagelijkse werk meestal met plezier. Iets voor zevenen sta ik 's morgens op, was me,
kleed me, scheer me en ontbijt met Eva. Dan drink ik nog een grote mok koffie en
steek een sigaar op. In alle rust vertrekken we naar de grote weg, we wachten op de
snelbus die ons naar Den Haag zal brengen. Zo gaat het iedere dag. Tussen de middag
eet ik met Eva een paar broodjes en drink een glas melk. Dan breng ik haar weer
naar haar werk en ik ga naar het mijne. 's Avonds moet het rustig zijn. Niet te veel
bezoek en ook niet uitgaan. Er gebeurt op die manier niet veel maar ik geloof dat de
uren zo toch langer duren dan wanneer je maar heen en weer rent, allerlei soorten
van vertier en afleiding zoekende. 's Avonds en in het weekend lees ik, schrijf ik en
luister ik naar muziek. Ik heb een platencollectie van plus minus honderd
langspeelplaten. Af en toe neem ik m'n viool ter hand en probeer een gevoelig wijsje
te spelen. Nieuwe boeken lees ik niet, ik herlees alleen maar. Naar de televisie kijken
doe ik niet. Soms loop ik na het eten anderhalf uur door de kamer te ijsberen, dan
verveel ik me; er is iets dat me dwars zit maar ik kan er niet over praten. De ellende
die m'n gemoed beknelt valt toch niet te lenigen en er over spreken heeft, zelfs met
Eva, geen zin. Een paar dagen geleden liep ik ook zo door de huiskamer. Er stond
geen plaat op. Eva zat te studeren. Ik dacht eraan hoe het zou zijn als ik dood was.
Soms, als ik erg gelukkig ben, wil ik maar meteen dood gaan. Het leven kan het beste
op een mooi moment afgebroken worden. Tijdens het kozen in de armen van je vrouw
sterven, dat lijkt me mooi. Ik lag op een baar in de huiskamer, de uitheemse sprei
die ik op mijn zestiende al van mijn moeder heb gehad en waar ik altijd 's
zondagsmiddags op heb liggen rusten is in een mooiere plooival dan ooit over mijn
dode lichaam uitgespreid. Tegen een lijkbleek gelaat komen de kleuren van de sprei
pas mooi uit. Met mijn linkerhand omknel ik een boekwerk: Moby Dick. Mijn
rechterhand wordt gelikt door mijn lievelingspoes. Eva zit naast de baar en praat
over vroeger, over hoe gelukkig we zijn geweest, ze vertelt hoe we elkaar het eerst
hebben ontmoet. Dan gaat zachtjes de huiskamerdeur open en vier oude vrienden
treden binnen. Eva kust me op het voorhoofd en treedt terzijde. Ze gaat slapen want
ze moet morgen weer vroeg werken. Ik wil iets heel speciaals voor haar achterlaten
om haar de eenzaamheid wat te verzachten maar ik heb niets, er is niets dat ik haar
nog geven kan, plotseling fluister ik onze oude poes in het oor: ‘Nu moet je van me
weggaan en bij Eva in bed gaan liggen, precies zoals je altijd hebt gedaan als we nog
maar nét in bed lagen,’ en de poes springt snorrend op de grond en loopt op het lichte
gestommel af dat Eva in de slaapkamer maakt. De vier mannen tillen de baar op en
dragen hem langzaam en waardig naar buiten. Maar ze zijn nog niet buiten het bereik
van ons huis gekomen of ze zetten er de pas in, richting Scheveningen. Ik weet dat
ik in deze streek nooit terug zal keren en daarom ga ik af en toe recht op de baar
zitten om beter te kunnen kijken. Af en toe dreigt de gladde, afglijdende sprei op de
grond te vallen maar ik kan nog altijd een hoek van het kleed tussen mijn knieën
knellen. Voor het laatst zie ik de konijntjes, de reigers en de hazen in de buurt van
Duyvenvoorde. Mijn leven lang heb ik hier dagelijks op en neer gereisd. Ik ken hier
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iedere boom en ieder bosschage. Jaar in, jaar uit heb ik alles gezien, bij winter en
lente, bij zomer en herfst. Net zoals alle bladeren hier
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ben ik in de herfst van mijn takje gevallen, ben ik dwarrelend naar beneden gebladerd.
Mijn vrienden kijken tegelijkertijd naar het boek in mijn linkerhand alsof ze denken
dat ik daar een toepasselijke passage uit voor zal lezen. Dat doe ik niet, ik houd
Achab, Ishmael, Queequeg, Stubb en de walvis voor me zelf, ik denk aan een heel
ander lied maar ook dát zeg ik niet hardop:
‘Herr: es ist Zeit. Der Sommer was sehr gross.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren lass die Winde los.
Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;
gib ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin und jage
die letzte Süsse in den schweren Wein.
Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wir in den Alleeen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.’

De mannen die mijn baar dragen schoppen de blaren in de tuinen van Wassenaar op.
Niemand durft ons weg te jagen. Gelukkig is het haast alle burgers duidelijk dat
ik begraven word. Tweemaal kruip ik helemaal onder de sprei omdat ik giechelen
moet. We lopen langs de vijver van een nukkige oude heer, een rijk man die juist
een bedeesde jongeling een schrobbering geeft. Hij zou ons met een kort gebaar van
zijn rechterarm weg willen wuiven maar dat mag hij niet. Zo lopen mijn vrienden
uren voort. In het zicht van de Scheveningse haven hef ik voor het eerst tijdens de
tocht hardop een lied aan, mijn dragers vatten moed, rechten hun ruggen en lopen
trots op de veilinghallen af. Tot ver in het rond weerklinken onze verzen, je kunt
horen dat het ons recht uit het hart gegrepen is, de rillingen gaan me zelf over de rug,
nimmer tevoren heb ik de melodie zo mooi horen verklanken!:
‘Wij loven U o God! wij prijzen uwen naam!
U eeuwig' Vader! U verheft al 't schepsel zaam.
Zingt serafs, eng'len zingt! heft machten aan en tronen!
Onafgebroken rijz' uw lied op hooge tonen!
Gij, driemaal heilig zijt G', o God der legerscharen!
Dat aard en hemel steeds uw grootheid openbaren.
U looft d'apostelschaar in heerlijkheid o Heer!
Profeten, martelaars vermelden daar uw eer.
Door heel uw kerk wordt steeds daarboven, hier beneden,
In strijd en zegepraal, uw groote naam beleden;
Zij looft, o Vader! U, oneindig in vermogen,
Onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in meêdogen.’

Achter een onooglijk, hoog, grijs betonnen gebouw met weinig ramen, ontworpen
door een architect die lijdende moet zijn geweest van een knagende zenuwpijn in
een der diepste wortels van zijn gebit, eigenlijk net zo'n stapeling van appartementen
als waar ik zelf mijn leven lang heb gewoond, wachtend op een beter lot en een glimp
van het Paradijs, ligt in de oude haven tussen de loggers een bark tegen de peilers

[tijdschrift] Maatstaf, Maatstaf. Jaargang 21

op de golfjes te rijden. Mijn vrienden dragen me aan boord en zien tot hun verbazing
hoe onmiddellijk de zeilen gehesen worden, hoe de touwen voor en achter worden
losgegooid, Theo van de Lauriergracht wil op de kade springen, hij moet voor het
weekend nog een opdracht afhebben, maar wordt er door de bootsman op opmerkzaam
gemaakt dat hij bij me dient te blijven tot ik rust gevonden heb. ‘Dat kan nog wel
even duren,’ mompelt hij weerstrevend op zijn eigen droog-koddige manier. Nu
wordt mijn baar voorzichtig op het voordek geplaatst. Zo varen we nu al maanden
lang en een goede plek heb ik nog steeds niet gevonden. Karel brengt me 's morgens
de morgendrank van het
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land dat we toevallig aandoen. Hans leest sprookjes van Andersen voor en Arthur
schrijft een nieuwe verhandeling over de vis in het volkenrecht. Op alle manieren
probeer ik hem aan het verstand te brengen dat de vis, koud- of warmbloedig niet
per se voorwerp maar ook onderwerp van recht kan zijn als we langzaam een prachtige
haven in een ver land binnenzeilen, het kan net zo goed de Ivoorkust, Dar Es Salaam,
als Zuid-China zijn. De zon schijnt met een gloed zoals ik hem nog nooit heb zien
schijnen, boven de wouden op de berghellingen voor ons hangt een lichte mist,
palmboompjes ruisen op de kade voor de hoge wit gepleisterde huizen, de zee achter
en onder ons klotst ongevaarlijk aandoend. Hoe wiegelt ons schip nog na als de zeilen
al worden gereefd! Achter de huizen zie ik een tropisch landschap zoals ik het in
mijn dromen niet heb mogen zien. De bootsman geeft mijn dragers te kennen dat we
hier zestien dagen moeten blijven, de huid van het schip moet van schelpen en ander
aangroeisel worden ontdaan. Terwijl ik van het schip gedragen word komen
vierendertig kleine jongetjes links en rechts van het pad op de kade staan. Terwijl ik
langs hen drijf op de wiegelende bewegingen mijner vrienden zingen ze met zachte
hoge stemmetjes:
‘In het land der grijze dalen
is een vogel groot en klein,
die er alles moet betalen
omdat daar geen mensen zijn.’

Het wordt me een beetje griezelig en angstig om het hart. Ik zeg dat ik hier liever
niet begraven word maar Karel dringt aan. Hij heeft een teken op één der hoofden
van de kleintjes gezien, zegt hij. Zo sjokken we de bergen in. Ik houd me slapende.
We komen bij een waterval. De grond is bezaaid met vreemd gevormde rotsblokken
waartussen de grond zacht en reeds omwoeld is. ‘Me dunkt dat we hier een kuil voor
je moeten graven,’ zeggen mijn vrienden. Maar ik stel de beslissing uit, zeggende
dat ik niets bekends zie, niet in de opstelling der bomen en struiken, niet in de vorm
der stenen, zodat ik ook hier niet liggen wil. ‘Ja maar beste jongen, je wilt toch niet
op de steen der wijzen zelf begraven worden?’ houdt Hans zachtjes aan.
Ze beginnen te graven en leggen me in de kuil. Wat ruikt de aarde goed, ze is rul
en nattig, een soort vruchtbare turfmolm waarvan de vlokken zwaar op de hand
wegen, twee dotjes van die aarde in mijn neusgaten en een in mijn mond en ik zal
volgens de grondbeginselen van de natuurkunde wérkelijk voor de laatste keer
afscheid moeten nemen. De baar wordt onder me vandaan gehaald. Een klein zijden
kussentje, mijn boek en de sprei mag ik behouden. In de verte hoor ik het koor van
de jongetjes weer. Hopende dat ik hen geen tweede keer hoef aan te horen vraag ik
mijn vrienden of ze mij zo snel mogelijk toe willen dekken. Ik huiver van angst. Zal
ik werkelijk gestorven zijn vóór deze vreemde grond, waarop zelfs kinderen zulk
een huivering verwekken, mijn neus zal bedekken? Mijn vrienden knielen aan de
kuil en beginnen een stilzwijgend gebed. Terwijl ik naar Hans, Karel, Arthur en Theo
kijk fladderen mijn gedachten weer weg. Ik wil me krampachtig herinneren wat het
mooiste is dat ik van mijn leven aan geluiden en beelden heb mogen ontvangen. Ik
zie Theo en Karel al losse kluiten in de hand nemen met de bedoeling om ze naar
beneden te werpen als het lang verbeide beeld me weer te binnen schiet:
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Ik was eens aan een meer in Zwitserland. Ik logeerde in een groot huis waar ik oude
Russen aan tafel bediende. Vorsten, vorstinnen, prinsen, prinsessen en gewone
burgers. Ook een militair, een oud-generaal die met zijn pollepel de scepter in de
keuken zwaaide. Hij was doof en stom, oud en der dagen zat. Hij had vrouw noch
kinderen meer maar bewoonde in het huis één der mooiste vertrekken. Op een keer
kwam ik van een lange wandeling door de bergen vermoeid thuis. Ik had het laatste
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stuk hard gehold omdat er zich een verschrikkelijk onweer dreigde te ontladen, de
hemel zag zwart van de samengepakte wolken. Op weg naar mijn kamer zag ik de
oude man zitten. Zijn kamerdeur zat op een haakje, er was niemand in de gang, waar
het overigens zo donker was dat de oude man me niet kon zien. Ik zag hem uitkijken
over het meer. Hij zat in een rotan stoel in het midden van zijn kamer. De deuren
naar de tuin stonden open. Het werd buiten almaar donkerder en in de kamer werd
het lezen onmogelijk. Daarom ontstak de generaal een paar lichten. Toen de eerste
druppels vielen legde hij zijn boek neer, stond op, liep naar een kast en haalde een
oude vergeelde foto uit een lade. Hij keek er langdurig naar en kuste de prent. Ik
denk dat hij niet in de gaten had hoe een aarzelend kipje zijn kamer binnen was
komen wandelen en op twintig centimeter afstand van de drempel naar de grote
druppels keek die aan een zware bui voorafgingen en de struiken in een frisse ijzeren
gloed zetten. Ook een geitje was binnengekomen en stond naar buiten te gluren. Het
kipje stond verlegen met zijn snaveltje aan het vloerkleed te plukken. Het geitje gaf
geen kik. Het was warm, erg warm weer, de regen die viel was ook warm, er stond
geen wind, het begon steeds harder te regenen, het water plensde loodrecht naar
beneden. Door een gemene en felle lichtflits, onmiddellijk gevolgd door de luidste
donderslag die ik ooit heb gehoord, werd de oude man opgeschrikt uit de aandacht
voor zijn foto. Hij zag de geit en het kipje en schoot in de lach. Zo zaten die drie
wezens minuten lang naar buiten te kijken, de minuten dat het stortregende waren
te tellen maar de aanblik van die drie duurde voor mij een eeuwigheid. Toen het
ophield met regenen dwarrelde de oude foto op de grond. De man was in slaap
gevallen en zelfs aan de kale achterkant van zijn schedel kon je nog zien dat hij
glimlachte. De lichtjes aan het plafond van het vertrek werden in de schedel weerkaatst
als in een omgekeerde matglazen schaal met een verschoten blauw bloemetjesmotief.
Het kipje maakte drie keer een onhandige beweging naar rechts met zijn kop, toen
naar links en liep argwanend ‘tok tok’ mompelend naar buiten. Het geitje keek nog
even naar de oude, maar toen het geen fris groen in zijn handen zag liep het eveneens
aarzelend naar buiten, pas toen het buiten in een plasje stapte mekkerde het, maar
de oude sliep door.

Gerrit Komrij Het ijzeren paard
Alleen de domme wantrouwt de schijn.
Je zag eens, in een blauwgeruite kiel,
Iemand aankomen op een goederentrein.
Hij draaide aan iets dat leek op een wiel.
Je dacht: dat is waarachtig Michiel.
De heuvels werden groene zeeën
Waarop, als een albatros, je ziel
Van geluk bijna was uitgeglejen.
Je was in je meest nautische nopjes:
Als een windvang wapperde je overjas.
Toen floot de trein. Toen lag je op je
Neus, naast de rails, in een waterplas.
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W.D. Kuik Vijf Waaiergedichten
I Recept voor Charles Conder
Tussen steen en verslenst
verfaaide,
versleten tot op het bot
bleekbeen
slons;
plaatje van kalk krijt en lijm
uit leem op satijn;
dekverf waaier
nul.

II Japanse waaier voor Whistler
Reis naar het noorden grijze lucht verlaat het penseel,
geef aan het papier de waarde.
Kom nu verte, drie bergen wilg,
mistig onder de maan teerbesnaarde
visser in uw bootje of wordt het ezel
op zijn eindeloze os de watervlek,
gek, de reizende dichter
langs het bergpad in de sneeuw.

III Etalageroos voor de redacteur van La Dernière Mode, gazette du Monde
et de la Famille
Paars-rose roos fijnbesneden, shantung roos
verdroogde pioen in het fruitglas
speel met mijn gedachten
gaas en eeuwig als de nachtvlinder
of nog minder
de laagste trap, de orde van plezier
der dames,
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verwelkt dier uit naald en draad
masker make-up zonder reden
scherf van het gelaat.

IV De uitzinnige raven, een Venetiaanse legende
voor Manet lithograaf
Verraden zijn naam zijn hart,
eens was er klaarte voor de man van wapenen,
stierf hij in een ver land
want giftig het violet van een liefde
schraal als de lentewind
glimlach van de dood uit Parma.
Het hatelijk aas eet raven
neem dit gebroken brood,
drink de zure wijn
en zwerm uit en sla aan het huiselijk venster
bevlerk de zinnen, drenk bloedrood uw snavel
boden vervuld van venijn.

V Fladderliedje op een gazet-waaier
voor Max Elskamp
Appelmans O Appelmans
karretje met mosselen
stoepier je ruikt het maal,
twee hongerige klanten
Gaston binnen Gaston buiten
achter de cathedraal,
St Anneken St Anneken
éénbeen schuift aan
in de hemel van de zandstraat
was het zien en vergaan.
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J.H.W. Veenstra Du Perron en Franz Hellens
Een meer om zijn persoon dan om zijn werk gewaardeerd vriend van Du Perron is
Franz Hellens geweest, de franstalige Belgische schrijver die hoewel Vlaming van
afkomst, beter een Europees schrijver zou kunnen worden genoemd. Hellens stierf
nog maar kortgeleden, op 20 januari 1972. Hij woonde sinds zijn pensionering als
hoofd van de bibliotheek van het Belgische Parlement in het dorp La Celle-Saint
Cloud vlak bij Parijs en toen hij eind 1971 negentig jaar werd, bleek uit een uitvoerig
gedenk- en vriendenboek dat ter gelegenheid van dit feit in Brussel werd uitgegeven,
hoezeer zijn activiteiten een ver buiten de Belgische grenzen reikende functie hebben
gehad. In die bundel1 heeft een falanx van auteurs uit een reeks Europese landen
facetten van Hellens' werk belicht, de eruit betrokken indrukken onder woorden
gebracht, historische relaties en ontwikkelingen verduidelijkt of ook alleen maar het
soort welgeformuleerde hommage gebracht dat iedereen die van dichtbij of van ver
bij het feit was betrokken, de even bescheiden als sympathieke jubilaris volop gunde.
Zo'n bundel bevat uiteraard ook bijdragen die uitsluitend ‘pour la bonne bouche’
zijn geschreven, maar in zijn totaliteit illustreert dit werk die opvallende uitstraling,
verwerking en vervlechting van artistieke impulsen zowel als experimenten, die juist
in deze eeuw aan onze cultuur een echt Europees stempel hebben gegeven. En dan
niet alleen een West-Europees stempel, want aan het grondpatroon hebben Oost- en
Zuid-Europa eveneens hun deel gehad; zolang tenminste de totalitaire regimes van
rode, zwarte en bruine signatuur met hun kleinburgerlijke rancunes tegen alles wat
nieuw en open en ondernemend is in de culturele bedrijvigheid, er niet hun
gewelddadige domper op gingen zetten.
In dit patroon past de rijpe Du Perron met wat hij wilde en verwerkelijkte op een
heel eigen wijze, maar ook de jonge Du Perron snuffelde eraan op een manier die
wel hem maar beslist niet de Nederlandse schrijver in het algemeen karakteriseert.
Het eerste is hier niet aan de orde, maar bij Du Perrons jeugdzonde was Hellens
betrokken en de nauwelijks meer bekende gang van zaken toen, is te aardig om niet
alsnog te memoreren.
In 1922, ruim een half jaar nadat hij met zijn ouders ter voltooiing van opvoeding
en opleiding uit het toenmalige Nederlands-Indië in Europa was aangekomen, trok
de leerlingschrijver Eddy du Perron naar Parijs. En dan nog wel naar wat hij als het
Mekka was gaan zien van het ware artistendom, naar Montmartre. Zijn ouders hadden
als woonplaats Brussel gekozen waar familie had gewoond en nog woonde, waar
bovendien de prijzen laag en de belastinginspecteurs mild waren. Maar Brussel was
Europa niet en de jonge Eddy, die in zijn Indische afzondering al met schrijfproeven
in dicht en ondicht aan zijn talenten had gesleuteld, was hongerig naar wat puur
Europees was. Of beter, naar wat volgens de spiegels van schrijvers als Murger c.s.
Europees schéén.
Trouw aan het model bewoonde hij op Mont-
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martre een half jaar lang een armoedige mansarde en de genade van de artistieke
inwijding moest hem nu wel ten deel vallen. Het gebeurde ook; dat wil zeggen zijn
eigen intelligentie bezorgde hem die inwijding. Het was niet de wereld van de
zogeheten bohême waar hij zijn impulsen en voorbeelden opdeed, maar die van de
toenmalige artistieke modernisten die in het begin van de twintiger jaren in Parijs
zich in hun roerigste concentraties, combinaties en machinaties uitleefden. Alle
uitingen van de in en vlak na de eerste wereldoorlog zo geestdriftig gekoesterde
‘Esprit Nouveau’ vielen er te ondergaan. Futuristen, kubisten, dadaïsten, surrealisten,
ze vormden daar om en bij 1922 een ‘pêle-mêle’ van apostolisch gedreven zoekers,
van luidruchtige propagandisten en van lachwekkende meeroepers van de leuzen
van de dag. Door een toevallige ontmoeting op een tentoonstelling met een andere
jonge schrijver in hope, de beweeglijke en op alle artistieke markten opererende
Pascal Pia, kreeg Du Perron al onmiddellijk een goede gids op wat voor hem een
terrein was dat nergens meer leek op een Murgerdecor.
Niet bang voor de praktijk, waar het hem uiteindelijk om ging, schreef hij op
datzelfde Montmartre een werkje dat met voorbijzien van een paar in Indische dagen weekbladen gepubliceerde feuilletons, zijn eigenlijke literaire debuut werd. Hij
gebruikte er de Franse taal voor en publiceerde het onder de titel Manuscrit trouvé
dans une poche in januari 1923 in eigen beheer voor een beperkte kring van familie
en vrienden. De titel was een bewust gekozen pastiche en een verwijzing naar een
eerder gepubliceerd werkje van André Salmon, Manuscrit trouvé dans un chapeau
(die op zijn beurt natuurlijk de titel weer aan Poe's MS Found in a Bottle had
ontleend). Eddy du Perron onthulde zich in het boekje alleen als de bezorger van de
tekst, die dan geschreven zou zijn door een zekere Bodor Guila. Voor kenners van
Maleis of Indonesisch is deze naam op zich zelf al veelzeggend. In bijna gelijke
schrijfwijze staan de beide woorden voor het begrip gek; het ene in de psychiatrische
zin, het andere in de kontekst van een voor de gek of voor de mal houden.
Waarom die naam was gekozen bewees de uitzonderlijke tekst van het boekje
overduidelijk. Volgens de ondertitel was het de kroniek van een bekering en bij lezing
blijkt algauw dat er een bekering tot het modernisme mee is bedoeld. De
tweeëntwintigjarige bekeerling, die volgens de toelichting van de bezorger gek werd
en wiens in een jaszak gevonden manuscript hem door de behandelende geneesheer
was afgestaan, was als Du Perron zelf even tevoren naar Montmartre gegaan om er
de ambiance van een aanstaand schrijverschap te ondergaan. Hij, die zelf nog schreef
volgens de oude klassieke voorschriften, had toen de recente moderne literatuur
gelezen, maar hij had er niets van begrepen. Daarna had hij de schrijver Tristan
ontmoet, die hem had gezegd dat zijn literaire opvoeding vijftig jaar achterliep. Hij
ging ook diens poëzie lezen ‘avec l'air d'un orang outang qui doit soigner un
nouveau-né’. Niettemin ging hij vanaf de volgende dag soortgelijke verzen zelf
schrijven.
In het boekje volgen op dit ‘verslag’ allerlei pseudo-futuristische,
pseudo-dadaïstische en pseudo-surrealistische verzen die half pastiche en half serieus
bedoelde probeersels zijn. Een in fascimile afgedrukte ziekteverklaring van een via
een scatologische oprisping verzonnen dr. Lucien Grattefesces, besluit het
pseudo-document. Het hele werkje is behalve pastiche tegelijk nog parodie en satire
ook en daarnaast een naïeve, onhandige maar wel degelijk als een ernstig experiment
ondernomen potpourri van wat toen de formele vernieuwingen waren van het
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modernisme. Van enig begrip voor het hoe en waarom van de formele problematiek,
blijkt nergens iets. Alleen iemand die buiten de hele ontwikkeling had gestaan en er
pardoes tegen op was gelopen, kon de ‘panache’ opbrengen om zich zo te uiten. Met
wat voor

[tijdschrift] Maatstaf, Maatstaf. Jaargang 21

9
buitenstaanders de Franse slag heet en met de ontdekkersvreugde ook van de leerling
die voor het eerst in een laboratorium rondloopt en ziet dat er met een slag links en
een stoot rechts heel wat van het mechanisme aan het draaien valt te brengen.
Du Perrons literaire eersteling heeft geen artistieke waarde en is daarom ook niet
opgenomen in zijn verzameld werk. Maar als een ‘egodocument’ is deze oefening
in wat puur buitenkant bleef een uniek geschriftje, dat een plaats zou verdienen in
een om de curiositeit ook samengestelde bloemlezing uit zijn werk. Een van de
bedoelingen van zijn boekje was inderdaad min of meer ernstig, want hij wilde het
besproken zien. Pia, met wie wel de Tristan van het manuscript zal zijn bedoeld,
kende toen al de jonge franssprekende Brusselaar van Vlaamse origine Frédéric van
Ermenghem, die onder het pseudoniem Franz Hellens door enkele publicaties enige
naam had gemaakt. Hellens had in de eerste wereldoorlog een tijdlang in Frankrijk
gewoond en was er onder andere in Parijs in aanraking gekomen met het nog jonge
kubisme en bevriend geraakt met beeldende kunstenaars als Modigliani en
Archipenko. Pia en Hellens behoorden ook tot de medewerkers van het jongerenblad
Ça Ira en met een andere jonge schrijver uit die kring, de al eerder genoemde André
Salmon, had Hellens in 1921 het blad Signaux de France et de Belgique opgericht,
dat de artistieke banden tussen Frankrijk en franstalig België moest versterken. Het
tijdschrift overleed al na een jaar, maar Hellens zette door en richtte alweer in 1922
met een andere vriend, de jonge dichter Melot du Dy, het wel levensvatbare
maandblad Le Disque Vert op, waarin algauw de meesten van de toen veelbelovende
jonge Franse schrijvers als Gide, Malraux, Cocteau en een reeks anderen, als ook
een groep jonge Belgische modernisten die voor het merendeel studeerden aan de
Brusselse Vrije Universiteit, gingen meewerken. Als een annex van het blad
verschenen er ook boekuitgaven van de medewerkers; en Pia,
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die even tevoren een artikel aan Hellens als romancier had gewijd, had Du Perron
geen betere raad kunnen geven dan door hem te verwijzen naar zijn actieve stadgenoot,
die toen voor elke nieuwlichterij openstond.
Hellens kreeg bij inzage van het boekje direct wel de indruk dat de onbekende
schrijver toch niet helemaal gek was, achter welke naam hij dan ook zou moeten
worden gezocht. Hij zelf had zijn renommée voornamelijk te danken aan het
fantastische karakter van een deel van zijn werk, dat de aanhangers van de
irrationalistische en illusionistische stromingen van direct na de eerste wereldoorlog,
de oorlog immers die ‘la dernière’ heette te zijn, wel moest aanspreken. Tijdens zijn
verblijf in Frankrijk had Hellens zijn roman Mélusine geschreven, die in 1920 in
België werd gepubliceerd. Het was een in een welhaast somnambule toestand
geschreven fantastisch verhaal waarin al elementen zijn te onderkennen van het
dadaïsme en surrealisme die kort daarna zouden worden gepropageerd. Het werd tot
een genre gerekend dat het fantastisch realisme ging heten nadat de criticus Edmond
Picard dit procédé van een exact noteren van onmogelijke en onbestaanbare toestanden
‘le fantastique rêel’ had genoemd. Voor Hellens was het weer aanleiding om een
bundel met in een soortgelijke trant opgezette verhalen Réalités fantastiques te
noemen.
Het procédé moet zowel schrijftechnisch als literair-historisch worden
onderscheiden van het latere surrealisme en ook van het nog weer wat jaren later uit
Italiaanse bron voortgekomen magische realisme. Hellens heeft zijn werkwijze altijd
welbewust onderscheiden van surrealistische procédés als het automatische schrift,
de droombeschrijving, de associatief gewekte woorden- en beeldenreeksen enzovoort.
In Mélusine hebben droombelevenissen wel de leidraad aan het verhaal geleverd,
maar het is geen droombeschrijving. Met de logica van de zintuiglijke realiteit en
volgens de gangbare constructieve eisen van een verhaal zijn hier gebeurtenissen
weergegeven die onbestaanbaar zijn, zonder dat ze de direct symbolische wortels
hebben die mythen, sagen en sprookjes kenmerken. Edgar Allan Poe was de grote
inspirator geweest van Hellens en van de toen vernieuwde versie van het genre. Het
had ook zijn weerklank bij de jonge Malraux, die er de soortnaam ‘farfelu’ aan gaf,
wat dan weer werd vastgelegd in zijn in de loop van de twintiger jaren gepubliceerde
boek Royaume Farfelu. Het gaat daar om het vrije en pure fantaseren bij wijze van
een niet aan de dagelijkse realiteit gebonden spel en nog weer latere echo's vielen er
bij ons te beluisteren in werk van Bordewijk en Belcampo.
Hellens, die dus wel oog moest hebben voor wat als de neerslag werd gepresenteerd
van een gestoorde geest, en dan nog wel met een speciale opdracht van de hem
onbekende ‘bezorger’, vertrouwde de bespreking van Du Perrons Manuscrit toe aan
een andere jonge fransschrijvende Belg, die even eerder had gedebuteerd en wel in
het vijfde nummer van Le Disque Vert. Het was de in Namen geboren en toen in
Dinant als leraar werkzame Henri Michaux, die het voor hem onverdraaglijke België
uit en de literatuur in wilde en zich door de fantastische wereld van Mélusine
geïnspireerd voelde.
Michaux, die later door zijn gevoelige verkenningen in woord en beeld van de
onbewuste regionen van de mens een kunstenaar met een wereldnaam zou worden,
was dus Du Perrons eerste publieke beoordelaar. Deze laatste trof er iemand mee die
het modernisme zo ernstig nam dat hij het de vermetele speler met het genre net niet
genoeg deed.
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De recensie verscheen in de derde aflevering van de tweede jaargang van Le Disque
Vert, van december 1923. Het was een korte kritiek, ondertekend met de initialen
H.M., waarin Michaux er terecht op wees dat het in de poëzieproeven van het boekje
alleen maar ging om een uiterlijke benadering van de poëzievernieuwing. De auteur
zelf karakteriseerde
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hij als volgt: ‘Pour la reste, il est une de ces sortes d'esprits qui considèrent la
littérature méchaniquement, techniquement, extérieurement. Les classiques, pour
eux, sont des compositeurs d'alexandrins et les romantiques des collectioneurs du
mot “nature”. Dans les modernes, qu'il essaie de ridiculiser, il ne voit que des
acrobaties de langage.’ De toen ook nog weinig ervaren Michaux was niet in staat
in het werkje de vleugjes ernst en zelfs verbijstering te ontdekken en hij eindigde
zijn beschouwing al te zuur met: ‘Sûrement l'auteur doit se connaître à monter et
démonter bicyclettes et méchaniques. Que ne se faisait-il mécanicien ou géomètre?
Il eût peut-être évité l'internement.’
Deze kleine papieren botsing tussen twee schrijvers die zich later heel wat
degelijker en interessanter gingen roeren, is nu niet meer dan een curiositeit, maar
er kwam dan wel een uitnodiging van Hellens aan Du Perron uit voort om hem eens
op te komen zoeken. Du Perron, die toen nog weinig contacten in de literaire wereld
had, deed het onmiddellijk. Een vriend van Hellens en Melot du Dy beide, de even
jonge franstalige Brusselse dichter Odilon-Jean Périer, werd algauw ook een van
zijn beste vrienden. In diens kring van artistiek geïnteresseerde studenten van de
Brusselse Vrije Universiteit deed hij een belangrijk stuk literaire scholing op. Het
was het tragische overlijden van dezelfde Périer in 1928, die hem zijn navrante en
als een bezwering in één ruk op papier gezette gedicht Gebed bij de harde dood deed
schrijven, waarin een toespeling is te vinden zowel op deze vriend als op die andere
ook jong en in dezelfde tijd overleden vriend: Paul van Ostaijen.
Tot aan zijn vertrek naar Parijs in 1932 bleef Du Perron bevriend met Hellens,
hoewel vanwege beider uiteenlopende aard toch altijd met distantie. Hellens logeerde
in die jaren van tijd tot tijd in Gistoux; en daar zowel in een van de dorpse hotelletjes,
als ook in de kasteelachtige residentie die het gezin Du Perron er vanaf 1926
bewoonde.
De persoon van zijn vriend, diens moeder en het kasteeltje in kwestie stonden
model in Hellens' in 1946 verschenen maar al in 1941-1942 geschreven roman
Moreldieu voor Philippe en Madame Le Breton en hun buitenplaats in Waals Brabant,
Bouvay. De man die model stond voor Morel, de hoofdpersoon van het boek, was
de merkwaardige schrijver, journalist en vooral avonturier De Guchtenaere, die een
schoolgenoot van Hellens in de jaren van diens jeugd in het Gentse was geweest en
die als Paul Méral in de twintiger jaren een bijrolletje speelde in de Franse literatuur.
Behalve met Hellens was hij ook een tijdlang bevriend met Du Perron, die wegens
zijn kwalijke praktijken toch op de duur maar alle relaties verbrak.
In het personage Le Breton verwerkte Hellens al te eenzijdig een buitenkant van
Du Perron, die van de driftige, bedorven en egoïstische moederszoon, wat zelfs in
zijn jonge jaren maar één onder veel andere facetten was.
‘C'était un curieux mélange d'esprit vif et de chair molle, de sang lent et de nerfs
excitables.’ De altijd met haar vrienden en financiën overhoop liggende moeder
kwam in het corresponderende personage beter door. Van ook maar bij benadering
gelijkende portretten is in deze ver van sterke, onhandig gecomponeerde en wel heel
traag voortsukkelende roman geen sprake. Waarschijnlijk zal Hellens hier ook niet
eens uit de realiteit gegrepen portretstudies hebben willen geven. Het ging hem wat
zijn hoofdpersoon betreft om het uitbeelden van het hem intrigerende karakter van
een Nietzscheaans ‘amoralisch Ungeheuer’. En ook daarachter kwamen maar
nauwelijks de toch gecompliceerde trekken aan het licht van de talentrijke maar ook
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hoogst onbetrouwbare Méral, de man die nadat kort na de eerste wereldoorlog een
toneelstuk van hem in de Parijse Vieux Colombier door Copeau was opgevoerd,
heette te zijn ‘ontdekt’ door Gide, van wie hij nog een blauwe maandag secretaris
was ook.
Du Perron heeft over Hellens weinig geschre-
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ven, zelfs niet in zijn lezersnotities vol verwijzingen naar wat maar van enig belang
was in de Franse of franstalige literatuur. De persoon Hellens was voor hem volledig
een figuur die de toen weer zo hoog aangeslagen achttiende-eeuwse erenaam ‘honnête
homme’ verdiende. De sobere Hellens was ook door zijn literaire contacten voor hem
interessant. Jarenlang had Hellens in zijn huis in de Brusselse Napelsstraat een vaste
wekelijkse literaire ‘salon’, waar Greshoff en vele anderen geregeld kwamen en ook
Du Perron van tijd tot tijd verscheen. Maar Hellens' weinig geprofileerde en
nauwelijks gespierde werk, dat uit een overmaat van gevoeligheid was gecondenseerd,
lag Du Perron niet. En zeker niet het ontbreken erin van welk sprankje aan humor
ook.
In 1928 zou Du Perron eens voor het blad Variétés van de Belgische modernist
‘à outrance’ P.G. van Hecke een boek van Hellens en tegelijk een van de
Cocteau-epigoon Jean Desbordes recenseren. Van Hecke wou het stuk zoals het er
uit zag niet opnemen, ongetwijfeld vanwege Du Perrons kritische benadering van
het grote idool Cocteau zelf.
Wel plaatste Van Hecke Du Perrons korte bespreking van Hellens' boek L'Enfant
et l'Ecuyère. De rest van zijn artikel kreeg hij terug en hij drukte dit fragment toen
af in zijn Cahiers van een lezer.
In zijn in Variétés gepubliceerde recensie merkt Du Perron eerst op dat Hellens'
boek het soort jeugdherinneringen bevat dat de aantrekkelijkheid uitmaakt van een
van zijn beste boeken, Le Naïf. Verder zegt hij dat de herinneringen van Hellens zich
baden in een kleurige nevel die uit alle bladzijden opstijgt en die aan zijn gevoeligheid
eigen schijnt te zijn. Du Perron geeft voor de rest kennelijk de voorkeur aan een
karakteristiek boven een kritiek en hij besluit zijn stuk met de volgende typering van
Hellens, die volgens hem voortdurend een poging had gedaan om aan zich zelf te
ontsnappen zonder daar ooit in te zijn geslaagd. Hoewel het degenen die de specialist
prefereren, of die zelf een sterke behoefte koesteren zich op één houding of op één
procédé vast te leggen, vrij staat om deze schrijver zijn ‘metamorfoses’ te verwijten,
is er maar één verwijt dat hem misschien zou kunnen raken en wel: nooit hoogten
en laagten en het goede moment te hebben bestudeerd.
Mélusine schrijven vóór het surrealisme en Bass-Bassina-Boulou zeven jaar vóór
de negerprodukten van Paul Morand, wijst niet direct op het voeren van een goede
literaire politiek. Waarop de conclusie volgt dat de recensent niet zou weten L'Enfant
et l'Ecuyère anders te vergelijken dan met de overige jeugdherinneringen van Franz
Hellens.
Aan een echt oordeel kwam Du Perron hierin overduidelijk niet toe. Hij moet het
schrijven van het stuk als een vriendendienst hebben beschouwd, want als hij er mee
klaar is zegt hij in een brief aan Willink het te hebben ‘moeten schrijven’. Een jaar
of vijf later verdwijnt er zelfs een oordeel over Hellens en de reden daarvoor kan
worden gedistilleerd uit een andere uitlating van Du Perron. In een brief uit Parijs
aan Greshoff van 24 november 1933 schrijft hij naar aanleiding van een bijgesloten
en voor de Nieuwe Rotterdamse Courant bestemde recensie van Hellens' Fraîcheur
de la Mer, bang te zijn dat de negatieve teneur van het stuk Hellens zal grieven. Hij
voegt er aan toe: ‘Wat ik er echt van denk is: dat het een onthullend geschriftje is
waardoor de heele Hellens-productie voor mij belicht wordt en dat deze productie
bestaat uit: bedpissersbekentenissen naast bedpissersdroomen/fantazietjes. Ik vind
de heele boel bij nadere beschouwing abominabel, en eigenlijk van ieder belang

[tijdschrift] Maatstaf, Maatstaf. Jaargang 21

ontbloot. Voor mij tenminste, als ik Hellens alleen als auteur neem.’ Du Perron
schrijft ten slotte dat hij de recensie in kwestie zal verscheuren als ook Greshoff
vermoedt dat Hellens er zich door gegriefd zal voelen. Al zijn diens brieven aan Du
Perron niet bewaard, toch moet Greshoff in deze geest hebben geantwoord. De
recensie is volgens de Du Perron-bibliografie nooit
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gepubliceerd en zal dus ook niet zijn ingezonden. In Du Perrons nagelaten papieren
is de tekst niet teruggevonden en hij moet gevolg hebben gegeven aan zijn voornemen
tot vernietiging. Begrijpelijk, want Hellens mocht dan gebrekkig Nederlands spreken,
hij kon het lezen en op de Parlementsbibliotheek de NRC ook. In 1935 bespreekt Du
Perron dan toch nog één keer werk van Hellens en wel in de NRC diens novelle La
Mort dans l'Ame. Van Hellens' poëzie zowel als diens proza zegt hij dat er in te
vinden zijn ‘een soort grijze schakering in alle kleuren die hij gebruikt, een uiterste
gevoeligheid die voortdurend schijnt te trillen...’ Zijn tol aan de vriendschap betaalt
hij hier met de geclausuleerde uitspraak dat het werkje is ‘van een meesterschap
zoals men soms bij Schnitzler aantreft...’
Kort daarna verontschuldigt hij zich nog eens schriftelijk bij Hellens omdat hij
zijn voornemen om nog een ander boek van hem in de NRC te recenseren niet kan
uitvoeren wegens een ruzie met ‘le directeur artistique’ van de krant, welke joyeuze
en geen enkele werkelijkheid dekkende kwalificatie op Victor van Vriesland sloeg.
Du Perrons contact met Hellens is in die tijd al verflauwd. Vanuit zijn eerste Franse
verblijf in Meudon-Bellevue in 1932-1933 correspondeert hij af en toe nog met hem.
Als hij in zijn Parijse tijd wel eens een voor Hellens bestemde boodschap heeft te
verzenden, is meestal de dan ook in Brussel wonende vriend Greshoff de
tussenpersoon. Als hij zelf Brussel periodiek bezoekt, blijkt er nauwelijks meer iets
van een persoonlijke relatie met Hellens.
Als hij voor zijn tweede verblijf daar al in Indië is en een nieuw boek van Hellens
toegestuurd heeft gekregen, dat waarschijnlijk het dan uitgekomen La Turquoise is,
schrijft hij op 26 februari '37 aan Van Nijlen over het dan nog niet eens gelezen boek:
‘Het is weer eens een draai met de mode mee, lijkt me, en in de beste Hellens-stijl
qua kleurloze verveling. Hellens is voor mij werkelijk het type van iemand die geboren
schrijver is, die talent
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genoeg heeft, maar onherroepelijk niets te zeggen.’
Ook in de NRC en eerder, in 1933, had Du Perron werk van zijn eerste criticus,
Henri Michaux, een keer onder de eigen kritische loep genomen. Het was een
bespreking van de eerste uitgaaf van diens Un Barbare en Asie en Du Perron gaf
daarin blijk Michaux' dan verschenen publicaties als ook zijn ontwikkeling als literaire
persoonlijkheid goed te kennen. Maar Azië kende hij nog beter, althans wat toen
Nederlands-Indië heette, en de daaraan gewijde reisnotities van Michaux noemde
hij oppervlakkig, kinderachtig en getuigend van een botte verwarring. Maar hij
voegde er aan toe er zeker van te zijn dat Michaux een veel belangrijker wezen
vertegenwoordigt dan uit zijn reisnotities valt op te maken en volgende boeken van
hem werden door Du Perron al bij voorbaat ter lezing aanbevolen.
Bij deze ene confrontatie is het gebleven. De beide auteurs hebben, althans voor
zover mij bekend is, elkaar nooit ontmoet en enige uitlating van Michaux over Du
Perron is mij ook nooit onder ogen gekomen. Wel heeft Hellens, maar dan veel later,
zich nog eens vrij uitvoerig uitgelaten over Du Perron. Hij deed het in 1957, in het
februarinummer van De Gids, toen hij in een artikel met het opschrift Mijn Hollanders
behalve de vrienden Greshoff en Slauerhoff, met wie hij zich meer verbonden had
gevoeld, ook Du Perron memoreerde, door wie hij allereerst gefascineerd moet zijn
geweest. En dit laatste dan nog op de afstand van een omgang met reserves, die over
en weer wrijvingen uitsluit.
Hellens heeft een slecht geheugen, hij erkent het zelf en wijt het aan een val op
zijn hoofd in zijn jeugd, en in zijn terugblik laat hij Du Perron via een in het Frans
geschreven en hem toegezonden ‘brochure’ kennis met hem maken. In dit ‘pamflet’,
en dat had Hellens toen goed aangevoeld en later onthouden, hadden hem de
onmiddellijke en indringende uitspraak van een dynamische stijl getroffen, terwijl
onder de kritiek en de spot waarmee de schrijver enkele toenmalige moderne dichters
had benaderd, zo niet sympathie dan zeker gelijkheid van inzicht en instemming viel
te bespeuren. Daarom had deze auteur hem aangetrokken en had hij hem voor een
nadere kennismaking uitgenodigd.
Wat allerlei andere feitelijke zaken betreft vergiste Hellens zich in deze
herinneringen wel heel sterk, onder andere dat hij zelf Du Perron met Pia in kennis
had gebracht, dat Du Perron Malraux direkt na aankomst in Europa had leren kennen,
dat Stendhals Chartreuse de Parme Du Perrons ‘livre de chevet’ was terwijl hoogstens
diens Henry Brulard een tijdlang zo zou kunnen worden genoemd, enzovoort. Ook
zijn opmerking dat Du Perron zich zo thuis voelde op de familiebezitting in Gistoux
en dat zijn leven daar was ‘een ware roman, geheel en al door hemzelf uitgedacht;
en die hij, met de hulp van het toeval, van het begin tot het einde wil beleven’, getuigt
eerder van een naïeviteit in het waarnemen bij Hellens zelf dan van een met de feiten
strokende situatie. Wie Du Perrons brieven uit die tijd raadpleegt weet hoe ongelukkig
hij zich meestal op het inderdaad riante buitengoed in Gistoux voelde, en een niet te
stuiten reeks van roerige en zelfs dramatische belevenissen daar gaven er alle
aanleiding toe.
Het hoofdstuk over het ‘gekkenhuis’ in Het land van herkomst laat er het een en
ander over weten, en dan blijft er nog veel te raden of te vermoeden over. Hoe weinig
gaf Du Perron bovendien om een luxueuze entourage en hoezeer was het hoofdzakelijk
die merkwaardige band met zijn moeder die hem aan Gistoux bond. Een band die
was gevlochten uit liefde, uit haat, uit het plichtsgevoel van de ‘Ehrenmann’ en ook
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doodgewoon uit medelijden met een au fond zielige figuur die altijd met zichzelf en
iedereen overhoop lag.2 Er zijn nog ruim veertig uiteraard franstalige brieven van
Du Perron aan Hellens bewaard gebleven en door de geadresseerde in depot
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gegeven aan de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. Ze behoren niet tot het
interessantste deel van Du Perrons nog bestaande correspondentie. Ze missen de
directheid en de intiem openhartige toon die de brieven aan zijn beste vrienden
kenmerken. Kleine feitelijkheden als de verhindering om op de periodieke
bijeenkomsten te komen, aanstaande bezoeken van of aan gemeenschappelijke
vrienden en dergelijke zijn meestal de aanleiding. Er zijn er ook met aanwijzingen
van de in dit opzicht altijd hulpvaardige Du Perron voor verbeteringen in Hellens'
werk. Maar in dit alles is er weer die gereserveerdheid in het zich uitspreken en
blootgeven die illustreert dat Hellens voor Du Perron een om zijn karakter en goede
trouw gewaardeerde vriend op afstand was, maar niet de getekende lotsen
strijdkameraad die hij later naar Gobineau's voorbeeld een ‘kalender’ zal noemen.

Eindnoten:
1 Voor wie erin is geïnteresseerd noteer ik hier de al te komplete titel: Franz Hellens. Receuil
d'études, de souvenirs et de témoignages, offert à l'écrivain à l'occasion de son 90e anniversaire.
Publié sous la direction de Raphaël de Smedt. (André de Rache, Brussel 1971)
2 Alweer voor de specialisten hier de informatie dat de bezorger van het eerder genoemde
Hellens-gedenkboek, R. de Smedt, in nr. 24 van de jaargang 1970 van het in Leuven uitgegeven
blad Les lettres Romanes in een artikel met de titel La Présence de Franz Hellens dans les
Pérodiques de Langue néerlandaise, een gedokumenteerde opsomming heeft gegeven van
Hellens' bijdragen over zijn Nederlandse literaire vrienden aan Nederlandse tijdschriften.
Er moet er nog één aan worden toegevoegd: de kort voor zijn dood geschreven en als laatste
artikel van Hellens gepresenteerde bijdrage aan het Literair Supplement van Elseviers Weekblad
van 5 februari 1972 met de titel Vriendschap met Nederlanders. Ook hiervoor geldt wat ik zei
van het Gids-artikel, waarvan het min of meer een herhaling is: veel feiten kloppen niet met de
realiteit en Hellens' kijk op zijn vrienden kenmerkt zich door een naïef en alles verdoezelend
verheerlijken, een eigenschap die bij zijn Nederlandse vrienden alleen Greshoff moet hebben
aangesproken.

C. Buddingh' Drie versjes
De aardappel etc.
De aardappel is een prachtige vogel,
en de knolraap is ook niet mis.
En wat zou u denken van het bruin broodje?
U zegt het: geen kattepis.

Hoor het roepen
van de dode boom
Hoor het roepen van de dode boom:
hij roept om zijn vader, zijn moeder, zijn oom,
hij roept om zijn tante, zijn neven, zijn nichten,
maar ze zitten allemaal in gestichten.
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Wees gerust
Als u een zwaluw in uw vestjeszak vindt,
draai hem dan niet de nek om,
maar geef hem een kleine whisky-soda.
God zal het u niet lonen.
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Robert Loesberg Gelukkig nieuwjaar
Op twee januari ging het gesprek tijdens de lunch niet in de eerste plaats zoals te
verwachten was over de hoeveelheid drank en voedsel die door de mannen de dag
ervoor was verteerd, maar over een komisch ongeval dat een televisiepersoonlijkheid
was overkomen. R* bekeek met gepaste nonchalance het bericht op de voorpagina
van de krant die door de oude man naast hem op de eettafel werd gegooid. Tussen
het nemen van happen brood door, met de mond vol, precies zoals de anderen deden,
informeerde hij bij de oude man wie Theo E* was.
Piet M*, de suffige vader van een profvoetballer, had reeds meermalen zonder te
willen opscheppen terloops verteld over helden uit de sport- en amusementswereld
die hij via zijn zoon kende. Ook Theo E* kende hij persoonlijk, prevelde hij.
‘Hij zit je te belazeren, M*.’
‘Absoluut niet!’ zei R*. Hij speelde geraffineerd dat hij wederom moest toegeven
niets te weten van een onderwerp waarvan de stof geheel door de mannen werd
beheerst.
Het duurde enige tijd voordat het tot de gehele groep was doorgedrongen dat hij,
de filosoof, iets niet wist. Glunderend werd er toen door een schreeuwende zeventiger
het woord genomen. Begeleid door instemmend geknik en af en toe onderbroken
door herhalingen en aanvullende opmerkingen vertelde de man wat R* reeds bekend
was: Theo E* was een bekende quizmaster, de eerste televisie-quiz-master in
Nederland. Hij was door zijn privéleven enigszins op de achtergrond geraakt, maar
was toch altijd nog zeer populair.
‘En wat is er nou met hem gebeurd?’
Glimmend verhaalde de man zijn versie van wat de oude heer M* hem in koffietijd
had verklapt. De smoordronken spelletjesleider had tijdens het afsteken van het
oudejaarsvuurwerk met een kennis een weddenschap afgesloten dat hij van hen
tweeën het langste een brandende klapper tussen zijn tanden durfde houden. De
kennis wierp hem inderdaad als eerste weg; Theo E* te laat. De kleine voetzoeker
explodeerde waardoor brandwonden, beschadigingen aan zijn kunstgebit en een
ontwrichte kaak waren ontstaan.
‘Eigen schuld. Had hij maar niet zo moeten patsen.’
‘Staat dat echt allemaal in de krant?’ vroeg R* slikkend.
‘In de krant staat dat hij toevallig stond te lachen. En dat een jongetje net toevallig
een rotje gooide.’
‘Toevallig in zijn bek. Ja ja.’
‘Geloof jij dat?’
‘Mooi dat hij drie maanden niet meer kan praten. Tenminste, dat zeiden ze op de
radio, na de nieuwsberichten.’
De bel die het einde van de lunchpauze aankondigde, ging aarzelend over. De
mannen stonden traag op, de jongere arbeiders pasten hun gebaren wat snelheid
betreft aan. Door het gerinkel heen dat de corveeër met de kopjes maakte, probeerde
de jongste bediende nog zijn verhaal te slijten aan de mannen die wezenloos het
eetlokaal verlieten.
‘M m maanden n n niet kunnen praten, d d dat is nog n n niet zo erg, a a als wat
mij, a a als je leven lang n n niet meer kunnen k k kijken met één oog. Zoals ik.’
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‘Houd je bek dicht, stomme eenoog. Of ik sla je andere oog ook lek. Om jouw
gelul zitten we niet verlegen.’
De jongen tot wie deze ruwe woorden waren gericht, nam mopperend zijn plaats
weer in achter het kapmes waaraan hij ondanks zijn leeftijd de volledige dagtaak van
een volwas-
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sene diende te volbrengen. Reeds de gehele morgen was hij door zijn collega's
getreiterd. Getreiterd juist zoals het jaar ervoor. Dat had hij niet verwacht. Hij was
R*, zijn grootste kwelgeest, die morgen eenmaal tot het toilet nagelopen, was voor
de zekerheid achter een balie gaan staan en had hem huilerig gevraagd of R* dan
geen goede voornemens voor het nieuwe jaar had gemaakt. Stotterend had hij het
bestaan om op een deerniswekkende wijze te vragen of zij opnieuw zouden kunnen
beginnen, met een schone lei, alles vergeven en vergeten.
‘Prima,’ zei R*.
‘Dus we maken nooit ruzie meer.’
‘Dat is een heel vreemde gevolgtrekking van je, eenoog. Voor hetzelfde geld kan
ik uit “met een schone lei beginnen” de conclusie trekken dat ik je dubbel zo hard
zal zieken.’
Dat begreep de jongen niet. Zijn mond viel letterlijk open van verbazing. R* moest
zich bedwingen niet een achter hem liggende, decimeterlange en puntvormige
slijpsteen uit de voorraad te pakken om het monsterlijke gezicht voor hem er mee te
bewerken.
Het was niet uitsluitend de gedachte aan cellulaire opsluiting die hem van zijn
daad weerhield. Het was ook en vooral de gedachte aan het aanraken van dat lijf,
ook al gebeurde dit door middel van een voorwerp.
R* ging na wát aan de jongen bij hem agressie opriep. De open mond met de dikke
en door het likken schraal geworden lippen was het niet zo zeer. Evenmin het vette
haar dat als een geploegde akker van even boven de wenkbrauwen naar achter was
getrokken, het ongezond rode opgeblazen gezicht, de uitstaande oren, het smerig
dikke achterwerk, de te kleine broek en de krappe overall die olifantachtige enkels
toonden. Of zijn lichte graad van debiliteit, zijn hinderlijke afluisteren van gesprekken,
zijn bemoeizucht, zijn hunkeren naar een vriendelijk woord.
De aanleiding was ook niet het zinloze oog op zich. Dat afzichtelijke oog met een
witte in plaats van zwarte pupil. Met daar omheen de iris die de troebele blauwachtige
witheid had van dode kwallen. En met oogwit dat bestond uit een chaos van
willekeurig in elkaar overlopende tinten grijs. Een afstotelijk oog dat zo geworden
was nadat een op hem toegeworpen stuk vuurwerk de oudejaarsnacht een jaar ervoor,
op enkele centimeters afstand van zijn hoofd was ontploft. Een oog dat om lage
genotsredenen nog altijd niet door een minder opvallend kunstoog was vervangen.
Ineens wist R* de aanleiding: het was het lopen van tranen uit dat oog.
De jongen haalde zijn stompe vuile handen vol roofjes en uitslag van het blad van
de balie om ze in zijn zij te zetten. De natte afdrukken van zijn handpalmen bleven
achter en het vocht trok in de spaanderplaat. Ondanks de afstand kon R* de zure
lucht ruiken.
Met een voor de lagere kringen der beroepsbevolking niet vreemd
pseudo-homoërotisch gedrag liep R* heupwiegend naar de toiletten en zei giechelig:
‘Oehoe, tuttuttuttut, F*, loop je zover met me mee naar de plee?’
Het grauw gevlekte gezicht van de jongen werd van het ene op het andere moment
nat, van traan, zweet en slijm. Spreken kon hij niet meer. Maar uit zijn kreten was
op te maken dat hij het er deze maal niet bij liet zitten. Hij zou ‘zich vervoegen’ bij
de directeur om deze te vragen maatregelen tegen het geterg te nemen.
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Gesterkt kwam hij terug. En bracht de hem gegeven raad op een pijnlijke manier in
praktijk door plompverloren de vader van de voetballer aan te vallen. Hij plaatste
gênante opmerkingen en stelde vragen die het persoonlijke leven van de man raakten,
over de noodzaak van het drie dagen per week werken, terwijl de man toch een
pensioen genoot. En bovendien een zoon had die schatten verdiende met voetballen
en het drijven van een herenmodewinkel en dus in financieel moeilijke tijden zou
kunnen bijspringen. De man, die weliswaar nooit veel meer van de wereld had
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gezien dan een klein stuk van Rotterdamnoord maar de wijsheid van de ouderdom
bezat, trok aan zijn ‘segaarretje’, plaatste het begin van een rol schuurlinnen in zijn
machine die er vijf rollen van zou snijden, keek over zijn bril, zei ‘Spuit elf geeft
modder’ en trapte op de voetschakelaar waardoor de machine gierend in werking
trad.
Er was niets van het gelach der mannen te horen maar het zien kon de jongen met
zijn ene oog heel goed. Woedend zette hij zich aan zijn eenvoudige werk.
‘Kun je nou een beetje tellen, ja of nee?’ vroeg R* toen hij het werk van de jongen
controleerde.
‘Een proef. Hoeveel vingers steek ik op?’ Hij stak de wijs- en middelvinger van
zijn rechterhand omhoog.
‘Wat bedoel je daarmee?’ vroeg de jongen argwanend.
‘Niets. Gewoon een proef. Of je kunt tellen. Tellen, weet je wel, een twee drie
vier vijf veel.’
‘Twee,’ zei de jongen nog altijd vol argwanende onzekerheid.
‘Zie je wel, daar heb je het gedonder al. Het is vier. Maar omdat je één oog hebt,
zie je maar de helft.’
‘Wat is er aan de hand?’ vroeg de op hen toelopende chef.
‘Bekijk de orderopdracht maar eens en vergelijk die met het resultaat dat meneer
hier heeft uitgevoerd.’
‘Als je je hersens niet bij je werk kunt houden, voor zover je hersens hebt natuurlijk,
dan sodemieter je maar op,’ zei de man enkele ogenblikken later nadat hij had
geconstateerd dat de ongelukkige jongen in zijn kwaadheid in plaats van honderd
vellen schuurpapier honderddrieëntwintig vellen had staan kappen, die alle
drieëntwintig centimeter te kort waren.
‘Ik heb trek in gebak. Bij de thee. Zodalijk,’ riep landerig een vraatzuchtige tandeloze
veertiger wiens taak het was om alle dagen rollen schuur- of polijstmateriaal in
banden te hakken. ‘Wie nog meer?’
De gebochelde man naast hem, die de banden aan beide einden afschuurde om het
aaneenplakken tot een riem te vergemakkelijken, vroeg alle lawaai overschreeuwend
of hij zijn buik niet vol had van het traditionele nieuwjaarsbaksel.
‘Niks hoor. Lekker gebak. Lekker joh. Ik tracteer jullie. Bij de thee. Met gebak.
Op het nieuwe jaar,’ riep de man terwijl hij koket hinkend met het einde van een
strook papier naar de linkerkant van zijn werkbank liep. Hij plaatste de strook
nauwkeurig op die welke er al lag, zette er een gewicht op, liep terug, gaf een ruk
aan een wiel, waardoor het slagmes de band van de rol knipte en riep: ‘Blinde!’ ‘Ik
kom niet want ik heet F*.’
‘Blinde ga jij eens even gebak halen.’
‘V v voor m m mensen die mij vanmorgen geen hand hebben g g gegeven, doe ik
g g geen boodschappen,’ riep de jongen, helaas onhoorbaar want op dat moment liet
de bejaarde naast hem zijn kreunende machine uit een stapel afvalvellen
schuurschijven stansen.
‘Blinde versta je me niet. Kom onmiddellijk hier!’
De chef stapte op de magere man met de horrelvoet toe en begon, terwijl hij zich
af en toe in de richting van de jongen omdraaide, met hem te mompelen.
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‘Als jullie over mij staan te ouwehoeren,’ stotterde hij luidop, staande in een wolk
van stof, glaskorrels en lijmdamp, ‘dan zit ik zo weer boven. Bij de baas. En dan
gaan jullie er aan. Allemaal.’
‘Au au niet doen, au niet zo hard,’ schaterde vanuit zijn ver verwijderde hoek een
gewezen matroos op de wilde vaart die zijn werk - het uitboren van slijpsteengaten
- er graag even voor onderbrak.
De jongen geraakte wat over zijn toeren. Hij nam een stapel schuurvellen, wierp
die onverwacht omhoog en kreeg de dwarrelende bladen die hij niet kon ontwijken
het ogenblik daarop op het hoofd. Het lachen was eenstemmig.
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‘Raap op,’ riep de chef uitbundig lachend om direct er op zijn rol weer te gaan spelen.
‘Schiet op. Godverdomme nog aan toe. Schiet je op, ja of nee?!’
‘Nee.’ Plotseling werd de jongen uiterst kalm. Hij stotterde niet. Zijn vermetelheid
maakte hem zo sterk dat hij alles - pak slaag, ontslag, kwijtraken van het andere oog
- durfde riskeren. ‘Komen jullie maar op. Ik durf alles.’ Toen werd ook door zijn
overall zichtbaar dat zijn kruis nat was.
R*, die na het lossen van een vrachtwagen de twee meter hoge rollen naar binnen
moest brengen, kwam met een rol op de rug terecht in de onwerkelijke situatie van
een stilgelegde werkplaats. Er werd niet gesproken. Er klonken wat commando's,
schreeuwerig als altijd, en woorden van weigering daarop.
‘Hebbie nou bah edaan in te broekebroek?’ zei hij peuterachtig toen hij met de
veertig kilo wegende rol rakelings langs de van gespannenheid trillende jongen liep.
‘Jou vermoord ik,’ gilde hij op R* afspringend, beurtelings zijn handen tot
wurgbewegingen strekkend en vuisten makend.
‘Pas op lul met vingers! Als R* die rol laat pleuren, heb je straks nog maar één
poot ook.’ ‘Iedereen aan zijn werk!’ De chef klapte in zijn handen. ‘Genoeg. Leuk
geweest.’
De gespannenheid nam sprongsgewijze af en toen de jongen als eerste zijn machine
weer liet horen was van een conflict met eventueel tragische afloop geen sprake
meer.
Dat stond R* niet aan. Hij mocht graag meemaken hoe het monster keer op keer door
allen op lompe of sluwe manier werd getreiterd om dan, als laatste judas, onder luide
instemming door het maken van opmerkingen - bij voorbeeld over F*'s ouders - de
jongen tot aan de rand van een dolle razernij te brengen.
Zonder er een glansrol in te hebben kunnen spelen, was ditmaal het bekende
toneeltje opgevoerd. Hij had er niet eens een aandeel in gehad, hoe klein ook. Was
zelfs niet eens toeschouwer geweest.
Hij begreep dat het collectieve kwellen die dag genoeg was geweest. Maar niets
belette hem zijn privé-campagne onverminderd voort te zetten; ook niet het alleen
moeten dragen van de verantwoordelijkheid bij een noodlottige afloop.
Voor het halen van een tweede rol liep hij in de richting van de deuren tussen
magazijn en werkplaats maar maakte een ruime omweg langs het kapmes.
‘Oehoe. Tuttuttuttuttut.’
De jongen bleef naar zijn machine kijken. De stank van ingenomen medicijnen
kwam uit zijn maag met iedere hijgbeweging op R* toegegolfd.
‘W w wat wil je?’
Een ogenblik ging het R* door de geest dat dit het soort patiënten was dat hij te
behandelen kreeg als hij de studie die hij dat najaar zou beginnen, had voltooid.
Waarvoor leeft het, dacht hij. Waarom zou ik het laten leven? Het Tuchtcollege moet
af en toe maar eens kleine vergissingen bij het injecteren door de vingers zien.
‘N n nou wat wil je?’
‘Ik zou graag willen dat je wat hier is voorgevallen niet aan je mamsje thuis vertelt.’
‘Houd mijn moeder er buiten. Mijn moeder er buiten. Buiten alles. M mijn moeder.’
Kwijlend kwam hij achter zijn apparaat vandaan. Een verschil tussen beide ogen kon
R* bijna niet opmerken.
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‘Blijf aan je werk!’ schreeuwde de chef. Op sussende toon voortgaand legde hij
vol walging zijn arm over de vette schouders van de jongeman die te groot voor zijn
leeftijd zijnde, voorover moest buigen, en zei: ‘F* wees jij nou de wijste. Laat die
R* toch lullen. Wat zul je je nou druk maken om een vent die over een paar maanden
verdwenen is. Nietwaar? Wees jij nou verstandig.’
De man knipoogde afzonderlijk naar ieder die in F*'s richting keek.
‘Gewoon je werk doen F*.’ De jongen zag het knipogen en wist niet goed welke
houding aan
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te nemen. De chef wachtte af, de handen achter zijn rug wringend, klaar om te slaan.
De bel voor de theepauze redde de situatie.
Na de pauze, waarin de jongen zich bijna misselijk had moeten eten aan gebaksresten
hem toegeschoven ‘om het goed te maken’, droeg R* hem op in een ander gebouw
geslepen snijmessen te halen.
‘Dat doe ik niet.’
‘F* daar ben je voor aangenomen. Jíj doet de boodschappen.’
‘Helemaal niet.’
Vanwege zijn handicap doet hij over tien jaar nog steeds dit werk, dacht R*. En
terecht.
Maar dat zal alleen lukken als hij van het begin af zijn plaats kent. Geen
mededogen: niet voor een keer een uitzondering maken door zelf die messen even
te halen. Zelfs niet op dagen als deze.
‘F* zodalijk komt die smerige bloedhond van een onderdirecteur langs en dan heb
je de poppen weer aan het dansen. Als die gluiperd vraagt hoe je je werk doet, zeg
ik gewoon dat je het verdomt te werken.’
‘Nou dan zeg je dat toch.’
‘Die kerel is niet zoals de directeur, mijn beste F*. Je snapt natuurlijk wel dat je
meteen je jas kunt aantrekken.’
‘N n nou dat komt dan goed uit w w want ik heb het hartstikke k k koud.’
‘Doe niet zo lollig; ga bij H* die messen halen.’ ‘Nee.’ Het zweertje in zijn
rechtermondhoek brak open.
‘Als je het niet doet, dan.’
‘Wat dan?’
‘Dan zaag ik je balpen in tweeën.’
Het bezit van een pen verleende zelfstandigheid: wie er een bezat mocht zelf het
magazijnboek bijwerken alsook de afgenomen hoeveelheden op de voorraadkaarten
noteren. Tijdens een soort plechtigheid was aan F*, nadat was gebleken dat hij
inderdaad foutloos kon optellen en aftrekken, door de directeur een heuse pen
overhandigd. F* moest nog wel eerst zijn werk laten nazien maar de cijfers mocht
hij zelf neerschrijven. Iedere avond werd de pen uit het borstzakje van de overall
genomen en in de binnenzak van zijn jas gestoken. De simpele jongen was ervan
overtuigd dat er wel eens kon worden ingebroken en dat de dief het dan in de eerste
plaats op zijn pen voorzien had.
Nadat R* had gezegd dat hij de pen zou doorzagen, sloeg F* zijn hand beschermend
voor zijn borst. Hij weigerde nog even door te zeggen dat R* geen chef was en dus
geen opdrachten mocht geven maar ging toch spoorslags de boodschap doen toen
R* een dreigende houding aannam.
Na korte tijd kwam hij terug en overhandigde het bestelde met de woorden: ‘Dat
is vlug gedaan heh?’
‘Prima.’
‘Laat je mijn pen nou heel?’
Dit had de jongen niet moeten zeggen, dezelfde seconde haatte R* hem. Zijn
verachting voor iets dat zo ver beneden hem stond en dat in staat was hem mee te
sleuren naar die krochtige diepte, dreef hem ertoe de pen met een bliksemsnelle
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beweging uit het zakje te plukken. De jongen greep er nog naar maar greep in de
lucht.
R* knipte de schakelaar aan en de cirkelzaag begon sissend te draaien. Hij keerde
zich om, stak de pen omhoog, zag het krachteloze en smekende nee-schudden en
zaagde de pen door. Hij zaagde de pen door alsof hij met een verwarmende wellust
het joch doorzaagde, waarbij het plastic zaagsel dat hem in het gezicht sprong hem
voorkwam als bloedspatten, deeltjes vetweefsel, vezels huid en beensplinters. Hij
legde de twee delen op het tableautje en stopte de machine. De zaag kwam tot
stilstand; uit beide delen der pen lekte traag een druppel inkt. Hij verwachtte een
uitbarsting zoals er nog nooit een was voorgevallen maar de jongen kwam
uitzonderlijk kalm naast hem staan. Hij zweeg. Ook waren zijn handen en gezicht
droog.
Alle eerbied was verdwenen voor R* die veel
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gereisd had, ging studeren, volwassen was, het leven kende, een auto bezat, beschaafd
sprak, mooie kleren droeg enzovoort. Met op een dergelijke wijze naast R* te staan
had de jongen, zonder het te beseffen, bereikt dat hij zijn gelijke was geworden. Nog
slechts een ding ging door zijn eenvoudige geest: wraak, R* gelijk treffen zoals hij
getroffen werd.
Daarom nam R* met een wijde boog de pan uit zijn zak en stopte hem demonstratief
onder de overall in het zakje van zijn overhemd. De jongen stond daar maar en hoewel
hij een onervaren knaap was die iets dergelijks voor de eerste maal meemaakte,
knikte hij als een bejaard baasje dat het al eens had beleefd.
Om tien voor half vijf kwam F* vragen hoe laat het was.
‘Voor jou is het vijf voor half zes, F*. Nog vijf minuten dan zit het er op. Ga maar
al vast je jas aantrekken. Ik vul de boeken wel voor je in.’
Toen er na tien minuten nog niemand aanstalten maakte zijn machine te stoppen,
kwam hij verbaasd uit het kleedlokaal terug. De tierende chef had minuten nodig om
hem ertoe te brengen zijn jas weer uit te trekken.
De manier waarop de jongen op R* kwam toegelopen, had hij nog nooit gezien
en hij nam het zekere voor het onzekere: hij legde zijn pen in het boek en verwijderde
zich snel van de lessenaar in het midden van de werkplaats.
Met een tweede rol op de nek langzaam langs de jongen lopend, hield R* de resten
van zijn kapotgeslagen balpen voor zich uit en vroeg: ‘Heb jij dat gedaan?’
Toen er niet onmiddellijk antwoord kwam, snauwde hij: ‘Geef antwoord. Ik kan
geen uur zo blijven staan. Heb jij dat geflikt?’
‘Ja! Een-een.’
‘Okay. We staan quitte. Een-een. We beginnen opnieuw. Ik ben te ver gegaan.
Mijn excuses daarvoor. Accoord?’
Stilte. R* boog licht voorover en de jongen keek geschrokken naar het wiebelende
gevaarte op R*'s rug.
‘Okay,’ klonk het, maar niet vol, niet zeker. R* zette zich in beweging en zei,
moeizaam voortlopend: ‘Ik beloof je plechtig dat ik het voortaan nooit meer over je
mamaatje zal hebben en dat ik...’ De rest was onverstaanbaar.
Met een dreun die als een aardschok door het hele gebouwtje voer, sloeg de rol tegen
de grond.
‘Merci beaucoup monsieur,’ zei de oude M* langs zijn sigarenpeuk.
‘Je spreekt een aardig mondje buiten de deur, M*,’ zei R* en keek in de richting
van de jongen die nog altijd in een luisterende houding stond. Hij wachtte op een
gebaar of gezichtsuitdrukking van R* waardoor hij kon weten hoe hij de twijfelachtige
opmerking over zijn moeder moest opvatten. R* stak zijn tong uit.
De jongen legde bevend een stapeltje onregelmatige schuurvellen tussen de
kapmessen. Een woord met een oh-klank verliet de zultige mond van de eenoog.
Briesend spuwde hij grote vlokken speeksel in het rond. R* lachte. De jongen trapte
op het voetpedaal, trok de hand die de vellen ingebracht had niet terug en bleef R*
nog geruime tijd aanzien voor hij sprakeloos durfde te kijken naar zijn inmiddels
opgeheven linkerhand waar het bloed tappelings van afstroomde.
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De chef sprak R* beschuldigend aan juist op het moment dat hij met de heer M* de
laatste hand legde aan het grove precisiewerk van het instellen van nieuwe snijwielen.
Hij keek met verbaasde blik naar de plek die F* even ervoor had verlaten.
‘Heb ík ervoor gezorgd dat F* zijn vingers heeft afgehakt? Kom kom. Mijn beste
meneer De Br*. Ben ik alleen verantwoordelijk voor wat er vandaag al uren aan de
gang is? Daar pas ik voor. Kom nou. Weet U wat ik tegen hem heb gezegd, een half
uur geleden? Ik heb mijn excuses aangeboden. Dat accepteerde hij.
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En toen ben ik naar hier doorgelopen. Dat is het laatste wat er tussen hem en mij is
gebeurd. U denkt toch niet dat ik met zo'n rol op mijn schouders ga staan jennen. Is
het wel?’
Een uiterst zwak betoog, dacht hij. Weliswaar op het niveau van De Br* maar toch
voldoet het niet want hij blijft staan. Wacht, een grootvaderachtige opmerking van
M* kan misschien iets uitrichten.
‘Hoe laat is dat ongeluk gebeurd? Nog geen minuut geleden? Nou ja. Nou vraag
ik je. Hoe lang ben ik je nu al met die messen aan het helpen, M*? Toch gauw een
kwartier, twintig minuten, nietwaar?’
De man bevestigde het.
Het onaangename gevoel van koude lakens waar hij tussen stapte duurde slechts
korte tijd. Nadat hij het gebeurde aan zijn geestesoog liet voorbijgaan, beving hem
een roezige warmte die zich vrijwel onmiddellijk begon uit te stralen. Het leek alsof
hij iets uitzonderlijk moois, gaafs had gepresteerd. Een stemming die hij ook
ondervond na bij voorbeeld een zondag geslaagd vioolspelen. Het leek op koorts zo
als alle herinneringen waarin handen een rol speelden, de een na de ander opkwamen.
De baas van een glaswinkeltje die een deel van zijn pinkmuis afsneed waardoor
naast bloed ook een kikkerdrilachtige klont van kleine witte balletjes op straat viel.
De belachelijke en theatrale zelfmoordpoging in groot gezelschap van een kennis
die een pols per ongeluk te ver doorsneed. Zijn handje stond wiebelend op een fontein
van jam-achtige drabbigheid die uit zijn onderarm opschoot.
De uitermate keurige student die omdat hij zo uitermate keurig was niet durfde te
schreeuwen naar de voorman dat hij de lopende band moest stilzetten. Het resultaat
van het beschaafde ‘Hola, meneer’ was een door stalen rollen platgewalst breed en
dun handje.
De man met de roze stomp die in de jaren vijftig abonnementsgelden voor de krant
en
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het parochieblad inde. En die van R*'s moeder opdracht had gekregen hem bang te
maken voor het meest begeerde speelobject: de trapnaaimachine.
Het verhaal van een oom: een Russische officier in Duitse krijgsgevangenschap,
waar de behandeling en het voedsel, behalve op de ziekenafdeling, honds was, pakte
met de rechterhand zijn linker beet en zaagde hem met een lintzaag op de pols af.
Het afzagen van een vingertop door een kleine jongen op het krantenbedrijf waar
toevalligerwijze dezelfde krant en hetzelfde parochieblad werden gedrukt, als die
welke eerder door zijn geest waren geschoten.
Overigens: een beangstigend identieke gebeurtenis als die welke de aflopende dag
plaats had gevonden. Hij werd er een beetje wakker van. Enfin.
Een kennis aan wie hij om zijn uitbundige luidruchtigheid een hekel had en die
zich eens, toen hij weer alle aandacht op zich gevestigd wist, zo grollig gedroeg dat
hij misstapte, struikelde en om het evenwicht terug te vinden zijn handen uitsloeg
en dat met zo'n kracht tegen een muur deed dat hij alle nagels van de rechterhand
gillend van pijn van de toppen kon aftrekken.
De laatste beelden waren van wassende handen. Masturberende handen. Liftende
handen. Boksen. Zijn vader die in zijn hand nieste en daarna het bovengebit zo
onopvallend mogelijk in de mondholte terugduwde.
Hij viel in slaap.
De directeur, een niet onvriendelijke man, gaf R* de dag er op een reprimande alsof
hij een opmerking maakte over de niet duurzame sneeuw, die aarzelend achter zijn
rug begon te vallen. R* zweeg want hij vond zwijgen de enig juiste houding tegenover
mensen die hij als zijn mindere beschouwde, maar die hij de illusie wilde laten zijn
gelijke te zijn.
‘Waarom gedraag je je nou niet als iemand die ver boven iedereen in dit bedrijf
staat, R*?’
‘Tja.’ Hij had geen zin de man uit te leggen dat niet door zich superieur te gedragen
maar door af te dalen, zich zelf te verlagen enige mate van samenwerking mogelijk
was.
De man zeurde wat voort over de taxikosten naar het Havenziekenhuis en de
bloedspatten op de vloerbedekking in het directiekamertje. R* dacht: Als die eenoog
Theo E* was, sprak heel Nederland nu over hem.
Wat de directeur het meeste dwars zat was het feit dat de toppen niet van de vingers
waren áfgehouwen. De messen hadden slechts, omdat zij bij te grote tegenstand
automatisch terugsloegen, de vingers tot het bot van de kootjes doorgesneden. Als
alle huidlagen, zenuwen en spieren aaneengegroeid zouden zijn, zou (op enkele witte
overdwarse streepjes na) niets meer wijzen op het ongeval, maar de vingers zouden
toch voor altijd stijf blijven.
‘Als hij vier halve vingers had gehad,’ zei de man zuchtend, het lepeltje op de
rand van het kopje afslaand, ‘hadden we hem direct de laan uit kunnen sturen. Maar
nou? Nou zijn we hem voor herstel eerst zo'n twee maanden kwijt. En dan komt hij
nog terug ook. Met een nagenoeg onbruikbare poot. Vervelend hoor. Ik was hem
liever kwijt geweest.’ De man uitte nog enkele ontevreden opmerkingen, dronk zijn
koffie en zond R* weg met: ‘Vervelend hoor. Ik mag wel zeggen bijzonder vervelend.’
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W.D. Kuik Etsen van Charles Donker
Een jaar of twaalf geleden leerde ik de etser Charles Donker kennen op een Koninklijk
Instituut voor kunst en vormgeving; het was in die tijd dat ik een prent van zijn hand
in mijn verzameling kreeg, cadeau.
Een langwerpige ets, twaalf bij tweeëndertig centimeter, een polderlandschap, een
beperkt vergezicht, beperkt omdat er op de horizon een pluizige bomenrij stond,
achter de bomen begon het land van wensen en raden; het was een wat losjes
uitgevoerde prent, een weinig krabbelig gedaan maar toch reeds met een inzet die
naar exactheid en detailrijkheid wees, nu voor een deel kenmerkend voor zijn werk.
In de lucht prijkte fraai een gesleten stempel ter grootte van een stichtse daalder,
want de plaat waarop de ets ontstaan was bestond uit een beter stuk dakgotenzink,
een stuk uit de marge van een groothandelsplaat, vandaar dat het een stempel droeg,
van de handelaar of fabrikant.
Charles Donker had het waarmerk er niet uitgeslepen, hij vond het wel aardig zei
hij met een zekere verlegen beminnelijkheid. Gelijk had hij: niet alleen stond het als
teken precies op de goede plaats om de compositie recht te trekken, ook was dit
stempel onder zijn handen uitgegroeid tot meer dan een loodgieterswaarmerk, tot
een waarmerk namelijk van: zie hier, ik Charles Donker graficus maakte deze prent;
geen wonder, per slot van rekening behoorde hij tot een van de meest begaafde
leerlingen op het genoemde instituut, een leerling met een duidelijke persoonlijkheid,
ondanks zijn vrij jeugdige leeftijd. Het was een instituut waar hij eigenlijk niet best
paste, de opleiding was nogal op het ontwerpbureau gericht; over het algemeen werd
er op deze academie vooral druk geknipt en geplakt onder leiding, gefröbeld en
geplunderd (grafisch) om het brevet toegepast vormgever te verkrijgen. Charles
Donker was daar niet zo voor geschikt: zijn gezicht droeg reeds een te weinig
toepasbare plooi, ook zijn leerlingenwerk sprak daarvan. Het meest stak hij op in het
grafisch lokaal, een dag in de week vier uur vrije grafiek, daar stond een uitnemend
en begrijpend docent, de graficus Lou Strik, en dan nog, de waarheid gebiedt het me
te zeggen, ging de monumentale afdeling niet aan zijn koude kleren voorbij, een
afdeling die er overigens als een blindedarm bij hing.
Na zijn academietijd ontplooiden Charles Donkers talenten zich pas ten volle, hij
huurde een atelier in Utrecht, schilderde, tekende, maakte maskers en mozaïeken,
etste, lithografeerde, maar het werd op den duur vooral de etstechniek waaraan hij
het meeste aandacht schonk.
Tussen de jaren 1963 en 1970 ontwikkelde hij zich tot een zeer kundig scherp
graficus; zijn tekenvaardigheid en vormgevoel groeiden en ook thematisch werd zijn
prentkunst breder, er formeerde zich een teruggehouden symboliek die in diepste zin
vrijheid en ondergang tracht uit te drukken, de sperwer in de lucht, gezien door het
raam, het karkas van een dode vogel.
Naast landschappen werden het naaktstudies op zink en koper, portretten,
brokkelige muren, rest-architectuur, en laat ik het niet vergeten, ik noemde reeds de
sperwer: vogels, dieren, planten in het algemeen; geen wonder, dit laatste thema,
daar Charles Donker zich behalve met de grafiek ook bezighoudt met polderlopen
en vogelkijken.
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Het is een belangstelling die heel vroeg in zijn jeugd begon en niets te maken heeft
met de amateur-liefhebberij zoals men die nu veelvuldig tegenkomt; zijn kennis
dateert van vóór de benzine-vloed, een kennis - zou hij zich als
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Zelfportret
Omslag: Libelle
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Moesman

Schedel
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Landschap in Groningen, droge naald

Landschap in Groningen, droge naald
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Mol (Utr. Nieuwsblad), aquatint
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Sprinkbaan

Rhijnauwen
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Reiger-schedel

Sperwer vliegt voorbij het raam
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Henny
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Krab
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etser laten pensioneren - groot genoeg om rustig het vogelhuis van de dierentuin te
betreden als voederdeskundige; geen mus, geen uil, geen negendoder zou er op
achteruit gaan. Charles Donker blijft echter etsen denk ik, en dat vind ik gelukkig,
hoewel ik de vogels ook zelf bemin, bij voorbeeld de houtduiven.
Prenten gaan me echter nog iets meer ter harte, zeker als het om prenten van
Charles Donker gaat; buitendien, wát vogels? hij etst ze toch.

Biografie van Charles Donker
Geboren op 23 april 1940 te Utrecht
Werkt en woont te Utrecht
Adres: Oude Kamp 18
1956-1961: leerling aan de Koninklijke Academie voor kunst en vormgeving te Den
Bosch, waarvan twee jaar op de monumentale afdeling; zijn belangstelling in die
richting gaat uit naar Thorn Prikker, Puvis de Chavannes en de manier van decoreren
die werd toegepast door Gaudi aan zijn bouwwerken in Barcelona.
1962: Atelier in Utrecht waar hij nog ongeveer een jaar doorwerkt aan mozaieken
maar daarnaast steeds meer tijd begint te besteden aan etsen en schilderen, in de
eerste schilderijen sterk beïnvloed door Kees Andrea, een schilder die hij nu nog
steeds bewondert.
1965: een reis naar Zuid-Frankrijk, tekeningen en gouaches.
Na 1969 uitsluitend etsen en tekenen.
Veel interesse voor vogeltekenaars: Lukas Schan (even bekwaam in het vangen
als in het tekenen van vogels), Adriaan Collaert, Martinet, Audubon, Naumann,
Keulemans.
Is lid van Arti et Amicitiae, Kunstliefde, Grafisch gezelschap de Luis.
Tentoonstellingen onder andere:
Contour te Delft 1967
Eenmans-tentoonstellingen te Arnhem en Amsterdam, Utrecht, den Bosch enzovoort
Groepstentoonstellingen i.v.m. het Grafisch gezelschap de Luis.
‘Al werkend houd ik mij vaak meer bezig met ritme en detaillering.
Soms heb ik het gevoel of het geen verschil maakt een stuk hout of een dode eend
te tekenen.
Abstractie, in datgene wat ik voor mij zie, men zou kunnen denken aan Floris
Verster - de eitjes,’ zegt Charles Donker.
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Peter Simpelaar Gedichten
229 Blablabla.
Het meisje staat op en trekt haar bruidsjurk aan en ze kijkt door het raam.
De velden liggen daar, de kaaiman eet zijn mierenmaal en de stralen van de
pasopgekrikte zon breken op de tegels. De aarde walmt nog een beetje.
De notaris is al op vanaf 5 uur, hij drinkt een glaasje thee in een tuinstoel, terwijl de bosvogels tot binnen de ommuurde tuin zijn gekomen, hun glanzende veertjes licht weerkaatsend, en hun zo kromme teentjes krassen over het
glas van de serre. En de lucht is zwaar van geluiden, gezwollen uit barstende
vogelkelen, van dorpsvogels, fladderend rond de muziektent van het park.
Op het verveloze houten trapje daarvan ontwaakt de dronkaard, hij wrijft met
zijn hand langs zijn voorhoofd, het licht dringt in zijn hoofd en verwonderd
kijkt hij op het frisse groen en purper, dat zich wentelt als kralen, boven de
betonnen rijstraat. De groene ijzeren hekjes staan nog verslapen.
Ze zal zo gelukkig worden, het meisje.

230
Daar rijdt Joke weg, bruin als een adelaar in de storm
Ginds staat een meisje, haar jurk tot boven haar middel opgetrokken, de verrichtingen gade te slaan van een vos in de ren.
De dahlia's stralen als poolbloemen aan een vrouwenjurk.

231
Een stoombootje met shit vaart af de brede stroom, ik zie het vanaf mijn zonbalcon, ik ben zo mooi, (de zon lacht). De hertjes huppelen tussendoor de goudsbloemen langs de kolkende vijver, mijn geest zweeft hoog als de torenklok.
In het café wijst een dikke vrouw, dikke vrouwen zijn altijd dik, naar haar voorhoofd, de loodsen zijn verlaten, en de glazen bouwsels, slakkenbergen en verroeste
railzen; in Mazingarde lopen al die moje meisjes tussendoor de pelargoniums
en walnootboompjes. Zo zinloos de lucht met sterren, een jongen en 1 meisje
ruiselen door de stilte en nog een meisje, door de stilte, de stilte achter de
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processie en nog 1 meisje. Het geduld in zijn wollige zak is gelijk bij koude
en warmte, maar hij is eenzaam. Hij is eenzaam, als de melk toevallig wordt uitgestort overheen de grijze straat, als de kiwi wordt vertoond, als de Canned
Heat op de televisie komt.
Zo zingen de sterren, een tijdrit van vrouwen omgeven door gouden golven, hun
lachen naar de hemel getrokken. Het is tijd./Er lopen meisjes met zwarte kousen
aan om hun behaarde benen te bedekken. Misschien zijn het wel jongens. Er hangt
een klauwhamer aan de muur.

241
Een luie hond ligt in de grote tuin
Er kruipt steels onkruid over 't land.
Dromende bos. Gekroond met tamara
Vuil ijzergrauw, vogel, doetje.
Aan het looppad onberegend. Spanvlies
en dwarsbanden van millimeters, knollen met witte spitsen,
Lichtroze geilverliefd. Landdief, zo'n grenspaaltje. Nou, nou.
Je gluurt vanachter de ouderwetse beker.
Wolharen worden over de steenhoop geblazen.
Je bent mijn lokspijs en draaitol, troupy, een warme ligplaats,
met wat steengruis, bruisende branding in de vissekom,
Door jouw zielige streling.
Mis de zon. Streel, streel. Continu, O allerheiligst Gedicht.
Zo bluft de marter en de knoffels staren roodogig op de Keulse potten met
rotsbloemen in het zaailand, het rotsland, met kindjes en pintjes.
En experimenten welgevallig.
Ik kijk in de bowl, van jouw harig borstje klontje, kleedje.

251
Deze eenblauwe lucht, blaadjes kruikelen voorbij.
Vlissingen is zo wit. Alles wordt zo diep.
Ik ga naar het water, omdat het glinstert
Ik ben een afgezant van de hel; een lila lintje rond mijn penis.
Een dief met satijn rond zijn bokkepoten
Petunia's leer ik de mensen kennen,
maar hoevele bloemen zijn er nog, waarvan ik de naam niet ken.
Petunia's ken ik sinds vanmorgen, Ik ken ze uit mezelf.
Er is een weelderig weglopen van mijn hand.
Een stralend bal van kevers, hommels, oorwurmen, beestjes.
Het is een waar orgie. De kever gaat naar de bâr en vraagt een kleintje paranoia.
Haantjes die sprinken en slagen die kwinken.
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Er worden geen moppen verteld, want alles is er leuk.
Er staan bakken met palmen in de feestzaal.
43-98-JR. Karmozijn + Fluweel.
Ik wandel door mijn natuur, als de rector door de school.
Een Vanessa naast een weggegooid Caballero-pakje.
Potentilla & Wat de ouders niet weten.
Een vrouw gaat met een emmer naar de zee om drinkwater te halen.
De zee zo, en de lucht, natuurlijk allebei blauw, te symboliseren door
een meisje, licht en klein als een groupie door een camera,
snoezig als een parasol, tastbaar als een worstje.
Ik zit temidden van een herfstig bramenveld
Het zondrinkend strand is bijna geheel verlaten
Een paar late zomerwandelaars, worden oosterse zonnespoken.
Ieder woord wordt een formule om de zomer hier te houden
Maar de vruchten zijn tot dode geraamtes geworden.
Och, ik wou dat ik een paar meisjes kon vermaken met gelul over wrakhout
De Branding: Golfstril, wiedelbronk, wonkende vijla.
En de Schelde is net de Middellandse Zee
Muizeoor en Alfidia.

258
Handen naar de wind, gezicht naar de zon.
Mensen bekijken de akkers met vergrootglazen.
Er klinkt ge-i-oe van 4 of 5 meisjes.
Ik denk steeds opnieuw, dat een vogel rond mij sluipt.
Maar het is een papieren zak, met erop geschreven: Saskia de Melker.
De meisjes willen dat ik blijf staan
Ja, alleen voor een zak wijn, Ik kies mijn eigen exil, en kan net
zo goed de liefjes met een rammelaar op het voorhoofd timmeren.
Met dit weer zitten de meisjes veilig in auto's naast hun echtgenoten
en vaste vrienden: kies, attent, zorgzaam,
mijn geest is een eenjarige zwerfplant, en zij weten geeneens hoe klimop eruit ziet.
Dit land is een corrupt land.
Maar de lucht is kristalhelder. De bladeren zijn niet te
vernielen, ook al zijn ze niet gelijmd.
2 Oude mannen staan met elkaar te vrijen.
De herfst sluit zich over ons allen.
De dagen worden stiller.
En de mensen lopen meer en verloren aan zichzelf.
Er ligt een pad begroeid met varens.
Waarop een reus rotsblokken heeft uitgestrooid.
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Daar groeien bleke zwammen. Je lange benen lopen daar.
en smijten een griezelige weelde van kleuren neer,
onmiddellijk weggezogen door je zinloos gewauwel & onbereikbaarheid.
NIETS is veranderd in 2 jaar.
Die kleurenzee, een manifest. Soms
stoot je je hoofd tegen een tak.
En pruttelend uit een leger vogels gestileerde kreten.
En steeds danst je levend variëteitenbos verder, soms abrupt
wegsnokkend, als een coïtus van witte paarden in een rivier.
En dit gedicht wil ik inslikken, voor jou, zwierig
sierende, draagster van de lampions, getooid met giechelgrapjes.
Wat een typische stijl en stylus ook, over de heuvels zwevend.
zwermen, wemelen als witte vissen in een beek, die
niet ruiselt, een modderbeek, met water als zwarte wijn, en gruizelstrandjes met tegelkantelen en wierooksteeltjes.
Mooie droombeek, of niet?
Een dikke jongen is bezig met zijn bongo's
Er hangt een foto van een kustvaarder.
Op straat lopen tientallen huichelaars, ik kus mijn eigen exil.
De meeuwen zeggen ongeveer Kwuh, wat een meeuw precies zegt,
is echter nooit op te schrijven, jammer.
De leraren op school zeggen (vriendelijk), “prettige vacantie.”
We zijn inderdaad een lief klasje geweest.
thuis moeten zij vanavond stamppot eten, maar het eten
van stamppot zal het leraarshumeur niet bederven, want: het regent niet.
Een vrachtwagen morst een beetje asphalt
En zo eindigt dit waterkant-verhaal. Het meisjesclubje.
Het lijkt toch. Ioew, joew (een meeuw)
De wind vreet in op mijn sandalen. Als ik een meisje was, zou ik mij de kleren
van het bovenlijf rukken, en iedereen mijn BH laten zien, gesteld dat ik er een
droeg. Een gele, slijkerige landweg.
Grint rolt onder mijn wieltjes. En dit mos is zo mooi groen.
Er vliegt een bij in mijn mond, en mijn tulband rolt af van schrik.

263
Liedjes om een verdrietige Melanie op te vrolijken.
Verder plonzen. Het zaaien van kneuterige uitzichtloosheid.
Een zangeres van een Nederlandse groep, op een Zuidhollandse plas. Zwarte randen rimpelen langs de plinten aan de vloer, van het vooruitgeschoven paalwoninkje, en kleine, wilde knotwilgen en oevers met rotssprintjes, waarop voorzichtig speciale jongens hoeden met lange veren hebben
neergevleid. Oceanetrane, geel, roze, wit.
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Zakkie Baudelaire, discjockey voor Radio Donkeroranje, smijt met porceleinen
borden, Delfts blauw. En in de goedgestichte stad, met de goedgedichte linden, de stad.
Fijngevormde. Ik wil brandstichten en vernielen en me voor- en achter-lichten
laten lichten. Het klettert en het zeikt, en de televisies zijn gestorven. Rook
een beetje vlugger. Kaketoes en hoofdknikken.
en glimmende huid van een vinger, waar een lamp over schijnt. Roze paarden rond
een mandje vol met penen en groene vruchten.
Wijngaarden en het vege lijf, overstroomd door een zandberg met wiegende woestijnvogels. Haar krullen donderen en vormen een trapje en worden lang.
Maar haar gezicht roept ons aan, als een duivel op een vlot.
Zeer verleerd het verlangen onder de geveltjes.
Dit passeert een nulpunt in de regen. Extraroest en gordijnrailzen.
Maar misschien is dit wèl geniaal en kan niemand er meer onderuit over een
paar jaar. IEDEREEN moet er nu induiken, of hij nu Ineke heet of niet.
Maar wie heet er nu Rosita?
Een hele dag lang inhoudloosheid
Een gevoel van verstikking en obstructie
Ga een brief schrijven, of bouw een hut, zoals in de vroege maart.
Schrijf een brief over hippies en kleren, over Melanie en peren.
En dat paste eens goed bij mekaar
Wat is een cymbaal? Dan maar zilveren gongen.
Een oude man met een ijzeren baard, in extase, in zijn groei geremd, de groei van
wanhoop, onverduisterd door wolken nietige duinbloempjes. Een verdord slijmvlies,
dode ogen, een mond die huilt als een sirene, een kromme penis en ontregelde scharnieren en geïsoleerde nieren
en 3 dode kinderen, en eitjes zachtgekookt.
Zijn huis is een brandtrap met zenuwpijlers,
en nieuwe oranje wrevel, een zeer algemene stalen degen.
Geen zonneglans.... verbittering en zandloperij.

266
Een masochistische Oedipus-verhouding in een wachtkamer van een dokter.
Rod Mc. Kuen wordt door mijn moeder het banale zwijgen opgelegd.
Een uitkijktoren is een aardig ding, zeker als Jezus door de straten loopt.
Jezus bibbert van de kou, in zijn dunne witte jurkje en op blote voeten.
De discipelen zijn weggekropen in een kapelletje en rakelen schuine
moppen op.
1. Woubrugge.
2. Een boeddhistische monnik op het station te Rotterdam.
De kerk te Delft verzakt, en die te Edam is kitsch.
Centjes zijn koud.
Mijn meisje rilt (weer bij Woubrugge. Er is toch wat met dat plaatsje), met haar
rode lippen en nagels, haar bril met ronde glazen, haar voorzichtig verwarde,
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donkere, lange haar, en haar lenig en wellustig uiterlijk en bedachte bewegingen. Ze is echt mooi.
Daarna vertrekken zij met een Engelse boot (Pakketvaart) naar Canada. Zo'n schip
heet passagiersschip. Zullen jullie goed je les leren?
De heer K., achtergelaten te Hongkong, zwalkt nu langs de straten, gevoerd met
hondevlees en prostitutievlees en passagiers-niertjes. Bevrij-d! denkt hij moeizaam, hij denkt aan meisjes, zoals mijn meisjes. Het licht wordt ochtend, aan de
kust. Zuinig-zeurig kijken de vervrouwelijkte gestalten van kwijnende slingerapen, ik hoop dat ze nu nog leven, op het niemandsland van slijk, waar Satan
een roze jurk wast, bespied door giechelende kleutermeisjes, zonder zorgen in deze wereld.
Schaatsers in pofbroeken met handen bruin als chocolademelk.
Méchancetés. Er is zoveel rottigheid. Er fladderen meeuwen die de mossels
krakkelen. Een kaardebol vliegt in mijn ver-dwazende geest. Herstellingen
aan de Festoenenkade te Vlissingen. Ik hijg in de avondstilte met Celia.
Een schrijfmachine tikt in de regen. 6 bootjes in het Hollands Diep; 3
lammetjes in een wei. Een fiere schimmel steigert in een
onweerszwangere huisslovenklucht. De schimmel moet worden losgelaten.
Eieren verven is zeer leuk. 4 Groupies langs de boulevard van Scheveningen en even later in de tropische kas van een dierentuin.
Moederschaap met drie lammetjes. Papegaai met geen lammetjes, één oor
en een leiding. PRUNUS. Prunus. Een zesjarige zwaan zit voor een verroeste bretonse windwijzer. De zon aait een dagboek.
Asterix is dood. Valentino en Mossadecq ook.
Zijn ze dronken. Maar ik ben opgevlapperd uit hopen as,
en ik wil naar Groede.

301
In de schiettent onder de linde wordt lippenstift verkocht.
speelweiden met pijnen, natuurstralen na de storm.
Girobiljetten en rot vlees op een vuilnishoop.
Mijn opdrachtgeefster eindigt als explosieve knallen.
Staartveren superwit. Ik adoreer haar.
De wachttijden zijn zeer lang voor mijn hart.
Je moet een schildpaddeleven lang wachten.
Gruis bedondert de Ariër.
Marily Rush naast de nieuw aangelegde vuilnisbelt.
De auto is helemaal gevuld met bloemen
Prunus sterilis, zwoerden van het bovenleven.
Is hoofdpijn grappig. De aardappelenloods
omgeven met rinkelende draden, kent grappige lucht.
Eenzame brievenkoning, Lege wierookzomer, Kale wierooklokalen.
zonder lampen, licht of liefde. Affectieloze kruisjes en stipjes.
September struikelt over molshopen. Duizenden de
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mensen en meisjes zien miljarden dode konijnen, mensen en sterren,
en rammelen in angst sierkettingen. Elders turquois.
Schone rivier van her-en-der denken
Beschimmelde koude lila laarzen en roestige ankerkettingen.
Fletsgekleurde omgeworpen mitrailleur in oorvouw.
De oorworm staat verwonderd over het statief.

302
Bruid op composthoop
Paradijsvogel met vruchteogen.
Gitaar in tweeën gesneden.
Buiten de stad maakt gij, Brutus, van uw toga een zak.
Een vrouw trekt haar linnentunicakleed uit aan de Inn.
Daarna trekt ze een katoenen jurk aan, over haar turnpakje.
Een driebenige man benadert haar vanuit het toeristisch handboek.
De rivier schuimt en bruist over de bijenbomen.
in het water van de zijrivier Oorlogspaard ruiselende takken.
In de rivier drijft wol en verdronken schapen.
De huiden van mekkerende geiten, blatende dikhoorns,
gevelde heren en kalveren met gedempte stem
schuren langs het donker kwartszand.
Kijk naar blijdschap. Een man eet yoghurt
Vol verwachting klopt zijn hart. De radio's klinken alle keihard.
Hij zal over kabels lopen in een tropisch mistig dal.
Paardekont op deftige lakens in deftige landen.
Gebruind vel kruist nauwelijks ademend gereformeerd “moedertje”.
Ik heb een fles drank verloren in het bosje.
Ik had mevrouw B. geschaakt.
Slechts één vrouw was ooit lekker geparfumeerd.
en zij vertrok van hier met een boot.
Ik raap een kluit aarde op en smijt hem in het water
en dan een salvo grint erachteraan.
De politie kijkt niet.
Zingzing, malroven.
Salie de bains au loin. Common tears, all our fears.
Joujou dorre hoogvlakte. Het is Sabbat.
Chryzantenbouquet, Chryzantenboetiek.
De dorsmachine valt het meisje, de domineesdochter, aan.
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Joyce & Co. Work in progress
Als je de klokken kent weet je wanneer ze gaan slaan en je voelt de lucht bewegen
voor je ook maar het schuren van de touwen hoort. De gloeiende zon had de koelte
van mijn gemoedsrust doen verdampen en het grove linnen van mijn overhemd voelde
ruw en stug op mijn schouderbladen. Zonder te wachten op het luiden der klokken
ging ik de treden van de stoep op en liep de nu kille hall binnen. Ik merkte dat ik
vanzelf mijn stappen verhaastte en de muziekkamer binnenging en met een gevoel
van opluchting op hetzelfde moment in de stoel achter het clavecimbel neerviel en
een gespreide hand op de toetsen neerdrukte als ik de lucht voelde trillen nog voor
ik de slagen hoorde. Maar ik had vergeten het handeltje dat de ravepennen inschakelt
over te zetten en het droge getik van de pennen die de snaren niet raakten werd
overstemd door de rollende slagen. In plaats van ik weet niet welk breed accoord (de
inzet van het a-moll concert) neer te zetten, sla ik alleen de a aan als het trillen van
de laatste slag is weggestorven. De derde.
Staande, met mijn linkerwijsvinger op de toets, tokkel ik met mijn rechterhand de
snaren van de viool aan, die op het clavecimbel ligt. Het is altijd de d-snaar die zakt.
Maar het zit hem niet in de schroef. ‘Erwin, wat wij vroeger altijd deden, en de
nieuwe tijd heeft niets nieuws gebracht: eerst de schroef met harde zeep insmeren
en dan wat krijt er over heen, gewoon wit schoolkrijt.’ Ik pak de viool op en draai
de d-snaar omhoog, sla de snaren aan, nu weer een fractie lager. Dan strijk ik met
de stok. Ik leg de viool weer neer en begin de stok in te harsen nu, als in de verte de
klokken van Intragna luiden. Dat ligt aan de windrichting. Als hij van het meer af
komt hoor je Cavigliano, die zijn hoger. Maar Intragna is altijd iets later: wat is de
ruimte ertussen, staat alles even stil? Zijn viool, een kostbaar model uit het Italiaans
gedeelte van Tirool, dat zie je aan de sterke welvingen. Waarom moest ik hem krijgen?
Vieuxtemps, en zijn moeder kwam uit de Elzas, Wissembourg geloof ik. Ik ben er
vanuit Strasbourg eens naar toe gefietst om zijn geboortehuis te zien. Hij beloofde
me een grote toekomst als ik filosofie zou gaan studeren. Toen hij voelde dat hij zou
gaan sterven gaf hij me al zijn boeken mee, elke week drie. Het heeft nog jaren
geduurd maar hij had een grote bibliotheek. De d-snaar is weer iets gezakt. Als ik
hem bijgedraaid heb doe ik mijn kussentje om. Ik heb altijd heel ouderwets met een
kussentje gespeeld dat ik om mijn hals vastmaak en heb nooit kunnen wennen aan
die grote stellages die aan de viool vastzitten.
Dan begin ik zonder papier de chaconne uit de tweede partita van Bach te spelen.
Het gaat plotseling heel goed en werkt verkoelend op mijn gemoed, zoals altijd. Maar
wanneer ik weer begin te denken, raak ik in de war en breek af. Ze had beloofd om
ook op het concertje te komen maar ze was er niet.
Natuurlijk niet. En daarom was alles prachtig, bloemen voor mijn zusje achter het
orgel en het jongensachtige lichaam van Alfine voor mij later op de avond. Een
succes voor de salon.
‘Quos ego!’ We speelden toen het e-dur concert van Bach, zijn tweede, waarvan
Debussy over het adagio gezegd heeft: als je dat hoort weet je niet waar je moet
blijven. ‘Con espr.’ Het is het concert dat ik het liefst speelde, telkens opnieuw, het
instuderen onderbroken met verhalen van Vieuxtemps over het liefdeleven van Claude
Debussy in Moskou en hoe hij zelf als jongeling onder leiding van de meester het
kwartet instudeerde. Ze hadden het slecht gespeeld, dat kon iedereen horen, maar
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publiekelijk en huilend zijn grote liefde openbaarde en hoe die werd tegengehouden
door haar moeder. Hij had haar nederig en officieel de hand van haar dochter gevraagd
en ze had hem in zijn gezicht uitgelachen en de deur gewezen. Ik zoek mijn partij in
de stapel maar hij zit er niet tussen. Ik wendde mijn vlugge gedachten nu hierheen,
dan daarheen, zij vlogen naar alle kanten en overdachten alles, zoals het trillende
licht van het water in koperen bekkens weerspiegelt de zon, of het beeld van de
blinkende maan en overal fladdert door het vertrek en reeds zich verheft in de lucht
en tegen de zoldering slaat van het hoge huis. Hoe goed ik altijd weet waar mijn
boeken zijn, zoveel moeite heb ik altijd met het vinden van mijn bladmuziek. Zal
wel in de kerk liggen bij het orgel, waar ik laatst met Carla Zurini heb gespeeld, het
dochtertje van de koster. Een schat je is het maar ik hoop niet dat ik haar vandaag
tegenkom. Als ik nu ga is ze nog op school. Het donkere kille schip van het kerkje
dat de viool zeer krachtig doet uitkomen, vijf seconden nagalm. Ik merk dat ik het
koud heb en trek mijn jasje aan dat in de hall ligt. Je moet een beetje schuin gaan
staan op de galerij, zodat het geluid meteen tegen de muur weerkaatst, dan heb je er
het minste last van.
Vroeger vond ik het altijd verschrikkelijk om met mijn viool over straat te gaan.
De kist met riemen stevig vastgebonden achterop mijn fietsje. Handschoenen aan
om mijn vingers een beetje warm te houden. Zo rap mogelijk haastte ik me door de
besneeuwde lanen van Bloemendaal. Jongens gooiden sneeuwballen naar me en
lachten: héé jammerplank en ze sneden me handig af op hun soepele sportmodellen.
Of bloedserieuze ettertjes die zelf ‘op blokfluitles zaten’ kwamen naast me rijden en
vroegen bewonderend: speel je viool? (Nee hoezo, hoor je dan iets?) De brede deur
van het pension openduwend hoorde ik hem boven met een hese tenor stukken uit
de Tannhäuser zingen, de vleugel met geweld bedwingend.
‘Ah, Erwin, ik heb mijn stem te laat ontdekt helaas, je had mijn moeder moeten
horen zingen in de Bachkoralen, van háár heb ik het geërfd, tot op hoge leeftijd was
ze de eerste alt van het koor, maar ik ben er te laat mee begonnen en dan mis je de
techniek. Maar doe je jas toch uit, je sneeuwt, je had zeker wind tegen dat je zo laat
bent. Ik herinner me dat we ook zo'n strenge winter hadden in Parijs tijdens de oorlog,
tot diep in het voorjaar van '18 hield de vorst aan, het volk was wanhopig. Zal ik een
glas thee voor je zetten of wil je liever een glas Macon. Dat is beter voor je, word je
sneller warm van, maar vertel niet aan je ouders dat ik je zo nu en dan eens dingen
laat doen die niet bij je leeftijd passen. Het zijn niet de jaren die tellen, maar de geest.
Schopenhauer heeft zeer interessante dingen gezegd over het genie. Ik weet niet of
ik je dit wel kan vertellen, maar kom, laten we beginnen, wat moest je allemaal
doen?’ De kamer stond vol potten en vazen waarin grote takken van eeuwig groen
loof een golvende zee van natuur imiteerden.
Flessen wijn. Franse boeken en bladmuziek lagen overal op de vloer. Aan de muur
bruin geworden foto's van Parijs tijdens de Wereldtentoonstelling. De kap was van
de vleugel afgehaald om zijn eigen composities kracht bij te zetten. Terwijl ik mijn
handen warm blies en mijn viool uitpakte schonk hij drie glazen wijn in, het derde
voor onder de les klaarzettend op een hoekje van de vleugel en vertelde over de
plannen van hem en zijn vriend Lanoix om boven in de Eiffeltoren een klokkespel
aan te brengen. Alles was al voor elkaar, het plan door de gemeenteraad goedgekeurd,
toen plotseling een brief kwam dat het lawaai voor de wijk Passy prohibitief was.
Hij lacht zijn droog lachje. ‘Het was zijn dood. Geen Vlaming, van de Franse school,
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ja.’ Ik heb nog eens de oude Zurini proberen duidelijk te maken wat het voordeel
was als je de klepels tegen de klokwand opbond en we zijn een middag lang met
touwen in de toren bezig geweest. Maar het ging allemaal te snel voor Zurini en hij
had gelijk, zijn deuntjes klonken op de ouderwetse manier veel beter. Ze hebben ook
een soort wedstrijd, waarbij ze de touwen losmaken van
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het manuaal en in een arcadisch vraag en antwoordspel met de klokken van de dorpjes
in de buurt samenspelen. Of ze geven liedjes door, van Domodossola heel Centovalli
door tot bij Ascona. Een intrigerend gehoor dat me doet denken aan het begin van
de Oresteia waar de val van Troje met vuren van bergtop tot bergtop naar Argos
wordt geseind, zoals hier op de feestdagen van Maria Lichtmis en Wilhelm Tell op
de bergtoppen ketens van vuren worden ontstoken. Ik loop weer naar binnen en wil
weer gaan spelen maar de atmosfeer in het huis benauwt me en overal voel ik de
ruimte op mij drukken alsof de vijand al in het kamp was binnengedrongen en de
schepen onder mij in brand stak. Toen Erik de bovenverdieping van een pand in
Amsterdam betrok, moest hij in het plafond kubusvormige uitsparingen aanbrengen
omdat hij anders met zijn strijkstok niet overweg kon. En toen ik een keer bij hem
kwam om het dubbelconcert te spelen, bleek dat we niet met zijn tweeën in hetzelfde
vak konden staan zonder elkaar te hinderen; daarop deed hij de deur naar de
slaapkamer open, waar het plafond op identieke wijze was bewerkt en zo hebben we
gespeeld, ieder in een andere kamer, met de deur tussen ons open. ‘Quosque tandem?’
Heb ik het kwartier gemist? Ik rommel een beetje op het clavecimbel, heb het nooit
behoorlijk leren bespelen. Dan sta ik op en loop de kamer door en gooi het raam
open. Wolken drijven in de bedding van de rivier. Het ruikt sterk naar humus, de
aarde rookt bijna van het water. De blauwe lucht heeft eenzelfde tint als de tableaux
van mijn jeugdherinneringen. Als ik ademhaal verslik ik me in de vochtige lucht en
sluit het raam driftig. Ik loop naar de badkamer, drink een glas water en bet mijn
slapen. Dan loop ik weer naar de muziekkamer en begin mijn viool in te pakken. Ik
kies de strijkstok met het smalle puntje dat zo prettig is voor de springstreken en met
een onhandige beweging veeg ik met mijn mouw het blokje hars van het clavecimbel
af op de grond waar het in stukken en brokken uiteenvalt. Met mijn voet veeg ik de
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gruizels weg en de zool begint te plakken en maakt zo'n opdringerig geluid bij elke
stap dat ik mijn laarzen uitdoe en mijn platte witte schoenen aantrek. Ik knoop mijn
overhemd een knoopje hoger dicht, neem de vioolkist onder de arm en loop de trappen
af, naar buiten, het late zonlicht in.
Vieuxtemps is mijn enige echte leermeester geweest al die tijd: ik kwam bij hem
toen ik negen was en bleef tot hij stierf, zonder familie, met mij als zijn laatste leerling.
Hij stond geen twee maar drie generaties boven mij. ‘Laat eens kijken, wat ik je nu
vertel, ik spreek van 1904.’ Zijn onderricht strekte zich uit tot ver buiten het
vioolspelen: we spraken over filosofie, de literatuur van de negentiende eeuw, de
aard van het Duitse volk, de politiek van Disraeli en Palmerston maar vooral over
Frankrijk. Franse kathedralen, de Duitse tijd van de Elzas, Franse wijnen, Franse
schilders, de Franse school van nieuwe componisten, het Franse classicisme en de
Franse romantiek. Hij leefde in de negentiende eeuw en de moderne tijd liep voor
hem tot het uitbreken van de tweede wereldoorlog, waarin de reeds bejaarde zoon
de nog krachtige vader in zijn armen op de top van een met trots beklommen Zwitserse
alp zag sterven. Om meer tegelijk te kunnen doen, leerde hij me spelen terwijl hij
vertelde en terwijl ik in alle denkbare toonsoorten mijn tertsentoonladders speelde,
vertelde hij over de verschrikkingen van de Krim-oorlog. ‘Aan beide kanten is
verschrikkelijk geleden, oh verschrikkelijk, ik kan je nog niet vertellen hoe gruwelijk
dat was. Je begrijpt dat de Russen graag Constantinopel in handen kregen, hadden
immers vroeger al eens geprobeerd de aartspatriarch van Byzantium naar Moskou
te halen, is het niet zo, “post hoc ergo propter hoc” wilden ze Constantinopel tot
hoofdstad maken. Pierre Loti inmiddels nee, dat doe je verkeerd, ik vroeg je de
harmonische toonladder te spelen, en niet de melodische, op en af is hetzelfde zoals
je bij Bach vaak zult tegenkomen, begin opnieuw, nu bij de derde trap. Pierre Loti,
wiens echte naam Jules Viaud was, werd door de Turken als een held binnengehaald.
Wat Byron was voor de Griekse vrijheidsbeweging, was Loti voor de Turken. Onder
ons gezegd, maar ik weet niet wat je vader hiervan zal zeggen, was Loti ook heel
wat zindelijker dan die Engelse Blauwbaard.’ Door het torendeurtje loop ik de kerk
binnen, het uurwerk dat de kwartieren en de halve uren slaat maakt een spookachtig
bonzend geluid, waarnaar wij vroeger altijd kwamen luisteren als naar een
geheimzinnige klopgeest. En dan was er de truc om kleine Duitse toeristenmeisjes
die met mijn zusjes waren komen spelen, te bedreigen met een onvrijwillig verblijf
bij de klopgeest in de toren, tenzij ze zich onmiddellijk overgaven
[vervolg op p. 45]

Th. Sontrop Yen Yu
Pratend over de avant-garde in China,
lang geleden, de dertiende eeuw ‘De allerslechtsten,’ zei Yen Yu
‘die schreeuwen en grauwen,
en de taal die hen bezigt!
Een ramp, zulke dichters.’
Hij zei, ‘Zie je die mier daar?
Let op, daar komen er meer,
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hoe hij stopt, zijn sprieten naar voren,
en weer omkeert, naar “nieuwe wegen”.
Zo blijf je miertje de voorste.’
En hij zei ‘Schuw slechte dichters,
van de avant- of welke garde.’
(naar Louis Simpson)
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[Joyce & Co. Work in progress (vervolg)]
aan onze gloeiende wensen. In de kerk zelf zit een oud vrouwtje te murmelen voor
het Maria-altaar, wat betekent dat ik niet op het orgel kan improviseren. Als ik langs
haar loop fluister ik ‘permesso?’ op mijn viool wijzend en naar de galerij gebarend
en ze knikt verheugd ‘Si, si!’ en glimlacht en knikt terwijl ze de tel kwijtraakt van
haar kralensnoer en weer opnieuw begint met de Vijf Smartvolle en de Vijf
Glorievolle Geheimen van Jezus. Voor het altaar ligt Bruno, de hond van Zurini,
waar Carla nog niet zo heel lang geléden op reed, maar nu is hij zo oud geworden
dat Zurini het niet meer over zijn hart kan verkrijgen hem telkens hijgend en kwijlend
en rochelend van het altaar weg te slepen en de ‘parroco’ speciale toestemming heeft
verleend hem rustig in Gods huis te laten, een passende bijbeltekst citerend.
Ik loop het wenteltrapje op naar de galerij, mijn hoofd buigend om het niet te
stoten en kan het niet laten halverwege even van onder het gordijn de preekstoel op
te stappen en met de reusachtige ragebol een pauselijke regen de kerk in te slingeren.
‘Aspergo.’ Het vrouwtje trekt haar zwart kanten hoofddoekje strakker aan, alsof de
bui elk moment kan losbarsten.
Maar zo rijk vloeien Gods wateren niet en ik stap geruisloos weer achter het gordijn
en beklim verder de stenen treden tot ik op de galerij ben waar het orgel staat. Tussen
de muziek vind ik mijn vioolconcert en ik begin mijn viool uit te pakken. Ik trek de
houten pen uit de verguld houten lessenaar en wrik met moeite het blad een gaatje
hoger. Zo is het beter. ‘Je mag nooit naar beneden kijken als je speelt, Erwin, en
houd toch verdikkeme die elleboog eens goed onderdoor. En je duim wat losser om
de toets, zo ja. Je hand is groot en stevig genoeg, wat moeten de mensen wel denken
als je er zo als een treurwilg bijstaat?’
Ik moest me zelf altijd inhouden om niet te gniffelen bij de afkortingen die gebruikt
werden: een zachte streek in de B.H. (bovenhelft) en je ‘martelé’ in de O.H. moet goed
puntig zijn, dicht bij de slof, goed stoten. De tranen kwamen in mijn ogen, terwijl ik
op mijn lippen bijtend probeerde niet te lachen en de instructies nauwkeurig op te
volgen. Zijn eigen grappen vond ik veel minder. ‘Een quintgreep moet je nemen,
natuurlijk de vingers laten staan, anders moet ik me geneigd voelen je een oplichter
te noemen.’ Wat het weer goed maakte was dat hij zelf erg smakelijk kon lachen om
zijn eigen ‘muziekmoppen’. et had iets enorm aanstekelijks voor de kleine jongen
die ik was zodat ik altijd met plezier meelachte zonder me de moeite te geven om
de grap te overdenken of te onthouden. Ze kwamen meestal niet boven het peil uit
van het antwoord dat Brahms' violistenvriend aan hem gaf toen deze vroeg wat hij
van zijn vioolconcert vond: ‘Dass ist kein Konzert für sondern gegen die Geige!’
Mijn viool is nog goed gestemd en ik maak mijn vingers even los en laat de stok
springen en begin het e-dur concert te spelen. Het is een voorbeeldig stuk, ingetogen
en beheerst, evenwichtig en van een grote architectonische pracht. Het allegro is zo
ideaal geconstrueerd als de St. Pauls Cathedral. Ik verheug me in mijn krachtige
strakke toon die precies is zoals hij door het stuk gedicteerd wordt. (‘Je had
Mengelberg Bach moeten horen dirigeren; ik kon zijn belachelijke ritenuto's en
overdreven accenten niet verdragen. Bij Bach! Ben de zaal uitgelopen.’) En plotseling,
zoals altijd, vatte hij vlam, de vertrouwde gloed drong door in zijn merg en stroomde
door het wankel gebeente, zoals dikwijls wanneer een vurige streep uit flikkerende
donderslag losscheurt en met schitterend licht door de wolken schiet.
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Voor ik nog iets bedenk en afgeleid kan worden ben ik door het eerste deel heen
en neurie zachtjes de sombere intro van het smartelijke adagio. Het is een stuk dat
je alles doet vergeten en ik merk zelfs niet dat ik zomaar alle belachelijke
vingerzettingen van Carl Flesch genomen heb zonder me te vergissen. Ik weet niet
waar de pijn van dit langzame deel precies mee te maken heeft, het is niet het droge
verdriet dat met de dood en de pracht van begrafenissen en sterk ruikende bloemen
te maken heeft, het is meer de wreedheid van heel
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mooie vrouwen, de uitzichtloosheid van het geluk, het schrijnen van een verzinkend
verleden. Ik zie dat het vrouwtje beneden bij het altaar de avonturen van haar
Verlosser al lang vergeten is en zich ontspannen overgeeft aan een troostbrengende
slaap of misschien luistert ze met gesloten ogen. Het laatste deel, ‘allegro assai’, een
rondo van iets opgewekter aard is het moeilijkste en omdat ik te snel heb ingezet
raak ik bij de laatste variatie voor het slotrefrein in de war en heb plotseling geen zin
meer om het nog een keer te proberen. In de kerk is het slaan van het halve uur een
dof geluid: ‘quosque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?’ De gewonnen rust
is met één slag weg en het vrouwtje staat op, slaat een kruisteken voor het altaar en
loopt naar buiten. Bruno ligt akelig te piepen, in de sacristie zijn ze aan het
stofzuigeren. Ik ga in de luie stoel zitten die de organist op het koor heeft neergezet
om 's zondags onder de preek even te kunnen slapen, maar er is niemand die tegen
me wil preken en ofschoon ik moe ben, komt de slaap niet zo gemakkelijk bij mij
als bij Gods dienaren. ‘Quod absurdum’. Ik strek mijn armen en benen, mijn knieën
voelen versleten aan, ‘flecto genua cordis mei’. Ik buig de knieën van mijn hart. Na
afloop stapte Paganini het podium op en knielde neer voor Berlioz, een groot moment.
Zelf buigend als een knipmes voor mijn moeder en mijn zusjes vertrouwde hij onze
familie bij zijn bezoeken aan mijn ouderlijk huis dergelijke pieken in de
muziekhistorie reeds in de hall toe. De fiets, waarop hij regelmatig met geheven
hoofd en zonder remmen het Brouwerskolkje af snelde, had hij midden tussen de
bloembollen en plantjes naast de voordeur geplaatst. ‘Ik heb mijn fiets opzij tegen
het huis neergezet. U vindt dat wel goed?’ Hij maakte een strikt onderscheid tussen
‘Duitse hoeden’ en ‘Franse hoeden’ en hield er richtlijnen op na, die naar mijn
vermoeden iets met het weertype uit te staan hadden, meer dan met het decorum van
de gelegenheid volgens welke hij ze uitkoos, en hij droeg slechts aan de linkerhand
een handschoen om de vingers van die hand te beschermen tegen reumatiek. Het
dienstmeisje dat met een blad vol glazen uit de keuken langskwam ontlokte hem een
glimlach en terwijl hij eens aan mijn oor trok, lachte hij ‘ça promesse, ça promesse!’
Er was een of andere kwestie te bespreken of hij mij de Franse of de in die tijd
moderne Russische streek zou aanleren en een dergelijke vitale kwestie wilde hij
graag openlijk aan zijn opdrachtgever voorleggen, daar het noemen van een verschil
tussen de twee streekmanieren altijd tot in de hoogste vakkringen een discussie
uitlokte en gevallen werden aangehaald om de volstrekte waardeloosheid van de een
of de wonderbaarlijke doeltreffendheid van de ander te bewijzen. Hij deed mijn
vader, die absoluut geen verstand van muziek had, alle technische bijzonderheden
uit de doeken, waaruit men moest concluderen dat de Russische streek inderdaad
een vooruitgang betekende voor de vioolpedagogie, kondigde vervolgens aan dat hij
van plan was uit historische en filosofische overwegingen mij de Franse streek aan
te leren en vertelde mij later op de les dat hij mijn vader een zeer ontwikkeld man
vond met een brede belangstelling voor zelfs de meer theoretische kanten van het
muziekonderwijs.
Urenlang kon hij vertellen, met een onbeperkte woordkeus van Italiaanse
vaktermen, over de toon die Jacques Thibaud uit zijn viool haalde. ‘Dit is een van
de weinige punten waarop ik Proust moet tegenspreken, het bestaat niet dat Morel
beter speelde dan God zelf.’ Waar iedere andere violist in een positie gegaan zou
zijn of ten minste een vierde vinger gebruikt zou hebben, streek hij een losse snaar
aan en dan nog wist je niet wat je hoorde. Hij leerde me de flauwe kermisachtige
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trucjes om loopjes in tertsen met vliegend staccato te spelen en noemde dat zoiets
als ‘violagoochelen’ of ‘musigoochelarij’ en kon mij niet genoeg verachting voor de
Paganini-concerten bijbrengen die hij banaal en ordinair vond. Hij vertelde van Carl
Flesch, de grote vioolpedagoog, hoe die zijn leerlingen de Kreutzer-etudes liet spelen
en hoe hij, als ze dat gedaan hadden en
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hem vroegen wat ze verder moesten doen, antwoordde ‘Kreutzer spelen!’ en we
kregen een enorme discussie over wat hij ‘dat belachelijke verhaal van Tolstoi’
noemde: De Sonate voor Kreutzer, dat ik een integere plaats in de literatuur toedacht;
hij verzekerde mij dat Tolstoi op het moment dat hij dat schreef al aardig seniel was
en illustreerde zijn bezwaren tegen het ‘erotisch duiden’ van muziek met modulaties
en akkoorden uit de Walküre en de Mattheuspassion. De stofzuiger in de sacristie is
opgehouden en ik hoor Carla met haar vader praten en dan komt ze lachend als altijd
de kerk binnenlopen en zwaait al van veraf naar me en ik denk hoe haar paardestaart
heen en weer zwaait als ze hollend de wenteltrap opklimt en over de galerij naar het
koor loopt en ze lacht en zegt ‘ciao!’ en klimt op het bankje van het orgel. Terwijl
ze de klep openmaakt kijkt ze achterom naar mij en afkeurend haar hoofd schuddend
over mijn luie houding in de luie stoel, zegt ze ‘bruto, bruto!’ en lacht me dan weer
bewonderend toe.
Hopend dat ik met haar zal spelen wrijft ze in haar handen terwijl ze het orgel
warm laat lopen met een aanzuigend geluid maar als ik blijf liggen in mijn stoel zoekt
ze teleurgesteld tussen de pianoboeken en begint zonder pedalen, met haar blote
voeten opgetrokken op het bankje, een vervelende sonate van Clémenti te spelen die
genadeloos door de kerk galmt. Ik kijk hoe ze zit met haar beweeglijke benen onder
het oneerbiedig korte rokje, het hoofd dapper omhoog, haar beugel glinsterend in de
schemering als ze bij de moeilijke passages op haar lippen bijt. Het is een schattig
meisje, al bijna een nymphet en met een stralend lichaam, maar ik had haar vandaag
eigenlijk liever niet meer willen ontmoeten.
De rol die mijn viool in mijn leven heeft gespeeld is een tamelijk vreemde want
een hartstocht tot muziekmaken heb ik niet, het genotsrendement van de passieve
liefhebberij is veel groter, het spelen vergt enorme inspanning en discipline en mijn
spelen heeft zich steeds meer beperkt tot wat voor mij een bron van
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onuitputtelijke schoonheid was: ‘nicht Bach sondern Meer soll er heissen.’ Jarenlang
was het alleen die discipline en het trainen van de wil, dat mij aantrok in het spelen
en dat mij de lessen deed blijven volgen. Later kwam daar een gevoel van trots bij
toen ik merkte dat ik, hoewel ik thuis mijn viool bijna nooit aanraakte en op de les
dus alles ‘a prima vista’ te spelen kreeg wat me als huiswerk was opgedragen, toch
even snel vorderingen maakte als de andere jongens die ik kende en die thuis elke
dag braaf hun uurtje vol fiedelden, terwijl ik zelfs veel eerder aan de moeilijkere
springstreken en dubbelgrepen toekwam dan mijn serieuze kameraden. Ik begreep
dat ik een mate van talent moest hebben, maar miste de wil om het te ontwikkelen
en stelde er zelfs een soort eer in het met een achteloze nonchalance te verwaarlozen,
daarin nog gesterkt door de enkele ontmoetingen met andere musici die ik
onuitstaanbaar dom en melig vond en het infrequente ensemblespelen met wat mijn
geestverwanten moesten zijn. Ik bezat een absolute onwil om met andere mensen
samen te spelen, hooguit kon men mij begeleiden, en ik beschouwde mijn muziek
en liefde voor Bach voor mij allleen en beslist niet voor het genot van de anderen.
Ik geloof dat zij me zelfs nooit heeft horen spelen, één keer heb ik haar uitgenodigd
op het salonconcertje dat mijn vader en mijn zusje, die het orgel bespeelde, mij
afdwongen, maar het succes was misschien juist te danken aan haar afwezigheid. De
enige met wie ik onbekommerd regenachtige zondagmiddagen kon volspelen met
duo's van Hotteterre en Bachs dubbelconcert was Erikjan, die ondanks zijn vakstudie
aan het conservatorium bijna onaangetast bleef door de beroepsmatige en opdringerige
verveling die de waarheidsgetrouwe musicus uitstraalt. Natuurlijk is de muziek en
het bedwingen van een weerbarstig instrument als de viool een vitaal onderdeel van
een goede opvoeding maar ze behoort niet buiten de sfeer van de disciplinaire
bescheidenheid te komen. Muziek die niet volmaakt wordt uitgevoerd is
onuitstaanbaar. Misschien is het rijk van Polyhymnia het enige terrein waar de
perverse theorieën van Plato op van toepassing zijn en blijft een hoe volmaakte
uitvoering ook altijd slechts een idee van de werkelijke muzikale constructie, zodat
Debussy zijn eigen kwartet vol verrukking kon horen, ongestoord door de zwetende
aberraties van zijn onfortuinlijke uitvoerders. Het waren vooral de innerlijke rust en
uiterlijke kalmte die het spelen mij gaf, die mij tegen het eind van mijn jeugd de
viool steeds vaker deden opnemen. Een rust die ik elders niet kon vinden, een
geestelijke verkoeling zoals ik mij aan haar borsten voorstelde te kunnen vinden, een
onwerkelijke want werkelijk andere wereld in de onveranderlijke en betrouwbare
toonreeksen die op een of andere manier moeten overeenstemmen met de modellen
en audiogrammen die in de hersenen liggen opgeslagen. Of ik nu een nacht hard
gewerkt had en geestelijk afleiding moest hebben om opnieuw de studies te hervatten,
of dat ik een hele dag de tijd voorbij probeerde te laten gaan en in de uitzichtloze
hoeveelheid van de tikkende seconden een opening zocht: dat zijn de dingen die het
voelen van het koele hout tegen mijn kin mij dierbaar maakte. Ik hijs me overeind
en ga naar het orgel toe en duw de registers van de mixtuur en de zestienvoet weer
in, die Carla in haar enthousiasme heeft opengezet en het geluid dreunt nu wat minder
hard in mijn oren en ik sla de bladzijde om als ik toevallig zie dat Carla bijna onderaan
is. Maar ze speelt niet door en klapt het boek dicht en vraagt of we wat samen zullen
spelen en ik kan het niet over mijn hart verkrijgen haar nog een keer teleur te stellen
en vraag ‘che cosa vuoi?’ en ze speelt met één vinger het thema van een allegro uit
een Händelsonate, de derde geloof ik en lacht naar me als ik in de stapel boeken de
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partijen zoek. De pianopartij geef ik aan haar en ze begint een paar passages door te
nemen, maar mijn vioolpartij kan ik niet vinden en ik wil het wel uit mijn hoofd
proberen, zover ik mij de muziek van vroeger herinner. We zetten twee keer in en
de derde keer gaat het goed en spelen we het hele allegro
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door zonder helemaal tot stilstand te komen.
We hadden altijd onenigheid over de tempi van de stukken: Vieuxtemps wilde de
langzame stukken sneller nemen dan ik (‘Maar kijk dan toch, er staat “andante”
boven en dat moet ongeveer zo gaan!’) en ik begon altijd te snel met de allegri
(‘Rustig aan nou maar, anders red je het niet’). Hij vertelde over de concertmeester
van het Arnhems orkest ten tijde van Van Anrooy, een zekere Herr Wagner, die wel
een zeer vreemde manier van spelen over zich had (het was natuurlijk verre familie
van Richard, dat zijn veel mensen, ook als ze geen Wagner heten); Herr Wagner had
hem toegefluisterd tijdens een te snel ingezette vertolking van de Mattheuspassion
dat ze een nog onbekend stuk van Bach speelden: de Bachwaltzjes. Maar het was
natuurlijk geen goede leraar geweest als hij mij niet ook andere stukken had laten
spelen, ik heb het niet over de etudes van Fiorillo en anderen, die ik toch alleen op
de les voorspeelde. Het Bruchconcert vond ik aardig en ook het moeilijkere Beethoven
heb ik nog met plezier gespeeld.
Maar voor ik aan de reeks ‘grote concerten’ toekwam (Mendelssohn, Tsjaikowski
en Brahms heb ik niet meer mogen beleven voor de lessen onderbroken werden door
zijn dood) had ik hem geschokt door categorisch te weigeren ook maar iets van
Mozart te spelen. Mischien heb ik er de natuur niet voor en er zijn mensen die beweren
dat het zonnige muziek is, maar ik vond het kinderachtige en banale muziek, Mozart
vond ik een Biederman met zeer smalle emoties en een zeer nauwe humor. De zes
concerten stonden mij alle tegen en hoe Vieuxtemps me ook aanzette, dat het goed
voor mijn stijl was, dat iedereen een rijpingsproces moest doormaken, er is geen stuk
van Mozart waar ik rustig naar kan blijven luisteren (behalve zijn Incarnatus Est,
dat vroeger in het ouderlijk huis op ‘Heilige Abend’ altijd werd gedraaid). Ik weet
dat mijn spel door dergelijke capriolen grote lacunes gaan vertonen en ik weet ook
dat ik mijn toen al zeer oude en breekbare leraar een groot verdriet deed door me
niet aan zijn pedagogisch leerplan te onderwerpen maar ik hield voet bij stuk en heb
tot vandaag deze dag niet het idee iets in mijn muzikale leven gemist te hebben aan
dat Salzburger suikerwerk. Als ik al onaangename dingen over Vieuxtemps gedacht
heb, laat dat alleen zien wat voor een koppig en eigenwijs jongetje ik geweest ben,
want in feite was onze relatie er een van uitzonderlijke wederzijdse toegenegenheid.
We mochten ruzie maken over Flesch's vingerzettingen of over de al dan niet
imperialistische politiek van de Russen en of Bourget een groter schrijver was dan
Loti, we bleven de grootste vrienden onderwijl en bij het einde van de les voegde
hij me onveranderlijk toe: ‘Dan hoop ik je nog te zien volgende week, mits het weer
niet al te slecht is.’ Toen ik een keer ziek was en niet op de les kon komen had hij
me een briefkaart gestuurd waarop hij me van harte beterschap toewenste en zijn
boodschap extra onder de aandacht bracht door hem te laag te frankeren. De volgende
dag stuurde hij me er een briefkaart overheen met, als ik het me goed herinner,
ongeveer de volgende tekst: ‘Cher Erwin, Oh malheur! / Voyez mon erreur!/ (Ça
sonne comme la tonalité de fa dièze mineur!) / Ce matin du mercredi / Je vois (avec
terreur) subitement,/Ma méprise avec l'affranchissement. / De ma méprise, due à ma
négligence, / Avec cette carte-correspondence. / Pour laquelle erreur, / Je m'empresse
de t'offrir mes humbles excuses, / Et espère obtenir le pardon / Qu'il ne faut pas que
tu me refuses!’ Carla is ondertussen een Marialiedje aan het spelen terwijl ik in de
stoel van de organist naar haar benen kijk. Alleen bij het slotakkoord kijkt ze tussen
haar knieën naar beneden en telt behoedzaam het goede pedaal af dat ze vervolgens
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met kracht intrapt. Ze houdt het akkoord lang aan en gaat staan als haar vader vanuit
de deur van de sacristie roept, zodat de bassen kakofonisch te keer gaan, schrikt en
springt van het bankje af en loopt naar beneden. Ik denk dat ze van plan is terug te
komen want de blaasbalg staat nog aan en dan besluit ik dat ik beter
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weg kan zijn voordat ze weer terugkomt en me gaat vertellen over school of me
voorstelt een wandeling te maken langs de rivier. Dus sta ik op en begin mijn viool
in te pakken en denk hoe Vieuxtemps mij onder het inpakken van de viool meestal
over Wagner vertelde. Hoe Nietzsche geloofd had in de nieuwe mythologie, maar
na een voorstelling van de Tannhäuser in Bayreuth bijgewoond te hebben enorm
teleurgesteld was en in het vervolg vreselijk tekeer ging tegen de zwerende uitslag
die Wagner voor Duitsland betekende. Wagner was een van zijn
lievelingsonderwerpen, hij sprak over zijn vriendschap met Baudelaire en Villiers
de l'Isle-Adam en hoe Gautiers beroemde dochter, Estelle, verliefd op hem werd in
Parijs. Een van de boeken die ik altijd bij me heb gehouden leende hij me vlak voor
zijn dood (‘Dit kan ik je nog niet geven, Erwin, lees het eens’): Le Crépuscule des
Dieux van Elémir Bourges waar Wagners muziek en ideeënwereld centraal staan en
ook zijn persoon figureert. Ik sprak mijn verwondering er over uit dat deze bijbel
van de decadentie (want ik kende toen het boek al van binnen en buiten, maar deed
voorkomen of hij me een groot plezier deed en in feite is het zijn in leer gebonden
en op marais velijnpapier gedrukt exemplaar dat ik bewaar als een onvervangbare
schat) in zijn bibliotheek stond en hij zuchtte en vertelde hoe hij er lang over gedaan
had, maar vooral ook door zijn filosofische studies geneigd was om eindelijk toch
toe te geven dat Berlioz de grootste van de twee was. Naarmate ik groter werd, werd
hij ouder en op het laatst van zijn leven begreep hij steeds minder wat ik nou eigenlijk
deed en hij vroeg mij er telkens naar en of hij iets van me mocht lezen. Zijn zilveren
achterovergekamde haar was dun geworden, zijn ogen ver weg achter de dikke glazen
van zijn zilveren pince-nez en zijn geheugen had zich teruggetrokken tot de vroegste
jeugdherinneringen die nu met een onaardse helderheid naar boven kwamen. Kleuren
van de lucht, de bladeren en de plooien van zijn moeders rok als hij treintje speelt
over de glooiende heuvels van het herfstelijk Bois de Boulogne, heel hard
tsjoek-tsjoekend van een helling door de bladeren naar beneden. Ademloos luisterde
ik, gevangen in de tijdeloze middag die zich over de tuinen van Bloemendaal uitstrekte
en het leek mij toe of ook mijn leraar naar zich zelf luisterde, alsof hij verbaasd was
zich zelf te herkennen in het kleine jongetje dat plotseling struikelde en zijn arm
brak. Om dit grote leed te vergeten had zijn moeder hem een paar dagen later
meegenomen naar een van de eerste cinema's, wonderlijke bewegende plaatjes op
de maat van kermismuziek, sneeuwende zeepbellen van de verbeelding en vol
spanning wachtte ik tot Vieuxtemps het beeld zo scherp had gesteld dat we met een
verrassende déjà-vu-sensatie een trammetje ontwaarden dat in rukkerige bewegingen
door het Bois de Boulogne schoot.

Arie van den Berg Gevoelige snaren
Puur licht, voorbij de schijn
‘De Romantiek zal voortleven in de menselijke natuur, zolang als de menselijke
natuur zelf voortleeft. Essentieel is (in literatuur die stoelt op verbeeldingskracht)
dat men die vorm van Romantiek kiest die past in de sfeer van het eigen tijdperk.’
Lezend in de twee tot nog toe verschenen dichtbundels van Jacob Groot kon ik
dit citaat van Thomas Hardy (Journal, November 1880) niet zomaar uit mijn last
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van literaire vooroordelen wegdenken. Groot werd, en wordt nog steeds door de
kritiek in
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dag- en weekbladen, verkocht als een romantisch, pastoraal en zelfs mystiek, bij de
natuur betrokken dichter. Tot welk een uitzinnigheid het ongemotiveerd gebruik van
zulke begrippen of termen uit de tekstuele sfeer daarvan kan leiden toont een
bespreking van Groots eerste bundel, Net als vroeger, door T.R. Graber in Soma 13.
Zonder enige toelichting of illustratie durft die letterdief daarin te spreken van ‘een
verbazingwekkend debuut [...], waarin men de meest welluidende herderinnetjespoëzie
kan aantreffen die er ooit in Nederland geschreven is. Sommige gedichten zijn als
vlekkeloze stemmingsmuziek, bekoorlijk en geraffineerd, andere parodiëren door
een bepaalde kursivering en woordkeus zichzelf.’
Bij zo'n recensie is geen dichter gebaat, zo min als zijn publiek. Naar herderinnetjes,
of welke andere pastorale elementen dan ook, zal men in Net als vroeger moeizaam
moeten zoeken; evenmin parodieert het werk zich zelf. Graber kan niet lezen of heeft,
in het gunstigste geval, Groots werk niet begrepen. Een betrekkelijke schande, want
in zijn eerste bundel maakte de dichter (nog onder het pseudoniem Jacob der
Meistersänger) het zijn lezers meer dan lastig. Op een gedicht als Binnen en buiten
staart de vaardigste close-reader zich nog blind:
Kom binnen,
en ik draag je op je handen
naar waar je niets meer kunt verzinnen.
Als ik je verfris
waar de zee de zee is,
ween je omdat je weent
zonder dat het je bevreemdt.
Je lacht omdat je lacht.
Je leeft omdat je leeft.
Ik ontvang je en jij geeft.
Wanneer je ogen sluiten
gaan we naar buiten.

Een raadselvers met te weinig gegevens.
Groots symboliek weigert iedere communicatie. De close-reader zit aan het eind
van zijn werk met de onverteerbare resten uit de uilebal, geen stap verder met zijn
onderzoek omdat die resten evenmin een herkenning opleveren als de braakbal waar
het om begonnen is.
Mystieke pretenties zijn de dichter van Net als vroeger niet vreemd. ‘Inner and
outer world’, ‘release from self’, begrippen die hun oorsprong vonden in het
laat-achttiende-, vroeg-negentiende-eeuwse werk van de Lake poets, zijn in een groot
deel van zijn werk aanwijsbaar. Uit zijn artikelen over Ida Gerhardt en De Quincey
in de Haagse Post blijkt trouwens dat Groot op de hoogte is van het werk van
Wordsworth en Coleridge. Dat verwijst naar een mogelijke relatie tussen zijn poëzie
en die der Engelse Romantici. Maar de Romantiek van Groot is in mindere mate
onvoorwaardelijk dan die van zijn Engelse voorgangers: zijn ‘terug naar de natuur’
berust op reminiscenties, meer dan op een eigentijds bestaan; zijn uitingen van
Pantheïsme, vaag en nergens impliciet, lijken mij een kopie van zijn literaire bagage;
hij verwerpt geen literaire conventies, integendeel, kiest voor de oude waarden. Maar
als alle Romantische kunst is ook zijn werk bevrijd van de censuur die het
onderbewustzijn wordt opgelegd door het gevoel voor wat een feit is, wat waar is en
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wat niet. Zijn poëzie kiest eigen waarheden en neigt daarbij naar een hermetisch
symbolisme, waarbinnen de Emotie zich vrijelijk kan koesteren.
Romantische verbeeldingskracht betekent bovenal een eigenzinnige verkenning
van de werkelijkheid; de dichter is daarbij voortdurend op zoek naar beelden die hem
de betekenis van zijn eigen ervaring van die werkelijkheid onthullen kunnen. Dat
geldt ook voor Jacob Groot, maar zijn werkelijkheid is ‘gewild’ die van het verleden.
In Net als vroeger is het zoeken nog een speurtocht naar de eigen vorm: ‘Omdat hij
is verdwaald/kent hij slechts één verlangen: / de wegwijzer te vinden, / die het gebied
dat hij doorkruist /

[tijdschrift] Maatstaf, Maatstaf. Jaargang 21

52
structuren geven kan.’
In plaats van die structuren toont Groots eerste bundel merkwaardige willekeuren
als de trucmatige toepassing van archaïsche spellingwijzen (zoo, boschbes, visschen)
en een overvloed aan overbodige cursiveringen. Beelden worden amper gevisualiseerd,
reiken ternauwernood verder dan hun oorspronkelijke betekenis: bij gebrek aan visie?
bij gebrek aan beeldingskracht? Groot overrompelt zijn lezer met poëtische
versierselen.
‘Vague, misty rather than mystic,’ zei Coleridge eens over Wordsworth. Als ik
gelijk heb en het werk van Groot in geest en beeldvorming daadwerkelijk terugwijst
naar (of zelfs een imitatio is van) de poëzie van Wordsworth, slaat Coleridge's oordeel
in gelijke mate op Net als vroeger.
De gedichten van Uit de diepten zijn intrigerender. Van tere moedergedichten en
breekbare liefdeslyriek mondt Groots tweede bundel uit in een mystiek van licht die
verder gaat dan poëzie alleen - al verwijst het laatste vers, Puur licht, dan ook naar
een Verlossing door het ‘uiteindelijke’ gedicht, dat nog in statu nascendi is maar
waarop de dichter al zijn hoop gevestigd houdt. Licht speelt in al zijn denkbare
vormen een rol in deze bundel. Gnostisch vaak, maar ook als uiting van een puur
sensitivisme dat aan dat van Gorter denken doet. Veelvuldig toegepaste
chiaroscuro-effecten, contrasteringen van licht en donker, versterken die rol. Naar
het einde van de bundel toe nemen symbolen van licht steeds vaker de plaats in van
de ‘zij’ of aangesproken ‘jij’. In de eerdere gedichten is die aanbedene nu eens
moeder, dan weer geliefde. De geliefde in mystieke zin, een reflectering van de ‘ik’;
het licht als spiegel van de ‘inner world’. Anders dan men op grond van de beelden
‘(lamp)licht’ en ‘spiegel’ verwachten zou geeft The mirror and the lamp (Romantic
theory and the critical tradition) van Abrams geen theoretische aanknopingspunten
voor de poëzie van Groot. Wel een verdediging van Romantische dichtkunst als die
van Wordsworth en Coleridge, die mij eerder van toepassing lijkt dan de door Poll
in het NRC/Handelsblad (2-2-'73) aangehaalde passages van Wallace Stevens (wiens
werk overigens terugwijst naar dat van Coleridge).
Opheffing van de scheidingslijn tussen de ‘jij’ en ‘ik’ (of ‘hij’ en ‘zij’ - Groot
gebruikt beide) lijkt het doel van ieder nieuw gedicht in Uit de diepten. Meestal blijft
het bij een klacht, zoals in Het Hart (2):
Eer zij opnieuw verschijnt
in die aanbeden duisternis...
Zie mij aan, zie mij aan,
waar ben ik gebleven?
Ik ben het koude beeld
in de nis, tot steen vergaan de stilste slaaf van smart.
Wie kent dit smeltende hart,
dat steeds bij mij is,
dat achterblijft, zonder gezicht,
en stilstaat, eeuwenlang
krijsend,

[tijdschrift] Maatstaf, Maatstaf. Jaargang 21

tot het spel van de dansers weer oplicht?

maar er zijn ook passages (de laatste regel hierboven al) waarin dat klaaglijk steeds
weer oproepen van het verleden overvloeit in hoop op, of een profetie van terugkeer
en herleving. Misschien verklaart dat Groots teruggrijpen op verloren tijden, en zijn
archaïsche beeldkeuze (op een jukebox, aansteker en oliestook na worden geen
specifiek eigentijdse zaken genoemd). Poëzie dan als een streven naar hereniging
met de verloren geliefde. Een vergelijking met Achterberg dringt zich op, maar
Groots geliefde lijkt, anders dan die van Achterberg, bovenal het icoon van een
imaginaire mystiek, de hersenschim van een moedwillig gnosticus.
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Een verslag van geboeidheid is dit, maar ook van ergernis. Het werk van Groot is
mij te zeer een teder kabbelen. ‘Gouwen duister’, ‘dansende straling’, ‘het licht van
de zee’, ‘de kleine lampjes in een woning’ - de wisselwerking is nauwelijks
afwisselend. De kracht van deze poëzie ligt mogelijk in haar eenheid van thema,
maar in haar eentonigheid loert verveling. De gedichten van Achterberg hebben
datzelfde manco, maar vonden meestal nog een tegenwicht in vorm en taalgebruik.
Bovendien kregen de beelden er de kracht van rechtstreeks magische symbolen.
Groots beelden komen vaak niet verder dan Romantische cliché's. In zijn gedicht De
raven blijft het zelfs bij een terloops vermelden van de vogels uit de titel. Geen
beschrijving, geen suggestie. Ze zijn er niet, denk ik dan. Ze zijn er, ook voor Groot,
nooit werkelijk geweest, die raven; ‘nog maar de schemer van oude verhalen...’
‘Essentieel is dat men die vorm van Romantiek kiest die past in de sfeer van het
eigen tijdperk,’ zei Hardy. Jacob Groot ontleent zijn beelden aan een verloren tijdperk,
en gaat al doende voorbij aan pakweg tachtig jaar poëtica. Zijn poëtische schriftuur
eindigt waar het Symbolisme haar hoogtij begon.
Het logische gevolg daarvan is dat zijn gedichten door en buiten de tijd vallen.
Dat dit, ondanks het gebrek aan overtuigende metaforen, soms nog intrigerende
gedichten oplevert wekt verbazing en ergernis. Ergernis omdat wat er in boeit steeds
ver uit het gezichtsveld van de lezer ligt, en daardoor elke definitie of omschrijving
uitsluit. Die ontoegankelijkheid van het referentiekader heeft van meet af aan de
grootste bedreiging gevormd voor de waarschijnlijkheid van een geromantiseerde
lyriek als die van Groot.
* Jacob der Meistersänger. Net als vroeger. f 7.50
* Jacob Groot. Uit de diepten. f 8,90
Beide bij Uitgeverij De Harmonie, Amsterdam
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Berend Lasseur Gedichten
Kollekte
om tien over half vijf werd gebeld
het was een mooi jong meisje dat al
toen ik door het keukenraam keek (om
de moeite van hal - vestibule
te vermijden als dat kon) een bus
voor geld hief: werelddierendag
mijn portemonnee was onvindbaar
maar vanmorgen heb ik een stuiver
onder tafel gevonden - het was
een lullig kleine gift maar dat kon
de pret niet drukken (ik deed hem zelf
in de kollektebus en zei toen:)
het is wel weinig maar ik denk dat
mijn vrouw mijn portemonnee meeheeft
ze keek naar het hoopje menslijk schroot
(dat ben ik) en zei: geeft niet hoor
0410721710

Vanmorgen op zoek naar post
vanmorgen op zoek naar post
zag ik een ouwe bekende
met achter haar nog iemand die
ik meteen herkende, jaren
en nog eens jaren terug
speelde ik er vaak tuis en
werd mijn huidige tandarts
een vriendje van me. nu zijn
ze allebei ouder en
ook grootouder geworden
ze kwamen even boven
praatten en keken en de
vrouw van de eks-melkboer gaf
me de helft van de keek die
ze voor haar zoon had gemaakt
en ik? ik was blij, erg blij
net zo blij als popje 10
0111721252

Lampleven
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sinds wij ons de lamp aanschaften
die naast mijn stoel staat - het is
ongeveer een jaar geleden den ik zijn veel peertjes erin gesneuveld
ook gisteravond weer een
ik heb er geen sijfers van
misschien is het stopkontakt niet goed
misschien ligt het aan de lamp
of is er een andere reden
maar wat me wel droevig stemt zodra
ik eraan denk is dit: hoewel ook ik
ernstig defekt ben heb ik nooit
neiging vertoond kapot te gaan
hooguit gaf ik de wens te kennen
het einde zeer nabij te zijn
maar ieder die ervan schrok, of erom lachte
heeft totnogtoe zijn zin gekregen
en zo zal het wel een tijdje blijven
232722215

Wie wat bewaart
het is al jaren zo
al voordat ik wist of
wenste toe te geven
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het kwaadaardig gezwel
om het beestje maar
een toenaam te geven
het is gegroeid, gegroeid
tot het kon laten zien
wat het eigenlijk was
nu weet ik het goed ook
en jij al niet minder
wie wat bewaart heeft wat
en raakt het niet meer kwijt
2512711740

Voor alles wordt gezorgd
stel: ik val in slaap, hier en nu
achter mijn schrijfmasjine en het raam
mijn hoofd voorover, mijn baard in de
letters van het apparaat - dat prikt
ik krijg een droom dat alles stil staat
de wagen van de broodman op de stoep
de zonne-wandelaar aan de andere kant
van de straat en - jazeker - ikzelf
alleen de grammofoon draait door
een ongekontroleerd gebeuren achter me
dat me langaam doet ontwaken en mijn baard
lostrekken - au! - uit het toestel
kijk nu eens! de wagen van de bakker is
al niet meer te zien - de wandelaar is weg
ik kan weer tikken en beneden roept iemand
dat het brood op tafel staat. hoera! ik kom!
058671215

C. Buddingh' Dagboeknotities
24-7-1972
Vanochtend, toen ik de boeken die ik van vakantie meegebracht had het plaatsje gaf
waar ze thuishoren, zag ik dat ik niet alleen (zoals ik al vermoedde) All in a lifetime
al had, maar ook The face of innocence, eveneens een keer tweedehands gekocht en
ook in een Reprint Edition. Voor de middag een beetje gerommeld, daarna geprobeerd
om een kubus of blokje te bemachtigen van zo'n vijf centimeter in het vierkant (voor
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m'n schaakbordcollages, om het papier langs uit te snijden), maar niet geslaagd: de
kubussen die ik in speelgoedwinkels zag hadden geen zuiver haakse hoeken maar
waren een tikje afgerond. Ten slotte maar een blokje van hard hout laten maken bij
mijn doe-het-zelf -zaakje en aan een schaakbordcollage begonnen met vierkantjes
uit de omslagen van de Geschiedenis van de tweede wereldoorlog, die ik een paar
maanden terug van Eric kreeg. Flink gevorderd: de helft al opgeplakt, de tweede
helft volgt morgen, als ik nieuwe lijm heb gehaald. Titel: Weet je nog wel, oudje?
Bij de post die ik eergisteren ophaalde waren ook twee knipsels (opgestuurd door
De Bij): één een bespreking van Gedichten 1938-1970 door Willy Spillebeen, waarin
deze schrijft: ‘Terloops weze opgemerkt dat de doodsidee... in bijna al Buddingh's
gedichten voorkomt.’ Hoera, hoera: eindelijk eens iemand die het doorheeft. Ik schrijf
in wezen uitsluitend over sterven, verval, kortstondigheid, vergankelijkheid, iedere
letter die ik op papier zet is een

[tijdschrift] Maatstaf, Maatstaf. Jaargang 21

56
(bij voorbaat mislukte) poging iets vast te leggen van ‘another day beyond recall’,
zoals Neville Cardus, van wie ik vanochtend het schitterende eerste essay van Cricket
all the year: ‘Myself when young’ las, het noemt.
Maar ik probeer er geen tragische grimassen bij te trekken - en dat wordt in
Nederland nauwelijks getolereerd.

25-7
Zondag en vandaag na vele, vele maanden eindelijk weer eens tafelcricket gespeeld,
dwz: alleen Sacha en ik ditmaal (Wiebe had niet zoveel zin). Begonnen, om er weer
een beetje in te komen, met een test-match Engeland-Australië. En je kon merken
dat we het een tijd niet gedaan hadden: het bowlen was onzuiver (veel extra's) en het
batten zeer middelmatig. Na de eerste innings (zondag) was de stand: Engeland all
out voor 102, Australië voor 129. Vandaag deed Engeland het veel beter: 217, vooral
dank zij een goede 38 van Amiss en een geduldige, maar uitstekende 60 van Snow.
Eindresultaat: Engeland 217, Australië 129 (net als in de eerste innings), zodat de
Engelsen wonnen met 51 runs, wat ons goed deed, al hebben we Australië's kansen
verdedigd alsof het eiland van Dordt aan het batten was.

27-7
Van kwart over elf tot half zeven aan de (naar mijn kamer gehaalde) radio gekluisterd
gezeten: Test match special. Zeer spannend: Australië all out voor 146, Engeland 43
voor o: staat er dus uitstekend voor. Of ik morgen weer de hele tijd luister weet ik
nog niet: ik zou er wel veel zin in hebben, maar er moet toch ook nog wel iets gedaan
worden. In de lunchpauze ook nog een praatje gehoord van Neville Cardus - Sir
Neville tegenwoordig - over memorabele wedstrijden op Headingly: bijzonder aardig,
al vertelde hij een paar anekdotes die ik pas in Cricket all the year gelezen had. Ik
zou nog eens een goed, en vooral zeer eenvoudig te bedienen bandrecordertje moeten
hebben om dit soort dingen op te nemen: causerietjes, commentaren, die uniek zijn
maar nooit op e.p. of l.p. in de handel zullen worden gebracht.

28-7
Nog een mooi verhaal van Hanneke van Halewijn over haar bezoek aan Jaap en
Oskar. Ze was op Oskars atelier geweest, om zijn werk te bekijken - hij komt in
oktober in Dordt exposeren - en toen ze in het beeldschone pand Bankastraat 132
arriveerde, bleek dat ze een verfvlek had op de mouw van haar mantelpak.
Onmiddellijk werd er een of andere reinigende vloeistof aangedragen, maar de vlek
ging er niet helemaal uit: er bleef nog een klein verfstreepje zichtbaar. Jaap wilde
proberen of dat niet met terpentine weg te werken zou zijn, maar Hanneke was
enigszins afwerend: ‘Dan stink ik straks zo in de trein.’ Jaap: ‘Ach schat, maar dan
gooien we er toch een dot Chanel op!’
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29-7
Prachtige uitdrukking voor een perfecte pitch (gehoord bij de lunch-uitslagen): ‘a
real shirt-fronter’.
Gisteren weer van half twaalf tot half zeven en vandaag van half twaalf tot over vijf
bij de radio gezeten: Engeland heeft ‘the Ashes’ weer voor twee jaar in haar bezit
gehouden door met negen wickets te winnen; waarschijnlijk een van de snelste
cricketzeges (binnen drie dagen), maar voor mij wel plezierig, kan ik maandag
tenminste weer gewoon aan het werk. Tussendoor Shadow on the wall (uit)gelezen:
viel toch ook weer erg tegen: zeer artificieel en geaffecteerd, met een hoogst
middelmatige plot en hoogst middelmatige oplossing: ik moet me destijds (ik kocht
Mr. Fortune please in 1936, was toen dus zeventien
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of achttien) erg op Bailey verkeken hebben, me hebben laten imponeren door een
soort ogenschijnlijk - en voornamelijk stilistisch - non-conformisme, dat in
werkelijkheid niets anders is dan de onmacht om gewoon te doen. Maar wanneer je
jong bent, heb je nu eenmaal de neiging om het ‘ongewone’ te hoog aan te slaan.

1-8
Na Weet je nog wel, oudje nog drie schaakbordcollages gemaakt: Zwart speelt en
houdt remise, Zzzscht en The years with mother. De voorlaatste alleen in blauw en
zwart (grijs), blauw op de ‘witte velden’, de laatste alleen in rood en zwart (grijs);
rood op de ‘witte velden’. Ben er - voorlopig - zeer content over.

3-8
Gisteravond, toen iedereen naar bed was - merkwaardig eigenlijk deze betekenis van
iedereen namelijk: iedereen behalve je zelf - nog een beetje zitten lezen in Everybody's
Lamb, waardoor veel gedachten en ideeën (voor een groot deel: gedachten en ideeën
van soms meer dan een kwart eeuw geleden) werden opgewoeld, zozeer zelfs, dat
ik vanochtend bijna vol walging naar de schaakbordcollages keek die ik gisteren
uitgelegd had en nu nog moest afmaken. Inderdaad mee verdergegaan en voltooid,
maar voortdurend met het gevoel: ‘Goddank, dit is voorlopig de laatste, nu ga ik
weer eens een beetje schrijven.’ Er liggen trouwens nog enkele karweitjes die nodig
aangepakt moeten worden: de vertaling van Feiffers Carnal knowledge, de letter S
voor de Winkler Prins, een stuk over de Angry young men voor Onze jaren 1945-1970
en een bespreking voor Het Parool (Hans Warren) en Elseviers literair supplement
(Gerhard Vinnai, Voetbalsport als ideologie). Maar eerst ga ik geloof ik maar een
brief schrijven aan Hans van de Waarsenburg dat ik op 10 september a.s. toch maar
niet naar Keulen kom om verzen voor te lezen op de Neumarkt, in het kader van het
‘Internationale Congres Sport en Nationalisme, georganiseerd door ‘de Keulse groep
van de West-duitse PEN, de Vlaamse PEN en het PEN-centrum voor Nederland’.
Het betaalt niet slecht: f 250,- (inclusief reiskosten), maar daarvoor moet ik dan
om te beginnen zo'n acht à negen uur in de trein zitten (als ik 's avonds tenminste
weer in Dordt wil zijn en dat wil ik), daar tussendoor optrekken met allerlei mensen
die ik, op Hans Verhagen na, niet of nauwelijks ken en verder maar een beetje
rondscharrelen als een ontheemde, een soort gastarbeider met een paar gedichten in
zijn binnenzak - nee, het lijkt me afschuwelijk.
Schrijven is: kijken, observeren, waarnemen: ik heb het misschien al eerder gezegd
- heb het stellig al eens eerder gezegd, maar so what?
Het treft me weer eens voor honderd procent als ik bij Priestley (Essays of five
decades) lees - in ‘T'Match’ (over een man die een eindje voor hem zit bij een
rugbywedstrijd): ‘One of those men who have no money but yet continue to follow
their football teams wherever they go.’ Ik ken het type; iemand zou er eens een roman,
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of niet al te kort verhaal over moeten schrijven. Brian Glanville zou het kunnen. En
Nico Scheepmaker, als hij niet zo donders lui was.
Nog een zeer goede in hetzelfde stukje: ‘those flat tones that are sometimes discovered
in fanatics.’ Uitstekend (sprak de schoolmeester). Priestley is een schrijver in wiens
werk toch misschien meer te ontdekken valt dan ik tot dusver had gemeend. Krijg
je soms met bepaalde auteurs als je ze te vroeg (te jong van jaren) leest.
Wat een juist begrip van literatuur uit het verleden in de weg staat, zijn niet referenties
aan personen of boeken uit die tijd - als je het niet weet, zoek je het gewoon op maar de totaal andere betekenis die bepaalde begrippen
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hebben gekregen. Als je over het futurisme leest, wordt je altijd ingeprent dat de
vertegenwoordigers daarvan onder andere bezeten waren door en zwoeren bij
‘snelheid’ en krijg je het idee dat het leven voor hen één onvoorstelbare werveling
moest zijn, zoals die nimmer tevoren was nagestreefd en nadien nooit meer bereikt.
En wat lees ik zoeven in Wyndham Lewis' Blasting and bombardiering uit de mond
van niemand minder dan Marinetti zelf, waneer die, op een of ander Londens toilet
- wat alles ook weer zo prachtig ‘down to earth’ brengt - zijn futurisme verdedigt
tegenover de kritische Engelsman: ‘You have never understood machines? You have
never known the vitesse of travelling at a kilometre a minute. Have you ever travelled
at a kilometre a minute?’ Lewis moet toegeven dat hij zich nooit met een dergelijke
barbaarse snelheid heeft voortbewogen en er ook allerminst naar verlangt. Zestig
kilometer per uur: nog tien kilometer beneden de minimumsnelheid die men overweegt
op onze vaderlandse wegen te gaan invoeren, het gemiddelde tempo dat tegenwoordig
door praktisch iedere weggebruiker in elk stadje en dorpje aangehouden wordt: dát
was ‘de onmetelijke vaart’ die de futuristen zestig jaar geleden in een roes van
vervoering bracht! Het is bijna onvoorstelbaar.

4-8
Wim Zaal heeft destijds in Elseviers literair supplement helemaal niet over Wat je
zegt ben je zelf geschreven; het moet zijn assistent, Carel Peeters, zijn geweest! Toen
hij me een dag of tien geleden vroeg of ik over Voetbalsport als ideologie wilde
schrijven, was ik mijn antwoord min of meer raillerend begonnen met: ‘Beste Wim
Zaal, eigenlijk sta ik op niet zo'n erg goede voet met je, omdat je zo onaardig over
mijn dagboeknotities hebt geschreven.’ - Vanochtend - hij was met vakantie geweest
- krijg ik zijn antwoord: hij heeft ze zelfs niet gelezen. En ik had bijna een enorm
snerende opmerking over hem gemaakt in het Parool, niet omdat ik hem het recht
ontzegde mijn boek slecht te vinden, maar omdat ik iets - nee, niet iets: een heleboel
- had tegen de toon waarop hij het deed. Wat een geluk dat ik mijn ‘mildheid’ ook
toen weer heb laten zegevieren. Eigenlijk is het hoogstwaarschijnlijk niet echt
‘mildheid’ al speelt die ook wel een rol, maar: a. de overtuiging dat het recht op vrije
meningsuiting belangrijker is dan je persoonlijke ijdelheid, en b. een misschien veel
te hoog - of juist weer net nog niet hoog genoeg - gevoel voor relativiteit ten aanzien
van dit soort in wezen beuzelachtige zaken. Ik ben in ieder geval blij dat het niet
Wim Zaal was, die ik twee of drie keer vluchtig ontmoette - de eerste keer in Brussel,
bij het zo gedenkwaardige Poëzie-in-het-Paleis-spektakel - en die me heel aardig
leek: een soort Amerikaanse halfbroer van Aad Nuis. En wat Carel Peeters betreft:
daar heb ik gelukkig geen boodschap aan, zoals ze in Dordt zeggen. Ik weet alleen
dat hij degene was die toen Elseviers literair supplement in oprichting was, of net
van start gegaan, mij een poeslief briefje schreef of ik alsjeblieft regelmatig mee
wilde werken (wat ik toen niet heb gedaan). En waarschijnlijk heeft hij ook wel eens
een paar verzen gepubliceerd in een schoolkrant. Maar die heb ik nooit gelezen. Ik
vraag me alleen af wie mij verteld kan hebben dat het stuk in Elseviers literair
supplement van Wim Zaal was. Bij mijn weten heb ik het er alleen even met Theo
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Sontrop over gehad. En die is in elk opzicht te accuraat om dat soort vergissingen te
maken. Weer een van die kleine raadsels, vrees ik, die nooit opgelost zullen worden.
Wat mij vaak een beetje ergert: dat ik alleen zo nu en dan en dan nog per ongeluk
een mooi rookkringetjes blaas, maar nooit wanneer ik mij echt voorneem er een te
produceren.
(Zoals het mij, lang geleden, soms ook een beetje ergerde dat ik niet met één hand
een sigaret rollen kon, zoals filmcowboys dat deden.)
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En nu ik het toch over ergernis heb: vanochtend heb ik mij werkelijk geërgerd, maar
dan ook goed. Bij het opruimen van mijn kamer kwam ik een envelop van De Bezige
Bij tegen, met een knipsel er in uit De zakenwereld van 1-6-'72, waarin, naast een
foto van ‘het verschrikkelijke einde van de Hindenburg in Lakehurst’, mijn gedicht
Luchtverkeer stond afgedrukt. Maar de heren van De zakenwereld hadden het niet
nodig geoordeeld om het ook over te nemen zoals het in de bundel stond, nee, ze
hadden heel eigenmachtig vrijwel alle zinnen afgekapt op plaatsen waar ze door
moesten lopen en laten doorlopen waar ze afgekapt moesten worden, zodat er een
farce van een ‘gedicht’ stond, maar god betere wel met mijn naam er onder. Het erge
is dat je vrijwel volkomen machteloos staat tegenover dat soort verminkingen. Ik zal
in ieder geval een brief aan Querido, Bruna en De Bezige Bij sturen, met de
nadrukkelijke eis voortaan alleen toestemming tot publicatie te geven wanneer mij
een drukproef wordt toegestuurd. Plus de clausule dat voor iedere negering van de
aanwijzingen van de auteur, een boete van duizend gulden moet worden betaald. En
geloof maar dat ze het dan keurig, tot op het laatste accentteken toe, afdrukken. Want
om een Nederlander weer in het gareel te krijgen hoef je maar naar zijn portemonnee
te wijzen.

5-8
Ik heb een zeer melodramatische verbeelding. Maar ik weet het gelukkig, en houdt
er rekening mee.

6-8
Sommige mensen zijn dol op in het bad gaan: Jaap Romijn is er zo een: ik denk dat
hij meer tijd in het bad heeft doorgebracht dan achter zijn schrijftafel. Zelf zie ik het
als een noodzakelijk kwaad; je moet nu eenmaal af en toe bepaalde onontkoombare
handelingen verrichten en dat kost je zeg een kwartier dat je

[tijdschrift] Maatstaf, Maatstaf. Jaargang 21

60
op een veel aangenamer manier had kunnen besteden. (De aanblik van het eigen
naakte lichaam heeft mij nooit met extase vervuld.) Maar toen ik vanochtend weer
eens bezig was mij in te zepen en af te spoelen, moest ik eensklaps aan Busink denken.
Hij was portier in het ziekenhuis in '47, toen ik voor de tweede keer “ingestort” was,
zoals dat heette en eensklaps zo ziek geworden dat ik onmiddellijk naar de overkant
(duidelijk voor wie de situatie in Dordt kent) moest om daar zover opgekalefaterd
te worden dat ik weer naar Zonnegloren, Soest, kon worden getransporteerd. Ik was
te beroerd en te slap om me zelf te wassen en werd dus door Busink, die naast
portierswerk kennelijk ook nog andere karweitjes verrichtte, in het bad gedaan. Veel
en veel later, tweede helft zestiger jaren, kwam ik hem regelmatig in de stad tegen,
hij was weg bij het ziekenhuis en bode op het stadhuis geworden: een zware,
uitgesproken statige man, die af en toe paperassen naar andere diensten moest brengen.
Als we elkaar tegenkwamen knikten we elkaar altijd vriendelijk-hoffelijk (maar
nog iets meer hoffelijk dan vriendelijk) toe vanaf ons wederzijds rijwiel (het zijne
wat hoger dan normaal, het mijne, van mijn vader geërfd, juist iets aan de lage kant)
en dan dacht ik: daar gaat Busink, die mij nog eens een keer in het bad heeft gedaan.
Zou hij het ook nog weten?

7-8
Vandaag vierenvijftig geworden. Ik weet nog goed dat ik één keer een ‘gedicht op
mijn verjaardag’ heb willen schrijven, een sonnet, dat begon met de regel: ‘Nu ben
ik half zo oud als Shakespeare was’ (‘toen hij stierf,’ moet het vervolg hebben
ingehouden); dat moet dus in 1944 zijn geweest, toen ik zesentwintig werd. Het vers
is nooit afgekomen, gelukkig maar, hoogstwaarschijnlijk.

9-8
Gisteren in A'dam, om met Bert en Geert Lubberhuizen een soort inleidende en
oriënterende babbel te hebben over wat ik als Bij-voorzitter zoal moet gaan doen;
toch weer vergeten de notulen van de laatste jaren mee te nemen, die ik doorlezen
wil, zal er Marijke vandaag om bellen. Voor ik naar De Bij ging eerst even bij Allert
de Lange aangegaan, om het geld en de boekenbonnen die ik voor mijn verjaardag
had gekregen, in bedrukt papier om te zetten. Gekocht: Auden, A certain world;
Léautaud, Journal littéraire tome XIV en XV, en zijn Amours; en drie boekjes van
Stefan Themerson: Cardinal Pölätüo, Wooff wooff or who killed Richard Wagner
en Peddy Bottom. Met Bert voornamelijk over De Bij gepraat; hij had ook een paar
mooie - en soms ook afschuwelijke - verhalen over de drie weken dat hij met Joan
van der Keuken op Formentera was geweest om er te filmen. Ze zijn er een paar
kolossale toeristenhotels aan het optrekken, daarvoor hebben ze werkkrachten van
het Spaanse vasteland moeten laten komen, die door de eilandbewoners niet alleen
volkomen als ‘gastarbeiders’ worden behandeld, dat wil zeggen ondergebracht in
barakken, maar bovendien met onmiskenbare vijandigheid worden tegemoetgetreden

[tijdschrift] Maatstaf, Maatstaf. Jaargang 21

en uitgemaakt voor ‘viezerikken’, ‘zuipers’ en ‘dieven’. Ik wil niet categorisch
beweren dat de mens onverbeterlijk is, maar wel dat er, waar ook ter wereld, nog
enorm veel aan hem valt op te knappen.
Zondag Blasting and bombardiering uitgelezen: bijzonder goed. De stukken over de
oorlog horen tot de beste die ik ken; opmerkelijk is dat Lewis, hoewel hij de oorlog
en alles wat ermee te maken heeft verafschuwt, toch ook weer de ‘romantiek’ en
zelfs de ‘schoonheid’ van bepaalde aspecten ervan ziet. (Zoals ook Apollinaire deed;
frappantste voorbeeld natuurlijk zijn: Merveilles de la guerre en zijn Ah Dieu! que
la guerre est jolie!) Het is steeds
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weer het onderscheid dat Aldous Huxley gemaakt heeft tussen ‘tragedy’ en ‘the
whole truth’. Ik zelf prefereer, en hoop dat dit nu zo langzamerhand wel duidelijk
is, de tweede categorie.
Waar je ook mee bezig bent: als je niet meer het gevoel hebt dat je speelt, moet je
er mee ophouden.
Om nog even op de voorlaatste notitie terug te komen: ik vraag me toch wel eens af
of het feit dat zowel Lewis als Apollinaire ‘objectiever’ wisten te staan tegenover de
oorlog dan veel andere schrijvers, niet te maken heeft met het feit dat ze allebei
artillerist waren en dus, hoewel stellig ‘participant’, toch in velerlei opzichten veel
meer ‘toeschouwer’ dan een infanterist, die niet in een ‘pill-box’ maar in een loopgraaf
zat en persoonlijk ‘over the top’ moest.
Zondag, toen ik aan het speuren was naar ik weet niet meer welk boek, zag ik in de
kast waarin ik zocht De oliekoning van Karl May staan, pakte het er - jeugdsentiment
- even uit en las: ‘Wie de gewone route volgt van Paso del Norte over de
Colorado-rivier naar Californië, passeert op zijn weg, alvorens Tucson, de hoofdstad
van Arizona te bereiken, de oude missiepost San Xavier del Bac, die op negen mijl
van Tucson in het dal van de Rio Santa Cruz is gelegen.’ Ik weet nog exact hoe
gefascineerd ik als jongen van elf, twaalf jaar door zo'n beginregel werd; hij was
‘feitelijk’, maar het was een feitelijkheid die onafzienbare verschieten van avontuur
en romantiek suggereerde. En ook vandaag de dag moet ik mezelf nog min of meer
geweld aan doen om het boek niet mee te pakken en in een stil hoekje - vooral
niemand om je heen, natuurlijk - verder te gaan zitten lezen.
De balkondeuren staan open en ik hoor de stem van Wiebe, die twee bij hem op
bezoek zijnde vrienden - Hans Bettinger en Bram Preesman - Jules Deelders Python
Place voorleest.
Wat ik nog altijd hoop: dat er eens iemand komt met een pilletje, dat het slapen
overbodig maakt.

10-8
Er schijnt een kans(je) te bestaan dat de strip die Otto en ik mogelijk voor De
Dordtenaar zouden gaan maken, toch doorgaat, maar dan niet voor De Dordtenaar
- en dus ook niet ‘typisch Dordts’ - maar voor het Algemeen Dagblad. Jan Eyk belde
er eergisteren over op, toen ik in A'dam was, zou terugbellen, heeft het gisteren niet
gedaan, toen ik hém daarstraks belde was hij er niet, maar ik krijg hem, denk ik,
vandaag nog wel aan de lijn. Het zou erg mooi zijn als het inderdaad iets werd.
‘The bishop was feeling rather sea-sick.’ Dat vind ik nog altijd een van de mooiste
aanvangsregels die ik ken. (Van Norman Douglas' South wind.)
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11-8
Het is bij half zes, ik heb net een scotch and soda ingeschonken; de hele dag naar de
radio geluisterd (Test match special: Australië momenteel 218 voor 2), maar
ondertussen toch wel weer een schaakbordcollage gemaakt (gisteren ook weer een
trouwens), alleen in zwart-wit ditmaal; waarschijnlijke titel: Van masturberen ga je
de krant lezen.

19-8
Stientje is, naar een recept van Miss Read, ‘green tomato chutney’ aan het maken;
je ruikt het door het hele huis: verrukkelijk.
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20-8
Dit weekeinde, evenals het vorige, met Sacha zeker zo'n vier à vijf uur per dag
getafelcricket: zo rond twaalf uur zit hij al zwijgend maar met duidelijke bedoelingen
op me te wachten, precies zoals Victor vroeger soms zitten kon als hij dolgraag eten
wilde hebben maar het beneden zijn waardigheid achtte om er om te vragen. Sinds
we van vakantie terug zijn spelen we matches met een beperkt aantal overs (20),
waarbij elke bowler maar vier overs krijgt en twee fast-bowlers, twee spinners en
één medium bowler moeten worden ingezet. We hebben er nu een kleine competitie
van gemaakt (acht clubs, wat nog altijd zevenentwintig wedstrijden zijn) en er een
speciaal puntensysteem voor opgesteld: winst geeft vier punten, een draw of een tie
twee, voor elk wicket dat je niet verloren hebt krijg je één punt, voor elke twee minder
gebowlde overs één punt, voor elke vijf genomen wickets twee en ten slotte voor de
eerste vijftig runs één punt, de tweede vijftig runs twee, de derde vijftig runs drie,
de vierde vijftig vier punten, etc.) Vandaag hebben we erg goed gebat: Sacha maakte
eerst 70, daarna 60 en ten slotte de eerste century van na de vakantie (110) en in de
volgende wedstrijd maakte ik zelfs de hoogste score tot dusver (als Edmeades voor
Essex tegen Leicestershire): 149. De eerste wedstrijd, Gloucestershire tegen Somerset,
was enorm spannend: Gloucestershire had 205 voor 5 gemaakt en Somerset had voor
25 runs al 5 wickets verloren, zodat het leek alsof alle spanning er uit was. Maar toen
begon Sacha aan zijn century, en voor de laatste bal stond Somerset op 202, zodat
ze, als ik, die aan bat was, een vier had geslagen, zouden hebben gewonnen, en bij
twee, één, of helemaal geen runs, juist op het nippertje verloren. En ik sloeg zowaar
drie runs: resultaat dus een tie, wat maar zelden voorkomt (bij ons was het de eerste
keer). - En nu komt Wiebe vragen wanneer we een potje gaan schaken. Het wordt
wel weer een spelletjesdag!
Over een paar weken - hoogstwaarschijnlijk - krijg ik weer een werkkamer in Pictura,
niet ‘mijn oude’, die ik al een paar jaar terug verliet en aan Piet Hardenbol gaf, hoewel
er nog een heleboel paperassen van me liggen en tal van boeken staan, maar de
voormalige archiefkamer, één verdieping lager, volgens Otto ‘de rustigste van heel
het gebouw’ en dat moet ik net hebben. In het Leprooshuis ben ik dit jaar nauwelijks
geweest, in de eerste plaats omdat ik veel bezig ben geweest aan mijn objecten en
collages en daarvoor had ik de spullen nu eenmaal thuis, maar ook omdat ik: a. niet
erheen kon wanneer ik wilde, maar gebonden was aan de kantooruren, b. ik er
telefonisch niet bereikbaar was (nu ja, in noodgevallen eventueel wel), c. als ik naar
de wc wilde eerst een trap af moest en dan de binnenplaats over en d. - misschien
wel de belangrijkste factor - omdat er niets stimulerends van uitging, hoe ongelooflijk
aardig alle mensen die er werkten en met wie ik 's middags thee dronk ook waren.
En ik moet weer eens een ruimte hebben waar ik volkomen ontspannen en voor
honderd procent geconcentreerd bezig kan zijn.

25-8
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Een paar jaar terug, toen de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht waren, zei ik
tegen Jaap van der Lee: ‘Als je denkt dat jullie iets aan mijn naam hebben, mag je
me best op de lijst zetten, maar dan wel op een onverkiesbare plaats.’ Dat is ook
gebeurd; ik was vierentwintigste, geloof ik, maar door het onverwacht snelle verloop
ben ik zo opgeschoven dat ik vanochtend - ik had er al iets over horen verluiden een briefje van de fractie kreeg dat ik nu op de eerste plaats sta en uitgenodigd wordt
‘om de fractievergaderingen bij te wonen om meer bekendheid te krijgen met de
zaken waarmee raadsleden geconfronteerd worden.’ Ik zal nu moeten
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beslissen of ik inderdaad, als er weer iemand weggaat, in de raad zal willen gaan.
Aan één kant zou ik het graag doen: het lijkt me interessant om het politieke bedrijf
- al is het dan maar het lokaal-politieke - van nabij mee te maken en misschien kan
ik ook nog iets doen voor het mij ongetwijfeld na aan het hart liggende Dordt. Het
bezwaar is alleen dat je onmiddellijk in alle mogelijke commissies schijnt te belanden:
bestuur van het ziekenhuis, een bejaardencentrum, of wat dan ook, wat enorm veel
tijd gaat kosten - en ik wil toch ook wel de nodige uurtjes voor me zelf houden. Zal
er eens goed over nadenken en met een paar mensen - Jaap van der Lee, Kees de
Groen - over praten.
Eergisteren nog iets erg moois; had het meteen willen optekenen, maar het vergeten,
nu dus maar. Ik was met Jan Eyk en Otto naar Rotterdam, om met Appel, de
hoofdredacteur van het AD, een praatje te hebben over onze strip, waar hij wel in
geïnteresseerd was. (Is er heel happig op zelfs, zei Jan later.) We zaten een paar
minuten in Appels kamer, ik had juist een pijp opgestoken en blies misschien de
derde of vierde rookwolk uit, toen er plots aan de deur werd gemorreld, je hoorde
iets klikken, de knop werd omgedraaid en daar stapten één, twee, drie, ja zeker zeven
of acht man naar binnen: de bedrijfsbrandweer, gealarmeerd doordat ik, met mijn
pijp, vlak onder het lichtje in het plafond zat dat op rook reageert en elders in het
gebouw een alarm in werking zet. Ik zei: ‘Maar er zullen toch wel meer mensen een
pijp roken?’ Ja, dat was ook zo, en ze kwamen wel vaker onnodig aangestormd uit
alle delen van het bepaald niet kleine gebouw. Daarna voor alle zekerheid maar van
plaats verwisseld. - Over de strip valt nog niets definitiefs te zeggen: ik zal een opzet
maken en wat tekstjes schrijven en Otto zal de plaatjes er bij tekenen en dan gaan
we nog eens praten. Ik weet nu in elk geval, als ik weer op Appels kamer kom, waar
ik niet moet gaan zitten.

7-9
Harold Nicolsons Diaries and letters uitgelezen, waaraan ik zo'n week of zes geleden
begonnen was. Zeer boeiend, vooral het tweede deel, over de oorlogsjaren, maar ook
de beide andere ongetwijfeld. Niet in het minst natuurlijk door wát hij beschrijft, de
figuren met wie hij in aanraking komt: zo'n beetje alle belangrijke politici uit Oost
en West.
Een merkwaardige man, die Nicolson: fel anti-antisemiet, die een hekel had aan
joden, fel tegenstander van de apartheidspolitiek, die niets moest hebben van negers,
socialist (nu ja, in ieder geval: overtuigd democraat), die zich het liefst zo ver mogelijk
hield van alles wat met ‘het volk’ te maken had: een man wiens intellect hem allerlei
(juiste) beslissingen deed nemen waar zijn gevoelens nauwelijks achter stonden. In
veel opzichten - vooral natuurlijk door afkomst, milieu, beroep - het volslagen
tegendeel van iemand als Léautaud en toch, vreemd genoeg, op allerlei punten weer
merkwaardig aan hem verwant: een verwantschap die stellig meer door de
ideeënwereld van hun tijd moet zijn bepaald dan door hun temperament.

[tijdschrift] Maatstaf, Maatstaf. Jaargang 21

11-9
Aangezet door de dagboeken van Harold Nicolson, de Diaries van ‘Chips’ (Sir Henry
Channon) uit de kast gehaald (waar ze al een paar jaar stonden zonder dat ik er ooit
een blik in had geworpen). Ze bestrijken dezelfde periode als Nicolsons dagboeken:
1935-1958 en becommentariëren voor een belangrijk deel - Channon zat ook in het
lagerhuis - dezelfde gebeurtenissen en figuren. Maar zijn notities konden me toch
niet boeien. Natuurlijk zullen ze voor iemand die een geschiedenis van dat tijdvak
schrijft van groot belang zijn, maar als je ze vergelijkt met de drie delen Nicolson
zie je, dat deze laatste - ondanks alles wat je op hem tegenhebben mag - toch een
aspect van het Europese geestesleven van zijn tijd ver-
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tegenwoordigde - en een heel belangrijk aspect ook: hij staat voor een wijze van
leven en denken die je ouderwets of conservatief mag vinden, maar waarvoor je toch
ook een groot respect hebben moet. Maar ‘Chips’ was gewoon een politicus en
society-man, heel ontwikkeld en met veel ‘smaak en belangstelling’ ongetwijfeld,
maar daar blijft het dan ook bij. Ook geprobeerd Priestley's Out of town, het eerste
deel van The image men te lezen, maar na zo'n dertig, veertig bladzijden had ik er
schoon genoeg van: wat een geoha! Een ander woord is er eenvoudig niet voor te
vinden. Als je dat boek vergelijkt met Patrick Hamiltons trilogie over een paar
soortgelijke keurige oplichters: The west pier, Unknown assailant en Mr. Stimpson
and Mr. Gorse, blijft Priestley nergens. En Hamilton is toch ook niet een van de
‘groten’. Maar hij is gewoon ‘eminently readable’. Terwijl je bij Out of town al
geeuwt wanneer je het alleen maar doorbladert.
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[Nummer 2/3]
Louis Paul Boon Het proces
...En een grote hagel, elk als een talentpond zwaar, viel neer uit de hemel op de
mensen, en de mensen lasterden God vanwege de plaag des hagels, want deszelfs
plaag was zeer groot.
En een uit de zeven Engelen die de zeven fiolen hadden, sprak met mij en zeide:
Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op de vele
wateren, met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde
bewonen zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. En hij
Op de rechtbank lagen naast elkaar uitgestald de bebloede kleren, de lange messen
en de kapotte revolver, die men dan toch nog in een ravijn teruggevonden had. Maar
volgens de wetten van Babylon waren lijken niet voldoende, men had ook nog iemand
nodig die het allemaal zélf had meegemaakt en onder eed kon bevestigen dat alles
zo en niet anders was gebeurd. En die dan, omwille van deze eed en de verleende
hulp bij de rechtspraak, bij voorbaat van alle schuld vrijgesproken werd. Sandie
Betkins had reeds doorgeslagen, had alles bekend en voortdurend herhaald dat ze
alles had meegemaakt, maar nimmer werktuigelijk deel eraan genomen. Behalve dan
met bloed het woord Varkens op de deuren geschreven. Zij kon dus best deze rol
van kroongetuige spelen. Maar zij had reeds miljoenen verdiend aan haar memoires,
die in alle sensatiebladen ter wereld waren verschenen, en was eigenlijk er van
verzekerd dat ze na het zeggen ‘ik ben onschuldig’ zou vrijgelaten worden.
Kauwgommend kwam ze terug op de bekentenissen, die ze aan haar medegevangene
had gedaan, en zei ze ‘dat alles verzonnen te hebben, om het in haar cel gestopte
meisje eens lekker kippevel te bezorgen’.
Ook Linda Kersten was van haast elke moord getuige geweest, en had eveneens
voortdurend herhaald nooit echt deel eraan genomen te hebben. Ze had de wacht
gehouden, of ze had gewoon in de auto zitten dommelen en verder had ze zich alleen
maar laten zwanger maken door haar Jesses. De baby was een paar dagen geleden
ter wereld gekomen, maar de mensen die voor de organisatie verantwoordelijk waren,
hadden vergeten haar nu meer passende kleren te bezorgen. Ze verscheen voor de
rechters in dat te lange en veel te wijde zwangerschapskleed, en zag er echt belachelijk
uit, terwijl ze zei: ‘de rol van kroongetuige op zich te willen nemen.’
Met stekende ogen zat Jesses dit alles aan te kijken, echt haast als een gevangen
rat. Hij wou niet, dat iemand hem verdedigde. ‘Ik ben onschuldig,’ zei hij, ‘niemand
onder u kan mij begrijpen, geen enkele rechter, geen enkele advokaat. En als die me
niet begrijpen kunnen, kunnen ze me ook niet verdedigen of veroordelen.’ Hij zou
dan zichzelf verdedigen. Maar ook dit laatste waren rattenstreken: het zich verdedigen
kwam in hoofdzaak erop neer, allerlei foefjes te bedenken waardoor het proces kon
gerekt en gerekt worden, en hij weken-
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bracht me weg in een woestijn, in de geest, en ik zag een vrouw zitten op een
scharlaken rood beest, dat vol was van namen der godlastering en zeven hoofden
had en tien hoornen.
En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud en
kostelijke gesteenten en paarlen, en had in haar hand een gouden drinkbeker, vol
van gruwelen en van onreinheid harer hoererij. En op haar voorhoofd was een naam
geschreven. Verborgenheid, het grote Babylon, moeder der
lang de grote koppen in de bladen haalde. Gans Babylon hield de adem in, als men
dit wezen avond aan avond langs tv.-scherm de woonkamer zag inkijken. Ze zagen
de ogen van Satan-Jezus op zich gericht en waren bang. Niet omdat hij ook nog bij
hen kon komen, om hen met lange messen te laten vermoorden - want tot zoiets was
hij nu niet meer bij machte - maar om wat hij aan haat en afgunst hun woonkamers
inslingerde. De moorden waren gruwelijk geweest, doch niet het ‘hoe’, maar veel
meer het ‘waarom’, jaagde hen de stuipen op het lijf.
Hij had alles genoteerd, alles opgeschreven, alles uitgestippeld. En toen de rechter
dit dossier inkeek, riep hij uit: ‘Dit is het werk van een buitengewoon man, en met
wat hij te zeggen heeft zal rekening moeten worden gehouden.’ Jesses hoorde dit,
schoot in een satanische lach en riep snijdend uit: ‘Dit is nog maar het begin!’ Het
was inderdaad slechts een begin. Het ongewone feit dat hij geen advokaat wou, maar
als zijn eigen advokaat zou optreden, schonk hem reeds ongewone voordelen.
Bijvoorbeeld, dat hij zijn medeplichtigen mocht opzoeken en met hen bepraten wat
ze te antwoorden hadden op mogelijks gestelde vragen. Bijvoorbeeld ook nog, dat
hij in zijn cel iedereen mocht uitnodigen en ontvangen, die hij voor zijn pleidooi kon
nodig hebben. En verder dat hij telefoon moest hebben, zodat hij elke minuut van
de dag of de nacht kon opbellen naar de vier windstreken.
Hij stond ook persgesprekken toe, en hield tenslotte ook nog een perskonferentie
die meer dan anderhalf uur duurde. Hij sprak in de radio, en daar eiste hij dat het
ondervragen en blijven ondervragen van de meisjes eindelijk eens zou ophouden. Al
met al ontving hij in die dagen 237 keer bezoek en 48 vrienden of medeplichtigen
werden in zijn cel toegelaten. En als eindelijk het proces moest beginnen, eiste hij
dan tóch een advokaat. Het duurde weer dagen en dagen eer men iemand vond, en
het duurde weken eer die zich van alle dossiers op de hoogte had gesteld. En toen
zei Jesses dat die man niet geschikt was en hij een andere advokaat wou. Hij kréég
een andere advokaat, en toen die zich op zijn beurt van alle dossiers op de hoogte
gesteld had, zei Jesses hem: ‘Ik wil u alleen maar als advokaat, als u haren en baard
hebt laten groeien zoals een hippie. Pas dan gaat u een beetje op ons lijken en ons
een beetje begrijpen.’ Dat wou die advokaat dan doen - en het duurde nogmaals
weken eer die baard en haren lang genoeg waren gegroeid - maar aangetooid als een
hippie, wérd hij ook een hippie. Hij verdween, en niemand wist waarheen. Men toog
overal op zoek naar hem, maar Jesses zei: ‘Ik wil hem niet meer, want hij is zinnens
dit alles uit te buiten om publiciteit voor zichzelf te maken.’ Hij stelde echt de
onmogelijkste eisen, Jesses, en als die niet ingewilligd werden ging hij in beroep.
Zo sleepte het geen weken, maar maanden en maanden aan. Ach, misschien dacht
hij wel dat het mogelijk was, het tot het eind zijner dagen te laten aanslepen.
In zijn cel zittend en mensen van pers, radio en tv. ontvangend, verkreeg hij datgene
waarnaar hij zijn levenlang tevergeefs had gesnakt: men zou een fonoplaat van zijn
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[tijdschrift] Maatstaf, Maatstaf. Jaargang 21

3
hoererij en der gruwelen der aarde.
En de tien hoornen die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten, en
zullen ze woest maken en naakt, en zullen haar vlees eten en zullen ze met vuur
verbranden.
Want God heeft hen in hun harten gegeven dat zij Zijn mening doen, en dat zij
enerlei mening hebben, en dat zij hun koninkrijk aan het beest geven, tot de woorden
Gods zullen voleindigd zijn.
En na dezen zag ik een andere Engel, hebbende grote macht, en de aarde is verlicht
geworerbij, koos hij een manager en een zaakwaarnemer, en stichtte hij zijn eigen
fonoplatenmaatschappij ‘De Jesses Familie’. Revolutie, moord en doodslag, het was
vergeten: hij had zijn eigen kleine belachelijke doel bereikt. Hij kwam dan eindelijk
in de bank der beschuldigden, maar het leek erop of daar een wereldberoemde star
of een internationale politieke figuur zat, met vier vijf mikrofoons bij zich. Zijn haren
waren nog steeds even lang, maar de baard had hij laten wegscheren.
Hij leek hierdoor een heel andere te zijn, een Jesses die men niet kende, jeugdiger,
maar ook duivelser. Men zag hem hierdoor wat meer in het ware gelaat, dat van een
sluwe maar ziekelijke rat.
In de mikrofoons zei hij, onschuldig te zijn. ‘Ik heb niemand gedood, ik heb ook
niemand opdracht gegeven te doden. De mensen die u “de familie” noemt, zijn
mensen die u niet wilt. Hun ouders hebben hen verstoten en ik heb het beste gedaan
wat ik kon doen: ik heb hen opgenomen op mijn vuilnisbelt.’ ‘Mooi gezegd,’ zei de
rechter, ‘maar u praat er omheen, u hebt ze op die vuilnisbelt niet opgenomen maar
gelokt.’ Hij zweeg en liet even zijn blik over de meisjes gaan, die ginder eveneens
naast elkaar op de bank der beschuldigden zaten. Dan ging hij verder met er omheen
praten, en met het vooral over zichzelf hebben: ‘Twee derden van mijn leven heb ik
in gevangenissen doorgebracht en ik wens niets beters dan voorgoed in de gevangenis
te blijven, dat betekent niks voor mij. U hebt mij uit mijn voorgaande gevangenis
weggetrapt, terwijl ik er niet om gevraagd had vrijgelaten te worden, want ik hield
ervan met mezelf alleen te zijn. Ik kan dit alles moeilijk uitleggen aan mensen die
met uw soort hersenen denken, en die niet de gedachtenwereld begrijpen van iemand
die nooit mocht denken.’ Hij keek naar de vier vijf mikro's voor zijn neus, en zei:
‘Ik heb mijn leven in de gevangenis doorgebracht, en zonder ouders... Ik heb altijd
opgekeken naar de sterkste, als naar een mij onbekende vaderfiguur.’
Zijn zelfbeklag stoppend keek hij nogmaals zijn meisjes aan. En over hen zei hij:
‘Deze kinderen, die met messen op jullie afkomen, zijn jullie eigen kinderen. Ik heb
het hun niet geleerd, jullie hebben gezegd hoe slecht jullie kinderen zijn. Jullie maken
jullie kinderen tot wat ze zijn.’ En de mikro grijpend die voor de publieke tribune
bestemd was, riep hij naar de opeengepakte menigte: ‘Het duurt niet lang meer
voordat jullie jezelf doden, omdat jullie allemaal gek zijn.’ Hiermede had hij nu
iedereen eens zijn waarheid gezegd, en keerde hij zich tot de rechters. Tot hen zei
hij: ‘Voor wat deze meisjes deden zijn jullie verantwoordelijk. Ik geloof dat het hoog
tijd is, dat jullie eens over jezelf gaan oordelen.’ Ook al had hij gelijk, het was
nogmaals iets typisch voor deze totaal losgeslagen en krankzinnige wereld van
Babylon. De moordenaar zat er alsof hij de rechter was, en de rechters hoorden zich
beschuldigen alsof zij de moordenaars waren.
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Hij had ook met de meisjes in hun cel mogen praten. Ze hadden de rechters te
verklaren, dat zij alleen schuldig waren aan de moorden, en dat hij er niets mee te
maken had. Dat was een streek, helemaal in zijn karakter van rat, en toch waren de
meisjes bereid op zijn verzoek in te gaan. Het betekent, dat zij de doodstraf konden
krijgen, en hij vrijuit zou
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den van zijn heerlijkheid. En hij riep krachtiglijk met een grote stem, zeggend: Zij
is gevallen, zij is gevallen, de grote stad Babylon, en is geworden een woonstede van
duivelen en een bewaarplaats van alle onreine geesten en een bewaarplaats van alle
onrein en hatelijk gevogelte...
gaan, maar dat vonden ze best. Hij was voor hen nog steeds Satan-Jezus, en de rat
in hem bleef voor hen verborgen. In een der vele tuchthuizen zijner jeugd was hij
eens aangevallen door de zwakste jongen onder allen, en had hij zich niet eens durven
verdedigen. Hij had de meisjes instrukties gegeven bij de moorden meedogenloos
te zijn, maar hijzelf durfde zich niet te laten zien. Toen de politie de Dodenvallei
binnenviel liet hij de meisjes zich verdedigen met lange messen, maar was hijzelf in
een kast wegggekropen. En nu tijdens het proces, liet hij hen alle schuld op zich
nemen, om zélf nog te kunnen ontsnappen. Toen Linda Kersten dan verscheen als
kroongetuige, beproefden de advokaten der andere meisjes het te doen doorgaan of
háár getuigenis van generlei waarde kon genoemd: ze was een verslaafde aan
verdovende middelen en had geen juist begrip of oordeel meer.
‘Zij is niet geloofwaardig,’ zei de advokaat van Sandie, Katy en Lis. En ondertussen
zaten Sandie, Katy en Lis bij elkaar op de bank der beschuldigden, lachten en
babbelden onder elkaar en vervaardigden psychedelische tekeningen. Ze luisterden
gewoon niet naar Linda, schudden de lange haren, en Sandie stak een der tekeningen
op om ze Jesses te tonen. Hij glimlachte toegeeflijk. Wat het betekende wist niemand.
Ondertussen kreeg Linda geen kans, ook maar iets te onthullen. Ze had zich
integendeel te verdedigen tegenover de advokaten van Jesses en de meisjes. Ze gaf
toe, dat ze nooit meer in vaste betrekking was geweest, sinds ze verdovende middelen
had genomen. En haar steeds verder van het belangrijkste weglokkend, had ze de
indrukken weer te geven, die ze na een inspuiting met LSD had gekregen. ‘Ik herinner
me, dat ik uitgestrekt lag in een veld en naar de wolken keek. Ik voelde me buiten
mezelf, ik kan het niet verklaren.’
‘Wilt u zeggen, dat u zich van uw lichaam bevrijd voelt?’ ‘Mijn lichaam was intakt.
Ik weet geen woord om het te beschrijven. Iemand zei me, dat mijn ik dood was.’
‘Wat betekende dat?’ ‘Het ik is een deel van de persoonlijkheid, naar ik veronderstel
het deel dat onder invloed van het verdovende middel sterft.’ ‘Had u dat graag?’ ‘Ja.’
Maar sinds maanden geen verdovende middelen meer nemend, zei ze niet zo vaak
de proef met LSD te hebben ondergaan, omdat zoiets lichamelijk uitputte. ‘LSD nemen,
dat betekent zo ongeveer iets als met vakantie gaan,’ besloot ze.
Uit: De meisjes van Jesses. Boons nieuwste roman die dit najaar bij De Arbeiderspers
verschijnen zal.
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F. Harmsen van Beek Drie ballades
Mollade
Op een dag verdwaalde in een hutje
een dom klein molletje. De kat nam
het dadelijk te pakken, en verdiende
zo een schop voor z'n niet wat u denkt:
voor z'n kont. Het was een kater.
Nadien als een dolleman zoeken
in de hoeken van die hut. Want
mol was op de vlucht geslagen,
wijl men nog wel zijn bestwil wou.
‘Ha daar zit hij,’ zag de bewoner van
de hut ‘maar help, wat vlucht hij snel,
Wacht even, met gene bezem, - zachtjes op zijn hoofd, stuit ik hem wel.’
Maar onder de hand, die kater,
die was binnengekeerd en sloeg toe,
het molletje, onder de bezem, begon
te gillen, vraag me niet hoe!
Nu keerden ze in de hut die bezem
en joegen de kater eruit, terwijl
dat malle molletje er
van doorging, als een stoomtrein in de nacht.
Zodoende verdwaalde het natuurlijk.
Zelfs de schaapjes op de heide, die
daar steeds eenzamer lopen te dwalen,
zijn er niets vergeleken bij.
De verzorger van kat etcetéra, vloog op
om te zoeken naar zijn mol. Met
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behulp van een schop en een spade,
wrochtte hij stug doorheen dat hol.
Waar was me die mol gebleven,
zonet hadden wij hem toch nog!
Een roestige fiets werd verdreven en
tien verfemmers vielen in een trog.
Het emmerrek werd omgeworpen!
maar de mol was wegger dan weg.
Wel, het zou nog erger worden want
het drommeltje wist heg noch steg.
Nu heerst in die hut een rommel
die je niet voor mogelijk houdt.
Het is niks als roeste kachels, kromme
spijkers en beschimmeld hout.
‘Maar het beestje moet toch eten,
i.p.v. dat de kat hem pakt...’
Dat dier werd toen indekamer naast
de hut gezet, het wou niet best;
daarom werd hij toen tenslotte,
een twee drie naar buiten gesmakt,
(de kater dus)
Wat afkeurenswaardige manieren
nietwaar, en het wordt nòg erger nog.
Maar ervoor viel eerst een stilte:
die gaan aan erger steeds vooraf.
Zo hadden ze het dus kunnen weten,
maar ze gebruikten geen verstand.
Die verzorger van hut, kat en mol dus nu
ook, zette enkel deur open aan kant...
Opdat de mol naar de tuin kon!
Ontsnappen! De kater moest naar bed
mee. Slapen, zeer tot zijn genoegen en
langzaamaan vergaten ze de mol, alletwee.
Wie schetst dus de pijnlijke verbazing,
die al snel verkeerde in smart,
toen verzorger, na dagen van vergetelheid,
de kater terug vond met het hart
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van de mol. In z'n bek. In de hut, ja.
De kater mankeerde niets. Hij deed trouwens
of hij van niets wist. Maar het molletje
lag zonder geest.
Als het hart u uitgerukt wordt,
door een vijand die van doorbijten weet,
geef als molletje dan maar uw geest op.
Als de kater maar lekker eet!
(en op tijd, denk er om!)
Gevoel van diepste onbehagen
beving verzorger, maar, eigenlijk, waarom?
Indien leven u soms eens een kwelling is:
katers zijn slecht en molletjes zijn dom.

De geschiedenis van in de trein
Dit wordt de vervrolijkende geschiedenis,
ook al zou je eerst denken van niet,
over in de trein een ontmoeting
waar ik heel niet om had gevraagd.
Een vrouwtje dat zat me tegenover en
begon te spreken, op zeer zachte toon,
niet bepaald de klank van hemelse fluiten,
dat kwam later, eerst sprak ze gewoon.
Maar, zachtjes: haar woorden leken voetjes
die, aarzelend, stap voor stap, een kastruimte
willengaan verkennen, om te zien of er
ook vluchtruimte in zat.
Ze wou zich zeer zeker verbergen in een hol,
maar er toch nog wel weer uit dan, en ze zei:
‘Weet u, ik ga naar me zoontje toe, hij
verlangt zo erg naar mij.’
(Dit is allemaal echt gebeurd hoor, ik
schrijf zo maar geen onzin op), bij
haar volgende dubbele phrasen ontving
ik dubbele dreunen voor mijn kop.
‘Ja,’ zei ze, ‘hij is pas ellef jaren en hij
ligt al drei jaar ziek, de dokters en de professoren
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die weten er niets meer op. Alleen kan ik slecht
van huis af, ik heb er nog vier en me man,
zodat u wel kan begrijpen dat ik hemniet vaak
bezoeken kan.
Ik wist niet wat ik nou doen zou, want
die trein is ook al zo duur en als
ik dan eenmaal in die stad aankom
ligt het hospitaal nog lopen een half uur.
Hij kan ook al niet meer spelen,
maar in bed heb hij z'n zusjes pop,
die heeft dat wurm hem maar gegeven en
hij knapte er werkelijk van op.
Wat moest ik hem nu toch brengen, want
als moeder neem je graag iets mee om
je zieke kind mee te verwennen, maar,
maar ik kwam maar op geen enkele idee.
Toen dacht ik, in de tuin van notaris
groeien frambozen heel voor niks, geen
mens die ze ooit komt plukken, dus toen
ben ik er heengaan op me fiets.
Ach wat is het nu 's morgens al vroeg helder, ik
moest op voor dag en dauw, met me elastieke kousen
aan, voor m'n aderen, weetu; een dikke das, tegen
ochtendkou: uit stelen. En dat voor een oude vrouw!
Nu heb ik hier een heerlijk mandje, hij is toch zo
dol op dat goed, en vaak heb hij het nooit gekregen.
Hier, ruik eens, is dat niet zoet? Het zal nu zo lang
wel niet meer duren, dat zo'n rare dingen doen moet,
om hem nog wat plezier te verschaffen. Hij wordt al
kleiner, net of dat hij krimpt. Hij zal nog gaan zo
hij gekomen is, maar het ergste dat me krenkt:
je zal altijd zien, zien dat de liefste, je het eerste
missen moet.’
Ongeveer zo sprak het vrouwtje.
(huilen)
Ik had zin om te gaan staan, enfin, in het z.g.
toilet van deze trein, maar ik wist niet
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hoe er te komen, zoiets kan soms moeilijk zijn.
Ik zei ook maar niet tegen het moedertje, dat
ik juist op weg was naar míjn zoon, en ook maar
niet waar die verblijf hield. Dat leek me, viel
een beetje uit de toon. Nu kwam ze te voorschijn
met een kiekje van een een zeer grootogig kind:
‘Dat is hem, toen hij nog goed was,’
zong het moedertje, nu met klem, en zo
bovenaardse tonen ontvoegden zich aan haar
versleten stem, dat coupé, omvang en ruimte en
zelfs nog de acoustiek, vorm van cathedraal
aannamen, terwijl ze verder preludeerde: ‘Gelukkig dat ik zelve niet ziek ben, zodat ik op
heden er nog heen kan gaan, maar, ziet u, ik
heb mijn Geloof. Vandaar dat ik op mijn oude dag
voor mijn jonkje, ongestraft, frambozen roof.
En met Gods hulpe niet bemerkt werd. Hij liet
het regenen als een vergiet, zodat ik onopgemerkt
me gang kon gaan, notaris die zag me niet.’
Er viel een stilte, maar vorm van melodieën
verwarden en gelijk stilden mijn hoofd.
In die trein, en maar rijen, rijen rijen, omdat men nog in aankomst gelooft.
Echter nee, zo is het niet, hebik gelezen, in
menig geleerde boek. We gaan voort maar wat ons
te wachten staat, is zo zeker als waar niets te
zien meer valt, dan kijken om een dooie hoek.
Misschien, hier of later, of strakjes, in zo'n
ziekenhuis, in de bak, in die flats, helpyourselfs,
in je eigen bed: wachten enkel loze hulsels mij en
u, ondanks het meest onwankelbare geloof.
‘Heb u ook geen kind,’ vroeg het vrouwtje, en
ik zei: ‘ja ik heb er één. Ook een beetje ziek,
maar zo erg niet.’ ‘Nee,’ zegt ze, ‘God spaart
vrouwen met maar één.’ Of dit waar is
kan ik niet bedenken. Kansberekening is een
moeizaam ding. Indien niet speelde ik vaker
roulette, maar voor moedertje heerste twijfel niet.
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‘Ik ga zien,’ zei ze, ‘te nog het beste, want
hierzo moet ik er uit.’
Nu, dacht ik, waar is een plekje, waar ik
rustig staan kan gaan, en het landschap weg
zien spoelen, door zo'n mat w.c. glaasjes raam.
Het kind, na sterven, wordt een engel, vast, want
zijn moeder komteraan, gekleed op net. Met
die framboosjes. Zonder naam voor mij. Vanuit
de trein, n.b. naar Z. Jawel naar Z. Het
einde van ons alphabet.

Over berichten die men aan zichzelf kan sturen, en hoe ze verder af te
handelen
Ah! Wat een prettige berichten:
m'n hart stond van stocht bijna stil!
Omdat mijn verlangst niet langer zwichtte
uit pure onwil voor een andere vrouws man,
en daarop verder nieuws maar uit bleef blijven
terwijl men graag nog wel eens weten zou:
‘Hoe gaat het u, mijn fiets en me papieren,
is ginder heet, of staat u in de kou?’
Dan zit er verder weinig anders op dan
dat men zich nieuwtjes aan zichzelf bedenkt,
niemand hoeft je zodoende nog te schrijven,
bovendien kost het geen postzegelgeld.
Zo breekbaar als kristallen twijgjes en
zo zichtbaar als de tronie van de maan,
als die zo sterk is afgenomen, dat
je hem niet meer komen ziet of gaan:
aldus waren die schone berichten, ik
hielp ze een handje mee. Eerst las
ik ze aan de keukentafel, daarna smeet ik ze door de plee.
‘Wat nu?’ denkt de lezer willekeurig,
‘En je was nog wel zo blij er mee?’
‘Ja zeker, maar dit soort gedichten,
zijn best op hun plaats in een w.c. Leest u zelf:’
- Ach krasse groene maan boven Oostum
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Wat geef je toch weinig meer licht.
Je lijkt wel de derde van drie koningen.
En in donker is dat geen gezicht - ‘Zeg nu zelf...’
De buren gaan zich verontrusten:
‘Heb u nog wel bericht gehad?’
‘Ja zeker, ze waren gans onzichtbaar
maar niettemin mooi, en zo is dat!’
‘Maar u ging vrolijk als een harlekijntje
en als een wrak kwam u weer om,’ zegt
buurvrouw, ‘wat is u overkomen, mens,
ik ken je haast niet weer om.’
Zo verruisen de, soms, lieflijke dagen.
Berichten, fluisterend, vloeien voort.
En verder ruist het brave pleetje en
langzaam groeit een nieuwe maan.
Men moet zin hebben voor abstractie
anders begrijpt men mij nog verkeerd,
en dat grijpen lijkt me nu niks meer,
laat staan -be-, dat is gelijk moord.
Zoiets kan je wel makkelijk zeggen,
maar soms duurt zoiets jarenlang voort:
zonen die verderven aan hun vaders,
zonder werkelijk aanwijsbare dwang. (Ik
ook had last van me vader, maar je wijkt
uit en laat hem zijn gangverdergaan.)
Of: moedertjes, of kleine kinderen
die men verwaardigt met geen woord,
of honden die worden verontachtzaamd
zodat ze gaan rillen van de koorts.
(In onverlichte, slecht geventileerde badhokken.)
Maar ge-grepen worden is anders, en
langzamer nog in de grond gestampt.
Terwijwijl je bewakers staan te lallachen,
dat heb ik in de bak wel gehoord.
In 't gevang gaat het enkel om berichten,
- vandaar dat ik op dit onderwerp kom die de zielen van de mensen daar verlichten:
lig eens later maar voor Waddenzeeën krom.
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Want wie huivert voor een arme gevangene,
of het nou een schoft is of niet, (niet eens)
doet er goed aan zich eens af te vragen
hoe het nu eigenlijk zit met mijn fiets.
Ja, ondanks herhaaldelijk zeuren,
van achter Gods troon, per telefoon nog
wel, en per brief zelfs, blijft mijn fiets weg!
(Die van de ander die is stuk gewoon.)
Er mankeerde enkel een trapper, god,
ikzelf laat het liever na dan doe, ook,
zo'n reparatie, want iemand zonder trapper,
heeft vast veel meer fatsoen dan mèt.
En fiets wil ik best wel missen:
enige banden die me binden nog met, afgezien van onontwijkbare herinnering, al
wat me hier, versteend, omringt, temet.
Berichten blijven me berechten en
hoe bleker hoe beter ze zijn. Maar
belofte maakte schuld, dat weet ik zeker,
maar schuld heeft niemand, dat is fijn.
Langzaam toeaan raak ook ik verblekender
en onleesbaar dus voor enig mezelf. En
definitief onhoorbaar omdat men per
verspreker zichzelf nooit verneemt.
Toch, hoe vele liefste woorden niet, vonden
hun vreemde verre weg, door de rare
draad vice het versa Noorden, alwaar
ik liever minne koos dan scheldt.
Tot zover bericht over berichten, waar
ik toch niet zo meer in geloof: uit de
verte doet het me denken aan, indertijd,
verlies aan geloof in Sinterklaas.
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Robert Lemm José Donoso en de ‘Boom’
‘Will 1973 be the Year for Latin Writers?’ is de kop van een artikel in Publishers
Weekly van 19 februari j.l. Boven die kop staat: ‘A tremendously talented group,
pushed by an increasingly vocal following, may be heading for a U.S. breakthrough
at last.’ Het stuk opent met de voorspellende mededeling: ‘Carlos Fuentes, Manuel
Puig, Miguel Angel Asturias, Severo Sarduy, Dalton Trevisan, José Lezama Lima,
José Donoso. If you don't know who these people are, chances you will by the end
of the year. Each of them has either recently published an important new piece of
fiction in this country - or will do so in the course of the next few months.’
Terwijl ook in Frankrijk, Spanje en Italië reeds vele Latijns-Amerikaanse auteurs
niet alleen geïntroduceerd zijn maar bovendien belangrijke prijzen in de wacht
sleepten valt in Nederland nog maar amper iets van een doorbraak te bespeuren.
Slechts Borges, Cortázar en, de laatste tijd ook, Márquez zijn enigszins
doorgedrongen. Er zijn veel oorzaken van dit langzame opgangkomen. De uitgevers
hier te lande hebben te kampen met een beperkt afzetgebied, de kritici zitten te zeer
vast aan de traditionele Frans-Duits-Engelse oriëntatie en bij heel wat
literatuurliefhebbers leven nog huizenhoge vooroordelen. Dat het Spaans een
wereldtaal is wil er nog wel in maar dat je van de kant van die taal iets meesterlijks
kunt verwachten gaat velen te ver. Bij het grote, op TV en pers afgestemde publiek
tenslotte ligt er bovendien nog het feit dat ‘Latijns-Amerika’ in de eerste plaats
geassocieerd wordt met maatschappelijke wantoestanden, uitbuiting en
U.S.-imperialisme. De belangstelling voor het ‘andere’ Amerika blijft vrijwel
uitsluitend beperkt tot het kijken naar sociale films, het praten over ontwikkelingshulp
en het oprichten van Derde Wereldwinkels (waar de verkoop van Latijns-Amerikaanse
literatuur helaas nog taboe is); kortom over het kontinent hangt een image van
achterlijkheid’. Dat het op kultureel gebied iets presteert (en nu gaat het even niet
om volksdansen en protestzangers) waar onze Welvaartmaatschappij U tegen kan
zeggen is niet alleen iets wat bovengenoemde kategorieën nog maar moeilijk kunnen
verwerken maar wat ook tal van insiders - sociaal-geïnteresseerden met speciale
belangstelling voor Latijns-Amerika - volkomen onbekend schijnt te zijn. Niet zo
lang geleden merkte een Nederlands Amerikanist1 tijdens zijn inaugurele rede nog
op dat in Latijns-Amerika ‘het voortdurend elite-verlies met een culturele armoede
samenhing’, terwijl literatuur toch zeker als een belangrijk onderdeel van cultuur
beschouwd kan worden.
Welnu, dat zich in dit ‘achterlijke’ kontinent de laatste jaren op literair gebied iets
aan het ontwikkelen is waar men z'n petje voor af kan nemen, waar Europa misschien
wel jaloers op kan zijn, staat als een paal boven water voor een groeiend aantal lezers
en kritici in Frankrijk, Spanje, Italië, Engeland en de U.S.A. Als men nu zou denken
dat de Zuid-Amerikanen niet in staat zijn zélf de oogst
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binnen te halen, het kaf van het koren te scheiden, kortom: hun eigen produkten niet
eigenhandig zouden weten te verkopen dan vergist men zich opnieuw. Niet alleen
de werken zijn talrijk maar ook de bespiegelingen en studies óver die werken, niet
in de laatste plaats van de hand van de auteurs zélf. Tot die laatste kategorie behoort
een recent boekje van José Donoso - schrijver El Obsceno Pájaro de la Noche (zie
Maatstaf 10, febr.), dat nog dit jaar in het Engels zal verschijnen - genaamd Historia
Personal del Boom.2
José Donoso is, zoals gezegd, zeker niet de eerste auteur die z'n gedachten heeft
laten gaan over het fenomeen van de ‘Boom’.
Een belangrijk voorganger is de reeds door Publishers Weekly geciteerde Carlos
Fuentes die in La Nueva Novela Hispanoamericana (1969) de literatuurexplosie aan
een grondig onderzoek onderwerpt, oorzaken en kenmerken blootleggend. Zoals bij
vele andere kritici valt ook bij hem de neiging op om pas vanaf de jaren vijftig van
een echte ‘Latijns-Amerikaanse’ roman te spreken.
De Chileense kritikus Luís Harss3 ontkent zelfs het bestaan van een ‘roman’ vóór
1948, het jaar waarin de eerste ambitieuze ‘novela interior’ verscheen: Adán
Buenosayres van Leopoldo Maréchal. Latijns Amerika zat voordien vast aan iets dat
door Harss aangeduid wordt met ‘kroniek-literatuur’, een literatuur die zich uitsluitend
richtte op het beschrijven van ‘werkelijke’ gebeurtenissen.
Hoewel Harss' normen strikt estetisch zijn, hoewel zijn eigen voorkeur zeer
duidelijk uitgaat naar de ‘fantastische’ of ‘metafysische’ literatuur (Maréchal, Borges,
Cortázar, Sábato) zit er een grote grond van waarheid in zijn beweringen, die door
zowel Fuentes als Donoso worden onderkend en naar buiten gedragen: de
gefixeerdheid van, met name, het proza op plaats en tijd, de veel te dik opgelegde
gedateerdheid. De Latijns-Amerikaanse schrijvers zagen hun kontinent als ‘doel’ en
niet als ‘middel’. Tot nog voor kort trachtte men z'n originaliteit, z'n eigen gezicht,
te bevechten door het beschrijven van typische landschappen (oerwouden, pampa's,
rivieren), typische bewoners (indianen, mulatten, gaucho's) en typische produkten
(rubber, koffie, koper). Deze sterk nationalistisch getinte ‘background’ paste
wonderwel bij een mode die aan het eind van de negentiende eeuw opgeld deed, nl.
het sociaal-realisme, in Latijns Amerika ‘Indigenismo’ geheten, en het is die stroming
die tot op de dag van vandaag (vooral via de film) Latijns Amerika's image in Europa
bepaalt. Een paar uitzonderingen daargelaten, kwam de uitgebreide protest-literatuur
die het ‘Indigenismo’ met zich meebracht in de meeste gevallen niet verder dan
funktioneren als illustratie-materiaal voor Europese sociologen en
maatschappijveranderaars. Een veel bekendere variant hiervan is de zogenaamde,
op het alternatief publiek gerichte, ‘protest-met-discussie-na’-film (de film loopt
duidelijk achter bij de literatuur) die iedere indruk wekt behalve dat je naar een
geëmancipeerd kunstwerk zit te kijken.
Dat een Latijns-Amerikaanse film ook nog iets anders kan zijn dan een goedkoop
pamflet (er zijn er wel degelijk), is iets wat in Nederland óók nog steeds taboe is.
Met de literatuur gaat het godzijdank iets beter. Toch schrijft Donoso dat, toen hij
aan het begin van de zestiger jaren zijn eerste roman Coronación in de USA ter
vertaling aanbood, hij te horen kreeg dat men een ‘duidelijke stellingname’ miste.
(Het recht om zonder ‘stellingname’ te schrijven was kennelijk slechts aan Europese
auteurs voorbehouden). Men moet hieruit niet te snel de konklusie trekken dat de
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Latijns Amerikaanse schrijvers van vandaag zich in de bekende ivoren torens
opsluiten, ver weg van volk en vaderland (ook al wonen vele in Europa).
Een heerlijke illustratie hiervan is natuurlijk Gabriel García Márquez' Honderd
Jaar Eenzaamheid (volgens een paar sociale meisjes, die onlangs gedurende een
alternatieve filmweek alles van Columbia schenen af te weten, een
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‘zwaarlijvig’ boek). Márquez beschrijft wel degelijk, óók, de wederwaardigheden
van zijn konkrete medemensen, en zeker niet kritiekloos! Máár, een groot verschil
tussen hem en de protest-films (- en literatuur) is dat hij nog iets anders doet ook,
iets dat er voor zorgt dat ook buitenstaanders, zonder inleidende informatie van de
kant van ‘ingewijden’, in de ban raken.
De Nueva Novela of Boom kan, globaal, dan ook gezien worden als een stevige
reaktie op nationalisme en (sociaal)-realisme. Maar ook binnen Latijns Amerika
verliep dat niet geheel zonder kleerscheuren. Donoso vermeldt, dat, bij het uitkomen
van zijn eerste boek (Coronatión), zijn landgenote, en vooraanstaand schrijfster,
Marta Brunet, zeer tot zijn teleurstelling, opmerkte: ‘Ik heb uw roman nog niet gelezen
maar ik ben erg geïnteresseerd want ze zeggen dat je voortgaat op de weg van de
grote, Chileense, traditie van het Realisme’.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat Donoso zich op Borges beroept, Borges als
eerste geemancipeerd Latijns-Amerikaanse prozaschrijver. Borges, allesbehalve
nationalistisch of sociaal-realistisch, trok reeds in de jaren dertig hard van leer tegen
de Argentijnse ‘gaucheske’-literatuur vanwege het opgelegd exotische taalgebruik
dat gestudeerde heren uit de grote stad bezigden teneinde de volksziel te vereeuwigen,
waarbij hij - zijn essays over de dichter Evaristo Carriego geven daarvan een
uitmuntend voorbeeld - overtuigend aantoont dat echte volkspoëzie - Evaristo Carriego
was een authentiek messentrekker en fervent tango-danser - helemaal niet ‘exotisch’
is, slechts thema's beroert die direkt met dood en liefde te maken hebben (iets
universelers is amper denkbaar) doch hoogstens taalfouten vertoont (en dat is een
bewijs van echtheid).
Borges mag weliswaar in dit opzicht de grote voorloper van de ‘Boom’ zijn, in
vele andere opzichten is dat allerminst het geval. In de eerste plaats ligt het feit er
dat hij nooit een ‘roman’ heeft geschreven en in de tweede
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plaats is hij ook geen taalworstelaar, zoals Fuentes, voor Donoso dé grote gangmaker.
Verder is hij ook niet iemand die al schrijvende met de diepste demonen in zijn ziel
vecht, zoals Vargas Llosa en Donoso zélf, die in El Obsceno Pájaro de la Noche de
zwartste fantasieën uitleeft máár - en daarin zijn de Zuid-Amerikanen oppermachtig
- altijd intens verbonden met oertraditionele mythen en niet - zoals heel wat
Noord-Amerikaanse, niet-met-de-tiet-opgevoede cocaïne-kunstenaars, die niets
hebben om op terug te vallen dan een van elk oergevoel vervreemde
underground-façade, waarachter een povere, in protesten stikkende, alternativiteit
schuilgaat. Het is waar dat ook de Zuid-Amerikanen begonnen zijn met vormen te
experimenteren, dat kenmerkt zeer zeker de ‘Boom’, maar het gebeurt elegant, men
schuwt de grote voorbeelden van Góngora en Quevedo niet, er is een levende literaire
traditie. De meeste schrijvers hebben - God zij geprezen - de stap naar het overboord
gooien van het verleden dan ook nog niet gezet, zeker ook Donoso niet.
Dat het experiment risico's met zich meebracht is iets waarvan Donoso zich terdege
bewust is: ‘Toch geloof ik dat het risico om snel te sterven wanneer je je wilt
uitdrukken door middel van vormen die de tijdgeest belichamen - hetgeen iets heel
anders is dan het exploiteren van aktuele topiek (die twee zaken worden maar al te
vaak met elkaar verward) - een zeer essentieel onderdeel is van het literaire spel, iets
wat de literatuur gevaarlijk maar tegelijkertijd aantrekkelijk maakt, zowel voor de
schrijver als voor de lezer.’ Het experiment schrok de aan realisme gewende
uitgeverijen wel af maar, volgens Donoso, kwam daarbij dat het onderlinge kontakt
tussen de 21 republieken belemmerd werd door zware muren. Men besefte eenvoudig
niet dat men met Coronación ook wel eens buiten Chili zou kunnen gaan leuren.
Van de andere kant was het in Santiago vrijwel onmogelijk boeken van Mexikaanse,
Spaanse, Columbiaanse of Argentijnse auteurs, te vinden terwijl, daarentegen, de
etalages vol lagen met Noord-Amerikaanse en Europese bewijzen van beschaving.
Donoso beschrijft hoe daar in de zestiger jaren verandering in kwam, deels door
kongressen deels door het kontakt met kollega's in Europa, aanvankelijk Parijs maar
de laatste tijd steeds meer Barcelona. Onderlinge ‘nationalistische gevoelens’ stonden
eenvoudig niet toe dat men elkaar in Buenos Aires of Mexico ontmoette, althans die
steden zouden nooit kunnen uitgroeien tot een waarlijk centrum. Parijs bezorgde te
veel taalproblemen, werd bovendien kultureel steeds oninteressanter, en Barcelona
leek toen, na de grootse aanpak van uitgever Carlos Barral - in alle opzichten
gelijkwaardig aan Gallimard -, de aangewezen plaats. Een van de belangrijkste
literaire prijzen - zeker de meest serieuze - die de Spaanstalige wereld kende werd
in de jaren zestig bijna uitsluitend aan Zuid-Amerikaanse auteurs toegekend, en dat
gebeurde vanuit Barcelona, niet in de laatste plaats om Madrid de loef af te steken.
Een niet onaanzienlijk gedeelte van zijn boekje wijdt Donoso aan persoonlijke
ervaringen en anekdotes die betrekking hebben op de wijze hoe hij uit zijn Chileens
isolement geraakte. Zijn ontmoeting met Borges, bijvoorbeeld, op een spiritistische
séance in Buenos Aires tijdens welke de maestro de geest van de nationale held en
gaucho-dichter José Hernández, in aanwezigheid en in het huis van diens
kleindochters, trachtte op te roepen door uit zijn hoofd vele passages (met, voor
Donoso volmaakt onbekende, varianten) van de Martín Fierro te citeren. Een ander
hoogtepunt voor Donoso was de komst, in 1962, van Carlos Fuentes naar Chili ter
gelegenheid van een Amerikaans schrijverskongres in Valparaiso. Gewapend met
La Región más trasparente, Fuentes' eerste roman, en voor Donoso de dageraad van
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woorden met zijn, stille, inspirator te mogen wisselen. Nadat dit, natuurlijk, gelukt
was beloofde Fuentes, via zijn Noord-Amerikaanse literaire agenten, Coronación in
het Engels vertaald te krijgen. Fuentes betekende voor Donoso, geestelijk en letterlijk,
de definitieve stap naar de internationalisatie van een literatuur, die zich niet meer
thuisvoelde binnen de beperkte grenzen van ieder van de 21 republieken. La Región
más trasparente mag achteraf niet meer als een hoogtepunt gelden, het mag
achterhaald zijn door meer recente, ongetwijfeld meer geslaagde werken, het
vertoonde in ieder geval alle experimenten en kenmerken die de kritici aan de ‘Boom’
hebben toegeschreven: een ambitie om ‘alles te omvatten’, lyrische uitspatting, het
overboord zetten van realisme en nationalisme, het gebruik van onkonventionele vaak filmisch aandoende - bouwvormen, het op zoek gaan naar de eigen identiteit.
Op de persoon van Fuentes mag weliswaar veel kritiek worden uitgeoefend - niet
vaak ten onrechte wordt hij als ‘jet-setter’, als playboy aangemerkt - vast staat dat
hij als een van de eersten het image opgeeft een ‘eenvoudige zoon des volks’ te zijn.
Met Fuentes gaat volgens Donoso de ‘Boom’ zijn eerste fase in. Maar tegelijkertijd
waarschuwt Donoso het Zuid-Amerikaanse publiek al te snel het fabeltje te geloven
als zouden de werken van de schrijvers in de buitenwereld oplagen van miljoenen
halen. Dat laatste bleef tot nu toe slechts voorbehouden aan Márquez' Honderd Jaar
Eenzaamheid.
Fuentes zélf mocht dan de grote promotor zijn, de kulturele ambassadeur bij de
buitenwacht, zijn eigen boeken kregen in Spanje en Frankrijk geen poot aan de grond,
in tegenstelling tot Julio Cortázar en José Lezama Lima. Zijn tweede fase bereikt de
‘Boom’ in 1962, het jaar waarin de toonaangevende literaire prijs van de Spaanstalige
wereld, de Biblioteca Breve, wordt toegekend aan de op dat moment
vierentwintigjarige Peruaanse auteur Mario Vargas Llosa voor zijn boek La Ciudad
Y los Perros (De Stad en de Honden), binnen Latijns Amerika een geheide tophit,
maar daarbuiten slechts in Engeland eervol gewaardeerd met een Penguin-editie.
Dat dit boek om de een of andere reden in Nederland niet insloeg zal waarschijnlijk,
jammer genoeg, tot gevolg hebben dat het laatste, magistrale, werk van deze auteur
Conversación en la Catedral hier voorlopig nog wel niet in vertaling zal uitkomen.
De onlangs uitgebracht Franse editie van Gallimard (Conversación à la Cathédrale)
leverde echter wel een uitvoerige bespreking op in Le Monde, 3/5, '73: ‘Jamais
l'écriture de Vargas Llosa n'a été aussi acerbe, aussi brutale. Jamais le mal et
l'avilissement, jamais l'effrayante duplicité de la nature humaine n'ont été montrés
avec une telle froideur bouillonante. Jamais non plus Vargas Llosa n'a été maître à
ce point d'une technique romanesque aussi élaborée’.
De derde, en naar Donoso's oordeel, beslissende fase bereikt de ‘Boom’ met de
publikatie van Gabriel Garcia Márquez' Honderd Jaar Eenzaamheid, het eerste boek
dat dan echt sprookjesachtige oplagen haalt. Over de oorzaken van het sukses
verschillen de meningen natuurlijk. Een ding staat echter vast: de experimenteerdrang
is bij Márquez domweg niet aanwezig. Márquez vertelt, hij literaturiseert niet. Zeer
terecht merkt Fuentes op dat Honderd Jaar Eenzaamheid al bestond voordat het
geschreven werd. Bij Márquez valt niets van een ‘zich afzetten’ tegen het verleden
te bespeuren. Hij durft (hij kan ook niet anders) traditioneel te zijn, zonder omgooien
van de chronologie, zonder geforceerd ‘point-of-view’, zonder taalschermutselingen.
Márquez doet niets anders dan vertellen, hoofdstukken lang, wat hém verteld is, wat
hij gehoord heeft, wat hij geleefd heeft. Net als de Bijbel, net als de Quijote, is
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Honderd Jaar Eenzaamheid voor iedereen toegankelijk, en toch is het niet goedkoop,
zoals bijna alle best-sellers, en toch is het geen ‘puur commercieel produkt’, hetgeen,
zeer tot Donoso's verontwaardiging, herhaalde malen door
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Nobelprijswinner Asturias werd gesuggereerd.
Hoe het ook zij, de jaren zestig betekenden voor de Latijns-Amerikaanse schrijvers
een openbreken van de muren die de republieken gedurende 150 jaren van elkaar
gescheiden hadden gehouden. Men begon te beseffen dat men een miljoenenpubliek
als achterban had waarvoor men in een taal moest schrijven die over de lokale
dialekten heenreikte. Daarmee viel, als vanzelf, de plaatselijke problematiek en de,
voor literatuur, zo nadelige ‘gedateerdheid’. Wat bij Borges in de jaren '30 al abstrakt
aanwezig was werd voor het eerst op het konkrete niveau van de roman uitgewerkt:
het opgeven van plaats en tijd. Vele romans spelen zich in oorden af die óf niet
bestaan óf, als ze wel bestaan, sterk symbolisch aandoen: Comala (Juan Rulfo), Santa
Mónica de los Venados (Alejo Carpentier), Macchu Picchu (Pablo Neruda), La Casa
Verde (Vargas Llosa), Macondo (García Márquez), La Rinconada en La Casa (José
Donoso), Santamaría (Juan Carlos Onetti). In deze oorden was, vanzelfsprekend,
voor de ‘indigenistische’ problematiek geen plaats meer. De schrijvers werden
gedwongen te abstraheren wilden ze in een buurland niet ‘onbegrepen’ afgaan. Men
stapte over op universele thema's, de ‘soledad’ - eigenlijk iets anders dan
‘eenzaamheid’ - : de mens, die als gevolg van zijn hardheid in een isolement geraakt
(Pedro Páramo, Aureliano Buendía, Artemio Cruz, Victor Hugues),4 het Verloren
Paradijs (Alejo Carpentier, Juan Rulfo, Márquez, Neruda, Cabrera Infante, Octavio
Paz.) Van de andere kant deden ook twee andere zaken hun intrede: de nadruk op
het ‘fantastische’ en het ervaren van literatuur als een spel. Deze kenmerken gelden
met name voor de ‘avant-garde’ van de ‘Boom’: Julio Cortázar, José Lezama Lima,
Cabrera Infante, Severo Sarduy, Reynaldo Arenas. Bij deze groep (waaronder
opvallend veel Cubanen) worden de grenzen van de alledaagse werkelijkheid hoe
langer hoe verder overschreden, waardoor de leesbaarheid niet altijd gewaarborgd
blijft, zeker niet voor het grote publiek. Enerzijds is het uitproberen van alle mogelijke
taalvormen en opbouwprincipes een bijna logisch gevolg van de breuk met het in
Latijns Amerika traditioneel ingewortelde realisme maar anderzijds roept dit wel de
vraag op hoe lang een dergelijk barok-getint escapisme nog zal standhouden. Een
andere vraag is hoeveel van de nu hoog genoteerde romans de tand des tijds zullen
kunnen doorstaan. Zeker is, en daar gaat het nu om, dat Latijns Amerika voor het
eerst in de geschiedenis iets van zichzelf heeft laten zien dat volmaakt geëmancipeerd
is, namelijk een literatuur die in ieder opzicht vergelijkbaar is met de produkten van
erkende kultuurbolwerken als Frankrijk, Engeland of het negentiende eeuwse Rusland.

Eindnoten:
1
2
3
4

Dr. Rudolf van Zantwijk: Zeven Dromen over Latijns Amerika, 4 okt. 1971.
Editorial Anagrama, Barcelona 1972.
Editorial Sudamericana, Los Nuestros, Buenos Aires 1966.
Personnages uit respekt. Pedropáramo - Juan Rulfo; Cien Años de Soledad - G.G. Márquez;
La Muerte de Artemio Cruz - Carlos Fuento; El Siglo de las Luces - Alejo Carpentier.
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C. Buddingh' Gedichten
Klein verzoek aan Christopher Marlowe
Wat waren ze, die oude poëten, toch meesters
in het stellen van sonoor klinkende vragen! Kit Marlowe,
twee van je mooiste regels (uit Doctor Faustus)
zijn nog altijd: ‘Was this
the face that launched a thousand ships and burned
the topless towers of Ilium?’ Wij, lateren,
zoeken het meestal, terecht of ten onrechte,
wat dichter bij de grond.
Maar ze griffen zich wel in ons vast: gistren nog, bij 't uitkleden,
toen mijn blik weer even rusten bleef op wat
mijn moeder mijn blote onderdanen noemde,
dacht ik opeens: ‘Was dit
het been dat zoveel keepertjes de stuipen
op het lijf joeg?’ en ik was, bij alle weemoed,
ook meteen weer getroost: het been mocht een soort kruk zijn geworden,
maar het koppie, dat vlamde nog.
Je weet, Kit, Augustinus heeft gezegd:
‘We zijn maar een zieltje, beladen met een lichaam,’
(en al is dat van dat zieltje helaas hoogst dubieus),
als je ouder wordt, krijg je toch
geleidelijk genoeg van al die armen en darmen,
luchtpijpen, nieren, maag, hart en lever en denk je:
Wat zou 't mooi zijn als de mens alleen bestaan kon
uit geslachtsorganen en hoofd.
En zelfs die geslachtsorganen... Als jij moest kiezen,
Kit: ‘No more writing or no more rogering?’ koos
jij dan toch maar niet voor die donderse pen? Of laat
ik het nog weer iets anders stellen
(en nu ga ik symbolisch worden, maar daar was
jijzelf bepaald ook niet afkerig van), wie
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zou het wezen wanneer men 't je vroeg met 't pistool op de borst:
Caliban of Prospero?
Weet je, Kit, daarom kan het mij eigenlijk ook niets schelen
dat ik nooit meer prijken zal op een topscorerslijst,
of zelfs dat ik dat eenmaal roemruchte been soms maar nauwelijks
meer bewegen kan van het spit,
't is wel sodemieters pijnlijk en liederlijk vervelend,
maar het blijft toch een bijzaak: zoiets als het gegons
van een mug om je hoofd juist terwijl je bloedeigen Helena
je onsterfelijk maakt met een kus.
De seizoenen, Kit, in het leven van de mens
mogen iets anders verdeeld zijn dan in de natuur,
op je vierenvijftigste moet je toch toe gaan geven
dat het herfst wordt, zo langzamerhand.
Maar misschien als jij Zeus weer eens tegenkomt, dat je hem dan
kunt vragen of hij zorgen wil dat ik ook
mijn winter binnen mag strompelen met een hoofd
waarin 't nog steeds lente is.

In memoriam Gerrit M.
Dertig jaar geleden, Gerrit, lagen wij samen
op een kamertje in Zonnegloren; jij
een wat boerse arbeiders jongen, getrouwd al en vader
van, als ik het wel heb, twee kinderen, en ik
le jeune poète bien élevé - en het boterde
niet zo best: wij ergerden ons vooral
aan elkaars kleine hebbelijkheden
(winden laten, eten met mes en vork)
en daarbij: jij was mij te ziek en scheen bovendien te denken
dat ook ik zieker was dan ik zelf wel dacht
en dan sleepte je God er weer bij, die je nog scheen te danken
dat je daar liggen mocht.
Ik kreeg ‘bed twee’ en mocht naar het terras, jij bleef achter
in het kamertje, je vrouw kwam niet meer, er deden
verhalen de ronde (die later maar al te waar
bleken te zijn) dat ze 't hield met een Mof,
en dat ook je laatste kind al van hem was - soms liep
ik nog eventjes bij je binnen, maar meer
plichtmatig dan kameraadschappelijk, vaak lag je
er ook bij als een martelaar voor een zaak
waar ik niets van begreep, kleine druppeltjes zweet op je grauwe
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five o' clock shadow - en toen ik een maand
of zes later naar huis toe ging dacht ik: zo, nou die heb ik
ook voor het laatst gezien.
Maar nog geen vier jaar later lag ik opnieuw
onwennig in zo'n zelfde verfoeid-vertrouwd
sanatoriumbed - en wie kwam daar binnengestapt
om mij de hand te drukken: jij, Gerrit.
Ik was nog terug van weggeweest, had de bevrijding
meegemaakt, verzen geschreven, lekker
gevrijd en wat rondgezworven, maar jij
had je kinderen zelfs nauwelijks gezien - een vrouw
had je niet meer, wel een uitdijend heelal van cavernes.
Je zag magerder en de bellefleurglans
op je jukbeenderen schitterde feller dan ooit, maar je lachte
alsof God je begenadigd had.
En het gekke was, dat je helemaal niet meer in Hem
geloofde. Jij, die nooit gehoord had van Sartre,
bleek eensklaps de personificatie van le néant.
Je glimlachte enkel goedmoedig-schamper
over dat leven, waar wij ons met hand en tand
aan vastgeklampt hielden, alsof jou alle
geheimen waren geopenbaard,
en je wist dat de lijn tussen leven en sterven
maar een potloodstreepje was, dat een kind met een stukje
vlakgom wegwissen kon, je was,
wist je, eigenlijk al dood, en alles wat je deed, zei:
‘Ge moet maar een beetje lachen. Het is niets.’
En meteen bij die eerste handdruk, Gerrit, klikte
het plots tussen ons; jij kwam iedere dag, zolang ik
niet van mijn bed mocht, een babbeltje maken, en later
toen ík weer mocht lopen en jíj weer lag,
zocht ik jou op: twee veteranen, met meelij
en toch ook ontzag bekeken door al die
zoveel jongere broekjes van het front.
Maar ik dacht niet aan doodgaan - en jij, weet ik nu nauwelijks aan beter worden - wat had je ook nog
om naar uit te zien? - maar je bleef gekscheren,
of je nu wandelen had of weer eens met veertig
graden koorts in je bed werd gestopt.
Toen ik tweeëneenhalf jaar later naar huis toeging, Gerrit,
genezen, met een behoorlijke kans nog zo'n dertig
of veertig jaar hier op aard te verwijlen, liep jij
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met een drain en een fles aan je lijf: jij had ook
op de tafel gelegen, maar 't was weer net misgegaan.
En wat men je ook te slikken gaf, wat
men ook in je spoot, je etterde langzaam
maar zeker weg - elke keer als ik jou
nog eens opzocht (de laatste keer toen je net je koperen
jubileum gevierd had) glansden je ogen
tegelijkertijd nog weer iets heller en doffer, en dreef je
nog meer de spot met jezelf.
Ik zie ons nog dikwijls staan, Gerrit, daar bij die duiventil,
die men je eindelijk gegund had: ik al weer jaren
beter, getrouwd, volop in actie, en jij
een ironisch glimlachende bij na-dode,
zachtjes klikklikkend met je tong, tot een doffer op
je schouder neerstreek - je streelde hem over
zijn kop of je zeggen wilde: ‘Arm beest,
als er straks ook maar goed voor jou wordt gezorgd.’
Toen ik nog een keer langskwam, Gerrit, was je gestorven,
ik weet zelfs niet waar je begraven bent.
Er zullen er niet veel meer zijn die nog aan je denken,
maar de wereld bleef leger, dat wel.

Ode aan de Yorkshire Dales
Ieder mens, ook al is hij de meest ongelovige Thomas,
heeft toch wel een soort voorstelling van het paradijs:
voor mij is dat het stukje Engeland tussen
Ingleton en Leyburn, Grassington en Hawes als ik daar ben heb ik haast neiging te denken: ja, de wereld
moet van goddelijke oorsprong zijn.
Wat onzin is, vanzelfsprekend: miljoenen lieden
zouden zeggen: wat? al die heuvels, die kale moors?
nergens een lekkere meid, alleen stomme schapen,
wat een duffe, saaie, grauwe eenzaamheid!
ik kwijnde hier binnen een week totaal weg - en dat
noemt iemand een soort hof van Eden?
Maar met paradijzen is het nu eenmaal zo'n beetje
als met de liefde: de één schiet zich voor zijn kop
voor een wezen waarnaast een ander nog voor geen goud
begraven zou willen liggen. Wanneer ik denk
aan de horden van de Costa del Sol, dan rijzen
de haren míj weer te berge.
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Het blijft natuurlijk een kwestie van infantiele
verlangens, angsten, illusies: onze eerste drie jaar
hebben ook hier weer het nodige op hun geweten als je tegelijk dol bent op ruimte en intimiteit,
als je leegte als weidsheid ervaart en drukte als leegte,
ben je rijp voor de Yorkshire Dales.
Alles is er een tikje grijzig, stoffig, dooraderd
met bruinen en wazige blauwen, de lente zelfs heeft er
al iets van de herfst, het is een verschrikkelijk mooi land,
maar niet vriendelijk, eerder stug, in zichzelf besloten een land als een man die je nooit op je schouder slaat,
maar op wie je wel altijd kunt rekenen.
En zo blijkt het dan weer dat je ook in je paradijsje
tenslotte jezelf zoekt: het beeld van een ideaal
superego, dat lief en inschikkelijk is voor je Es,
een soort vader en moeder in één, die je nooit verlaten O, ezeltjes van Arncliffe, wanneer zal ik jullie
weer op je green zien staan grazen?
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Dick Verkijk Wat niet in de memoires van Vogt staat
Antisemitische maatregelen bij de radio
De jodenvervolgingen in Duitsland hebben in ons land voor de oorlog altijd grote
verontwaardiging gewekt en vooral organisaties in de vooruitstrevende hoek hebben
het nationaal-socialisme niet in de laatste plaats om zijn anti-semitisme bestreden.
Maar nazi-Duitsland heeft toch kans gezien om van ‘de joden’ een ‘Frage’, een
probleem te maken - óók bij de anti-antisemieten. Met nadruk willen we vaststellen,
dat we hiervan beslist geen studie hebben gemaakt, maar bij het doornemen van de
jaargang 1939 van Vrije Geluiden viel ons een aantal artikelen op, waaruit we een
paar zinnen willen citeren, omdat ze toch een beeld geven, welke voorstellingen over
het ‘jodenprobleem’ er bij ons leefden toen wij werden bezet.
De artikelen zijn alle geschreven door volstrekt integere mensen, die er stuk voor
stuk op uit waren het anti-semitisme, dat zij verafschuwden, te bestrijden.
‘Er bestaan nog steeds velen,’ schrijft dr. P.J. Waardenburg in Vrije Geluiden van
14 januari 1939, ‘die van geestelijke rasverschillen (tussen joden en niet-joden) niet
willen hooren en eveneens verzet een aantal Joden zich ertegen een aangeboren
geestelijk verschil tusschen zichzelf en niet-joden te erkennen. Zelfs het woord ras
hooren zij in dit verband niet gaarne. Maar met dergelijke overgevoeligheid komen
wij niet verder in de hoogst ernstige tijden, die wij thans beleven. (...) De vraag is
dus deze: Voelen Joden en niet-joden zich van nature aan elkaar gelijk? Voelen zij
zich bij elkaar volkomen op hun gemak, is hun alle onwennigheid volkomen vreemd?’
Dr. Nicolette Bruining, voorzitster van de VPRO, een week later: ‘Want er heerscht
thans in dit opzicht zulk een overgevoeligheid, dat een objectieve beschouwing
hiervan thans haast niet meer mogelijk is.’ Men is geneigd uit sympathie met de
joden vanwege hun tragische lot, ‘uitsluitend over hun deugden en groote capaciteiten
te spreken. En dat is natuurlijk ook onjuist, met deze voorstelling van zaken zijn
noch de Joden, noch wij gebaat.’ Prof. dr. J. Lindeboom spreekt in Vrije Geluiden
van 17 juni 1939 vol afkeer over de ‘pogroms en verdere bestialiteiten, waarvoor
onze oostelijke buren blijkbaar met zoo goed gevolg bij hún oostelijke buren, de
Russen, in de leer zijn geweest.’ Hij verwerpt de ‘quasiwetenschappelijke en
-historische beschouwingen’ van de nazi's, maar zegt dan toch dat er ‘een korrel
waarheid’ in zit. ‘Biologisch gesproken zijn Joden anders dan de anderen, lichamelijk
en geestelijk.’ En als de vrijzinnigprotestantse wereld een hulpactie op touw zet voor
joodse vluchtelingen, wordt vermeld, dat het hulpcomité tot nog toe ook veel heeft
kunnen doen ‘voor de protestantse niet-arische vluchtelingen’.
Er werkten voor de oorlog veel joodse landgenoten bij de omroep, vooral in de
verschillende omroeporkesten. Twee omroepen hebben zich wat hun joodse
medewerkers betreft slecht tot zeer slecht gedragen. Op 5 januari
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1941 ‘louwmaand’ schrijft ‘Kameraad’ Rosman aan ‘Kameraad’ Van de Vegte in
zijn brief, waar we al eerder uit hebben geciteerd: ‘De KRO telt nog slechts twee
joodsche musici, in de leiding van de KRO zit geen enkele jood. Sinds de Heer
Schaffers de leiding van de programma-afdeeling bij den KRO in handen nam,
verdwenen ruim 15 joden uit het KRO-Orkest.’ Dat gebeurde in oktober 1939! Op
30 december 1940 had Frans Mikkenie zich tegenover de Hauptabteilung
Volksaufklärung und Propaganda ook over Schaffers uitgelaten. Freudenberg kreeg
Mikkenies rapport ter inzage en legde in een ‘Aktennotiz’ bestemd voor de
Hauptabteilung vast: ‘Ik zal die zaak nauwkeurig laten onderzoeken, en als Schaffers
in de aangeduide zin heeft gewerkt, er voor zorgen, dat hij op passende wijze in het
verdere radiowerk wordt ingebouwd.’
Voor de oorlog had een in Duitsland in het Nederlands verschijnend blaadje
‘Wereld-Dienst’ zich al druk gemaakt over ‘verjoodsing’ van de omroep in Nederland.
Vlak voor de Duitse invasie, op 19 maart 1940, stond er een stuk in ‘De AVRO-omroep
in joodse handen.’ Als ‘bewijs’ werd aangevoerd, dat ‘Guus Weitzel, L.J. Jordaan,
mevr. Antoinette van Dijk e.a. behoren tot het volk van het Oude Testament’ en ‘de
neutrale landen (moesten) hun Joden eens bijzonder scherp onder deloupe nemen en
bijzonder streng waken over hun politieke bemoeiingen’. De Radiogids van de VARA
reageert er bijzonder fel op en wil de AVRO ‘bij alle verschil van inzicht, dat wij met
de AVRO hebben gehad en nog wel eens zullen hebben (...) tegen de aantijgingen in
bescherming nemen.’ In de Radiobode van de AVRO hebben wij geen reactie
gevonden, noch op het stuk van de Wereld-Dienst noch op het kritische commentaar
van de VARA. De eerste reactie komt op 21 mei, zes dagen na de capitulatie: Vogt
ontslaat een groot aantal joodse medewerkers, nog voor er van enige antisemitische
maatregel van Duitse zijde sprake is. Zij krijgen geen schadeloosstelling. En daar
gaan ze: Jacob Hamel, Han Hollander, Max Tak, Ida de Leeuw van Rees, Jettie
Cantor, Chita (Boris Lensky), Albert van Raalte, Antoinette van Dijk. Huilend
verlieten de ontslagenen de AVRO-studio. Of Antoinette van Dijk ook joodse was,
wist Vogt niet zeker, maar hij heeft toen maar het zekere voor het onzekere genomen
en ook haar maar ontslagen. (Volgens sommigen is mevrouw Van Dijk wel joodse,
volgens anderen niet, maar dit leek ons te irrelevant om het uit te zoeken.)
Na de oorlog maakt Vogt zich boos over het feit dat de Duitsers joodse componisten
verboden, want wie zijn dat? - het is nauwelijks na te gaan. ‘Het gevolg is, dat, bij
twijfel, de componist van een of ander muziekstuk maar, wat zijn naam betreft, door
de programma-opsteller wordt geariseerd’ waaruit maar weer blijkt, dat anderen dan
Vogt in twijfelgevallen de beslissing ook nog wel eens ten gunste van joden namen.
Jacob Hamel heeft later nog wel eens een brief aan Vogt geschreven en hem om
een muziekstukje gevraagd, dat in de AVRO-archieven moest zitten en dat hij nodig
had voor een boekje, waar hij voor tijdverdrijf mee bezig was. Hij heeft nooit
antwoord gehad, omdat Vogt het ‘te gevaarlijk vond om met joden contact te hebben’.
Jacob Hamel heeft er zich ook tegenover Frits Thors wat triest over beklaagd, dat
hij niet eens het AVRO-jaarverslag toegestuurd had gekregen.
Willem Vogt ontkende in eerste instantie ten stelligste, dat hij die ontslagen heeft
gegeven. Geconfronteerd zijnde met enige nadere gegevens zegt hij, dat Han
Hollander werd ontslagen, omdat er niet meer gevoetbald werd, en Jacob Hamel en
Antoinette van Dijk omdat er zodanige programmawijzigingen optraden na de
bezetting, dat hij geen gebruik meer van hun diensten kon maken. Zij waren, aldus
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Vogt, alledrie free-lancers. Hij heeft ook een ‘wenk gegeven aan de redactie van de
Radiobode om de namen van joodse medewerkers te veranderen om ze niet in
moeilijkheden te brengen’.
Tegen het eind van de oorlog is Vogt met een
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door hem zelf ontworpen brief naar Albert van Raalte gegaan, waarin stond dat hij,
Van Raalte, altijd goed was behandeld door Vogt. Om een reden, die insiders tot op
de dag van vandaag verbaast, heeft Van Raalte die brief getekend. Het is na de oorlog
Vogts redding geweest. Er is echter nóg een brief van Van Raalte, waarin hij verklaart
‘dat hij op 21 mei 1940 als vaste medewerker bij de AVRO zonder meer ontslagen is
kennelijk uit hoofde van het feit, dat hij toch op den duur als Jood door den bezetter
wel niet gehandhaafd zou worden.’
Door Dubois, Haccoû en Enserinck is in de concentratieperiode een
schadevergoedingsregeling opgesteld, waarbij de door de AVRO ontslagen
medewerkers met terugwerkende kracht alsnog schadeloos werden gesteld. Daar viel
ook Jettie Cantor onder, die nu zegt, dat Vogt het verschrikkelijk vond dat hij haar
moest ontslaan en het haar ‘in tranen’ heeft meegedeeld, nadat hij nog geprobeerd
had haar te laten spelen in haar eigen ensemble, dat dan niet meer haar eigen naam,
maar die van Johnny Kroon droeg. En in Westerbork had zij nog met Han Hollander
gesproken, ‘die vol lof was over Vogt’, aldus mevrouw Cantor. Vast staat, dat zowel
mevrouw Cantor als Han Hollander (evenals de andere al genoemde ontslagen joodse
medewerkers) onder Dubois' schadeloosstellingsregeling vielen en ook daadwerkelijk
het geld met terugwerkende kracht uitgekeerd hebben gekregen.
Vast staat ook, dat de ontslagbevoegdheid van Vogt pas ophield op 1 januari 1941,
toen officieel werd geconcentreerd en Dubois die bevoegdheid overnam. En op 21
mei 1940 was er nog helemaal geen ontslagplicht voor joden dus gevreesd moet
worden, dat de tranen van Vogt toch enigermate krokodilletranen zijn geweest.
Toen begin 1941 in Hilversum, nog vóór zulks landelijk was verordonneerd, op
de restaurants de bordjes verschenen: ‘Joden niet gewenscht’ hing er ook een op het
AVRO-restaurant. Dubois heeft onmiddellijk laten weten, dat de studio's onder zijn
jurisdictie vielen en heeft het bordje laten verwijderen.
Het is rechtvaardig ten aanzien van Vogt óók te vermelden, dat hij later in de
oorlog wapens van de KP in huis heeft gehad, waardoor hij groot persoonlijk risico
liep.
Op het ANP in Amsterdam was men er nog sneller bij. Daar stapte op 15 mei, zeer
vroeg in de morgen, de perschef van de Duitse ambassade H. Hushahn Jr. het
redactielokaal binnen en ontsloeg alle drieëntwintig joodse medewerkers onder wie
- de overigens afwezige - chef-redacteur Cohen. Directeur Van de Pol was daar niet
bij aanwezig, maar erkende blijkbaar wel de rechtskracht van dit besluit, want hij
trok het niet in.
Hoe dan ook: de ANP-ers stonden op straat en kregen later uit ‘de kleine kas’
theoretisch zes weken salaris, maar toen Nol Lissauer verscheen, hadden ze voor
hem nog maar veertien dagen. H.M.A.N. Koemans - hij zou later een meeloper blijken
te zijn - stuurde de ontslagenen een brief met de mededeling, dat het hun verboden
was het ANP-gebouw nog te betreden, zodat ze niet eens hun eigen privé-spullen, die
er nog lagen, konden ophalen. Bij de Raad van Beheer van het ANP kregen ze nul op
het request en toen Nol Lissauer namens de ontslagenen in Leiden aanklopte bij de
voorzitter van de Nederlandse Dagblad Pers (die het ANP als gezamenlijke persdienst
had opgezet), de heer Henny, zei deze: ‘Ik heb wel wat anders aan mijn hoofd dan
me met de joden van het ANP te bemoeien.’ Ten slotte heeft de Nederlandse
Journalisten Kring zich over hun ontfermd en hun een uitkering gegeven totdat in
de loop van 1940 ze ander werk hadden gevonden. Dat was de dank van het ANP
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voor vijf dagen en nachten in touw zijn om de Nederlandse luisteraars op de hoogte
te houden van wat er aan de hand was.
En dat gebeurde allemaal door Nederlanders, want natuurlijk blijft Van de Pol
verantwoordelijk voor de ontslagen bij het ANP. Een Duitse ambtenaar, die kort na
de bezetting
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gedetacheerd was bij het Departement van Economische Zaken in Den Haag zei
tegen Lissauer, toen hij zich ook bij hem over het ontslag beklaagde: ‘Kein Jude darf
entlassen werden weil er Jude ist’ - geen jood mag om zijn joods-zijn ontslagen
worden; dat was toen inderdaad nog zo.
Maar bij de Rundfunkbetreuungstelle denkt men aan de toekomst. Half juli telext
Freudenberg naar Berlijn, of ze hem het ‘Juden-ABC’ willen toesturen. Freudenberg
doelt hier op wat in latere stukken ‘het handboek’ wordt genoemd. ‘Judentum und
Musik’ met het ‘ABC’ van Hans Brückner.
In het najaar verschijnt het Jaarverslag van de Radioraad over 1939. Daarin worden
als hoogtepunten wat de uitzendingen betreft genoemd via de
PHOHI-Werelduitzendingen: ‘toespraken door de koningin of leden van het Koninklijk
Huis’ en het optreden voor de microfoon op 25 september van ‘liederen van het koor
van de Amsterdamse synagoge’. Van Gorkum, een van de felste nazi's bij de RBS
windt zich bijzonder op over de combinatie van die twee gebeurtenissen. ‘Als men
weet, wat voor betekenis juist het Koninklijk Huis in het leven van het Nederlandse
volk vroeger (!) heeft gehad en in dit kader een uitzending uit de Amsterdamse
synagoge in zekere zin tot een gebeurtenis van gelijke betekenis wordt verheven,
dan werpt dat zonder enige twijfel een uitermate scherp licht op de verjoodsing van
het Nederlandse openbare leven’ en Van Gorkum stelt voor om een en ander ‘in der
geeigneten Form propagandistisch auszuwerten’.
Omstreeks januari/februari 1941 worden er ‘richtlijnen voor het samenstellen van
programma's op het gebied der grammofoonplatenmuziek’ vastgesteld. Zo moeten
o.a. grammofoonplaten met werken van joodse componisten, onder leiding van joodse
dirigenten of met medewerking van joodse solisten of van joodse orkesten ‘aan den
radioomroep worden onttrokken’. Ook platen die door de ‘Reichsmusikprüfstelle’
als niet gewenst voor
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Duitsland worden geacht, mogen ook in Nederland niet meer worden gedraaid. ‘Het
is aanbevelenswaardig in twijfelachtige gevallen het handboek Judentum und Musik
met het ABC door Hans Brückner, 3e of 4e oplage te raadplegen,’ aldus de richtlijnen,
en dan volgt nog een hele opsomming van de grammofoonplatenmaatschappijen en
met name genoemde artisten, die er onder vallen - louter als voorbeeld.
Op 4 maart volgt de laatste daad van Freudenberg als hoofd van de RBS in
Hilversum. Hij stuurt een brief ‘Betr. Jüdische Mitarbeiter des Rundfunks’ aan het
Centraal Bureau, bestemd voor Dubois, met de toevoeging ‘persönlich’, waarin hij
Dubois, ‘verwijzend naar het persoonlijk overleg in bovengenoemde zaak’ een
vragenformulier stuurt voor een enquête onder alle vaste medewerkers van het
Centraal Bureau en de omroepverenigingen en onder de free-lancers, die regelmatig
aan de omroep meewerken of die volgens contracten-op-korte-termijn aan de omroep
verbonden zijn. ‘Ich bitte Sie, die Ermittlungen möglichst schnell durchführen zu
wollen, sodass ich bis spätestens 15. März im Besitz der Unterlagen bin.’ Behalve
de gebruikelijke vragen over woonplaats, beroep e.d. óók deze: ‘Behoorde u vroeger
tot de joodse geloofsgemeenschap, zo ja: van wanneer tot wanneer; dezelfde vraag
ook voor de echtgenote.’ Deze vraagstelling lijkt een compromis tussen Dubois en
Freudenberg, want velen die volgens de Neurenbergse nazi-wetten jood worden
geacht, kunnen op grond van deze vragen rustig vrijuit gaan, temeer daar alleen
gevraagd wordt de vragen ‘nach bestem Wissen’ te beantwoorden.
Tot nog toe heeft Dubois het met zijn ploeg nog aardig weten te redden, tot
verbijstering van de NSB-ers. In zijn al eerder vermeld rapport schrijft Schmidt nog
begin maart aan Ekering: ‘Men bestaat het, dat een Joodsch zanger van een allooi,
dat sowie so reeds om zijn prestaties van den microphoon dient te verdwijnen,
onmiddellijk komend van de Amsterdamsche knockploeg in de VARA-studio bij een
volledig Joodsch orkestje (Opm. schrijver: dat had Bomli gecreëerd) zijn walgelijke
liedjes staat te kwelen. En in die nieuwe projecten, die onder Bomli's dictatorschap
voor de komende weken zijn vervaardigd, komt deze zanger nog voor. Zijn naam is
Bert van Dongen. Tenminste deze arisch klinkende naam heeft hij zich aangemeten.’
Maar lang zou Bomli's ‘Joods orkestje’ het ook niet meer houden. Freudenbergs
‘Fragebogen’ van 4 maart was de eerste stap op weg naar ontslag. De volgende zou
al heel snel volgen.
(Fragment uit ‘Radio Hilversum, 1940-1945’. Verschijnt februari 1974).

Wijnand Steemers Gedichten
Compositie
Een zucht is op de piano
Moeilijk uit te drukken,
Het zuchten wil best lukken,
Maar om dat te toetsen...

De dokter
Zijn koele hand wroet naar de stopwatch
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In mijn borst, terwijl zijn ogen het plafond
Afstaren, waar een hommel radeloos bromt.
Wil deze Petrus ook weer water uit de rots?
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Robert Loesberg De grens
Nadat het hem eindelijk gelukt was in Istanbul zijn reisgezel van zich af te schudden,
trok hij westwaarts, op huis aan. Even buiten de stad staande aan het begin van de
E 5-weg die naar de Griekse grens voerde, had hij lange tijd gewanhoopt dezelfde
dag nog die grens te bereiken want telkenmale als hij de hand opstak om het liftgebaar
te maken, stopte nooit een der weinige personenauto's maar wel alle interstedelijke
taxi's.
Op het heetst van de dag bereikte hij het gehucht Keşan. Hij werd er gebracht door
een man met een vrachtwagen van even na de oorlog waarvan diverse onderdelen
elkaar met behulp van touw en rubber banden vasthielden. Hij zat in liggende houding
half op zijn rugzak tussen een twintigtal tandeloze gerimpelde jongemannen die
adembenemend stonken en onbeschroomd aan zijn sokken plukten en zijn overhemd
betastten. Er was geen conversatie in welke taal dan ook mogelijk.
In Keşan werd hij hardhandig wakker gestompt door de chauffeur die hem door
middel van hondachtige klanken duidelijk maakte dat zij de weg links, die zuidwaarts
liep, zouden nemen terwijl hij rechts had te gaan om, via Ipsala, de grens te bereiken.
In één wilde beweging voelde hij of hij zijn pas en drie porte-monnaies nog bezat.
(Om het risico van het verlies van alle geld te verkleinen, verdeelde hij het bedrag
over drie verschillende plaatsen).
Hij bedankte voor de lift en tot zijn verbazing verdween van het ene moment op
het andere de lompe gematigde vriendelijkheid van de chauffeur en de mannen uit
de laadbak om plaats te maken voor een zekere vijandigheid of een totaal negeren.
Bij iedere stap denkend - Nu stop ik, nu ga ik een ogenblik in de schaduw zitten
- liep hij, door vele ogen daartoe gedwongen, het dorp uit. Die dag kwam er geen
auto meer langs. Hoewel hij reeds in Keşan de hoop had opgegeven, bleef hij in het
begin nog actief door een soort woede die gevoed werd door de gedachte - Dit bestaat
niet, natuurlijk komt er wel degelijk een auto - maar zakte hij, met het dalen der zon
in een apathie die het hem zelfs moeilijk maakte een beschuttende slaapplaats voor
de nacht te zoeken.
Hij overnachtte in een huisje waaraan hij niet ontdekken kon of het in aanbouw
was dan wel afgebroken werd. De volgende dag schuurde hij de buitenkant van zijn
handen over de bodem van de bijna droge greppel achter het hutje tot bloedens toe
open en sloeg het weinige troebele en warme water dat in zijn handpalm bleef liggen
in zijn gezicht. Naderhand zou blijken dat hij reeds vanaf dat ogenblik werd
gadegeslagen.
Na ongeveer twee uur te hebben gelopen, hoorde hij de eerste auto hem achterop
rijden. Hij keek niet om. Hij bleef lopen en zich afvragen waarom hij niet rustte,
dronk, stopte, omkeek, liftte. De schuld lag bij de zon die hem, op straffe van de
dood, verplichtte niet met de lopende beweging op te houden. Hij voelde de lucht
tussen bumper en been wel ineengedrukt worden maar de auto stootte net niet tegen
zijn kuiten. Hij wilde naar achter trappen maar bedacht zich omdat hij de
gewaarwording had dat de auto een politie-jeep was. Hij liep door. De bumper stootte
nu wel tegen een kuit, zij het zacht. Hij bleef lopen en het stoten herhaalde zich. - Ik
vraag om moeilijkheden - dacht hij opgeruimd en door de zon zo gek geschenen dat
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hij zijn gedrag niet bevreemdend maar alleszins acceptabel vond en het duwen geven
zag als iets

[tijdschrift] Maatstaf, Maatstaf. Jaargang 21

30
dat zo hoorde.
- Wat is er nu eigenlijk allemaal gaande - dacht hij toen hij het ronken van de
motor niet meer hoorde, nog slechts zacht hoorde, hoorde schakelen, vol gas hoorde
geven. Nog juist op tijd sprong hij in de berm.
De jeep remde met uiterst vermogen en stond, zonder nog enige meters door te
schuiven, in een wolk van stof vlak naast hem. De mannen in de wagen namen ruim
de tijd. Lang nadat het vuil gezakt was en het zicht minder troebel werd, wenkte de
man naast de agentchauffeur hem, niet met een vinger maar met de vuist. Hij naderde,
op zijn hoede voor een kaakslag. De chauffeur, behept met alle kenmerken van een
syphiliskind, tuurde de weg af, het strootje dat hij tussen de lippen had naar binnen
zuigend en met de tong weer naar buiten duwend. R* bestond niet voor deze man.
Donkere bril af, gebaarde de dikke agent of militair in het zwarte uniform. Op wat
toen gebeurde had de man niet gerekend. R* droeg op die lifttocht een oude
reservebril, waarvoor twee plastic zonneglazen met een metalen clip bevestigd waren.
Hij trok de glazen met een beheerst gebaar van de bril af en keek de man star aan,
wetend dat indien hij een echte zonnebril zou hebben afgezet, zijn hele aangezicht
naar binnen was geslagen.
De man stak een toploze vinger naar R* uit, raakte daarbij net niet de stof van zijn
overhemd en zei het eerste woord: ‘Pasaport.’ Zonder het in te zien, liet de man het
in de smoezelige en vochtige borstzak van zijn overhemd verdwijnen. Een duim
wees naar de achterbank en R* nam plaats. Blij. Omdat hij ongeschonden was. En
verwonderd dat het door het kleine blauwe boekje van 32 pagina's kwam dat hij niet
bloedend en gebroken als gevolg van een noodlottig verkeersongeval aan de kant
van de weg lag te sterven.
Zij reden enige tijd. Twaalf minuten precies. De man rechts gaf de chauffeur een
brandende sigaret in de mond. Aan R* werd niets gepresenteerd. Gunstig of niet
geruststellend? De zwerver die zij achterop reden, stapte, onder het doorzoeken van
zijn zakken, in de berm en wuifde met een op de vouwen doorgesleten en vervilte
kaart toen zij langsreden. De agent naast de chauffeur tikte aan zijn pet; onderdanig
bijna, als een potsierlijke piccolo die voor wat munten te huur is.
Enige kilometers voor Ipsala zag de in het groen geklede bestuurder een tweede
zwerver die zich, bij het horen van de jeep, niet verborg maar uit een blauwachtige
bosschage oprees en stram wachtte. Beide agenten stoven uit de wagen alsof de man
de gebeurtenis die moest volgen, en waarin hij de rol van het slachtoffer mocht spelen,
wilde ontvluchten. Omdat de wagen niet op de handrem was gezet, gleed ze langzaam
de hellende weg af. Bedaard, omdat er nog zoveel tijd was eer hij in een ravijnachtige
diepte links te pletter zou vallen, zocht R* naar een handle of kettinkje maar ineens
was dat niet meer nodig, want de wagen werd door een reusachtige kei tot staan
gebracht.
De duivelsachtig uitziende man werd, met de armen op de rug omhooggeduwd,
naar de jeep gedragen en wijdbeens over de kei met zijn hoofd tegen de grille gesmakt.
Hij was ontzettend vuil. R* meende in iedere porie zoiets als een stukje steenkool te
kunnen zien schitteren. Waar huid zichtbaar was, zag men ook korte haren die
uitstaken waardoor het leek, met de zon zo op hem schijnend, alsof hij door een
stralenkrans werd omgeven.
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Na gefouilleerd te zijn, mocht hij zich iets vrijer bewegen. Ondanks de hitte droeg
hij een lange bruine winterjas die niet sloot. Eronder had hij, behalve een broek die
zijn lid gedeeltelijk zichtbaar liet, niets aan. Zijn huid was, ondanks zijn jaren, gelooid
als van een oude man en het bruin was, in tegenstelling tot het bruin van zijn jas en
geslachtsdeel, van een onnatuurlijke tint, als op vakantiefoto's van amateurs.
De agenten bekeken lange tijd zijn identiteitskaart die gloednieuw en dus verdacht
was.
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Geen woord werd gesproken. De zon verlamde niet erger dan men zelf wilde; insecten
werden niet hinderlijker ondervonden dan anders. Met de beste wil ter wereld was
de sfeer niet dreigend te noemen.
De chauffeur maakte met duim en halve wijsvinger het gebaar of hij munten telde
en de jongen haalde uit de ene zak een handvol kurusa en uit de ander een
tienponds-biljet. De man in het zwart sloeg het velletje papier uit de hand. De jongen
bukte niet maar zakte door de knieën om het op te rapen. De agent nam het aan en
stak het, na de hoeken te hebben gerecht, met zorg tussen een harmonica-achtige
stapel bankpapier in zijn portefeuille. Voor iedere beweging werd de tijd genomen.
Enigszins tot zichzelf komend, begon R* zich, zoals zijn aard was, een beetje op te
winden omdat het op die manier er deze dag wéér niet van zou komen dat hij de
grens haalde.
De zwarte man gaf de landloper zo'n vriendschappelijke klap op de schouder dat
deze achteruit moest stappen, even sidderde en toen maar geluidloos en dom begon
te lachen. De groene militair, die een doofstomme indruk maakte, schijnbokste even
tegen de jongeman, deed alsof hij stoten op de maag en milt plaatste maar raakte
hem niet omdat hij vies van hem was.
De zwart geünifomeerde veegde onophoudelijk zijn handen aan het zitvlak van
zijn broek.
- Waarom gebeurt dit eigenlijk allemaal, dacht R* die zich met graagte in een
lusteloosheid liet terugzakken. In gedachten was hij terug in Rotterdam en verveelde,
op het terras van een populair café in een slaapverwekkende herfstzon gezeten, zijn
kennissen met de anecdotische vorm van wat hij op dat ogenblik zag. Hij geeuwde
zo dat het in zijn hoofd kraakte.
De twee praatten wat. Na enige tijd sloeg de landloper zijn jas over een schouder
terug en toonde de zwart-paarse huidaandoeningen die door de slag waren
opengesprongen en waaruit de afgescheiden gele stroom zich tappelings en brokkelig
naar beneden bewoog. De zwarte agent bekeek onverholen zijn handpalm, pakte de
man bij een schouder en draaide hem daarbij met een ruk om. Hij bleef staan. De
agent overwoog even wederom zijn hand te gebruiken maar gaf eindelijk een schop.
De man zette het op een lopen en was, doordat hij zich liet vallen, plotseling in het
land verdwenen.
De chauffeur riep de man. R* wist niet wat hij hoorde. De jongen kwam verstijfd
overeind maar liep niet direct terug. De zwarte agent riep: ‘Görüsürüz’. De man
boog, wuifde, zette het weer op een lopen, liet zich weer vallen. R* vond net of de
man er nooit geweest was en ook de agenten gedroegen zich alsof het even ervoor
gebeurde tafereeltje niet had plaats gevonden. - Op die manier ga ik er ook eens aan
-, dacht hij huiverend. Het tweetal ging omgedraaid naar hem zitten kijken. Zij
wachtten of hij zijn misnoegen met de situatie kenbaar zou maken of zou gaan lachen.
Het laatste deed hij dan maar. Vrijwel onmiddellijk werd de wagen gestart en niet
veel later reden zij het dorp binnen.
Na een paar huizen reden zij van de weg af en parkeerden achter een manshoog
bouwseltje waarvan alle ramen dicht gemetseld waren.
Op het motorgeronk kwam een kind aangelopen. Zij droeg slechts een vestje dat
zij bij een slip ophield om met de punt ervan tijdens het duimzuigen in haar neus te
kriebelen.
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Haar koffieboonvormig geslacht was rood en opgezwollen en even schraal als de
binnenkant van haar dijen. Vanuit het huis krijste een harde vrouwenstem het kind
terug maar het maakte geen aanstalten. De agenten stapten uit. R*, die een korte tijd
de andere kant had op gekeken, draaide zijn hoofd weer in de richting van de agenten
en keek, terwijl zijn hart schokte, recht in de groene ogen van de dikke agent die zich
op nog geen halve meter van hem bevond. Kalm aan, rustig blijven zitten, drukte de
man primitief uit. Een vrouw in lompen kwam blootsvoets over het stenen
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pad op hen toegerend, een lederen zweep boven het hoofd houdend. Het kind begon
al van tevoren met huilen en rende weg. De zweep knalde in de lucht en kwam even
achter het kind in de droge zanderige aarde terecht. De vrouw lachte tegen de agenten
en deed alsof zij nieuwsgierig was naar wie nog in de jeep zat. Zij wreef met een
voetzool tegen een gestreept onderbeen dat vermoedelijk jeukte. R* bekeek de grijze
korsten rond de teenholten en de stompe neuzen van twee paar laarzen er tegenover.
Hij maakte zich een voorstelling van het blok haar dat tussen de benen van de vrouw
te zien zou zijn, als zo'n laars de rok tot die hoogte optilde. De zwarte agent stak nu
zijn hoofd de jeep binnen, boerde een lucht van verterende geroosterde aubergines
uit en zei in gebrekkig Duits dat R* in de jeep had te blijven en zich rustig houden.
Kalm. Hij had de pas. R* moest rustig blijven zitten. Niet rustig: geen pas! Zij zouden
spoedig terugkomen.
Het leek werkelijk een operette toen de mannen in hun fantasie-uniform met een
arm over de schouder van de schamel geklede vrouw het huis binnenstapten, elkaar
met ‘Na U’-gebaren het voorgaan gunnend terwijl de volgorde vaststond.
Het kind dat na het verdwijnen van de moeder uit haar schuilplaats te voorschijn
kwam, sprong in de wagen en ging R* zitten opnemen. - Een beweging en ze gaat
gillen, dacht hij. - Misschien zelfs wel géén beweging. Hij werd een beetje bang en
richtte zijn blik langs het kind op de bos sleutels die aan het contactsleuteltje hing.
Het kind draaide zich om, zag de sleutels en schudde er net zo lang mee tot het
contactsleuteltje uit het gat glipte. Zij sprong uit de wagen en wilde met de rinkelende
glimmende dingen weghollen maar R* had reeds met twee handen het achterpand
van het vestje vast en tilde het nog altijd lopende lichaampje zowat tien centimeter
op. Van ontzetting gaf zij geen geluid toen zij, als een kale vogel aan uitstaande
vlerken een stukje boven de grond hing maar toen R* de sleutels uit haar knuisten
pelde was er geen land meer met haar te bezeilen. Heel zeker van wat hij moest doen,
wilde hij niet alsnog kapotgeslagen worden, stak hij zonder mankeren de juiste sleutel
in de gleuf, haalde een doosje lucifers, dat hij reeds vanaf het gebruik door de zwarte
agent in het oog had gehouden, uit het dashboardkastje en schudde het in de wagen
leeg.
De drie kwamen terug en hij vroeg zich af of zij nu wel gekleed behoorden te zijn.
De dikke agent deed het woord. Toen hij, na het meerdere malen herhalen van zijn
vraag, zoveel agressie had opgezameld dat het ieder ogenblik tot handtastelijkheid
kon komen, vertelde R* dat hij het kind nadrukkelijk verboden had met lucifers te
spelen en getracht had het pakje te grijpen. Zij had het laten vallen en was gaan
huilen.
‘Sie haben Kind geschlagen.’
‘Habe Kind nícht geschlagen, nein.’
Het meisje moest voor een onderzoek het vestje uittrekken. Op de smalle rug zat
overdwars een verse rode striem. Men schrok: de zweep had het ruggetje dus toch
geraakt. De vrouw snelde naar achter het huis en kwam op een drafje terug, in haar
lopen gehinderd door twee roestige jerrycans. Vanuit de schenktuit stroomde benzine
langs de kannen, een spoor op het zand nalatend.
De chauffeur die niet uit zichzelf de lucifers opraapte, schoot een brandende op
het spoor waardoor één vlammetje zich splitste en in twee richtingen voortvrat. Het
deeltje vuur dat naar het huis liep, doofde snel. Het andere bereikte bijna de wagen.
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Het werd juist op tijd uitgeschopt door de vrouw die deed alsof zij de vlam staande
uitwaterde, waarmee ze het gelach van de mannen uitlokte.
De kannen werden met veel gemors geleegd. Toch wel bang lette R* onopvallend
op de chauffeur.
Onverwacht richtte die man zich tot hem en riep blikkerig: ‘Yunanistan?’ R* dacht
onbeheerst na, herkende het woord gelukkig snel
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en reageerde met knikken. De man deed met een gestrekte wijsvinger alsof hij zijn
strottehoofd doorsneed en riep op een toon:
‘Kaputt!’
R* zette zich schrap om direct na het zien aanstrijken en wegwerpen van een
lucifer uit de wagen te kunnen vallen met de hoop zoveel kracht en Snelheid te
ontwikkelen dat hij tot in een greppel kon doorrollen.
‘Deutschland?’ riep de man. ‘Holland. Holland. Hollanda'dan geliyorum. Hollanda.’
‘Deutschland kaputt!’, riep de man, iedere lettergreep even lang makend en steeds
dezelfde toon aanhoudend.
Zij stapten in en zonder om te zien naar de wuivende moeder met kind reed men
verder.
Op het politiebureau van Ipsala, dat met een houten tafel op straat begon en zich in
een vervallen huis voortzette, werd plechtstatig en bijna zonder einde met Istanbul
getelefoneerd. Lanterfantende mannen en troepen kinderen zwermden om het
gebouwtje en brachten duizenden vliegen met zich mee. Toen alles natuurlijk tenslotte
in orde werd bevonden, trachtte men R* de kosten van het gesprek te laten betalen.
Door zich uitermate dom voor te doen en op iedere vraag ‘Pasaport okay?’ te zeggen,
gelukte het hem, daarbij geholpen door tussenkomst van de Duitssprekende man, de
in het grijs geklede ambtenaar achter de tafel zo in de war te brengen dat deze met
een zucht van zijn eis afzag. Er kwam thee, maar niet voor R*. Kalm namen de
mannen een suikerklontje op de tong en zogen het vocht er door heen. Toen na een
half uur de glaasjes leeg waren stonden de twee mannen die hem daar gebracht hadden
niet dreigend op en dus dook hij niet ineen toen zij op hem afkwamen. Omdat niets
hem nog kon verrassen, reageerde hij koeltjes, als op iets wat hij wel verwacht had,
toen de twee hem een lift tot de grens aanboden.
In de oogverblindende nieuwe keet, waar zijn visum ongeldig werd gemaakt door
iemand in een blauwachtig uniform, werd zijn blik gegrepen door een flets geworden
portret van Kemal Atatürk dat scheef boven de deur hing. Het glas ontbrak. Een
grappenmaker had op de verschoten oogbollen de pupillen binnenwaarts scheelziend
getekend. De zwarte agent of militair die R*'s blik volgde en de schennis zag,
probeerde zijn aandacht af te leiden door het aanbieden van een sigaret. Toen R*
weigerde was er weer van het ene moment op het andere de dreiging. Hij nam het
bruinige sigaretje, stak het onder zijn haar achter het oor en zei:
‘Bewahren-sofort-drauszen’. Lichtelijk hollend bereikte hij het niemandsland tussen
de Turkse en Griekse grenzen.
Hij liep de kilometer lange weg over als was hij gedeeltelijk blind en doof. De zon
ontnam hem een scherp zicht. Het kleine wild hield zich roerloos in het kreupelhout.
Geen blaadje van de stugge en lage begroeiing bewoog.
Vogels noch insecten gaven geluid. Een fluitende stilte - zoals men ervoer als het
gehoor geïrriteerd was na een onverwachte, luide knal.
De Griekse grenswachter was ook stil en wees slechts met de bajonet die hij op
de loop van zijn geweer wilde plaatsen in de richting van de keet waar R* zich had
te vervoegen. Op het zelfgemaakte bureau van de slechts in short en pet geklede,
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zwaar behaarde man stond een foto van koning Constantijn en een schoteltje glazige
gele pudding, dat vliegen naar zich moest lokken.
De man opende R*'s pas toevallig op de plaats waar door de Bulgaarse douane
met een zwart-paars stempel TYPOCTOTT/AUTOSTOP was gedrukt. Het doornemen
van de andere pagina's duurde op een wekkertje aan een spijker zes minuten. De man
wierp het boekje op het bureau. Het schoof over het blad voort en kwam tot stilstand
toen het voor iets minder dan de helft over de rand hing. Even voor de hand van de
man het kon bereiken,
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griste R* het weg. Hij zag de baviaanachtige hand een tastende beweging naar het
portret maken met de bedoeling dit tegen de grond te slaan en zei snel: ‘Stempeln.
Visum.’
‘Non,’ zei de man. - Stempel zeker afgeschaft. Prima -, dacht R* en wilde door
de deur, die tegenover degene lag waardoor hij was binnengekomen, Griekenland
eindelijk inlopen. Met een snelheid die R* al in geen weken meer had gezien, sprintte
de militair met zijn ouderwets geweertje in de aanslag naar de betreffende deuropening
en stelde zich in die rechthoek zo breed mogelijk op.
R* schrok licht toen tot hem doordrong dat het weliswaar een oud geweer was,
anti-quarisch bijna, maar dat het nog wel degelijk doden kon. De man dreef R*
langzaam naar de ingang. Aldaar aangekomen keerde hij zich tot zijn superieur, trok
zijn schouders op en bleef met vragende blik wachten op een nog nooit eerder gegeven
order. In zinnen die soms Frans bevatten, werd R* gezegd dat hij als niet-tourist
Griekenland niet binnenmocht.
‘Mais je suis un touriste, moi!’
De man maakte met wijs- en middelvinger een schaarachtige beweging terwijl hij
over zijn nagenoeg kale hoofd gleed. ‘Cheveux. Quelqu'un cheveux - non touriste mais traverser.’
- Mijn God -, dacht hij, - Overal, over je hele lijf mag je haar hebben en je mag
het zo lang laten groeien als je zelf wil, behalve op je kop, hier. Hij haalde een portemonnaie uit zijn zak en toonde de inhoud. ‘Touriste, touriste,’
stootte hij als een infantiel uit. ‘Moi, je peux payer pour un visa. J'ai de l'argent sur
moi. L'argent: Money. Moi.’
‘Non.’
Ongelukkigerwijze, dacht hij, was het enige geld dat in die portemonnaie was geen
Amerikaans maar Turks. De man keek naar de soldaat en de wekker in één beweging,
terwijl hij bovendien met één oog knipte. Hij opende een lade en haalde er een
dekselloos blik vol papiergeld uit. R* had nog ongeveer achthonderd Lira in grote
coupures, maar tot zijn verbazing werden slechts biljetten van één Pond gewisseld.
Hij sjokte een kwartier terug naar de Turkse grenspost annex wisselkantoor. Niet
door aandringen maar door, als een inwoner van het land, domweg te blijven staan,
kwam een man die hij nog niet gezien had van achter op hem toegelopen, een half
velletje kladpapier en een belachelijk grote reclameballpoint voor zich uit houdend.
Reeds na luttele seconden werd het R* duidelijk dat er geen Turks geld in Grieks
gewisseld werd. De man in het zwart met in iedere hand een glas thee kwam erbij
en R* vroeg hem te willen vertalen dat hij het grote geld wilde ruilen voor
éénpondsbiljetten. De mannen overlegden en dronken, onderwijl onsmakelijke neus-,
mond- en keelgeluiden makend, met kleine teugen. Ook de ruil werd geweigerd en
als om dit te bekrachtigen, ging de man twee lijnen tussen de tegenoverliggende
hoeken van het papier trekken. De inkttoevoer haperde bij de tweede lijn en de man
trok opnieuw. Bij de kruising der lijnen gekomen, reet hij het papier kapot en stak
het in de onderliggende rubber mat. De mannen zagen R* aan. - Die put, dacht hij,
- dat heb ík gedaan. Wie anders. Nu komt die trap. Hij liep over het weggetje terug naar de Griekse kant en iedere meter kwam hem
teveel voor. Een kennis, jaren jonger dan hij, had een verzorgde vacantie van drie
weken in een Tunesisch luxe-hotel geboekt. Het waterstokertje in de straat waar hij
een huisje onder de huurwaarde bewoonde, hield bij dit weertype speciaal voor hem
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het bier koel in zijn kelder. Er was eens een tijd dat je je zo verveeld mogelijk
tegenover medescholieren diende aan te stellen als je je ijsco, tegen de pui van Capri's
ijssalon hangend, oplikte.
Heel vroeger sloeg een kerel van de N.V. IJs-centrale als hij het met je ophad wel
eens een flinke splinter van een staaf industrie-ijs. En mijn God, de smaak van de
eerste Coca Cola waarvan koele flesjes bij wijze van reclame-
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stunt, gratis huis aan huis werden verspreid in de jaren vijftig...
Het was drie uur precies toen hij opnieuw de keet naast de rood-wit gestreepte
slagboom betrad. De man, die hij de eerste keer zo goed als naakt gezien had, was
nu geheel gekleed (een stropdas ontbrak zelfs niet) en staande in een soort houding
werd hij op commandoachtige wijze toegesnauwd door een jongere, met meer
onderscheidingstekenen versierde soldaat. Door dit tafereel gesterkt liep R* zeker
op zijn bagage in de hoek toe en constateerde met een knik tot de bevelende man dat
ze onaangeroerd was, wat het met opzet vreemd gedrapeerde Nederlandse vlaggetje
bewees.
‘Your passport, please,’ zei de man in accentloos Engels.
- Duits, Frans en Engels -, dacht R* baldadig en zijn hoop op een probleemloze
afloop rees. De man vervolgde dat een doorreisvisum eenhonderd drachmen kostte.
‘Ik heb alleen maar wat Turkse ponden, Sir, en.’
‘Je kunt geld wisselen in het bureau hierachter. Ga maar buitenom.’
Hoewel R* liever had gezien dat de trommel uit de bovenste lade gehaald werd,
was hij toch wel tevreden dat de ellendig lang durende affaire nu op zijn einde begon
te lopen. Hij zocht aan drie kanten of hij het scheve aanbouwsel kon binnengaan
maar klopte tenslotte op de resten van een ruit en tegen de verrotte sponningen van
wat eens als loket dienstgedaan had. Een lichaam trok zich op. De mond vertelde,
alsof het een nog te gebeuren sage was, dat hij voor het wisselen van geld zijn paspoort
nodig had. Hij liep terug en vroeg aan de man in het schitterende uniform of hij voor
een korte tijd zijn reisboekje terug kon krijgen.
‘U krijgt het terug na betaling van honderd drachmen, zoals ik daarstraks al zei.’
‘Ja, maar ik heb geen drachmen. Ik wil Ponden voor Drachmen wisselen.’
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‘Om de hoek moet U dat doen.’
‘Dat weet ik. Maar daar moet ik mijn pas voor hebben.’
- Geduld. Kalmte alleen kan je redden, R* -, dacht hij huilerig. Het leek wel of hij
op het punt stond liederlijk dronken te worden. Nog één slok, water desnoods, of in
dit geval nog één woord in welke taal dan ook, van wie dan ook, en hij zou zichzelf
niet meer zijn.
Een ongerechtigheid in zijn aarsopening begon stekend te jeuken. En net voor hij
een laatste, fatale geestelijke buiteling ging maken, vroeg hij om zich te redden: ‘Kan
ik misschien met dollars betalen?’
‘Natuurlijk. Natuurlijk. Allicht. Jazeker, geeft U maar vijf dollars.’
‘Is dat niet wat veel voor een visum. Honderd drachmen is toch niet meer dan eh.’
‘Vijf dollars, dat is de prijs. Tenzij U in ons land zoudt blijven. Maar U bent op
doorreis, nietwaar?’
‘Ik ben op de thuisreis.’
‘Een doorreisvisum kost U het bedrag van vijf dollars. Twee-en-een-halve dollar
voor het binnenkomen en eenzelfde bedrag voor het verlaten van ons land, reeds bij
binnenkomst te voldoen.’
‘Maar misschien blijf ik natuurlijk toch wat dagen in Athinai of Saloniki
rondhangen of zo.’
‘Daar kunnen we niet van uitgaan, want U heeft geen eigen vervoer.’
‘Misschien begrijp ik U verkeerd, Sir, maar wat heeft dat ermee te doen?’
‘Wie vervoer heeft kan rondtrekken. Wie niet, die kan slechts op doorreis zijn.
Dit zegt de wet. U heeft geen vervoer, dus.’
‘Ik loop Europa rond.’
‘Eigenlijk mogen wij slechts gemotoriseerde voertuigen het land binnen laten. Het
is goedheid dat ik U accepteer.’
‘En reisgenoten van de chauffeur, in dezelfde auto?’
‘Zij betalen een doorreisvisum!’
‘U zei dat U slechts gemotoriseerd verkeer mocht toelaten. En als ik nu op de fiets
was?’ ‘U zoudt niet worden toegelaten,’ zei de man nog altijd met vriendelijk geduld.
R* plukte een vijf dollar-biljet uit de bijna lege beurs en legde het op de balie.
‘Hoeveel geld hebt U nu nog over?’
‘Ongeveer achthonderd Turkse ponden.’
‘Die laten we buiten beschouwing. Die kunt U niet wisselen. Hier niet en misschien
zelfs niet in Uw thuisland.’
‘Dan heb ik nog vijftig Nederlandse guldens.’
‘Die zijn slechts in Athene te wisselen. Stel dat U vandaag nog Thessaloniki haalt,
hetgeen niet aannemelijk is. Daar overnacht U. U kunt niet Uw hotel betalen. U geeft
Uw bezittingen en alle geld op het Hollandse na als onderpand. U gaat, morgen dus,
ruim gesteld, naar Athene om geld te wisselen. U overnacht daar.’
Tegenwerpen dat hij gemakkelijk dezelfde dag nog terug kon reizen, kon R* niet,
want de man, die blij was zijn talenkennis te kunnen tonen, ratelde voort: ‘Overmorgen
bent U in Saloniki terug. Daar slaapt U en de vierde dag reist U af naar Joegoslavië.
U overnacht dus driemaal in Griekenland. Dat kost U, laat ik zeggen, drie dollar per
keer, maakt dus negen dollar. Heeft U zowat tien dollar?’
‘Nee, maar ik heb dus die vijftig gulden, en dat is zoveel als eh elf, twaalf dollar.’
‘En dan ben ik nog Uw leeftocht vergeten. U moet toch ook eten nietwaar?’
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‘Ja,’ stamelde R* in wiens hersens het niet opkwam dat hij bij een verblijf van
langer dan drie etmalen aanspraak kon maken op een verblijfsvisum dat slechts één
dollar kostte. ‘Ik mag U niet toelaten,’ zei de man beslist nog voor R* klaar was met
rekenen, en verdween.
Hij liep terug tot halverwege de weg en ging er terzijde van op doornachtig en stug
mos zitten. Hij at wat droog voedsel dat hij met de laatste lauwe vruchtendrank
wegspoelde. De sfeer was niet droefgeestiger dan bij andere grensposten waar het
weliswaar een heksenketel van startende en afslaande automotoren

[tijdschrift] Maatstaf, Maatstaf. Jaargang 21

37
was, maar waar hij toch evenmin wegkwam.
Het werd wat nevelig en grauw. Een snoeppapiertje begon aan een lange weg. Hij
dacht aan het uitgesloten teruggaan naar Turkije.
En aan welke lengte het kilometer brede niemandsland lag. Aan zijn geestelijke
overwicht op de barbaren die hem van twee kanten stonden te beloeren en die hij
alles zou kunnen vertellen over Eleusische amfora's en late overgangsvazen uit
Kardiani of over het verschil tussen Turkse en Perzische miniaturen: kennis waarmee
hij altijd iedereen kon overbluffen, maar die hem hier als zinledige ballast voorkwam.
De zon was nu een kwartier verdwenen en een akelige koude kwam over het land.
Hij schurkte zich in zijn kleren. Het was ook ineens veel donkerder geworden en hij
zette de zonneglazen af. Niet ver van hem verwijderd hoorde hij het zware en felle
blaffen van bloedhonden. - Wat zijn ze in Christusnaam van plan -, dacht hij. Doodschieten op de vlucht, om daarna stuff in mijn schoen te stoppen?
Nu ik. Nu ben ik aan de beurt. De zwerver met de vliegenvangsiroop op zijn rug
hebben we gehad. Dat wijf ook. En nu ik. Met hen werd er gespeeld, met mij wordt
het ernst; ze hebben me niet voor niets verteld dat ze me al de hele dag in de gaten
hebben gehouden. Ze rekenen er op dat ik als het donker is, ga hollen. Ergens heen,
zomaar. Door de barrière heen of van de weg af het veld in.
Hij werkte in zijn geest het tragische onderwerp uit en zijn fantasie ging daarbij
zover, dat hij op een kwaad moment, met tranen in zijn ogen, bang werd van zijn
eigen denkbeelden en huiverend zocht naar een beschuttende plek in zijn omgeving.
Maar deze maal was er geen gebouwtje te zien, hoe klein ook, waarin of zelfs
waarachter hij zich verschuilen kon. En de enige natuurlijke gelegenheid was een
dode heester waar men dwars doorheen kon kijken. Hij ging ineengedoken liggen
met het hoofd iets opgericht tegen de slaapzak steunend. - God -, dacht hij en hield
zijn ademhaling kort om zich nog kleiner te maken. - Waarom ben ik eigenlijk van
huis gegaan. Waarom hierheen gelift, naar de middeleeuwen. Voor dat werk? Dat
fiasco van die studie? Die meid misschien? Een lichte graad van paniek, die altijd de orde in zijn hoofd op de verkeerde
ogenblikken verstoorde, begon zich weer te manifesteren. - God, zat ik maar weer
thuis. Alleen. Stompzinnig naar de televisie te staren. Kantoorbediende of iets
dergelijks. De gezwollen bovenkant van zijn hand klopte pijnlijk. Infectie. Koorts. Hij meende
dat de honden onheilspellender tekeer gingen dan tevoor. Van onbehagen lachte hij
luidop toen hij een beeld zag opdoemen van zichzelf, zittend in de eetkamer van het
ouderlijk huis onder de zware tafel waar het lange kleed met de kleverige franjes
afhing, terwijl hij stilletjes in die donkerte, zonder dat zij het besefte, tussen de benen
van zijn moeder keek.
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M.A. Boelgakov Brief aan Stalin
1
In Moskou wordt nu een brief verspreid van de roman- en toneelschrijver M.A.
Boelgakov, die hij - door de aanvallen in de kritiek, door de tegen hem gevoerde
campagne en door materiële ontberingen tot het uiterste gebracht - in maart 1930
aan de Sowjetregering had gericht. Die brief is meer dan 35 jaar lang in het archief
van de familie Boelgakov bewaard gebleven en nu pas, nu haast alle werken van
deze buitengewoon begaafde en originele schrijver gepubliceerd en opgevoerd zijn,
heeft de schrijverswereld van die brief kennis kunnen nemen. (Op het ogenblik is er
al een publicatie van Boelgakovs roman De Meester en Margarita, van een
onvoltooide roman over het toneel, wordt met enorm veel succes zijn toneelstuk De
Vlucht gespeeld, zijn toneelstuk Molière, is er al een gedeeltelijke uitgave van De
Mémoires op de Manchetten, e.d. Er is ook een volledig verzamelwerk van
Boelgakovs toneelstukken gepubliceerd, er worden over hem mémoires en zelfs
studies geschreven. In het tijdschrift Woprosy lit'eratoery (Nr. 9, jaargang 1966) is
een stukje opgenomen dat gewijd is aan de brief van Boelgakov aan de
Sowjetregering; daarin worden enige fragmenten uit die brief aangehaald.)
De verspreiding van Boelgakovs brief is pas begonnen ná de brief van
Solzjenjietsyn aan het schrijverscongres. Het lijdt echter geen twijfel dat Solzjenjietsyn
al vóór die tijd van Boelgakovs brief op de hoogte is geweest.
Hieronder geven wij de tekst van die brief van M.A. Boelgakov.

Brief aan de Sowjetregering
28 maart 1930
Ik wend mij tot de regering van de USSR met de volgende brief. Sinds al mijn
werken verboden zijn, heb ik onder vele burgers bij wie ik bekend sta als schrijver,
stemmen horen opgaan die mij telkens weer dezelfde raad gaven: dat ik een
‘communistisch toneelstuk’ moest schrijven (tussen aanhalingstekens zet ik de
woorden die ik citeer); en bovendien: dat ik me moest wenden tot de regering van
de USSR met een boetvaardige brief die een herroeping moest inhouden van de
meningen die ik vroeger in mijn literaire werken had uitgesproken, alsmede de
verzekering dat ik voortaan mijn schrijverswerk zou doen gelijk een meeloper, de
idee van het communisme toegedaan. Het doel daarvan: verlossing van de
vervolgingen waaraan ik blootsta, van de bittere armoede en van mijn uiteindelijk
onontkoombare ondergang. Die raad heb ik niet opgevolgd. Het is toch nauwelijks
denkbaar dat ik bij de regering van de USSR een voordelige indruk zou maken door
het schrijven van een leugenachtige brief die niet meer zou voorstellen dan een
onzindelijk en daarenboven naïef politiek dressuurkunstje. Aan pogingen om een
communistisch toneelstuk te schrijven ben ik maar niet eens begonnen, daar ik mij
er terdege van bewust ben dat een dergelijk toneelstuk mij toch niet zou lukken.
Het bij mij gerijpte verlangen om een eind te maken aan de kwellingen die ik als
schrijver moet doorstaan, brengt mij ertoe mij met een éérlijke brief tot de regering
van de USSR te wenden.
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Bij het analyseren van de kranteknipsels in mijn album kwam ik tot de ontdekking
dat er in de tien jaar van mijn letterkundige arbeid
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300 reacties over mij in de pers van de USSR verschenen zijn. Waarvan 2 in lovende
bewoordingen, en 298 in vijandige scheidtaal.
Die laatstgenoemde 298 vormen een spiegelbeeld van mijn leven als schrijver.
De held van mijn toneelstuk De Dagen van het Gezin Toerbien, Aleksjeej Toerbien,
is in druk in verzen uitgemaakt voor een ‘hondsvot’, terwijl men de auteur van het
stuk aanbeval als iemand die ‘bezeten was van hondse ouwe kost’. Men heeft mij
beschreven als ‘een literaire schoonmaker die de afval opzocht nadat een dozijn
gasten die had uitgekotst’. Er is als volgt over mij geschreven: ‘Michieltje Boelgakov,
m'n peter. Die is ook - vergeef me de uitdrukking - schrijver, in muffe vullis scharrelt
ie rond... M'n vrindje, vraag ik 'm, wat is er met je snufferd... Ik ben kieskeurig van
aard, geef 'm rats-boem met een bekken op z'n kop. 't Is een burgerventje. Wij kunnen
die lui van Toerbien net zo goed missen als een hond het zonder beha kan stellen.
Daar hebben we dan onze hondsvot. Daar hebben we dan onze Toerbien: dat hij geen
recettes, geen succes moge krijgen’ (Zjiznj Ieskoesstwa, nr. 44-1927).
Men heeft van Boelgakov geschreven dat hij wel altijd zou blijven wat hij was,
namelijk ‘een nieuwburgerlijk stuk gebroed dat met zijn giftige, maar machteloze
zwadder de arbeidersklasse en haar communistische idealen bespat’ (Krasny
Proletariej, nr. 14/X 1926).
Men heeft verkondigd dat ik genoegen zou scheppen ‘in de sfeer van een
hondjeshuwelijk bij een of andere roodharige vrouw van een vriend’ (Loenatsjarski,
Iezwjestia, 8/X 1926) en dat mijn toneelstuk De Dagen van het Gezin Toerbien zou
stinken (stenogram van een vergadering onder auspiciën van de Agitprop in mei
1927), enz.
Ik haast mij u mede te delen dat ik volstrekt niet met citaten kom aandragen om
mij over de kritiek te beklagen of om in een polemiek van welke aard dan ook te
treden. Mijn doel is van heel wat ernstiger aard.
Met de documenten in mijn hand toon ik aan dat de pers van de USSR - en mét
haar alle instanties die belast zijn met de controle van repertoires - in de loop van al
de jaren van mijn letterkundige activiteit eensgezind en met uitzonderlijke felheid
gepoogd heeft aan te tonen dat de werken van M. Boelgakov in de USSR onbestaanbaar
zijn.
En ik verklaar hierbij dat de pers van de USSR volkomen gelijk heeft.

3
Uitgangspunt voor deze brief is voor mij mijn pamflet Het Karmijnen Eiland. Zonder
uitzondering heeft de hele kritiek in de USSR dat toneelstuk ontvangen met de
verklaring dat het ‘gespeend van talent, zonder pit en povertjes’ was, en dat het op
zich een ‘paskwil op de revolutie’ was.
De eensgezindheid was volkomen; maar ze werd onverhoeds en op een geheel
wonderlijke wijze verbroken.
In nr. 12 van het Repertoearnyj Bjoelleten van 1926 verscheen een recensie van
P. Nowjietski, waarin werd medegedeeld dat Het Karmijnen Eiland ‘een interessante
en spitse parodie’ was waarin ‘de onheilspellende schim herrijst van de
Grootinquisiteur die het kunstzinnige scheppen onderdrukt, die slaafse, flikflooierig
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dwaze toneelsjablonen cultiveert, die de persoonlijkheid van acteur en schrijver
verteert’; dat het in Het Karmijnen Eiland gaat over ‘een onheilspellende duistere
kracht die heloten, flikflooiers en panegyristen aankweekt’.
Er werd daarin gezegd dat ‘als een dergelijke duistere kracht bestaat, de
verontwaardiging en vinnige spitsheid van de door de bourgeoisie geroemde
toneelschrijver gerechtvaardigd is’.
Als ik vragen mag: Waar ligt de waarheid?
Wat is Het Karmijnen Eiland nu eigenlijk per slot van rekening?... ‘Een pover,
van talent gespeend toneelstuk’? Of is het ‘een spits pamflet’? De waarheid is te
vinden in de recensie van Nowjietski. Ik wil me niet aan een beoordeling wagen in
hoeverre mijn toneelstuk
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spits is, maar ik geef toe dat er in dat stuk inderdaad een onheilspellende schim oprijst,
en dat is dan de schim van de Hoofdcommissie-voor-de-Repertoires. Díé commissie
is het die heloten, panegyristen en verschrikte ‘dienstvaardigen’ opkweekt. Díé
commissie is het die de scheppende gedachten verstikt.
Díé commissie werkt aan de ondergang van de toneelschrijfkunst in de Sowjet-Unie
en zal daarin ook slagen.
Ik heb die gedachten niet fluisterend in een hoekje apart geuit. Ik heb ze vervat in
een pamflet in de vorm van een toneelstuk en dat pamflet heb ik op de planken
gebracht. De Sowjetpers is voor de Hocorep in de bres gesprongen en heeft geschreven
dat Het Karmijnen Eiland een paskwil op de revolutie was. Dat is kinderpraat.
In het stuk valt geen paskwil op de revolutie te ontdekken om tal van redenen
waarvan ik - bij gebrek aan ruimte - slechts één wil aanvoeren: het schrijven van een
paskwil op de revolutie is - door de buitengewone grandioosheid van die revolutie
- onmogelijk. Een pamflet is geen paskwil; en de Hocorep is de revolutie niet.
Maar wanneer de Duitse pers schrijft dat Het Karmijnen Eiland ‘de eerste oproep
in de USSR is tot persvrijheid’ (Molodaja Gwardia, nr. 1, 1929), dan schrijft zij de
waarheid.
Dat geef ik toe. De strijd tegen de censuur - van welke aard dan ook, en onder
welk bewind zij ook mag bestaan - is de plicht van mij als schrijver; evenzeer als
oproepen tot persvrijheid dat zijn. Ik ben een vurige aanhanger van die vrijheid en
ik ben de veronderstelling toegedaan dat als ook maar enig schrijver het in zijn hoofd
zou halen te betogen dat hij er geen behoefte aan had, hij op een vis zou gelijken die
openlijk verkondigt dat hij geen behoefte aan water zou hebben.

4
Dat is dan één van de trekken van mijn scheppend bestaan, en die ene trek alleen is
geheel en al voldoende om mijn werken het bestaansrecht in de USSR te ontzeggen.
Maar daarmee in verband ook al mijn overige trekken die in mijn satirische novellen
naar voren komen: de zwarte en mystieke kleuren (ik ben een mystiek schrijver)
waarin de talloze wanstaltigheden van ons dagelijks leven zijn uitgebeeld; het gif
waarvan mijn tong doordrenkt is; het diepgewortelde scepticisme ten aanzien van
het revolutieproces dat zich in mijn achtergebleven land voltrekt; en het
daartegenover-stellen van mijn geliefkoosde Grote Evolutie; maar vooral... de
uitbeelding van verschrikkelijke trekken in mijn volk, díé trekken, die al lang vóór
de revolutie het innige verdriet plachten op te wekken van mijn leermeester
Saltykov-Sjtsjedrien.
Het behoeft geen betoog dat de pers van de USSR - druk als zij het had met haar
weinig overtuigende mededelingen dat de satire van Boelgakov ‘laster’ bevatte - er
niet aan gedácht heeft dat alles serieus te vermelden.
Slechts één keer, in het begin van mijn faam, is met een nuance van quasi
hooghartige verwondering de opmerking gemaakt: ‘Boelgakov wil de satiricus van
onze tijd worden’ (Knjigonosja, nr. 6 - 1925).
Ocharm! Het werkwoord ‘willen’ wordt daar vergeefs in de tegenwoordige tijd
gebruikt, het zou in het plusquamperfectum gezet moeten worden; M. Boelgakov
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was juist in een tijd satiricus geworden waarin ook maar enige ware (heilige huisjes
aantastende) satire in de USSR absoluut ondenkbaar was. Niet mij is de eer te beurt
gevallen die misdadige gedachte in druk te uiten. Die gedachte is kristalhelder
uitgedrukt in een artikel van W. Bljoem (nr. 6, Literatoernaja Gazjeta), en de zin
van dat artikel kan men schitterend en accuraat in één formule gieten: elke satiricus
in de USSR vormt een aantasting van het Sowjetstelsel.
Ben ik dan nog mogelijk in de USSR?
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5
En tenslotte dan mijn laatste kenmerkende trekjes in mijn verstikte toneelstukken
De Dagen van het Gezin Toerbien, De Vlucht, en in mijn roman De Witte Garde:
mijn hardnekkig afschilderen van de Russische intelligentsia als de beste sociale laag
in ons land. In het bijzonder mijn uitbeelding van een gestudeerd adellijk gezin dat
- door de wil van het onwrikbare historische lot - in de jaren van de burgeroorlog in
het kamp van de witte garde wordt gedreven, geheel naar de traditie van Oorlog en
Vrede. Een dergelijke uitbeelding is volkomen logisch voor een schrijver die innige
banden met die intelligentsia heeft.
Maar beschrijvingen van een dergelijke aard leiden er toe dat de schrijvers ervan
in de USSR gelijkelijk met de helden van zijn verhaal (ondanks zijn grote inspanningen
om onbevooroordeeld boven de roden en de witten te gaan staan) een brevet van
vijand en Witte-Gardeklant ontvangt; en wanneer hij dat brevet eenmaal ontvangen
heeft, wel mag aannemen - zoals iedereen wel begrijpt - dat hij in de USSR heeft
afgedaan.

6
Mijn literaire portret is daarmee voltooid, en dat is dan tegelijk een politiek portret.
Ik zou niet kunnen zeggen van welk kaliber de misdadiger zou zijn die men daarin
kan ontdekken, maar één ding wil ik wel verzoeken: er verder niets achter te zoeken.
Het is geheel naar eer en geweten uitgevoerd.

7
Thans heeft men mij kleingekregen. Dat feit is door de meningvormende gemeente
van de Sowj et-Unie met grote vreugde begroet en een ‘kroon op het werk’ genoemd.
R. Pikelj heeft bij het vermelden van mijn ondergang (Iezwjestia, 15/IX 1929) de
liberale mening uitgesproken: ‘Wij willen daarmee niet zeggen dat de naam Boelgakov
van de lijst van Sowjet-toneelschrijvers geschrapt is’. En hij beurde de afgemaakte
schrijver op met de woorden ‘dat het hier gaat om zijn vroegere toneelwerken’. Het
leven heeft echter - in de gestalte van de Hocorep - aangetoond dat het liberalisme
van Pikelj elke grond miste.
Op 18 maart 1930 heb ik van de Hocorep een schrijven ontvangen dat laconiek
mededeelde dat niet een vroeger, maar een níéuw toneelstuk van mij, De Intriges
der Kwezels (Molière), voor opvoering was afgekeurd.
Ik wil kort zijn: onder twee regels van een ambtelijk stuk liggen begraven: mijn
werk in de bibliotheken, mijn fantasie, een toneelstuk dat van de zijde van bevoegde
toneelexperts talloze reacties had ontvangen dat het een briljant toneelstuk was.
R. Pikelj vergist zich. Niet alleen mijn vroegere werken zijn reddeloos verloren,
maar ook mijn tegenwoordige en al mijn toekomstige werken. En persoonlijk heb
ik eigenhandig het klad van een roman over de duivel, het klad van een komedie en
het begin van een tweede roman, Het Toneel, in de kachel gesmeten.
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Al mijn pennevruchten hebben geen enkel perspectief.

8
Ik verzoek de Sowjetregering in overweging te nemen dat ik geen politicus ben, maar
een literator; dat ik mijn hele oeuvre heb afgestaan aan het Sowjettoneel. Ik verzoek
op de volgende twee reacties over mij in de Sowjetpers te letten. Beide zijn ze
afkomstig van gebeten vijanden van mijn werken, en derhalve zeer waardevol.
In 1925 heeft men geschreven: ‘Er is een schrijver in opkomst die zich zelfs niet
eens in de kleuren der meelopers uitdost’ (Awjerbach, Iezwjestia, 20/IX 1925).
En in 1929: ‘Zijn talent is al even zonneklaar als het sociaal reactionaire van zijn
scheppingen’ (Pikelj, Iezwjestia, 15/IX 1929).
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Ik verzoek in overweging te nemen dat de onmogelijkheid tot schrijven voor mij
gelijkstaat aan levend-begraven-worden.

9
Ik verzoek de regering van de USSR mij te bevelen op korte termijn het grondgebied
van de USSR te verlaten.

10
Ik doe een beroep op de humaniteit van de Sowjetautoriteiten en verzoek mij, een
schrijver die thuis in zijn vaderland niet van nut kan zijn, grootmoedig mijn vrijheid
te schenken.

11
Indien evenwel ook wat ik nu geschreven heb, niet overtuigend mocht zijn en men
mij tot een levenslang zwijgen in de USSR mocht veroordelen, verzoek ik de
Sowjetregering mij overeenkomstig mijn vak werk te geven en mij als vaste regisseur
bij het toneel tewerk te stellen. Ik bied de regering van de USSR een volkomen integere
- zonder een zweem van maatschappelijk parasitisme - specialist op het gebied van
de regie en de acteerkunst aan, die klaarstaat om elk willekeurig toneelstuk nauwgezet
op de planken te brengen, van de stukken van Shakespeare tot op de toneelstukken
van heden. Indien men mij niet als regisseur mocht aanstellen, houd ik mij aanbevolen
voor een vaste betrekking als figurant. Indien figurant ook niet mogelijk is, houd ik
mij aanbevolen voor de betrekking van toneelknecht. Indien ook dàt onmogelijk
mocht zijn, verzoek ik de Sowjetregering met mij naar goeddunken te handelen, maar
in ieder geval te hándelen, daar mij, een toneelschrijver die 5 toneelstukken heeft
geschreven, die bekendheid geniet in de USSR en in het buitenland, bittere armoede,
de straat en de ondergang te wachten staan.
Ik verzoek met name mij tewerk te stellen, aangezien geen enkele organisatie,
geen enkele persoon op mijn sollicitaties antwoordt.
In het tijdschrift Woprosy Literatoery staat dat Boelgakov op 18 april 1930 naar
aanleiding van zijn brief werd opgebeld door Stalin.
(Het gesprek is naar de woorden van M. Boelgakov door Je. S. Boelgakowa in het
dagboek opgetekend). Het volgende korte gesprek vond plaats:
S.:. Wij hebben uw brief ontvangen. De kameraden en ik hebben hem gelezen. En
u zult er een gunstig antwoord op ontvangen. Maar meent u dat nu echt dat we u naar
het buitenland laten gaan? Hoe zit dat, hangen wij u zó de keel uit?
B.: Ik heb er de laatste tijd heel veel over nagedacht of een Russische schrijver
buiten de grenzen van zijn Vaderland kan leven, en ik geloof dat hij dat niet kan.
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S.: U hebt gelijk. Zo denk ik er ook over. Waar wilt u gaan werken? Bij het
Choedozjestwjenny Teatr?
B.: Ja, dat zou ik wel willen. Maar daar heb ik het al over gehad, en het werd me
toen geweigerd.
S.: Dient u daar toch maar uw sollicatie in. Ik geloof dat men die wel zal
accepteren...
(Nr. 9, 1966, pag. 139).
(Vertaling Dick Peet)
* Fragment uit Politiceskij dnevnik (Politiek Dagboek) 1964-1970, Fond
imeni Gercena.
Een uitgave van de Herzenstichting, Amsterdam 1972.
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Felix J. Douma G.K. van het Reve's English Prose Style
The first edition of G.K. van het Reve's The Acrobat and Other Stories (G.A. van
Oorschot, Amsterdam/London, 1956), is still available in the bookstores. I recendy
bought a copy, partly out of curiosity to see if it would be possible to account for the
fact that Van het Reve's work in English has not ‘caught on’, while his publications
in the Dutch language have secured him a position of eminence in post-war Dutch
literature.
Any argument to the effect that Van het Reve's appeal is typically Dutch, and
therefore too quaint for the broad range of an English literary public, will not do as
an explanation here. It is true that contemporary Dutch writers are hardly known
abroad. This fact would seem to lend plausibility to the contention that contemporary
Dutch literature is in some sense isolated or peculiar. But it is also a fact that
contemporary Dutch writers and their public have access and are alive to a wide
spectrum of writing in languages other than Dutch. The scarcity of translations out
of the Dutch does constitute a kind of barrier around Dutch literature, but no one
would maintain that this barrier works both ways. The isolation of Dutch literature
is an one-way mirror thing - only of hindrance to those outside its circle.
Still, it seems to me that an explanation can be given. My contention is that the
unenthusiastic reception of The Acrobat and Other Stories may be attributed to
something much more prosaic than differences between cultures and sensibilities namely, Van het Reve's lack of fluency in English. To put it bluntly, the prose in all
four of the stories contained in The Acrobat and Other Stories reads like a bad
translation; and the effect of this is strong enough to swamp the stories' considerable
merits.
By the observation that Van het Reve's English prose reads like a bad translation,
I mean that it suffers from a number of writing errors chronic to bad translations,
ranging from outright mistakes to more subtle inelegancies: spelling and punctuation
errors, mistakes in grammar, wrong or misleading word usage, use of strained
expressions, unusual word order, awkward sentence structure, apparently
non-functional logical paradoxes and ambiguities, disturbing sound effects.
Actually, the above might serve as an elementary list of things to avoid in any
kind of writing, and I imagine something like it does appear in handbooks on how
to write a good business letter. In the business of literary criticism one can usually
go on to talk about more interesting things, but The Acrobat and Other Stories is an
unusual book. In order to illustrate the points I want to make, I will limit myself to
commentary on the text of the books’ tide story, ‘The Acrobat’ (pp. 49-95).
I do not propose to dwell on spelling and punctuation errors (misprints, if you like),
except to point them out and to suggest that when they are present in profusion, they
do have the effect of alienating the reader. For
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example, the name of the acrobat in the story is spelled three different ways: ‘Raimar’
(the most-used version), ‘Raimer’ (p. 51, l. 25), and ‘Raimair’ (p. 56, l. 24). Further
spelling and punctuation errors, which could easily have been eliminated by a careful
proofreading, are listed in the notes.1
Under the heading of grammatical errors I have noted a couple of comma splices.
I am aware that the comma splice is considered to be less of a horror these days than
it was a few years ago. Still, the term ‘comma splice’ seems the most appropriate
way to render the ugliness of the following sentence: ‘They finally got out, however,
and stood panting in the heat while Raimar's father paid the driver, and then they
began to walk across the bridge.’ (pp. 67-68)2 I have also noted a number of cases
in which prepositions or articles are either used improperly or conspicuously lacking.
For example, in the sentence: ‘He had not relaxed his hold to the trapeze bar... etc.’
(p. 77, l. 1), the ‘to’ should be an ‘of, or (possibly) an ‘on’. And in the sentence: ‘He
paid no attention what Philip was doing... etc.’ (p. 53, ll. 26-27), the preposition ‘to’
should be inserted - i.e. to make it read: ‘He paid no attention to what Philip was
doing... etc.’ Further cases are listed in the notes.3
Consider the following sentence: ‘The wooden bed was covered with pink varnish,
and some plywood toadstools that were painted in false colors were still nailed to
the wall.’ p. 55, ll. 10-13) In the first place, there is no such thing as ‘pink varnish’.
Varnish is a resinous solution which, when applied to various surfaces, gives a hard,
shiny, transparent finish with at most a light brown tinge. Secondly, the above use
of ‘false’ is baffling. ‘False’ is usually used in the sense of ‘opposite to true’ or ‘fake’,
as in ‘false eyelashes’. There is an expression ‘flying (or: under) false colours’, but
it means ‘flag one has no right to’, figuratively ‘improperly so-called’, or ‘pseudo-’;
and this could hardly be the intention here.
Also, consider the following sentence: ‘Green, the dominant color, was used in
die motives of the wallpaper.’ (p. 59, ll. 19-20) It is, of course, the word ‘motives’
which is odd here - it should presumably have read ‘motif or ‘motifs’, though
‘pattern(s)’ would have been a good deal less pretentious - it is, after all, only
wallpaper.
In the sentence: ‘There wasn't any baggage control... etc.’, (p. 63, l. 28) where the
context makes it quite clear that what is meant is that baggage was not inspected, the
word ‘control’ is misleading. ‘Iron thread’ (p. 69, l. 32) also looks like a literal
translation out of the Dutch, and should be ‘steel wire’, or simply ‘wire’. And so on.4
Words with a heavy non-functional effect are also, in a sense, misleading. Scattered
occurrences of ancient or rare verb forms, such as ‘lain’ (p. 56, l. 30) and ‘swang’
(p. 78, l. 26) tend to alienate the reader.5
Under the heading ‘strained expressions’ I have listed a number of cases in which
Van het Reve's English, though perhaps not officially incorrect, seems unnecessarily
involved, obtuse, awkward, or in some other way less than fluent. ‘He pointed to a
visiting card he had given Raimar, which had lain on the dressing table ever since.
She took it up.’ (p. 56, ll. 29-31) It is the diffuse effect of ‘She took it up’ which I
want to draw attention to here. ‘To take up’ has special uses, such as ‘She took up
waterskiing’, in the sense that she started doing it regularly. Its use here, in place of
the more normal formulations ‘She picked it up’, or ‘She took it in her hand’ is
disturbing.
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A similar observation can be made about the sentence ‘He sat down in one of the
armchairs and stretched himself out’, (p. 58, ll. 26-28) Here, the ‘out’ is in any case
superfluous, and one could also delete the ‘himself without damage to the apparently
intended message in the sentence. The way it is, the reader has to resist the impression
that there is something Daliesque going on.
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The following two sentences illustrate a similar point: ‘Raimar sat down at a table
in the bedroom and began to fish out some unused stamps from a bowl of warm
water.’ (p. 49, ll. 30-32) ‘He pulled out the sheets of stamps from his trousers pocket,
and waved them back and forth in order to be sure they were dry.’ (p. 63, ll. 3-5)
Both ‘fish out... from’ and ‘pull out... from’ are awkward and obtrusive ways of
saying ‘fish... out of’ and ‘pull... out of.
So much for ‘strained expressions’. Some further examples are listed in the notes.6
Actually, what I have been calling ‘strained expressions’ are, in terms of their effect
on the reader, very similar to cases where the word order is unusual or puzzling. And
infelicities of style listed under both of these headings could also serve as examples
of awkward, unwieldy sentence structure. My categories are not mutually exclusive,
but provide only the most elementary sort of peg on which to hang examples from
the text. Proceeding, then, with the ‘word order’ peg, consider the following sentences:
‘She had brushed it loose, into shape, and then again loose in order to try once more
to bring it into the form she wished, but each time with so little success that she
finally burst into tears.’ (p. 49, ll. 9-13), and on the next page: ‘All this seemed to
him like a bad dream in which he was again back at school with lessons which
required his adding up a series of figures.’ (p. 50, ll. 27-29) In both of these, ‘again’
obtrudes owing to its unusual position in the sentence. The more normal order would
be ‘loose again’ and ‘back at school again’. It is, of course, an author's prerogative
to juggle with word order to obtain the desired effect - but nothing indicates that
something like a burlesque of the ‘German professor talking’ was intended here.7
It will be clear by this time that the following examples of awkward, unwieldy
sentences are only representative. ‘Suddenly Philip heard the engine give off a loud
bang and the tempo of the motor die down into a grating sigh.’ (p. 81, ll. 9-10) If the
‘die’ here is not a misprint for ‘died’, this sentence snaps in the middle - the ‘heard...
etc.’ construction is simply not strong enough to carry what comes after ‘and’. ‘He
took a little box out of his knapsack, filled a hypodermic with the contents of a
capsule, and injected it into his leg.’ (p. 56, ll. 6-8) The trouble with this sentence is,
most of all, its vagueness. Precisely what did he inject into his leg? The grammar of
the sentence points to three candidates (the hypodermic, the contents, the capsule),
all of them unlikely.8
This imprecision of Van het Reve's English gives rise to logical difficulties. Here
I mean ambiguities as well as sentences or expressions which, strictly speaking, do
not make sense.
‘All knowledge is vanity,’ says Philip to himself (p. 57, l. 5), but this is boggling,
if only because the knowledge that all knowledge is vanity is knowledge too. In this
context, ‘learning’ might have been more appropriate. Another example: ‘He smoked
cigarette after cigarette, and at intervals he emptied his flask.’ (p. 93, ll. 1-3) Here
the suggestion is that he emptied his flask time after time, but the sequel makes it
quite clear that the flask was emptied little by little: ‘He got up once to buy some
sodawater and sausages at a stand, but he came back again. When the flask was
finally empty... etc.’ (p. 93, ll. 3-5) It may also be worth pointing out the ambiguity
in this last quotation: the English does not make clear whether he actually bought
the sodawater and sausages or not. Another example of an apparently unintended
ambiguity is the following: ‘“I might go there some day and give her a big kick,” he
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thought.’ (p. 84, ll. 5-6) It is not entirely clear whether he is thinking of kicking her
or giving her a thrill of some kind.
The sentence: ‘He was annoyed that the letter was neither similar nor different
from the one he had written before.’ (p. 53, ll. 14-16), is absolutely incomprehensible
in its context,
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even if the officially required ‘to’ is inserted after ‘similar’.9
Finally, it seems worth noting that Van het Reve's English text contains some
jangling sound effects which amplify the estrangement resulting from other
peculiarities noted. ‘Well, it does pay very well.’ (p. 57, l. 28) ‘There's a wonderful
open field there.’ (p. 92, ll. 2-3), etc.. Those who are inclined to regard this matter
of sound effects as a mere personal quibble are invited to repeat ‘seized the trapeze’
(p. 76, l. 17) three times in quick succession.
So much for the evidence. I have by no means covered it all. There are numerous
cases (some of them occurring in sentences quoted above to illustrate other points)
in which the use of ‘that’ or ‘which’ is grating or ponderous; and quite aside from
the cases in which a word is obviously at odds with its context, there are many at
which one simply raises one's eyebrows.
I have concentrated my attention on ‘The Acrobat’, that is, a text of about twelve
thousand words. Harangues similar to this one could be written about each of the
stories in the collection, but they would get progressively less interesting, because
they would contain a lot of repetitions. The number and kind of missteps I have
singled out for comment in ‘The Acrobat’ constitute, it seems to me, a sufficient
explanation of the unenthusiastic reception of the book. It does read like a bad
translation.
But a bad translation is not your run-of-the-mill bad English. We seldom talk of
bad translations if there is not a good or at least worthwhile original hovering in the
background. And this positive feature, namely the strong suggestion that there is
something good behind it or disguised in it, is also present in Van het Reve's work
in English. The determined reader of The Acrobat and Other Stories, that is, one who
is prepared to adopt an archaeological approach to the text and spend some time
digging on the site, will find the remains of four rather good stories. Unfortunately,
very few readers are as determined as all that.

Eindnoten:
1 ‘To some along’ (p. 54, l. 16) should read ‘to come along’; ‘doensn't’ (p. 56, l. 4) should read
‘doesn't’; ‘to large’ (p. 58, l. 10) should read ‘too large’; ‘She has asked him’ (p. 61, l. 9) should
read ‘She had asked him’; ‘paddle boat’ (p. 79, l. 28) should presumably read ‘paddle boat’;
‘advertized’ (p. 84, l. 1) should read ‘advertised’; ‘dwarfs’ (p. 72, l. 3 and following) should
read ‘dwarves’; ‘icecream’ (p. 83, l. 21 and following) should read ‘ice cream’; ‘out-loud’ (p.
87, ll. 19-20) should read ‘out loud’; the comma (,) on p. 59, l.11 should be deleted. Finally,
there are several incorrect divisions into syllables: ‘learn-ed’ (p. 60, ll.26-27); ‘ask-ed’ (p. 62,
ll. 20-21); ‘handwrit-ing’ (p. 65, ll. 5-6); ‘troubl-ed’ (p. 69, ll. 20-21); ‘the-re’ (p. 92, l. 2).
2 Another ugly sentence: ‘Extending from the top of one pole to that of the other, was a steel bar
that was bent at an equal distance from each end in such a way that the center formed a U-shaped
crank, and from the two corners of the crank hung a trapeze.’ (pp. 74-75).
3 ‘Wood like that in the chairs’ (p. 59, l. 28) should read ‘wood like that of the chairs’; ‘he found
himself believing the story to an extent that he almost felt uneasy’ (p. 61, l. 17) should read ‘he
found himself believing the story, to the extent that he almost felt uneasy’; ‘He took a look into
the hall of the post office’ (p. 64, l. 31)) should read ‘He took a look in the hall... etc.’ or ‘He
looked into the hall... etc.’; in the sentence ‘They ought not to come out into the bright daylight
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at all, let alone to dance in it.’ (p. 70, ll. 7-8), the second ‘to’ should be deleted; in the sentence
‘The boys hurriedly loaded the packs over their shoulders... etc.’ (p. 92, ll. 11-12), the ‘over’
suggests that the packs would end up somewhere else, which is absurd. It should be ‘on their
shoulders’; ‘Philip motioned her to go away’ (p. 93, l. 26) should read ‘Philip motioned to her...
etc.’
In the sentence ‘Raimar's father sat up next to the driver... etc.’, (p. 67, l. 11) the ‘up’ should
be deleted. The use of ‘sit up’ in this context is disturbing, because to sit up is usually an action.
A similar observation can be made on the sentence ‘She leaned too far backward in her effort
to look up, lost her balance, and came down in the sand, sitting up.’ (p. 82, ll. 2-4). In the
sentence ‘The two poles, set at thirty feet from each other and supported by numerous cables,
towered much more than a hundred feet above them.’ (p. 74, ll. 26-28), the use of ‘much more
than’ is strange. In contexts like this, the idea is usually rendered by ‘well over’.
In this connection, too, the expression ‘waste land’ (p. 68, l. 7) seems a rather exaggeratd way
to denote a patch of vacant, undeveloped, or fallow land. On the other hand, the word ‘brownies’
(p. 70, l. 3) seems altogether too cute for its context, especially since ‘brownie’ can refer to a
junior kind of Girl Scout as well as a delicious variety of chocolate cake. The words ‘hybrids’
(p. 72, l. 1) has only neutral and positive connotations in English (‘hybrid corn,’ etc.). Something
with a negative connotation (e.g. ‘mongrels’, ‘half-bloods’, ‘bastards’) seems to be called for
here.
Further examples of ‘strained expressions’: ‘Philip had the impression he disliked the programme
but did not dare to turn on an other station.’ (p. 49, ll. 25-27) The expression ‘turn on an other’
is awkward; ‘switch to another’ would be much less strange. ‘He would have liked to clap his
hands and make little jumps round the table.’ (p. 61, ll. 29-31) The expression ‘make little
jumps’ is strange. ‘Dance’ or ‘skip’ or ‘hop’ might have been used here. ‘Potatoes ought always
to be stored deep down in the ground.’ (p. 70, ll. 9-10) The expression ‘deep down’ is odd.
Either the ‘deep’ or the ‘down’ could be deleted with little loss to the sense of the sentence. If
they are both to be kept, ‘down deep’ would be less disconcerting. ‘Trying themselves out’ (p.
72, l. 18) seems like an odd circumlocution for ‘rutting’, ‘humping’, or the like. In the sentences:
‘His parents brought out some vague mumblings, and did not advance to meet him.’ (p. 70, ll.
23-25), and ‘Now and then he brought out a soft curse.’ (p. 93, ll. 7-8), ‘brought out’ clashes
with its context. ‘Bringing out’ (Mrs. Murphy's charred remains, the Annotated Edition, etc.)
is something rather pompous, almost ceremonial, and as such will hardly do to describe the
emission of vague mumblings or curses.
‘It was instead packed away in his suitcase... etc.’ (p. 52, l. 2) ‘Instead’ would have been less
obtrusive at the beginning of the sentence (‘Instead, it was packed away... etc.’) or after ‘suitcase’.
‘But if I don't sleep here, it will be only enough for three days.’ (p. 56, l. 2) Less obtrusive:
‘...will only be enough... etc.’ ‘They can persuade him to believe anything, and then they put
any amount in his hands they like.’ (p. 59, ll. 2-4) ‘They like’ really should follow ‘amount’.
‘But if it's a question of smashing everything up, they'll keep at it for hours.’ (p. 77, ll. 27-28)
The ‘up’ could either be inserted after ‘smashing’ or left out entirely.
Another sentence which I find profoundly ugly: ‘She held a short raincoat over her arm, although
the possibility of rain was most unlikely.’ (p. 66, ll. 27-28) Besides the fact that ‘...the possibility
of rain was most unlikely’ sounds like the worst kind of scientese, it contains a conceptual
boggle; you simply cannot say that the possibility of X is likely or unlikely, notwithstanding
the fact that we do sometimes speak about likely or unlikely possibilities.
‘She had upset a large flask of perfume; and the room began to be filled with a heavy odor like
that of a florist's shop.’ (p. 49. ll. 13-16) ‘Began to be filled’ is logically odd; strictly speaking,
a room cannot ‘begin to be filled’. It can of course be filled up gradually or fill up by degrees.
‘Antonio turned to the man at the engine and gave him some mumbled instructions.’ (p. 78, ll.
23-24) One really does not know what to make of this ‘giving of mumbled instructions’ - ‘gave’
and ‘mumbled’ overlap.
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Portfolio Theo van Hoytema
Door I. Sitniakowsky
Theo van Hoytema (1863-1917) is nooit echt een totaal miskend kunstenaar geweest,
niet tijdens zijn leven en niet na zijn dood. Twee jaar na zijn dood stelde S. Moulijn,
zelf graficus en schrijver van onder andere twee boekjes over de prentkunst in
Nederland, een catalogus op van het lithografisch oeuvre van Hoytema. Tijdgenoten
als R.N. Roland Holst en Aegidius Timmerman herdachten hem vervolgens in
respectievelijk Over kunst en kunstenaars en Tim's herinneringen, terwijl de laatste
ook nog een sleutelroman over Hoytema en zijn vrouw Tine schreef, Leo en Gerda.
Over het werkelijkheidsgehalte van die roman is het moeilijk iets te weten te
komen. Ir. G. Knuttel jr., die in 1953 de enige monografie over Hoytema publiceerde
die we hebben, noemt het boek zelfs niet eens. Knuttel kwam op veertienjarige leeftijd
met het werk van Hoytema en met de kunstenaar zelf in contact.
Zijn boekje bevat een paar aardige herinneringen en staat vol interessante gegevens
en toespelingen daarop, maar is toch ook wel erg onvolledig gebleven. Wel noemt
ook Knuttel Hoytema een ‘ongeëvenaard kleurenlithograaf’, maar zonder zijn werk
met dat van anderen te vergelijken. Over het artistiek klimaat in Nederland omtrent
de eeuwwisseling, over de opkomst van de Jugendstil en het merkwaardige feit dat
die nieuwe kunstrichting goedbeschouwd van vrij weinig invloed op Hoytema is
geweest, zwijgt Knuttel in alle talen.
Toch was Hoytema niet een dermate teruggetrokken levende zonderling dat al dat
modernisme hem ongezien is voorbijgegaan. Hij is in Engeland geweest en heeft
nog voor het kunsttijdschrift The Studio getekend, waarin nieuwe kunstrichtingen
alle aandacht kregen; en hij heeft in Nederland talloze opdrachten aangenomen,
vooral op lithografisch gebied. Ex-librissen, portretten van professoren, menukaarten,
intekenbiljetten voor zijn eigen boeken, uitnodigingskaarten, briefkaartontwerpen
voor de fa. Van Houten (cacao), affiches, tijdschriftomslagen, prenten voor De
Kroniek, en niet te vergeten zijn befaamde kalenders, die hij vanaf 1910 voor de
wijnhandel Ferwerda en Tieman maakte. Die gaf ze cadeau bij aankoop van een
bepaald bedrag aan wijn. De kalenders uit de latere jaren zijn weliswaar lang niet zo
mooi als de vroege, maar je zult toch maar zo'n cadeautje van de wijnboer krijgen!
Maar die eerste vier, vijf kalenders stellen die latere jaren toch wel in de schaduw.
Je weet werkelijk niet hoe je het hebt. Het is zo mooi, dat het bijna een gotspe is dat
we er geen voorbeelden van in kleur kunnen laten zien, maar wat we er wel bij kunnen
laten zien is de bladversiering die nog veel te vaak wordt vergeten en die in het
verleden vaak van het ‘plaatje’ is afgeknipt... Ik ben daarnet begonnen met te zeggen
dat Hoytema niet het prototype van de miskende kunstenaar is, en dat is ook wel zo,
want het Rijksprenten-kabinet in Amsterdam en het Haagse Gemeentemuseum hebben
grote collecties van zijn werk, en er zijn daarnaast ook een paar grote particuliere
verzamelingen; maar het is natuurlijk toch wel iets om je over te verbijten dat er nog
steeds van die afgeknipte kalenderbladen op veilingen opduiken, al dan niet in een
lelijk burgerhuiskamerlijstje. Je gaat van Japanse houtsneden toch ook niet de tekst
afknippen? En Hoytema's kalenderbladen, en zeker die uit zijn eerste jaren, zo van
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1902
Omslag: uit Uilen-geluk, 1895
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Linkerpagina onder: uit Twee hanen, 1898
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Boven: bijvoegsel van De Kroniek van 27 oktober 1895

Onder: bijvoegsel van De Kroniek van 17 november 1895
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Uit Het leelijke jonge, 1893
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1902 tot 1905, zíjn kwalitatief geen haar minder dan Japanse prenten. Om dat
overtuigend eens en voorgoed te bewijzen is het alleen maar nodig dat er eens een
grote Hoytema-tentoonstelling komt, en de tijd is daar nu zeker rijp voor.
Hoytema was schilder, werkte met pastel en waterverf, maakte ontwerpen voor
schermen en kussens, voor vazen en tegels, tekende versieringen voor verzendkisten
van de ‘Delftse slaolie’ en sneed in opdracht panelen voor meubels en schermen.
Ook heeft hij eens de sociëteitszaal te Gorkum beschilderd en zelfs een boot
gedecoreerd. Onnodig te zeggen dat een verbouwing de muurschilderingen heeft
weggevaagd en dat er van de bootpanelen ook niet veel meer over is. Hoe mooi hij
met krijt overweg kon bleek uit de twee pasteltekeningen Zwanen op een rivier en
Reiger aan een slootkant, die dit voorjaar bij Mak van Waay werden geveild (voor
bedragen van vijfen drieduizend gulden, wat natuurlijk eigenlijk helemaal niets is).
Maar het allermooiste is Hoytema toch als lithograaf.
Een van de eersten die Hoytema's talent als lithograaf ontdekte was de schilder en
kunstcriticus Jan Veth. Toen in 1892 Hoytema's eerste gelithografeerde prentenboek
Hoe de vogels aan een koning kwamen verscheen, zag Veth door de onvolmaaktheden
en onhandigheden van dit debuut heen en roemde hij de oorspronkelijkheid en frisheid
ervan. Het was in een periode waarin er talloze prentenboeken voor kinderen
verschenen.
Als we er nu onder ogen krijgen bewonderen we de niet alleen touchante, maar
ook vaak schitterende druk en uitvoering (groot formaat chromolithografieën, kom
daar eens om tegenwoordig!), maar Veth had desondanks groot gelijk door ze na
vergelijking met Hoytema's eersteling op de grote hoop van de ‘burgerlijke
miezerigheid’ te vegen.
Wat Hoytema deed was revolutionair, en is dat nog steeds. Het is de stille revolutie
van iemand die hoe dan ook niet met zijn tijd meegaat, maar evenmin is blijven
steken in eenzelvigheid en traditionalisme, en is verstard. Daar is veel zelfvertrouwen
voor nodig en een grote mate van gelijkmoedigheid. Hoytema vond die in de natuur
om hem heen. Uilen, eenden, zwanen, kippen, mezen, roodborstjes, pauwen, alle
soorten vogels tekende hij, op een vrolijke en eigenzinnige, maar volmaakte manier.
Ik weet dat Peter Vos, die zulke fantastische reigers heeft getekend, het daar niet
mee eens is en Hoytema helemaal niet zo goed vindt, maar dat wil er bij mij eenvoudig
niet in. Wat Hoytema niet kon tekenen waren mensen en katten. Bekijk daarvoor
Het leelijke jonge eendje maar, dat in 1970 bij uitgeverij Schoonderbeek vrijwel
volmaakt werd herdrukt, voor zover zoiets kan wanneer je echte litho's fotografisch
reproduceert. Jan Veth merkte in zijn recensie van het boek (beide dateren van 1893)
al op hoezeer Hoytema er af en toe ook naast kon kleunen. Dat is aan Veth zo
aantrekkelijk, en het maakt zijn oordeel zo belangrijk, dat hij bij alle loftuitingen
over Hoytema's volgende prentenboeken ook precies bleef zeggen in welke opzichten
de kunstenaar volgens hem tekort schoot. En ik kan niet anders zeggen dan dat daar
meer dan zeventig jaar later nog geen speld tussen te krijgen is!
Hoytema heeft in totaal vijf prentenboeken getekend, alle vijf naar sprookjes, van
Andersen, zijn vrouw Tine of van hem zelf. Na Hoe de vogels aan een koning kwamen
en Het leelijke jonge eendje verschenen tussen 1895 en 1904 nog Uilengeluk, Twee
hanen en Vogelvreugd. Hij had daar wel succes mee, zowel bij volwassenen als
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kinderen, maar dat hem nooit een massale populariteit ten deel is gevallen, waar zijn
ongekunstelde en zeer verstaanbare werk toch bij uitstek toe geschikt leek - je zou
bijna zeggen: voorbestemd was - komt door de aard van het werk zelf. Litho's kunnen
maar in een beperkte oplage worden getrokken om de eenvoudige reden dat de stenen
waarvan ze
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worden getrokken op een gegeven moment afslijten. Zijn boekjes zijn dus zonder
uitzondering in zeer beperkte oplagen verschenen en waren ook niet vreselijk
goedkoop.
Het Eendje bijvoorbeeld kostte in 1893 tien gulden. Dat was toen een
verschrikkelijk groot bedrag. Had Hoytema nu geleefd... dan was hij even weinig
populair geworden, want het afdrukken van een litho in kleur, laat staan twintig of
dertig, zou een kinderboek volstrekt onbetaalbaar maken. Het enige wat ons daarom
te doen staat is hopen op een spoedige Hoytema-expositie en op een uitvoerige
monografie.

Arthur Stam Oud en nieuw in de marxistische literatuur over het
fascisme
Wanneer orthodoxe marxisten zich met hun eigentijdse geschiedenis of met de
toekomst bezig houden, ontwaren zij slechts 2 maatschappijtypen, namelijk socialisme
en kapitalisme. Met andere woorden, waar het de ‘produktiewijze’ betreft, geloven
zij niet aan een ‘derde weg’. Dit eenvoudige uitgangspunt bepaalt ook de marxistische
visie op het fascisme; aangezien dit -isme bij uitstek on- en antisocialistisch was,
moest het wel kapitalistisch wezen. Een dergelijke reductie laat twee mogelijkheden
open: het fascisme is een heerschappijvorm welke geheel in dienst van kapitalisten
staat òf de fascistische dictatuur is een gemengd stelsel, waarin fascistische
staatsmacht wordt gecombineerd met kapitalistische heerschappij over het
bedrijfsleven. Beide mogelijkheden vormen als het ware dè modellen waarvan de
omvangrijke marxistische literatuur over het fascisme is uitgegaan. De communisten
zijn geheel vastgenageld op model I. Derhalve definiëren zij het fascisme sinds 1933
als de terroristische dictatuur van de meest reactionaire en imperialistische elementen
uit het monopoliekapitaal. Onder monopoliekapitaal verstaat het communisme de
vervlechting van bankkapitaal met de industrie, welke typerend zou zijn voor de
mammoetconcerns.
Vooral in de DDR hebben talloze historici ijverig feiten vergaard en geselecteerd,
die waar moeten maken dat de monopolie-kapitalisten in het Derde Rijk de dienst
uitmaakten. Het verzamelen van ‘supporting evidence’ voor de aloude Kominternthese
is een bij uitstek selectieve aangelegenheid, want bij dit karwei stuiten de
partijhistorici op zoveel weerbarstig materiaal, dat het niet gemakkelijk opzij
geschoven - laat staan verdrongen... - kan worden. De grootste moeilijkheid schuilt
in het feit dat Hitlers beleid vooral op buitenlandse en militaire politiek neerkwam
en dat het grootkapitaal in die sectoren niet eens werd geraadpleegd.
Toen de Britse historicus W. Laqueur de these verwierp, dat het
nationaal-socialisme een dictatuur van het grootkapitaal vormde, schreef hij over de
Duitse monopoliekapitalisten, dat niemand hen ooit gevraagd had of zij oorlog wilden.
Twee Oostduitse historici die het laatste niet konden ontkennen stelden daar tegenover:
‘Was den letzten Teil des
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Zitates aus Laqueurs Buch betrifft, so irrt er natürlich nicht, denn es hat sie wirklich
niemand gefragt. Wozu auch? Es war doch ihr Krieg, wie die vorgelegten Dokumenten
beweisen.’ Deze verwijzing naar bewijskrachtige dokumenten is ondeend aan de
zeer polemische inleiding van de bronnenuitgave Anatomie des Krieges. Neue
Dokumenten über die Rolle des deutschen Monopolkapitals bei der Vorbereitung
und Durchführung des zweiten Weltkrieges (Berlijn 1969). De uitgave is verzorgd
en ingeleid door D. Eichholtz en W. Schumann. De eerste van dit duo is blijkens
andere publicaties een figuur die, waar het de economische geschiedenis van het
Derde Rijk betreft, op een zeer omvangrijke kennis kan bogen. Niettemin vormt deze
bronnenuitgave een zielige vertoning, want de documenten bewijzen op geen stukken
na wat de inleiding belooft.
Een typisch voorbeeld daarvan vormt het vierjarenplan, de voornaamste blauwdruk
van de nazistische oorlogseconomie. Dit plan zou het werk van de monopolies, I.G.
Farben voorop, zijn geweest, aldus de inleiders. Dat I.G. Farben bij de voorbereiding
en doorvoering van het vierjarenplan een belangrijke rol heeft gespeeld wordt - voor
zo ver mij bekend - door geen enkele historicus ontkend die zich met dezelfde materie
heeft bezig gehouden. Het Vierjarenplan voorzag namelijk in een grootscheepse
produktie van synthetische benzine en rubber, een autarkieprogram dat door de I.G.
Farben krachtig is gepousseerd en voor dit concern grote winsten heeft afgeworpen.
Niettemin lukte het in de Oostduitse documentenselectie niet om aan te tonen, dat
het Vierjarenplan een produkt van de monopolies, in casu I.G. Farben, was.
Om dit te bewijzen zou men het beste Hitlers memorandum over het Vierjarenplan
kunnen toetsen aan het voorontwerp van de I.G. Farben-directeur Krauch, waarvan
de ‘Führer’ inderdaad het een en ander heeft overgenomen. Maar nee, de inleiding
verwijst naar twee documenten waarin Krauch niet voorkomt, namelijk naar gedeelten
uit een memorandum van de ijzermagnaat Röchling en uit Hitlers ‘Denkschrift’. Het
stuk van Röchling (augustus 1936) is niets anders dan het gebruikelijke nazigebral
over de komende oorlog. Met de grootste moeite kan de lezer er één zin in aantreffen,
die iets met economie heeft te maken, en wel de klacht dat de Duitse bewapening,
hoe goed de kwaliteit ook zijn moge, behept is met ‘einer verwirrenden Vielseitigkeit’.
Röchling bepleit vereenvoudiging met de overweging ‘dass nur das Einfachste im
Kriege Aussicht auf Erfolg hat’. Het memorandum van Hitler moge slechts voor een
deel zijn afgedrukt, het is opvallend dat juist de passages die het minst voor de
communistische opvatting pleiten, zijn blijven staan. De verhouding tussen de staat
en de particuliere ondernemingen, wordt bijvoorbeeld aangegeven op een manier
die weinig twijfel laat aan de hiërarchie tussen de politieke en economische
machthebbers: ‘Das Wirtschaftsministerium hat nur die nationalwirtschaftlichen
Aufgaben zu stellen, und die Privatwirtschaft hat sie zu erfüllen. Wenn aber die
Privatwirtschaft glaubt, dazu nicht fähig zu sein, dann wird der nation al-sozialistische
Staat aus sich heraus diese Aufgabe zu lösen wissen.’ Of, om het in eenvoudig
Nederlands te zeggen, wanneer het particuliere bedrijfsleven geen kans ziet de
staatsopdrachten uit te voeren, dan zal de staat het zelf wel doen. Dat die dreiging
in het Derde Rijk vrijwel niet is uitgevoerd, schrijf ik toe aan de onderdanigheid in
plaats van aan de vermeende heerschappij der ondernemers. Ook de memoranda van
plunderzieke kapitalisten inzake de bezette gebieden, welke in de Neue Dokumente
werden opgenomen, wijzen er mijns inziens op dat wij hier te maken hebben met
hyena's die als de achterban van grotere roofdieren fungeerden. De hardnekkigheid
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Himmler (Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 1960), waarin wordt getracht om
te bewijzen dat de nazipartij en -staat geheel aan de ‘monopolisten’ onderworpen
waren.
De bedoelde kring is in 1931 ontstaan als de Kepplerkreis, een informeel gezelschap
van ondernemers en economen dat op initiatief van Hitler werd gesticht om hem de
steun van het grootkapitaal te verschaffen. Hij had de leiding over de ‘Kreis’
toevertrouwd aan Keppler, die erin slaagde een aantal magnaten aan te trekken en
die met zijn kring zeker een belangrijke bijdrage tot de ‘Machtübernahme’ heeft
geleverd. Keppler en de zijnen droegen namelijk sterk bij tot de toenadering van Von
Papen en van Hindenburg tot Hitler, ten gevolge waarvan de ‘Führer’ tot het
rijkskanselierschap werd geroepen. Daarna trad Himmler op als de bescherm- en
gastheer van de Kreis, welke dienovereenkomstig van naam veranderde. Vervolgens
werden er in de ‘Freundeskreis Himmler’ lezingen gehouden en connecties gekweekt.
Verscheidene prominente leden bezochten de bijeenkomsten slechts zelden, wat ons
niet hoeft te verbazen, want de kring bood weinig macht en nog minder vermaak; de
politiek was er taboe en de sfeer duf. De ‘Himmlerkreis’ bewijst niet veel meer dan
dat de S.S. over een aantal kapitalistische hielenlikkers kon beschikken en niettemin
probeert Drobisch de onderhavige kring als symptoom van de kapitalistenheerschappij
over het nazisme voor te stellen...
Ondertussen blijft de Oostduitse geschiedschrijving dapper worstelen met nieuw
bronnenmateriaal dat dienstbaar moet worden gemaakt aan oude conclusies. Wat
voor tegenslagen zich bij die oude ‘fixaties’ kunnen voordoen, toont een prent welke
A.V.N. van Woerden opnam bij zijn artikel over het fascisme in Intermediair (8
september 1972). Het is een caricaturale, communistische fotomontage uit augustus
1933, waarin Hitler wordt voorgesteld als marionet van de staalbaron Thyssen;
dezelfde Thyssen die in 1939 voor Hitler moest vluchten, in 1940 in Frankrijk door
de Gestapo werd opgepakt en vervolgens tot 1945 in een concentratiekamp zat. Zijn
droevig lot werpt meer licht op de verhouding tussen nazidictatuur en grootkapitaal
dan de rode spotprent.
Bepaald verwarrend was trouwens, dat het stalinisme tot 1934 een uitermate breed
begrip fascisme hanteerde. In 1924 werd om de sociaal-democratie te brandmerken
zelfs de term sociaal-fascisme gelanceerd. Dit woord had uiteraard betrekking op de
sociale functie; het fascisme en de sociaal-democratie stelden zich beide in dienst
van het kapitalisme en waren dus in belangrijke mate verwant, zo werd geredeneerd.
Wegens haar beduchtheid voor Duitsland en Japan ging de USSR echter in 1934
streven naar samenwerking met burgerlijke democraten en sociaal-democraten,
weshalve het woord fascisme sindsdien in engere zin werd gebezigd.
Terwijl de communisten het fascisme hardnekkig als dictatuur van het grootkapitaal
zijn blijven definiëren, waren genuanceerder marxisten geneigd om model II - het
fascisme als compromis tussen autoritaire staat en bourgeoisie - te volgen. Deze
opvatting is in sterke mate geïnspireerd door Marx' visie op het bonapartisme. Marx
beschouwde het regiem van Napoleon III namelijk als een bewind over alle klassen:
‘Der Kampf scheint so geschlichtet, dass alle Klassen gleich machtlos und gleich
lautlos vor den Kolben niederknien.’ Dat de bonapartistische staat boven de klassen
uittroonde, was een gevolg van een patstelling in de klassenstrijd; de bourgeoisie
was te zwak om haar politieke heerschappij voort te zetten, het proletariaat nog niet
sterk genoeg om zijn revolutie door te voeren. Het parlementaire systeem had de
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Franse bourgeoisie tussen 1848 en '51 veel onrust gebracht en aangezien zij rust orde en tucht zouden wij nu zeggen - nodig had, liet zij haar parlementaire
vertegenwoordigers in de steek en gaf de staatsmacht prijs aan Napoleon III. Het
verlies van de politieke heerschappij aan Bonaparte ging gepaard met
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conservering van de kapitalistische economie. Binnen het historische materialisme
evenwel vormt een klasse die politiek on- en economisch oppermachtig is een
anomalie: volgens het marxistische boekje prevaleren immers de economische
machtsverhoudingen in laatste instantie over de politieke. Vandaar, dat Marx over
de verhouding van Napoleon III tot de bourgeoisie schreef: ‘Aber indem er ihre
materielle Macht beschützt, erzeugt er von neuem ihre politische Macht.’
Marx was zich er trouwens ten volle van bewust dat economische en politieke
macht elkaar danig ‘overlapten’. Keizer Napoleon III voerde bijvoorbeeld sinds 1860
een vrijhandelspolitiek, die de belangen van de Franse industriëlen zwaar aantastte.
Ofschoon de keizer zich uitgaf voor de ‘patriarchale weldoener van alle klassen’
beschikte het bonapartisme in het lompenproletariaat (bij uitstek een
huurlingencategorie), de boeren en het leger over de nodige sociale basis.
De parallel met het fascisme schuilt vooral in de ‘sterke staat’, welke als dè arbiter
der natie de klassenstrijd ‘verbiedt’ en daarmee versluiert, zodat alle krachten van
het volk worden gebundeld ten behoeve van de nationale glorie en krachtpatserij.
Ook de sociale bases van bonapartisme en fascisme - beide steunen bij uitstek op
militairen, middengroepen en lompenproletariaat - leveren treffende analogieën op.
Wat de ‘klassenanalyse’ van het fascisme betreft, heeft vooral de Austromarxist Otto
Bauer in Zwischen Zwei Weltkriegen? (1936) interessant werk geleverd. Hij
onderscheidde in de opkomst van het fascisme en nationaal-socialisme drie, onderling
nauw vervlochten processen:
1. De oudstrijders die na Wereldoorlog I uit de loopgraven terugkwamen, konden
zich voor een groot deel niet meer aanpassen bij het civiele leven, deklasseerden
veelal, hadden heimwee naar het avontuur, de kameraadschap en de nationale
solidariteit van weleer. haatten de zwakke parlementaire democratie die Duitsland
en Italië in zo'n zwakke internationale positie hadden gebracht en steunden derhalve
de autoritaire, nationale beweging die ‘grote schoonmaak’ onder de ‘volksvreemde’
elementen zou houden. 2. De middengroepen waren enerzijds tegen het grootkapitaal
en anderzijds tegen het proletarische socialisme. Juist de middenstanders die door
inflatie of depressie met proletarisering werden bedreigd, wilden zich extra afzetten
tegen de arbeidersklasse, die de zwaarste fascistische klappen kreeg te incasseren.
3. Hoewel het fascisme zich tegenover de kleine burgerij ook van antiplutocratische
propagandaleuzen bediende, verleende het tevens hand- en spandiensten aan
grootgrondbezitters en ondernemers. Uit die hoek kwam financiële steun en in Italië
ondernam het fascisme met zijn paramilitaire eenheden allerlei strafexpedities tegen
vakverenigingen, clubhuizen en coöperaties. Daarbij knepen leger en politie een
oogje dicht en verleenden zelfs tersluikse steun (1920-'22). Dit terroristische verbond
tussen de fascisten en de hoge kringen effende Mussolini's pad naar de macht. Dat
Hitler ruim een decennium langer moest wachten, schrijft Bauer toe aan de vertraging
van proces 3 in Duitsland. Na de inflatie (1924) waren de ondernemers nog op
samenwerking met de westelijke geallieerden en op parlementaire belangenbehartiging
aangewezen.
Bovendien was proces 2 in Duitsland ook pas tijdens de depressie (1930-'32) tot
volle ontplooiing gekomen; sindsdien liepen de middengroepen massaal naar de
nazi's over. De zware industrie ging de nazi's steunen en ook onder de jonkers vond
Hitler de nodige steun voor de installatie van het Derde Rijk. Bauer schreef de
fascistische en nationaal-socialistische heerschappij toe aan een evenwicht van
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klassenkrachten, waarvoor naast het bonapartisme ook het absolutisme (16de-18de
eeuw) een precedent had gevormd. Tijdens het absolutisme was de adel te zwak
geweest om de macht te houden, de bourgeoisie bleek toen niet sterk genoeg om haar
te grijpen;
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een analogie met het bonapartisme, waarop ook Marx' confrater Engels reeds had
gewezen.
Wat de verhouding tussen kapitalisme en fascisme betreft, slaagde Bauer er niet
in om klaarheid te scheppen. Hij stelde, dat de fascisten in dienst van het kapitalisme
de arbeidersklasse onderwierpen, vervolgens de bourgeoisie over het hoofd groeiden
en over het gehele volk gingen heersen. Op deze navolging van het
bonapartismemodel, volgde een ander marxistisch gezichtspunt: ‘Die
Gesellschaftsordnung ist stärker als die Staatsverfassung.’ Vanuit die stelling had
Marx - naar wij zagen - voorspeld, dat het bonapartisme de bourgeoise in de toekomst
weer aan de macht zou helpen. Bauer voltrok die overgang inzake het fascisme zeer
haastig. Na betoogd te hebben, dat de fascisten de bourgeoisie over het hoofd waren
gegroeid, schreef hij 2 pag. verder: ‘Unter der faschistischen Diktatur üben
Grosskapital und Grossgrundbesitz ihre Diktatur aus, indem sie sich der regierenden
Kaste bedienen..’ Ik ben het daarom geheel eens met Van Woerden, wanneer hij in
voornoemd artikel schrijft dat Bauer ‘...de kwestie van de “heersende klasse”
terminologisch erg slordig behandelt...’
Aangezien een groot gedeelte van de onderhavige publicaties nog voor
Wereldoorlog II werd geschreven, zijn zij niet alleen door hun tendens verouderd.
In de recentere studies wordt ook van marxistische zijde toegegeven, dat de Duitse
ondernemers een nogal heterogeen gezelschap vormden, waaronder verscheidene
industriëlen scholen die tot 1933 weigerden om het nationaal-socialisme financieel
te ondersteunen. Ook is in de Oostduitse literatuur van de laatste tien jaar nogal veel
aandacht besteed aan de interne twisten binnen het ‘grootkapitaal’ van het Derde
Rijk. Dergelijke gegevens hebben ook hun invloed doen gelden op marxisten, die
het bonapartismemodel trouw bleven. Een belangwekkend voorbeeld daarvan is R.
Kühnl, Formen bürgerliche Herrschaft (1971). Volgens Kühnl, werden het fascistische
Italië en het nazistische Duitsland beheerst door een bondgenootschap van fascisme
en ‘haute bourgeoisie’. Deze twee partners vormden geen uniforme machtsgroepen,
doch waren volkomen versplinterd. Binnen het fascisme uitte zich dit in de
competitiestrijd tussen diverse instanties, terwijl ook binnen het kapitalisme een grote
verscheidenheid van op elkaar botsende belangen heerste. Terecht stelt Kühnl, dat
de nazi's tegenover het kapitalisme een sterkere positie innamen dan de Italiaanse
fascisten. Impliciet geeft hij eigenlijk toe, dat het Derde Rijk tijdens Wereldoorlog
II zo irrationeel met zijn hulpbronnen omging, dat de meer uitgerekende habitus van
de ondernemers in de verdrukking kwam. In dit verband wees hij onder meer op de
enorme energieën, die zijn verspild om de joden uit te moorden. Hier verdient het
trouwens ook de aandacht, al vermeldt Kühnl het niet, dat duizenden joodse
metaalarbeiders in de gaskamers verdwenen, terwijl er een schreeuwend tekort aan
geschoolde arbeidskrachten was. Kühnl schrijft van de antisemitische genocide, dat
zij niet met de belangen van de ‘Oberklassen’ overeenstemde en concludeert dan,
dat de racistische waanvoorstellingen zich volkomen hadden ‘verselbständigt’,
waardoor zij zich ook tegen de kapitalistische belangen keerden. Kühnl geeft dus
toe, dat er tijdens Wereldoorlog II niet veel was overgebleven van de kapitalistische
macht over het Derde Rijk. Hoe weinig Hitler uiteindelijk rekening hield met het
Duitse kapitalisme bleek uit zijn mislukte poging om het gehele Duitse bedrijfsleven
- via de verschroeide aardetaktiek - in de ondergang van het Derde Rijk mee te slepen.
Dat zulks werd voorkomen, berustte veeleer op het ingrijpen van minister Speer -
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op de invloed van ondernemers. De doodsstrijd van het Duitse nationaal-socialisme
bewees derhalve, dat de dictator zich niets aantrok van de economische belangen,
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wier exponent hij volgens vele marxistische auteurs zou zijn geweest.
Naast de twee voornoemde stromingen in de marxistische literatuur over het
fascisme, is er nog een derde en veel kleinere tendens; een richting die dermate aan
de rand ligt, dat het twijfelachtig is of men haar nog wel marxistisch mag noemen.
Ik twijfel vooral wegens de doorbreking van mijn uitgangspunt dat het marxisme
tussen kapitalisme en socialisme geen ‘derde weg’ zou kennen: De derde richting
berust namelijk juist wèl op een derde weg. Haar pionier Hilferding meende anno
1939 dat de economie van ‘totalitaire’ landen noch kapitalistisch noch socialistisch
was; niet kapitalistisch, omdat het marktmechanisme buiten werking was gesteld en
niet socialistisch, omdat er zijns inziens zonder democratie geen socialisme mogelijk
zou zijn. In Duitsland, zo betoogde hij, bepaalde de staat het karakter van de produktie
en van de accumulatie, terwijl de prijzen hun regulerende functie hadden verloren
en tot distributiemiddelen waren gereduceerd. Hilferding had met zijn ondermijning
van het straffe alternatief kapitalisme of socialisme weliswaar de marxistische
conventies vaarwel gezegd, maar hij bleef zich zelf beschouwen als een marxist, die
het historisch materialisme - op grond van de eigentijdse ervaringen - een flexibeler
karakter had gegeven.
Tegenwoordig behoort de Britse historicus Tim Mason tot de weinige marxisten,
die menen dat de Duitse ondernemers sinds 1936 geheel aan de nazi's onderworpen
waren. In zijn artikel Der Primat der Politik (Das Argument 41, 1966) betoogde hij
dat de Duitse politiek vanaf 1930 door zulke ernstige tegenstelling werd verscheurd,
dat een democratische aanpak van de economische problemen geen kans maakte. In
het Derde Rijk had Hitler slechts in de buitenlandse en militaire kwesties rechtstreeks
geregeerd en daarnaast nog enkele persoonlijke hobbies aan zich zelf voorbehouden
(architectuur, wapen techniek). In alle andere ressorts hadden zijn secondanten veel
zeggenschap. Tussen 1933 en '36 liet hij de economische en een deel van de sociale
politiek aan de bezittende klasse over, aldus Mason. In 1936 was er echter onder de
ondernemers een twist uitgebroken, waarbij de staalconcerns het onderspit dolven
en de I.G. Farben vette brokken kreeg toegeworpen. Vervolgens waren de
ondernemers dermate geatomiseerd, dat zij niet meer als klasse konden functioneren.
Hun toenemende heterogeniteit ontsproot aan de willekeur van de oorlogseconomie.
Terwijl de firma's die voor de Wehrmacht werkten hoge winsten maakten, was de
spoeling in andere branches veel dunner. Daaronder leden ook ‘kriegswichtige’
bedrijven, die niet rechtstreeks aan de strijdkrachten leverden, met name de
kolenmijnen. Vandaar dat vele mijnwerkers elders gingen werken, de produktiviteit
daalde en er bij het begin van de oorlog gebrek aan kolen was. Door de terreur van
de Gestapo en door de ontbinding van de vakbeweging was de arbeidsklasse dermate
machteloos geworden, dat de ondernemers in dit opzicht geen klassesolidariteit meer
hoefden op te brengen. Ook de band van de kartelisering, die tevoren een soort
kapitalistisch collectivisme in de hand had gewerkt, verslapte, nu vrijwel elk groot
bedrijf rechtstreeks met de overheid communiceerde. Daarbij kon royaal gecalculeerd
worden, maar voordelige opdrachten moesten zo snel mogelijk worden uitgevoerd
om nieuwe orders te verkrijgen. Een en ander betekende dat de bedrijven elkaar
gingen beconcurreren bij de inkoop van grondstoffen en de werving van
arbeidskrachten. Wat het laatste betreft werd de formeel nogal stringente loonpolitiek
ondermijnd door geschenken en verkapte toelagen. Waren de ondernemers sinds
1933 reeds van alle invloed op de buitenlandse en militaire politiek uitgesloten, sinds
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Speer de oorlogsindustrie ging leiden - was er trouwens geen één economische expert
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in de omgeving van Hitler. De volkomen versnippering van de maatschappelijke
krachten leidde, volgens Mason, tot ‘eine Verselbständigung des Staates wie sie in
der Geschichte ihres gleichen sucht’. Dit moest wel tot zelfvernietiging leiden, ‘denn
eine Politik, die nicht auf den Bedürfnissen der gesellschaftlichen Reproduktion
basiert, kann sich selbst keine begrenzten, rationalen Aufgaben mehr setzen.’ In
tegenstelling tot Hilferding gelooft Mason kennelijk nog wel, dat het Derde Rijk
kapitalistisch was, maar dan toch op een zodanige manier dat een irrationele dictatuur
zich niet veel meer aantrok van kapitalistische overwegingen. Met dit irrationalisme
als uitgangspunt wijdt Mason ook enige aandacht aan de vernietiging van de joden.
Hij vermeldt dat een generaal die trachtte om joodse vakarbeiders voor de
oorlogsindustrie te redden van zijn functie werd ontheven. Tegen het einde van de
oorlog, toen het front met een ernstig gebrek aan transportcapaciteiten kreeg te
kampen, genoot de deportatie van joden nog steeds prioriteit. Als ander voorbeeld
van irrationeel gedrag dat de oorlogsinspanning zwaar hinderde, noemt Mason Hitlers
verzet tegen de economische mobilisatie van Duitse vrouwen; die hoorden volgens
de ‘Führer’ niet in de fabrieken te werken doch bij de huiselijke haard te blijven. Pas
in de laatste maanden van het Derde Rijk werd de zelfvernietigingsdrift binnen het
naziregiem gestuit door enkele symptomen van ‘Selbsterhaltung’: Speer saboteerde
de verschroeide aarde-taktiek en Himmler gaf geen gehoor aan het ‘Führerbefehl’
om alle concentratiekampen - inclusief de gevangenen - in de lucht te laten vliegen.
Met Mason heeft dus een derde marxistische model inzake de verhouding tussen
fascisme en kapitalisme zijn intrede gedaan1: een fascistische dictatuur, waaraan een
‘geatomiseerde’ kapitalistenklasse volkomen onderworpen is. Mijns inziens is dit
model, waar het de nazi's betreft, vruchtbaarder dan de twee andere. Mason zelf
beschouwt het Derde Rijk trouwens als een unieke heerschappijvorm. Dat hij meer
oog toonde voor het unieke dan voor het algemene, verklaart tevens waarom zijn
artikelen volgens mij meer niveau hebben dan de andere marxistische publicaties
over het fascisme.

Eindnoten:
1 Hilferding telt in deze niet helemaal mee, omdat hij suggereerde dat de nazi's het kapitalisme
hadden afgeschaft.
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Meic Stephens Ponies, Twynyrodyn
Winter, de oude drijver, heeft deze beesten
van hun zomerse verblijven op het hoge veen
naar hier gebracht, om onder ons de bittere bekoring
af te wachten in de straten van het dal.
Kijk hoe ze, op een kille ochtend als vandaag,
kont in de wind, in Trevithick Row staan.
Hoeven, met ijs beslagen, schrapen,
trappelen langs de trottoirband. Stoom
zwoegt uit hun rode neusgaten, de manen
staan stijf van de vorst en mest.
Rustig nu; de afgelopen nacht dwaalden ze nog
onzeker door het dorp, hun tanden
in de toom van angst. Heggen doorbroken, schade
toegebracht aan geparkeerde auto's. Toch,
het plaatselijk pakket verordeningen daargelaten zijn
die vluchtelingen welkom hier. Eenmaal gevoerd
aan keukenraam of -deur, of uit het schaftblik, mogen zij
naar hartelust de gravel brandpoorten doorkruisen;
kinderen en straathonden alleen vallen hen lastig.
We heten ze als oude vrienden welkom,
niet omdat ze zorgen voor couleur locale, zoals de
gidsen hun toeristen zeggen, maar slechts
om hun primitieve charme. Lang toch
vóór de komst van heiningen en asfalt waren
zij het eerste volk in deze dalen;
immuniteit hun recht om hier te zijn.
En nu ze, in dit omslaand weer de hooggelegen
huizenrijen knechten, kisten van de natte treden
neer doen tuimelen, hun ribben schuren
aan de bochten van het hekwerk, stremt
ons smedig bloed van heimwee
naar de langverloren districts,
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naar de groene kerspels die voorbij de
grenzen van ons stadje, onze harten
lagen, nergens goed voor
dan alleen voor droeve liedjes.
Deze beesten, lotgenoten zijn ze,
duistere verschijning uit ons landelijk verleden,
deze grimmige vallei het winterse verblijf van beiden,
balling allen, tot de dooi weer intreedt.
(Vertaling Arte van den Berg)

Ad Zuiderent Stof zijt gij
Lucht
Nu geen duister opdaagt klemt
midzomerschemer als een helm om de gletsjer
in de verte in de uitspanning aan de oever
hangen toeristen rond verhalen van de gids
‘Tot ver voorbij de top lijkt hij verroest
ter herinnering aan Wodans luchtkasteel
zoekt soms een waaghals resten van het slot
metaalschilfers geven de vuilwitte kleur’
Dan drinkt men frisdrank bijna ritueel
met fakkels en gezangen voor de sfeer
verlaat de boot de droge wal
Wie weet waardoor de gletsjer smelt
ruïnes komen bloot als na de eerste ijstijd
stroomt het meer vol de sfeer verdwijnt
een witte golf van staal verheft hen
geen reiziger blijft overeind
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Aarde
(dank zij Simon Troelstra)
Om bij de aardpiramiden te komen
hebben de mannen van Otta een bontleren
muts op hun hoofd en in hun schouders
drukt de stenen bepakking het waarmerk
Bewegen zij even verschikt in de bossen
daarboven Peer Gynt de wolken zodat stof
stolt tot gegoten metaal en de keien
als lijm om het lichaam druipen
Te laat letten zij op het weer
opkomend water uit de bergbeken
trekken zij smoelen van geesten
staan strak als richtingaanwijzers van het dal
naar de hoogvlakte denkbeeldig bewegend
Om bij de mannen van Otta te komen
hebben de aardpiramiden hun deksteen
verwijderd rollen gruizen plumpuddingen
rondom gestileerde trollen van steen

Water
Wolken hangen als een koets met zwartbepluimde paarden
boven de bergkam boven het dal van Skjåk
lekt de zon uit een haren vergiet
Groeit het oevergras, waar geen water is?
Stofwolken waarschuwen de tegenligger
voor een bocht in het pad door de pas
dalen zij gevolgd door een vuurkolom snachts
De violist voorop speelt met bonthulzen
om de vingers tegen de kou valt geen vuist
te maken geen muziek verbergt de stomme lippen
Is er een oever, waar geen water is?
Zacht regent gruis uit hun voetstappen
iedereen sluit zich aan de ogen
op een kier om de levensgeesten te luchten
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De veerman van Skjåk neemt hen op
de schouders in de bestofte bedding zij blijven staan
tot ook de kluiten zijn neergedaald om hen heen
hangen de pluimen als uitgebluste wolken

Vuur
Onder het rookgat brandt al een vuur
voor de midzomernacht buiten de tent
zwerven gedachten van mannen als vlammen
over de stoffige toendra
Waar is de weg naar de plaats waar
het licht zich verdeelt in warmte en
dood door verstikking? Wie in de nacht
passeert kan uit de dwaallichten geen wijs
en rijdt maar noordwaarts
Als dode bomen groeien de rendieren
uit hun kracht zij bieden geen verzet
aan droogte of bedwelming met hun gewei
blijven zij hangen in de rode gloed
Wie in de nacht passeert ruikt meer
dan onraad offermalen aan de zon
as regent op de weg naar de plaats waar
het vuur zich verdeelt in tongen en rook
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Martin Mooij Incident met Ernst Jünger
Belofte maakt schuld. Al heel lang geleden beloofde ik Martin Ros het verslag over
mijn eerste - en waarschijnlijk ook laatste - ontmoeting met de Duitse auteur Ernst
Jünger in diens huis te Wilflingen über Riedlingen. Dat ik die belofte niet eerder kon
nakomen, had enkele redenen. In de eerste plaats was het Jünger zelf, van wie ik tot
dusver, ook niet vanuit zijn werk en zijn achtergronden, geen duidelijk beeld heb.
Vervolgens was er de omstandigheid, waaronder onze ontmoeting in 1968 plaatsvond.
Het was kort na de inval in Tsjechoslowakije en ik nam op uitnodiging van de Duitse
ambassade in Beieren deel aan een conferentie met auteurs, vertalers en uitgevers
uit de Bondsrepubliek, Tsjechoslowakije, Hongarije, Roemenië, Bulgarije en
Joegoslavië. Alle deelnemers, op één uitzondering na, waren heel erg onder de indruk
van het gebeurde en je voelde de spanning trillen. In gesprekken is mij toen goed
duidelijk geworden wat zo'n ingrijpen als in Praag kon betekenen voor heel gewone
mensen. Soms was er sprake van een haast dramatische situatie. Ook met die ene
uitzondering, een heel charmante mevrouw die eigenlijk door alle Oosteuropeanen
gemeden werd, maakte ik urenlange wandelingen en het werd mij duidelijk dat zij
een hoge functie bekleedde in de communistische partij van haar land. Eerlijk gezegd
was zij mij erg sympathiek, ook al kon ik dan bepaald haar standpunten niet delen.
Wij hadden in die dagen veel contact met Duitse schrijvers als Christa Reinig, Horst
Bienek, Tankred Dorst, Martin Walser en Manfred Bieler. De laatste was uit de DDR
afkomstig en had zich na een tussenstation in Praag zojuist in het Westen gevestigd.
Wij werden overal heengebracht, naar uitgeverijen, musea, ontvangsten en partijen.
Kosten noch moeite werden gespaard, maar een stuk spanning bleef. Ik heb aan die
dagen overigens enige heel goede vrienden en vriendinnen overgehouden.
Op een van de laatste dagen vertrokken wij van het Bodenmeer naar Stuttgart. Er
was een vreemde stemming in de bus en plotseling viel de naam Ernst Jünger.
Aanvankelijk ontging het mij een beetje, ik begreep dat hij hier in de buurt moest
wonen, maar het zei mij niet veel. Voor mij gold hij als een van de geestelijke
wegbereiders van het nationaal-socialisme en daar had ik geen boodschap aan. Mijn
reisgenoten werden echter des te levendiger en het drong langzaam tot mij door dat
wij Jünger gingen bezoeken. De bus stopte voor een groot huis en daar moesten wij
naar binnen. Bijna automatisch nam ik mijn cassetterecorder mee, al ik had ik er
geen notie van wat ik met dat ding moest beginnen. Er was kennelijk op ons gerekend,
glazen - voortreffelijke - wijn stonden al klaar en wij werden stuk voor stuk aan de
meester voorgesteld. Het huis rook naar heerlijke kruiden, er waren heel wonderlijke
verzamelingen en Jünger zelf maakte ondanks zijn 73 jaar een heel jeugdige en frisse
indruk. Voor mij was eigenlijk alleen maar van belang wat er om mij heen gebeurde,
ik onderging het. Hier was ik dus bij de man die op zijn 16de jaar naar het
Vreemdelingen-
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legioen was gegaan, die in de Eerste Wereldoorlog veertien maal zwaar gewond was
geweest en die als jongste officier de hoogste militaire onderscheiding had gekregen.
‘Je zal toen maar soldaat bij hem zijn geweest,’ was het enige wat ik kon bedenken.
Het was ook de man, die door oorlogsboeken als In Stahlgewittern (1920) en Der
Kampf als inneres Erlebnis (1922) bekend was geworden, toen al een overtuigde
nationalist en anti-democraat, een tegenstander van de Republiek van Weimar.
Vervolgens had hij essays en sociologische studies geschreven, zoals Die totale
Mobilmachung (1931), Der Arbeiter (1932) en Blätter und Steine (1934). Ernst
Jünger werd in die tijd al beschouwd als super-Pruis, hij geloofde in de Grootduitse
gedachte en in zijn werk vindt men uiterst dubieuze passages. Het merkwaardige
daarbij is echter dat men hem toch geen nazi kan noemen, hij was er eigenlijk te
hooghartig voor, hij walgde van figuren als Goebbels en liet dat ook in gevaarlijke
tijden heel duidelijk merken. Al in 1927 weigerde hij zich kandidaat te stellen voor
de NSDAP, na de machtsovername weigerde hij zijn medewerking aan nazi-bladen
en aan de omroep. Op een uitnodiging daarvoor antwoordde hij doodleuk dat hij er
voorlopig niet aan dacht van dit medium gebruik te maken. Hij zag zichzelf ook meer
als een seismograaf dan als een wegbereider en toch moeten heel veel lezers door
zijn gevaarlijke theorieën van de wijs gebracht zijn. Het is juist dat hij betrekkelijk
kort na de Eerste Wereldoorlog gecoquetteerd heeft met het nationaal-socialisme,
maar in de jaren die volgden, kwam hij toch meer in de buurt van de oud-socialist
Ernst Niekisch en diens ideeën over een ‘nationaal-bolsjewisme’. Jünger bleef ook
in het Derde Rijk een buitenstaander, maar dan een die voortdurend met gevaarlijke
gedachten speelde. In zijn werk speelt het magische element een grote rol, een grotere
in ieder geval dan het rationele. In de Tweede Wereldoorlog was Jünger opnieuw
officier. In 1944 sneuvelde zijn 18-jarige zoon Ernstel, die ‘tot dienst aan het front
was begenadigd’. De jongen was veroordeeld wegens het luisteren naar vijandelijke
zenders, het oprichten van een politieke verzetsgroep en zijn uitspraak: ‘De oorlog
moet beëindigd en Hitler moet opgehangen worden!’ Jünger schreef over hem in een
brief: ‘Het was zijn eerste gevechtsdag, waarop hij zich heel erg had verheugd. Hij
wilde altijd al in mijn voetstappen treden en kwam nu, bij zijn eerste schrede, zo
oneindig ver boven mij uit...’ In 1939 was de novelle Auf den Marmorklippen
verschenen, in 1942 het dagboek Gärten und Strassen. Vele lezers ontdekten hierin
een zeer oppositionele houding tegenover de nazi-heerschappij en daarom werd een
herdruk van beide boeken verboden. Zij konden alleen nog in het buitenland worden
uitgegeven. Jünger was ook op de hoogte van veel van de nazi-misdaden, hij wist
dat in Polen joden werden vergast. Na de oorlog kreeg hij van de geallieerden een
publicatieverbod, hij moest worden gedenazificeerd, maar hij weigerde de formulieren
in te vullen. Er gebeurde niets. Toen in 1949 zijn eerste na-oorlogse werk werd
uitgegeven, bestond daarvoor onmiddellijk grote belangstelling, niet alleen in
Duitsland, maar vooral ook in Frankrijk. In 1955 organiseerde de Public Library in
New York een tentoonstelling van zijn boeken, in hetzelfde jaar kreeg hij de literaire
prijs van de stad Bremen. Jünger oefende in de jaren vijftig nog een grote invloed
uit op de Duitse letterkunde, ook nog op die van de jongeren. Zelfs Hans Magnus
Enzensberger had, voordat hij Brecht werkelijk ontdekte, nog een grote belangstelling
voor deze auteur. Er waren echter ook anderen, die hem heftig bekritiseerden. Zo
schreef Peter Hamm mij eens: ‘...Het is geen toeval dat rond het midden van de jaren
vijftig ook schrijvers, die met het fascisme gecollaboreerd hadden, opnieuw werden
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ontdekt: ik denk in de eerste plaats aan de onuitsprekelijke Ernst Jünger en aan
Gottfried Benn, die alleen maar dom was. (Symptomatisch was ook, dat in diezelfde
tijd
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zeer ‘bruine’ critici, zoals Friedrich Sieburg, Günter Blöcker of Georg Ramseger de
literaire pagina's van de grootste Westduitse bladen verzorgden of beheersten). Benn's
afzweren van de ratio en zijn verheerlijking van het irrationalisme en Jünger's
gefixeerd-zijn op de macht, weerspiegelden helaas maar al te precies de instelling
van een groot gedeelte van onze gemeenschap, die geenszins “heropgevoed” was...’
In ieder geval was er alle belangstelling voor het nieuwe werk van Ernst Jünger,
zoals Strahlungen (1949), Heliopolis - Rückblick auf eine Stadt (1949), Besuch auf
Godenbolm (1952), Das Sanduhrbuch (1954), enz. Ik wil graag bekennen dat ik het
niet allemaal gelezen heb. Wat mij bij mijn bezoek in Wilflingen opviel, was het feit
dat ook de Oosteuropese collega's zeer geïnteresseerd waren in Jünger, misschien
met uitzondering van mijn ‘uitzondering’. Er was een heel levendige discussie, er
werden over en weer vragen gesteld en voor een enkel ogenblik scheen
Tsjechoslowakije even vergeten. Ik kan niet zeggen dat ik zelf overliep van
belangstelling. In de tuin liep ik wat met mijn recordertje te spelen, ik wilde zo maar
wat stemmen door elkaar opnemen. Op een bepaald ogenblik stond ik tegenover
Jünger, die mij vroeg wat ik met dat ding wilde. ‘Een paar vragen stellen,’ zei ik, al
had ik eigenlijk niets te vragen. Ik had mij er ook niet op voorbereid. Hier volgt het
korte gesprek dat nogal abrupt eindigde:
vraag: Mag ik met een eerste vraag beginnen: Wat doet u nu?
Jünger: Wij staan nu met elkaar in de tuin onder een pruimenboom en wij hebben
zojuist al de bloemen en planten bewonderd. Vanmorgen heb ik gewerkt aan een
nieuw boek, dat ik thans voorbereid. Het zal overigens nog wel twee jaar duren.
Voorlopig heb ik het de werktitel ‘Drogen und Rausch’ gegeven. Eens zien wat het
wordt.
vraag: Bent u daarin erg geïnteresseerd? Ik vraag het u daarom, omdat, zoals u
misschien weet, ook in Nederland tegenwoordig grote belangstelling bestaat voor
LSD. Enige tijd geleden verscheen er een tijdschrift - een literair tijdschrift - met
uitsluitend LSD-bijdragen.
Jünger: Dat is mij bekend. Ik heb immers, overigens samen met professor Hofman
uit Bazel, die de LSD heeft ontwikkeld, misschien de allereerste experimenten gedaan,
in Bazel.
vraag: Kunt u mij daarover iets vertellen?
Jünger: Ik vond het overigens niet zo opwindend als het experiment, dat wij
daarvoor met mescaline hebben gedaan. Voor mij was mescaline een soort
koningstijger en LSD in vergelijking daarmee een soort huiskat.
vraag: Een papieren tijger misschien?
Jünger: Professor Hofman was echter van mening, dat hij waarschijnlijk een te
kleine dosis had genomen, anders had ik wel iets anders kunnen beleven.
vraag: Houdt u zich allang met deze experimenten bezig?
Jünger: Dat wel, maar ik zou willen zeggen, steeds met een tussenruimte van twee,
drie jaar. Dergelijke dingen kun je nu eenmaal niet doen als kettingroken.
vraag: En andere middelen, zoals marihuana bijvoorbeeld, vindt u die volstrekt
onschuldig?
Jünger: Nee, nee. Dat heb ik nog niet geprobeerd.
vraag: Dat hebt u nog niet geprobeerd?
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Jünger: Ik heb er ook een zekere angst voor, omdat het erg ‘exciting’ moet zijn.
Marihuana is zoiets als hasjiesj. Dat zou ik niet goed durven.
vraag: Maar gaat u door met deze experimenten?
Jünger: Wanneer de gelegenheid zich daartoe voordoet, ja. Professor Hofman
heeft mij zojuist geschreven dat hij weer bezig is een paar kleine verrassingen voor
te bereiden. Deze chemici werken tegenwoordig heel erg systematisch. Wat vroeger
alleen maar een kwestie van heksen of toeval was, dat staat tegenwoordig in het licht
van echte berekening. Het wordt haast griezelig.
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vraag: Wat vindt u ervan, dat ook heel jonge mensen - bijvoorbeeld in de leeftijd
van 14, 15 jaar - deze middelen al gebruiken?
Jünger: Ik vind dat heel gevaarlijk. Ik bedoel, wanneer een schrijver dat doet, of
een psychiater, dan heeft hij daarvoor goede redenen. Hij wil mischien de verruiming
van de (zijn) wereld in een verhevigde mate ervaren of hij wil zien wat er met
krankzinnigen aan de hand is om ze te kunnen genezen. Wanneer iemand dat
daarentegen alleen maar uit lichtzinnigheid doet, dan zou hij zich wel eens gevaarlijk
in zijn vingers kunnen snijden.
vraag: Iets heel anders. Ik herinner mij uw dagboekaantekeningen, waarin u schrijft
dat u tijdens de oorlog in Parijs Picasso ontmoette.
Jünger: Ja.
vraag: Kunt u mij daarover iets meer vertellen? Voor deze ontmoeting bestond in
Nederland - dat was kort na de oorlog - echt wel waardering.
Jünger: Meester Picasso maakte bij die gelegenheid een heel grote indruk op mij,
het magische in de mens werd voor mij in een persoonlijke relatie bij hem misschien
het duidelijkst, wanneer ik mijn ontmoeting met Martin Heidegger buiten beschouwing
laat, want bij beiden had ik het gevoel van een onmiddellijke emanatie, dat komt
toch heel zelden voor.
vraag: En dat was ook in die tijd mogelijk?
Jünger: Dat ging toen ook. Picasso kwam, geloof ik, met een klein groen hoedje
en toen hij de deur opendeed, had ik al dat gevoel van een belangrijke, heel bijzondere
ontmoeting. Wij hebben toen tweeëneenhalf uur een goed gesprek gehad.
vraag: Maar was het voor Picasso niet moeilijk juist in die tijd met Duitse militairen
te praten?
Jünger: Kijkt u eens, een grote geest, zoals Picasso, staat misschien boven
dergelijke dingen, die voor iemand anders misschien niet onschuldig zouden zijn.
Hier gaat het om precies hetzelfde wat ik zojuist over LSD en narcotica heb gezegd,
die zijn er ook niet voor iedereen. Wij zouden op dit alles trouwens ook niet zo sterk
de nadruk moeten leggen, daar zouden we in ieder geval moeite voor moeten doen.
Dit was ook meteen het einde van ons gesprek. Ernst Jünger was wat geïrriteerd en
zette zijn gesprek met de anderen voort. De Oosteuropeanen vonden het ‘incident’
erg mooi, ik wist zelf niet goed wat ik ervan moest denken. Ik heb de cassette ook
nauwelijks gebruikt, alleen voor de deelnemers aan de conferentie heb ik de tekst
laten uittypen. Ik kan ook nog steeds niet goed een eigen houding tegenover Jünger
bepalen. Wie belangstelling voor hem heeft, maar geen gelegenheid om zijn gehele
oeuvre te lezen, kan uitstekend terecht in de monografie Ernst Jünger door Franz
Baumer in de reeks Köpfe des XX. Jahrhunderts (Colloquium Verlag, Berlijn). Pas
heel onlangs hoorde ik, dat het vooral door Jünger's invloed is geweest, dat Picasso
niet door de Duitsers werd gearresteerd. Voor de juistheid hiervan kan ik echter niet
instaan.
In een der volgende nummers zal Martin Ros nader ingaan op de betekenis van de
figuur en het werk van Jünger. - Redactie.
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Habakuk II de Balker Eer de smeden!
Het volgende verhaal, zo begon de Vlaamse Gaai, hoorde ik van een spijker in een
deur aan de Barnsteenstraat..., of nee de Rogstraat; luister dan!
Ja.
In een klein kamertje, zonder vuur maar met blauwe balken, lag een man in zijn
bed die smid was. Hij heette Jan Sachs en was precies 69 jaar oud. 69 winters had
hij geleefd en t was winter, koud als de hel, bijtend als brandnetelblad. Het was nog
de tijd van paarden. Door het dorp waar hij leefde reed een ruitertje: de grijnzende
winter, dat de thermometers eronderhield en de tongen als messen sleep.
‘Verder Gaai!’
Het was nacht en Sachs had vijf tanden. Zijn kamertje lag op de zolder van een
smederij. Er waren in dat dorp twee smederijen. De kamer was maar gewoon, al zag
je dat niet. Maanlicht scheen door de ijsbloemen en het blauwe smidsoog van Sachs
onderscheidde de wastafel, de kobaltblauw geschilderde balken van de zoldering,
en als zijn blik opzij gleed zag hij een stoel, de deur en een stuk van een schildering
die op karton was geplakt en die een wazige heiland voorstelde, op 12-jarige leeftijd
de ijverige krekel uithangend en orerend in de tempel van Jeruzalem. De deur was
stil; de spiegel was stil en de hele winternacht hing roerloos als een kookpot waar
geen vuurtje onder brandt.
De kruk van de groene deur ging, heel zachtjes, omlaag, pang! als een bliksemstraal
schoot zigzag een licht de kamer binnen en een stem vroeg:
‘Slaap je al, vadertje?’
‘Nee.’
‘Ga dan toch slapen, lig toch niet wakker!’
‘Ik zal slapen als ik dat wil.’
‘Zal ik eventjes, heel eventjes bij je komen zitten?’ Het was Alwie, zijn dochter
die tegen hem praatte, de dochter van de smid Jan Sachs. ‘Zal ik een kruikje voor je
maken?’
‘Nee, sodemieter toch op.’
‘Het vriest heel hard, vader.’
‘Het vriest heel hard, vader...’
‘O, wat doe je toch weer lelijk. Wil je echt geen kruik?’
Een draadje dat op een kattedarm leek hing boven het kussen waarop Sachs' hoofd
lag (een kussen met tussen haakjes de initialen J.W.S.) en een blinde vleermuis, het
was Sachs' hand, trok de draad omlaag, zodat een ontploffing door de bevroren stilte
dreunde. Licht uit een lamp van 60 Watt maakte blauwe en witte ruiten op Sachs'
bed, liet twee sokken zien die voor Jan Sachs' bed neerknielden, een vuil hemd (jullie
merken wel, dit is een Nederlands verhaal, zogezegd een produkt van eigen bodem),
en twee laarzen waarvan de ene de andere te voet gevallen was en die er nogal
boosaardig uitzagen. Rechtop zat Sachs in zijn bed, met een donkerrood gezicht; een
neus zo stomp als de Lemelerberg waar swinters de skiërs van de hellingen razen,
glinsterend als tranen; met ogen die de zomer in je gedachten riepen met zijn geur
van hooi en gele appels. Hij schreeuwde het uit, zodat de 60-Watts lamp ervan
rinkelde: ‘Een kruikje wil
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ik niet! Aspirine wil ik niet! Flikker toch asjeblieft op!’
Hij stak zijn beide armen uit, die uit zijn te korte mouwen steeds verder naar voren
kwamen, almaar verder naar het gezicht met de blonde haren bij de groene deur.
‘Ga naar je Jan en laat mij nou maar stilletjes verrekken, dat is toch wat je wil,
hè... En ga je nou of ga je nou niet.’
De deur viel dicht en daarachter hoorde je snikken weglopen, korte snikken die
de een of andere trap op- of afgingen, een deur en gebrom van stemmen. Op straat
floot iemand met stijve lippen een zelfgemaakt deuntje, dat zo ging:
Nu is het nog maar een herinnering, herinnering
een herinnering, een herinnering

‘Ach, hou je kop...’ zei Sachs. Hij zat rechtop, en zijn tanden klapperden een beetje.
Met koude oren hoorde hij een bus in lage versnelling de bocht van de Barnsteenstraat
doorgaan, afremmen; er steeg gedempt gezang op, of het achter ruitjes vandaan
kwam. De bus met de winternachtdrinkers, met Jan Oling, Ruiten Drie en Alfons
Oling kwam uit Zoutstad terug en stopte bij de halte, dichtbij de smederij. Je hoorde
een dronkaard hoesten tussen de sneeuwhopen. Stappen. Een liedje, een deuntje
kaatste tegen de valse maan en rolde de straat over:
Joe geef mie kissis,
zwieter den wain...

Jan Sachs boerde. Hij bibberde van de kou. Het enige wat bewoog was een
onregelmatige flikkering buiten de gordijnen, de lamp in de lantaren zat niet helemaal
vast en de paar tellen dat hij niet brandde leken de gele bloemen op de gordijnen
donkerder. Verder alles stil! Stil als de verschrikkelijke dood die soms midden in de
nacht binnenkomt. Stil als het water van het kanaal waar soms een hond in drijft of
een hand! En wat een kou!
‘Achttien graden onder nul,’ zei Sachs tegen zichzelf met een stem die opgesloten
klonk. Hij torende heel stilletjes en hoog in zijn geruite bed en toen, terwijl hij naar
de deur loerde met één dichtgeknepen oog, greep hij voorzichtig met zijn hand onder
het bed.
Zonder dat hij ophield naar de deur te kijken en een beetje trillend van inspanning,
zat Jan Sachs daar en toen zijn hand terugkwam uit de rechterlaars (als een hond die
een poosje van huis is geweest) droeg die een geel pakje met een vliegende engel en
een lint, en het doosje met de vliegende zwaluw. Na een poosje rookte Jan Sachs een
North State en tikte voorzichtig, loerend naar de deur, de as af in de laars die het
dichtst bij stond.
Straatwegen! zei de Gaai, haha, oren en eikels, luister dan! Straatwegen renden
tegen die tijd piepend als ratten naar het dorp, klommen tegen de wegwijzers op,
slopen om het plein en luisterden aan de ramen van de Coöperatieve Zuivelfabriek
waar het stemmetje van de adjunkt-direkteur getallen oplas, zuur als taptemelk, en
waar boeren naar luisterden met hoofden zwaar als wagens:
‘De produktie van het afgelopen jaar bedroeg 3.767.423 liter gewone melk...’
Sachs' neus stak bijna in de laars, maar zijn hand maakte een lange reis naar de
tweede laars, half onder het bed, en kwam terug met een tinkelende fles die een
geheimzinnig etiket droeg en die klotste als water, als de grote zee. Het was
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middernacht. Koud als een steen trok zijn vrije hand de kurk uit de opening, terwijl
blauwe rook in draaikolken om zijn vijf mijlpalen golfde... Hij bracht de fles naar
zijn mond en nam een korte slok. De fles verdween weer in de laars. Rokend loerde
Sachs naar de deur. Met een zucht zei hij: ‘Knechtenbed.’ Hij rookte zonder na te
denken; wel vijf tellen doofde de lantaren.
Toen hij opnieuw aanflitste zat de fles weer in Sachs' hand. De adjunkt-directeur
zei: ‘Een produktie van 576.004 kg roomboter, wat een toename betekent van 334
kg.’
Een affiche klapperde halfbevroren van de kou aan een eikeboom in de V.straat
en brulde op datzelfde ogenblik:
‘Groot Bal!’
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Met grote ogen lag de zieke uit de V.straat te kijken naar het wapperende papier
tegenover zijn raam. Hij leed aan wel twee ziekten tegelijk, aan suikerziekte en aan
tuberkulose... Mooie zieke, je neus zit scheef, zo kun je niet naar het bal! Is het dan
zo moeilijk om aan twee ziektes te sterven?
Hij keek naar de rose letters die wit werden van ijzel en oostenwind. Wacht maar
op de rose spoken uit de aarde!
Sachs was weer elf jaar. Hij liep door de wei. Koeien stonden bij het zachtjes
roestende draad en wachtten erop dat Sachs hen haalde om gemolken te worden door
boerenhanden, boerenvingers. Groen was de wei, blauw de lucht... Hij voelde hoe
zijn benen omlaagliepen, de zak vol driften daartussen, zijn ogen die in zijn hoofd
brandden als kampvuren, vuren die je stookte van herfstblad... Diezelfde avond was
de maan groot en geel, honden huilden of ze gek werden en Sachs lag tegen de gele
hooiberg die ruiste als God; in het bos huilde een vossevrouwtje, een hond sprong
op een hond en Jan Sachs dacht: ‘Kijken! Kijken met 100 ogen wil ik! En voelen,
voelen met 100 handen.’
In de koude kamer nam Sachs een lange slok en lag tegen de hooiberg, met een
onderlijf dat smolt alsof het in tangen boven een vuur hing, een hoefijzer dat sluiten
moet, terwijl rook brullend en sissend omhoog gilt van de paardehoef; zijn hand om
zijn lid geklemd hijgde hij tussen zijn wijdopen lippen: Duizend jaar word ik! Ik
word 1000 jaar. Ik zal veel zien, ik zal alles zien, alles en alles.
Als een spijker zat Sachs in zijn bed, bijna even kort geworden als zijn naam die
hem 69 jaar had gedragen. Hij nam een nieuwe slok met witte lippen en kreunde
vreselijk, als een oude hond die nog stokslagen krijgt. De maan scheen op zijn zwarte
tanden, op de witte fles. Een balk blauw als het weerlicht zat in de spiegel; een stuk
muur. Plotseling rolde over zijn wang een traan. Hij pakte vanonder het kussen het
pakje North State en schrapte een lucifer af. Zijn halfdichte ogen loerden naar de
rook en hij prentte zichzelf in, monotoon:
Hou je kop, bek dicht, hou je kop.
Om je te snijden heb je alleen maar een mes nodig of je herinneringen! Die waren
het die Sachs eronder kregen, zijn herinneringen! En zijn verlangens, zijn oude
dromen: Natuurlijk, die ook.
‘Als het herfst wordt...’ dacht hij. ‘Waarom? Waarom wordt het herfst en winter?
Waarom?’ Hij stapte zijn bed uit, zo langzaam of het bed een stilstaande wagen was
en liep naar een donker plekje bij de deur waar een spijker uitstak die een smalle
schaduw afwierp op een foto in een houten lijstje, een lijstje bruin als de herfst. Hij
droeg de foto terug naar het bed en trok het geruite dekbed op tot aan zijn kin, met
één hand de foto dichtbij zijn ogen houdend of hij de beeltenis leven in wilde blazen;
zo kijken tovenaars soms naar de bergen. Het was een portretje van zijn vrouw, van
Alwie, roodachtig, verbleekt maar nog altijd glimlachend tegen de fotograaf die haar
in een rieten stoel had laten zitten, naast een gekke palm, bij een tafel met een boek.
‘Het was oktober,’ dacht Sachs.
Ja, in oktober was Alwina Sachs gestorven, tegen de avond. Sachs dacht, de foto
in zijn hand geklemd en starend: ‘Het was toen avond.’ Het was de eerste droge
avond in een herfst vol met regen, de wegwijzers schimmelig en weinig in de smidse
te doen, stille tijd: een slecht honingjaar voor de imkers, de bladeren waren heel
vroeg gevallen. Wagens waren de hele dag aan het ratelen. Maar tegen de avond
kreeg de lucht een regenkleur, onweer kwam opzetten, onweer kwam! Bliksems
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verlichtten de wagens die van alle kanten begonnen te rijden: wagens met aardappels,
met varkens in kooien, met resten verregend najaarshooi, met kalveren en spaden;
wagens met planken en doeken en manden, met zeilen en avondmelk, wagens met
meel en mest en ook lege wagens sloegen de weg in naar huis, langs de natte
zandweggetjes, door het drui-
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pende stervende Roârland, over het veld vol stenen, door het bos zonder bladeren.
Rij mijn paardje want het onweer komt!
Op de wegkruising bij het Roârland was een traktor blijven steken, Sachs was
erlangs gekomen toen hij een ploeg had weggebracht naar Alfons Oling.
Maar zij was toen gestorven. Ze lag voor het raam. Haar zusters kwamen haar
kussen en snikten het uit. ‘Zo jong!’ Dokter Osselanden kwam binnen, doornat, en
bleef bij haar. Eén ding was Jan Sachs niet vergeten, het doosje waarin haar tabletten
zaten, op het nachtkastje, met haar naam erop in blauwe inkt, dat doosje dat leeg
was. ‘Het ziekenhuis,’ fluisterde de dokter tegen Jan Sachs, maar die zag in de ogen
van de dokter dat er geen ziekenhuis stond op de hele wereld niet, waarin ze niet
dood zou gaan, op deze zelfde avond nog. Vandaag!
‘En wat is dat dan wel, vandaag? Hè? Kan iemand me soms vertellen wat vandaag
is? Nou?’ schreeuwde Sachs hard tegen het gordijn met de stompzinnige gele bloemen,
‘nou?’ ‘Is er iemand? Komt er nog wat van?’
Iemand zei, achter de deur, met een geschrokken stem:
‘Vader! Va-der. Is er, is er iets?’
Sachs zweeg een ogenblik en keek met dichtgeknepen oog een rookwolkje na.
Toen, terwijl hij zich bukte en het peukje doofde in de laars, riep hij met een woedende
blik naar de deur:
‘Er is niks! Helemaal niks! Wat zou er dan zijn? Ga slapen, ga slapen!’
Hij hoestte en om zijn hoest niet te laten horen, stak hij zijn hoofd onder het koude
kussen. Hij wachtte wel tien tellen. Zou ze er nog zijn? dacht hij. Laat ze toch
opkrassen. Of wou je me nog hoger hebben, bandiet? Moet ik soms op het dak gaan
wonen?
Hij stak zijn hoofd boven het dekbed uit.
‘Hihi, in de schoorsteen wonen zeker, als een gerookte ham,’ zei hij. Hij stak de
fles omhoog. Zijn hoofd was opgewekt en vol rook. ‘Ik ben nog lang geen ham,’
riep Sachs en hij nam een diepe teug jenever. De foto in de bruine lijst was bijna op
de grond gevallen. Tussen duim en wijsvinger van zijn linkerhand nam Sachs de foto
op en fluisterde tegen Alwina: ‘Ben ik niet altijd een goeie smid geweest? Jaja, we
weten het wel! Maar was ik niet een goeie smid? Ik heb je hand vastgehouden, ik
heb gezien hoe je doodging, 't is jouw dochter toch, Alwie. Ze hebben me in een
kamertje gestopt, Alwie.’ Een dronkemanssnik kwam uit zijn mond en hij overlaadde
het portretje van zijn glimlachende vrouw met kussen, er kwam een beetje spuug op
het glas dat hij wegveegde, vlug, voordat iemand het zag. Opeens daalde uit het
schijnsel van de lamp dokter Osselanden, die plechtig neeschudde en zijn hand ophief.
Angstig viel Sachs achterover, hij hield de foto in zijn hand stijf vast.
‘Zij was niet meer te redden,’ zei dokter Osselanden (de oude dokter). ‘Veel koorts,
Sachs, veel te veel. En erg vermagerd. Zeer sterk vermagerd, òp. Ja, zonder twijfel.’
Alleen boven de eik hing nog een wolkje, alleen uit de eiken bleef het regenen.
Even bleef dokter Osselanden nog staan in het natte gras...
Toen de vrouw van de smid begraven werd, waren er nauwelijks koetsen genoeg
voor de familie en de weeklagende buren, en tot uit de verre omtrek waren de klanten
van Sachs naar de smederij gekomen die in slagregen was gehuld. De lantaren doofde
opnieuw. Uit het stokstijve gordijn, donkergeel als die herfst, daalde de druipnatte
kronkelende weg af en de wielen van de koetsen begonnen te rollen. Jan Weegbree
riep: ‘Hop!’ Wat vlogen de paarden over de weg! Nauwelijks in toom te houden door
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de koetsiers die druipende hoge hoeden droegen, zwart als steenkool, met geruite
rode dekens over hun knieën en in hun hand zwarte zwepen...
Het lijfje van de smidsvrouw woog niet meer dan een paar gram, zo hard reden
de koetsen over de weg. En daarachter kwam gebukt onder paraplu's de rouwstoet,
met houterige
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stappen en struikelend in de plassen. Daar waren de Ferguson-rijders, zij die
maaimachines hadden gekocht; zij die haar hadden afgelegd helemaal vooraan, zij
die haar in de kist hadden gelegd en degenen die de spiegel hadden omgekeerd en
de gordijnen allemaal gesloten, en die nu zeiden, in de koetsen, op de weg:
‘Een knappe dode.’
‘Maar te lang, wel een half jaar, nee langer!’ ‘Alsof ze geverfd was; geverfd.’
De stoet trok door de deur, loste op, flikkerend kwam de lantaarn tot leven en het
werd meteen kouder. De winter reed op de muur, in Sachs' vel, in de zoetsappige
Jezus met zijn krimpende mond alsof hij oostenwind had gegeten; in de spijkers van
het huis. Het vroor in het verdoemde hol van de wereld, in kisten en kruiken, in de
letters op haar steen, in zeisen, wetstenen en honden. De lamp gutste zijn ijsachtig
licht uit, op de porseleinen kap stonden rode bloemen met groene geschilderde
bladeren. De oude hand van Sachs rookte en zijn mond blies een wolkje uit.
Namen schoten door zijn hoofd, met kransen van rook, hij hoorde lachen van
stemmen die nu niet meer bestonden, stukken van vechtpartijen, zijn moeder dook
op achter een groene heg, een laan schoot vrolijk tussen beukestammen door, Oling
met een glas, de rimpels in het gezicht van dokter Osselanden wiens eeuwige koorts
nu werd opgemeten door een marmeren steen en een kruis met krullen; de kop van
Appie de oude hond; straten; zijn vader met tussen zijn tanden een brandende pijp,
krom als de wegen gods. ‘Ik ben alleen,’ dacht Sachs, ‘alleen’, en het plotselinge
gevoel kwam in hem op, iets te moeten verrichten, zijn stem te verheffen, de laars
naar de spiegel te gooien en aan de scherven zijn vingers open te rijten zodat zijn
bloed zou vloeien als het enig levende in de doodstille kamer, het enige wat niet
bevroren was, niet stijf en wit.
Laat een traan vallen, vogels! Gedenk Sachs, alleen als de maan, als de rog in de
diepe zee! Zijn eenzaamheid opende zich als een peilloos diepe koker en daarin
stortte hij neer, vallend als een timmerman in een liftschacht, zonder schreeuwen,
vallend; vallend zonder stem om zijn verschrikking mee te delen. Terwijl zijn lichaam
van oud man achterbleef in het bed dat wel een houtkist leek, stormde zijn geest,
vervliegend als het hoorn van een paardehoef die schroeit onder de witgloeiende
omhelzing van een hoefijzer, opgejut als de spijkers met vierkante koppen die door
de gaten van het ijzer in de zachte hoef worden 81 geslagen, in razende vaart de
diepte in, een blauwe duisternis met rode weerschijn, het einde tegemoet van alle
dingen, de bodem van de put, en zonder dat je ze werkelijk zag, als mensen die je
ziet vanuit de raampjes van een sneltrein, doken in de wanden van de put onwerkelijke
gezichten en gestalten op, sommige oud, andere nog heel jong, grijnzende vrolijke
en sombere; maar allen leken maar één ding te zeggen en sommigen zongen het:
‘Daar gaat Jan Sachs, daar gaat hij! Hij
gaat voorbij, Jan Sachs vliegt voorbij!’

Zijn borst was volgestort met zand, en verstikt, van ver, sloeg zijn hart, als een
mistroostige klok in een andere kamer; het was hetzelfde gevoel als toen hij de trap
van het paard kreeg, toen Jan Doorn het dier niet goed aan de ring in de muur had
vastgebonden en het zich steigerend en hinnikend losrukte. Iets, het gaf niet wat,
moest hij nu doen om een eind te maken aan die vreselijke beklemming, aan de winter
in zijn borst. Het een of ander dat hem steun gaf, waaraan hij zich vastklemmen kon.
Zwaaiend in zijn bed ging hij staan en trok het verschoten gordijn opzij, de ringen
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knarsten langs de ijzeren roede. Op straat knarsten met bijna dezelfde melodie stappen
over de bevroren sneeuw:
Joe geef mie kissis
zwieter den wain...

Jan Sachs die de zoon was van Jan Sachs die de zoon van Jan Sachs was, smeden zij
allen van de voortijd tot de natijd, Jan Sachs zonder zoon, met een knecht die Jan
Doorn heet-
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te, een spook in zijn huis, Jan Sachs met zijn zoon Jan die in Australië woonde en
daar kangoeroejager was, grasvreter, lanterfanter, en die eenmaal in het jaar een brief
schreef (Dear Father, hoe gaat het U en mijn zuster en zwager? Met mij gaan de
zaken nog altijd niet naar wens maar hoop doet leven...), Jan Sachs wiens grootvader
de luizen van een gehucht in Westfalen de rug had toegedraaid en struikelend over
de kastelen in Westfalen, waar de boerekasten staan, door dat Westfalen zo zwart
van hondebeten en sprookjes, de kronkelende grens was overgestapt en die van
smidsknechtje tot smid opgeklommen met zijn eigen handen een schuur en een huis
had gebouwd in dit dorp.
Het huis, groter gemaakt door zijn vader die de varkens en kalveren uit de schuur
had verbannen, droeg een blauw bord met witte sierletters, door zijn vader eigenhandig
geschilderd:
Jan Sachs & Zoon, Hoef- en Kachelsmederij
waar nu de verf van bladderde; en als hij niet meer bestond zou Jan Doorn dat bord
overschilderen met het nieuwe opschrift:
Jan Doorn, Hoef- en Kachelsmederij
en zo zou alles verdergaan, andere winters, andere zomers, totdat er weer een nieuw
bord zou komen, en nog één, en zo verder...
Maar toen hij zijn hemd aantrok, de laars met as leegde uit het raam, terwijl hij
voor het raam stond, één laars aan zijn voet, de andere in de hand (de kou uit de
glinsterende straat sprong hem naar de keel), toen hij uit de fles dronk die aanvoelde
als een blok ijs, dacht hij: ‘Als er nog smederijen zijn, als er dan nog paarden bestaan.’
Voor zijn geestesoog galoppeerde het laatste paard op aarde naar de allerlaatste
smederij, uit de duisternis daarbinnen sproeiden vonken, slagen daalden op het
aambeeld. Hij trok een donkerblauw overhemd aan, een ‘Engels hemd’; zijn tweede
laars kreeg hij haast niet aan zijn voet. Hij trok het dekbed glad en klopte erop; het
weer zat in de spiegel; Sachs zag zichzelf, luisterend naar het gekraak van de balken,
het ritselen op de zoldervloer, de wind die een sissend geluid maakte in het niet
helemaal gesloten raam. Onbeweeglijk stond hij voor de spiegel, de hals van de fles
stak omhoog uit de zak van zijn manchesterjasje dat om hem heen slobberde; hij
krabde zijn kin. Hij dacht nu bijna niets meer, er hing alleen een voorstelling in zijn
hoofd, alsof die daar werd geprojekteerd: de smidse met het laatste paard, erachter
een eikenbos dat op de zoutbossen bij Zoutstad leek. Hij leunde toen voorover, met
beide handen op de wastafel, alsof het misschien de laatste keer was dat hij voor een
spiegel stond. Zonder lawaai te maken liep hij de trap af, op elke tree bleef hij een
tijdje staan. Beneden liep hij de kamer in, er was een rode gloed in de kolenhaard,
een zilveren kerstboombal ging stralen door dat beetje licht. Sparretakken versierden
de muur, vergulde denneappels tussen de naalden-, de lamp, de stoelen, het kleed op
de vloer, ze keken Sachs obskuur en brutaal aan, of hij hier niets te zoeken had. Sachs
stootte tegen de tafel, hij bleef geschrokken staan; niets; geen geluid. Toen haalde
hij uit een laadje twee bruinige briefjes met de scherpe kop van iemand die Erasmus
heette. Hij had zin om op de vloer te spugen (alles was buitengewoon netjes), maar
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haalde zijn schouders op en stampte opeens met één dreunende stap naar de deur.
Stilte!
Hij verkreukelde de briefjes van honderd in zijn zak, bedacht zich en ging terug.
Van de kapstok die hij ooit zelf had gesmeed (als geschenk voor zijn dochter) nam
hij zijn jas, een wollen das en een grijze wollen muts met oorkleppen die Alwie de
vorige winter voor hem had gebreid. De zwarte jas zat vol kale plekken, een oud
beestje dacht Sachs. Net als ikzelf. Hij stond opnieuw in de kamer. Eindelijk liet de
kamer zijn ware gezicht zien, dacht Sachs. Kijk, hoe alles naar hem loert! De kachel
sist het uit: ‘Ga weg!’ Hetzelfde schenen de bosgezichten aan de muur te zeggen, de
lamp met de franje (een lelijke lamp). Toen Alwie leefde kon je in deze kamer wo-
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nen, maar nu niet meer.
In de smidse gloeide nachtelijk vuur; hier bonsde zijn hart; als hij nu niet oppaste
zou hij nog teruggaan, met drie pakjes North State op zak terugkeren naar zijn kamer!
Een oud lemoen, een wiel zonder spaken dat Sachs daar nog neer had gezet, de
werktuigen en het aambeeld verspreidden een ruige vriendelijke warmte. Alles leek
hier de handen naar hem uit te strekken, hier was hij thuis geweest. Het was of de
warmte uit de wegggevlogen jaren hier naar toe was gevlucht, naar deze schuilplaats;
wat vergeten was, wat verjaagd was, alles wat in het huis geen bestaansrecht meer
vond, hier had het zich verstopt, hier was het ondergedoken, onder een mossige korst
roest, onder een zwart laagje tijd, onder de aanslag op de muren. Het aambeeld snikte,
maar het was Jan Sachs. Hij legde zijn hand op een wagenstel, op een stuk of wat
assen die als bonestaken in een hoek stonden, hij raakte het wiel aan; hij nam afscheid.
Dat waren niet zomaar ijzeren en stalen gereedschappen en werktuigen, het waren
medereizigers: broeders. Er is opstanding in het staal en het ijzer knielt in de aarde!
Soms zie je weleens op een bevroren stuk land, op een akker, een ploegje staan,
ondergesneeuwd en vergeten steekt het in de vore; zo stak het verdriet in Sachs' hart.
Hij schoof de balk weg voor de deur, draaide zich om, hield zijn hand voor zijn
ogen of hij een groot licht zag; toen liep de straat op hem af.
Vaarwel! Vaarwel! Vaarwel!
De vogels zaten als poppekastpoppen op een tak, poppen die eruitzagen als vogels,
en de Vlaamse Gaai hield zijn snavel. Ze keken of ze Sachs zagen lopen en hun
veertjes trilden van medelijden en sentiment.
Alleen de sterren, glinsterend als een straatweg, en de straatstenen die schitterden
als sterren.
(romanfragment)
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Alain-Fournier De verre vriendin vertaald door Hans Warren
Vertaling van alle gedichten van Alain-Fournier, te vinden in het nagelaten werk
‘Miracles’. Ze werden geschreven tussen april 1905 en augustus 1906. Vier verzen
dragen in het Frans een naam: L'Ondée, Conté du Soleil et de la Route, A travers
les Etés en Chant de Route, hier respectievelijk De Onweersbui, Lied van de Zon en
de Weg, Het Kasteel en Soldatenlied genoemd. De andere titels, ook de verzameltitel,
zijn van de vertaler.

De onweersbui
‘Een handvol bloemen waarin tranen trillen’ - Samain.
De kinderen vluchtten het huis in voor de regen
de nacht komt zacht en koel langs de verstilde wegen,
mijn wezen lost zich op in 't leven van de tuin,
verpuurd en zo bescheiden dat je niet hoeft schromen
mij lief te hebben thans - mijn lieve, die zult komen
aan 't nog gesloten hek tijdens zo'n voorjaarsbui.
Schuchter zoekend met aarzelende vingertoppen
die even trillen, open je het hek, bevangen
door liefde, avondwind, door angst en door verlangen.
Seringen buigen zich bevracht met regendroppen
over de spijlen; storten van vertrouwen zwaar
hun koele tranen op je haar.
Langzaam zoekend ga je in 't late schemeruur
plukkend de perken langs, met tussen je ceintuur
een bloem en in je handen trillende violen.
Pas op en ga niet langs die slingerpaden dolen
waar speelse wilde planten na dit mild verkwikken
ranken en kronkelen en verlangen te dromen,
je voeten vangen willen in hun natte strikken.
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De regenroffels zijn gedoofd,
't Gewas vouwt bloem en blad te dromen,
bedwelmend geuren alle bomen
nu liefste, kun je komen!
De hele avond loop je rustig door de lanen,
omringd door dauw en liefde, en lauwe bloesembladen.
Je gaat je buigen over mijn geliefde beek
om er je tuil te ontbinden, je strooit stuk voor stuk
de sombere violen en de smetloze jasmijnen
en heel de avond lang zie je ze zo verdwijnen:
door 't geurig waas van lente, regen en geluk
vervoert het brede kalme water, overstrooid
met bloemenkelken naar de nacht die kortstondige tooi.

Lied van de zon en de weg
aan een klein meisje
Wat dieper schaduw onder de kastanjes op het plein
en op de mulle weg wat feller zonneschijn...
Die hete hoogdagen gaan bruiloften voorbij
over de lange dorre weg in dubbele rij.
't Zijn boerenbruiloften in eindeloze stoeten
gedost in mooie kleren, becritiseerd na 't groeten.
En kleine kinders in de optocht zijn ontsteld
omdat hun ‘groot verdriet’ heel niet wordt meegeteld.
- 'k Denk aan de kleine jongen die veel op mij lijkt,
die in de lente, bij de peppels aan de dijk,
wegens de zoele morgenluchten en de wilde rozen,
omdat hij eenzaam was, en mee zou mogen komen,
reeds van het zomers bruiloftsfeest begon te dromen:
‘...Misschien dat ik wel naast die ene wordt gezet
die ik zo mooi vind en om wie ik huil in bed...’
(Moeders, als je wisten hoe je kinders voor 't slapen
tranen van treurigheid en vage liefde laten)
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‘...Ik krijg een nieuwe hoed van wit en glanzend stro,
de wind waait langs mijn arm de strookjes van haar mouw...’
-En droom mee zijn toekomstdroom van zondags goed.
‘...Het weer zal prachtig zijn, vol liefde en zomergloed,
en zij zal stellig lichtjes leunen op mijn arm.
We nemen kleine pasjes - ik draag haar zonnescherm.
Heel teder noem ik haar aanvankelijk “mejuffrouw”,
en later mogelijk, als 't donkerder wordt, houd
ik als de afstand lang is en de nachtwind koud
haar flinker tegen mij gedrukt en zeg ik haar de woorden,
ademloos, zonder vrees, die zij nog nimmer hoorde,
dingen zo waar en ijl, dat als zij wil antwoorden
haar stem in tranen hangt en niemand het kan horen.’
En ook denk ik aan de lelijke bruiden, die
op warme zomermorgens het stadhuis verlatend,
gevolgd worden langs de verblindend witte straten
door paren in paasbest onder schetterende muziek.
En ik bedenk hoe in het stuiven van de stoeten
twee aan twee deftig kleine, trotse meisjes lopen,
gekleed in witte jurkjes met brede kanten stroken,
en grote grove jongens, uit de steden gekomen,
met lelijke boeketten nagemaakte bloemen.
-'k Denk aan de kleine jongetjes, vergeten en ontdaan
omdat ze als de stoet vertrekt nog zonder partner staan;
- Aan kleine dorpsjongens; aan paartjes, uit de baan
gedrongen in het dwaas en rythmisch voorwaartsgaan.
- Aan kleine jongens die, alleen gebleven,
toch in de trotse lange optocht medegaan
naar 't doelloze festijn dat ginder wordt gegeven;
- Heel kleinen, hulpeloos zich door de rijen windend,
weten hun moeders zelfs niet meer terug te vinden.
- En een vooral, gelijkend meer en meer op mij,
een zie ik, een vooral, verloor er bij
een stoffig-harde windstoot in de volle zon
zijn mooie nieuwe hoed van stro en witte zij.
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Ik zie hem op de weg, hij loopt nu achteraan,
raakt achter bij de stoet der heren en der dames,
draaft achteraan - men lacht om hem - draaft achteraan,
verblind door 't helle licht, door stof en door zijn tranen.

Het kasteel
aan een meisje
aan een huis
aan Francis Jammes
Reeds verwacht
op al die warme, lome zomerdagen
die stolden tot verveling op de stille pleinen;
dromend van liefde en van je verschijnen
onder de schaduw van de blauwe regen, bij het hek
van een landhuis, verscholen in het lover;
door al die zomers van mijn kindertijd
waarin ik eenzaam droomde over
liefde en schreide van onwetendheid,
ben je eindelijk, onder een witte parasol, gekomen,
zo'n warme middag op de weg tussen de bomen;
ernst en verrassing lag op je gezicht.
Je hield het hoofd half opgericht
onder het open scherm in 't milde schaduwlicht.
Verbaasd en licht ontdaan
gekomen en zo blond te zijn,
plots even op mijn
pad te staan;
koelte te brengen van je handen
en in je haren
zomers van alle landen
der aarde.
Je bent gekomen - direct heb ik je herkend,
hoewel 'k je in mijn stoutste dromen
nog nooit zo mooi had gekend.
Dadelijk, vlak naast je - zo trots en maagdelijk
een opgewekte oude dame begeleidend was 't mij alsof je langzaam schrijden
(ik kwam net onder 't randje van je parasol)
naar 't zomerhuis van mijn kinderverlangens leidde.
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Naar een vereenzaamd huis met vogels op de daken
en blauwe regen wolkend om de deur en langs het plein.
Een huis met kleine leien torens op de hoeken,
met mogelijk een naam, een naam als die van boeken
die men op school als prijs kreeg bij het overgaan.
Bij voorbeeld, je zult mij op deze middag naar
wie weet waar... naar ‘Het Huis der Tortelduiven’ brengen.
Je zult daar binnen gaan,
bij het gesjilp der mussen op het dak
onder de schaduw van de dichtvallende poort. - Aan
de begroeide muur verstrooit een klimroostak
tedere blaadjes, kleurig, zwoel van geur,
kleuren van sneeuw en goud en kleur van vuur
over de groene banken en op alle perken
en in de lanen als op een processiedag.
'k Betreed, we volgen samen
met de oude dame, de lanen
waar je kleed vanavond, als we haar
naar huis toe brengen, geuren op doet waaien
met dezelfde kleuren als je haar.
Voorts ontvangen we daar
in grote donkere zalen
bezoekers waarmee we plechtig spreken
over prettige kleinigheden.
Ofwel ik lees je voor, dicht bij de duiventil
gezeten op een tuinbank, de hele avond lang,
bij 't eindloos koeren van de schuwe vogels, bang
opfladderend bij elk blad dat we omslaan,
ik lees je voor in de trillend nerveuze
schaduwenwemeling van de kastanjelaan
uit een ouderwets boek, of ‘Clara d'Ellébeuse’.
We blijven daar tot 't avondeten, tot de nacht,
tot 't uur dat men het rinkelen hoort van akers in de wel;
op een beschaduwd paadje spelen kinderen, klinkt gelach.
Daar dicht bij je, o verre, lieve,
daar ging ik heen,
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jij ging daarheen,
door mijn verlangen gedreven
om in mijn droom te leven
op dat kasteel waarvan je zijn zou, trots en vol vertrouwen
de Vrouwe.
Wij waren reeds op weg, nietwaar,
die zondag in Parijs, over de lange boulevard,
die toen om ons verlangen tegemoet te komen,
stiller lag uitgestrekt, weidser en lomer...
Daarna, de trap afdalend naar de Seine-kaden
en, dichter bij je, op de boot, nog later,
bij 't kalm geraas van de machines en het water.

Soldatenlied
wegen, waarlangs niemand gaat.
Jules Laforgue.
Een veroveraar, daarna allen, zingen:
Wij hadden koorts
van die moerassen
wij hadden koorts en trokken voort.
Wij hadden gehoord
dat in 't dichtst van die bossen
de zon nog smoort.
Wij kwamen te staan
met gebroken dissels
verloren hoefijzers
gewonde paarden
zwetende ezels
die, uitgeput, weigerden
verder te gaan.
Wij hebben de herinnering verloren
aan die verhalen als we thuiskomen.
We hebben de hoop verloren
ooit aan te komen.
Van het tuig der paarden
maakten we schoenen.
We moesten te voet verder waden
door stekelbrem die de voeten doet bloeden.
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Het stof heeft de wonden gestelpt
die genazen door het vertreden
van balsem en wilde geuren van de heiden.
Aan slootkanten zonken we uitgeput neer
met dampende lijven
maar er viel niets te zeggen, we hadden geen hoop,
er was niets te zeggen er was niets te drinken.
Wij verkozen de eindeloze begoocheling
van wegen en van horizonnen
steeds verschoven, steeds overwonnen;
mijlen die we in 't stof achter lieten
om nieuwe mijlpalen te bereiken
waarop vreemde namen prijken
van verre steden; namen die klinken
als de keien van de wegen
onder onze hakken.
Nooit bereiken we toversteden
die enkel welluidende namen zijn,
namen van in zonlicht verstorven steden.
Maar wij, wij willen leven in de zon
van deze hemelen,
onze schedels branden,
onze vonkenketsende laarzen doen afstanden
glorierijk klinken.
Wij kunnen luidkeels overwinnaarsliederen zingen
en schenken onze liederen om te drinken
voor onze dorst.
En we hebben koorts
van die verdroogde moerassen gekregen,
van die stoffige wegen,
die fata-morgana steden.
We hadden koorts
van de schaduwloze bossen;
de zandige heiden met hun rosse
gloed en scherp brandende geuren
drijven ons verder voort.
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De boomgaard
2 september
In 't milde, lage najaarslicht,
tedere zon in lauwe lucht,
- het weer is klaar en kruidig en
honinggeel als een bijenvlucht denk ik aan de oude vrouw, aan haar
die ik voor 't eerste zag, tien jaar
geleden
met kleine schreden
zich reppend in de boomgaard.
Ik zou als verleden jaar willen komen
peren schudden uit verwilderde bomen,
en ik zou als toen willen zien
hoe zij, een hoofddoek om de slapen
en langs het gerimpelde gelaat
haar blauwe schort vol vruchten rapend
druk bukkend onder de bomen gaat,
of bezig is om uit te leggen
met heel de inzet van haar oude boerse ziel
het pasgewassen linnengoed op de frambozenheggen.
Ik weet dat zij, deze laatste mooie dagen
ginds in de tuinen is, halfweg het dal,
en dat zij mij verwachten zal,
omdat er, op de bank, altijd
verhalen komen uit haar meisjestijd
onder die tere oude hemel van september;
omdat er ook peren te plukken zijn,
peren die ruiken als haar kasten
naar honing en naar amber.
Wellicht dat ginder niemand voelt
hoe dit alles met haar leven is vergroeid,
niemand dan ik.
Niet een weet hoe
het hek te openen, binnen te komen
zonder te breken de rustige dromen
die erf en verlaten bongerd omgeven
waaraan zij haar leven heeft overgegeven.
Niemand in het dorp kan het, niemand.
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En ik maak ieder jaar die bedevaart
vóór de luide dolle najaarswind
de boomgaard krakend in zijn ruwe handen wringt,
de takken breekt, en neer doet smakken
vergeten peren van de hoogste takken,
uitdovend - zoals voor tien jaar,
zoals na mijn heengaan ieder jaar,
wild, en met een huilende zucht
het schijnsel van haar kandelaar.
En eens komt hij en dooft ook haar
klein leven op zijn avondvaart
door deze dalen en de lucht.

Herfst
‘Geloof mij, nu is het wel voorbij tot volgend jaar’
Jules Laforgue
De eerste najaarsnevels slieren
over de varens, langs hei en venen,
over de sparren en jachtrevieren.
's Morgens vroeg zetten knappende vuren
de duistere kamers van hoeven, herbergen
en huizen op 't dorp weer in heldere gloed.
De reizende koopman, van verre gekomen
in zijn huifwagen over de koude wegen
spant af om te praten, zijn waren te leuren
en zijn verstijfde handen te warmen
terwijl zijn paarden rillen en dampen
bij de halfopen deuren.
Ik zie, bij het opvlammen, aan de wanden
voor men de luiken opendoet
in die kamers prenten met bonte kleuren
beschenen door de rossige gloed:
platen die heel de winter hangen
boven de schouw en waarop men ziet
mooie, in bont gedoste vrouwen
staand in een winters sneeuwverschiet.
En ik hoor: ‘Koud, vanmorgen! Er wordt vorst verwacht’
‘In 't bos heeft het ruig gerijmd vannacht’.
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Wij, die zo ver op pad reeds waren
naar zomerland, moeten wij heden van
't kasteel weer alle poorten sluiten
en omkeren, en naar huis toe gaan?
Zullen wij, gehuld in lange jassen
teruggaan langs bevroren wegen
waarop kastanjes zijn neergeregend,
in ezelwagentjes en in kalessen
vervuld van droefheid en verzwegen
wanhoop, nu de zomer is vergleden?

Motregen
Nu 't regent en luide winterwind
de dag lang druppels met glazen geluiden
doet ruisen tegen de heldere ruiten
van de serre waarheen ik ben gevlucht,
en de rook der schoorstenen neerslaat,
de wingerdranken van het prieel
losrukt en rondzwaait in de lucht
weet ik niet meer, waar Zij is heengegaan... waarheen?
Lopend langs de plassen, door de laan,
door 't natte zand van deze tuin,
het oord van onze zomerdroom,
is zij weggegaan.
En het huis is verlaten, waar wij waanden
heel die zomer te slijten als een heerlijk seizoen
onder 't lover op de besproeide lanen;
verlaten is het huis van mijn verlangen
met zijn dak van nat glimmende leien,
zijn uitgevlogen vogelnesten
waarvan de halfvergane resten
bij slierten langs de goten hangen
te slingeren in de wind.
't Is bijna nacht.
De regenwind meet zijn kracht
met paraplu's en bevochtigt de gelaten
van dames die langs verlaten straten
uit het dorp komen.
Zij doen het tuinhek open...
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O meisje, mijn vriendin
die niet is gekomen,
dit uur gaat voorbij.
Het hek knarst niet,
ik verwacht je niet,
ik schuif zelfs niet het gordijn opzij
om je door wind en regen te zien komen.
Vriendin, dit uur verglijdt het was geen uur van óns leven
dat we liefhebben zouden
als alle uren van het hele leven,
door jouw ernstige handen van mooie vrouw
simpel gegeven.
Je bent weggegaan...
Het motregent in de laan,
je fijne enkels zijn nat geworden.
Het druilt door de kastanjebomen
die warrig zijn en ontluisterd,
en op de bank waar deze zomer
in 't schemerduister
je zat te dromen.
De regen dwarrelt om het huis en op de binnenplaats
en langs de leren klimopbladen bij het hek
en, misschien voor het laatst
kijk ik er naar, fluisterend,
misschien voor het laatst:
zij is heel ver weg - waar is ze, aan welk venster
rust nu haar peinzende gezicht?
Bij het valer worden van het licht
sluit ik de luiken van mijn raam
die nat en klappend aan de muren slaan,
en ik ga van 't grasveld binnenhalen
een croquetspel dat nog in de regen ligt.
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Het boerenhuis
In de holle weg die naar de hofstee leidt,
in zon- en schaduwspel dat door de heggen glijdt
waar schuwe kuikens in verdwijnen,
daar, bij een damhek, ben je verschenen,
gekomen door de korenvelden.
Je liet met achteloos gebaar
je rokzoom slepen en je parasol daar ben je teruggekeerd
onder de hazelaar
naar 't huis van onze liefde van weleer.
O ongenaakbaar-verre, nu zul je niet komen
op het kasteel van de voorbije zomer;
die zomer en die liefde zijn voorbij.
Nu je gekomen bent
gaan we in felle zon tussen de ruwe boeren
naar de arme huizen van weleer en van altijd.
En toch,
o nobele vriendin, mijn trouwe, stille
verre vriendin, vrees niet, om mee te gaan
over het erf waar reeds de wagens staan,
sombere boeren zwijgend de merrie aanspannen.
Ga zitten op de hete leren zitting
die schommelt, tussen touwen opgehangen
achter de bok van de wagen.
En houd je parasol opengeslagen.
De boer zal zich omwenden:
‘U kon beter voorop zitten!’
Zeg hem zacht, alsof
je er werkelijk was, van niet.
En laten we blijven zitten,
schommelend, dooreengeschud,
om te kijken.
We staan stil... ho... là!
op de weg, die na in het binnenland
zich langs heuvels te hebben gewonden
verbreed is tot een straat,
waar de wagenmaker
een rijtuig te drogen heeft gezet,
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waar aan de schaduwkant van de weg
vrouwen naaien in duistere vensters.
We staan in het volle zonlicht stil
voor een huis.
Wees niet bang, over de slootplank te gaan;
ik licht de klink van het witte hek.
Daar, onder de wijntak
op 't kleine plaatsje met begroeide muren,
rust eindelijk je hand onwennig
op de zwarte kruk van de zware deur.
Men heeft ons niet verwacht.
Niemand kwam in het deurgat,
de hand boven de ogen,
om ons te zien aankomen.
De wagen rijdt weg;
wij staan naast elkaar en schromen
de bovendeur open te duwen, binnen te gaan
en voor onze ouders te staan.
Wees niet bang dan om te weinig
te houden van deze gedroomde dag.
En laten we teruggaan, laten we gaan
naar gindse daken, verspreid tussen de bomen
onder de witvlokkige luchten,
flonkerend in de verten
als stukjes glinsterkei of spiegels
tussen gras en roomwit boekweitveld.
O ranke, tere,
het wordt een mare in deze landen
hoe je middel te omspannen was
met beide handen;
o blonde, stralende verschijning,
men zal je kronen willen met de rijkste korenaren
om je te eren bij het oogstfeest;
men zal je brengen de zwaarste granen
die stroomden uit de dorsmachine
die men over het veld hoort ratelen
en zuchten op de erven waar
stof en kaf in wolken stuiven.
O mijn vriendin,
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ik zal mijn hoofd
ik zal mijn hoofd tegen je jurk leggen
wanneer we in de lage koude kamer zitten,
en het zal zijn of we vanaf die morgen
samen geweest zijn in het heerlijk koren,
alsof we, trekkend door de dorpen,
overal het knerpen hoorden
van lage deuren, vermolmde blinden,
of we, voortgaand over de velden
het staag ratelen van het dorsen hoorden,
of we ons eindelijk bevinden
's avonds op een eenzame boerderij
om melk te drinken.

Henk van Benthem Schilderij
Ik stond naar een museumstuk te kijken.
De gids sprak van de kunst om weg te laten.
Ontbreken van veel lijnen kan verrijken.
Ik knikte maar en liet hem verder praten.
'k Zag later schilderijen in de straten:
de meisjes in haar zomerse kledij.
Toen wist ik, dat het waar was wat hij zei.
Betov'rend is de kunst om weg te laten...
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C. Buddingh' Dagboeknotities
22-9
Lees in de NRC dat Montherlant dood is: op zijn zesenzeventigste zelfmoord gepleegd.
In dat soort gevallen vraag je je af: is het een kwestie van totale depressie of van
ongeduld? Ik ben altijd een groot bewonderaar van zijn werk geweest sinds ik, voor
de oorlog, in die oude, gele, met houtsneden geïllustreerde Livre de demain-uitgaven
Les célibataires en Le petit infant de Castille kocht; wat zullen ze gekost hebben
destijds: hooguit een paar kwartjes. Wat me in zijn werk altijd heeft aangetrokken
is de enorme reserve die hij om zich heen wist te scheppen en te handhaven, hij drong
wel tot jou, de lezer door - en hoe! maar jij, de lezer, werd uitermate gedecideerd op
een behoorlijke afstand gehouden. Hij was, in dubbele zin, een van de laatste
aristocraten (en hoe democratisch ik verder ook mag zijn, in de literatuur erken ik
wel degelijk rangen en standen), een schrijver zonder erfgenamen, niet omdat hij
zijn tijd zou hebben overleefd, maar omdat hij alles wat hij te zeggen had zo
onverbiddelijk geformuleerd heeft dat iedereen die bij hem in de leer zou willen gaan
onmiddellijk zijn imitator zou worden. Een groter compliment kun je een schrijver
waarschijnlijk niet maken.
Vanavond zitten lezen in Montherlants Essais: stukken uit Mors et vita en Service
inutile: een klein eerbetoon vanuit Bankastraat 62, Dordrecht, aan een man wiens
houding: volmaakte onafhankelijkheid, ik misschien nog meer bewonderd heb dan
zijn geschriften.
Met het verstrijken van de jaren verlies je wel je illusies maar niet je dromen.
Meermalen tijdens discussies na lezingen wordt me gevraagd waarom ik schrijf of
wat ik met mijn werk tracht te bereiken. Op de eerste vraag vond ik het goede
antwoord weer bij Montherlant: ‘Les oeuvres des écrivains ont été faites par le besoin
organique qu'ont les écrivains à s'exprimer.’ Inderdaad: het is - wanneer het goed is
althans - even onmogelijk om een gedicht, een verhaal, niet op te schrijven, als niet
zo nu en dan naar het toilet te lopen wanneer je de ene liter bier na de andere naar
binnen slaat. En wat mijn ‘oogmerk’ betreft: ik geloof dat ik alleen zou willen dat
mijn lezer van mij leerde - een afschuwelijk woord, maar ik weet geen beter - om in
nuances te denken, zich zelf niet als het middelpunt van welk universum ook te zien,
maar juist om zich zelf te lachen, grijnzen, grinniken en zich met Thomas Carlyle het is zeker niet een van de beste verzen uit de Engelse literatuur, maar wel een van
de gedichten die de meeste indruk op mij gemaakt hebben toen ik het, in 1936, las af te vragen:
What is man? A foolish baby,
Vainly strives, and fights, and frets;
Demanding all, deserving nothing; One small grave is what he gets.

En speciaal wanneer je maar voldoende overtuigd bent van dat ‘deserving nothing’
kan het leven uitermate plezierig zijn.
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28-9
Vergelijking: zo bekend als de onbekende soldaat.

29-9
Nog een vergelijking: hij zit haast net zo vaak bij de dokter als een profvoetballer.
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1-10
Vanmiddag, na het stuk over Sport en massa voor Onze jaren '45-'70 te hebben
voltooid, even een kijkje wezen nemen in het boekenantiquariaat, dat Dordt al zo'n
jaar rijk schijnt te zijn, maar dat zo buiten iedere route die ik door de stad pleeg te
nemen ligt dat ik pas met het bestaan ervan op de hoogte werd gebracht door een
stuk in De Dordtenaar van een dag of tien terug. Veel oude rommel, ook goede en
belangwekkende dingen, zoals een driedelige Berg van licht voor f 50,- (ik had er
zelf een uitgave in één deel van, waarschijnlijk later gebonden van plano vellen, die
iemand eens heeft geleend en nooit teruggebracht). Gekocht: Maurice, de posthume
roman van E.M. Forster, spiksplinternieuw exemplaar, winkelprijs £2, voor een
tientje; het wel waard, maar toch ook niet bijzonder goedkoop, en een bundeltje
Essays of our time (herdruk uit '48) voor f 2.25. Verder vrijwel niets van mijn gading
gezien, maar ik ga er stellig zo af en toe eens even neuzen.

4-10
Het is jammer dat nog geen enkele beeldhouwer op het idee is gekomen om
standbeelden te maken met verwisselbare hoofden.
Nu de democratisering zich op zoveel terreinen des levens heeft doorgezet, en/of
(nog) aan het doorzetten is, is het een tikje spijtig - en ietwat bevreemdend tegelijk
- dat verzamelaars zich nog altijd op het bijzondere, zo al niet unieke, richten. Hoe
interessant zou bij voorbeeld niet een collectie wasmiddelen van heel de aardbol
bijeengegaard kunnen zijn. Of straatstenen. Of pondjes suiker.
Een goede smaak berust voor zeker vijftig procent op een goed geheugen. Een slechte
smaak trouwens ook.
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Er zijn slaapverwekkende boeken in overvloed, maar er is - bij mijn weten althans
- niet één bewust slaapverwekkend boek. Dat zou ik nu wel eens geschreven willen
zien.
Het werk moest zich tot de schrijver verhouden als een foto tot een silhouet.
Stipt op tijd komen is zowel een kwestie van beleefdheid als van ongeduld.
Romantici zijn mensen die meer proberen te zeggen dan zij bedoelen.
Luie mensen weten wel wat werken is, maar altijd bezige mensen weten niet wat
luieren is.
Een goed schrijver: iemand die iets verandert aan het verleden.
Mooi antwoord dat Leo Marchand destijds gaf, toen iemand hem vroeg of hij zich
wel eens schilder voelde: ‘Ja, maar nooit als ik aan het schilderen ben.’
Bij het bladeren in mijn agenda - op zoek naar een telefoonnummer - vind ik nog
een mooie uitspraak van Bert Schierbeek (gedaan op 8-8-72): ‘De speld in de hooiberg
is best te vinden, als je er maar niet naar zoekt.’
Er zijn mensen met wie je het best oneens mag zijn, als je eerst maar even beleefd
aan ze vraagt of ze het goed vinden.

10-10
Volgende week, als de scholen herfstvakantie hebben, gaan we met ons vieren plus
Sacha's vriendin Ellen een weekje naar Parijs. Het is nog een dubbeltje op zijn kant
geweest, want alle hotels zaten propvol - schijnt in verband te staan met de grote
autotentoonstelling die er momenteel is - maar na veertien keer bellen hebben we
toch nog succes gehad: in het zeventiende arrondissement, in de buurt van het Parc
Monceau dus. Het zal vreemd, maar ook zeer plezierig zijn om Parijs na al die tijd
(zeventien jaar) weer terug te zien. Theo beloofde in elk geval al het adres van een
zeer goede tweedehands boekwinkel. Als ik me nu ook nog maar een beetje lekker
fit zal voelen.
Een van de moeilijkste dingen in het leven: voorkomen dat men de slaaf van zijn
eigen gedachten wordt.
Hij was een mens zonder één zwakke plek. Afschuwelijk!

11-10
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Wat ik nog steeds een van de mooiste opmerkingen van Paul Klee vind, waarschijnlijk
omdat ze ook zozeer op mij zelf van toepassing is (uit Tagebücher 1898-1918): ‘Mich
braucht niemand zu ironisieren, das besorg ich schon selber.’
Als men ergens een strop ophangt, daagt er altijd wel iemand op die er zijn hoofd in
wil steken.
Schrijven: iets afluisteren wat door niemand gezegd wordt.
Ieder schrijversoeuvre bestaat uit een aantal variaties op een aantal thema's. En of
hij een goed schrijver is hang niet van de thema's af, maar van de variaties.
Er zijn mensen die hun bril alleen dan opzetten wanneer ze iets niet willen zien.
Er is maar één ding erger dan een kolonelsregime. Dat is een regime van
sergeantmajoors.
Dat je eenmaal niet meer zult kunnen zien: dat kun je je voorstellen; dat je eenmaal
niet meer zult kunnen horen: dat kun je je voorstellen; dat je eenmaal niet meer zult
kunnen
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eten: dat kun je je voorstellen; dat je eenmaal niet meer zult kunnen drinken: dat kun
je je voorstellen; dat je eenmaal onder de grond zult liggen: dat kun je je voorstellen.
Maar dat je hersenen eenmaal niet meer zullen werken: dat kun je je niet voorstellen,
onmogelijk!

17-10
Het is twaalf minuten voor vier, we liggen, praktisch allemaal volkomen uitgevloerd,
in ons hotelletje in het zeventiende arrondissement: Hôtel du Boursault (in de rue
van dezelfde naam, een zijstraat van de Boulevard des Batignolles; métro: Rome)
na ruim twee dagen Parijs, waarin we meer afgewandeld hebben dan soms in een
week Londen. Maar dat is zo'n vertrouwde plaats voor ons: we kennen er niet alleen
precies de weg, maar weten ook waar je lekker even rusten kan, waar je op bepaalde
uren bij voorkeur niet moet zijn, etc. Hier in Parijs is alles - zeker voor Sacha, Ellen
en Wiebe - nieuw, en Stientje en ik herkennen wel veel, maar moeten ons toch ook
in allerlei opzichten heroriënteren. (Zo wist ik bij voorbeeld niet meer op welk deel
van de Seinekaden de boekenstalletjes staan; het daarstraks op de Place des Invalides
aan een agent gevraagd: Quai de Conti, Quai des Augustins, gaan we morgen eens
snuffelen.) Ik schrijft dit in een fraai Frans cahier (zij het met een spiraalband, waar
ik eigenlijk een hekel aan heb) van Gibert Jeune, die twee zaken heeft, een: 15 bis
Boulevard Saint-Denis, Paris (2e), de tweede: 5 Place Saint-Michel, Paris (5e), waar
ik het mijne kocht. Me verder alleen nog aangeschaft, bij Joseph Gibert (zou dat de
pa van Gibert Jeune zijn?), 26-30 Boulevard Saint-Michel, twee deeltjes Max Jacob,
voor wie ik vanaf mijn achttiende, negentiende, een groot zwak heb gehad: Le cornet
à dés (zijn prozagedichten, in de Collection poésie van Gallimard) en Le laboratoire
central, ‘echte verzen’, met een lange inleiding van Yvon Belaval (een naam die mij
overigens niets zegt).
Zondag na aankomst zijn we, na onze koffers te hebben weggebracht, meteen
Montmartre ingedoken, waar we in 1950 logeerden, ik dacht in de Rue du Chevalier
de la Barre, maar toen we daar kwamen wist ik: nee, hier kan het niet zijn geweest.
Rondgedwaald door de straatjes rond de Sacré Coeur; ik wist dat het raam van onze
kamer destijds uitkeek op een heel smal straatje waar een trap was die omhoogvoerde
naar de Sacré Coeur; dit steegje na veel zoeken gevonden, het afgedaald - en toen
zag en wist ik het weer: het was de Rue Ramey waar we toen gelogeerd hadden en
het hotelletje heette Hôtel du Chevalier de la Barre. Het was inmiddels omgedoopt
in Hôtel du Sacré Coeur en zowel het hotelletje zelf als heel de buurt er omheen destijds een ‘goede volkswijk’ - was veel sjofeler en armetieriger geworden. Ons
andere hotelletje, waar we in '55 voor twee weken waren heengetrokken, maar op
de vierde of vijfde dag al een telegram kregen dat Sacha, die bij mijn moeder was
achtergebleven, ziek was: heimwee bleek het vooral te zijn, terwijl hij toch nog maar
vijftien maanden was, stond er ook nog (in de Rue Jacob) en de naam was ook nog
dezelfde gebleven: Hôtel des Deux Continents. De sfeer in Parijs is toch wel
veranderd, vind ik - al kan het ook aan de (= mijn) leeftijd liggen: destijds vonden
we het een opwindende metropool, waar je zomaar echte etsen van Miro en Max
Ernst kon kopen (voor maar zo'n vijfendertig, veertig frank, die we toen helaas niet
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hadden), nu komt het ons, al bevalt het ons er bijzonder goed, veel meer voor als een
- speciaal wanneer je de vergelijking met Amsterdam trekt - uitzonderlijk groot
uitgevallen en ook heel levendige provincieplaats. Je hebt niet (meer) het gevoel dat
er echt iets gebeurt, wat je wel in A'dam en ook (nog) in Londen hebt, al is het ook
daar al iets minder geworden. Maar ‘hippies’ (of wat daar dan ook op lijkt) zijn we
nog niet tegengekomen; het haar van zowel Sacha als Wiebe is drie tot viermaal zo
lang als van vrijwel iedere Franse leeftijdgenoot die we zijn tegen-
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gekomen; de meisjes zien er zeer verzorgd en soms ook heel elegant uit, maar nooit
eens gewaagd of gewoon lekker knots. Je krijgt in alle opzichten het idee dat alles
hier nog in alle opzichten langs lijnen der geleidelijkheid verloopt. Maar de stad zelf
is prachtig natuurlijk en daar genieten we ook enorm van, vooral omdat het weer
voor honderd procent medewerking verleent: sinds we zondag om zes voor twee (op
de minuut af volgens de dienstregeling) aankwamen, hebben we nog niet één wolkje
aan de fragiel-blauwe herfstlucht kunnen ontdekken. Nu schenk ik me nog een glaasje
Côtes du Rhône Villages (‘Distingué par le cercle des épicuriens’) in - eigenlijk
graden te koud, maar wat kan mij dat schelen - en ga een paar versjes van Max Jacob
lezen.
Twee minuten later: ik sla Le laboratoire central op en lees (op blz. 152 in het gedicht
Léon! Léon!): ‘Je n'ai pas le courage de mettre l'autre soulier.’ Dat zou een regel van
Remco kunnen zijn.
Wat me hier in Parijs nog steeds een beetje vreemd aandoet: dat ik in het buitenland
ben maar geen Engels moet spreken.

18-10
Grijze, kille dag vandaag. Vanochtend om tien voor half tien uit het hotel vertrokken,
er vanavond om precies half tien in teruggekeerd: een behoorlijk lang dagje dus.
Programma in het kort: door het buurtje (bijzonder aardig) achter ons hotel naar
het Parc Monceau, vandaar naar Eiffeltoren plus Champs de Mars, vandaar weer
naar Montparnasse, omhoog (op de kaart dan) naar de boekenstalletjes langs de Seine
(helaas maar weinig open, waarschijnlijk door het koude weer), toen St. Germain
weer in, gegeten in de Rue Mazarine en uiteindelijk met de métro terug naar de Rue
Boursault. Langs de Seine gekocht, samen voor de somma van zeven frank:
Beaumarchais, Notes et réflexions en Montesquieu, Cahiers: twee boeken met
aforismen, aantekeningen over van alles en nog wat en dergelijke. Nieuw gekocht
(eerder op de dag) Proust par lui-même en Montherlant par lui-même. Laten liggen
(weer in de Seine-boekenstalletjes): Gide, Interviews imaginaires (vroegen ze maar
vijf frank voor, maar ik had er geen idee van wat het kon zijn, kende zelfs de titel
niet en was bang dat de preker Gide er te veel in aan het woord zou zijn) en André
Billy, Vie des frères Goncourt: drie delen voor veertig frank. Dat ik dat niet heb
meegenomen spijt me wel, misschien ga ik er morgen nog wel even voor terug. (Ik
heb daarnet nog even een dronkemansgebedje gehouden en het kan waarschijnlijk
net.) Overigens wederom volkomen uitgevloerd: ik denk dat ik voor tienen onder de
wol zal liggen. (In ieder geval voor half elf: zo'n twee à tweeëneenhalf uur eerder
dan thuis. Maar daar fiets ik per week nog geen tiende van wat ik hier alleen vandaag
al heb afgelopen.)
Dat Parijs toch een stuk kleiner is dan Londen kun je vooral merken aan de afstanden
tussen de ondergrondse stations: meermalen heeft de trein nauwelijks meer dan een
halve minuut nodig om van het ene naar het andere te komen; een enkele keer zelfs
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minder dan een halve minuut (bij voorbeeld van Strasbourg - St. Denis naar Château
d'Eaux: zesentwintig seconden).

19-10
Weer een hele dag (van half tien tot half tien) er op uitgeweest, ditmaal opnieuw bij
een blauwe hemel en - af en toe - lekker zonnetje. Na ontbijt in een plezierig cafeetje
in de Rue des Dames (gisteren ontdekt, houden we ons ook de komende twee dagen
aan) richting grote boulevards gewandeld, vandaar langs Opéra en Madeleine naar
het Louvre, er de Franse schilderkunst bekeken (over ‘literaire elementen’ gesproken!),
toen naar de boeken-
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stalletjes, waar ik de drie delen André Billy toch wilde ophalen, maar toen ik ze - na
veel zoeken in welk kraampje ze gestaan hadden; Stientje wist het te ontdekken eerst toch nog even inzag, bleek het maar een biografie te zijn tot aan de jaren dat
ze hun Journal zijn gaan bijhouden. In plaats daarvan toen maar een driedelige
gebonden - zij het helaas ietwat protserig en vooral ook nogal kitscherig - gebonden
editie van Chateaubriands Mémoires d'outre-tombe gekocht. Om van alle wandelen
dooltochten bij te komen wat gedronken in een cafeetje net op de hoek van de Quai
des Orfèvres (Le Rigodon), waar we, om de tijd aangenaam te passeren, met ons
vijven ‘cadavres exquis’ hebben zitten maken; er zijn diverse erg mooie uitgekomen
(vind ik). Hier een selectie, waaronder ook enkele die we vanavond, in hetzelfde
eethuisje als eergisteren, tussen hoofdgerecht en dessert hebben vervaardigd: ‘De
vrolijke intellectueel slurpte het bijziende aapje. De semi-neurotische prothese vocht
met de manke thermometer. De van vreugde stralende leeuw ronselt het
semipermeabele hoedje. Het giechelende struikelblok electrocuteert de geknakte
baviaan. De paranoïde ketter is de geniepige anti-alcoholicus. De achterdochtige
meeuw perforeert de schizofrene piano. De elastische sergeant eerste klas speelt de
gesoigneerde kolenkit. De geuniformeerde kever onthooft de nieuwsgierige
schrijnwerker.’ En wat misschien wel de mooiste van allemaal is: ‘De marxistische
muis verzilvert de honingzoete minstreel.’
Het is jammer dat De schone zakdoek niet meer bestaat: Gertrude en Theo zouden
ze vermoedelijk graag er in hebben opgenomen.
Overmorgen gaan we alweer naar huis, maar we komen, ijs en weder dienende,
snel terug: we hebben ervaren dat Parijs eigenlijk vlak bij Dordt ligt. Maar als je bent
opgegroeid in een tijd toen zelfs een tochtje naar Scheveningen al een ‘hele reis’
was, blijf je afstanden op die schaal bezien, hoezeer je verstand je ook mag influisteren
dat je een beetje aan het dazen bent. Met andere woorden: ook reizen moet je leren.
En liefst zo vroeg mogelijk.
Een prachtige en ook zeer hooghartige - maar misschien wel prachtig door zijn
hooghartigheid - op de eerste pagina van Beaumarchais' Notes et réflexions: ‘Nous
consentons que vous sachiez tout, souffrez que nous ignorions quelque chose.’

20-10
Om dezelfde tijd gestart vandaag, maar veel eerder (kwart voor vijf) terug in het
hotel: we waren alle vijf doodop. Vanochtend door Montmartre naar het Musée
Grévin geslenterd, dat pas om twee uur open bleek te gaan (en het was toen tien over
twaalf), na een verfrissende dronk dus naar het Musée de l'art moderne, daar in de
buurt wat gegeten.
Toen we in het museum kwamen bleek dat als gevolg van personeelsgebrek
(suppoostentekort) 's morgens alleen de tweede etage te bezichtigen was en 's middags
alleen de eerste. En dat in een land dat zich - en zeker niet ten onrechte - altijd zo
voor laat staan op zijn cultuur. Alleen dus de ‘moderne kunst’ van tussen ± 1900 en
± 1925 gezien, wat nauwelijks meer moderne kunst kan worden genoemd. Ik had
me juist zo verheugd op (onder andere) de Magrittes en Max Ernsts; nu waren er
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zalen vol Bonnards en Vuillards en Dufy's en Rouaults te zien, die mij eigenlijk
nauwelijks interesseren. Maar er was natuurlijk wel erg mooi werk van Braque,
Picasso, Juan Gris en vooral ook Paul Klee: die blijft - voor mij dan - een van de
grootsten. En nu zit ik, af en toe een ferme teug Rhônewijn nemend, maar weer een
beetje in dit cahier te schrijven en ga dadelijk een stukje lezen, vermoedelijk in
Beaumarchais, omdat dat niet meer opengesneden hoeft te worden (en we hebben
geen mes bij ons).
Vanavond, na onze laatste maaltijd in Parijs - een dagboek moet natuurlijk geen
reisgids worden, maar toch: voor wie naar de Franse
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hoofdstad gaat kan ik van harte aanbevelen het Frans-Italiaanse restaurant Chez
Pietro, op de Boulevard des Batignolles, tussen de Place de la Clichy en de Rue du
Turin. (Van het eerste komend aan de linkerkant) - onder het genot van een kop
zwarte koffie (plus, voor mij, een vorstelijke calvados) nog vier ‘cadavres’ gemaakt:
‘De gepensioneerde koffieautomaat ontdooide de grimmige kikker. De aristocratische
lantaarnpaal verpletterde de onwijze brievenbesteller. De onbetaalbare Dolle Mina
huilde onbedaarlijk om de doorzichtige kolibri.’ En: ‘De magnetische pantoffel
vermaalde de geheel doorzichtige banaan.’
Wat moeten de jaren tussen '22-'23 en '32-'33 toch fabelachtig geweest zijn in
Parijs. Als voor mijn dood de tijdmachine nog mocht worden uitgevonden, zou ik
die periode geloof ik het liefst meebeleven. Ik voel mij intellectueel misschien (nee,
zeer zeker) meer verwant aan het dadaïsme dan aan het surrealisme, maar het laatste
heeft, in mijn jonge jaren, mijn hart gestolen. En ook voor de literatuur geldt: ‘On
revient toujours à son premier amour.’ Zoals ik bij voorbeeld onmiddellijk voor
Marsman in de bres spring wanneer iemand zijn verzen aanvalt, terwijl ik er zelf nu
toch ook een veel lagere dunk van heb dan in de jaren ('35 tot '40) dat ik er aan
verknocht was. Aan mij zelf mogen ze komen zoveel als ze willen (hoe weinig leuk
ik dat soms ook vind), maar van mijn vrienden en favorieten moeten ze afblijven.

22-10
Weer bijna vierentwintig uur thuis. We schijnen reuze geboft te hebben, want vrijdag
en zaterdag moet er een staking van het Franse spoorwegpersoneel zijn geweest
waardoor heel het treinverkeer, ook dat met Nederland, schijnt te zijn ontwricht.
Maar onze trein vertrok gelukkig op het aangegeven tijdstip en in de Bankastraat
stond alles er nog: huizen, auto's, bomen. Sammie (die we vanochtend zijn gaan
halen) verkeerde ook in blakende welstand en vanmiddag heb ik een uiterst matig
FC Dordrecht (ik ben nog altijd geneigd DFC te schrijven) met 1-1 gelijk zien spelen
tegen een niet minder matig Volendam. We zijn midden in een echt Hollandse herfst
terechtgekomen, maar ook dat heeft weer zijn charmes. Van de boeken die ik had
meegebracht toch begonnen in Montherlant par lui-même; zag achter in de bibliografie
dat Les Olympiques in de Livres de poche moet zijn verschenen; zal er woensdag,
als ik in A'dam ben, meteen naar kijken.

Hendrik de Vries Nocturne
Dier, dat alleen mij wou kennen,
Onstuimige tijgerpoes,
In steeds nieuwe vreugderoes
Gekoesterd met rijk verwennen.
Haar dood was mijn grootst verdriet.
Soms komt ze, in 't beschermd gebied
Hier, waar ons geen mens bespiedt,
Nog razend mij tegenrennen.
Zij springt, hangt hoog aan mij vast
Als vroeger, dolblij verrast,
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Warm, weeldrig, innig betast.
Zij zingt weer haar snorrend lied,
Zij ademt liefde, en geniet.
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Arie van den Berg Gevoelige snaren (2)
De pastorale van een druïde
Als ik de kritiek van meester Poll op Groenboek, de laatst verschenen dichtbundel
van Habakuk II de Balker, (NRC/Handelsblad 15-6-'73) goed gelezen heb, is één ding
maar al te duidelijk: er zijn geen intelligente boeren, en zeker geen boeren die
gedichten lezen en daarna zelf gaan schrijven. Habakuk, zegt Poll, is dan ook geen
boer - de titel Boerengedichten van zijn eerste bundel ten spijt - maar student. ‘Een
student is iemand die geen raad weet met zijn figuur.’ En, een eindje verder in Polls
boerenslim betoog: ‘De woordspeling bijvoorbeeld is een teken van studentikositeit.’
Dag Donne, dag Huygens, Empson, Elburg, denk ik dan. Gelukkig heeft Poll het bij
het verkeerde eind. Habakuk is overdag gewoon meester Ter Balkt, schoolmeester
Ter Balkt. Geen boer, geen student. Aan het eind van zijn stuk toont Poll dan ook
zijn ware karakter. Le petit Louis, de dorpsgek van Malmédy (in Uier van t oosten),
is best een mooi vers, zeurt hij daar. Eenvoudig en anekdotisch. Want dat is wat
meester Poll wil: eenvoudige verzen, met een lach en een traantje graag. Poll gedraagt
zich als de dorpsidioot van onze letterkaste.
Achter in zijn klas steken de broekemannen Spaan en Mulder elk twee vingers op.
Ze doen iedere week een hoop in PC. Deze keer (23-6-'73) blijkt dat beiden nogal
moeite hebben met het Groenboek. Een onverteerbare hap: ‘herkauwd geboom,
gebalk en gebeuk.’ Wat mij betreft geldt die karakteristiek eerder voor het oeverloze
amateurisme van sommige PC-studenten. Mulder zegt het belangrijk te vinden dat
iemand die over de natuur schrijft die natuur ook kent. Geldt datzelfde niet voor
poëzie? Spaan en Mulder hebben vast en zeker veel Verkade-albums en strips gelezen,
maar weinig gedichten denk ik. Engagement en natuur zijn bovendien voor meester
Poll en Mulder onverenigbare zaken. Maar Groenboek is niet het album van een
beschuitetende plaatjesplakker, zelfs niet het herbarium van een plichtsgetrouw
biologiestudent. Veeleer dan toch is het de pastorale van een druïde. Want zoals de
Galliër Panoramix de maretak snijdt ter vervolmaking van zijn hart- en
spierversterkend soepje tegen de Romeinen, gebruikt Habakuk de vliegenzwam als
metafoor van de dreigende paddestoelen boven Indo-China en de boze bollen van
Mulder en meester Poll.
De ‘pastorale’ van een druïde, zei ik. Aan de pastorale aspecten van Habakuks poëzie
is nog nauwelijks aandacht besteed. Misschien is constatering ervan niet in alle
opzichten juist. Maar als lezer maak ik graag aanspraak op het recht vanuit associatie
met een begrip (dat van de pastorale) tot visie te komen. Niet omwille van een etiket,
maar om langs allengs geëffende, dat wil zeggen controleerbare weg in andermans
schriftuur te kunnen doordringen, en zo gemakzuchtige ‘Fehlleistungen’ als die van
Poll te voorkomen.
Sinds Some versions of pastoral van Empson (1935, Harmondsworth 1966) is het
begrip ‘pastoraal’ niet langer tijdgebonden, maar als continu genre verdedigd.
Beschouwd als een zich permanent ontwikkelende onderstroom heeft het meer met
‘strekking’ dan entourage (:het herdersvolkje) te maken. In de Angelsaksische
literatuur is dat een gangbare opvatting. ‘The progress of putting the complex into
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the simple,’ stelt Empson algemeen. Te algemeen zo op het eerste gezicht. Datzelfde
geldt voor de opvatting van Kermode in zijn English pastoral poetry (Londen
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1952). Hij ziet het pastorale genre hoofdzakelijk als een conflict tussen ‘natuur’ en
kunst. Ik kom er nog op terug.
Empsons visie geeft voor een goed deel inzicht in het hier besproken werk. Naar
de letter genomen is de door hem genoemde vorm van minimalisatie - van het
ingewikkelde naar het eenvoudige - het wezenlijke uitgangspunt van iedere kunstvorm,
in ieder geval een belangrijke aanzet tot de ‘concentratie’ die het gedicht nu eenmaal
vergt. Het gaat Empson echter niet om de vormgeving maar om het inhoudelijke
object. In het hoofdstuk ‘Proletarian literature’ constateert hij een link tussen wat
wij zouden noemen triviaal-literatuur (waaronder de streek- en arbeidersroman) en
de oude pastorale idee. De doelstellingen daarvan impliceerden, naar zijn zeggen,
een specifieke relatie tussen rijk en arm. De belangrijkste kunstgreep was: eenvoudige
mensen universele gedachten en gevoelens te laten uiten in een welbespraakte,
kunstige taal. Zulke ‘eenvoudigen’ stonden nog dicht bij de natuurlijke bronnen der
wijsheid; hun waarheid was een algemene, en zeker als zij werd uitgesproken in de
taal der rijken. Zo werd het beste van beide partijen verenigd. Bij De Balker zijn de
dichter en elektriciën het roerend eens: ‘Elektriciëns zijn belangrijker dan dichters.’
Habakuks poëzie heeft zeker proletarische trekken, maar in de taal van de dichter,
dat is: de taal der rijken. Dat is ook de taal van listige zotten en/of mismaakten.
Dragen zij eenmaal de zotskap, dan staat hun waarheid boven die van koningen.
Habakuk stelt het anders: ‘Poëzie is de drempel van het gesticht.’ In zijn gedichten
is geen gebrek aan wijsheden ‘int sotte’. In Uier van t oosten bij voorbeeld die van
Jutte Juttinga in De vliegende mond, van Nardus en Gradus, of (jawel, meester Poll)
Le petit Louis:
Hoewel zeer klein (2 tafelpoten hoog) bezat hij de cafés van Malmédy in België,
alle, en ofschoon zot en bot in de bierlokalen gaf hij wiens vrouw
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toen hij uit de oorlog terugkwam zwanger en weg was, een schrijnend voorbeeld van
liefde: zwanger van zotheid liet zijn hoofd zijn verstand wegvliegen en zo werd hij
een linkerhand achtergebleven op een tafel bij de bierkring. Zijn liefde ging rond als
een hond zonder meester, kwispelde en blafte, sprekend tegen ijzeren lantarens.
In ‘le Breton’ verzeild tussen drinkers die hem hoonden. Daar heeft hij de hand
van de kaartspeler die een asbak zocht in het ledige op de achter hem staande tafel
(die waaraan Louis kakelend zijn achttiende pul Stella Artois in zijn keelgat goot
van ex-kondukteur in slaaptreinen naar Düsseldorf, Duitsland...) gepakt en geschud,
stamelend: Goede vriend...
Een van de belangrijkste doelstellingen van het traditioneel pastorale vers (zegt
Empson) was dat schrijver en lezer zich bewust zouden spiegelen aan zo veel mogelijk
aspecten van de samenleving. Dat veronderstelt engagement.
Kermode's opvatting geeft daarover én over de drijfveren van het pastorale meer
opheldering. Pastorale poëzie ontstaat wanneer het gevoel optreedt dat een ideale,
of op zijn minst onschuldiger wereld verloren raakt; niet echter zó zeer dat de
herinnering eraan vervaagt, of op verbeeldingskracht stoelend verkeer tussen de eigen
werkelijkheid en het verloren ideaal onmogelijk wordt. Het is een nogal gekunstelde,
om niet te zeggen intellectualistische uiting. Nostalgie komt niet op bij wie zich niet
bewust is van een verlies: door een schaapherder geschreven poëzie is per definitie
niet pastoraal. Pastorale kunst is voornamelijk een kunst van omzien, achteruit kijken.
De vlucht uit de stad, naar een landelijk verleden. Maar tijdelijk en steeds weer
voorspel tot een terugval in het eigentijdse. De groeiende tegenstelling stad/platteland
bracht een nieuwe versie van het pastorale genre.
Habakuks versie onder andere. Maar nog steeds is strijd tussen natuur en kunst cultuur en Schepping - de drijfveer. Habakuks terugkeer naar de streek van herkomst,
Twente, wordt telkens weer verstoord door zijn directe omgeving. Daarin vermoedelijk
ligt de verklaring van zijn ‘natuurlijk’ engagement in bundels als De varkens en
Groenboek. Hel lied van de revolutie (in De varkens) is er een treffend voorbeeld
van:
Het varken is op de ladder geklommen
weliswaar op zijn kop, toch doodgemoedereerd
en zingt ons toe, losjes opengelegd
als een landweg. [...]
Vaarwel houten ladder, nooit kom ik terug.
De boomgaard en de hondse stal die ik verdroeg
zullen herinneringen zijn en weldra nog minder
Vierpotig ondergaand keer ik tweebenig weer,
boomgaarden vertrappelend, de varkens knechtend!

Opvallend in Habakuks werk is de verschuiving van mens naar dier, naar plant, naar
ding. Maar niet in die precieze volgorde, het is geen chronologisch patroon. Al in
Boerengedichten en Uier van t oosten zijn alle elementen aanwezig. Daarna pas
splitsen ze, in De gloeilampen en De varkens, en het meest recent dus Groenboek.
De thematisering is uiterst bewust en pleit voor het meesterschap van De Balker.
Maar zij lijkt ook te bewijzen dat Habakuk meer en meer weggroeit van het ‘volledige’
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leven van eertijds in Twente. De nostalgie (waarin de elementen tijdelijk weer
verenigd zijn) is echter onontkoombaar, ook in zijn ‘catalogus’ van de gloeilamp:
Het waren tijden met tanden,
in alle vertellingen hinkte de mol
Landschappen onder de rookpluim
liepen storm op lamp en schedel
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Dak! hoor het waaien van het licht
in de lampen, en keltisch gekraak
Met arendsoog loerde de vlieg
naar de ploegende boer; wierp zijn bom
Goede tijden, vrolijke tijden!
Tijden waren dat met tanden
Zwart hing de lamp aan de hanebalken
als een ontmaskerde zeskaraatsstem.

De pastorale van een ‘druïde’, zei ik. Habakuk ziet zich zelf, getuige zijn pseudoniem,
eerder als weinig verheven profeet. Beiden, profeet en druïde, beschikken over
esoterische wijsheden. Maar Habakuks grondstoffen zijn die van de druïde: geheime
of althans geheimzinnige, natuurlijke middelen. Zoals in de zaadkorrel: ‘Er brandt
geheime waanzin in hem / die vuurwaarts wortels maakt.’ Afgaand op zijn poëtische
vaardigheid zou het mij niet verbazen als Habakuk zich terdege bewust was van het
feit dat zijn naam verwant is met het Assyrische ‘hambakuku’: slingerplant.
Iedere kunstvorm is een historisch object, en de criticus dient haar als zodanig te
benaderen. ‘Goede kunst is van alle tijden.’ Die uitspraak, zegt Helen Gardner in
The business of criticism (Oxford 1959, 1970), behoeft een tegenwicht. Mogelijk
ligt die in haar uitspraak: ‘Ook de eigentijdse kunstvorm is een historische.’ Een van
de belangrijkste problemen waarvoor een criticus zich gesteld ziet is, dat hij bij zijn
eigentijdse taak als een historicus afstand zou moeten nemen. Dat is zo goed als
onmogelijk. Daarvoor weet hij te veel én te weinig. Het was om die reden dat ik mijn
toevlucht nam tot definiëring van het pastorale genre - waardoor de waardering van
Habakuks poëzie misschien op de achtergrond raakte. En daarom ging het toch.
Anders dan Poll en zijn klasje beweer ik dat De Balker een voortreffelijk dichter is.
Als laatste bewijs daarvoor gelde De straatsteen (toch nog een knipoog naar het
pastorale):
Lelijk als de nacht snikt stil de straatsteen.
Ook de straatsteen heeft een onderkant, een keerzij
donker als de achterkant van de maan of
obskuur als oeroude kameletred onder de aartsvader.
De straatsteen wordt door autobussen overreden
en hij wou zanger zijn, ster in de winterlucht.
Zijn wens is zo klein maar ochgot en toch ruw verstoten
door jullie wiel vervloekt hij ons en snikt maar.
De straatsteen wil bloed zien aan de paal, ja.
Kan t geen ster zijn, zegt hij, dan asjeblieft asfalt.
De straatsteen vervloekt de stad die hij opbouwt.
Kan t geen asfalt zijn dan weer zand, woestijn, zegt hij.

Habakuk II de Balker
* Boerengedichten. f 4,75
* Uier van t oosten. f 4,75
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Beide bij De Bezige Bij, Amsterdam
* De gloeilampen/De varkens. f 7,90
* Groenboek. Met tekeningen van Willemien Gorselink. f 12,50
Beide bij Uitgeverij De Harmonie, Amsterdam
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[Nummer 4]
Annie Romein-Verschoor De schijn van het jeugdgezag
Wie een vluchtige blik laat gaan over het jeugdorganisatiewezen in de eerste periode
van ± '18 tot '40 van wat we de tweede Restauratie hebben genoemd, zou gemakkelijk
kunnen geloven in een indrukwekkende opkomst van het jeugdgezag. Ruim baan op
straten en wegen voor het kleurig vlagvertoon en de daverende marsliederen van
A.J.C.-ers, Kajotters, Jonge Wachters etc., met altijd nog wat gedempter, wat meer
in het stemmig zwart, dat traag overgaat in witte blouses met lange mouwen: de
christelijke jongelingen- en jongemeisjesverenigingen, Oranje Garde, enz.
Bij nauwkeuriger toezien wordt het duidelijk, dat alle jeugdorganisatie onder
leiding of toezicht van ouderen (in kerk en/of politieke partij) staat, dat de linkse
groepen weliswaar geen absoluut kerkelijk of ouderlijk gezag kennen en lossere
opvattingen hebben over een aantal traditionele regels omtrent menselijk en
maatschappelijk verkeer (verhouding van generaties en sexen, omgangsvormen,
kleding e.d.) maar dat in alle organisaties een zekere spanning bestaat tussen behoud
en vernieuwing, dat het behoud voetje voor voetje terugwijkt op punten van traditie
en bereddering, uiterlijkheden met name in kleding, maar dat over de hele linie met
het stijgen van de internationale politieke spanning de eis van politiek conformisme
en onderwerping aan de ‘leiding’ scherper wordt.
Het is niet gemakkelijk een totaalbeeld van de georganiseerde jeugd te krijgen de niet-georganiseerde was alleen ‘grijpbaar’ voorzover ze met jeugdzorg,
voogdijraad, etc. in aanraking kwam - omdat er onderling weinig uitwisseling of
contact was. De nieuwe leef- en spelgewoonten van de ‘vrije jeugdbeweging’, waaruit
ook het jeugdherbergwezen voortkwam, inclusief de A.J.C. en V.C.J.B. waren
opvallender, hadden daardoor mogelijk meer verkapte invloed op de confessionelen.
Intussen ‘moeten we niet vergeten, dat de vrije jeugdbeweging... niet meer dan
twintigduizend jongeren heeft omvat. Aan de andere kant was er de door volwassenen
georganiseerde jeugdbeweging met alle steun van de overheid en de kerken en noemt
u maar op, die honderdduizenden omvatte’ (G. Harmsen). Die overmacht moet ons
wel doen besluiten, dat de wedijver meer remmend dan vernieuwend gewerkt heeft.
Modeprenten, al of niet koninklijke familieportretten of foto's van representatieve
gezelschappen, in het kort al wat zich in een afbeelding presenteert aan een al of niet
denkbeeldig publiek doen al na een kwarteeuw bijna onweerstaanbaar komisch aan.
Niets bewijst dat zo duidelijk als de drie toch wel levensware en niet overtrokken
bedoelde boekjes die in de jaren zestig een beeld schetsten van leven en bedrijf van
onze drie zuilen: Parade der Mannenbroeders, Het rijke roomse Leven en De taaie
rooie rakkers. In alle drie neemt de jeugd, ‘onze toekomst’, immers een ruime plaats
in. Bij een vergelijking van de drie jeugdbedden om langs die weg tot zoiets als een
grootste gemene deler van de tussenoorlogse jeugd en zijn verhouding tot de oudere
generaties te komen, kunnen we een aantal traditionele jeugdige of voor de jeugd
gewenste trekken als maatstaf
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nemen.
Om te beginnen: de jeugd is als zodanig vrolijk. Het is een wankele stelling die,
als we de literatuur als spiegel nemen, sinds Werther meer opgaat voor wat voor dan
voor wat door de jeugd geschreven wordt, wat overigens ook geen volstrekt
betrouwbare maatstaf is. Er zijn perioden van modieuze melancholie en cynisme in
de literatuur, al zijn die dan ook weer niet volslagen uit de lucht gevallen. Alle uitingen
van de A.J.C. tonen ongetwijfeld de opgewekte sfeer van de recreatieve organisatie.
Het gemengde karakter gaf een grotere losheid in de omgang, er werd veel gedanst
(daar komen we nog op terug) en veel gezongen, altijd in majeur en in het marstempo
van de vrolijke zwervers, geen schrille protestsongs, geen melancholieke spirituals
of liefdessmartliederen, maar ook niets wat naar het cabaret, laat staan het politieke
cabaret, zweemde en vooral niets dubbelzinnigs.
De vrolijkheid is een teer punt, omdat die duidelijk beïnvloed werd door de (meest
verzwegen) kritiek over en weer van de jeugdorganisaties. Dionysisch van karakter
was ze nergens: de afwijzing van de danswoede en de daarbij horende muziek was
een van de weinige punten van volstrekte eensgezindheid. De christelijken hadden
er de meeste moeite mee. In '22 moet er een full page-portret en een citaat van A.
Kuyper plus ‘gaarne een inleidend woord, maar niet zonder vreze’ van Colijn aan te
pas komen om het anti-revolutionair humoristisch-satiriek weekblad De Houten
Pomp als concurrent naast de Notenkraker te plaatsen, wel geen jeugdblad, maar
toch kennelijk op belangstelling uit die hoek gericht. En de Standaard kwezelt, dat
‘het niet kan schaden, als nu en dan een gulle lach de droefkreukels van ons ernstig
gelaat ontrimpelt’. Vooral de intellectuele confessionele jeugd streeft naar en laat
zich graag voorstaan op een zekere spanning tussen uitbundigheid en ernst, met name
in studentenkampen. Zijn zij niet de toekomstige leiders der maatschappij? Kunnen
ze zich dan geheel onttrekken aan het sociale levenspatroon, waartoe zij behoren?
In een wikkend-en-wegende beschouwing van mr. Anema (1921) wordt een
voorzichtige verschuiving naar liberalisatie niet afgewezen - want principieel
christelijk is niet alleen alles wat oud en conservatief is - maar wel daarbij een
gevaarlijke scheiding tussen het eenvoudige christenvolk en de intellectuele jeugd
gesignaleerd. Pijnlijker was dat het niet alleen een tegenstelling was tussen eenvoudig
van geest en geschoold maar in (wel)stand. De in de tussenoorlogse periode snel uit
de kerkelijke kleine burgerij groeiende intellectuele middenstand kon het niet ontgaan
dat ons patriciaat (ook het christelijk en het hof incluis) geen bezwaar toonde tegen
de schouwburg en de salondans of dat een door het r.k.-blad: Mannen-adel en
vrouwen-eer als ‘onbetamelijk’ verworpen, te lage halslijn van een damesjapon op
een ontvangst ten hove teruggewezen zou worden als te hoog en dus ‘ongekleed’.
Het geliberaliseerde intellect liet zich niet binden aan gecensureerde christelijke
lectuur en beeldjeswinkel- en spreuken-‘kunst’ of aan de kerkeraadsbezwaren tegen
een Mattheuspassion met een lutherse tekst. En het jonge confessionele intellect ging
zich meer thuisvoelen in die wereld dan bij de mannenbroeders. Maar in '22 constateert
een christelijk huisvader tot zijn ontsteltenis, dat zijn kinderen bij het christelijk
middelbaar onderwijs ‘de eertijds in onze kring vervloekte school van '80’
voorgeschoteld krijgen.
Na de eerste wereldoorlog wijkt het groepsportret van het V.U.-studentendispuut
(glas en fles in de hand en hier en daar een schuchter meisje ertussen) geleidelijk af
van dat van de christelijke jongelingenvereniging rondom het roodfluwelen
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geborduurde vaandel geschaard. In '20 komt er groot rumoer los over een lustrumfeest
met opvoering van de klucht De Tante van Charley. Opvallend daarbij is de algemene,
maar in zijn argumentatie weifelende kritiek: ‘toch liever niet in het openbaar’,
weliswaar zijn we ‘niet zo kulturfeindlich om het hele toneel af te wijzen’ en ‘zowel
geestelijk als geldelijk schadelijk voor onze universiteit’,
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maar niet minder opvallend ook dat een protest tegen dreigende censuur van de
studenten uitbleef. Alleen V.U.-student H.J. Pos schreef in het algemeen studentenblad
Minerva, dat ‘iedereen in de zaal zich geamuseerd had. Maar...’ En daarmee bleek
dat de student Pos al de eerste stappen gezet had op de weg die hem van zijn
gereformeerde jeugd zou wegvoeren. De katholieke jeugdbeweging claimde de
vrolijkheid als een soort geboorterecht. Had de Moederkerk zich niet altijd tegenover
de zwartgallige Reformatie opgesteld met de ‘Roomse blijheid’ en met de binding
van Carnaval en Aswoensdag? Vandaar dat een studentenkamp beschreven wordt
als ‘zo ernstig, zo jeugdig, zo blij, omdat het katholiek was’. Maar waren de kampen
van N.C.S.V. en V.C.S.B. niet even ernstig-en-vrolijk omdat ze... studentenkampen
waren?
Als iets het restauratiekarakter van de periode kenmerkt, dan is het wel het steeds
weer aan de jeugd voorhouden en hooghouden van wat we maar het kuisheidsideaal
zullen noemen.
Het woord reinheid wordt in A.J.C.-kringen evenzeer misbruikt als in confessionele.
In de laatste ging dat gepaard met veel terechtwijzingen van de kerkelijke overheid
en gekritikaster in de redactionele en ingezonden rubrieken van de pers, de jeugd
moest ‘behoed’ worden, gemengd baden is ‘spelen met vuur’, met discussies over
de onzedelijkheid en het onbijbels karakter van kort of lang haar (van vrouwen dan
nog), van vleeskleurige kousen, blote armen in de mis of corsetten-advertenties in
kranten die in onze huiskamers kwamen, maar bij geloof en ongeloof leefde de
dansvreugde zich óf niet óf op armlengte uit en in reformatorische kringen gaat
zowaar een juichkreet op bij een katholiek verbod tegen zinneprikkelende dansen
(1924) dat vermoedelijk tijdens de carnaval wel opgeschort werd. De advertenties
waarmee een jong radicaal echtpaar van omstreeks 1900 in een radicaal blad liet
weten, dat ze een ‘vrij huwelijk’ gesloten hadden, waren verouderd. Daarmee was
het ‘vrije huwelijk’ zelf niet verdwenen, maar dat heette ‘samenhokken’. Zover dat
in de jeugdbonden ter sprake kwam, waar ook, krijgt men de indruk, dat er geen
homofielen lid van waren, niet omdat ze uitgesloten waren, maar niet verondersteld
werden te bestaan. De ‘door velen zo luid aangeprezen sexuele voorlichting’ (een
‘mode-idee’) die na de eerste sexuele revolutie van ± 1900 een ander karakter had
gekregen dan de ‘beschermende’ van de 18de-eeuwse pedagogen en waartegen in
christelijke kringen waarschuwend de vinger wordt opgeheven als een van de vele
bewijzen van zedenverwildering, was kennelijk ook taboe bij de A.J.C.
Er is veel zorg over zedenverwildering en zedenbederf (‘van de jeugd’ komt daar
altijd en onvermijdelijk achteraan) bij... de oudere generatie en het is merkwaardig,
dat zij die op de rots van het geloof bouwen juist de indruk maken een hopeloos
achterhoedegevecht te leveren in vloekredes en hevig bewogen geschriften, waarin
het kwaad van een tot misdaad en prostitutie vervallen jeugd automatisch afgeschoven
wordt op een niet-roomse, niet-christelijke opvoeding zonder dat daar statistieken
over geraadpleegd worden, en op de zedelijk verderfelijke literatuur, zonder dat de
vraag rijst of de vlijtigste lezers van welke lectuur ook onder de asfalt-jeugd gevonden
worden. Het tegenwicht is schamel: de versleten en ongeloofwaardige
scheurkalender-verhaaltjes over treffende bekeringen en de rampen van vrijages met
ongelovigen, een I.D.I.L. die hoogstens voor de r.k. ‘volksleeszalen’, maar niet voor
de r.k. geschoolde jeugd de kraan dicht draait, een ‘reveil’ van jonge gelovige
schrijvers - zie boven - dat wel voor henzelf een doorbraak naar de erkende literatuur
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betekent, maar waarin zich het kerkvolk niet liet beetnemen en een voorzichtige
aanvaarding van de ‘proletarische dichter’, die vreemde vogel: de (sociaal)
protesterende protestant, de jonge onderwijzer Henk van Randwijk. Bij de
socialistische jeugd, dat wil al weer zeggen bij de leiding, beluisteren we niet die
dreigende ondergang en alle-hens-aan-dek-
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stemming. Als Koos Vorrink in 1920 de zaak in handen neemt, doet hij dat in de
eerste plaats, omdat ‘de jongeren altijd weer toegankelijk bleken voor politiek
radicalisme en de invloed van linkse opposities’ en het gaat in de A.J.C. dan ook
minder om politieke strijd dan om de jeugd juist van die strijd af te houden in de
opbouw van een stuk ‘socialistische cultuur’ en te doen ‘uitgroeien boven het
ontwikkelingsen beschavingspeil der massa, die zich in onze kapitalistische wereld
in hoofdzaak drijven laat door haar slechte instincten’. Het woord ‘zedenverwildering’
komt er niet aan te pas, maar hier spreekt wel hetzelfde streven. Niet om de jeugd
op te wekken tot strijd tegen dat kapitalisme ter wille van zijn slachtoffer: ‘de grote
massa zonder geestelijke leiders stuurloos overgegeven aan haar blinde, rovende en
vernielende genotzucht’, maar om een elite, een eigen kerkvolk in een ‘idealistische’
sfeer voor ‘invloeden’ te bewaren.
Idealisme, een stralend, een jong, een duister woord. Niet in de zin van het
filosofisch idealisme, maar in die waarin het zo overdadig in onze eeuw gebruikt
wordt. Het nieuwe equivalent van wat de Grieken kalos k'agathos noemden en later
eeuwen ‘vroom en edel’, maar dat niet als die oudere woorden een norm voor het
heden is, maar voor de toekomst, voor wat wij willen, wat wij moeten kunnen
bereiken. Het woord ‘idealisme’ is niet te vermijden voor wie zich met de jeugd en
zeker met de jeugd in een restauratie-periode bezig houdt. Want geen woord is zo
vastgebakken aan het begrip ‘jeugd’ en nooit wordt het zo ijdel gebruikt als in een
tijd van herstel. Het was een dierbaar woord in de dadenloze discussies van de
academische jeugd in de jaren van de eerste wereldoorlog. Dat bracht waarschijnlijk
Jan Romein er toe om in het studentenblad Minerva een artikel te schrijven over de
‘gevaren van het idealisme’. Maar dat paste minder in de heersende stemming dan
een uitspraak die Clara Meyer-Wichmann in 1911 neerschreef: ‘Jonge mensen zijn
zo heel veel beter dan oude. Zij leven nog zoveel innerlijker, zij zijn religieuzer. Bij
hen is het zieleleven nog geheel overheersend. Het de overhand-nemen van de
uitwendige schijn, die de filister “Het Werkelijke Leven” noemt, komt gemiddeld
pas na het 25e jaar. Alle idealisme, alle streven “een goed mens te zijn” is jeugdig.’
Een uitspraak die onmiskenbaar een schakel markeert in het langzaam proces van
gezagsverlies van het patriarchaat en als zodanig van historische waarde. Maar is
het waar? Is het psychologisch aanvaardbaar, dat de gemiddelde mens omstreeks
zijn 25e jaar - iets toegespitst gezegd - van ‘goed’ ‘slecht’ wordt? Toch is het een
voorstelling die vastgeroest zit in ons levensbeeld en in onze taal: de onschuld van
het kind, kinderlijke tederheid, ongereptheid, eerlijkheid, een gemene oude vent, een
vals oud wijf (maar nooit als vaste combinatie: een gemene jonge vent, een vals jong
wijf).
De onschuld van het kind? En de kleine valsknikkeraars, de
kleine-broertjes-knijperds, de klikspaantjes, de schattige vleistertjes, ja, de autoritair
krijsende baby? Zijn wij niet in zonde geboren en betekent dat niet, dat we prenataal
van de boom der kennis gesnoept hebben? En betekent dat niet dat we, met een
variant op de sombere leer van de kerk, geneigd zijn tot alle kwaad én tot alle goed,
groeien in de kennis van goed en kwaad, dat wil zeggen listiger, uitgekiend,
berekenender en eerzuchtiger kunnen worden, maar ook begrijpender, reëler en
bescheidener in onze verwachtingen van de medemens, onbaatzuchtiger? Shakespeare
- soms denk ik: heeft die man alles al geweten? - laat King Lear zeggen:
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so young and so untender,
en Cordelia, dat ‘grijze kind’:
so young my Lord, and true.
Ik wil maar zeggen, dat er veel misverstand bestaat over het idealisme van de jeugd,
dat in wezen niet anders is dan het illusionisme van de onwetendheid. Een illusionisme
dat moet afsterven, wanneer wij vroeg of laat een stuk maatschappelijke
verantwoordelijkheid opgetast krijgen, - daarom leden en lijden de kinderen der
armen er zelden aan - en wan-
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neer wij met het toenemen der jaren groeien in kennis van goed én kwaad. Er bestaan
wél enkele jonge én oude idealisten in de zin van mensen die een leven lang
doorploeteren aan een misschien nooit te verwezenlijken taak, maar velen die zich
blijvend zo noemen zijn in A.J.C. of padvinderij blijven steken en gebruiken hun zeer
hoge idealen als uitvlucht tegenover iedere aanspraak op hun betrokkenheid.
Wie de mens voor een van aanleg agressieve diersoort houdt, kan een overmaat van
bewijsmateriaal putten uit de toepassing in woord en beeld van het begrip ‘strijd’ in
het patroon van de jeugdbeweging. Wie verder duikt, realiseert zich dat dat begrip
ook overvloedig gehanteerd wordt in alle nationalistisch onderwijs - en welk onderwijs
is dat niet - en dat het een veel grotere rol speelt in de kerkelijke organisaties dan in
de socialistische, nota bene steevast gedoodverfd als vervuld van de klassen-strijd.
Dat voert om te beginnen tot de voorzichtige conclusie dat het hier minder om
spontane spannings-uitbarstingen van een zelfstandige jeugd gaat dan om indoctrinatie.
En in de tweede plaats tot de vraag, waar komt dit vandaan? Wat de A.J.C. betreft
moeten we niet vergeten, dat het een typisch restauratieproduct was, voortvloeiend
uit de neiging tot afdempen of althans afbuigen van de zich baanbrekende krachten
van de voorafgaande periode. Wat nog niet hoeft te betekenen, dat de A.J.C. met name
in zijn buitenlucht-cultuur niet iets nieuws bracht. Voor de kerkelijke groepen ging
het meer om handhaven van het behoud, ook het behoud van de nog pas verworven
en daardoor in eigen besef nog niet veilig gestelde emancipatie. In de A.J.C. zouden
een - voorzichtig - anti-chauvinisme en vredesideaal kiemen, die beide een
ondergraving van het Gezag inhouden; het lag in de lijn - en in het belang - van de
katholieken en anti-revolutionairen (Abram Kuypers ‘kleine luiden’) om bij de nieuwe
generatie het elan levend te houden van de allang gewonnen emancipatiestrijd: de
schoolstrijd was beslecht en sinds '18 volgde het ene confessionele kabinet het andere.
Zowel het behoudend-defensieve karakter als dat opgedreven elan van de ‘strijd’
komt duidelijk naar voren in de archaïsche ver-beeld-ing die ervan wordt aangeboden
in woord en illustratie. Het wemelt van kruisvaarder-ridders, -vlaggen, -legers, van
draken, herauten, legioenen en harnassen; rondom de Graal, middeleeuws symbool
van de zuivere jeugd, scharen zich de Graal-‘cadetten’ in een ‘wapenschouw’. Het
woord macht ligt in de mond van alle feestredenaars bestorven en voor
Christus-koning, de Koning der Eeuwen en Maria de hemelkoningin wordt meer
(patriarchale!) devotie opgeroepen dan voor de timmerman van Nazareth. De
christelijke partijgangers storten zich niet zo vurig in de middeleeuwse symboliek,
maar ook op hun verkiezingsbiljetten ontbreken de draken en herauten niet, die
verondersteld worden de so wie so romantische jeugd aan te spreken. Beide partijen
zitten omhoog met het probleem, dat het heldendom zich gemakkelijk laat inkarneren
in een ridder en desnoods in een werker (zie de Dokwerker of Colijn vermomd met
zuidwester als de betrouwbare loods aan het roer) maar niet in de gestalte van de
burgerheer, zelfs al is het een heeroom (zie het standbeeld van Schaepman in
Tubbergen: een autoritair en buikig heer in priestergewaad).
Een algemene restauratie-trek tenslotte van de jeugdbeweging in de tussenoorlogse
jaren is de neiging tot afsluiting naar buiten, die uiteraard overwegend het karakter
heeft van afscherming door de leiders en die zich het scherpst aftekent bij de
confessionelen, waar ze op een oude traditie berust. Toch valt de afgeslotenheid
binnen de eigen subcultuur van de A.J.C. tegenover de ‘straatjeugd’ en de

[tijdschrift] Maatstaf, Maatstaf. Jaargang 21

‘bekrompenheid’ van het kerkelijk denken niet te onderschatten, al is het meer een
afzondering in elitebesef en wat minder binnen voorschriften, verboden, taboes of
censuur.
Maar ieder historisch verloop, ook dat van de restauratie kent zijn contrapunt, zijn
half-ondergrondse tegenbeweging. Die kwam op twee
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wijzen aan de oppervlakte: in de al genoemde onrust, al weer die ‘heilige’ onrust die
opvlamde in de kritiek van de jonge confessionele literaten tegen hypocrisie en
kleinburgerlijke biedermeier-geest in de kerkelijke wereld en overal waar de groei
van techniek en organisatie de jeugd in ‘de wereld’ betrok en met name het taboe
van de zondagsheiliging doorbrak: het gemechaniseerd verkeer, de radio, de sport.
Merkwaardig is dat de sport bij de ‘moderne’ A.J.C., waar er blijkbaar iets als brood
en spelen in geproefd werd, even weinig in tel was als bij de kerkelijke jeugd, voor
wie het eenvoudig ‘van de wereld’ was en onvermijdelijk verwant aan oneerbare
kleding, zo niet de ‘naaktloperij van het zwembad’. De A.J.C. wandelde, fietste,
volksdanste, maar geen sportterreinen bij de paasheuvel. Men kan moeilijk zeggen,
dat de natuur sterker was dan de leer; het ging meer om een wereldwijde golf van
wat men recreatie-conformisme zou kunnen noemen die onweerstaanbaar was. Om
die nog half weg te weren paste men zich aan in r.k. voetbalclubs enz. Tot in onze
tijd toe smeult hier en daar in een zwarte kousengemeente een achterhoedegevecht
over voetballen op zondag en het hangslot op het gemeentelijk zwembad, dat na lang
dralen is aangelegd.
Onze verzuilde radio is een schoolvoorbeeld van waartoe een patriarchaat in het
defensief in een zo sectarisch vrijgevochten land als het onze komt; hoe het daarmee
de resten van het eigen gezag ondergraaft. Zodra zich de mogelijkheid opende van
een exploiteerbare radiouitzending, rees het probleem van de zendtijdverdeling: de
Avro is van 1923, de NCRV van 1924, de KRO van 1925 en de VPRO van 1926. Het
zou de moeite lonen een vergelijkende studie te schrijven van het gezags- en
gezichtsverlies van het patriarchaat en het concurrerend veld-winnen van ‘de jeugd’
in de vier omroepen, zoals die zich laat aflezen in meer sport, meer jazz- en
popmuziek, meer vaak harde voorlichting, meer spot, meer sex, meer geweld, meer
openheid en minder kerkdiensten, dagopeningen en avondsluitingen, minder
stichtelijkheid en zedelijk onderricht, met een steeds groter onderlinge
verwisselbaarheid van de programma's en als voorlopig slot het dieptepunt van de
‘evangelische’ omroep die als een ‘morgenster’ al het afgekeurde christelijke materiaal
weer uit de afvalbakken heeft gevist en dat zo weinig evangelisch opdient. En het
moeilijkste hoofdstuk van die studie zou moeten uitmaken in hoeverre we dan een
strakke deellijn tussen jonge bokken en oude schapen hebben getrokken.
(Fragment uit ‘Ja vader, nee vader - over de afbraak van het patriarchaal gezag en
over wat er voor in de plaats kwam’.
Verschijnt februari 1974.)
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J.P. Guépin Gedichten
Café Greco
Een meisje dat eerst aan haar lepeltje likt
en hem daarna pas in dat ijsje steekt,
wat vindt u meer obsceen:
als ze het met een man in een café doet
of ze deed het midden in de nacht alleen?
Toch zeker niet als ze een lekkere honger had.
Vond u het eigenlijk wel een beetje?
Ik eerst ook niet. Maar ze lachte zo,
en ze lieten elkaar in de steek meteen.
Dus hoe zou ze het doen 's nachts alleen?

Herfstgedacht
Ouwe man, als ik denk hoe welkom mij nu de herfst wordt,
Want dat blad van die boom, het doet er niet toe wat voor,
Hoewel, nu het vallen komt, ik mij wellicht ook daarvoor ga interesseren.
Is dat blad nú al voor de wind uit als een vervolgde weggewaaid,
of is, door een voortijdige ziekte, de boom aan het sterven geraakt?
Dat zijn de kwesties waarvoor ik mij nu, stil genietend, ga interesseren.

Een laudator temporis acti
Voel ik mij als ik skiff:
want ik zie het verleden hoe het was maar niet wat komen zal.
Chaufferen is vooruitzien,
maar hoe weet ik, in mijn skiff
als er een bocht komt dat er een bocht komt?
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Want omzien verdom ik.
(...)
Zeg niets over Phaëton
die drijft alweer ratelend zijn wagen
naar de ondergang van de zon.
‘wat een onzin’, mompel ik,
en ik doe de luiken dicht en weer de zon,
alsof ik mij tegen zoiets weren kon!

J.A. Deelder De Hongerwinter
10November razzia.
Tot 23 November bij v. Luyn geslapen.
Donderdag 23 November zijn vader en moeder gekomen.
Vrijdag's geboorte van Juultje, 's avonds om half acht.
Zondags Blesje opgegeten.
Dinsdags voor het eerst even op.
Half December pa Deelder met Cor naar tante Jo.
Zondag's voor Kerstmis kerkgang gedaan.
2e Kerstdag de gans opgegeten met vaders en moeders.
28 December voor het eerst met Juultje naar R'dam naar Bertje's verjaardag.
Nieuwjaarsdag met Nettie naar R'dam.
Nettie 15 Dec. vacantie van school.
4 Januari vader en moeder weer naar huis. Blik spek voor aardappelen geruild.
11Januari Annie en Cor bij ons thuis.
20 Jan. Cor naar Oudewater.
5 Febr. Cor naar Lunteren.
8 Febr. geboorte van Ciska 's middags om half drie. Om 3 uur kwam Cor thuis.
Vrijdag 16 Febr. Annie voor 't eerst op. Nettie dien dag weer naar school in
kleuterschool. Generale staf op 't dorp in dien week gekomen. Meubelen v.d. Akker
beneden. Ledikantje gekocht voor Juul f. 110,-.
Zondag 18 Febr. Witje opgegeten.
Bobby 6 Febr. naar Den Briel.
Vrijdag 16 Febr. bonnen ingeleverd voor brood, boter en grutterswaren Zweedsche
Roode Kruis. In die week van v.d. Ham gekregen 1 pond suiker, 1 pond gortgries,
2 blikjes melk. Hagers 3½ suiker en 1 pakje kindermeel.
Woensdag 21 Febr. Valk met echtgenote op visite. Bracht mee 2 pakjes maizena,
2 pakjes pudding, kaakjes en snoepjes. Van Slok uit Delft surrogaatjes gekregen.
Vader f. 32,- voor een kilo erwten betaald. Een brood kost f. 37,50.
Dinsdag 27 Febr. Zweedsch pakket gehaald.
Zaterdag 24 Febr. kinderstoel bij v. Luyn gehaald, f. 46,50. In Amsterdam werkt
de riolering niet meer. V-3 in Lijmfabriek in Delft. Steeds bombardeeren op Den
Haag en Delft.
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27 Febr. Heerlijk witbrood met boter gegeten. Woensdag 28 Febr. om 12 uur net
aan het heerlijke Zweedsche brood en daar komt de wagen van de zaak met goede
gaven. Han en Toon v. Schaick. Van Toon 2½ kilo groene
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erwten, 2 mud aardappelen, 1 vaatje zeep. Van de zaak 4 pond vet, 3 blikjes vleesch,
een zoodje voor de soep, een paar kilo zout en ± 5 pond aardappelmeel en 2 v.
groenten van de Pee zie brief. Een uitkomst voor ons. Gauw de vaders en moeders
blij gemaakt. 2 blikjes melk van ps. Raymakers.
Zaterdag 3 Maart bombardement van Den Haag. Vuurgloed hier te zien.
Zondag 4 Maart doopfeest. Met een aapje naar de kerk. Allemaal bij ons gegeten.
Jachtschotel, brood en boschbessenpudding met room. Koekjes bij de koffie.
Maandag 5 Maart tante Ger op visite.
Dinsdag 6 Maart naar moeders verjaardag op de fiets. Cor heeft 40 kilo aardappelen
uit Den Haag gehaald.
Zaterdag 10 Maart voor het eerst gehoord dat Arie 'm in München gepiept is
richting Zwitserland. 25 kilo aardappelen en ½ liter olie geruild voor 1 mud kolen.
Maandagmorgen 12 Maart een nieuwe dienstbode.
Dinsdag naar Diergaarde en Donderdag soep en ijs. Zaterdag bon ingeleverd voor
½ brood Internationale Roode Kruis. Kleertjes voor broertje gekocht voor f. 100,-.
1 knotje wol, 1 slobbroek met muts en draagzak van Jeanne de Graaf.
17 Maart foto's gemaakt, geen electriciteit meer. Mijnheer Borstlap gesproken.
Donderdag 22 Maart brood Internationale Roode Kruis gehaald, bon ingeleverd
voor het volgende pakket. Broertje mag voor het eerst pap eten met een lepel. 2
knotjes schapenwol f. 48,-.
Zaterdag 24 Maart Cor naar Oudewater. Den heelen week zomerweer gehad,
beslist warm. Nettie krijgt bijvoeding van school.
Zondag Cor terug met 7 liter melk, een kaasje, 20 eieren en 3 pond vleesch.
Donderdag 29 Maart van het Roode Kruis per persoon ½ witbrood en ½ p. boter
en voor de baby's 1 pond grutjes gehaald. Nettie verhoogd naar 3e klas.
Zaterdag heeft Nettie 1 liter pap op school gekregen.
1e Paaschdag Cor en Annie naar Delft. Soldaten trekken weg. Lijmfabriek en
omtrek leeg. Woensdag 4 April generale staf vertrokken.
Donderdag 5 April volgens de berichten wordt er in Deventer gevochten.
Vrijdag Roode Kruis pakket gehaald. ½ brood (wit) per persoon en de kindertjes
1 pond havermout en ½ pond melkpoeder.
Vrijdag 6 April minder brood, verlaagd tot 600 gr. per persoon.
Maandag 9 op Dinsdagnacht 10 April weermachtspalen gestolen met v.d. Bosch.
Woensdag Mona jarig, kacheltje naar beneden, kinderwagen gekocht f. 100,-.
Donderdag met Annie op den Rijksweg weermachtspaal gehaald. Deventer in 2
uur tijd gevallen. Amerikanen over de IJselbrug Gelderland in. Wij hebben nog voor
3 weken eten. Weer brood van Zweedsch Roode Kruis gehaald en 3 pond rijst voor
de kinderen. We krijgen weer méér melk met elkaar, 17 liter per week, dus we eten
veel pap in de melk nu. Steeds prachtig weer. Met mijn snuit van de warande
gekukeld. Gaat wel weer over. Brief v.d. Lee gehad. Hem direct teruggeschreven.
Vrijdag naar Rotterdam naar Valk, boter gekregen op rantsoenen. Er is ongeveer
geen brood meer. Zaterdagmorgen weermachtspalenschrik. Naar R'dam met een
flesch olie voor vader. De groente van de bon, idioot duur.
Karnemelk zonder bon verkrijgbaar, maar enkel zoete melk voor de baby's. Tarwe
gekocht van v. Luyn. f. 40,- per kilo. 10 kilo. Met v. Luyn afgerekend.
Woensdag 18 April 1 pond boter geruild van Annie's rantsoenen voor 25 kg
aardappelen.
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Gelukkig, we zaten haast zonder. Gunstige berichten. Ze zitten in de buurt van
Amersfoort en trekken op over Muiden naar Amsterdam. Max Blokzijl gearresteerd
in Groningen met 8 millioen van de partij.
Donderdag van het Roode Kruis ½ brood, Net en Mona ieder 1 ons rijst en 1 ons
havermout en de baby's ½ pond rijst en ½ pond havermout. We krijgen weer melk
van Poot dus eten we
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pap uit de melk goddank. Juultje mag voor het eerst een prakje.
Vrijdag Cor naar Oudewater.
Komt Zaterdag terug met een flinke buit.
Melk, vleesch, eieren, boter en kip. Heerlijk gegeten.
Zondag vooroorlogsch. Haast geen soldaten meer hier in de buurt van Rotterdam.
Ze zijn op 71 km van ons af in Amersfoort. De spanning stijgt. Het mooie weer is
afgelopen.
Na een paar dagen kou weer prachtig weertje. De honger komt langzaam nader.
Er sterven er heel wat per dag langs den weg. Wij hebben gelukkig nog te eten. Mevr.
v.d. Akker is weer in haar huis terug.
Woensdag 25 April Annie een dag naar Delft. We gaan alle dagen hout sprokkelen.
We koken ons potje op één zak takken. Een doosje aardbeien kost f. 20,- en 1 bosje
worteltjes f. 1,85. Andijvie f. 1,75 en bloemkool f. 3,50 per stuk. Ons geld raakt op,
want het is zoo goed als niets waard. Weckglazen geruild voor melk bij Poot. Een
derde van Berlijn in handen der Russen. Over Holland horen we haast niets, of het
eind nooit komt. Ik hoor maar steeds niets van Arie, nog nooit een brief gehad. We
hopen, dat hij ons niet vergeet.
Broertje gaat sprekend op hem lijken. Vandaag hebben we weer van het Roode
Kruis een pakket gekregen. ½ brood, 125 gram margarine, de meiden nog een ½
pond smeerkaas en de baby's ieder 1 pond havermout. We kunnen tenminste nog
eens pap koken. Brood is er haast niet meer want de bakkers hebben geen meel meer.
Zaterdag 28 April 's avonds het bericht gehoord, dat Duitschland capitulatie heeft
aangevraagd. We weten niet of het waar is. We kunnen het haast niet geloven.
Zondag 29 April emotievollen dag. Om 12 uur kwamen de Geallieerde vliegtuigen
erg laag over, een paar uur lang om pakketten met levensmiddelen uit te gooien. Alle
menschen zwaaien en juichen en huilen. De Duitschers schieten er niet op. Over
Mussolini lopen rare geruchten. Ook over Göring en Hitler. Wat is waar?
Maandag in den loop van den dag weer vliegtuigen die pakketten uitwerpen.
Heerlijk. De menschen zijn enthousiast.
Dinsdag vredesgeruchten, de vlaggen staan al weer klaar. De Duitschers moeten
volgens zeggen de wapens inleveren.
Het blijkt naderhand niet waar te zijn. Vliegtuigen strooien weer.
Woensdag brood en havermout Roode Kruis. Nog steeds komen vliegtuigen eten
brengen. De Waterweg vrijgegeven, Rotterdam tot open stad verklaard,
vijandelijkheden gestaakt in de omstreken. Over het IJselmeer komen schepen met
voedsel. Ook uit Brabant. Weer vliegtuigen. Hitler gesneuveld, Dönitz aan het bewind.
Nog steeds geen vrede. Alle weermachtspalen uit de landerijen gehaald. Het hangt
in de lucht, de spanning stijgt.
Vrijdagavond 9 uur doorgegeven dat de capitulatie van Duitschland een feit is.
Feest in het dorp, bij v. Luyn cognac met echte koffie gedronken.
Zaterdagmorgen, alles vlagt. Vliegtuigen komen al heel vroeg over. De menschen
zijn gek van vreugde. Duitschers zijn er nog steeds èn gewapend. De Canadezen
worden ieder moment verwacht. Spanning ten top.
Zondag 1 uur een Britsche delegatie in het dorp van 4 man per auto. De Duitschers
maken zich op om te vertrekken. 's Avonds koppen kaal knippen in het dorp door de
jongens van de ondergrondsche.
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Dinsdag voor het eerst Amerikaansche tanks en wagens in het dorp. School
leeggehaald door de Duitschers. Feest in 't dorp. Julianaboom geplant. Vlaggen bij
Meeuwissen en Hartman weggehaald. De ondergrondsche gaat de NSB-ers ophalen.
De Canadezen overnachten in het dorp. Kinderen halen handtekeningen op, Cor
cigaretten. We krijgen een extra broodbon voor wittebrood. Mevr. Mennes en Völlmer
weggehaald. Kalis en Meeuwissen weggehaald. Hemelvaartsdag Annie en Cor naar
Delft. De lijken van Goebbels en familie gevonden, vergiftigd. Mussert gevangen in
Utrecht. Van
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Genechten en Seyss Inquart gevangen.
Vrijdag 2 flesschen wijn bij v. Olffen gekregen. Zou Arie gauw komen? Ze zeggen
dat ze met vliegtuigen komen. We kunnen weer briefkaarten schrijven door het heele
land. 5 kilo aardappelen gekregen van Nijmands.
Op den hoek van de straat
Staat een NSB-er
't Is geen vrouw, 't is geen man
Maar een farizeeër
Met z'n krant in z'n hand
Staat hij daar te venten
Hij verkoopt z'n vaderland
Voor 5 losse centen
Een kale kop, een kale kop
Met een hakenkruis, met een hakenkruis
Een kale kop, een kale kop
Met een hakenkruis er bovenop

Zaterdag 12 Mei het eerste strooipakket gehaald. Per persoon 1 ons boter, ½ ons
chocolade, 3 ons bacon of kaas. Heerlijk.
Maandag per persoon 9 ons cake gehaald en 1 blik soep voor 2 personen. Maaltijd.
Dinsdagmiddag soep met cake gegeten. Alle menschen eten cake. Voor de baby's
elk ½ pond suiker en ½ pond bloem gehaald.
Iedereen loopt cake te eten
Hi, ha, ho

Het eerste geïllustreerde tijdschrift gekocht. Woensdagmorgen ½ p. boter bij den
slager gehaald. We eten steeds cake, blaren in ons mond, met warme melk. Het
smaakt heerlijk met boter en suiker.
Donderdagmorgen 17 Mei het heerlijke nieuws vernomen van pa Deelder dat Arie
in Breda zit bij Jaap en Ali. Goddank. Wat een blijdschap. Van opa Poot 10 kg
aardappelen gekregen.
Vrijdag weer cake, 9 ons en ½ p. boter per persoon, ook van de kerk ½ p. boter,
10 kaken en 4 ons melkpoeder. Mevr. Rodenburg geweest.
Zaterdagmorgen thee, suiker gehad. Van Mevr. Rodenburg groene erwten.
1e Pinksterdag naar moeder geweest. 's Middags de 2 Akkers thuisgekomen. 's
Avonds naar Akker, Dorpsstraat geweest en alles gehoord.
Donderdag 24 mei Cor en Annie vertrokken. Zelf bericht van Arie ontvangen.
Weer cake en ½ brood gehaald en blikjes vleesch met groente. We krijgen nu steeds
meer eten. Suiker, visch, chocolade.
Zaterdag vleesch, boter of reuzel.
Zondag Riet v.d. Akker met z'n vrouw op bezoek geweest. Cor Poot is Zaterdag
thuisgekomen. Karel v. Laack ook gepikt. Aardappelen gehaald bij Nijmands.
Maandag pakje van Arie bij de Unilever gehaald. Heerlijk was alles. Dinsdag 29 Mei
Piet Rodenburg thuisgekomen. Jammer dat Arie er niet bij was. Ik ben erg
teleurgesteld.
Vrijdagavond 8 uur Arie thuis.
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Iain Moncreiffe Vlad en de vampiers
Mensen met zwakke zenuwen moeten deze boekbespreking maar overslaan. Gabriel
Ronay heeft zijn boek1 geschreven met mensenbloed dat maar al te duidelijk in zijn
verhaal is gestold. Hij is een balling uit Transsylvanië die uit Hongarije moest vluchten
toen de Russen zo griezelig korte metten maakten met de opstand van 1956.
Maar fanatici zullen uit dit boek enkele aardige gemene ideeën kunnen opdoen
voor het afstraffen van lieden die het niet met hen eens zijn. Er was een tijd, zo lezen
wij, dat de theologen onder keizer Sigismund, op de drempel van de Reformatie, na
ampele overweging eensgezind decreteerden dat een ieder die ontkende dat een
menselijk wezen zich kon veranderen in een weerwolf, zich schuldig maakte aan
ketterij en derhalve op de brandstapel hoorde. Denkt u zich dat even in: hebt u zich
ooit gebrand aan een sigaret doordat iemand op een cocktailparty onachtzaam langs
u schoof? Godsdienst-fanatici zouden er echter goed aan doen, zich te onthouden
van zulke laaiende pogingen tot bekering van ondergetekende; ik ben namelijk een
goed bewapend Schots hoofdman, die er een reusachtige scherptandige wolfshond
plus andere strategische reserves op nahoudt en u als drost van twee graafschappen
tot maximaal twee jaar kan veroordelen.
Het boek doet ons onverbiddelijk denken aan de onbeschrijflijke gedrevenheid
die sensualiteit doet verkeren in wreedheid en, erger nog, kan condenseren tot tirannie.
Deze indringende waarheid placht door onze onwereldse gouvernantes onder het
zedelijke tapijt te worden geveegd, ten behoeve van onze maar al te wereldse doch
huichelachtige voorvaderen uit de tijd van koningin Victoria en Eduard VII. En wat
in dit boek niet met bloed bevlekt is, delft het kerkhof-probleem op van de levende
lijken oftewel ongestorvenen. Maar het is meer dan een scenario voor een griezelfilm
van Hammer Films. Het is stevig gebaseerd op uitgebreide zorgvuldige nasporingen
en komt dan ook met nieuwe denkbeelden op de proppen. Zelfs ik heb er nog het
een en ander uit kunnen leren over deze afschuwelij k-boeiende onderwerpen.
Deel één gaat over vampiers in het algemeen, maar alleen in Europa. Deel twee
is een mengeling van Bram Stokers fictieve graaf Dracula en een nauwgezette
identificatie van de oorspronkelijke en echte wojwode Dracula die het Europa van
de Renaissance deed opschrikken door zijn duivelse praktijken. Deel drie is gewijd
aan Elizabeth Báthory, de ‘bloedgravin’, die zich de tijd kortte op een wijze die
Ronay ‘het eerste en vermoedelijk het enige geboekstaafde geval van vampirisme
in de annalen van Europa’ noemt. Deel vier behandelt het effect van Iwan de
Verschrikkelijke en de rechtvaardiging van despotisme over Rusland, dat het
internationale communisme zo danig heeft misvormd. Daarna wordt de Bloed-en-IJzer
opvatting besproken, een erfenis van Bismarck voor nazi-Duitsland, die snauwende
troep teutoonse pummels die zich met alle geweld wilden opwerpen als strijders van
het duizendjarige rijk, zodat ikzelf - de 24ste IIk, opgeleid voor de oorlog maar met
talrijke plezieriger aspiraties in Londen - mij persoonlijk in de strijd moest werpen
om ze terug te drijven achter hun groenlakense deur. Tenslotte krijgen we, vóór een
goed doordachte epiloog, nog de gebruikelijke kijk van de schrijver op het gebruik
dat de Amerikanen maakten van de Dracula-mythe voor hun ijzingwekkende
propaganda voor de koude oorlog onder de (door Roosevelt resp. George III
geschapen) moderne groep tataarse satellieten in Oost-Europa.
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Opgenomen zijn verder duivelse doch passende illustraties, inclusief een Victoriaanse
uitbeelding van een mijner stammoeders bezig met het martelen van maagden.
De meeste corrigenda spruiten voort uit het feit dat de schrijver meertalig is en
niet zo'n grote snob als ik. Frákno en Forchtenstein, het bolwerk mijner voorvaderen
de Esterházy's, worden afzonderlijk genoemd alsof het twee verschillende plaatsen
zijn. De inhoudsopgave had beter gekund, voor zulk een interessant werk. Het is niet
prins maar hertog Alexander van Würtemberg, dat ook verkeerd gespeld is. ‘Keizer
Frederik III van Oostenrijk’ moet zijn Frederik III keizer van het Heilige Roomse
Rijk (Oostenrijk werd pas in Napoleontische tijd een keizerrijk). Een Habsburgse
keizer was in 1610 bepaald geen ‘parvenu’: mijn vrouwen en ik hebben allen
Habsburgs bloed in de aderen en er zal bloed vloeien bij een herhaling van zo'n
hatelijkheid. Onze bloedverwant prins Eugenius van Savoye wordt soms maar niet
consequent ‘Prince Eugen von Savoya’ betiteld, en die naam is noch Engels noch
Italiaans. Verder constateer ik een opeenhoping van de geijkte schrikbeelden uit bijna
twee eeuwen; maar als vrijmetselaar in de Moncreiffe Loge en als voormalig lid van
het Hoofdbestuur van de Schotse Grootloge moet ik er op wijzen dat er omstreeks
1720 geen vrijmetselaars waren in Oost-Europa en bovendien was het de katholieken
toen immers niet verboden lid te worden van een loge? Maar ik vermoed dat de
uitgever verweten moet worden dat de accenten die absoluut noodzakelijk zijn voor
het uitspreken van Hongaarse en Roemeense-jiamen meestal alhoewel niet overal
zijn weggelaten.
Ik werk met achtergrond-muziek die iedere afleiding uitschakelt en een balsem is
voor mijn gekwetste rug, zoals een boeddhistische monnik mediteert onder het
voortdurend reciteren van Om mani padmi hum, O juweel in de lotusbloem. Het is
onbelangrijk of het Mozart of popmuziek is, zolang het maar niet Sjostakowitsj is,
bezig met het nabootsen van de wanklanken van moderne machinerieën. Maar het
is een enge samenloop van omstandigheden dat op het ogenblik dat ik mijn ballpoint
aanlegde voor een kritiek op The Dracula Myth, het eerste programma van de BBC
- de aan het establishment gekluisterde zwakke afspiegeling van de vrije zender
Radio Caroline - haar bruikbare achtergrond-kakofonieën staakte en enkele verzen
produceerde getiteld Het gebed van Dracula. De ongewenste graaf beklaagde zich
erover dat hij ongestorven was. Het was als luisteren naar een prullerige versie van
Tennyson's wanhopig pleidooi tot Aurora, godin van de dageraad, die hij had gewaagd
te beminnen ten behoeve van de onsterfelijke ex-sterveling Tithonus, voor eeuwig
gemetamorfoseerd tot een sprinkhaan-bestaan:
Release me, and restore me to the ground;
Thou seëst all things, thou wilt see my grave;
Thou wilt renew thy beauty morn by morn;
I earth in earth forget these empty courts,
And thee returning on thy silvery wheels.

Ik pleng tranen, iedere keer dat ik het herlees. De radio liet op Dracula's soortgelijk,
minder goed verwoord gejammer onmiddellijk enig materiaal volgen over harpijen
(verzoeke te onthouden dat harpijen van het vrouwelijk geslacht zijn, evenals
walkuren, want dit is ter zake dienend) en bloedende wonden.
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In 1938 logeerde ik op een kasteel, bedekt door het patina der eeuwen, dat bekend
staat onder de naam ‘Lennoxlove’ sinds Charles’ II aangebedene ‘La Belle Stuart’,
nog altijd Britannia op onze munten en hertogin van Richmond en Lennox, geld naliet
om het te kopen voor haar neef Lord Blantyre. Er bestaat nog een contradans die
‘Lennoxlove to Blantyre’ heet. Hoe dan ook, ik klemde mijn vinger tussen het portier
van een auto, danste au-schreeuwend in de rondte en holde met mijn bloedende vinger
naar de dichtstbijzijnde koude kraan. Terwijl ik mij door de salon spoedde, riep ik
‘Oom
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Ian, kijk wat ik heb gedaan’. Hij werd spierwit en rende de kamer uit. Mijn oudtante,
zijn vrouw, berispte mij: ‘Weet je dan niet dat oom Ian geen bloed kan zien?’ Nu,
oom Ian was General Sir Ian Hamilton, GCB, GCMG, Colonel-in-chief van de Gordon
Highlanders, die wellicht model heeft gestaan voor het operettepatroon van ‘een
moderne generaal-majoor’ want hij was bovendien dichter. Maar hij had gevochten
in de Afghaanse oorlog, was ernstig gewond geraakt bij Majoeba, werd bevorderd
wegens moed en bekwaamheid tijdens de Nijl-expeditie en kreeg een nog hogere
rang wegens dapperheid in de Birmaanse oorlog (enkele stukken oorlogsbuit hiervan
bevinden zich nog in het bezit van onze familie, en dat is het verdiende loon van die
Birmanen omdat ze me een paar jaar geleden een gemene streek hebben gelapt in
verband met een visum). Voorts was oom commandant van een vechtlustige brigade
aan het noordwestelijke front en van een vliegende kolonne in de Boerenoorlog,
werd voorgedragen voor het Victoria Cross en sloot zijn carrière af (gesteund door
zijn vriend Churchill, maar tegengewerkt door Kitchener) als opperbevelhebber
tijdens de bloedige slag bij Gallipoli, waar hij met zoveel succes onze gehavende
resten terugtrok van de ongeslagen Turken dat deze soms wordt gememoreerd als
een grote Britse overwinning, net als de terugtocht van Bergen of Duinkerken.
Ik kan óók niet tegen bloed. Niets zou mij kunnen bewegen, het te drinken. Een der
essentiële punten van dit boek is, dat echt vampirisme meestal een vrouwelijke trek
is. In de oorlog is dat anders. Een officier dwingt zichzelf aan bepaalde dingen geen
aandacht te schenken, want hij is lichamelijk bang, voorts bang om angst te tonen
voor zijn mannen en vooral bang om de verkeerde tactische beslissingen te nemen.
Terwijl de Vesuvius zijn lava-stof uitbraakte die ons als een warme tastbare Londense
mist omhulde, dineerden wij, overlevende officieren van de Scots Guards samen en
op de tast, nadat wij van het front waren gekomen.
Onze onoverwinnelijke patrouilleleider Dicky Buckle zong en danste met moedig
elan op een tafel; een groene vaandrig vroeg tamelijk gewichtig (want ik was kapitein):
‘Hoe kunt u lachen terwijl die arme zo-en-zo nog niet koud is in zijn graf?’ Ik
antwoordde: ‘Je moet lachen of huilen, en als je huilt, zullen je zenuwen het gauw
begeven.’ Maar vrouwen verdragen bloedvergieten bijna gretig, en dat maakt hen
tot hulpvaardige engelen, verpleegsters. Het heeft vermoedelijk te maken met het
opwindend besluit van hun maagdom. En hoewel het voor ons, gewonde soldaten,
een onvergetelijke belevenis is om te worden verpleegd door de Lady of the Lamp,
moeten andere vrouwen uitkijken dat ze geen Lady of Shalott worden. Bloed wekt
hun sympathie, maar helaas: bloed is hun vloek.
De ongestorvenen stellen ons ook voor een lelijk probleem. Op mijn zestiende
was ik zeer onder de indruk van de werken van Anton Wiertz, een post-Napoleontische
schilder wiens schilderijen je de haren te berge doen rijzen en die bewaard worden
in zijn musée in een achterafstraatje van Brussel. Een daarvan stelde een voorbarig
begraven slachtoffer van de cholera voor, dat bijkomt uit zijn coma en zich tracht te
ontworstelen aan een gebrekkigdichtgetimmerde kist aan welks voeteneinde een
afzichtelijke rat knaagt. In Edinburgh staat een obelisk, opgericht ter herinnering aan
de stichting van de afgescheiden Schotse Kerk door mijn stamgenoot Moncreiff van
Culfargie en Ebenezer Erskine. De vrouw van genoemde Ebenezer (zo werd mij als
kind verteld) stierf, ogenschijnlijk, werd begraven maar opgegraven door lieden die
hun brood verdienden met het stelen van lijken en haar uit haar coma deden bijkomen
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door haar een vinger af te rukken teneinde haar gouden trouwring te bemachtigen;
zij joeg hun de stuipen op het lijf door plotseling te gaan zitten en keerde vervolgens
huiswaarts. De eerwaarde hervormer schrok lichtelijk toen zijn beminde ontvallene
met haar afgerukte vinger plotseling op zijn door kaarsen verlichte venster tikte,
natuurlijk
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nog gehuld in haar doodshemd. Hiermee komen wij op Gabriel Ronay's klassieke
en later Centraal-Europese ongestorvenen.
De Sunday Express heeft onlangs de vraag besproken of sommige dode geesten
kunnen verschijnen door middel van een levend medium. Het is zeker dat een
jury-rechtbank geesten in het algemeen zou veroordelen vanwege de overweldigend
vele aanwijzingen. Men vergeet dat het woord ‘geest’ (zoals in ‘de Heilige Geest’)
letterlijk betekent ‘spiritus’, net als het Arabische woord ‘alcohol’. Verder is er de
vraag of geesten niets anders zijn dan foto's die zich ophouden in de ruimte-tijd; en
Arthur Koestler wijst er in zijn boek The Roots of Coincidence op, dat wij nu geloven
dat de tijd in sommige gevallen terugstroomt - en de vraag of zij kunnen verschijnen
door warmte-energie te onttrekken aan hun omgeving, waardoor de plotseling koude
luchtstroom ontstaat die zo veelvuldig is opgemerkt wanneer de honden de haren te
berge rijzen en er een spook verschijnt.
Er gebeuren beslist griezelige dingen die niet bovennatuurlijk kunnen zijn, maar
desondanks niet kunnen worden verklaard. Sir Arthur Grimble vertelt in A Pattern
of Islands hoe hij een dode man passeerde op weg naar de Plaats der Angsten op een
afgelegen eiland in de Stille Zuidzee, zonder zich te realiseren dat de begrafenis van
de hinkende man al was begonnen. Prins Heinrich von Liechtenstein vertelde mij
dat de families die zogenaamde heksen hadden aangeklaagd, waarop deze werden
gemarteld en verbrand door de verdorven Graaf van Vaduz (afgezet in 1684), en die
hiermee een bloedgeld wilden verdienen uit de opbrengst van de landerijen die op
deze wijze aan hem vervielen, door een onschuldige heks in haar doodsstrijd werden
vervloekt om op hun hurken te zitten, vanaf hun dood tot de Dag des Oordeels in het
sombere Lavena-ravijn oftewel tobel dat de prins mij hoog in de bergen aanwees.
De vervloekte families trokken zich die doem dusdanig aan dat men het uitschelden
voor ‘ravijn-hurker’ (tobelhocker) strafbaar moest stellen. In het begin van deze eeuw
moest een Oostenrijkse douanebeambte, die het griezelige verhaal niet kende, snel
Liechtenstein uit gesmokkeld worden omdat hij een tobelhocker vrouw op haar weg
naar het Lavena-ravijn was gepasseerd en dit terloops had verteld terwijl de klokken
nog luidden voor haar begrafenis op datzelfde uur.
Gabriel Ronay vertelt ons hoe een vrijgelatene van Hadrianus bericht dat het
gestorven meisje Philinnion iedere nacht terugkeert om te vrijen met Machates, totdat
haar lichaam door de stadsbestuurders wordt verbrand. Dit herinnert aan de nu nergens
meer te krijgen roman Ferelith, geschreven door de grootvader van mijn eerste vrouw,
de ambassadeur Lord Kilmarnock, waarin een spook een kind krijgt van de vrouwe
van een kasteel dat duidelijke trekken vertoont van het door zeeën omklotste slot der
Enrolls. Wij horen ook dat Gordon Honeycombe een knus boek ter lezing voor het
slapengaan schreef, handelend over een rottend lijk dat zijn voormalige maîtresse
overal naloopt en met haar tracht te vrijen. Maar Gabriel Ronay onderzoekt het
traditionele verband tussen de ongestorvenen en een behoefte aan mensenbloed - net
als de Azteekse priesters dagelijks levende mensen hun hart ontrukten om de zon te
doen blijven schijnen boven hun Mexicaanse rijk.
Hij oppert dat de beruchte vampier-angst in Oost-Europa gedurende de 17de en
18de eeuw het gevolg was van de excommunicatie-botsing in het heroverde gebied
tussen katholieke en orthodoxe begraafplaatsen nadat de Turkse dreiging
teruggedreven was. Hoewel ik een cursus van een jaar over gerechtelijke geneeskunde
heb gevolgd, is mijn kennis niet voldoende om te beoordelen of de medische ideeën
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van de schrijver juist kunnen zijn. Hij denkt dat de angst voor vampiers leidde tot
een soort hysterische bloedarmoede bij diegenen die zich een slachtoffer waanden.
Om de ongestorven bloedzuigende lichamen te vinden, reed een maagdelijke knaap
op een zwart paard het plaatselijke kerkhof op, en wanneer het
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paard schichtig werd bij een graf, werd dat geopend en vond men daarin meestal
‘een welgedaan dik lijk’, vaak met vers bloed aan de vingernagels. De autoriteiten
plachten vervolgens andere graven met ontbonden lijken op te delven om zich ervan
te overtuigen dat de grond geen verduurzamende elementen bevatte (zoals in een
catacombe). Op blz. 22-23 staat in tabellen wat er in 17 verschillende landen, van
Albanië tot Saksen, werd gedaan tegen het ongestorven lijk. Stel u voor hoeveel
lichamen hiermee gemoeid waren. Wanneer er (zoals gebeurde in Albanië, Roemenië,
Hongarije en Rusland) een staak door het hart werd gestoken, bewoog het lichaam
meestal rukkerig en uitte een schreeuw en er gutste vers bloed uit; hetzelfde gebeurde
wanneer men het hoofd afhakte (zoals in Griekenland en Kroatië). Ronay's theorie
luidt dat ze feitelijk helemaal niet dood waren maar slechts cataleptisch, en dat hun
eigen bloed aan hun nagels kleefde omdat ze tevergeefs hadden getracht zich te
bevrijden als ze even bijkwamen. Dit doet ons denken aan de Byzantijnse keizer, die
ten onrechte als dood beschouwd, levend werd begraven en weer bijkwam, maar
wiens schreeuwen om hulp de wachtposten in paniek een zo spookachtig oord deed
ontvlieden (als voormalig officier zou ik ze allemaal in de kerker hebben geworpen
wegens lafheid). Toen het keizerlijk mausoleum werd geopend, was hij ten slotte
gestorven, alhoewel niet zonder tevoren van honger en dorst een van zijn eigen armen
te hebben verorberd.
Ik heb er geen notie van hoe een schijndode een halve meter onder de grond kan
leven in een graf waarin bijna geen lucht is, maar opmerkelijk is dat de nauwgezette
rechtbankverslagen, opgesteld door West-Europese ambtenaren die in het begin van
de Eeuw der Verlichting in Oost-Europa de vampier-epidemie onderzochten, aantonen
dat sommige ‘lijken’ gedurende verontrustend lange perioden onbedorven waren
gebleven: ‘meer dan dertig jaar’, ‘meer dan zestien jaar’, enz. Ik wil iedere serieuze
student in de medicijnen die belangstelling heeft voor deze tot dusver onverklaarde
zaken en bereid is, tenminste een gedeelte van de overstelpende bewijzen als waar
te accepteren, in overweging geven, na te gaan waarom de vier volgende methoden
van behandeling van zogenaamd ongestorven ‘lijken’ met succes bekroond werden.
1. Polen: een herbegrafenis met het gezicht omlaag - snel gestikt? 2. Bulgarije: ze
aan het graf kluisteren met wilde rozen - langzaam gesmoord? 3. Pruisen: maanzaad
in het graf deponeren - bedwelming tot de dood erop volgt? En 4: een citroen in de
mond stoppen - smorend als de neus van de snurkende ongestorvene verstopt is door
snot, zoals de mijne vaak (Saksen). Hoe dan ook, iedere slimme student die een goede
scriptie schrijft over deze hoogst reële problemen zal zich de bevooroordeelde hoon
van de Britse Artsenorganisatie op de hals halen, gelijk zo vele voorvechters van
medische vernieuwingen voor hem. Men gelooft daar nog steeds niet in de Chinese
acupunctuur, die mij en mijn familie veel pijn heeft bespaard en in de beschavingen
van het Verre Oosten wordt verstaan, en ze hebben niet allemaal voldoende hersens
om te accepteren (iets waaraan ik niet twijfel) dat de voorvader van mijn kinderen,
George III, door zijn Stuart-bloed hematoporphyria erfde in plaats van
krankzinnigheid. En hiermee zijn we aangeland bij bloed en sadisme ter afwisseling
van de ongestorvenen, die in Transsylvanië nooit met vampirisme in verband werden
gebracht. In geheel afzonderlijke hoofdstukken behandelt de schrijver de
oorspronkelijke Dracula en Iwan de Verschrikkelijke, zonder te beseffen dat ze
bloedverwanten waren. Hij herkent in Dracula zeer juist Vlad V ‘de Spietser’,
wojwode van Walachije (vermoord in 1476), wiens vader de bijnaam ‘Dracul’ (de
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draak) droeg en ‘een kruis met een draak op zijn schild’ had gedragen, wat
vermoedelijk in verband staat met het feit dat hij een christelijk anti-hussietenvorst
was die er prat op ging, te behoren tot de heilige roomse keizerlijke orde van de
draak. Professor Nandris en de schrijver zijn het erover eens
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dat het achtervoegsel -a er door orthodoxe schriftgeleerden aan toegevoegd is; zo
werd een slavische genitief-vorm in de latijnse taal gebracht om een achternaam te
scheppen die equivalent was aan ‘zoon van Dracul’. Als ‘Dragwyla, Vaivoda partium
Transalpinorum’ en in andere spellingen van dezelfde naam heeft Vlad V talrijke
decreten uitgevaardigd. Hij, de oorspronkelijke Dracula, verwierf zich zijn Roemeense
bijnaam ‘de Spietser’ omdat hij graag picknickte temidden van een stinkend bos van
mensen die levend op gescherpte staken waren gespietst en daar langzaam onder
verschrikkelijke pijnen stierven - wat je doet denken aan de soortgelijke gruweltuin
in Monsarrats The White Rajah. Er bestaat een realistische houtgravure van Dracula
tijdens deze verstrooiing, gepubliceerd slechts 24 jaar nadat hij werd vermoord en
te zien op pag. 77, hoewel zijn beste portret (waarop hij afschuwelijk veel gelijkenis
vertoont met mij in mijn jonge jaren) op pag. 66 staat. Gedurende één Bulgaarse
veldtocht reeg hij niet minder dan 25.000 mannen, vrouwen en kinderen aan een
spiets. Hij liet ‘moeders met hun kinderen... samen aan een spiets rijgen’ en ‘de
borsten van jonge moeders afhakken en hun kinderen met het hoofd vooruit erin
stoppen en ze dan samen aan een spiets rijgen’. Dracula dwong ook ‘moeders hun
kinderen op te eten en hij dwong mannen hun vrouwen te eten’ (de mijne is wat
mager, dus noemen wij haar liever ‘slank’). Talrijke lieden werden door de grote
wojwode levend gekookt. Dracula centraliseerde de regering en deed op onwettige
wijze het plaatselijke gewoonterecht teniet - zoals de moderne tegenstanders van
blijde landelijke gebruiken, die hun bureaucratische ‘hersens’ niet logisch voorkomen,
zo graag doen - en vervolgens reeg hij vijftig van de belangrijkste edelen aan een
spiets, na hen op een banket te hebben gefuifd. Van andere edelen werd het hoofd
gevoerd aan kreeften, waarna de volgevreten kreeften werden opgediend aan hun
verwanten. Maar deze walgelijke psychopaat werd bestempeld als ‘een zeer streng
maar rechtvaardig vorst. Hij duldde geen dieven, leugenaars of klaplopers’. Gelijk
de bruidsjonker bij mijn bruiloft in onze dakloze middeleeuwse kapel, was Dracula
een afstammeling in de ijselijkste mannelijke lijn van Dzjengis Khan, die heuvels
opwierp van menseschedels.
Genealogie is de stoffering in de kist van een schatgraver die de plaats waar de
oorsprongen van zo veel onaangename geheimen verborgen liggen verbergt maar
inzicht in genealogie kan die plaats onthullen. De schrijver heeft het verband
weliswaar niet gezien, maar Dracula stamt uit hetzelfde geslacht als de Tataarse
prinses die de moeder van tsaar Iwan de Verschrikkelijke was, die op zeer soortgelijke
en onwettige wijze en met ongelooflijke wreedheid
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Dracula doet zijn reputatie eer aan door de maaltijd te gebruiken in gezelschap van de gespietste
lichamen van de burgers van Brasso (houtsnede Straatsburg, 1500).
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de regering over Rusland centraliseerde. De vrije stad Novgorod kwam in 1570 in
opstand voor haar wettige rechten. Ze herinnerde zich de oude slavische vox populi
vox Dei stelregel: ‘Als de vorst slecht is, in de modder met hem’. Mijn bloedverwant
Iwan veroverde de stad en liet in januari en februari, tijdens de koude Russische
winter, de gehele bevolking van meer dan 50.000 vrouwen, kinderen en mannen
doodmartelen. Zoals Gardner Fox schrijft in zijn biografie van Iwan: ‘Enorme kooien
stonden rondom het plein waar andere mensen hun beurt afwachtten om te worden
gemarteld... Hij roeide het volk uit met hele gezinnen tegelijk... Een echtgenoot werd
gedwongen toe te kijken terwijl zijn vrouw naakt werd afgeranseld tot de vellen van
haar rug hingen. Zodra ze weer bijkwam, zag ze haar man vastgebonden aan een
metalen spit dat langzaam draaide boven een groot vuur. Daarna werd ze in de
vlammen geduwd om als brandstof voor zijn verbranding te dienen. De duizenden
in de kooien kokhalsden van afgrijzen.’
De bloedverwanten Dracula en Iwan hadden nog iets gemeen. Zij spijkerden de
hoed van buitenlandse boodschappers die hen mishaagden vast aan hun hoofd als ze
die niet snel genoeg afnamen. (Lord Elgin, van de marmeren beelden, beantwoordde
de moord door de Chinezen op zijn afgezanten met een door niets anders verklaarbare
plundering van het Zomerpaleis in Peking - hij kende het oosterse gebrek aan zorg
voor mensenlevens maar zorg voor fraaie bezittingen - en uit deze plundering bezit
ik nog wat roofgoed.) Maar toen ik enkele maanden in Moskou werkte, werd Iwan
afgeschilderd als een grote unificerende (dat wil zeggen centraliserende) held en zijn
Stalineske onmenselijkheden als gerechtvaardigde middelen tot het doel - een
menselijke mierenhoop. Uit de schilderijen in het Tretjakow Museum en uit
Eisensteins epische films blijkt duidelijk dat tsaar Iwan ‘de ontzagwekkende’ nog
steeds met Peter de Grote en Katharina de Grote wordt beschouwd als een der beste
Russische heersers vóór Lenin. Toen ik op het punt van vertrek stond naar een post
bij onze ambassade in Moskou, vroeg ik een kortgeleden teruggekeerde diplomaat,
Sir John Balfour geheten, wat ik moest lezen. Hij antwoordde: ‘Darkness at Noon
van Arthur Koestler’. Dit verklaart de geestesverhouding die ten grondslag ligt aan
het feit dat zulke duidelijke monsters in de ogen van massa's mensen weldoeners zijn
geweest. Gabriel Ronay's boek doet hetzelfde voor de laat-middeleeuwse Duitse
pers, die een gunstig verslag uitbracht over Dracula.
Het is natuurlijk huichelachtig van hooggeleerde heren om Dracula en Iwan, laat
staan ‘de Bloedgravin’ te critiseren en tegelijk het keizerlijke Rome te prijzen. Daar
liet de officiële regering krijgsgevangen buitenlandse dames in het openbaar ontkleden
en daarna verkrachten door afgerichte dieren, waarna ze hapsgewijs werden verorberd
door half uitgehongerde carnivoren die ze bij stukjes en beetjes oppeuzelden terwijl
ze in hoog tempo en levend gebonden achter strijdwagens door de arena werden
gesleurd, tot vermaak van vele duizenden ‘hoogst beschaafde’ mensen. Dat waren
de ‘spelen’, de televisie van de welvaartsstaat Rome; het brood is wat we nu geven
aan de gezinnen van stakers. Ik begrijp te veel van sadisme om te geloven dat een
moordenares als Myra Hindley oprecht haar leven kan beteren, al zou ze dat ook nog
zo graag willen. Ik vermoed dat de markies de Sade een bloedverwant van mij is
geweest. Maar toen ik aan dit probleem werkte in de bibliotheek van het British
Museum, in de schaduw van de wereldschokkende Marx en gekleed in jacquet omdat
ik op weg was naar Ascot, was de amusantste voorvader die ik voor mijzelf kon
vinden in Sade's deel van Frankrijk de Baron de Bon Repos, die gesteund door Colbert
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een kanaal groef van Marseilles naar Bordeaux. Misschien zal ik mijzelf moeten
blijven identificeren met die vriendelijke knaap, Pelham Grenville Wodehouse.
Maar wacht - een groot deel van dit boek handelt over mijn verre oma, een hoogst
zachtaardig vrouwspersoon. Ze heette Elisabeth
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Báthory, gravin Nádasdy, mijn eigen rechtstreekse stammoeder via 10 tussenliggende
generaties van mijn moeders kant. Hoewel haar vader George Báthory, graaf van
Szatmár was en haar moeder een zuster van Stephen Báthory, koning van Polen en
vorst van Transsylvanië, vergist de schrijver zich als hij haar ingewikkelde karakter
het gevolg van ‘voortdurende inteelt’ noemt. Want geen van haar seize quartiers was
een en dezelfde persoon - de twee takken Báthory's waren al generaties geleden
uiteengegaan.
Zij was een mondaine dame en bezat grote schoonheid, charme en intelligentie,
sprak verscheidene talen en was zeer belezen. Keizer Maximiliaan woonde haar
bruiloft bij en haar echtgenoot, een oorlogsheld, ambassadeur en generaal, was zo
sterk dat hij twee Turkse gevangenen gelijktijdig de lucht in kon werpen en ze tijdens
hun val opvangen met twee zwaarden. De familie was zo rijk dat mijn voorvader,
hun kleinzoon (in het geheim berecht en onwettig onthoofd in 1671) bekend stond
als ‘de Hongaarse Croesus’.
Bovenal was deze aantrekkelijke blauwkous bijzonder edelmoedig tegenover arme
boeren op de uitgestrekte landgoederen van haar familie. Dit hoewel zij wist dat haar
overgrootvader, de thesaurier Stephen Thelegdy, leider van de conservatieve
Hongaarse magnaten en voormalig ambassadeur in Frankrijk, tijdens de
Boerenopstand van 1514 naakt aan een boom was opgehangen en als de heilige
Sebastiaan met pijlen ter dood gebracht door de opstandige boeren (niet zijn eigen).
Tussen haakjes, mijn voorvaderlijke neef John Szapolyai, wojwode van Transsylvanië,
sloeg die opstand neer door met zijn cavalerie van kleine landeigenaren noordwaarts
te trekken. De acht boerenleiders die twee weken vasten overleefden, werden in het
openbaar losgelaten op hun aanvoerder, Dózsa, die gezeten was op een roodgloeiende
troon met een roodgloeiende ijzeren kroon op zijn hoofd en een schroeiende scepter
in zijn hand. Terwijl zijn uitgehongerde volgelingen het bradende vlees van zijn
lichaam scheurden en verslonden, merkte de stoïcijnse Dózsa slechts op: ‘Dit zijn
honden die ik zelf heb afgericht.’ Daarom is het een staaltje van genealogische ironie
dat mijn afstamming van Elisabeth Báthory en Stephen Thelegdy en het neefschap
met John Szapolyai naar mij leidt via de 19de eeuwse gravin Amalie Festetics, wier
familie afstamt van een Kroatische serf die pas in de 16de eeuw de vrijheid kreeg.
Hoeveel Schotten kunnen bogen op een zo recente afstamming van een lijfeigene
als ik dat kan? Het Engelse record is duidelijk Elmhirst of Elmhirst, maar die werden
in de 14de eeuw bevrijd: een van hen, de luitenant-generaal bij de vliegdienst, is zo
verstandig geweest om te trouwen met de zuster van mijn schoonmoeder, zodat wij
bepaald een slaafse familie zijn.
De enige moeilijkheid is dat Elisabeth Báthory na het plotseling overlijden van
haar echtgenoot, mogelijk door een blindedarmontsteking, een heel klein tikje
schizofreen raakte. Vervelend is dat geen enkele medische geschiedkundige (zoals
bijvoorbeeld de dokters MacAlpine en Hunter die met zoveel briljant inzicht The
Royal Malady schreven) zich met haar geval hebben beziggehouden. Dat werd dus
overgelaten aan Hammer Films, die haar in de film van verleden jaar over haar leven
als ‘Gravin Dracula’ betitelden. Hoewel ze, ondanks haar verwantschap met kardinaal
Báthory, een vrome calviniste was, begon ze geheime middernachtelijke offers van
witte paarden onder heilige eikebomen bij te wonen. ‘Moncreiffe’ betekent de ‘Heuvel
van de heilige tak’ en mijn heraldisch distinctief is een eik rondom misdetoe. Denk
aan Frazers The Golden Bough en de witte paarden van Apollo's zonnewagen. En
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een der eeuwenoude heraldische dieren van de hertog van Norfolk als graaf van
Arundel is een wit paard met een eiketak in zijn mond. Bedenk ook dat Dracula's
tataarse voorvaderen witte paarden levend aan de spiets plachten te rijgen als offers
voor de zon. Het lijkt duidelijk dat Elisabeth Báthory's calvinisme van het type ‘bij
voorbeschikking uitverkorenen’ was en niet het soort religie van de vrije wil
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dat ons zo angstwekkend helder wordt afgeschilderd in John Buchans Witchwood.
Dit jaar pas heeft Koestler aangetoond dat beide soorten verenigbaar zijn door het
willekeurige verschil tussen waarschijnlijkheid en zekerheid, in een van zijn tamelijk
manicheïstische werken over het eeuwige inherente conflict tussen God en de Duivel,
tussen goed en kwaad. De gravin koesterde verder een bijgelovig vertrouwen in een
krachtige toverformule geschreven op perkament, net als de meesten van ons koesteren
voor gelukspoppetjes.
Daarna ging mijn stammoeder echter wat ver in haar verlangen naar eeuwig leven,
maar omdat ze een echte gespleten persoonlijkheid was, merkten haar mondaine
kennissen daar jarenlang niets van. Misschien heeft ze werkjes gelezen in de geest
van Malory's Morte d'Arthur, dat Gabriel Ronay citeert met een ijver, een Sherlock
Holmes waardig: waar 60 ‘eerbare maagden’, allen van ‘koninklijken bloede’ zich
uit vrije wil lieten martelen in de hoop dat hun bloed een ‘zieke vrouwe’ zou redden.
De farao's probeerden deze methode als remedie voor melaatsheid. Constantijn de
Grote, van wie zich hier in onze gehavende verzameling een munt bevindt, weigerde
een geneeskrachtige onderdompeling in het bloed van onschuldige kinderen en
vergenoegde zich met Heilig water. Ik heb er wat van meegebracht uit de rivier de
Jordaan om mijn zoon te dopen. Hoe dan ook, mijn stammoeder gaf de voorkeur aan
bloed en ontpopte zich als een afgrijselijker She uit Rider Haggard. Op pag. 109
lezen we waarom het bloed onschuldig moest zijn. Bijna iedere dag, om vier uur in
de morgen, tussen duisternis en licht, nam zij een bad in maagdebloed. Dit ter
bescherming tegen rimpels. Het aantal dat ze afwerkte wordt besproken in het
hoofdstuk, getiteld ‘Het geval van de 650 verdwenen maagden’.
Toen ze hoorde dat de meisjes van adel moesten zijn, voegde ze ongeveer 50
dames met blauw bloed toe aan haar collectie. Het schijnt dat ze de voorkeur gaf aan
zeventienjarige blondines met bijzonder aantrekkelijke boezem. Maar mijn oude
oma maakte het een beetje te bont. Ze moest het bloed verkrijgen door middel van
martelingen. Soms ‘werden de meisjes gedwongen hun eigen vlees, geroosterd op
het vuur, te eten’. De buren van haar huis in Wenen, augustijner monniken,
protesteerden al spoedig dat ze in hun slaap werden gestoord en zetten hun verzoek
tot ‘vermindering van gerucht’ kracht bij door haar doorluchtige vensters te bekogelen
met potten en pannen. De oorzaak hiervan was het gekrol van de jongedames die
naakt in een smalle cylindrische kooi werden geduwd, bezet met lange ijzeren punten,
en dan opgehesen aan een katrol. Vervolgens porde men hen met een gloeiendhete
pook totdat ze zichzelf doodspietsten door heen en tevens weer te springen.
Toen ten slotte een ander mijner voorvaderen, de paltsgraaf van Hongarije, kennis
kreeg van haar ‘tijdverdrijf’, reed hij met een ontzagwekkend escorte naar haar kasteel
Csejthe, dat als een door land omgorde Mont St. Michel oprijst uit de Slowaakse
vlakte. Daar trof hij voldoende bewijzen aan om iedereen in verzekerde bewaring te
stellen. Geleid door doodsbange bedienden door een labyrint van geheime gangen
viel mijn voorvader de martelkamer van mijn stammoeder binnen. Daar trof hij
meisjes aan voor wie de redding te laat kwam en wier boezemloze lot met verbrande
genitaliën in het boek wordt beschreven zodat je de haren te berge rijzen. De door
een uurwerk aangedreven machinerie van de IJzeren Maagd was nog voor veel uren
arbeid opgewonden. ‘Ze was gebouwd volgens haar aanwijzingen in de vorm van
een meisje met golvend haar. De tanden, door het mechanisme ontbloot tot een
glimlach, waren uit de mond van de slachtoffers der gravin gerukt. Kenschetsend is
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dat ze naakt was, compleet met tepels en schaamhaar. Ze kon haar ogen open- en
dichtdoen als een aantrekkelijke pop en door het overhalen van een schakelaar pakte
ze haar toekomstige slachtoffer dat tegenover haar stond in een dodelijke omhelzing
en doorboorde het met stiletto's die uit haar vleeskleurige borsten
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schoten. Andere verborgen punten doorboorden de genitaliën van het slachtofffer.
Het bloed stroomde via speciale kanalen in een vergaarbak, werd boven een zacht
vuur opgewarmd en dan gebruikt voor het rituele bad bij het ochtendgloren.’
Oma's activiteiten vielen niet in de smaak. Lord Longford was niet aanwezig om
haar te helpen. Diegenen van haar bedienden die op de hoogte waren geweest van
haar spitsvondigheden maar deze niet hadden gerapporteerd, werden gewurgd en
vervolgens verbrand. Haar medeplichtigen werden met gloeiendhete nijptangen de
vingers uitgerukt en daarna levend verbrand. Maar mijn voorvaderlijke opa, paltsgraaf
Thurzo wilde haar niet voor de rechtbank brengen, hoewel de koning kwaad was
omdat ze had getracht Zijne Majesteit te vergiftigen en 99 toverkatten had proberen
te bewegen zijn hart te verorberen. De paltsgraaf was machtiger dan de koning. Hij
had een voor 1610 ongewoon modern inzicht - ze was krankzinnig en bovendien zijn
nicht. Hij verstopte de gerechtelijke verslagen, waaruit wij al deze droeve dingen
weten, in een van zijn eigen kastelen in plaats van ze ter kennis van de autoriteiten
te brengen. Ze werden daar slechts door toeval omstreeks 1720 door pater Turoczy
in een toren ontdekt.
De naam van Elisabeth Báthory werd tijdens het proces zelfs niet genoemd. Ze
werd slechts zijdelings vermeld als ‘een bloeddorstige, bloedzuigende goddeloze
vrouw, op heterdaad betrapt in Kasteel Csejthe’. Maar ze werd ingemetseld in haar
slaapkamer. De ramen werden verkleind tot spleten om lucht binnen te laten en op
de plaats van de deur kwam een gleuf voor voedsel. Ze leefde daar alleen, in duisternis
en eeuwige koude tot 1614 en stierf ‘plotseling en zonder crucifix of licht’. Een
Boheems vorst wiens vrouw eveneens van haar afstamt, heeft mij verteld dat men
zegt dat haar cipiers er genoeg van kregen, naar binnen kropen en haar wurgden. Het
is geen opwekkend verhaal. Maar als deze charmante, welsprekende maar
ongelukkig-gestoorde dame nooit had geleefd, was ik niet geboren en had ik nooit
deze bloederige boekbespreking kunnen schrijven.2

Eindnoten:
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1 Gabriel Ronay: The Dracula Myth. - W.H. Allen.
2 Dit artikel verscheen eerder in Books and Bookmen. De vertaling is van Lore Coutinho.
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J.B. Charles Gedichten
Langs de zee
Langs de zee.
Niet zo bizonder gelukkig
toch maar weer langs de zee.
Zonder - zoals gewoonlijk haar onnoemelijk zware
beweeglijke lijf met het
waaiende en doorzichtige hemd vaalgroene versleten zijde,
de witte gescheurde stroken
slordig het strand opgesleurd stilstaande zwijgend te schouwen.
Als een man die zijn testament
zonet heeft geschreven. Dat heb
ik dan ook.

Haar vader
Een herinnering aan mijn vader,
zei zij, jawel.
Als wij 's avonds gegeten hadden
mocht ik voordat ik naar bed moest
in de gang nog kaatseballen.
Ik kon het toen al met drie.
Voor hem lag de krant klaar.
Hij nam die en ging
de trap op naar zijn studeerkamer.
Zes treden of zo op de trap
stak hij de krant voor de grap
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in het spel van mijn kaatseballen
die ontredderd stuiterend vielen.
Ik werd altijd kwaad,
en riep ba! gemenerd!
Hij klom lachend verder de trap op.
Dat is alles wat ik mij herinner.
Mijn vader gaat grijnzend naar boven.
Zo ging hij ook naar de hemel
zei mijn moeder met toegeknepen
mond toen ik haar dit later vertelde.

Je weet weer niet wat ik bedoel
Voor mij is de liefde een bed,
nee, je weet weer niet wat ik bedoel.
Ik bedoel op het bed staat een stoel,
op die stoel zette ik een kruk
daar bovenop daar sta ik.
Dus een hachelijk evenwicht.
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Portfolio Landschappen van Willem van Malsen
Door Roland Cretin
‘De handen van de timmerman zijn zijn kalender,’ was het eerste wat ik Malsen
hoorde zeggen bij de handdruk die volgde op het uitspreken van onze namen door
een bevriende schilder. Het was het uur van de grand crème in een groot café op
Montparnasse. Malsen zat midden in een verbouwing en was zijn werkzaamheden
even ontvlucht. Hij schreef iets in het boek waarin hij had zitten lezen, sloeg het
dicht en overhandigde het mij met de woorden: ‘U bent een schrijver. Doe niet mee
aan het literaire spel. Lees alleen de eerste zin.’ Of iets in die geest. Voorin stond in
zwierig handschrift: Voor mijn nieuwe vriend Roland. Overrompeld maar dankbaar
stopte ik het in mijn tas. Het boek heette Laughter in the dark. Malsen voerde het
woord. Hij legde zijn handen met gespreide vingers voor ons op tafel. ‘De nagel van
mijn pink verloor ik vijf jaar geleden toen ik een lichtbak timmerde voor mijn eerste
vrouw,’ zei hij. ‘Het geplette kootje aan de wijsvinger van mijn linkerhand herinnert
me aan de kaptafel, die ik vervaardigde voor mijn tweede vrouw. Gisteren sloeg ik
op mijn duim. Mijn derde vrouw wil een bed. Zo'n bloedblaar duurt een maand of
drie.’
Ambachtelijkheid en humor. Liefde voor het leven, maar een scherp oog voor het
leed. Ons ochtendlijk bezoek aan dat café kreeg een dagelijks vervolg. Eens regende
het gruwelijk. Bij de taxistandplaats voor het door glasplaten afgeschermde en
verwarmde terras arriveerde een echtpaar. De man duwde zijn vrouw voort in een
invalidewagen. De voorste chauffeur weigerde. Omdat het een negerechtpaar was?
Omdat hij dacht, dat het wagentje niet in de kofferruimte zou passen? De tweede
stemde toe, na een lange, verhitte diskussie. De vrouw werd op de achterbank getild,
het wagentje opgevouwen. Maar het paste met geen mogelijkheid in de taxi. Niemand
uit de rij van twintig wilde hen toen nog hebben. En het bleef maar regenen. Een uur
moesten ze wachten op nieuwe, van niets wetende taxis. Rood uit de goedkope,
wollen sjaal van de vrouw begon door te lopen in haar witte jas. ‘Ik lach,’ zei Malsen,
‘maar eigenlijk kan ik wel huilen.’
Ambachtelijkheid en humor. Toen mij gevraagd werd zijn portfolio met enkele
woorden te begeleiden, dacht ik aan onze eerste ontmoeting. De litho kende ik al. Ik
stond toevallig naast de persen, toen het eerste exemplaar er af rolde... Nieuwsgierig
bogen we ons over het bedrukte vel. ‘Die witte vlekjes in de luchten,’ zei ik, ‘is het
daar niet volgelopen?’ ‘Om dat effekt te bereiken,’ antwoordde Malsen, ‘heb ik
versleten stenen gebruikt.’ Tot op de dag van vandaag weet ik niet of hij het meende
of een grapje maakte. Ik neig naar het laatste. Het zou althans een bewijs vormen
voor zijn vermogen tegenslagen om te buigen tot iets positiefs. En is dat ook niet
een vorm van vakmanschap? Later heeft hij een van de litho's tot een boekje gevouwen
en er tekeningetjes bijgemaakt, geheel in de stijl van de krabbeltjes op
konsumptiebonnen en kranten in ons café. In de stijl ook van zijn uiterst linkse
politieke prenten.
Een schijnbaar onschuldig lijkend achttal pa-
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gina's houdt U in de hand. Maar bij het doorbladeren, hoop ik, zullen zich tal van
verrassingen voordoen.
(Vertaling Remco Campert)

Biografie
Geboren op 7 januari 1940 in Utrecht
Woont en werkt in Amsterdam
Woonde in Parijs
Exposeerde in Frankrijk en Holland
Publiceert voorjaar 1974 zijn roman Van hand tot hand
Timmert zelf zijn huisraad

F. Harmsen van Beek De patient
De patient had de gewoonte aangenomen om te slapen op de vloer. De vloer was een
vochtige berg klei met daaroverheen een soort dwarsbalken waarover planken. En
daaroverop een wel fraai, uitgebreid, hoewel enigszins vervuild schapenkleed: dit
tevoren het vuur. Tenslotte schikte de hond zich hierin en erbij dus. En de kat
natuurlijk, maar die vond het heel natuurlijk van nature.
De omgeving van de patient vond het ongewoon, op een paar kleine kinderen en
een enkele lieveling na.
Om zich te rechtvaardigen beweerde de patient: ‘het is werkelijk comfortabel. Je
moet het ook proberen. Ten eerste hoef ik zodoende niet voortdurend me beddegoed
te verschonen en het bespaart de last van het uitkleden.’ (De patient schopte enkel
de laarzen uit.) ‘De nachtjaponnen,’ aldus de patient, ‘hangen geruisloos en
ongekrenkt, onopgemerkt bijna behalve nog vagelijk naar vergiftige wasmiddelen
geurend - maar het wordt al minder - aan de wand. Niets geen last, ook daar niet
mee. En dan 's morgens - dat is natuurlijk wél vervelend, in de wasteil en schoon
goed aan. Maar dat moest altijd tóch al, dus kijk aan!’
Aldus de patient.
Ondertussen verminderde de patient zienderogen. Een kind van 10 jaar ondernam
een poging tot vetmesterij maar het hielp niet. Wel kostte het veel geld aan drop en
spekkies enzo. De omgeving en de hond begonnen zich zorgen te maken, vooreerst
de hond, dat kon je zien aan z'n gezicht dat meer en meer de Spaanse facie van
Ignatius de Loyola of zo iemand, wie was het ook weer; uit het geschiedenisboek het kan ook een andere zijn geweest - aan ging nemen. Ook huilde en neusfluitte
stilletjes de hond, af en toe. De kat had niets in de gaten, die at voor twee en sliep
op de peluws.
Maar de patient verdedigde zich zo goed mogelijk: ‘nee hoor, ik ben wel koortsig,
maar wat wil je, het is gewoon de kwek- en lachziekte, met als bijcomplicatie de
rook- en drinkziekte dus zodoende...’ (of omgekeerd misschien). Men hoeft waarachtig
geen jaren en jaren lang medicijnen te studeren om tot een dergelijke diagnose te
komen. Alleen de remé die was te zoeken, en ver waarschijnlijk.
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Een dokter ontfermt zich erover: de vriendin van de vriendin van de patient,
diezelve nu mag uit logeren bij de vriendin en haar familie. De dokter constateert de
vreselijkste dingen met behulp van een soort zilveren orendingetje waar een anders
klokje aan vastzit en de vader van de vriendin, een waarlijke specialist, zegt dat er
foto's moeten gemaakt.
De patient, zwakjes, stribbelt nog tegen van: ‘hè nee, laten we dat nu niet doen,’
maar: geen gedonder en het doet geen pijn.
De vriendin van de vriendin, de dokter dus, maakt een afspraak en zeer tegen de
zin van de patient, belandde men zodoende in een hospitaal, met z'n vieren, want
behalve de vriendin
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en diens vriendin, de dokter, had deze laatste ook haar zeer lieve en spraakzame
dochtertje bij zich en dan zaten ze dus nog met de patient er bij toe.
Een flinke tijd lang op een houten bank in de lysolstank.
Daar komt een soort verklede kip, een jaar of veertien, aan en zegt de patient in
een kamer te gaan en het bovenlichaam te ontbloten. Hetgeen doet. Rats jurk over
kop en klaar, want patient loopt gewoon naakt onder jurk. Voor het gemak. Niet
meer dat beklemmende gezanik van allerlei bokketuig en borstweringen waarvan de
haakjes niet uit of in ooit de oogjes willen.
Nu moet patient op een beetje een slachtbank plaats nemen, plat natuurlijk en de
kip stelt een monsterlijke machine er boven aan die zoemt als een meikever en rent,
de kip, naar buiten, met loden voorschot en al.
‘Lieve help,’ denkt de patient. ‘Als die maar ooit weer terugkomt, en dan op tijd
als het even kan, de kansen op toekomstige zwangerschap zijn waarschijnlijk druk
aan het afnemen.’
Maar daar gaat de deur al weer open, de loden poularde verschijnt en rommelt aan
knoppen, het gezoem verstomt en of de patient zich maar weer...
Natuurlijk, natuurlijk! En kop in kleer terug en dan terug naar gang, alwaar de
vriendinnen en het kind zich zitten te verdommen. Wachten nu. Wachten. Wachten.
Wach...
Ten. Daar komt kippekop er weer aan, na dus geruime tijd: ‘de foto is mislukt!’
(Hoe is het mógelijk. Alhoewel?)
Opnieuw. Of patient, die het heus al wel in de gaten heeft, bovenlijf maar opnieuw
wil etc. Jawel hoor. Rats jurk af en voilá. P. opnieuw onder het angstaanjagende (dat
je niet doof wordt op deze manier) machien. Kip vlucht opnieuw als de weerlicht de
gang op en herverschijnt na een tijdje dat de patient als een eeuwigheid voorkomt.
Zelfde oefeningen en passen op de plaats, maar dit keer met een betoverend resultaat:
‘Het is gelukt.’ Jawel hoor! (Hoe is het mógelijk. Hoewèl.) Overigens duurt het een
gloednieuwe eeuwigheid alvorens men hier achter komt, achter dit heugelijke nieuws.
Hoera! Patient en gezelschap worden verzocht een kamer in te gaan. Er zit een
meneer die een slagerspak aanheeft en een bril op, en daarbovenoverheen, over die
bril dus, nog eens een roze, doorzichtige zonneklep, zoiets als tennisspelers dragen
in het groen.
Hij ontdoet zich van de klep en neemt de optocht, waaronder patient, in
ogenschouw. Hij verbaast zich over deze talrijke opkomst en maakt er waarachtig
geen geheim van: ‘Waarom met zovelen?’ ‘Jawel, maar het kon niet anders, en nu
maar raden wie de patient is!’ (Hoe jammer dat we de honden niet hebben
meegenomen ter meerdere confusie.)
Nu, we helpen hem een handje. ‘Het kleine kind is alvast het minst verdacht. En
mevrouw hier is de doktores N., uw collega dus eigenlijk en dit is mijn vriendin, die
een auto berijdt, zodat we tenminste hier konden komen.’ ‘Aha, u bent dus de patiënt.’
‘Ja meneer.’ (Hoe héét deze dokter eigenlijk denkt patient.) Ook zit er een enorm
dikke vrouw met een spierwit, werkelijk hagelwit schort voor (òm kan je beter zeggen)
maar die houdt zich koest en volgt de gebeurtenissen met kennelijke belangstelling.
Een aardig mens. De patient barst hierop in een ongepaste lachbui uit. (Ja, als men
de lachziekte heeft...) De doktor, die nu hevig verontrust geworden zou moeten zijn,
lacht integendeel vrolijk terug en verzoekt patient om het naakte bovenlijf maar weer
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eens te voorschijn te toveren, nu drie keer is scheepsrecht en gelukkig valt aan
patientes kapsel weinig te bederven, dus rats af, klaar.
De vriendinnen, het kindje en de dikke dame in het wit zien belangstellend toe.
Dokter verdiept zich hierop, een kwestie van volgorde waarschijnlijk en het vertrek
is tot stikkens toe verwarmd gelukkig, in een berg papieren en vraagt aan de half
ontblote om naam, toenaam, leeftijd, geboorteplaats, buste-
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omvang, taillewijdte, schoenmaat (een timmermansoog heeft hij blijkbaar niet), al
of niet gehuwdheid en wie was u vader en waar gaat hij naar toe, etc.
(Verdomme, denkt patient, dat is me hier nu voor de vierde keer vanmorgen en
het is ondertussen pas kwart voor negen. Ik zal een stencil laten maken dan zijn we
in het vervolg van dit gelazer af.)
Maar dat zegt de patient natuurlijk niet, nee de hele mikmak wordt wederom
opgedreund, met ontbloot enz. en opnieuw ijverig opgenoteerd. Ziezo. Maar nu. Of
de patient maar even achter een geweldig griezelig schot wil staangaan, rug tegen
de muur, n.b., een beetje meer naar links, een beetje meer naar rechts, nee, toch naar
links, nee toch niet, te veel naar links, ja, zo ja, maar dan nog wat meer naar rechts.
Nee, Ja, Links, Rechts, enzovoort. In de maat!
De patient, b.w.v. recruut, moet zich dit alles laten welgevallen, er zit gewoon
niks anders op, de vriendinnen ergeren zich dood, vooral de doktores, omdat dokter
verzuimd heeft zich voor te stellen, om van het kind nog maar niet te spreken. De
dikke vrouw komt onverhoeds in actie en manipuleert godmagwetenwat voor een
instrumentarium en de dokter kijkt zeer tevreden naar de voorstelling, waarop
vervolgens hij zegt dat de patient zo gezond is als een paard, afgezien dan van iets,
en zich aan kan kleden.
De patient doet dat als de bliksem maar is zo vrij om daarna het woord te nemen:
‘hoe komt u eigenlijk tot een dergelijke conclusie, ik voel me zo ziek als een aap, ik
heb me nu drie keer aan en uitgekleed, er zijn tevens foto's genomen (hoewel voor
50% mislukt), die u tot nu toe niet eens bekéken hebt! Ik stel het ernstig op prijs om
ziek te zijn. Zonder dat kan men onmogelijk patient wezen en patient ben ik nou
eenmaal.’
Bijna had de dokter: Gatsie! gezegd, maar daar gaat in enen de deur open en de
kip komt binnen, trots met de ditmaal gelukte foto.
De dokter, na een buitengewoon vluchtige blik
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erop, overhandigt het ding aan de verblufte patient, die zichzelf allerminst herkent
in een beeldschoon, effen bleek ribbekastje met zonder schaduw of stipje of wat dan
ook.
‘Ziet u!’ zegt de dokter triomfantelijk. (Nu, dat is nogal duidelijk.) (Hoewel? 's
Morgens om 8 uur n.b. strompel je doodziek naar binnen en om tegen negenen ga je
er genezen en wel weer uit aan de andere kant?)
‘Heb ik dus niks?’ vraagt de verbijsterde patient.
‘Dat wil ik niet beweren,’ beweert de dokter, ‘maar voor de rest van het ziektebeeld
ligt u niet op mijn terrein.’
De patient denkt: indien niet op het zijne, op wiens terrein dan wel? Waarschijnlijk
nog steeds op me eige, en zo schieten we, medisch gezien, geen donder op.
Dit meldt de patient aan de dokter, die paf staat!
‘Nu ja,’ zegt de patient zo beleefd mogelijk, ‘ik dank u zeer mijnheer, u hebt me
geheel gerustgesteld en voor dat andere vind ik misschien nog een eh - Nogmaals
dank. Kom op jongens, we gaan.’
De patient groet ook nog respectueus de vriendelijk witte dame.
En nu naar buiten, nu naar huis in godsnaam. Alleen de hoofduitgang is ver te zoeken
en door de vooringang kunnen ze er niet meer uit, die is voorlopig dichtgeplakt of
zo. (Is er geen nóóduitgang, zoals in iedere fatsoenlijke bioscoop?)
Tenslotte wordt er een soort ontsnappingsgat gevonden en ja hoor! We zijn eruit.
Frisse benzinedampen, uitlaatgassen en rookwolkjes die zich vermengen met de
allerlieflijkste zomergeuren. De nog levende vogeltjes tsjilpen onhoorbaar onder het
gehuil van de hydraulische remmen van het vrachtverkeer, we zijn buiten, en de
patient ligt althans niet op dit terrein. Er zijn nog genoeg toverachtig schone terreinen,
je moet ze weten te vinden, waar kinderen spelen in verkleekleren onder een grote
rode beuk, met honden en katten en bootjes en waar duizend blauwe klokjes bloeien
aan de waterkant, zoals bij de vriendinnen in hun tuinen, in de tuinen van Pipa en
Letteke.
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Arie van den Berg Wandelende vrije dagen
‘De Onzelieveheer zit in je hart!’
Hij had het weer met te veel overtuiging gezegd. De broertjes Pegt reageerden
onmiddellijk. Brammetje, de oudste, deed een vijandige pas in zijn richting, siste
bezweringen. Kerklatijn?
‘Nietes, idioot! Hij zit in een wit papiertje en smaakt naar petroleum.’ In al zijn
triomfantelijkheid klonk het bijna gemoedelijk. Maar wie het eerder had meegemaakt
wist: dit is maar het begin. De rubber bal belandde aan de voet van een heg in de
achtertuinen. Het sintelpad van de brandpoort zou snel al het veld ruimen voor
grondelozer illusies van hel en vagevuur. Moederstemmen zouden tussen de partijen
komen. Tot de rust, na weinig liefdevolle geluiden vanachter kierende voordeuren,
in de smalle straat met zijn rozenperkjes was teruggekeerd. Maar niet de eindeloze
rust van kloostergangen of een rouwkamer was dat. Verveling schoot wortel en kwam
weer tot kracht. God en geloof zouden maar voor een ogenblik vergeten zijn.
Gunnewiek herinnerde zich uit die tijd vooral de zweetvlekken in moederblouses.
Of (sterker en nog steeds in de neusvleugels) van ijzige maandagen waarop hij 's
middags laat, net thuis van school, chocolademelk dronk in de bedompte huiskamer:
de geur van pasgewassen en nog ongestreken beddegoed. Een verwarring van
zintuigen scheen dat, maar dan wel een zinvolle. De geur van natte lakens - ‘fris’
zoals het thuis werd genoemd - wekte dezelfde onrijpe gevoelens als die aanblik van
vochtige kringen in beklede vrouwenoksels. Gevoelens van onrust, als bij een te
lange zit op de kappersstoel. Een tollende gewaarwording in de maagstreek was het,
een warme, lierende beweging uit de diepten van zijn zwaartepunt. En tergend
langzaam soms. Een kruiperige sensatie die met het ouder worden zakken zou. Een
gevoel voor een ander werd het dan.
Kappers zouden dat gevoel nooit krijgen. Voor hen was er immers geen ander,
tenminste niet in directe zin. Kappers praten tegen hun spiegels en zijn daar tevreden
mee; voorzover je dat dan vanonder hun schaar in het spiegelbeeld bekijken kunt.
Moeilijker nog werd dat doordat de wereld veranderde zodra het witte laken over
borst, schoot en armen om zijn hals was geknoopt. Ruwe handen grepen naar zijn
bril. In het beperkte gezichtsveld daarna lukte het hem niet het montuur op het
aanrecht terug te vinden. Zelfs het besef dat het ergens tussen de flauwe contouren
van scheerbakjes en reukwaterflessen moest liggen vervaagde. Zó, vol blindelings
mysterie stelde hij zich uit de hitsige verhalen van de broertjes Pegt een altaar voor.
Op zo'n verwarrend moment juist doorbrak een grap van de kapper de ernst van
zijn situatie. Het gevoel van desoriëntatie werd er niet minder door. Hoe bang is een
blinde de controle over de rest van zijn zintuigen te verliezen? Bij zoveel joligheid
van de gestofjaste kracht achter zijn schouders moest de angst in de oren te worden
geknipt wel in zijn ogen te lezen zijn. Onder het vertellen gingen de handen, zonder
merkbare verandering van tempo, door met hun lichtvaardige ontginning. Klam,
maar
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opvallend koel. Zonder bezieling, leek het. Het doel van bewegen, geen lichaamsdeel
uitgezonderd, scheen tijdelijk verplaatst naar de stembanden.
‘Een Schot gaat na lang wikken en wegen met zijn zoontje voor twee dagen op
vakantie. Vraagt de moeder bij hun vertrek: “Zul je niet vergeten zijn bril af te nemen
als er niets te zien is?”’
Drie, vier mannenkelen schokten, scharen hielden even op te tsjilpen, een tondeuse
bedaarde. Het was niet tegen hem; het gesprek in de spiegels ging al verder over de
vakantieplannen van een middenstander en de laatste bouwvakstaking. Van buiten
zijn dampkring door nikkel bestookt leek het onwillig knikkend hoofd dan een op
drift geslagen hemellichaam. Maar geoefende vingers hielden het in bedwang. Slaap
daalde in zijn armen en benen. Krampachtig toch bleef hij proberen de blinde vlek
om het voorhoofd in zijn beweging te volgen. Als de vingers ten slotte kil in zijn nek
grepen en het hoofd in guillotinestand gedwongen werd, begon de spiraal in zijn
maagstreek te werken. Zijn handen beten om de uiteinden van de armleuningen, om
niet onder het laken uit te schieten in een wilde poging het montuur te pakken. Te
lang nog duurde het totdat zijn bril werd opgezet.
Dan dadelijk in de spiegels kijken was een profanatie. Als een beeldenstorm. Alsof
je een witchocolade Sint Nicolaas onmiddellijk nadat je hem gekregen had het hoofd
afbeet. Een druppende kraan op het aanrecht, de plotseling weer scherp getekende
wijzerplaat van de klok boven de potkachel, die potkachel zélf besprongen zijn
aandacht. Vergeefs bezigde de kapper een eivormige handspiegel om het kippekontje
van zijn kruin.
De waarheid was dat hij niet durfde kijken. Niet voordat hij zijn hoefijzervormige
portemonnaie met het padvinderssymbool, de lelie, aan het leren lipje had
opengetrokken en de drie kwartjes van thuis in de glazen welving van de toonbank
lagen. De gedempte stoot die de geldla belette uit de kassa te schieten (het belletje
was langer stuk dan hij zich kon herinneren) klonk als een signaal van bevrijding.
Buitenkomen was nog maar een stap over de drempel. Maar hij treuzelde.
Schuin boven de verchroomde kassa, in een hoek van de kapperszaak, troonde op
haar gulden voetstuk aan de wand de Moeder Maagd die alle katholieke broertjes
heilig is. Ze was als de meeste huiskamermadonna's van gips, in pastelkleurtjes.
Stukgeslagen tot krijt schrijven ze allemaal wit. Maar deze, met haar verder dan
broertjes Pegt reikende blik van genade, wist vreemde devoties in zijn protestantse
zieltje wakker te roepen. Of was ook die gewaarwording maar een vorm van
ongedurigheid? niet meer dan angst nu spoedig te beseffen wat de kappershanden
buiten de controle van zijn zieke ogen hadden aangericht?
Veel later eens betrapte zijn vader hem op de eenzame daad die de rug van een
puber tot bochel trekt en bloedhoest zaait. Met een roodgespannen gezicht had hij
het wulpse vrouwenlichaam van de foto onder zich gekeken, had hij zwoegend heel
haar hebben ingedronken tot het kwam. De straf was als altijd afdoende. Ruwe handen
grepen naar zijn bril. Het sombere vlak van de deur schoof het licht van de overloop
uit zijn gezichtsveld; aan de gangkant draaide de sleutel in het slot. Die zondag zou
hij verder in schemering doorbrengen. Meer dan berusting toch wist hij in zich. Eén
zo'n ontdekking van zijn daad betekende nog niet de onthulling van het eigenlijk
geheim. De lichamen van foto's uit boeken en tijdschriften, de wellustige vormen uit
zijn verbeelding gaf hij een naam. En steeds weer lispelden zijn lippen in het ritme
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van zijn rechterhand die naam, diezelfde naam. Van Maria ook was het dat hij
droomde.
Het beeldje uit de kapperszaak stond toen al als boekensteun op de ombouw van
zijn opklapbed. Met de rug tegen de korenblauwe banden van zijn complete Jules
Verne. Een beetje beschadigd maar had hij het op een ochtend op weg naar school
uit een vuilnisemmer zien steken. Een plooi van de blauwe mantel ontbrak.
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Hij had het voorzichtig tussen de terracotta kaften van zijn boeken en het opvouwbare
broodtrommeltje gestoken en 's middags thuis met wat gemengd azuur uit een
plakkaatverftube bijgeschilderd. Het was niet goed gelukt. Om het kleurverschil zo
min mogelijk te doen opvallen had hij het met de gebroken zijde naar de muur gezet.
Zo scheen het ongehavend voor de broertjes Pegt. Het was hem weldra meer dan een
rekwisiet van zijn boekenplank. Van haar voetstuk gehaald scheen de kracht van dit
meisjesbeeld met haar uitnodigende mond en ogen dubbel zo groot als aan de wand
bij de kapper. Daar was intussen een nieuwe madonna verschenen. Op hetzelfde, zij
het dan opnieuw vergulde voetstuk, maar van hout nu. Houterig ook, vond hij.
Verdwenen toen was die warme cirkelgang in zijn onderbuik wanneer hij na het
knippen bij de toonbank stond, spoorloos de kloppende sensatie van de kleine adertjes
in zijn liesstreek en dijen. En spaarzaam werden zijn bezoeken aan de plotseling
grimmig geworden spiegeltent. De ruzies thuis namen toe. Maar dat was later.
De dag na de godsdiensttwisten in de brandpoort hadden ze weer gewoon gespeeld.
Met krijt was over de hele breedte van een flink stuk straat in dubbele lijnen een
kronkelig traject van ‘wegen’ uitgezet. Hier en daar trokken ze cirkels. ‘Amsterdam’
schreven ze daar dan in, en ‘Leiden’. Of ‘Arnem’, omdat de grootouders van
Brammetje er woonden. Het moest met een h, zei Gunnewiek, maar als dikwijls
antwoordden ze met een joelend sliepuit, en de rally begon zonder dat aan zijn kritiek
gehoor was gegeven. Mokkend over zoveel ongeloof holde hij naar een uithoek van
het wegennet. Binnen de lijnen natuurlijk. Daar, op de grens van hun vlakke
fantasiewereld en de straat, die doodliep op de grensloos hoge toren van de
Pauluskerk, trok hij zijn eigen cirkel. In het middelpunt van die krijtkring,
onaantastbaar voor de dreigingen daarbuiten, zocht hij koortsig een naam. Even maar,
toen stond het er: ‘het dorp van Gunnewiek.’ Ze moesten lachen, honend ja, maar
het duurde niet lang of er waren een ‘dorp van Pegt’ en een ‘stad van Vermondt’, en
‘van Schoenmakers’.
Midden onder dat spel begon Brammetje ineens weer over die ouwel, dat papier
dat naar olie smaakte. De dag van zijn eerste communie naderde. ‘Heilige’ communie,
corrigeerde hij zich zelf. Wanneer hij daarover sprak, daalde zijn stem vreemd laag,
om dan weer onverwachts over te slaan. Gunnewiek begreep weinig van die
opwinding, maar aan de dreigende spiraalgang om zijn navel voelde hij hoe hij ook
zelf werd meegezogen in de feestelijk versierde fuiken van de Pauluskerk.
‘Vanmorgen,’ begon Brammetje, ‘hadden we weer lering. Kapelaan Koenekoop
kwam in de klas. En na het bidden heeft-ie ons verteld hoe 't zondag gebeuren gaat.’
Hij zou het eindelijk te horen krijgen. Er waren meer jongens benieuwd naar wat
komen ging. Ze stonden tenminste allemaal in een nauwe kring om Brammetje, die
zijn stem wel heel rare toonladders liet maken.
‘Hij had een sigarenblikje bij zich... daarin zaten ze.’
‘Pepermuntjes?’
‘Nee, ongewijde...’
‘Bij ons dee-de pater het met pepermuntjes,’ onderbrak Petertje, een hemelse
vergissing van het kinderrijke paar Vermondt. In de tijd van de epidemie was hij het
polioslachtoffertje van de straat geweest, wat de stalen beugel aan zijn linkerbeen
verklaarde. Een Donald Duck-gang was sindsdien zijn brandmerk. Brammetje zorgde
er voor dat hij zijn interruptie niet afmaakte.
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‘Nou en bij ons met echte. Achttien maar hoor, ook al zijn we dan met z'n
zesentwintigen. Maar Fransje en Joost, en Freddie zijn blijven zitten en... nou ja, die
anderen ook. Dus die hadden het al gehad.’
‘Wat deed-ie toen met jullie? Moest je net als zondag...’ Topke, Gunnewieks
buurmeisje, reikhalste zich binnen de jongenskring.
‘Toen moesten we een voor een voor de klas komen en onze monden opendoen.
Dan legde hij er eentje op je tong.’
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‘Moet je 'm dan doorslikken?’
‘Ja, maar je mag er niet op bijten hoor, want dan komt er bloed uit, zegt de
kapelaan. En de Onzelieveheer heeft al pijn genoeg gehad!’
Dit was iets. Tastbaarder dan de rijmpjes van zondagsschool, al kreeg je die dan
mee naar huis op slechtgekleurde maar tot sparen aanzettende plaatjes. Je zag ze
denken. Brammetje keek triomfantelijk rond en wachtte af: een missionaris die nog
heel wat spiegeltjes achter de hand heeft. Als de kapelaan het zei, was het waar. Daar
mocht zelfs Gunnewiek niet aan twijfelen. Protestantse minderheid die hij was moest
hij wel met de anderen meedenken. Was er trouwens een verschil tussen de
Onzelieveheer van de broertjes Pegt en de zijne?
‘En je moet helemaal nuchter zijn,’ zei Brammetje. ‘Dat betekent dat je niets
gegeten mag hebben voor je naar de mis toegaat. Geen vlieg inslikken zelfs. En als
je dan het Brood der Engelen in je hebt, dan mag je Jezus alles vragen, want dan
zittie in je hart.’
‘Maar,’ protesteerde Gunnewiek, ‘dat zei ik gisteren toch... van dat hart. En toen
zei jij...’ Verder kwam hij niet. Topke siste dat hij zijn bek moest houden. Gisteren
was voorbij. Het ging nou niet om wie gelijk had. Brammetje had gelijk. Hij had zijn
beurt maar af te wachten; het verhaal was nog niet uit. Alsof hij dat allemaal niet
gehoord had, deed hij zijn mond weer open: ‘Maar...’ De jongens Schoenmakers en
Vermondt stompten hem uit de kring. Topke had hem vernietigend aangekeken.
Hij hoorde er niet meer bij. Veeleer verdrietig dan verontwaardigd ging hij op de
stoeprand zitten. Kwáád was hij toch. Napraters waren het, die roomsen. Bovendien,
de helft zou wel gelogen zijn. Wie was kapelaan Koenekoop nou eigenlijk? ‘Een
wandelende vrije dag,’ als al die ouwe paters uit de parochie. Met een stokje liepen
ze, moeilijker nog dan Petertje met zijn beugel. En dan ineens vielen ze. Dan waren
ze dood en moesten alle katholieken bidden voor de ziel van die ene dooie pater,
dattie naar de hemel ging en zalig werd, en dan kregen de broertjes Pegt een vrije
dag. Daarom heetten ze ‘de wandelende vrije dagen’, die paters... zolang ze nog
liepen tenminste, al was het maar met een stokje.
Pasteltinten kwelden zijn ogen. Zijn hoofd droeg vaag de blauwdruk van wat te
gebeuren stond al in zich. Als de rest van zijn lichaam was ook dat kortgeknipte
hoofd nog niet volgroeid. De verhoudingen tussen zijn bottende lichaamsdelen waren
inconstant, en zo was zijn denken wel tot ontsporen gedoemd. Momenten van wraak
stormden daarbinnen, verwarde brokken van een fantasie die vals was omdat zij haar
waarheid ontleende aan passages uit verhalen over kinderlokkers. Het wrokkig hoofd
laag achterover in de nekstreek keek hij in de strakke lucht daarboven. Behoorlijk
lang zelfs, tot zijn ogen star en vermoeid raakten en de blinde vlek hem parten speelde.
Zoals hij behoorlijk lang gekeken had naar het onkruid tussen de klinkers aan zijn
kaalgetrapte schoenneuzen. Ook daar viel niets te zien dat de rancunes in een warhoofd
tot bedaren brengt. De krijtstrepen drongen zijn gedachten slechts in de kringloop
van het hier beschreven straatgebeuren. En wat de lucht betrof, het neon van een
komende onweersbui herinnerde hem aan de kapperszaak. Na een kleine verbouwing
waren er tegelijk met de houten Maria T.L.-buizen verschenen. En van daar naar de
ruzie om een hostie is, ook in het warrig brein van een verschopte jongen, maar een
paar alinea's.
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Naderend geschuifel deed hem neerzien uit de steun van zijn gebalde vuisten.
Afwezig nog krabbelde hij overeind. Spieren en trommelvlies spanden. Brammetje
was blijkbaar uitgepraat. Alle aandacht was nu op hem gericht.
‘Prottestanten, aangebrande aarpelen!’
Het schelden was ineens begonnen. Even duurde het totdat het snoepgoed van de
kinderlokker, veemgerichten met hun marteldood aan katholieke broertjes, ja wildere
wraakplannen in hun imaginaire wereld waren teruggedrongen. Toen was hij er weer.
De straat met zijn fantastische krijtwereld, die niets met het Brood der Engelen had
uit te staan. Het dorp
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van Gunnewiek. Zijn verweer was klassiek. Hij schold terug.
‘Kattolieken, elastieken!’ Het arsenaal rijmwoorden scheen onuitputtelijk.
Olifanten, geesteszieken, ledikanten, plastic tieten... Het kon zo gek niet zijn of het
kwam te pas. Een bloedserieus spelletje toch, want een strijd met verliezers.
De broertjes Pegt waren als eersten uitgescholden.
‘Kattolieken, altijd stiekum!’ Zijn stem sloeg over. Zwak. Het was zijn laatste
poging. Hij wist wat nu moest komen, komen ging. Zette zich schrap. Verbeet zich.
Het scheen dat Petertje Vermondt zijn plompe eendegang versnelde in de richting
van de stoeprand. Een illusie die amper op de werkelijkheid vooruitliep; de
metronomische zwaai van zijn bovenlichaam groeide uit met het crescendo-ketsen
van zijn beensteun op de straatklinkers. Waar de bekleding van zijn beugel ontbrak
blonk staal. Met de gram van een verbitterd invalide werd het ingepakte been schuin
achterwaarts getrokken voor de uithaal. Gunnewiek wreef verbijsterd zijn schenen.
In zijn slapen klopte het, klonk de stem van een moeder. ‘Wie een lamme naroept
wordt er zelf nog een. Jij gaat later met je spot naar bed.’ Dat soort waarschuwingen
had hem er nooit van weerhouden Petertje te pesten als het kon. Woorden als
roestpoot, hobbelpaard en passerpunt waren dan niet van de lucht. God straft niet
onmiddellijk. Alles op zijn tijd. Was het daarom dat de broertjes Pegt hem feller dan
anders op de nek sprongen?
In de verte, voorbij de bouwterreinen nog, rommelde het en was weerlicht. Ramen
zouden nu snel openschuiven, heesgeroepen moederstemmen tussenbeiden komen.
Schuin aan de overkant tikten beringde vingers al driftig tussen begonia's tegen een
raam. Opoe Prins, die niet van ruzie hield, zo min als van voetballen - die niet van
kinderen hield zou je zeggen. In de luttele vierkante decimeters van haar spionnetje
regeerde ze vanaf haar trijpen troon de straat en zijn virtueel gebeuren.
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Vorstin van het kijkglas; broze havik.
Met uitzondering van het raam in de slaapkamer van zijn ouders, dat altijd open
stond, bleven vensters en deur van het huis achter hem gesloten. Zijn moeder werkte
in een hoedenzaak in het centrum, was er niet. Het touwtje uit de brievenbus was
zijn enige kans op redding, maar al even vernederend als gehoorzaamheid aan een
moederstem.
‘Ik ben niet bang hoor,’ griende hij.
‘Kale heiden!’ overschreeuwde zich een meisjesstem. Kale heiden ja! en harder
nog sloegen de broertjes Pegt op hem in. Hij maaide terug, maar die ontkrachte
blindgang kon je amper een verdediging noemen. Ze gaven hem de ruimte niet.
Brammetje zat op zijn borstkas, met de knieën aan weerszijden op zijn bovenarmen,
terwijl de rest van de broertjes hem bij zijn spartelende benen hield. Doelloos,
kruiselings daarboven, hingen Kareltje Verwoerd en Kokkie Schoenmakers. Op de
stoeprand lag, waar Gunnewiek had zitten wrokken, Petertje nu met een
paarsgezwollen kop aan zijn prothese te sjorren. Het bruine leer had verder losgelaten.
De passerpunt beschreef een hulpeloze cirkel, ketste op de tegels, maakte weer een
kringloop en opnieuw, maar weigerde de juiste draai en was niet recht te krijgen.
‘Kunne jullie wel? met ze alle?’ Zijn adem gierde. Hij probeerde nog altijd los te
komen. Zonde van de moeite: Brammetje rolde de knieën over zijn bovenarmen.
Kareltje was opgestaan, haalde zijn kousen op en riep: ‘Genade! Toe dan... laat 't 'm
dan zeggen. Zeg Genade!’
Eindelijk toch ging een raam open. Een kreeftrood vrouwenhoofd, omhangen met
wat grauwe wieren, stak buiten een kozijn en begon te wenken. Het onweer was
nauwelijks dichterbij gekomen.
‘Kohok-kie, bin-nenkomen!’
‘Kokkie, je moeder roept.’ Kareltje tikte dit eerste slachtoffer van overdreven
moederzorg op de rug en hielp hem overeind. Gunnewiek haalde vrijer adem.
‘Kók-kie Schóen-makers!’
Kokkie haalde zijn schouders op. ‘Ik moet wel. Ze roept me bij me achternaam.
Dan is ze kwaad, 't pestwijf. Geef 'm op z'n falie, Brammetje. Van mij maggie 't
hebben.’ Hij stak zijn linkerhand op, grijnsde - heel zijn roestig fietsenrek ontbloot
- en maakte voor de gek een knieval voor Topke, die met een rozetak de vechtenden
stond aan te vuren en dus niets van zijn galante uithaal merkte. Onverschillig toen
hinkstapte hij langs de grijze trottoirband in de richting van het kerkplein, naar hun
verveloze hoekhuis, waar het moedereelt hem wachtte.
Brammetje drukte de knieën al steviger op zijn armspieren en reed in bronstig
tempo over zijn borstkas. ‘Genade! of ik ga harder spierballen rollen,’ dwong hij
hijgend.
Gunnewiek wachtte, maar de pijn in zijn schouderbladen werd feller. Zijn vingers
en armen leken verlamd. Woutertje en Roelie, trouwe vazallen van zijn aanrander,
zaten nog op zijn benen. Topke eiste net als Kareltje genade Aan het eind van de
straat, maar nog altijd voorbij de bouwterreinen, schoot een lichtflits uit de neon
koepel. Het was nog steeds windstil. De warmte drukte.
Topke werd binnengeroepen, zei doeg en huppelde een voordeur in.
Hij hield het niet langer. ‘Ge-nade,’ kwam er fluisterend uit.
‘Harder,’ blies Brammetje.
‘Nee... meisjesgenade!’ juichten zijn schildknapen.
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‘Ja, meisjes-, meisjesgenade!’ danste Kareltje. De nederlaag was compleet; want
dit was erger nog dan ‘vadertje drinkt limonade’, erger dan de pijn die volgde op een
aangehouden zwijgen, ‘'t Gaat niet,’ piepte hij. ‘'k Kan geen lucht meer krijgen.’
‘O nee? Waarom praat je dan?’
Woutertje grinnikte, hamerde op zijn knieschijven. Roelie drukte als een loden
duikpop op zijn scheenbenen. Misschien had Brammetje meer triomfantelijks willen
zeggen. Ze hadden zeker gewonnen, de broertjes Pegt. Maar een venijnige hand
plukte hen van hun slachtoffer.
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Gunnewiek herkende de rood-witte paraplu en de zwarte boodschappentas naast zijn
hoofd op de stoep. Twee, drie oorvijgen klonken. Ma Pegt als wrekende macht, als
reddende engel. Een zure glimlach op haar aalbesrode lippen.
‘Ga naar huis joh,’ zei ze.
Knokige vingers priemden in zijn okselholtes. Hij zette zijn bril recht en keek
schuin omhoog. Hoewel het hem duizelde, fixeerde zijn blik secondenlang de natte
plekken in haar blouse.

Louis Paul Boon Roodkapje in Rotterdam
De zestigste verjaardag van L.P. Boon werd te Rotterdam gevierd, ook met het
opvoeren van een zijner tot toneelstuk verwerkte sprookjes. Toen daarna ook in zijn
geboortestadje Aalst betzelfde sprookje moest opgevoerd, sprak hij volgend inleidend
woord:
Ach, ge weet hoe ik ben, af en toe sla ik eens kwink of schiet mijn pen de verkeerde
kant uit, en in dergelijke momenten heb ik een paar sprookjes geschreven. Sprookjes
voor Stoute Kinderen, heten ze. En als ik in Rotterdam was, kregen ze het nogal
gekke idee een dezer sprookjes als toneelstukje op te voeren.
Mensen-toch, ik werd zo beschaamd als kweetnietwat. Stel u voor, Roodkapje
komt op toneel met als voornaamste kledij dat rood kapje over haar blonde haren,
en verder een korfje aan de hand.
Want ge weet, ze moet naar grootmoeder een paar ouwe pannekoeken brengen,
en een fles bier die haar vader niet leeggekregen heeft.
Maar in het bos is een poel, en in het water daarvan wil ze zich spiegelen.
Ja ja, en in het bos loopt daar dan een vieze vent, die Adriaan de Wolf heet, en
met een verrekijker in de hand Roodkapje heeft gevolgd. Hij vraagt haar of ze
verboden spelletjes zullen spelen, maar daar heeft Roodkapje geen oren naar, om dat
nu eens zo te noemen. Ik moet bij grootmoeder, zegt ze. En terwijl ze dan nog verder
loopt en danst en dartelt in het bos, haast Adriaan zich naar het hutje van grootmoeder,
eet die op en gaat zich in haar plaats in bed leggen.
Achja, ge kent het hele verhaal. Van Roodkapje die denkt dat ze bij grootmoeder
in bed komt, en dan honderduit begint te vragen: Waarom hebt ge zo'n grote dittes
en dattes? Iets waarop die viezerik van een Adriaan steeds met scheve antwoorden
voor de dag komt.
Tot Roodkapje gillend uit bed springt en om Miel de Jaegher begint te roepen:
Miel, help me, want ik lig hier bij Adriaan en hij vaagt er zijn dinges aan!
De Jaegher snijdt dan de wolf open, haalt er grootmoeder uit, steekt hem vol stenen
en naait hem weer toe. Ach, en dan vraagt de Jaegher aan Roodkapje, als dank voor
de geboden hulp, met hèm naar bed te gaan.
Waarop Roodkapje antwoordt: Volgend jaar misschien, als ge wel leert en braaf
zijt, ge zijt nog zo jong en zo onervaren.
Dat hebben ze in Rotterdam opgevoerd, en
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ze hebben er zich rot mee gelachen. De radio was daar en de televisie, en misschien
ook wel iemand van de geheime politie - als er in Holland geheime politie bestààt,
wat ik betwijfel, want ze houden daar niet van iets dat geheim is - en niemand nam
het mij kwalijk, dat ik zo'n sprookje geschreven had.
En niemand nam het Roodkapje kwalijk, dat ze daar ronddartelde en alleen maar
een rood kapje en een paar pannekoeken droeg. Ach, moest zij méér gedragen hebben,
dan had ik haar immers Roodkapje-Geelbloesje-Blauwrokje-Zwartschoentje moeten
noemen, is het niet?
En nu, lieve mensen, willen die mensen uit Rotterdam ook voor u het sprookje
van Roodkapje opvoeren. En ik zit hier, en vraag me af, waarom zoiets echt niet bij
ons zou kunnen? Is Aalst dan niet een even grote wereldstad, met even ontwikkelde
mensen die een grapje kunnen verdragen en een sprookje kunnen zien opvoeren?
En antwoordt me nu niet: Nee, dat kunnen we niet. Want dan ga ik buiten en sta
ik daar tranen met tuiten te wenen, en ga ik morgen naar Holland wonen. Ik schrijf
u dan wel van ginder een zichtkaartje, met een molen en een koe, en een bloot
Roodkapje.

Roodkapje
een grimmig sprookje, op te voeren bij mijn 60ste te Rotterdam
(De scene mag gewoon datgene zijn, waar men zich toevallig bevindt. Alleen een
verhoogje is er, dat later het bed van grootmoeder zal voorstellen. Op het bed ligt
een wit laken.
Roodkapje komt op, gehuld in een donker broekje met wijde pijpen, een bloesje
met bloemenmotief dat echter niet toegeknoopt is. Verder een korf naast zich, met
erin een boerenbrood en een fles bier.
Ze knoopt een rode halsdoek over het hoofd, strikt die zorgvuldig vast, neemt de
korf en
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hangt die over de arm.)
R.: Zekere dag zei moeder me: grootmoeder is zo eenzaam en zo ziek. Draag haar
deze twee oude pannekoeken en de fles bier die vader niet leegkreeg. Maar sta je
niet weer urenlang te spiegelen in de vijver in het bos.
(maakt een paar danspasjes.)
R.: Ik was nog heel jong. Pas onlangs waren borstjes aan me lichaam beginnen
groeien. Ik was er opgetogen over, en vond het zonde ze in het donker van me bloesje
te moeten opsluiten. Ik voerde er lange gesprekken mee...
(opent het bloesje helemaal en kijkt er welgevallig naar.)
R.:... Alsof het me vriendjes waren.
(De Wolf is stil en sluipend naderbij gekomen, maar onopgemerkt door Roodkapje.
Geertig staat hij haar in de rug aan te kijken. Hij draagt een rode broek en leren jasje,
en een hoedje met pluim.)
R.: Me bloesje liet ik open, zodat me borstjes met me konden meewandelen.
(trippelt over de scene, de korf aan de arm.)
R.: En pas op voor de wolf! riep me moeder me nog na. Dat ik bij grootmoeder
moest was ik niet onmiddellijk vergeten, maar ik bedacht er nog tijd genoeg voor te
hebben. (even stilte). Het kwam er toch niet op aan dat de pannekoeken weer uren
ouder werden.
(loopt even de scene rond.)
R.: Ik haastte me naar de vijver, waar ik me beste vriendinnetje, me spiegelbeeld,
zou ontmoeten.
(ze bukt zich over de vijver. Ondertussen is de Wolf reeds naderbij gekomen, kijkt
over haar schouder heen in de spiegelvijver. Roodkapje schrikt heel erg.)
R.: Wie ben je, dat wou ik wel es weten!
D.W.: Ik ben Adriaan de Wolf, de man die zo stil naderen kan. En jij bent Roodkapje,
als ik me niet vergis. Ik heb veel over jou gehoord, in sprookjes en zo.
R.: Oja? En heb je ook gehoord dat ik borstjes kreeg? Ik wou ze net in de spiegel
van dit water laten zien hoe mooi ze zijn. (zucht) ...Maar ze zijn zo dom en zo blind.
D.W.: Ja, dat hebben borstjes. Ze zijn mooi maar blind. Willen we wat met ze spelen?
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R.: (terzijde): Hoe graag ik dit ook zou gewild hebben, ik dacht aan grootmoeder
die zo eenzaam en zo ziek was. Misschien ging ze wel dood, terwijl we hier
ondertussen maar speelden. (Keert naar De Wolf terug.) Nee. Ik moet naar
grootmoeder, want straks wordt het donker en ik moet oppassen voor de wolf.
D.W.: Zie ik er dan zo gevaarlijk uit?
R.: In het donker zijn alle wolven grijs. (terzijde) Dat is een wereldwijze spreuk die
ik ergens heb opgeraapt.
(de Wolf trekt zich terug. Roodkapje huppelt de scene rond; buigt zich hier, trekt
daar een bloempje af, kijkt omhoog in een boom.)
R.: Ach, er was zoveel te zien in het bos, dat ik slechts langzaam vooruit raakte. Toen
ik het huisje van grootmoeder naderde, was alles reeds gesloten.
(ze trommelt op een denkbeeldige deur en blinden. Achter haar rug om, komt De
Wolf en legt zich op het verhoogd gedeelte der scene neer, zet zich een ouderwets
brilletje op, en
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trekt het laken over zich heen.)
R.: (met de hand aan de mond, roepend): Grootmoeder, je bent toch niet dood?
(terzijde) Meteen begreep ik hoe dwaas zo'n vraag was, want een dode grootmoeder
kan immers niet antwoorden.
D.W.: (met verwrongen stem een oudje nabootsend): Ik ben zo eenzaam en zo ziek,
en lig reeds te bed.
R.: (terzijde) Haar stem klinkt zo heel anders dan anders. Maar misschien is dat met
alle doodzieke zieken zo.
(doet alsof ze een deur opent en binnentreedt en kijkt De Wolf aan, die het brilletje
op de neus zenuwachtig schikt.)
D.W.: Kom bij me in bed, en breng de pannekoeken en de fles bier mee!
(Roodkapje ontdoet zich van het bloesje en ook van het zwarte broekje. Daaronder
draagt ze een wit slipje. De rode halsdoek behoudt ze. Ze gaat naast De Wolf onder
het bedlaken liggen: De Wolf tast onder het laken zichtbaar over haar borstjes.)
R.: Maar grootmoeder, wat heb jij toch vieze poten!
D.W.: Die zijn er, om je overal te kunnen aanraken.
(Roodkapje kijkt ontsteld onder het bedlaken.)
R.: O, grootmoeder, wat heb je dáár!
D.W.: Daarnet kwam een goede fee langs; en die gaf me dit. De fee zocht overal
naar jou in het bos; want het was voor u bestemd. Zal ik het je nu geven?
R.: (aarzelend) Om de waarheid te zeggen, ik voel me wel wat bang. Het moest eens
dat toverding zijn? Zoals in het sprookje van het meisje dat ermee speelde, en precies
negen maanden later een kindje kreeg.
D.W.: Kom nou, in het donker zijn alle toverdingen grijs.
R.: (zich oprichtend en om zich heen kijkend) Hee, dat herinnert me aan Adriaan
de Wolf, die me daarstraks bij de vijver ook al zo'n vreemde voorstellen deed!
(buigt zich over De Wolf en rukt hem het brilletje van de neus).
R.: (luid om hulp roepend) Hulp! Jager in het bos, help me! Ik lig hier bij Adriaan
en hij vaagt er zijn dingen aan.
(De Wolf wil vluchten, maar kan niet. Hij tast voortdurend aan de buik. De Jager
komt binnen. Hij draagt het gewone jagerskostuum, een mes aan de zijde en een
jachtgeweer over de schouder.)
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R.: (kijkt de moeilijk voortkruipende Wolf aan) Er gaat me af en toe eens een licht
op, zoals men zegt. Hoogstwaarschijnlijk heeft hij grootmoeder opgegeten.
(De Jager gaat vóór De Wolf staan, zodat deze haast niet te zien is. De Jager neemt
een groot mes, en doet alsof hij De Wolf opensnijdt.)
R.: (over de schouder van De Jager heenkijkend) Hee, daar ligt grootmoeder, die
heel het gesprek in bed moet gehoord hebben!
D.J.: Zal ik hem doodschieten, terwijl hij hier met zijn buik open en bewusteloos
ligt?
R.: Nee, laten we hem vol stenen stoppen en hem weer dichtnaaien. Wat zullen we
pret hebben!
(De Jager, met de rug naar het publiek, naait met overdreven gebaren de Wolf weer
dicht.

[tijdschrift] Maatstaf, Maatstaf. Jaargang 21

47
Ze schoppen hem recht. Men hoort stenen rammelen. Na een paar passen zakt hij in
elkaar.)
R.: Dat zal hem leren voor grootmoeder te willen spelen!
D.J.: En u zijn toverding te willen bezorgen! (even stilte) En weet je, Roodkapje,
als je soms spijt hierover mocht hebben, je kunt nog steeds het mijne krijgen.
R.: (komt vooraan) Nou, daar verlangde ik voorlopig nog niet naar. Ik begon er pas
een jaartje later mee, toen grootmoeder reeds gestorven was en ik geen pannekoeken
meer had te dragen.

Sadegh Hedayat De impasse
Zijn leven had Sharief reizend doorgebracht. Toen hij vertrok had hij verwonderde
ogen, waren zijn tanden stevig en wit en bedekte dik zwart haar zijn voorhoofd. Nu,
tweeëntwintig jaar later, was hij teruggekomen in de stad waar hij was geboren, met
nog verbaasder ogen, met een kunstgebit en een hoog gerimpeld voorhoofd dat, als
aaneengelapt, bij zijn kale schedel aansloot, zijn gezondheid was slecht, zijn ogen
nog slechter. Hij was nu drieenveertig jaar en na een carrière van archiefhulp,
administrateur, hulp boekhouder e.d. benoemd tot inspecteur van belastingen in
Abade1, zijn geboortestad waar hij ook zijn jeugd had doorgebracht. Toen hij twaalf
jaar was stuurde zijn vader hem naar een school in Teheran2.

Kort daarna trad hij in dienst bij Financiën en had sindsdien een zwervend leven
geleid, van het ene huurhuis naar het andere, van de ene provincie naar de andere.
Nu was hij door toeval of uit eigen verkiezing naar Abade teruggekeerd en hield
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zich, zonder zich hoegenaamd te amuseren, in het huis dat hij van zijn ouders had
geërfd of in zijn kantoor, onledig met het doden van de tijd.
's Ochtends werd hij erg laat wakker, meestal niet om zich te verwennen of uit
luiheid, maar alleen om de tijd voorbij te laten gaan. Soms zelfs ging hij helemaal
niet naar zijn werk. Zijn enige relatie met de dingen was er een van onverschilligheid
en apathie en daardoor was hij bij zijn collega's, een stel vlerken en behendige
gauwdieven achterop geraakt. Dat hij in het leven achter was geraakt kwam niet door
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de alcohol en de opium, eerder door zijn goedmoedigheid en vriendelijkheid. Voor
zijn levensonderhoud had Sharief zijn salaris eigenlijk niet nodig, zijn vader had hem
net genoeg nagelaten om niet van dood te gaan, zodat hij bij wijze van spreken tot
het eind van zijn leven schoon water te drinken had. Misschien had hij zelfs
ruimschoots genoeg gehad als hij niet zo'n hartstochtelijk verspiller was geweest.
Hij wilde geen ontslag nemen omdat hij niet zou weten hoe hij zich dan zou moeten
bezig houden en omdat het zitten achter zijn bureau voor hem een tweede natuur,
een soort hartstocht was geworden.
Na zijn terugkeer leek alles hem eng, bekrompen, oppervlakkig, klein, alsof
iedereen oud was geworden en versleten, alsof ze kleur en kracht verloren hadden.
Wel hadden zij hun klauwen nog meer in de buik van het leven geslagen. Bij hun
angst en vrees hadden zich allerlei hebbelijkheden, bijgeloof en egoïsme gevoegd.
Sommigen hadden hun kleine wensjes min of meer in vervulling zien gaan. Hun
buiken waren naar voren komen staan; de lust uit hun onderlijf had hun mond
geïnfecteerd en onder het motto ‘hebben is hebben, krijgen is de kunst’ ging hun
aandacht alleen uit naar het bedriegen en uitplunderen van hun boeren, naar de katoenen korenoogst, de luiers van hun kinderen of hun chronische jicht. Was hij zelf niet
ook oud en zwak geworden? en met zijn opiumgerei en een fles arak, in de hoop rust
te vinden, naar zijn geboortestad teruggekeerd? Zijn jongere zuster die, toen ze elkaar
de laatste keer zagen, er zo fris, vers, jong en levenskrachtig had uitgezien was nu
getrouwd, had al een paar bevallingen achter de rug en was gerimpeld en
verschrompeld. De kraaiepoten bij haar ogen waren met een welsprekend stilzwijgen
als een spiegel waardoor Sharief zich zijn eigen leeftijd realiseerde. En zelfs de stad
van rode klei, vol vervallen huizen die, hoe ironisch, Abade, d.w.z. dichtbevolkt,
heette, voelde hij als een soort bedreiging.
Maar misschien was de wereld toch niet veranderd, en had alles door zijn ouderdom
en wanhoop voor hem de aantrekkelijkheid, de schoonheid en toverkracht uit zijn
jeugd verloren, en was alleen hij met lege handen blijven staan, terwijl de anderen
werkelijk geleefd hadden. De jaren waren verstreken en ieder jaar was er een beetje
van zijn energie door een onzichtbaar gat weggevloeid, zonder dat hij, het had
gemerkt. Behalve wat teleurstellingen, schaamtes en frustraties had hij zich niets te
herinneren. Hij had zijn kadaver alleen maar van het ene gat naar het andere gesleept
en verwachtte geen betere tijden meer.
Op kantoor bracht Sharief zijn tijd door achter zijn vaalbruine bureau, in een kamer
op de eerste verdieping. Hij geeuwde wat, bladerde in een Larousse en keek naar de
plaatjes; soms stak hij een sigaret op, pakte een document en zette er een zwierige
handtekening op. Buiten kantoor toonde hij, in tegenstelling tot de chefs van de
andere afdelingen, die 's avonds bij elkaar kwamen om te gokken, geen enkele
interesse voor zijn collega's. Hij bleef liever wat apart en werkte thuis in zijn tuin.
Het grootste deel van zijn vrije tijd bracht hij door met zijn eredienst aan de opium.
Als Goelaam Reza, zijn bediende, het vuur in de koperen brander had aangestoken
en die op het leren kleed op het gras, naast de vijver, onder een boom had gezet,
maakte Sharief zijn reiskistje waar de onderdelen van zijn opiumpijp in zaten,
zorgvuldig open, zette de benodigdheden voor de pijp en een kleine fles arak netjes
voor zich neer en gaf zich over aan zijn tijdverdrijf. Dan kwam Goelaam Reza
gehoorzaam, zwijgend, met gebogen hoofd aanlopen en gaf hem wat opium, alsof
het een religieuze ceremonie was.
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Goelaam Reza was een oud wrak, maakte deel uit van het meubilair, en was zo
trouw als een hond aan zijn meester gebleven. Hij was een van die mensen, zoals je
vroeger had, vriendelijk en onbekommerd, die niets nalieten om het hun meesters
naar de zin te maken. Alleen hij kende de hebbelijkheden van Sharief en wist hem
op zijn wenken te bedienen.
Omdat Sharief erg fel was op zindelijkheid - hij waste altijd zijn gezicht en handen
en
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had op alles iets aan te merken - lette Goelaam Reza er speciaal op, dat hij de
waterglazen, handdoeken en lakens schoonhield en veegde hij de kamers overdreven
vaak om zo aan de wensen van zijn meester tegemoet te komen. Na de ceremonie
met de opium maakte Sharief de porceleinen pijpekop, de houten steel en zelfs het
draagbare triktrak-spel dat hij telkens zonder enige reden mee naar buiten nam
zorgvuldig schoon en borg alles met een speciaal plezier weer op in zijn reiskistje.
Daarna pakte hij voorzichtig het foto-album, dat hij als een heilig boek in zijde had
laten binden, een bladerde het door. Het was alsof het kijken in het album zijn roes
nog completer maakte. Dit album was de film van zijn leven, van alles wat hij had
meegemaakt. Van alle vrienden en anderen, die hij op zijn reizen had leren kennen
was er een foto in dit album, die verre en diepe herinneringen in hem opwekte.
In zijn intellectuele behoeften voorzag Sharief met de Diwan van Hafiz3 en de
werken van Saadi4, de uiterste grens van kennis van de gemiddelde man. Maar na
zijn bittere ervaringen met het leven werd zijn houding tot de mensen gekenmerkt
door afkeer, hekel en koele reserve als een soort zelfverdediging. Als reactie daarop
hield hij een tamme patrijs, die een belletje aan zijn poot had, opdat hij niet kwijt
zou raken, en een vermagerde hond. Deze twee waren zijn metgezellen in ledige
uren. Uit de mensenwereld vol onoprechtheid had hij, als het ware, een toevlucht
gevonden in het onbezorgde en kinderlijke van de dieren, en bij hen zocht hij de
eenvoud en genegenheid, die hem in het leven ontzegd waren.
Op een avond was Sharief achter zijn bureau bezig een lijvig dossier door te werken,
toen plotseling de deur openging en een jongeman de kamer binnen kwam. Hij kwam
uit Teheran, was ingedeeld bij de Inspectie van Abade en overhandigde Sharief zijn
instructie. Toen Sharief zijn blik van het dikke dossier opsloeg en hem zag, ging er
een schok door hem heen. Met moeite kon hij zich beheersen. Het was
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alsof een onzichtbaar koord aan zijn hart opnieuw werd aangetrokken, alsof een oude
wond weer werd opengescheurd. De wereld werd door zijn blik verduisterd; een
gordijn sloot zich voor zijn ogen en daarop vertoonde zich een schouwspel van
vernietiging en verdriet. Was dit mogelijk? Sharief had deze jongeman gezien in een
diep weggezonken droom, een droom uit zijn jeugd en had het beste deel van zijn
leven in zijn gezelschap doorgebracht. Eenentwintig jaar geleden was hij een ogenblik
in zijn leven gekomen om daarna, als iets delicaats, iets dat te fijn was voor deze
wereld, weer te verdwijnen.
Sharief kon zijn ogen niet geloven. Want hoe was het mogelijk dat, als híj oud en
gebroken was en alleen nog de dood te verwachten had, deze jongeman uit een
onbekende wereld, waarheen hij eerst vertrokken was, nog jonger en frisser dan
vroeger terug was gekomen?
Een vaag voorgevoel, veroorzaakt door de pijnlijke herinneringen aan zijn vriend
beklemde zijn hart. Met moeite hield hij zijn speeksel binnen. Zijn adamsappel danste
op en neer.
Sharief kende deze jongeman goed. Zij waren op dezelfde school geweest, toen
hij even oud was als hij nu. Niet alleen zijn lichamelijke en uiterlijke gelijkenis met
Mohsen, zijn vriend en buurjongen, was volmaakt, ook zijn stem, zijn instinctieve
bewegingen, zijn verwonderde blik en de manier waarop hij zijn keel schraapte waren
die van zijn ongelukkige vriend. In zijn gezicht waren sporen van angst en onrust
zichtbaar. Het kwam hem voor, dat zijn geest werkelijk ontsnapt was aan de boeien
van het leven. Hij had een kinderlijke onbestendigheid, tegelijkertijd.
Sharief nam zijn instructie ter hand, hield deze voor zijn ogen, maar hij was niet
in staat te lezen. De regels dansten voor zijn ogen. Alleen zijn naam, Madjied, zag
hij. In zichzelf mompelend herhaalde hij: ‘Het moest gebeuren’. Ales wat hij deed
liep immers mis, het leek alsof een onzalige macht hem achtervolgde. Zo bleef hij
deze fatalistische woorden in zichzelf herhalen.
In zijn monotone leven en de dagen, die hij kende als een van te voren vaststaand
cliché en die elkaar met de regelmaat van de klok aflosten, kwam hem deze
gebeurtenis als iets bijzonders voor. Na een korte aarzeling vroeg hij met welwillende
stem, die door hevige emotie trilde, Madjied de naam van zijn vader. Zodra hij er
zeker van was, dat Madjied de zoon van Mohsen was, zei hij hem, dat zijn vader
hem naaster dan een broer was geweest, dat ze op dezelfde school hadden gezeten
en ook samen op kantoor hadden gewerkt. Hij voegde eraan toe: - Wijlen uw vader
was mij als een broer. Weest u dan als een zoon voor mij. Het is mijn plicht u in mijn
huis uit te nodigen.
Tenslotte nam hij het besluit Madjied vóór sluitingstijd naar zijn huis te begeleiden.
Een bediende van kantoor nam zijn bagage en ze gingen op weg naar Shariefs huis.
Ze passeerden de rode lemen muren en enkele vervallen bouwsels, omheind door
aarden wallen. Terwijl ze liepen praatte Sharief over zijn innige vriendschap met
Madjieds vader. Ze gingen het huis in, het was groot en eerbiedwaardig; in de tuin
was een beekje en een paar bomen; een buiten proportie grote vijver nam de meeste
ruimte van de tuin in beslag. Deze tuin was vergeleken bij de doodse droogte van de
stad een ware oase in de woestijn.
Sharief liep met rustige passen, met voller gemoed dan gewoonlijk. Deze
plotselinge voogdij was voor hem niet alleen maar het nakomen van een verplichting
tegenover zijn overleden vriend, maar gaf hem een bijzonder soort voldaanheid. Een
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gevoel van dankbaarheid en erkentelijkheid voor zijn gestorven vriend was in hem
opgekomen, omdat deze na zijn dood, na al die jaren, opnieuw een aangename
verandering in zijn monotone leven had gebracht. Voor de eerste maal was Sharief
tevreden met zijn lot.
Toen ze binnenkwamen gaf Sharief Goelaam Reza opdracht het bed in de
logeerkamer voor Madjied op te maken. Zijn salon bestond uit een langgerekt vertrek
dat bekleed was met tapijten en in de lengte was een rij nissen. Te-
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genover de nissen waren vijf poorten die op het terras uitkwamen. Midden in de
kamer stond een grote tafel die bedekt was met een tapijt. Een zeshoekig kistje dat
versierd was met houtsnijwerk, een product van de lokale industrie, stond op de tafel;
om de tafel stonden een paar stoelen.
Gewoontegetrouw trok Sharief zijn bovenkleren uit en in hemd en onderbroek
ging hij naar zijn eigen kamer. Voordat hij naar z'n opiumspullen ging liep hij naar
de spiegel. De spiegel waarvoor hij iedere dag zijn paar schaarse haren kamde en
zich van top tot teen bekeek. Deze keer keek hij nauwlettender naar zijn gezicht. Met
wanhoop zag hij z'n gouden tanden, de gerimpelde wallen onder z'n ogen, z'n
verweerde huid en zijn ingevallen schouders. Z'n adem stokte; het kwam hem voor,
dat hij altijd zo lelijk was geweest. Een soort verwensing, een onbestemd soort woede
over de onrechtvaardigheid van de schepper, de wereld en alle mensen maakte zich
van hem meester. Een verborgen razernij over z'n vader en moeder voelde hij, dat
ze hem met zo'n gezicht en zo'n uiterlijk op de wereld hadden gegooid. Als hij nooit
zou zijn geboren, hoe zou het dan allemaal gelopen zijn? Als hij vrolijk, vlot in de
omgang, welsprekend en schaamteloos was geweest als de anderen zou hij nu
aangename herinneringen voor zijn oude dag gehad hebben. Hij slikte nog eens; zijn
adamsappel danste op en neer. Op dat ogenblik kwam Madjied binnen en ze gingen
zitten. Sharief hield zich bezig met het ordenen van zijn opiumgerei en tijdens hun
conversatie beloofde hij Madjied dat hij zijn komst aan het Departement zou melden
en over een paar maanden opslag voor hem zou vragen.
Ze dineerden vroeger dan anders en voordat Madjied zich terugtrok kuste Sharief
zijn voorhoofd. Madjied onderging dit zonder blijk te geven van enige bewondering
of afkeer als gold het iets vanzelfsprekends. Sharief bleef in zichzelf herhalen: ‘Hoe
merkwaardig, het moest gebeuren, het moest wel.’ Met trillende handen pakte hij
het foto-album dat de enige getuige was van de langzame maar zekere veranderingen
van zijn gezicht. Met een zakdoek veegde hij z'n gezicht schoon, en sloeg bij het
licht van de lamp de bladzijden om. Op een jeugdfoto waarop hij met slordige kleren
naast zijn zusje stond had hij een verbaasde blik en glimlachte gedwongen alsof hij
een onprettig nieuwtje wilde verzwijgen. Op een foto met zijn klasgenoten had hij
dezelfde verbaasde blik maar daarbij was er een soort gekweldheid en opwinding
van zijn gezicht te lezen die hij had getracht te verbergen. Op een kiekje van een
tuinfeest samen met Mohsen, de vader van Madjied, had hij nog steeds een verbaasde
blik, maar die verwondering was dieper geworden alsof hij in zichzelf was gekeerd.
Het kontrast van de foto was verbleekt; zijn blik leek ver en wanhopig terwijl hij z'n
hand op Mohsens schouder had gelegd. Hij was toen hoogstens veertien, vijftien
jaar. Mohsens gezicht scheen vaag en raadselachtig als iets onbestendigs en tijdelijks,
dat ter dood veroordeeld was. Deze foto vond hij goed omdat zijn haren goed gekamd
waren en omdat hij er ernstiger uitzag dan op de andere foto's. Voorzichtig haalde
hij hem uit het album. Op de laatste foto, die in Mazenderan5 met Mohsen genomen
was, leek Mohsen sprekend op Madjied maar Sharief had een baard van een paar
dagen en hij keek zo verwonderd alsof hij ieder ogenblik de ondergang van de wereld
verwachtte; hij vond zichzelf er stuitend en antipathiek uitzien. Daarna occupeerde
hij zich met de foto's die in de verschillende provincies met collega's of anderen
genomen waren. Niet alleen werden ze levend volgens de herinnering die ze bij hem
hadden achtergelaten maar zelfs zag hij ze allemaal voor zich en hoorde hun stemmen;
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hij kon dit deel van het verleden niet van zich afwerpen, niet vergeten omdat deze
herinneringen een deel van zijn leven waren geworden.
Deze avond had het bekijken van de foto's een merkwaardig effect op hem; het
was een zo pijnlijke en harde ervaring dat zijn adem stokte. Een eindeloze reeks
mislukkingen, onzinnige pogingen, en ongelukkige liefdes vertoonde
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zich aan zijn oog. Zijn lippen beefden en z'n blik verstrakte. Hij strekte zich uit op
zijn bed en perste zijn oogleden tegen elkaar. Een lange rij van vrienden stelde zich
op, zo lang dat hij de achterste niet kon zien. Al deze gezichten golfden voor zijn
ogen achter een waas van wolken en rook. Midden in de rook losten zij op om een
eigen magisch leven te leiden. Temidden van hen stond zijn vriend en schoolgenoot
duidelijker en levender dan de anderen. Alleen hij had een onvergetelijke indruk op
Sharief achtergelaten en de plotselinge komst van Madjied en diens wonderbaarlijke
gelijkenis met zijn vader had deze indruk nog versterkt. Hoe had de plotselinge dood
van Mohsen, die voor zijn ogen verdwenen was, zijn leven vergiftigd. Vanaf toen
bleef aan het einde van iedere opiumsessie een stoffige smaak in zijn mond achter
en voelde hij zich vermoeid en geslagen.
Zijn hele leven had Sharief een gevoel van angst gehad omdat zijn gezicht zo lelijk
was. Hij voelde dit als een vernedering en was bang iemand zijn genegenheid te
tonen om daardoor het voorwerp van spot te worden. Je zou kunnen zeggen dat alleen
Mohsen met een speciale vertrouwelijkheid en intimiteit tegenover hem blijk gaf
van vriendschap alsof hij zijn uiterlijke afstotendheid niet opmerkte of er niet op lette
of alleen verliefd was geworden op zijn karakter en zijn eigenschappen. Hij legde
een soort liefde, een soort broederlijke genegenheid en toegeeflijkheid tegenover
Sharief aan de dag, en als hij tegenover anderen dezelfde vertrouwelijkheid betoonde
was Sharief jaloers. Het gezelschap van Mohsen bracht een gevoel van esthetische
verering in hem teweeg. Zijn gezicht, zijn oogopslag, zijn ongedwongen bewegingen,
ja zelfs zijn gewoonte om altijd op zijn potlood te zuigen, zodat zijn lippen altijd vol
zwarte vlekken zaten en de ruzies die ze om allerlei onbelangrijke redenen hadden,
al deze dingen waren hem aangenaam en oefenden een dichterlijke aantrekkingskracht
op hem uit. Toen ze zestien waren, herinnerde hij zich, maakten ze op een avond
tijdens de eindexamens na het mondeling samen vermoeid en loom een uitstapje naar
Behdjatabad6. Het was warm en Mohsen wilde graag zwemmen. Aan de rand van
de vijver van Behdjatabad kleedde hij zich uit om een kort bad te nemen. Het water
in de vijver was koud en toen er een paar mensen langs kwamen hield Mohsen op
met zwemmen. Hij kwam het water uit, lachte en in zijn verwarring hechtte zijn
beschaamde blik zich aan Shariefs gezicht. Confuus trok hij z'n kleren weer aan. Hij
kwam op de kant naast Sharief zitten en sloeg zijn arm om zijn schouder. Deze
vertrouwelijke en natuurlijke beweging gaf Sharief een sensatie van diep genot en
hij had het gevoel dat een electrische schok en een weke warmte tussen hen werd
uitgewisseld. Sharief wilde dat ze lang samen zo zouden blijven zitten maar Mohsen
bracht zijn hoofd zo dicht bij zijn gezicht dat Sharief zijn adem voelde en zei: - Ik
heb nog wat te doen, laten we vlug teruggaan.
Sharief kuste Mohsens voorhoofd met een gevoel van angst en bedruktheid terwijl
hij probeerde het een natuurlijke beweging te laten lijken op dezelfde wijze als toen
hij klein was en zijn grootvader hem op nieuwjaar kuste door met zijn lippen heel
even zijn voorhoofd te beroeren. Mohsens voorhoofd was koud. Ze stonden op,
terwijl Mohsen dit ongewone gebaar en blijk van genegenheid voor hem zonder
reactie in ontvangst nam alsof het bij toeval gebeurd moest zijn.
Op de terugtocht haalde Sharief het gouden Mokeb-horloge te voorschijn dat zijn
vader hem gegeven had en dat Mohsen een paar maal met verlangen en kinderlijke
nieuwsgierigheid had bekeken en gaf het hem om zijn hart voor zich te winnen.
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Zonder opheldering te vragen en zonder te bedanken nam Mohsen het horloge aan
en bekeek het schaapachtig. Een simpele kinderlijke vreugde straalde van zijn gezicht
en toen stak hij het in zijn zak. Diezelfde dag vertelde Mohsen terwijl ze samen
terugliepen zonder enthousiasme aan Sharief dat zijn vader een echtgenote voor hem
had gevonden
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Dit nieuws kwam hard aan bij Sharief, omdat hij wist dat ze van elkaar gescheiden
zouden worden. Sharief voelde een felle haat en jaloezie voor de vrouw van Mohsen
die hij niet gezien had en die hij niet kende. Hoewel ze later nog een paar maal in de
vijver van Behdjatabad gingen zwemmen was er een barrière, een scheiding tussen
hen ontstaan.
Na de examens trouwde Mohsen. Van dat ogenblik af was de scheiding tussen de
twee vrienden compleet en zagen ze elkaar nog maar zelden. In het begin was Sharief
boos op Mohsen maar later overkwam hem hetzelfde wat hij zijn vriend had kwalijk
genomen. Hij maakte namelijk in dezelfde tijd een reis naar Abade om zijn familie
weer eens te zien. Daar omringden zijn familieleden hem en overreedden hem om
met zijn nicht te trouwen om - dat spreekt - de bezittingen van Sharief en die van
Effat die ze van haar vader had geërfd aan elkaar te verbinden en door die
overeenkomst werden dan de bezittingen van zijn vader in Soermak7 bij Goembade
Bahraam met die van zijn vrouw aaneengevoegd. Sharief had echter geen oog voor
berekeningen en economische inbreng. Tenslotte werd de verbintenis met bijzonder
grote snelheid bezegeld. Zodra men Sharief en zijn bruid elkaar de hand had laten
geven en ze in hun kamer alleen waren gebleven begon Effat te lachen, een spottende
lach, die niet leek op te houden, die Sharief het bloed in de aderen deed stollen. Stil
zat hij in een hoekje van de kamer en vergeleek de gelaatstrekken van zijn vrouw
met die van haar moeder. De gelijkenis tussen moeder en dochter was volkomen en
hij voelde, dat als zijn vrouw wat ouder zou zijn geworden, hij haar lelijkheid helemaal
niet meer zou kunnen verdragen en uiteindelijk zou ze een exakte kopie van haar
moeder zijn. Daarbij vormde zich voor zijn ogen een beeld van huiselijke twisten,
de eindeloze ruzies om niets. Het geschater van Effat verergerde alles nog. Hij voelde
aan, het stond voor hem vast, dat deze vrouw een vreemd soort zoogdier was, dat
geschapen was om hem in vertwijfeling te brengen. Hij hield zich ziek, ging slapen
onder een laken, dat naar zeep rook, droomde onrustig en vertrok de volgende ochtend
naar Teheran zonder afscheid te nemen. Zijn nicht was razend en zijn vader moest
een groot bedrag aan geld storten om deze belediging ongedaan te maken.
Tijdens de afwezigheid van Sharief was Mohsen erin geslaagd door de voorspraak
van een invloedrijk familielid een baantje te krijgen bij het Ministerie van Financiën,
om zo vlug mogelijk de maatschappij in te gaan en carrière te maken. Op aandringen
van Mohsen kreeg ook Sharief door die relatie een baantje bij Financiën en allebei
werden ze uitgezonden naar Mazenderan.
Samen huurden ze een huis. Hun enige tijdverdrijf was triktrak en in hun vrije tijd
gingen ze naar Shahsoewaar8. Mohsen was verzot op zwemmen en had een rustig
plekje aan het strand uitgezocht om te zwemmen en pootje te baden. Sharief
herinnerde het zich nog goed: Op zekere dag was het weer drukkend en zwoel de
zee was stormachtig. Als altijd trok Mohsen zijn kleren uit en liep het water in.
Sharief protesteerde nog, want de zee was onrustiger dan anders, maar Mohsen
luisterde niet naar hem en probeerde onverstoorbaar te doen, hoewel de angst op zijn
gezicht stond te lezen.
Koppig liep hij verder en lachte Sharief uit om zijn watervrees en stortte zich toen
nonchalant maar aarzelend in het water. Met zijn bleke magere armen waarin de
blauwe aderen zichtbaar waren doorkliefde hij de golven en zwom ver uit de kust.
Langzaam kwam het getij opzetten. Verbaasd keek Sharief naar het opkomende
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water, werd plotseling Mohsen gewaar en zag dat deze met zijn hand naar hem
zwaaide en riep: - Help..., als een geluid in een droom. Maar Sharief stond als aan
de grond vastgenageld, hij kon niet zwemmen. In de buurt zag hij niemand die hen
zou kunnen helpen. Even dacht hij dat het een grap was. Met open mond keek hij
besluiteloos naar Mohsen. Weer maakte deze een wanhopig gebaar alsof hij hem om
hulp vroeg. Met reusachtige inspanning hief hij zijn hand op en riep
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met een gepijnigde stem: - Help..., en verdween onder het water, dat over hem heen
rolde, en de golven gleden voort...
Verstijfd van schrik was Sharief, hij kon geen stap verzetten. Hij zag alleen maar
groene golven die voortgleden en in de verte verdwenen. Zo was hij geschrokken,
dat de kracht om te bewegen of te denken hem had verlaten. Bang keek hij naar de
zee: buitelend en draaiend kwamen de golven aanzwellen en even raakte het water
zelfs zijn voeten. Bruisend en schreeuwend, op hun top een witte kroon van schuim
kwamen ze aan en sloegen stuk op het strand onder zijn voeten. Heel zachtjes begon
het te regenen en de lucht werd donker. Willoos keerde hij zich om en liep met trage
passen naar de bosjes aan de zoom van het strand. Hij had het vreemde gevoel alsof
hij onmetelijk ver van de wereld en de schepping was verwijderd. Alles zag hij als
vanachter een dik gordijn en met verstikte stem hoorde hij zich herhalen: ‘Lafaard,
moordenaar...’
Op dat ogenblik leek de dood hem buiten proportie eenvoudig en natuurlijk. Het
leven kwam hem voor als een belachelijk bedrog. Vier, vijf uur geleden had hij nog
samen met Mohsen op het gras ontbeten. Die vrolijke Mohsen, zo opgewekt en
betoverend, hoe smakelijk had hij smakkend het laatste restje uit de pan opgegeten.
Daarna was hij op het gras gaan liggen en van de hak op de tak springend vertelde
hij over zijn zorgen, dat zijn vrouw in verwachting was, dat hij al die tijd geen brief
van haar had gekregen, dat ze uit angst voor de malaria en de ongerieflijke reis in
Teheran was gebleven. Ook praatte hij over zijn toekomstplannen en over zijn hobbies.
Het was de eerste keer geweest dat hij een ernstig gesprek met Sharief had. Nu was
hij dood, als een kaars die wordt uitgeblazen. Was het werkelijk waar? Had hij
gedroomd? Nee, Mohsen was dood. Het was alsof hij zich voordien geen duidelijk
beeld had gevormd wat sterven was. Mohsens lichaam lag daar, onbeschermd, als
een kieuw van verorberde vissen en dergelijk afval, onder de golven van de zee die
bleven ruisen. Zonder
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enige noodzaak was hij aan de macht van de golven toevertrouwd; ze gleden voort
en verdwenen in de verte. Alleen een groepje zwarte raven hield in de motregen op
het strand de wacht, in stilte. Voor het eerst zei Sharief tot zichzelf: 't moest gebeuren,
maar waarom, waarom...?
Twee dagen lang leek de buitenwereld hem kleurloos en doods alsof hij de dingen
van achter een dikke sluier van mist zag. Hij voelde kracht trok hem naar de golven
om al zijn Dat sterven zo gemakkelijk was... Hij wilde sterven en na een paar uur
door het zeewater ongeluk af te wassen, om zijn gefrustreerde den, waarna het zijn
betoverende en klagelijke zich verward, was lusteloos en ontroostbaar. verlangens
in het leven met zich mee te voeren. als iets waardeloos op de kust geworpen
worgeruis weer zou hervatten. Een geheimzinnige Het geruis van de golven klonk
in zijn oren als: kom... kom... Het donkere zeewater zong zich naar hem toe, maar
een andere stem zei hem: ‘Lafaard... misdadiger...’
Dit voorval was zo diep in zijn geheugen gegrift, dat hij het zich niet alleen in alle
details herinnerde maar dat hij nog steeds deelnam aan de gebeurtenissen. Telkens
als hij op het Mokeb-horloge van Mohsen keek doemde het gebeurde weer voor hem
op. Twee dagen eerder had Mohsen het hem gegeven om het te laten repareren.
Toevallig was het in zijn zak blijven zitten en hij had het nog steeds bij zich als iets
heiligs.
Tenslotte nam Sharief ontslag van deze afdeling en keerde terug naar Teheran.
Een paar maal probeerde hij de vrouw en het kind van Mohsen te vinden, maar zonder
succes en na verloop van tijd was hij opgehouden daaraan te denken. De plotselinge
komst van Madjied had een vreemd effect op hem en maakte deze herinneringen
tegelijk krachtiger en pijnlijker. Nu zat daar de levende tweelingbroer van zijn vriend,
van vlees en bloed, tegenover hem! Wie weet was het hem zelf wel, want hij had
Mohsen nooit oud gezien. Even oud, met hetzelfde gelaat en dezelfde gestalte was
zijn vriend onverwachts uit zijn gezicht verdwenen. Sharief probeerde zich voor te
stellen, dat Mohsen dood was, maar dat zijn geest zich gevestigd had in het lichaam
van deze jongen. Misschien was dit het bewijs van het eeuwige leven, misschien was
het geloof aan wat men het eeuwige leven noemde wel voortgekomen uit deze soort
van reproductie. Dus Mohsen was niet dood, en zelfs al was hij voor altijd gestorven,
was er dan niet een kind uit hem ontstaan? Tegelijkertijd welde er in hem een diepe
vreugde op, die volledig zou verdwijnen - de wijzer van zijn horloge telde zijn minuten
die hij aflegde naar het niets.
Sharief wentelde zich om en om in zijn bed. Hij was met Mohsen in zijn gedachten
gaan slapen en terwijl het licht begon te worden werd hij wakker, denkend aan
Madjied. Hij geeuwde, hij voelde zich vermoeid en gebroken, hij had een vieze smaak
in zijn mond. Hij stond op, liep naar de spiegel en keek naar zijn gezicht: onder zijn
ogen had hij wallen, de rimpels op zijn gezicht waren dieper geworden, zijn haren
zaten in de war en een pees van zijn heup naar zijn rug trok pijnlijk. Daarna liep hij
op zijn tenen de logeerkamer in door de halfopenstaande deur en keek naar het bed
van Madjied. Een straaltje licht viel door het raam op zijn gezicht, dat kinderlijk leek.
Zijn lippen stonden in de vorm van een roos, een druppeltje zweet glom op zijn
voorhoofd. Zijn rechterhand hield hij boven het laken, gebald tot een vuist. Madjied
leek hem een engelachtig en aanbiddelijk schepsel.
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Sharief zat volgens zijn dagelijkse gewoonte onder de boom aan de rand van de
vijver bij zijn picknick-laken een sigaret te roken toen Madjied er aankwam en erbij
kwam zitten om te ontbijten. Na beleefde groeten over en weer vroeg Sharief bij
wijze van conversatie of hij een horloge had of niet. Op het ontkennende antwoord
van Madjied pakte Sharief het Mokeb-horloge dat hij eens aan zijn vader had gegeven
en zei: - Hier, dit is een relikwie die ik van uw vader heb.
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Madjied nam het horloge aan en wierp er een oppervlakkige blik op. Alsof hij een
vreemd beest zag glinsterden zijn ogen van een kinderlijke maar voorbijgaande
blijdschap. Zonder enige blijk van dank stak hij het horloge in zijn zak. Sharief
bespiedde hem van onder zijn oogleden. Dat ogenblik leefde hij weer verenigd met
zijn jeugdherinneringen en werden de details van een verloren wereld, die hij als een
droom samen met de vader van Madjied had doorleefd, weer tot leven gewekt. In
alle bewegingen van Madjied, zelfs zijn manier van brood eten, zocht hij een
spiegelbeeld van zijn vader en Madjied, die een tweede versie van zijn vader was,
voldeed perfect aan Shariefs wens. Voorzichtig haalde hij een foto uit zijn binnenzak,
gaf deze aan Madjied en zei: - Dit is een kiekje van uw vader en mij op een tuinfeest.
Toen had ik nog geen typhus gehad en had ik nog haar op mijn hoofd.
Madjied wierp een lusteloze blik op de foto, alsof hij een vreemdeling zag en legde
de foto op de grond. Met een schaapachtige uitdrukking op zijn gezicht keek hij naar
Sharief alsof hij tot dan nog niet had opgemerkt, dat Sharief kaal was. Sharief pakte
de foto weer op, stond op en samen liepen ze naar kantoor.
Voor Sharief verliepen twee weken vol betovering. Met onuitputtelijke energie
liet hij Madjied met de bijzonderheden van het kantoor en de fijne kneepjes van het
boekhouden kennis maken. Zo maakte Madjied kennis met de andere ambtenaren.
Shariefs leven, thuis en op kantoor, had een volledige verandering ondergaan. Achter
zijn bureau deed hij zijn werk met grotere nauwgezetheid. Iedere week, als hij op
inspectie ging naar de dorpen in de omgeving van Abade nam hij Madjied met zich
mee als secretaris. Thuis had hij niet meer die kleine jodenruzies met Goelaam Reza.
Zijn zindelijkheidsmanie had hij verloren en hij dronk nu water uit ieder glas. Het
leek wel alsof Sharief zich opnieuw met zijn leven had verzoend.
Zijn eten at hij met smaak en zijn ogen hadden een schittering. Zijn verloren leven
had hij opnieuw ter hand genomen en dat op het ogenblik dat hij ter dood veroordeeld
leek.
's Avonds kwam Madjied nonchalant en ongedwongen bij het opiumstel erbij
zitten, speelde een spelletje triktrak met Sharief en hield lange kletsverhalen. Voordat
hij ging slapen drukte Sharief altijd op vaderlijke wijze een kus op zijn voorhoofd.
Een situatie vol vrolijkheid, een diepere, onbekende betekenis was toegevoegd aan
het eentonige stille eenzame en kille leven van Sharief, zonder passie overigens. Hij
voelde in zich een soort rust, onpartijdigheid, voldoening en zelfgenoegzaamheid en
tegelijk gaf hij tegenover Madjied blijk van een onbestemde verering en een vaderlijke
opofferingsgezindheid. Hij achtte het zijn plicht dat hij Madjied moest beschermen,
dat hij moest toezien op zijn moraal en gedrag. Madjied was toch zijn zoon? Sterker
nog, zou hij zijn eigen zoon wel zo hebben liefgehad als Madjied?
Het was een warme zomerdag, donkere wolken hingen aan de hemel. Op het
belastingkantoor heerste een buitengewone activiteit. Een inspecteur van de controle
op de opiumoogst was gearriveerd uit de hoofdstad en verder beletten
commissievergaderingen op het bureau Sharief om thuis te gaan lunchen. Zijn lunch
at hij op kantoor en Goelaam Reza maakte met een speciale handigheid in de keuken
zijn opiumgerei in orde. Sharief was erg druk in de weer en ging een of twee keer
kijken waar Madjied was, maar deze was niet op kantoor gekomen.
De lucht was grauw bewolkt toen Goelaam Reza trillend van angst bij het kantoor
aankwam en de deur van de vergaderzaal met kracht opende. De uitdrukking op zijn
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gezicht deed Sharief sidderen. Hij stond op van achter zijn bureau en vroeg: - Wat
is er...
- Mijnheer..., meneer Madjied is in de vijver verdronken. Toen ik vanmiddag thuis
kwam merkte ik dat de deur van binnen op slot was... Ik heb even gewacht en toen
ben ik naar het huis van de buren gegaan. Daarvandaan zag ik het lichaam van meneer
Madjied in het water
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liggen...
Sharief slikte, zijn adamsappel danste en met verstikte stem zei hij: - Maar de
dokter... heb je geen dokter gewaarschuwd?
- Mijnheer, 't was al te laat, z'n lichaam was al koud en boven komen drijven. Ik
heb hem uit het water gehaald en op de veranda neergelegd. Een zure smaak kwam
op in Shariefs mond, met loden schreden verliet hij de vergaderkamer. Buiten was
de lucht zwaar en donker, het regende zachtjes. De bedwelmende geur van nat
geworden grond en blaren verspreidde zich door de lucht van deze zomerse
vooravond.
Sharief liep een paar straatjes door en Goelaam Reza volgde hem, stil als een
schaduw. De deuren van zijn huis stonden wijd open, op de veranda brandde een
olielamp. Het lichaam van Madjied was op de veranda neergelegd, over zijn gezicht
lag een wit laken, waaronder vandaan zijn natte haren uitstaken, zodat het leek alsof
zijn lichaam langer was.
Sharief stond beneden aan de veranda, in de regen. Opeens viel zijn blik op de
vijver, in het water twinkelden de regendruppels door het licht van de lamp. Zijn blik
was star en leeg: bij deze vijver waren zoveel momenten van ontspanning en
vrolijkheid voorbijgegaan. Opeens leek zijn leven in deze stad, achter zijn bureau,
met zijn opiumgerei, de nutteloze boom, de tamme patrijs en zijn pleziertjes hem
bekrompen, laf en bespottelijk. Hij voelde dat verder leven in dit huis onverdraaglijk
was.
Hij was verbijsterd door het zwarte diepe water van de vijver dat leek op dat van
de zee. Het water van de vijver leek een kristallen bol, maar wie was het menselijke
beeld dat in die bol met handen en voeten bewoog? Hier zag hij Madjied, die met
zijn tengere bleke blauwgeaderde armen wenkte vanuit het water en zei: - Kom...
kom...
Het was een marteling. Een donker waas viel voor zijn ogen en met grote stappen
liep hij weg, buiten zinnen, langs dezelfde kant als hij was gekomen.
Hij legde zijn handen op zijn rug en liep het huis uit de regen in. Hij voelde zich
net als toen Mohsen verdronken was. In zichzelf bleef hij herhalen: ‘Het moest
gebeuren!’ Het werd donkerder voor zijn ogen, de regen werd harder, maar hij lette
er niet op. De verafgelegen landschappen van Mazenderan leken hem tegelijk troebel
en puur, alsof hij alles door een vuil glas zag. Het beeld voor zijn ogen leek verstard
en een stem zoemde diep in zijn oor: ‘Je bent een lafaard... je bent een moordenaar...’
Deze woorden had hij al eerder gehoord, in een toestand van diepe slaap. Hij had
het huis verlaten met de onuitgesproken beslissing er nooit meer terug te komen. Hij
had het gevoel dat hij in een imaginaire wereld leefde zonder banden met heden of
verleden. Van al deze gebeurtenissen stond hij verre, er naast. Rondom hem had de
regen dunne draden geweven te midden waarvan hij nat werd; de regendruppels
grepen deze draden als kleverige beestjes en zakten zo omlaag.
Als een verloren schaduw dwaalde Sharief door de lege en natte straatjes en
verdween in de verte.
(Vertaling J.J. Witkam)
Oorspronkelijke titel: Boen Bast, voor het eerst verschenen in de bundel
korte verhalen Sag-i-Wilgard (De Straathond), Teheran 1942.
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Deze vertaling is gebaseerd op de negende druk, Teheran 1347/1968
(uitgeverij Amîr Kabîr), p. 59-98.
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Bij deze vertaling naar het Nederlands is geraadpleegd de Franse vertaling
door Vincent Monteil, in Sâdeq Hedâyat, Deux Nouvelles, Teheran 1952
(uitgegeven door l'Institut Franco-Iranien), p. 1-23.
Uit de Franse vertaling is tevens de foto afkomstig.

J.J. Witkam Sadegh Hedayat (Teheran 1903-Parijs 1951)
‘Vanaf het ogenblik dat we geboren worden zijn we een zeker object voor het Gerecht
en ons hele leven, van begin tot eind, is als een keten van nachtmerries die loopt over
de tandraderen van de rechtspleging. Uiteindelijk staan ons nog zwaardere straffen
te wachten: midden op een benauwde dag komt iemand ons in naam der wet
arresteren, begraaft zijn dolk in ons hart en laat ons op een gruwelijke manier sterven.
Beul noch slachtoffer spreken een woord,’ schreef Hedayat in de inleiding tot zijn
Perzische vertaling van Kafka's In der Strafkolonie (Teheran 1948). In zo'n wereld
leeft ook Sharief, de anti-held van De impasse, zij het dat we voor het Gerecht bij
Kafka bij Hedayat het Noodlot moeten substitueren. Mohsen was de enige vriend
van Sharief die niet werd afgestoten door zijn onaantrekkelijk uiterlijk en zijn wat
sullige karakter. De dood van Mohsen kon Sharief alleen zien als een vingerwijzing
van het almachtige Fatum. Als Sharief na een afmattend en vreugdeloos leven zijn
wond vergeten denkt te hebben komt als door een wonder Madjied, een tweede
Mohsen, zijn pad kruisen. Dan beginnen voor Sharief twee weken vol betovering,
die abrupt eindigen met de verdrinkingsdood van Madjied. Sharief loopt weg en
verdwijnt in het donker. ingeweven door de draden van de motregen. Het is opvallend
hoe het leven van Sharief (jeugdig gelukt, eerste catastrofe, vreugdeloos en steriel
bestaan, hernieuwd geluk, nieuwe catastrofe, vertrek uit deze wereld) parallel loopt
met dat van de schrijver, tot en met het eind. De impasse werd geschreven in Heda-
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yats periode van ‘hernieuwd geluk’ (1941-1947).
Sadegh Hedayat werd in 1903 in Teheran geboren in een aristocratische familie.
Zijn vader was hoofd van de militaire academie. Onder zijn broers, ooms, oudooms,
groot- en overgrootouders waren verschillende ministers, een lijfarts van de shah,
een voorzitter van het parlement enzovoort. In 1925 reisde hij naar Frankrijk om een
universitaire studie te beginnen. In 1930 kwam hij terug, zonder diploma, maar
bruisend van literaire inspiratie. Tussen 1930 en 1937 schrijft hij enkele bundels
korte verhalen, toneelstukken, boeken over folklore, en ook langere verhalen. In
1937 werd het schrikbewind van Reza Shah hem te veel en vertrok hij naar India.
Na een jaar keert hij terug, na in Bombay zijn meesterwerk De blinde uil te hebben
uitgegeven. Tot 1941 (de val en verbanning van Reza Shah) komt er niets meer van
literaire betekenis uit zijn handen. Van 1941 tot 1947 is er nieuwe hoop op vrijheid
van meningsuiting, waaraan het in de voorafgaande decade zo had ontbroken. In
1942 publiceert Hedayat de bundel korte verhalen De Straathond, waarin ook De
Impasse is opgenomen. In 1945 een nieuwe krachttoer: Hadji Agha, een in
novelle-vorm geschreven expositie van moreel verval en gewetenloze criminaliteit.
Op 5 december 1950 reisde Hedayat naar Parijs omdat, na een mislukte aanslag
op het leven van de shah, het zich liet aanzien, meende hij, dat een nieuw schrikbewind
over Iran zou losbarsten. Aan een vriend in Teheran schreef hij nog: ‘Ik ben
vertrokken, en heb je hart gebroken. Tot ziens bij het Laatste Oordeel.’ Op 9 april
1951 koos hij voor de dood. De volgende dag werd hij begraven op het kerkhof Père
Lachaise in Parijs.
Hedayat is verreweg de grootste Perzische schrijver van de tweede generatie van
auteurs die schreven volgens Europees procédé.
Voor de nederlandse lezer is van Hedayat beschikbaar De blinde uil in de vertaling
(uit het engels) van Jacques Hamelink (Amsterdam 1965).
Literatuur over Hedayat: B. Alawi, Geschichte und Entwicklung der modernen
persischen Literatur. Berlin 1964. p. 159-168.
H. Kamshad, Modern Persian Prose Literature. Cambridge 1966. p. 137-208.
V. Monteil, Sâdeq Hedâyat [Un écrivain persan du demi-siècle: Sadeq Hedayat
(Téhéran 1903-Paris 1951)]. Teheran 1952.

Eindnoten:
1 Groot dorp op ca. 180 km ten zuiden van Isfahan, op de route naar Shiraz.
2 Hoofdstad van Perzië, ligt op ca. 600 km ten noorden van Abade.
3 Populairste dichter van Perzië, geb. ca. 1326, gest. 1390. Diwan wil zeggen: complete
dichtwerken.
4 Beroemd Perzisch auteur, volgens de overlevering geb. 1184, gest. 1292.
5 Landstreek in Perzië, langs de zuidkust van de Kaspische Zee.
6 Vroeger dorpje even buiten Teheran, nu opgenomen in de hoofdstad.
7 Dorpje op ca. 25 km ten zuidoosten van Abade, ook aan de route naar Shiraz.
8 Dorpje aan de Kaspische Zee; ligt ong. recht ten noorden van Teheran.
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Pablo Neruda Gedichten
vertaald door Riekus Waskowsky
Vrouwelichaam
Vrouwelichaam, blanke heuvels, blanke dijen,
je lijkt een wereld zoals je daar ligt in overgave.
Mijn ruwe boerenlijf graaft in je en wekt
het kind diep in je aarde.
Ik was een eenzame tunnel. Uit mij vluchtten de vogels,
in mij drong de nacht met zijn machtige invasie.
Om mijzelf te overleven smeedde ik je tot een wapen,
maakte je een pijl op mijn boog, een steen in mijn slinger.
Maar het uur der wrake slaat en ik hou van je,
lichaam van huid, van mos, van begerige krachtige melk.
O de vazen van je borst! O je ogen vol afwezigheid!
O de rozen van je schaamte! O je langzame trieste stem!
Lichaam van mijn vrouw, ik zal voortduren in je gunsten.
Mijn dorst, mijn eindeloos verlangen, mijn besluiteloze weg!
O donkere rivierbedding waar de eeuwige dorst stroomt
en de moeheid volgt en de eindeloze smart.

O wijdte van pijnbomen
O wijdte van pijnbomen, rumoer van brekende golven,
langzaam spel van lichten, eenzame kerkklok,
schemering, die in je ogen valt, o mijn liefste,
schelp van de aarde, in jou zingt de aarde, zingt!
In jou zingen de rivieren en mijn ziel vlucht in ze
zoals jij het verlangt en naar waar jij dat wilt.
O leg mijn weg aan op jouw boog van hoop
en uitbundig zal ik mijn pijlenzwermen afvuren.
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Om mij heen zie ik je middel van nevels
en je stilte achtervolgt mijn achtervolgde uren,
daar ben jij met je armen van transparant gesteente
waar mijn kussen ankeren, mijn verlangen zich nestelt.
O je geheimzinnige stem, die de liefde kleurt en buigt
in de luide stervende avond!
Zo heb ik in de late uren op de velden
de korenaren zien buigen in de mond van de wind.

Ik hou ervan
Ik hou ervan als je zwijgt want dan is het
of je afwezig bent
en van verre naar mij luistert en mijn stem
je niet beroert.
Dan is het of je ogen zijn weggevlogen
en een kus je mond voor altijd zal vergrendelen.
Waar alle dingen vol van mijn ziel zijn
kom je tevoorschijn uit de dingen vol van mijn ziel.
Jij vlinder van dromen je lijkt op mijn ziel,
je lijkt op dat woord melancholie.
Ik hou ervan als je zwijgt en ver weg lijkt
en het is of jij wiegende vlinder jezelf beklaagt
en van verre naar mij luistert en mijn stem
je niet bereikt:
laat mij daarom alleen hier, mijn lief, opdat ik zwijge
in jouw stilte,
laat mij hier achter, mijn lief, opdat ik ook met jou
kan praten
in jouw stilte als een lamp, eenvoudig
en goed als een ring.
Als de nacht ben je, zwijgend en vol sterren,
jouw stilte is van een ster, zo ver en natuurlijk.
Ik hou ervan als je zwijgt want dan is het
of je afwezig bent,
ver weg en vol droefenis, alsof je gestorven ware.
Dan is éen woord, éen glimlach voldoende
en ben ik blij, blij met waaraan ik soms twijfel.
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Vannacht zou ik
Vannacht zou ik zeer trieste verzen kunnen schrijven.
Bijvoorbeeld schrijven, ‘De nacht is aan scherven gevallen
en ver weg huiveren de sterren blauw.’
De nachtwind kolkt in de lucht en zingt.
Vannacht zou ik zeer trieste verzen kunnen schrijven.
Ik hield van haar, zij soms van mij.
In nachten als deze hield ik haar in mijn armen
en kuste haar zoveel en zoveel onder de eindeloze hemel.
Ze hield van mij, ik soms van haar.
Hoe zou ik niet van haar grote stille ogen hebben gehouden.
Vannacht zou ik zeer trieste verzen kunnen schrijven.
Te denken dat ze niet de mijne is. Te voelen dat ik haar verloor.
De onmetelijke nacht te horen, nog onmetelijker zonder haar,
het vers valt dan in de ziel als de dauw op de weiden.
Wat maakt het uit dat mijn liefde haar niet vasthield.
De nacht is aan scherven gevallen en ze is niet bij mij.
En dat is alles. In de verte zingt iemand. In de verte.
Mijn ziel is ontevreden omdat hij haar verloor.
M'n blik zoekt haar om haar naderbij te brengen.
M'n hart zoekt haar en ze is niet bij mij.
Het is dezelfde nacht die dezelfde bomen wit maakt.
Maar wij, die van vroeger, zijn niet meer dezelfden.
Zeker, ik hou niet meer van haar, maar hoeveel hield ik van haar.
M'n stem, zocht de wind om haar oren te beroeren.
Van een ander, een ander, zal ze zijn. Zoals vóor mijn kussen.
Haar stem, haar helder lichaam, haar eindeloze ogen.
Zeker, ik hou niet meer van haar, maar misschien toch hou ik van haar.
De liefde is zo kort, het vergeten zo lang.
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Want in nachten als deze hield ik haar in mijn armen,
mijn ziel vindt geen vrede omdat hij haar verloor.
Hoewel dit de laatste pijn is die zij mij doet lijden
en dit de laatste verzen zijn die ik voor haar schrijf.
(uit Veinte poemas de amor)

De poëzie
En het was op die leeftijd... De poëzie
kwam mij opzoeken. Ik weet niet, weet niet
van waar ze kwam, van de winter of de rivier.
Ik weet niet hoe noch wanneer, het waren
geen stemmen, geen woorden noch stilte,
maar uit een straat riep ze mij, uit de takken
van de nacht, plotseling daar bij de anderen,
temidden van laaiende vuren en alleen terugkerend,
was ze daar zonder gezicht en beroerde mij.
Ik wist niet wat ik moest zeggen en mijn mond
was niet in staat te benoemen, mijn ogen
waren blind en iets sloeg in mijn keel, koorts
of verloren vleugels en ik ging
mijn eigen weg, ontcijferend deze brandwond,
en ik schreef
de eerste vage strofe, onbestemd, zonder lichaam,
pure nonsens,
zuivere wijsheid
van iemand die niets weet en plotseling zag ik
de hemel uitgepeld en open, de planeten,
de zwetende plantages, de doorboorde schaduw
vol gaten van pijlen - ik zag
vuur en bloemen, de voortrollende nacht,
het heelal.
En ik, klein wezen, dronken
van de grote leegte vol sterren, naar de gelijkenis,
naar het beeld van het mysterie, voelde mij
een zuiver deel van de afgrond en rolde voort
met de sterren - mijn hart
brak los in de wind.
(uit Memorial de Isla Nigra)
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Jacques Waterman De carrosseriemaker
Ik maak autocarrosseries,
Dat doe ik mooi en precies:
Twee vinnen achter, één sierstuk voor,
Met de uitlaat onderdoor,
En als ik heel de wagen - leeg
Van passagiers en dingen - weeg
Dan weegt hij honderd kilo meer
Dan in de dagen van weleer:
Men kan hem opknappen,
Men kan hem oplappen,
Men kan hem lakken, er deuken uitslaan;
Toch moet hij eens breken,
Door al zijn gebreken;
Daar helpt geen lieve moederen aan.
Welaan, het ding is opgeknapt,
Gebroken delen opgelapt,
Of bedekt met de autolakspuit
En geeft men gas, gaat het vooruit
Tot aan die bewuste dag
Dat zelfs geen gas meer baten mag,
Noch kapitalen, opgeslokt,
En 't mechaniek voor altijd stokt:
Men kan zich verzekeren,
Men kan het verbeteren,
Men kan het schoppen, glijden gaan,
Maar eens moet het breken,
Door al de gebreken,
Daar helpt geen lassen of sleutelen aan.
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[Nummer 5/6]
G.F.H. Raat De knipselstrook in Menuet1
Inleiding: Louis Paul Boon, zijn personages en de kranteknipsels
Naar aanleiding van Pieter Daens verscheen in het tijdschrift Ons erfdeel
(januari-februari 1972) een tweedelige bespreking waarin G.J. van Bork en Karel
van Isacker resp. de literaire en de historische kant van het boek onder de loep namen.
In het woord vooraf tot Pieter Daens schrijft Louis Paul Boon dat ‘geen enkel woord
fantasie in het hele boek te vinden is. Al het beschrevene is naakte nare werkelijkheid
geweest, nog niet zo heel lang geleden’ (p. 7-8). Het verbaast derhalve niet dat van
Bork in zijn deel van de bespreking het voor Boon karakteristieke streven naar
authenticiteit aan de orde stelt2: ‘Uit vrijwel al Boons werk blijkt een grote voorkeur
voor het levensechte, het dokument dat hij liefst zonder literaire stoffering zou zien
afgedrukt. Hij heeft daarmee geeksperimenteerd in het tijdschrift Tijd en Mens en
hij heeft dokumenten een plaats gegeven in zijn romans Menuet en De
Kapellekensbaan/Zomer te Ter-Muren evenals in het gedicht De kleine Eva in de
Kromme Bijlstraat. Tenslotte speelde het dokument een belangrijke rol bij de
totstandkoming van de vier deeltjes Reservaat’ (p. 19).
Wie de door van Bork gegeven voorbeelden controleert, komt tot de conclusie dat
hij geen woord te veel heeft gezegd. In zijn bijdrage over Boon aan Literair lustrum
I vermeldt ook weverbergh dat de toenmalige redacteur van Tijd en Mens in dit blad
documenten liet afdrukken (p. 106).
Over de strook kranteknipsels in Menuet heeft Boon verklaard: ‘Alle knipsels zijn
echt. Gedurende één jaar heb ik ze zelf uit de krant verzameld.’3
Uit De Kapellekensbaan4 wil ik één geval releveren. De ‘dichter en
dagbladschrijver’ (p. 12) johan janssens leest de auteur van het (cursief gedrukte)
Ondine-verhaal op een zeker moment uit ‘le kunstkern illustré’ (p. 34) een recensie
voor van diens werk: ‘alhoewel de schrijver van ondineke van ter-muren een
merkwaardig talent heeft ontbreekt hem toch dramatiek en spreekt hij belgisch, zodat
zijn pathos een koortsig ijlen lijkt’ (p. 34). 125 bladzijden verder richt ‘carcofas de
ezel’ (p. 159) in het door johan janssens geschreven Reinaert-verhaal de volgende
woorden tot de vos: ‘ge hebt een merkwaardig talent, maar wat u ontbreekt is
dramatiek, en tevens spreekt ge belgisch, zodat uw pathos een koortsig ijlen lijkt’
(p. 159). In een noot wordt meegedeeld over het oordeel van de ezel ‘dat een encycliek
weekblad datzelfde oordeel heeft uitgesproken over johan janssens zélf’ (p. 159).
Reinaert, johan janssens en de schrijver van het Ondine-verhaal worden onder één
noemer gebracht5: het oordeel van de ezelachtige criticus van een rooms weekblad.
Boon is hierbij uitgegaan van een authentiek gegeven. C. Bittremieux schreef in De
Spectator6 van 10 november 1946 een kritiek op de roman Vergeten straat van Boon,
waarin hij de taal van laatstgenoemde aldus karakteriseerde: ‘Een taal die zich aan
zichzelf bedwelmt, aan haar eigen pathos, en die soms op een koortsig ijlen lijkt.’
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Boons enige gedicht, De kleine Eva uit de Kromme Bijlstraat7, is doorschoten met
kranteberichten. Daarover heeft Boon gezegd: ‘Ik had de berichten uit de kranten
geknipt, ze aaneengeplakt en heb er dan poëtisch proza of prozaïsche poëzie van
gemaakt.’8
Voor zijn eenmanstijdschrift Reservaat heeft Boon indertijd (1953) om authentieke
kopij gevraagd in het dagblad Vooruit: ‘Ge weet, ik heb daar altijd een zwak voor
gehad: brieven, dagboeken, procesverbalen, getuigenissen om het even wat... maar
waarin op onverwachte wijze een beetje levensmysterie wordt onthuld. Als gij zoiets
vinden kunt, stuur het mij dan - het mogen de brieven of het dagboek zijn van een
priester die zijn kap over de haag heeft gesmeten, of van ene die lang opgesloten zat
in de bak, of ene die in het concentratiekamp heeft gezeten of aan het oostfront heeft
gevochten.
Iets pakkend enfin, gelijk het dagboek van de lamme, die 20 jaar op een veldbed
lag gekluisterd en zijn belevenissen heeft neergepend - maar zijn vrouw wil het mij
niet geven, zelfs als ik haar verzeker er alle namen in te veranderen’ (Julien
Weverbergh en Herwig Leus: Boonboek, p. 103)9.
Resultaat van deze oproep waren o.a. Brieven uit cel 105 in de tweede aflevering
van Reservaat en de dagboekfragmenten die onder de titel Als Jezus terugkomt tussen
ons gepubliceerd werden in de derde aflevering.
Hiervoor bleek al dat Boon zich intensief heeft beziggehouden met kranteberichten.
Bij een zo autobiografisch werkend auteur als hij10 ligt het voor de hand dat zijn
personages dezelfde hebbelijkheid vertonen. Zo spreekt johan janssens in De
Kapellekensbaan zijn voorkeur uit voor ‘een directe roman van dagbladknipsels’
boven de roman over Ondine (p. 16). In het vervolg, Zomer te Ter-Muren11, wenst
de auteur van het Ondine-verhaal te beginnen aan een roman ‘van dagbladknipsels’
(p. 71). Ook een ander personage uit deze twee boeken, ‘mossieu colson van
tminnesterie’ (De Kapellekensbaan, p. 104), verzamelt kranteknipsels (zie bijv. p.
104 en p. 121 van De Kapellekensbaan).
Dezelfde activiteit ontplooit de manlijke hoofdfiguur van Menuet. In het begin
van de roman overweegt hij kranteknipsels te gaan verzamelen (p. 10).12 Later blijkt
hij inderdaad een dergelijke collectie te hebben aangelegd (zie o.a. p. 39, p. 51 en p.
79). Het zijn deze berichten die van de hoofdtekst13 gescheiden in een aparte strook
in Menuet zijn afgedrukt.
In dit artikel wil ik proberen de vraag te beantwoorden wat de functie is van de
knipselstrook in Menuet. Dit komt neer op de vraag naar de relatie tussen de strook
kranteberichten en het eigenlijke verhaal.
Ik zal eerst de verschillende edities van Menuet bekijken, vervolgens ingaan op
de herkomst van het opmerkelijke procédé dat Boon gehanteerd heeft, de suggesties
van enkele critici onderzoeken en de mening van Boon recht laten wedervaren.
Tenslotte wil ik in twee hoofdstukken aandacht besteden aan aspecten die tot nu toe
vrijwel verwaarloosd zijn, waarna ik in het besluit mijn slotconclusie zal formuleren.

I De knipsels in de verschillende drukken van Menuet
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Louis Paul Boon schreef de korte roman Menuet in juni 1954, getuige de datering
op de laatste bladzijde van de tijdschriftversie: ‘Kluisbossen, juni 1954’ en van de
tweede druk: ‘Kluisbossen, Juni 1954’.
Boon heeft tegenstrijdige uitspraken gedaan over de tijd die hij spendeerde aan
het schrijven van Menuet. Tegen d'Oliveira zei hij Menuet in twee weken geschreven
te hebben (Scheppen riep hij gaat van au, p. 77). De Ceulaer vertelde hij echter dat
hij drie weken over Menuet had gedaan (p. 64); hetzelfde kreeg Florquin te horen:
‘Menuet heb ik op drie weken geschreven, een hoofdstuk per week’ (p. 33).
Menuet verscheen integraal in de negende jaargang (1955) van het Nieuw Vlaams
tijdschrift.
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Deel I (De vrieskelders) werd opgenomen in de derde aflevering (p. 225-265). De
delen II (Mijn planeet) en in (Het eiland) werden gepubliceerd in het vierde nummer
(p. 338-392). De strook gemengde berichten is in het Nieuw Vlaams tijdschrift in zes
cursieve regels bovenaan de pagina afgedrukt. Ten opzichte van elkaar zijn de
berichten gescheiden door staande streepjes.
In 1955 werd Menuet als ‘boekvink’ uitgegeven door de Arbeiderspers. De knipsels,
van elkaar gescheiden door verticale streepjes, staan bovenaan de bladzijde in
hoofdletters (acht regels).
In hetzelfde jaar rolde een tweede druk van de persen, in de N.V.T. Reeks. De
knipselstrook beslaat in deze uitgave vijf gecursiveerde regels aan de bovenzijde van
de pagina. Bij een nieuw bericht begint een nieuwe alinea.
In de derde druk van 196114, evenals alle volgende drukken verschenen bij de
Arbeiderspers, is de reeks kranteberichten verhuisd naar de onderkant van de
bladzijde. De berichten, ten opzichte van elkaar gemarkeerd door staande streepjes,
zijn daar in vijf cursieve regels afgedrukt.
De vierde druk (1968) is een anastatische herdruk van de eerste15. Dit betekent dat
de knipsels weer bovenaan de pagina staan, en wel in acht kapitaal gedrukte regels,
en dat de knipsels van elkaar gescheiden zijn door staande streepjes.
Latere drukken van Menuet - inmiddels is de zesde druk op de markt gebracht
(1972) - zijn identiek aan de vierde en dus aan de eerste16. De variatie in aantal regels
dat de kranteknipsels in de onderscheidene uitgaven van Menuet toegemeten is en
de wisselende grootte van de bladspiegel hebben twee consequenties. In de eerste
plaats varieert het aantal knipsels dat de hoofdtekst begeleidt. Zo telt de
tijdschriftversie bijv. elf berichten minder dan de eerste (= zesde) druk, de tweede
tien berichten minder en de derde zes berichten minder. In de tweede plaats zijn de
dagbladknipsels in de verschillende versies van Menuet bij andere passages van de
hoofdtekst afgedrukt. Alleen de paar eerste knipsels vormen daarop uiteraard een
uitzondering.
De frequentie van de veranderingen in aantal en in positie ten opzichte van de
hoofdtekst wettigt de veronderstelling dat de hoeveelheid berichten en hun plaats
ten opzichte van het (bijna niet gewijzigde - zie noot 15) hoofdverhaal niet van belang
zijn. Het doet er kennelijk niet zo veel toe waar welk knipsel staat en of de
berichtenstrook uit 96 dan wel 85 berichten bestaat.
Dezelfde negatieve, maar daarom niet irrelevante, conclusie kan getrokken worden
ten aanzien van de manier waarop de berichten zijn afgedrukt (cursief of in
hoofdletters) en ze van elkaar zijn gescheiden (alinea's of staande streepjes).
Dat ook de plaats van het knipsellint op de pagina (onder- of bovenaan) geen
informatie verschaft omtrent de functie ervan spreekt na het voorgaande wel vanzelf.
Het wordt bovendien bevestigd door Boon zelf in het informatieve vraaggesprek met
Florquin, wiens stelligheid overigens misplaatst is:
‘In Menuet heb ik bovenaan kranteknipsels geplakt. Is het onderaan?
Ja, het is onderaan.
Ik weet het niet goed meer, het is 20 jaar geleden dat ik het nog gezien heb. Maar
onderaan of bovenaan, het heeft geen belang’ (p. 62-63; zie ook p. 70).
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II Dos Passos en de knipsels
Fernand M. de Louvick komt de eer toe als enige recensent aangegeven te hebben
aan welke trits boeken Louis Paul Boon de eigenaardige bouw van Menuet ontleende.
Hij deed dat in een korte bespreking, getiteld In deze verbijsterende wereld en
afgedrukt in Critisch bulletin van 1956-1957. In de trilogie U.S.A. van John Dos
Passos - bestaande uit The 42nd Parallel (1930), 1919 (1932) en The Big Money
(1936) - wordt het hoofdverhaal afgewisseld met o.a.
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de Newsreel en The Camera Eye (p. 354-355). Vooral de Newsreel (letterlijk:
filmjournaal) is van belang: de titel boven de uit ‘krantetitels, schlagers en knipsels
(The raw material of history)’17 (Moderne encyclopedie voor de wereldliteratuur (=
MEW), dl. 2, p. 390) samengestelde gedeelten die van tijd tot tijd het hoofdverhaal
onderbreken. The Camera Eye, ‘impressionistische en autobiografische fragmenten
in poëtisch proza’ (MEW, dl. 2, p. 390) die op dezelfde wijze in de tekst zijn
geïntegreerd, is minder relevant voor de bouw van Menuet.
De naam Dos Passos verrast niet in combinatie met die van Boon. Op 6 augustus
1971, in een vraaggesprek met Adriaan van der Veen in NRC/Handelsblad, heeft
Boon nog zijn voorkeur uitgesproken voor het werk van deze geengageerde auteur.
Gevraagd naar auteurs die invloed op hem uitoefenden, antwoordde Boon de Ceulaer:
‘John Dos Passos met De 42ste Straat en Céline met Voyage au bout de la nuit’ (p.
65).
Tegenover Florquin verklaarde Boon over Dos Passos: ‘Die heeft 42e straat
geschreven en Manhattan grows, dus eigenlijk de voorstad groeit, zoudt ge zeggen.
En bij hem heb ik de techniek gehaald voor wat ik in De voorstad groeit, De
Kapellekensbaan, Menuet op mijn eigen manier heb bewerkstelligd. De manier
waarop Céline het zegt en de manier waarop Dos Passos het voorstelt. Lijk ik dat nu
vertel, lijkt het erop of ik die nagebootst heb maar dat is onbewust gebeurd’ (p. 31).
Manhattan grows is niet de titel van een boek dat Dos Passos heeft geschreven.
Waarschijnlijk speelt zijn eigen De voorstad groeit Boon hier parten en bedoelt hij
Manhattan Transfer uit 1925 (MEW, dl. 2, p. 389). 42e straat (vgl. Vergeten straat)
is een verbastering van The 42nd Parallel.
Even later neemt Boon alle twijfels weg over de herkomst van het procédé dat hij
in Menuet heeft gevolgd: ‘In mijn boek Menuet heb ik in elk geval hetzelfde systeem
toegepast, dus kranteknipsels geplaatst boven mijn verhalende tekst. Dos Passos gaf
in 42e straat krantekoppen met het dagelijks nieuws om de tegenstelling te doen
uitkomen. In Menuet heb ik het toch met een andere bedoeling gedaan’ (Florquin,
p. 31).
Welke de ‘andere bedoeling’ is die Boon op het oog heeft, zal in hoofdstuk IV
blijken. Voorlopig wil ik slechts vaststellen dat het Boon in Menuet kennelijk niet
te doen geweest is om een tegenstelling tussen de knipselstrook en de hoofdtekst.
Het staat trouwens te bezien of de Newsreel contrasteert met het hoofdverhaal.
Volgens de Louvick dient de Newsreel o.a. ‘om de geschreven gebeurtenissen a.h.w.
aan een bepaalde tijd te binden’ (p. 355). Dezelfde mening is J. van der Steen
toegedaan, de auteur van het lemma over Dos Passos in de Moderne encyclopedie
voor de wereldliteratuur. Hij ziet als functie van de Newsreel ‘het romangebeuren
in de tijd te situeren’ (MEW, dl. 2, p. 390). Na de samenstelling van de Newsreel resp.
de knipselstrook en hun integratie in de totale tekst komt hier een derde verschilpunt
naar voren tussen Menuet en The 42nd Parallel - waar ik mij gemakshalve toe bepaal.
De kranteknipsels in Menuet plaatsen de gebeurtenissen in het hoofdverhaal niet in
een bepaalde sociaal-historische context. Belangrijke historische personen en
gebeurtenissen ontbreken in de knipselstrook18, terwijl Newsreel IV bijv. het volgende
fragment bevat: STRIKE MAY MEAN REVOLT IN RUSSIA lake romance of two yachts
murder ends labor feud Michigan runs all over Albion red flags in St. Petersburg
Czar yields to people
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holds dead baby forty hours families
evicted by bursting watermain
CZAR GRANTS CONSTITUTION'
(John Dos Passos: The 42nd Parallel; New York and London 1930, p. 55-56; in het
vervolg beperk ik mij bij verwijzingen tot de titel van de roman).
Newsreel V begint als volgt: ‘bugs drive out biologist elopers bind and gag; is
released by
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dog EMPEROR NICHOLAS II FACING REVOLT OF EMPIRE GRANTS SUBJECTS LIBERTY’
(The 42nd Parallel, p. 58).
Aan de hand van deze citaten zijn nog drie verschillen vast te stellen tussen de
Newsreel en de reeks knipsels in Menuet:
a. in de Newsreel worden verschillende zetwijzen gebruikt (de normale, die in
kapitalen, elders ook de cursieve), dit in overeenstemming met de heterogene
samenstelling, terwijl de berichtenstrook op één manier is gezet (in hoofdletters
of cursief);
b. de berichten in de Newsreel lopen dikwijls zonder afscheiding in elkaar over;
in de knipselstrook zorgen staande streepjes of nieuwe alinea's voor de
markering;
c. in de Newsreel wordt, net als in de dagbladen, teruggekomen op bepaalde
gebeurtenissen (vgl. de berichten over tsaar Nicolaas II); in de knipsels van
Menuet gebeurt dit niet.
Als specificatie van de sociaal-historische achtergrond die de Newsreel constitueert,
is een ander punt van verschil relevant. De Newsreel bevat veel berichten over sociale
strijd, zoals het volgende: ‘Madrid police clash with 5000 workmen carrying black
flag’ (The 42nd Parallel, p. 53). In de knipselstrook van Menuet zijn dergelijke
berichten niet of nauwelijks te vinden.
Een laatste punt van verschil: de Newsreel doet geconstrueerder aan dan de strook
knipsels in Menuet. In Newsreel II wordt actueel nieuws afgewisseld met de
opeenvolgende verzen van een song:
‘Come on and hear
Alexander's ragtime band
It is the best
It is the best

brother of Jesse James declares play picturing him as bandit trainrobber and outlaw
is demoralizing district battle ends with polygamy according to an investigation by
Salt Lake ministers, still practiced by Mormons clubwomen gasp
It is the best band in the land' (The 42nd Parallel, p. 22-23). Een dergelijke
compositie kent de berichtenketen van Menuet niet.
Hoewel Louis Paul Boon het in Menuet gehanteerde procédé aan The 42nd Parallel
van John Dos Passos ontleend heeft, kan hij bepaald niet van klakkeloze navolging
beschuldigd worden. Waar de Newsreel fungeert als sociaal-historisch kader
waarbinnen de roman zich afspeelt (vandaar de vermelding van historische feiten en
personen, alsmede de berichten over sociale strijd), heeft de knipselstrook kennelijk
een andere functie.
Aan dit belangrijkste onderscheid zijn verschillen toe te voegen in samenstelling,
integratie in de roman, wijze van zetten, markering van de berichten ten opzichte
van elkaar en de compositie. Anders dan in Menuet wordt in de Newsreel bovendien
verschillende malen informatie verschaft over dezelfde gebeurtenissen. Conclusie:
Boon heeft een eigenzinnig gebruik gemaakt van de techniek die hij bij Dos Passos
leerde kennen.
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III De critici en de knipsels
Onmiddellijk nadat de laatste delen van Menuet in het Nieuw Vlaams tijdschrift
verschenen waren, publiceerde Albert Westerlinck in zijn tijdschrift Dietsche Warande
& Belfort (1955, nr. 5) Een principiële beschouwing; iets over het N.V.T. Hij trok
daarin heftig van leer tegen de redactie van het Nieuw Vlaams tijdschrift die ‘vieze
stukken’ als Menuet in haar blad een plaats gaf (p. 309).
Ook Louis Paul Boon moest het ontgelden. Hem werd aangewreven dat Menuet
‘alleen opzettelijk-vulgaire, stupiede smeerlapperij’ (p. 310) bevatte.
Een half jaar later schreef Herman Teirlinck, toentertijd belast met de directie van
het Nieuw Vlaams tijdschrift, een met H.T. gesigneerd stukje in dit blad, getiteld:
Aan Albert Westerlinck. Teirlinck verdedigde het beleid van de redactie (p. 1242)
en noemde Boon ‘een eerlijke en moedige schrijver, die elke leugen verafschuwt’
(p. 1244).

[tijdschrift] Maatstaf, Maatstaf. Jaargang 21

6
Ook Gerard Knuvelder had moeite met Menuet, dat inmiddels in boekvorm was
uitgekomen. Spijtig constateerde hij ten aanzien van Boon: ‘bovendien gaat hij
onmiskenbaar niet van de christelijke opvatting uit, noch van de door haar gehouden
morele orde’ (p. 281-282).19 Knuvelder verzuimde niet het drie alinea's hiervoor
geciteerde oordeel van Westerlinck aan te halen, ‘een van Vlaanderens eminentste
beoordelaars’ (p. 282), zoals hij hem quasi-argeloos noemde.
De katholieken Westerlinck en Knuvelder waren kennelijk dermate ethisch
gepreoccupeerd dat zij geen tijd vonden aandacht te schenken aan de bijzondere
bouw van Menuet. Maar ook andere critici merkten weinig op over dit punt. Zonder
toelichting bestempelde de Louvick in zijn hiervoor vermelde recensie de compositie
van Menuet als ‘de enig goede’ (p. 355).
Volgens Jean Weisgerber, in zijn bijdrage (Experimenten met de roman) aan het
boek Louis-Paul Boon, wordt de scheiding tussen het subjectieve en het objectieve
in Menuet geaccentueerd ‘doordat de gemengde berichten, die uiteraard uit de sfeer
van de nuchtere feiten voortkomen, de alleenspraken van de hoofdpersonen letterlijk
overkoepelen en er typografisch geheel los van staan’ (p. 29). Het hoofdverhaal staat
dus voor het subjectieve, de knipselstrook voor het objectieve. Ik vraag mij af of de
scheiding wel zo markant is. De berichten zijn uitgeknipt, dat wil zeggen geselecteerd,
door de manlijke hoofdfiguur, zoals ik in de inleiding al vermeldde. Deze selectie
impliceert subjectiviteit.
De reeks Ontmoetingen werd in 1972 uitgebreid met een deeltje over Louis Paul
Boon, geschreven door Luc Verhuyck en Theo Jochems. Over Menuet beweren deze
heren: ‘Bovenaan, later onderaan elke bladzijde, staan cursief gedrukte kranteknipsels
over moord, doodslag, diefstal, verkrachting, mishandeling enz... Zij omkaderen het
verhaal met een wrange smaak, smaak die trouwens ook in het werk zelf doorklinkt,
om het synesthesistisch uit te drukken’ (p. 28). Een smaak die het verhaal omkadert
en in het werk zelf doorklinkt. Wezenloos geleuter, om het eens niet ‘synesthesistisch’
maar misschien wel begrijpelijk te zeggen.
Ook andere opmerkingen over Menuet van Verhuyck en Jochems liegen er niet
om. Dat elk hoofdstuk van Menuet door een ander personage verteld wordt, verleidt
het duo tot de uitspraak: ‘Dit vormprincipe is bij ons weten enig in de Nederlandse
literatuur’ (p. 28). Dit terwijl aan De Metsiers (1950) en Omtrent Deedee (1963) van
Hugo Claus hetzelfde principe ten grondslag ligt.
Het kind dat de vrouw van het echtpaar uit Menuet krijgt, noemen Verhuyck en
Jochems in een misplaatste poging tot guitigheid het ‘product van hun echtelijke
plichten’ (p. 28). Dat dit kind verwekt is door de zwager van de vrouw (zie bijv.
Menuet, p. 93) vormt één van de belangrijkste inhoudelijke feiten van Menuet.
Het eerste deel van weverberghs drieluik Puin handelt o.a. over Menuet. Over het
engagement en andere kwalen; Lolita in Vlaanderen draagt het als titel en het betreft
een licht gewijzigde versie van het artikel Lolita in Vlaanderen, dat in 1966 in
Vandaag 12 verscheen. Dit laatste artikel werd in een sterk afwijkende vorm een
jaar eerder in de Vlaamse gids gepubliceerd: De muze tussen waarheid en fatsoen:
Menuet van Louis-Paul Boon. De diverse veranderingen zijn voor de probleemstelling
van dit artikel niet relevant. Ik houd mij aan de meest recente versie, die van Puin.
Over de berichten in de strook bovenaan de pagina schrijft weverbergh: ‘Bij deze
aaneengelijnde faits divers zijn overwegend kinderen betrokken: het zij als slachtoffer,
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het zij als misdadiger, het zij als toeschouwer’ (p. 8). De observatie van weverbergh
is ontegenzeglijk juist: bij meer dan de helft van de knipsels zijn kinderen betrokken.
Hij doet echter verder niets met zijn constatering.
Interessant is dat weverbergh attendeert op de inhoudelijke overeenkomsten tussen
de knipsels
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en het eigenlijke verhaal (p. 8-9). Als voorbeeld noemt weverbergh het volgende
berichtfragment, dat hij nogal slordig citeert (p. 8)20: ‘Het was steeds met tegenzin
dat een mooi veertienjarig meisje bij het verlaten der school naar de ouderlijke woning
terugkeerde, en zij vatte dan ook het plan op zich aan dergelijk leven te onttrekken
en keerde op zekere dag niet meer naar huis terug - enkele dagen later werd zij
teruggevonden, half dronken en in gezelschap van verdachte kerels en prostituées toen de moeder haar dochter wilde terughalen weigerde deze beslist, en bekende
zelfs de voorstellen te aanvaarden die een souteneur haar had gedaan’ (Menuet, p.
55-56). Dit citaat doet inderdaad denken aan de overpeinzing van het meisje in het
hoofdverhaal die nu volgt: ‘Ik wil mij zat drinken, ja dat wil ik, eens stomdronken
zijn en lallen en zwijmelen en niet meer weten wat ik doe of wat ik zeg. En ik wil
ook nog eens door mannen vastgenomen worden in nachtdonkere straten’ (p. 56-57).
De uiteindelijke conclusie van weverbergh is het waard geciteerd te worden: ‘De
huidige maatschappij is, betoogt Boon, totaal onnatuurlijk, hard en wreed; (...). In
dit licht is het ook interessant de kranteknipsels die onder het verhaal gecoleerd
werden te beschouwen. Wanneer wij achter elkaar zonder onderbreking al die nare
berichten lezen ontsnappen wij niet aan de indruk dat al deze menselijke ondeugden
te wijten zijn aan seksuele afwijkingen, ofwel het gevolg zijn van seksuele
onderdrukking of godsdienstwaanzin. Er bestaat dus een innig verband tussen de
verschillende sekwenties van deze trieste film’ (p. 16-17).21
Of Boon betoogt dat de maatschappij ‘totaal onnatuurlijk, hard en wreed’ is, laat
ik buiten beschouwing.22 Zeker is in ieder geval dat deze opinie in Menuet wel tot
uiting komt. Het eerste deel, dat vanuit de man geschreven is, heeft als titel De
vrieskelders. Deze titel heeft niet alleen betrekking op de ruimte waarin de man zijn
werk verricht. De vrieskelders (‘een kunstmatige wereld’ - Menuet, p. 9) symboliseren
de samenleving, zoals aan het eind van Menuet blijkt, als de vrouw gewaagt van ‘de
vrieskelders, onze beschaving waaraan wij gewerkt en gezwoegd hebben’ (p. 100).23
De relatie die weverbergh legt tussen de onnatuurlijke maatschappij (het onderwerp
van bespiegelingen in het hoofdverhaal - zie hoofdstuk V en VI van dit artikel) en de
knipselstrook (bestaande uit berichten over die maatschappij) lijkt mij onontkenbaar.
Van de vrouw uit Menuet, de vertegenwoordigster (aanvankelijk althans) van deze
samenleving, ‘een koel, koud, diepvrieskoud mens volgens Boon (Florquin, p. 69),
zegt weverbergh terecht: ‘Zij heeft een haast ziekelijke afschuw voor alles wat met
seksualiteit verband houdt’ (Puin, p. 11). Afkeer en onderdrukking van het
geslachtsleven kenmerken de maatschappij die in Menuet wordt opgeroepen. Het
lijkt niet te gewaagd de talrijke berichten over seksuele ontsporingen (zie bijv. p. 83,
p. 42-43 en p. 22) met die negatieve houding in verband te brengen, zoals weverbergh
doet. Minder overtuigend vind ik de tweede specificatie die weverbergh geeft van
de relatie tussen hoofdverhaal en knipselstrook. Hij lijkt te suggereren dat de religie
van de samenleving, daar zij onnatuurlijk is, tot godsdienstwaanzin leidt. De
godsdienst is zonder twijfel een aspect van de onnatuurlijke maatschappij die in
Menuet gestalte krijgt. Zo denkt de man: ‘Nooit had ik iemand durven vragen of het
zicht van een priester ook hem een wee gevoel in de maagstreek bracht - het gevoel
dat men heeft als er over die afwijkingen der natuur wordt gesproken, welke nooit
volkomen man of vrouw kunnen worden, maar die steeds tweeslachtig en ziekelijk
in rokken blijven rondlopen’ (p. 29). Ik vind het echter rijkelijk speculatief de
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onnatuuurlijkheid van de religie (het christendom) verantwoordelijk te stellen, zoals
weverbergh doet, voor de gevallen van godsdienstwaanzin die in de berichtenstrook
worden gerappporteerd (zie bijv. p. 92-93 en p. 63-64).
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Een andere tekortkoming van de oplossing die weverbergh in zijn slotconclusie
aanbiedt, is dat de functie van bepaalde andere knipsels helemaal niet wordt
verantwoord. Wat te denken bijvoorbeeld van het volgende bericht: ‘Een echtpaar
werd aangehouden om tijdens de jongste zes jaren vijf kleine kinderen te hebben
vermoord door ze op het hoofd te slaan met een houten pureestamper en een Engelse
sleutel’ (p. 95) en van het bericht over het meisje dat in de bossen was gaan leven
(p. 19-21)? In de laatste hoofdstukken wil ik proberen ook de functie te achterhalen
van dit soort berichten.

IV Boon en de knipsels
Tweemaal heeft Boon zelf zich uitgesproken over de functie van de strook gemengde
berichten in Menuet. De eerste maal tegenover de Ceulaer: ‘Ik beschouw die knipsels
als een soort kader voor een schilderij. In het hele verhaal gebeurt eigenlijk weinig
of niets, maar ondertussen leven de personages in een wereld waarin allerlei dingen
gebeuren. Die dingen staan in de knipsels’ (p. 64-65).
Boon wijst hier op de tegenstelling tussen de magere handeling van het
hoofdverhaal en de merendeels schokkende gebeurtenissen die de lezer via de knipsels
worden voorgeschoteld. Inderdaad bestaat het hoofdverhaal voornamelijk uit
overpeinzingen van de drie romanfiguren, terwijl de wereld waarin deze mensen
leven, opgeroepen in de berichten, vol (mis) daden is.
De tegenstelling die Boon signaleert24, wordt mede geconstitueerd door het feit
dat de wereld waarin de drie hoofdfiguren van Menuet leven (de ‘wereld waarin
allerlei dingen gebeuren’) geëvoceerd wordt door de knipselstrook. De kranteberichten
vormen de achtergrond waartegen het hoofdverhaal van Menuet zich afspeelt. Dat
dit fond niet expliciet sociaal-historisch bepaald is, als dat van The 42nd Parallel,
heb ik in hoofdstuk II al opgemerkt.
In het interview dat Florquin hem afnam, preciseert Boon de relatie tussen de
romanfiguren en de samenleving waar ze deel van uitmaken, dat wil zeggen - ik
simplificeer enigszins - de relatie tussen hoofdverhaal en knipselstrook. ‘Die
kranteknipsels vormen de achtergrond van heel het boek, waarin niets gebeurt. (...)
De personages zeggen maar een paar woorden en voor de rest zitten ze maar te
denken. (...) Maar bovenaan heb ik die stroom van ontzettende, afschuwelijke
gebeurtenissen geplakt, van moord en verkrachting en ellende en 8 wat weet ik
allemaal. (...) in die kranteberichten staan dingen die ook met hen zouden kunnen
gebeuren. De lezer krijgt voortdurend het gevoel: dat gaat nu ook met hen gebeuren,
maar het gebeurt niet. Het gebeurt met duizenden mensen niet, maar af en toe gebeurt
het wel met iemand. Dat is het wat ik met dat boek heb bedoeld’ (p. 70).
Het gaat Boon hier niet zozeer om de tegenstelling tussen de geringe handeling
van het hoofdverhaal en de bizarre gebeurtenissen in de knipselstrook. Veeleer brengt
hij de relatie tussen hoofdverhaal en knipselstrook onder de noemer van de
overeenkomst. Wat in de gemengde berichten voorvalt, kan de drie mensen ook
overkomen. Ik memoreer in dit verband de door weverbergh geconstateerde
overeenstemming tussen de gedachten van het meisje en de daden van een meisje
uit een krantebericht (zie hoofdstuk III).
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Enkele malen wordt in het eigenlijke verhaal de mogelijkheid geopperd dat het
bepaalde personages zal vergaan als de mensen in de berichtenstrook. Als de vrouw
overweegt haar man in te lichten over de brutale toenaderingspogingen die haar
zwager zich tegenover haar veroorlooft, wordt zij daarvan weerhouden door de
gedachte: ‘Hij is in staat iets te doen zoals het daar proppendvol in zijn knipsels staat
- hem te doden, of mij, of zichzelf’ (Menuet, p. 92).
De vrouw is bang dat haar eenzelvige man op een kwade dag de hand aan zichzelf
zal slaan. Ze durft hem niet in het rommelkamertje op te
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zoeken waar hij zich doorgaans terugtrekt, uit angst hem dood te zullen treffen.
‘Soms, als hij weg is, ging ik dat kamertje binnen - ik dwong mij erbinnen te gaan
en te kijken naar de muren die hij er zat aan te staren iedere avond, ik dwong mij te
beraden in de knipsels die hij samenbracht - ik weende dan. Koude stille tranen
weende ik, om de lijken die hij verzamelde, om al die gehangenen, die... die
zelfmoorden’ (p. 94). Een voorbeeld van zo'n zelfmoord in de collectie van haar
echtgenoot: ‘Een man heeft op ongewone wijze een einde aan zijn leven gebracht:
hij stak twee ontstekers in de oren en drukte op een schakelaar waardoor zijn schedel
ontplofte’ (p. 99-100). Louis Paul Boon ziet de strook knipsels als achtergrond bij
het eigenlijke verhaal van Menuet. Maar het is een dreigende achtergrond. De
romanfiguren kunnen betrokken raken bij de gruwelen waarvan in de berichten
verslag wordt uitgebracht.
Toch, deze oplossing van Boon bevredigt niet helemaal. In zijn visie blijven
bepaalde berichten namelijk onfunctioneel, omdat ze niet in verband gebracht kunnen
worden met de drie belangrijkste personages uit Menuet.25 Voorbeeld: ‘De
hoofdredacteur van een weekblad heeft verklaard dat vier apen die in een V2 waren
opgesloten met de bom 40.000 meter hoog zijn gestegen en vervolgens ongedeerd
zijn geland - de apen waren in een daarvoor speciaal ingerichte kooi ondergebracht
en zijn nu de eerste levende wezens die tot een dergelijke hoogte in de stratosfeer
gestegen zijn’ (p. 49-50).

V De romanfiguren en de knipsels
Menuet is te karakteriseren als een botsing van drie mensentypes, belichaamd door
de drie belangrijkste personages. In de eerste plaats is er de man, volgens Boon ‘het
symbool van het individu dat twijfelt en zich afvraagt: is er een doel? Wat heeft het
allemaal voor zin? Is het echt nodig dat wij naar iets streven? (...) Moeten wij ons
altijd zorgen maken voor ginder ver, de hemel of de toekomst en zo?’ (Florquin, p.
69). Hij voelt zich niet thuis in de maatschappij waarin hij leeft, die bevolkt wordt
door mensen die niet piekeren en twijfelen. De man realiseert zich dat hij vrijwel
geen contact heeft met zijn medemensen: ‘Ik wist wel, en reeds lang, dat ik een
vreemde was onder hen’ (Menuet, p. 18).
Zijn vrouw is heel anders geaard. Het verschil tussen hem en haar drukt de man
uit in de volgende formulering: ‘Maar ik was een eenzaam dier, zij was integendeel
een gemeenschapsdier’ (p. 34). De levensfilosofie van de vrouw wordt door Boon
aldus omschreven: ‘wij moeten ergens heen, wij moeten naar de eeuwigheid of naar
een nieuwe toekomst. Wij moeten ergens een doel bereiken en ondanks alles wat er
rondom ons gebeurt, moeten wij in dat doel blijven geloven en moeten we dat doel
nastreven’ (Florquin, p. 69). De vrouw wil bij de niet tobbende, daadkrachtige mensen
horen die voor een bepaald doel ijveren, wat dit doel ook moge zijn: ‘Ik wil er ook
niet over nadenken waar wij ergens heen willen, het is niet goed daar neer te zitten
en daar over na te denken, of zich vragen te beginnen stellen. Wij moeten voort alsof
wij door de nacht strompelen, door het duister’ (Menuet, p. 77).26 De vrouw behoort
tot de mensen in vergelijking met wie de man zich ‘een kwetsbare worm’ (Menuet,
p. 37) voelt. Het is dan ook veelbetekenend dat de man op een gegeven moment
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ontzet aanschouwt hoe zijn energieke vrouw bij het spitten een worm doormidden
snijdt, ook al denkt hij daarbij tevens aan een, niet in de knipselstrook opgenomen,
krantebericht (p. 27-28).
Het derde mensentype in Menuet wordt vertegenwoordigd door het hulpje in de
huishouding. Zij symboliseert de jeugd, of zoals Boon het uitdrukt: ‘de jonge mensen
van vandaag die daar helemaal niet meer mee inzitten, die aan alles hun pollevieën
vegen, die gewoon leven, die met alles de aap houden (...)’ (Florquin, p. 69). Het
meisje staat net zo kritisch en afwijzend tegenover de samenleving als de man,
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maar in tegenstelling tot hem kruipt ze niet in haar schulp. Ze drijft de spot met de
maatschappelijke waarden die ze belachelijk vindt (zie bijvoorbeeld Menuet, p. 30).
Haar werkgeefster (de vrouw) bestookt ze met lastige vragen om haar zekerheden
aan het wankelen te brengen (p. 51-52). In het huis van het echtpaar heeft het meisje
onder meer tot taak ‘aan elkaar genaaid linnen weer los te tornen’ (p. 14). Deze arbeid
is duidelijk symbolisch, zoals blijkt uit het volgende oordeel van de man: ‘Dat
lostornen van wat aan elkaar was genaaid, behoorde tot haar. Het behoorde tot het
wezen van haar bestaan’ (p. 14).
De drie personages uit Menuet hebben ieder een eigen houding tegenover de
samenleving, achtereenvolgens te karakteriseren als kwetsbaarheid, eenzelvigheid
en twijfel (de man), blindelingse activiteit (de vrouw) en cynisme (het meisje). Deze
levenshoudingen manifesteren zich in de reacties van de drie mensen op de
kranteknipsels van de berichtenstrook - waarmee een nieuw facet van de functie
daarvan wordt belicht.
Het eerste bericht van de knipselreeks (p. 9) brengt de geïsoleerde en twijfelende
man tot: ‘Dagdromen. Urenlange gesprekken met mezelf’ (p. 11).
De vrouw vindt het verkeerd stil te staan bij de inhoud van de kranteknipsels. Zij
weigert de mogelijkheid onder ogen te zien dat de samenleving fouten heeft: ‘als ge
die knipsels aankijkt zoudt ge beginnen te denken dat er iets niet in orde is, dat er
iets aan het mislopen is - en hij [de man] moet dat inderdaad reeds denken, en zit
daar neer of het einde van alles is aangekomen. Terwijl het einde er alleen in bestaat,
daar neer te zitten en te piekeren en zich vragen te stellen die niet te beantwoorden
zijn’ (p. 77-78).
De cynische mentaliteit van het meisjes tenslotte spreekt duidelijk uit haar
commentaar op het volgende bericht uit de knipselstrook: ‘De “meester der zwarte
heuvelen” is de naam voor een personage dat zich uitgeeft als de profeet van een
nieuwe godsdienst - mits een jaarlijks bedrag van honderd frank wou hij de mannelijke
aanhangers in het geheim van zijn geloof inwijden, ten opzichte der vrouwelijke
aanhangers beperkte hij zich met zedenfeiten’ (p. 78-79). Commentaar van het meisje
tegenover de man: ‘Ik vind het een goeie mop, zeg ik. Wat? vraagt hij treurig,
verschrikt, en geergerd. En ik wijs met mijn kin het laatste knipsel aan: een man die
een nieuwe godsdienst stichtte en de mannen liet honderd frank betalen om zich met
hun vrouw aan zedenfeiten over te geven’ (p. 65).

VI De man en de knipsels
In de inleiding heb ik al verteld - en daarna is het nog enkele malen aangestipt - dat
de knipsels die de kapitale strook vormen, verzameld zijn door de manlijke
hoofdfiguur. Dit feit heeft grote betekenis bij een onderzoek naar de functie van deze
strook. Immers, het ligt in de rede dat de preoccupaties van de man zich weerspiegelen
in de berichten die hij uitknipt. Bij zijn selectie van de knipsels zal hij geleid worden
door wat hem in beslag neemt. Op de relatie tussen de obsessies van de man en de
tendens van de berichtenstrook zal ik in het navolgende ingaan.
De man heeft een hevige afkeer van de maatschappij, door hem aangemerkt als
‘deze ganse monsterachtige beschaving’ (p. 32). Elders spreekt hij van ‘deze ganse
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monsterachtige ontaarding der samenleving’ (p. 38). De ontaarding bestaat hierin
dat de mens zijn dierlijke afkomst ontrouw is geworden. De maatschappij heeft
daardoor een onnatuurlijk en kunstmatig karakter gekregen. De dokter, de exponent
van de ‘ganse verdoemde wetenschappelijke verchroomde wereld’ (p. 40), bestempelt
hij als ‘dit ontaarde dier’ (p. 34).27
Ondanks het afgrijzen dat de maatschappij hem inboezemt, wordt de man erdoor
gefascineerd. Zoals hij ‘huiverend maar geboeid’ (p. 28) toekijkt als zijn vrouw een
worm in twee stukken hakt (zie hoofdstuk V), zo knipt hij berichten uit de krant die
hem kwetsen, maar niette-

[tijdschrift] Maatstaf, Maatstaf. Jaargang 21

11
min fascineren. Hij bevredigt zich aan die berichten (p. 39), zoals hij het zelf uitdrukt.
Het meisje constateert dat de man knipsels verzamelt die hem pijn doen. ‘Op een of
andere manier moet hij van deze dingen houden, die hem pijn doen -’ (p. 66),
overweegt zij.28 De ontaarding van de samenleving, onder andere tot uiting komend
in het bericht dat ik aan het eind van hoofdstuk IV aanhaalde, ziet de man als oorzaak
van de gruwelen die de krant meldt: bijvoorbeeld de mishandeling van een
negentienjarig meisje (p. 30-31) en van een vijfjarig meisje (p. 69-70), het
verongelukken van drie dokwerkers in een graanzuiger (p. 25-26), het verkopen van
kinderen door de moeder (p. 33).
Ik vermoed dat ook de verschillende onverklaarbare zelfmoorden waarvan in de
berichten melding gemaakt wordt (p. 32-33, p. 33-34, p. 64-66, p. 72-73) in de visie
van de man terug te voeren zijn tot de verwording van de maatschappij. Deze
verwording drijft bepaalde mensen, zoals de man, in het isolement. Het is relevant
hier te herhalen dat de vrouw vreest dat haar man net zo'n wanhoopsdaad zal begaan
(zie hoofdstuk IV).
Associeert de man de (christelijke) religie op zichzelf al met de onnatuur (zie
hoofdstuk III) en beschouwt hij haar als zinloos (p. 29), daarnaast constateert hij dat
de godsdienst in verval is (p. 29). Dit facet van de maatschappelijke ontaarding
manifesteert zich in het financiële misbruik dat van de godsdienst gemaakt wordt en
in de seksuele onbetrouwbaarheid van de geestelijkheid (p. 28). Deze twee
manifestaties van het verval keren weer in de knipsels. Er is het bericht over de
Lourdesganger die de reiskosten bestreed door de offerblokken te ledigen van de
kerken die hij op zijn tocht aandeed (p. 68-69). Ontucht met kinderen is aan de orde
in het volgende bericht: ‘Als voornaamste bewijs tegen een predikant werd tijdens
het proces een boek voorgelegd waarin hij 666 namen en adressen van jongens had
opgetekend, en geheime tekens ernaast onthulden dat hij zich met 382 kinderen
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aan onnoembare daden had plichtig gemaakt - in zijn woning werd een grote collectie
pornographische werken gevonden en honderden fotos van jongens waarvan de
namen in zijn adresboek waren opgetekend - opdat het proces niet eindeloos zou zijn
geworden werd hij alleen veroordeeld wegens zedeloos gedrag tegenover een meisje
en zes jongens van elf tot veertien jaar’ (p. 39-40).
Een ander door de man verafschuwd aspect van de maatschappij vormt de
gevoelloosheid en koude ervan. (Niet voor niets werkt de man in de vrieskelders zie hoofdstuk III van dit artikel.) De dokter wordt door de man ‘de gevoelloze robot
der wetenschap’ (p. 34) genoemd. Een zevental bladzijden later wordt de arts die het
kind ter wereld moet helpen komen, aangeduid als ‘de koude en onverschillige dienaar
der hernieuwde god’ (p. 41).
Dezelfde gevoelloosheid treft de man in het meisje. De ‘kille en onverschillige
manier van denken’ (p. 29) van een kind als het meisje ontstelt hem (zie ook p. 30).
Als het meisje een cynische mop29 verteld heeft (p. 52), neemt ze de volgende reactie
waar bij de man: ‘Neen, hij heeft angst daarom, hij vraagt zich heel zeker af wat er
met de wereld gebeuren gaat als jonge meisjes dergelijke grappen vertellen’ (p.
52-53).
Cynische onverschilligheid, met name bij de jeugd, komt in verschillende berichten
tot uitdrukking (zie bijvoorbeeld p. 11-14, p. 21-22, p. 26-27 en p. 76-79; voor dit
laatste bericht vgl. hoofdstuk III). Eén zo'n bericht citeer ik in zijn geheel: ‘Een bende
jongelieden had zich gespecialiseerd in het stelen van auto's - de jongens waren allen
van goede families, en waren vergezeld van een veertienjarig meisje, de pin-up van
de “gang” - de auto's laten ons toe ons gemakkelijk te verplaatsen, zo verklaarden
zij, en het geld dat we bijeenkrijgen gebruiken we om smulpartijtjes in te richten eens hun straf uitgezeten zullen ze herbeginnen, zeggen ze: maar we zullen
voorzichtiger zijn’ (p. 58-59).
Naar aanleiding van De voorstad groeit heeft Jean Weisgerber opgemerkt in zijn
boek Proefvlucht in de romanruimte: ‘Samen met de hopeloze aftocht van de natuur
schept het zegevierende en noodlottige voortschrijden van de on-natuur een patroon
dat in Boons werk herhaaldelijk wordt aangetroffen’ (p. 15). De controverse natuur
- onnatuur is ook in Menuet van groot gewicht.30 De aversie die de man heeft van de
kunstmatige wereld waarin hij leeft, gaat gepaard met een voorkeur voor een
primitieve levenswijze in de ongecultiveerde natuur, zoals blijkt uit zijn volgende
ontboezeming: ‘Ik verafschuwde deze samenleving omdat ik misschien moest geleefd
hebben gelijk een kleine bange wilde, rondwarend over een open plek in het bos - o
wilde anemonen der bossen - en ik voelde weerzin voor hen die steeds dichter mijn
open plek in het bos naderden en daar huizen bouwden, kloosters, kazernen,
hospitalen’ (p. 32).
De tegenstelling tussen natuur en kunstmatigheid (hier: bos contra stad, resp.
ongebonden levenswijze contra zedelijk genormeerd bestaan) beheerst het volgende
knipsel: ‘Talrijke mooie meisjes die in het nabijgelegen woud in gezelschap van
deserteurs een primitief en onzedelijk leven leiden waren naar de stad gekomen,
maar de bevolking voelde zich eerder geneigd korte metten te maken met de meisjes
die zo onbeschaamd als uitdagend de straten vulden en door hun speciale manieren
het verkeer van de meer zedige voorbijgangers hinderden - hun ergernis kwam weldra
tot uitbarsting en het stadscentrum werd in een oogwenk herschapen in een eigenaardig
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jachtterrein, en tientallen dienaressen van Venus werden door de menigte gevangen
genomen, geheel ontkleed en door de stad geleid terwijl ze beledigingen en stampen
te verduren kregen’ (p. 81-83).
De man leeft sterk lichamelijk (p. 11), net als het meisje (p. 50) en verzamelt, ook
weer net als zij, plaatjes van wilde bloemen (p. 15), waaraan wordt gerefereerd in
het gedeelte tussen de liggende streepjes van het voorlaatste citaat.31 Verder heeft hij
een voorkeur voor
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rauwkost (p. 13). Geen wonder, gezien het voorgaande, dat de man het volgende
bericht uitknipt en er urenlang bij zit te mijmeren (p. 18): ‘Enkele weken geleden
kwamen twee boswachters melden dat zij in het naburige woud een zonderling
gekleed menselijk wezen hadden opgemerkt dat bij hun verschijning ijlings de vlucht
nam - men stelde een onderzoek in en na wekenlange speurtochten slaagde men erin
de wilde te vangen: het was een meisje gekleed in dierenhuiden dat in een notenboom
een soort hut had gebouwd en leefde van wilde aardbeien en andere bosvruchten zij verklaarde 23 jaar te zijn en tot het leiden van een dergelijk leven te hebben
besloten omdat zij de beschaving hartgrondig beu was - met medenemen van enkele
onontbeerlijke voorwerpen was zij de ouderlijke woning ontvlucht en vond het leven
in het woud heerlijk: zij had geen moeite om voedsel te vinden, en verklaarde na
haar opsluiting opnieuw naar het woud te zullen weglopen’ (p. 19-21; zie slot
hoofdstuk III).
Het bericht dat ik zojuist aanhaalde, behelst een vlucht uit de gehate maatschappij
in de natuur. Het is ook mogelijk te rebelleren tegen de maatschappij. Verzet tegen
de samenleving spreekt onder andere uit het knipsel waarin verhaald wordt van naakte
ruiters die een bepaald gebied terroriseren (p. 44-45); ‘ze beweren heftige
tegenstanders te zijn van het privébezit, het verplicht onderwijs en de militaire dienst’
(p. 45). Een markant voorbeeld van agressie jegens de samenleving en haar gevestigde
waarden vormt ook het volgende bericht: ‘Zonder iets te zeggen verliet een
veertienjarig meisje bij valavond de ouderlijke woning, stak eerst het vuur aan een
woning, daarna aan een garage - dan drong zij de kerk binnen waar ze op het altaar
de bijbel en de nationale vlag in brand stak, en gewapend met deze toorts bracht zij
het vuur overal rond - op een grote zwarte steen had zij eerst geschreven met krijt:
loop naar de duivel’ (p. 100-101).
Met de afschuw van de kunstmatige maatschappij die de natuurlijke samenleving
verdrongen heeft, hangt een andere obsessie van de man nauw samen. Ik doel op de
aantrekkingskracht die kleine meisjes op hem uitoefenen. Het zien van meisjes die
gymnastische kunstjes doen aan een stang (p. 11 en p. 12) maakt zijn dagelijkse tocht
van zijn werk naar huis tot ‘een genade en een kwelling’ (p. 11).
In het bijzonder wordt de man seksueel geprikkeld door het meisje dat zijn vrouw
in de huis-, houding helpt (zie bijvoorbeeld p. 43 en p. 45-46). Uit de manier waarop
de man dit meisje beschrijft, blijkt ondubbelzinnig het verband van zijn tweede
preoccupatie met de eerste (natuur - onnatuur). De meisjesfiguur in het oeuvre van
Boon heeft te maken met de ‘hunker naar het ongerepte’ (p. 112), zoals weverbergh
in Literair lustrum I heeft opgemerkt. Verschillende malen wordt het meisje uit
Menuet geassocieerd met de onbezoedelde natuur. De man gewaagt van ‘het ongerepte
natuurschoon van haar lichaam’ (p. 43). Ze heeft ‘tedere armen gelijk lianen’ (p. 43).
Haar handen verbindt de man met het water van een beek (p. 15). Haar broek
vergelijkt hij met ‘witte sneeuw’ (p. 15), ‘een sneeuwveld’ (p. 16)32 en ‘een heldere
maannacht’ (p. 16). Het meisje zegt slechts de plaatjes van witte bloemen te sparen
(p. 15).
Het ligt voor de hand de seksuele gerichtheid van de man in verband te brengen
met de diverse verkrachtingen van kleine meisjes uit de knipselstrook (zie onder
meer p. 11-14, p. 16-17, p. 28, p. 43, p. 83). In de slachtoffers wordt eens te meer de
ongerepte natuur geschonden.
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Even vanzelfsprekend is het bij het bericht over een meisjes dat ‘reeds meer dan
een jaar schuldige betrekkingen onderhield met twee getrouwde mannen’ (p. 91)33
te denken aan de begeerte die het meisje in de man opwekt.

Besluit
In veel van zijn werk heeft Louis Paul Boon het levensechte aan bod willen laten
komen via documenten of kranteknipsels. Zo ook in Me-
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nuet. De functie van deze in een aparte strook samengebrachte knipsels wordt niet
bepaald door de plaats op de pagina, de positie van het afzonderlijke bericht ten
opzichte van de hoofdtekst, het aantal berichten en nog enkele facetten die in de
verschillende drukken varieren.
Boon ontleende het in Menuet gevolgde procédé aan de trilogie U.S.A. van John
Dos Passos. Bij Dos Passos creëren (onder andere) de authentieke kranteberichten
het sociaal-historische raam waarbinnen het romangebeuren zich afspeelt. In Menuet
heeft de knipselstrook niet de functie van sociaal-historisch kader.
Na de negatieve conclusies van de eerste twee hoofdstukken een viertal positieve
uitspraken, waartoe de laatste vier hoofdstukken aanleiding geven.
a. weverbergh ziet terecht een verband tussen de maatschappij die opgeroepen
wordt in de knipselstrook en in het hoofdverhaal onderwerp van bespiegelingen
is. Helaas laat zijn uitwerking van deze relatie te wensen over.
b. Boon zelf vat de knipselstrook op als een dreigende achtergrond bij het eigenlijke
verhaal. De romanpersonages kan overkomen wat ten aanzien van de mensen
in de knipsels wordt vermeld. (Het zal overigens duidelijk zijn dat b niet strijdig
is met a.)
c. Met b zijn de drie romanfiguren in beeld gekomen. Zij representeren drie
houdingen tegenover de samenleving, zoals die geëvoceerd wordt in de
knipselstrook. Dit komt tot uiting in de commentaren van de drie personages
op de reeks berichten.
d. Van de drie romanfiguren verdient vooral de manlijke hoofdpersoon de aandacht.
Hij is het namelijk die de knipsels verzamelt die de aparte strook vormen. Zijn
preoccupaties manifesteren zich daardoor in de knipsels:
1. een afschuw van de door hem als onnatuurlijk ervaren samenleving
en een daaraan gekoppelde liefde voor de ongerepte natuur;
2. een daarmee samenhangende seksuele interesse voor kleine meisjes.

Eindnoten:
1 Voor enkele waardevolle opmerkingen ben ik dank verschuldigd aan drs. G.J. van Bork.
2 Enkele jaren eerder signaleerde van Bork deze gerichtheid al in een artikel over De
Kapellekensbaan en Zomer te Ter-Muren dat een hele aflevering van het tijdschrift Mep (oktober
1968) in beslag nam: ‘Hij heeft een duidelijke voorkeur voor het levensechte. Daarom maakt
hij graag gebruik van wat hij documenten noemt: dagbladknipsels, brieven, etc.’ (p. 46).
3 In een interview met José de Ceulaer, opgenomen in diens boek Dat zei Claes, dit zegt Claus,
p. 65. Voortaan zal ik bij verwijzing naar dit vraaggesprek volstaan met de naam van de
interviewer.
4 Ik citeer uit de vierde, door de schrijver geheel herziene druk uit 1966.
5 Daardoor wordt de samenhang van de drie verhaallijnen benadrukt die lopen door De
Kapellekensbaan en Zomer te Ter-Muren. Dit voorbeeld ondersteunt het oordeel van de
Wispelaere (vgl. zijn bijdrage aan het door de redactie van Komma samengestelde boek
Louis-Paul Boon, p. 55) en van Bork (zie p. 45 van het in noot 2 vermelde artikel), inhoudend
dat de twee romans een hechte structuur bezitten.
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Het Reinaert-verhaal is afzonderlijk in boekvorm gepubliceerd onder de titel Wapenbroeders.
In deze versie zegt de ezel in dezelfde situatie tot de vos: ‘gij hebt een merkwaardig talent, maar
past niet in het kader waartussen ónze samenleving is opgebouwd...’ (2e dr., Amsterdam 1968,
p. 91).
Vergelijking van dit citaat met de hiervoor in de tekst aangehaalde woorden van carcofas
resulteert in een onderschrijving van de door van Bork in Mep (zie noot 2) getrokken conclusie
dat alle toespelingen op de andere niveaus van De Kapellekensbaan in Wapenbroeders zijn
weggelaten (p. 25).
Op p. 160 van De Kapellekensbaan wordt ‘de encyclieke spectator’ genoemd.
In zijn weergave van de titel gebruikt van Bork een verkeerd voorzetsel; vgl. het citaat aan het
begin van de inleiding.
Dit verklaarde Boon tegenover Joos Florquin, zoals te lezen is in diens boek met interviews
Ten huize van... 8, p. 62. (In het vervolg aangeduid als Florquin.)
Verder aangeduid als Boonboek.
Cf. de Ceulaer, p. 64 en Boonboek, p. 107.
Gebruik is gemaakt van de derde druk uit 1966.
Om redenen die ik in noot 16 zal vermelden, citeer ik uit de zesde druk van 1972.
Deze term, alsmede de termen hoofdverhaal en het eigenlijke verhaal, reserveer ik voor het
typografisch ‘normale’ gedeelte van Menuet.
In Literair lustrum I vermeldt weverbergh nog een druk in 1955 en één in 1956 (p. 103). Beide
heb ik niet kunnen achterhalen.
Een gevolg daarvan is dat een inconsistentie uit de eerste druk in de vierde en latere drukken
is teruggekeerd. Op p. 19 wordt van de vrouw gezegd dat zij ‘amper zes en twintig’ jaar is.
Zonder dat de tekst daarvoor een verklaring biedt, is zij op p. 92 drie jaar jonger geworden: ‘Ik,
die er drie en twintig ben, (...).’ Deze discrepantie is bijvoorbeeld in de derde druk weggewerkt:
vgl. p. 24 en p. 134. Beide malen is de vrouw vijfentwintig.
Daar de versie van de eerste (= vierde = vijfde = zesde) druk de grootste verspreiding gekregen
heeft, citeer ik uit en verwijs ik naar de zesde druk. De knipsels zal ik daarbij gemakshalve niet
in hoofdletters aanhalen.
Met ‘krantetitels’ worden denkelijk krantekoppen bedoeld.
Met één uitzondering: in een bericht op p. 77 wordt Hitler genoemd.
Ik verwijs naar Knuvelders recensie zoals die is opgenomen in zijn bundel Spiegelbeeld; opstellen
over hedendaags proza en enkele gedichtenbundels. 's-Hertogenbosch 1964.
Voor de volledigheid: naar eigen zeggen citeert weverbergh uit de eerste druk (p. 9).
Met het zonderlinge ‘gecoleerd’ zal weverbergh waarschijnlijk geplakt bedoelen. Vgl. het Franse
coller.
Ik wil overigens niet verhelen dat Boon er verschillende malen blijk van heeft gegeven een
dergelijke mening te huldigen. Zie bijv. De Ceulaer, p. 66.
Dezelfde passage haalt weverbergh iets uitvoeriger aan, zij het weer hoogst onzorgvuldig (p.
16).
Boon zelf noemt de vrieskelders ‘het symbool van de moderne maatschappij’ (Florquin, p. 69).
Ik herinner eraan dat Boon in het vraaggesprek dat Florquin met hem had, ontkent dat in Menuet
een dergelijke tegenstelling beoogd zou zijn (zie hoofdstuk II van dit artikel).
Dit bezwaar geldt niet voor de eerder genoemde opvatting van Boon, volgens welke knipselstrook
en hoofdverhaal contrasteren.
In de laatste zin klinkt volgens mij de invloed door van Voyage au bout de la nuit. Cf. Boons
opmerking in hoofdstuk II van dit artikel over de invloed van Céline op hem.
In Boons roman De paradijsvogel wordt dezelfde visie geformuleerd op de maatschappij en de
rol van de dokter daarin; de arts wordt aangeduid als: ‘een dezer moderne priesters van onze
hygiënische maatschappij, waar de laboratoria en latrines met dezelfde glimmendwitte tegels
zijn bezet’ (4e dr., Amsterdam 1972, p. 20).
Over de selectie van de authentieke berichten die hij in Menuet opnam, deelde Boon de Ceulaer
mee: ‘Ik heb verzameld wat me heeft gekwetst’ (p. 65).
Dezelfde mop, alleen met Bolivia in plaats van Cuba, wordt verteld in Reservaat II: ‘De ene
zegt: “Ik heb nu al mijn bezittingen te pand gebracht, en ga naar Bolivia wonen.” En de andere
zegt, ietwat ontdaan: “Zo ver?” En de eerste antwoordt, verwonderd: “Ver... van wat?”’
(Reservaat; Boontjes verzamelde reservaten; Amsterdam 1965; p. 72).
Ook in ogenschijnlijk onbelangrijke details treedt de beknotting van de natuur aan de dag. Van
de geraniums in de straat van zijn jeugd weet de man zich te herinneren: ‘Hier of daar stonden

[tijdschrift] Maatstaf, Maatstaf. Jaargang 21

zij vastgebonden te bloeien op een vensterbank, of hingen aan de muren vastgenageld in een
houten bakje’ (Menuet, p. 26-27).
31 Volgens weverbergh verzamelt de manlijke hoofdfiguur van Menuet kranteknipsels en
afbeeldingen van wilde bloemen, en heeft hij meer dan gangbare belangstelling voor spelende
meisjes, omdat de seksuele relatie met zijn vrouw slecht is (p. 11). Nergens blijkt echter in
Menuet - en weverbergh demonstreert het ook niet - dat het verzamelen een substituut is voor
de normale seksuele verhouding die de man ontbeert.
32 De gedachte dringt zich op aan het eerste gemengde bericht van Menuet, over een naakt meisje
dat vastgebonden aan een boom wordt aangetroffen ‘in een besneeuwd veld’ (p. 9).
33 Vgl. het verhaal waarmee het meisje haar werkgeefster op stang jaagt ‘over een man die iedere
middag met een klein meisje ging slapen terwijl zijn vrouw naar de fabriek was, hij ging dan
met dat kind boven en grendelde de deur der slaapkamer en lag naakt naast haar in het bed’ (p.
88).
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C. Buddingh' Gedichten
Op slag van zessen
't Is op slag van zessen. Je moet nog vlug even een flesje
slasaus halen. Waar is je hoed? Buiten vlaagt
de sneeuw tegen je bril. Fietsers trappen, grimmig gebogen,
weer naar moeder de vrouw. Priemend wit in 't lantarenlicht
warrelen de vlakken blauwer, blauwgrijzer en grijzer
neer op de pas nog zo netjes gebezemde straat.
In de winkel is 't stil. Maar één vrouw voor je. Ze weifelt
tussen boerenkool en andijvie. Je poetst je bril
met je zakdoek schoon. Kijkt wat rond. Bij twee pakjes smeerkaas
krijg je een derde zo maar gratis voor niks. Er is ook
weer een nieuw merk zoute pinda gekomen. Een sneeuwbal
spat uiteen op de R van FRUIT. Het wordt toch boerenkool.
Je betaalt. Blijft nog even wat napraten. Achter je schuift men
de deur op de klink. Twee jongens met handenvol sneeuw
storten zich op een peperblond meisje. Ze rent
gillend de brandpoort in. Bij de bushalte staat
een man, hij lijkt op je vader, maar als je doorloopt
zie je dat het een gastarbeider is.
Je vader is dood. Je moeder is dood. Nog even
en je zoons zijn ook het huis alweer uit. Toch is het
soms, als je droomt, net of je echt leeft. Ach, Troje
heeft misschien ook eens bestaan. Ergens in
het heelal explodeert een ster tot een supernova
en jij stapt door de klonterende sneeuw met je flesje Calvé.
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Ode aan Dordrecht
Dordt - wat zal ik ervan zeggen: ik ben er geboren
en woon er nu, op een paar onderbrekingen na,
al zo'n vijfenvijftig jaar: dan weet je feitelijk niet beter:
Bankastraat, Voorstraat, Bagijnhof, Kromhout,
zelfde huizen, zelfde mensen, zelfde bomen, zelfde winkels: K. Schippers
schreef in een gedicht getiteld Bij Loosdrecht:
‘Als dit Ierland was
zou ik beter kijken.’ Het prettige is, vind ik, van Dordt
dat ik er helemaal
niet meer hoef te kijken, maar lekker kan denken aan alles
wat maar bij mij opkomt: de stad stoort mij niet,
zomin als ik, hoop ik, de stad stoor:
wij zijn als twee goede buren
die elkaar welwillend toeknikken, soms even
een babbeltje maken maar verder ieder hun eigen weg gaan.
Tenminste, dat had je gedacht, maar zo is het niet: wat
je beleeft als je nog in je warme pofbroek loopt
gaat je niet in je kouwe kleren zitten - je zou het
wel willen misschien: Dordt, niks mee te maken,
ik woon er alleen, meer niet - maar je hoeft maar van verre
de Grote Kerk te zien oprijzen tussen
het gewirwar van gevels en daken,
of je voelt je meteen als een kind dat na een schoolreisje
- heel plezierig: veel ijs, veel patat uit de bus stapt en met zijn koffer of tas in de hand
de straat waar zijn huis staat in holt: het feest
mag voorbij zijn, maar hier is hij thuis:
kijk, daar gaat de melkboer, hij heeft
een nieuwe wagen gekregen en daar
is de boom waar de brandweer die keer de poes van Marietje uit haalde.
Het zijn de kleine dingen: ik weet het, een vriend
uit Twente die ieder jaar naar Normandië ging
en die ik de havens liet zien, riep verrast: ‘Maar Dordt
is véél mooier dan Honfleur!’ Het kan zijn,
maar als mannen alleen van mooie vrouwen hielden
werd er weinig getrouwd: als je houdt van Dordt
houd je niet alleen van het Groothoofd,
de Damiatenbrug, het Bolwerk, de Pottenkade,
maar heb je een even groot zwak
voor de Stoofstraat, de Hoge Bakstraat, het Wilgenbos: plekjes
waarvan geen toerist ooit een dia nam,
want Dordt is niet alleen de rivier

[tijdschrift] Maatstaf, Maatstaf. Jaargang 21

18
met al wat erop en eraan hoort,
maar een brok atmosfeer, een klimaat, waarin
je misschien wel geboren moet zijn om er blijvend te kunnen ademen.
Maar laten we eerlijk zijn: is het in Buenos Aires,
Tokio, Amsterdam, Los Angeles, Parijs, zoveel beter?
(Om nog maar niet eens te spreken van Loon-op-Zand
of Sint Anna Parochie) - welnee toch zeker:
overal waar mensen wonen houd je het enkel
maar uit met een stalen gemoed of een vat
peppillen en tranquillizers
en verhuizen brengt niks dan kopzorg en kost een hoop geld.
Nee, je kunt maar het beste nog leven
waar je wortels zijn, waar je denken kan: o ja, daar
stond ik altijd op Stientje te wachten en hier
kwam ik mijn moeder toen tegen.
De rest is enkel decor,
of het nu Piazza San Marco heet
of Broadway of Penny Lane of Spui of Bois de Boulogne.
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Samuel Beckett De verdrevene
De stoep was niet hoog. Ik had de treden wel duizend keer geteld, naar boven en
naar beneden maar het aantal is me ontschoten. Ik heb nooit geweten of je een moest
zeggen met je voet nog op het trottoir, twee met de andere voet op de eerste trede
enzovoorts, of dat het trottoir niet mocht meetellen. Bovenaan de stoep stuitte ik op
hetzelfde dilemma. In de andere richting, van boven naar beneden bedoel ik, was het
dito, het woord is niet te sterk. Ik wist niet waar te beginnen of op te houden, zo
stonden de zaken. Ik kwam dus tot drie totaal verschillende aantallen zonder ooit te
weten wat het juiste was. En als ik zeg dat het aantal me is ontschoten bedoel ik dat
ze me alle drie zijn ontschoten. Het is waar dat ik, als ik in mijn geheugen, waar het
stellig te vinden is, een van die aantallen terugvond, alleen maar dat aantal terug zou
vinden, zonder daarbij de beide andere te kunnen afleiden. En zelfs als ik er twee
terugvond, dan had ik het derde nog niet. Nee ik moest ze alle drie in mijn geheugen
terugvinden om ze alle drie te kennen. Een ellende, het geheugen. Men moet dus niet
aan sommige dingen denken, aan die dingen die je ter harte gaan, of juist wel, want
door er niet aan te denken loop je gevaar ze bij stukje en beetje uit je geheugen op
te diepen. Dat wil zeggen dat je er iedere dag verscheidene malen stevig aan moet
denken totdat het slib ze met een onpeilbare laag heeft bedekt. Zo moet dat. Eigenlijk
heeft het aantal treden niets met de zaak te maken. Wat ik moest onthouden was dat
de stoep niet hoog was, en dat heb ik onthouden. Zelfs voor het kind was hij niet
hoog, vergeleken met de andere stoepen die het kende door ze iedere dag te zien, er
op en af te gaan, op de treden te bikkelen of andere spelletjes te spelen waarvan het
zelfs de naam kwijt is. Hoe moest het dan zijn voor de meer dan volwassen man die
ik was geworden?
Daarom viel de val mee. Terwijl ik viel hoorde ik de deur dichtslaan, wat me goed
deed, ook al viel ik. Want dat hield in dat ze me niet in de straat achterna kwamen
met een stok om me onder de ogen van de voorbijgangers af te ranselen. Want als
dat hun bedoeling was geweest hadden ze de deur niet gesloten maar hem open
gelaten zodat de mensen in de vestibule van mijn tuchtiging konden genieten en er
hun voordeel mee doen. Deze keer lieten ze het erbij en gooiden me eruit, verder
niets. Ik had de tijd om, voordat ik in de goot tot stilstand kwam, deze redenering af
te ronden. Onder deze omstandigheden dwong niets me om meteen overeind te
komen. Ik steunde met mijn elleboog op de stoep, vreemd dat ik me dat herinner,
stutte mijn oor in de palm van mijn hand en begon over mijn toestand na te denken,
hoewel die toch gebruikelijk was. Maar het geluid, zwakker maar onmiskenbaar, van
de opnieuw dichtgeslagen deur wekte me uit mijn droom waarin een heel landschap
al vorm begon te krijgen, bekoorlijk met hagedoorn en wilde rozen, net als in een
droom, en deed me angstig opkijken, mijn handen plat op de stoep en mijn beenspieren
gespannen. Maar het was alleen mijn hoed die draaiend door de lucht op me toezeilde.
Ik greep hem en zette hem op. Dat was netjes van ze voor hun doen. Ze hadden die
hoed kunnen houden maar hij was niet van hen maar van mij, dus gaven ze hem
terug. Hoe die hoed te beschrijven? En waarom? Toen mijn hoofd zijn, ik zal niet
zeggen uiteindelijke, maar wel maximale omvang had gekregen, zei mijn vader Kom,
zoon, we gaan je hoed kopen, alsof die in alle eeuwigheid op een bepaalde plaats al
bestond. Hij liep recht op de hoed af. Ik had niets in te brengen en de hoedenverkoper
evenmin. Ik heb me vaak afgevraagd of het mijn vaders bedoeling was
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me te vernederen, of hij niet jaloers was op mij die jong en mooi, en tenminste proper
was, terwijl hij al oud was en helemaal pafferig en paars aangelopen. Vanaf die dag
werd het niet meer toegestaan dat ik blootshoofds uitging, mijn mooie kastanjebruine
haar wapperend in de wind. Soms, in een achterafstraat, nam ik hem af en hield hem
in mijn hand, maar trillend. Ik moest hem 's morgens en 's avonds borstelen. Jongens
van mijn leeftijd met wie ik, ondanks alles, toch af en toe in aanraking moest komen,
bespotten me. Maar ik zei bij mezelf Het is niet echt de hoed, ze bespotten de hoed
omdat die meer in het oog loopt dan de rest, want subtiel zijn ze niet. Ik heb me altijd
verbaasd over het gebrek aan subtiliteit van mijn tijdgenoten, ik wiens ziel zich van
morgen tot avond op zoek naar zichzelf in bochten wrong. Maar misschien was het
goed bedoeld, zoals bij de bultenaar die bespot wordt om zijn grote neus. Bij de dood
van mijn vader had ik me van die hoed kunnen ontdoen, niets stond dat in de weg,
maar ik liet het zo. Maar hoe hem te beschrijven? Een andere keer, een andere keer.
Ik stond op en ging op weg. Ik weet niet meer hoe oud ik wel was. Wat me zojuist
overkomen was, had niets gedenkwaardigs. Het was zomin wieg als graf van wat
dan ook. Veeleer leek het op zoveel andere wiegen en graven dat ik de draad
kwijtraak. Maar ik meen niet te overdrijven als ik zeg dat ik in de bloei mijner jaren
was, in wat ze, naar ik meen, het volledig bezit van zijn vermogens noemen. Reken
maar dat ik die bezat, en volop.
Ik stak de straat over en draaide me om naar het huis dat me had uitgeworpen, ik
die nooit terugblikte bij het weggaan. Wat was het mooi! Er stonden geraniums voor
de ramen. Ik heb me jaren met geraniums beziggehouden. Het blijft uitkijken met
geraniums maar tenslotte kon ik met ze doen wat ik wilde. De deur van dit huis,
bovenaan zijn kleine stoep, heb ik altijd hogelijk bewonderd. Hoe hem te beschrijven?
Het was een zware, groene deur en 's zomers hulden ze hem in een soort hoes met
groene en witte banen met daarin een gat waaruit de donderende gietijzeren klopper
te voorschijn kwam, en een spleet voor de brievenbus, die door een koperen deksel
met trekveren tegen stof, insecten en mezen beschermd werd. Dat was hem. Hij werd
geflankeerd door twee pilasters in dezelfde kleur, met op de linkse de bel. De
gordijnen getuigden van een onberispelijke smaak. Zelfs de rook die uit een van de
schoorstenen kwam, die van de keuken, scheen zwaarmoediger in de lucht op te
kringelen en te vervagen dan die van de buren, blauwer ook. Ik keek naar mijn
uitdagend wijdopen raam op de derde en hoogste verdieping. De grote schoonmaak
was in volle gang. Nog een paar uur en ze zouden het raam sluiten, de gordijnen
dichttrekken en het hele vertrek met formol ontsmetten. Ik kende ze. Ik zou graag in
dat huis gestorven zijn. Ik zag in een soort vizioen de deur opengaan en mijn voeten
naar buiten komen.
Ik was niet bang om te kijken want ik wist dat ze niet naar me gluurden vanachter
de gordijnen, zoals ze hadden kunnen doen als ze gewild hadden. Maar ik kende ze.
Ze hadden zich allen in hun holen teruggetrokken en waren weer aan het werk.
Toch had ik hun niets misdaan.
Ik kende de stad slecht, plaats van mijn geboorte en mijn eerste schreden in deze
wereld, en dan van alle andere, zoveel dat ik ieder spoor van mij verloren waande,
maar ik vergiste me. Ik ging zo zelden uit! Af en toe ging ik naar het raam, ik deed
de gordijnen uiteen en keek naar buiten. Maar dan trok ik me haastig in mijn kamer
terug waar het bed stond. Ik voelde me onbehaaglijk met al die lucht om me heen,
verloren in de verwarring van die ontelbare mogelijkheden. Maar ik wist nog hoe te
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handelen in die tijd, als het absoluut nodig was. Maar eerst verhief ik mijn ogen ten
hemel, vanwaar onze hulp komt, waar geen paden zijn aangegeven, waar men vrijelijk
ronddwaalt als in een woestijn, waar niets het zicht belemmert waarheen men ook
kijkt, tenzij de
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beperkingen van het zicht. Het wordt eentonig tenslotte. Toen ik jonger was meende
ik dat het goed leven zou zijn midden in een vlakte en ik ging naar de Lüneburger
heide. Met de vlakte in mijn hoofd ging ik naar de heide. Er waren andere heides
dichterbij maar een stem zei me U moet de Lüneburgerheide nemen, ik heb mezelf
niet vaak getutoyeerd. Het element lune moet er iets mee te maken hebben gehad.
Nu, de Lüneburger heide was bijzonder onbevredigend, maar dan ook bijzonder. Ik
kwam teleurgesteld thuis, en tegelijk opgelucht. Ja, ik weet niet waarom, maar ik
ben nooit teleurgesteld geweest, en ik was dat vaak in vroeger dagen, zonder
tegelijkertijd, of even later een gevoel van onmiskenbare opluchting.
Ik ging op weg. Wat een loop. Stijfheid van de onderste ledematen alsof de natuur
mij knieën had onthouden, voeten die wijd uiteenstaan links en rechts van de
looprichting. De romp daarentegen was, als door een compenserend mechanisme,
zo slap als een slordig gevulde voddenzak en slingerde wild heen en weer bij het
onvoorspelbaar schokken van de onderbuik. Ik heb vaak getracht die gebreken te
verbeteren, de borst te rechten, de knie te buigen en de voeten na elkaar neer te zetten,
want ik had er minstens een stuk of vijf, maar het eindigde altijd op dezelfde wijze,
ik bedoel met verlies van evenwicht, gevolgd door een val. Men moet lopen zonder
te denken aan wat men doet, zoals men ademt, en wanneer ik liep zonder te denken
aan wat ik deed, liep ik zoals ik het beschreef, en wanneer ik op mezelf ging letten
deed ik een paar redelijk geslaagde stappen en vervolgens kwam ik ten val. Ik besloot
daarom mezelf te zijn.
Deze houding is, naar mijn mening, tenminste voor een deel te wijten aan een
bepaalde neiging waarvan ik me nooit geheel heb kunnen bevrijden en die zijn
stempel, zoals te verwachten was, op mijn jaren van ontvankelijkheid heeft
achtergelaten, de jaren die beslissend zijn voor de karaktervorming, ik doel op de
periode die zich, zover het oog reikt, uitstrekt tussen het eerste wankel geschuifel
achter een stoel en de derde klas waarmee ik mijn studie besloot. Ik had toen de
kwalijke gewoonte, als ik in mijn broek had gepist of gescheten, wat me regelmatig
overkwam in het begin van de ochtend tegen tien uur, half elf, om door te gaan en
mijn dag te beëindigen alsof er niets gebeurd was. De gedachte alleen al aan een
schone broek, of een beroep op mijn moeder, die toch altijd voor me klaar stond,
was onverdraaglijk, waarom weet ik niet, en tot bedtijd sleepte ik me voort met de
opbrengst van mijn bandeloosheid branderig, koekend en stinkend geplakt tussen
mijn kleine dijen of aan mijn billen. Vandaar die vermoeide manier van lopen met
de benen stijf en wijd uiteen en dat wanhopige geslinger met het bovenlijf,
ongetwijfeld bestemd om geen lont te laten ruiken, om de indruk te wekken dat ik
zonder zorgen was, een en al vrolijkheid en energie en om mijn uitleg over mijn
harkige onderlijf waarschijnlijk te maken, dat ik toeschreef aan erfelijke reumatiek.
Mijn jeugdig vuur, voor zover ik dat had, brandde daarin op, ik werd iets voor mijn
tijd zuur en wantrouwend, raakte verzot op donkere hoeken en de liggende houding.
Povere kinderremedies die niets verklaren. Geen behoefte aan schroom dus. Redeneer
er rustig op los, de mist kan er tegen.
Het was mooi weer. Ik liep de straat in terwijl ik zo dicht als maar kon bij het
trottoir bleef. Het breedste trottoir is voor mij nooit breed genoeg als ik me in gang
zet, en onbekenden overlast aandoen vind ik afschuwelijk. Een agent hield me aan
en zei De straat voor voertuigen, het trottoir voor voetgangers. Het leek het Oude
Testament wel. Ik stapte dus op het trottoir, bijna met verontschuldigingen, en in een
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onbeschrijfelijk gewoel hield ik dat ruim twintig passen vol, tot het moment dat ik
me op de grond moest werpen om geen kind te verpletteren. Het droeg een tuigje,
herinner ik me, met belletjes, het dacht zeker dat het een pony was of een sleperspaard,
waarom ook niet. Ik had het met genoegen verpletterd, ik
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verafschuw kinderen, en ik had het dan trouwens een dienst bewezen maar ik was
bang voor vergelding. Allemaal zijn het ouders, dat is het wat je doet wanhopen. Ze
zouden in drukke straten speciale loopgangen moeten maken voor die vieze kleine
wezens, hun kinderwagens, hoepels, lollies, karretjes, schaatsen, opoes, omoes,
voedsters, ballonnen, heel hun vieze gelukje in een woord. Dus ik viel en mijn val
veroorzaakte die van een oude dame overdekt met lover en kant, die vast zo'n
tweehonderd pond woog. Haar gebrul veroorzaakte dadelijk een oploop. Ik had goede
hoop dat ze een heup gebroken had, oude dames breken licht een heup, maar niet
genoeg, niet genoeg. Ik maakte van de verwarring gebruik om er vandoor te gaan
terwijl ik onverstaanbare vloeken uitstiet, alsof ík het slachtoffer was, en dat was ik
ook, maar ik had het niet kunnen bewijzen. Ze lynchen nooit kinderen, babies, wat
ze ook doen, ze worden bij voorbaat schoongewassen. Ik zou ze dolgraag lynchen,
ik zeg niet dat ik een hand zou uitsteken, nee, ik ben geen geweldstype, maar ik zou
de anderen aanmoedigen en een rondje geven als ze klaar waren. Maar nauwelijks
had ik mijn slingerende sarabande hervat of ik werd door een tweede agent tot staan
gebracht die in alles op de eerste leek, zodat ik me afvroeg of het niet dezelfde was.
Hij wees me erop dat het trottoir voor iedereen was, alsof zonneklaar was dat ik niet
tot die categorie gerekend kon worden. Zou u willen, zei ik, zonder een ogenblik aan
Heraclitus te denken, dat ik in de goot ging lopen. Loop waar u wilt, zei hij, maar
neem niet alle plaats in beslag. Ik mikte op zijn bovenlip, die minstens drie centimeter
hoog was en blies erop. Ik deed het, geloof ik, nogal onopvallend, zoals iemand die
onder de harde drang der omstandigheden een diepe zucht slaakt. Maar hij verroerde
geen vin. Hij was zeker gewend aan het schouwen en opgraven van lijken. Als je
verdomme niet als iedereen kan lopen, zei hij, kun je beter thuis blijven. Daar was
ik het volledig mee eens. En dat hij me een thuis toeschreef stond me ook wel aan.
Op dat moment kwam een begrafenisstoet voorbij, zoals dat soms gaat. Er ontstond
een druk beweeg van hoeden met tegelijk een gewapper van ontelbare vingers. Wat
mij betreft, als ik zo nodig een kruis moest slaan zou ik er op staan het goed te doen,
neus, navel, linkertiet, rechtertiet. Maar zij met hun haastig en slordig geveeg maken
van de gekruisigde een soort stijlloze bal, met zijn knieën onder zijn kin, en zijn
handen net waar het uitkomt. De verwoedsten bleven staan en lieten gemompel horen.
Wat de agent betreft, die ging in de houding met zijn hand aan de pet. In de rijtuigen
van de stoet zag ik in een glimp drukpratende mensen, natuurlijk ging het over
gebeurtenissen uit het leven van wijlen hun geliefde broeder of zuster in Christus.
Ik schijn eens gehoord te hebben dat de lijkwagen voor beiden anders wordt opgetuigd
maar ik ben er nog nooit achter gekomen waarin het verschil bestaat. De paarden
veestten en scheten of ze naar de kermis gingen. Ik zag niemand knielen.
Maar dat gaat gauw bij ons, de laatste tocht, ook al zet je er de pas in laat het laatste
rijtuig, met het huispersoneel erin, je achter op de stoep, de pauze is over, de mensen
leven weer op, het gaat weer om jou. Zodat ik voor een derde keer bleef staan, eigener
beweging, en in een rijtuig stapte. Die ik net voorbij had zien gaan, propvol
drukpratende mensen, hadden vast een diepe indruk op me gemaakt. Het is een grote
zwarte doos, deinend op zijn veren, de vensters zijn klein, men kruipt in een hoek,
het ruikt muf. Ik voelde mijn hoed tegen het dak schuren. Even later boog ik me naar
voren en sloot de vensters. Daarna ging ik weer op mijn plaats zitten, met mijn rug
naar de rijrichting. Ik dommelde net in toen een stem me deed opschrikken, die van
de koetsier. Hij had het portier geopend, stellig had hij de hoop opgegeven zich door
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de ruit heen verstaanbaar te maken. Ik zag alleen zijn snor. Waarheen? zei hij. Hij
was expres van de bok gekomen om me dat te zeggen. En ik geloofde nog wel dat
ik al een eind weg was!
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Ik dacht na, zocht in mijn geheugen naar de naam van een straat of een monument.
Is uw rijtuig te koop, zei ik. Ik voegde eraan toe, Zonder het paard. Wat moest ik
met een paard. Maar wat moest ik met een rijtuig. Kon ik er soms languit in liggen?
Wie zou me te eten brengen? Naar de dierentuin, zei ik. Het komt zelden voor dat
er geen dierentuin is in een hoofdstad. Ik voegde eraan toe, Rij niet te hard. Hij lachte.
De suggestie dat hij te hard naar de dierentuin kon rijden vermaakte hem zeker. Of
het vooruitzicht rijtuigloos te zijn. Of doodgewoon ik zelf, mijn persoon waarvan de
aanwezigheid het rijtuig zozeer transformeerde, dat de koetsier toen hij me binnen
zag, met mijn hoofd in het donker bij het dak en mijn knieën tegen de ruiten, zich
misschien had afgevraagd of het werkelijk zijn rijtuig was, of het wel een rijtuig was.
Vlug kijkt hij naar zijn paard en is gerustgesteld. Maar weet men zelf ooit waarom
men lacht? Zijn lach was in ieder geval kort, wat suggereerde dat ik de grap niet was.
Hij sloot het portier weer en klom op de bok. Even later zette het paard zich in
beweging.
Jazeker, ik had nog wat geld in die tijd. Het sommetje dat mijn vader me bij zijn
dood als geschenk, zonder voorwaarden had nagelaten, ik vraag me nog af of ze het
me niet ontstolen hebben. Later had ik niets meer. En toch ging mijn leven verder,
en zelfs zoals ik het wilde, tot op zekere hoogte. Het grootste nadeel van die toestand,
die je zou kunnen definiëren als absolute afwezigheid van koopkracht, is dat je telkens
op pad moet. Het komt bijvoorbeeld zelden voor, als men zonder een cent zit, dat
men zich af en toe voedsel kan laten brengen in zijn schuiloord. Men is dus
genoodzaakt om minstens eens per week er opuit te gaan. Men kan nauwelijks een
huisadres hebben in die toestand, dat spreekt vanzelf. Daarom hoorde ik met enige
vertraging dat ze me zochten voor een zaak die mij betrof. Ik weet niet meer langs
welke weg. Ik las geen kranten en ik kan me evenmin herinneren er in die jaren met
wie dan ook over gepraat te hebben behalve wellicht drie of vier keer als het over
voedsel ging. Ik moet er in ieder geval op een of andere manier de lucht van hebben
gekregen, anders zou ik me nooit bij Mr. Nidder hebben aangediend, vreemd hoe
men sommige namen niet vergeten kan, en zou hij me nooit ontvangen hebben. Hij
vergewiste zich van mijn identiteit. Dat duurde wel even. Ik toonde hem de metalen
initialen in de voering van mijn hoed, ze bewezen niets maar versterkten de
waarschijnlijkheid. Teken, zei hij. Een jonge vrouw, te koop misschien, was bij het
onderhoud aanwezig, als getuige ongetwijfeld. Ik stopte de bundel in mijn zak. Dat
zou ik niet doen, zei hij. Het kwam bij me op dat hij me had moeten vragen te tellen
alvorens te tekenen, dat was correcter geweest. Waar kan ik u bereiken, zei hij, voor
het geval dat. Aan de voet van de trap dacht ik aan iets. Even later liep ik weer naar
boven om hem te vragen vanwaar ik dat geld kreeg, eraan toevoegend dat ik er recht
op had dat te weten. Hij noemde me een vrouwennaam die ik vergeten heb. Misschien
had ze me op schoot gehad toen ik nog luiers droeg en had ik tegen haar geflikflooid.
Dat is soms genoeg. Ik herhaal dat van die luiers want later was het voor geflikflooi
te laat geweest. Het is dankzij dat geld dat ik nog wat had. Heel weinig. Verdeeld
over het leven dat me nog wachtte was het te verwaarlozen, tenzij mijn schatting al
te pessimistisch was. Ik klopte op het schot naast mijn hoed, precies in de rug van
de koetsier als ik het goed had berekend. Een stofwolk rees op uit de bekleding. Ik
haalde een steen uit mijn zak en klopte met de steen totdat het rijtuig stopte. Het viel
me op dat, anders dan bij de meeste rijtuigen, die inhouden voordat ze stoppen, het
rijtuig als een blok bleef staan. Ik wachtte. Het hele rijtuig schokte. De koetsier op
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zijn hoge zitplaats, zat vast en zeker te luisteren. Ik zag het paard als met mijn ogen.
Het had niet de neerslachtige houding aangenomen die hoort bij de kortste standplaats,
het bleef opletten, de oren overeind. Ik keek door het raampje, we waren weer in
beweging. Ik
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klopte opnieuw tegen het schot totdat het rijtuig opnieuw stopte. De koetsier kwam
vloekend van zijn bok. Ik liet het raampje zakken om hem te beletten het portier te
openen. Vlugger, vlugger. Hij was nog roder, paars bijna. Woede, of de wind van
de rit. Ik zei hem dat ik hem voor de hele dag huurde. Hij antwoordde dat hij om drie
uur een begrafenis had. Oh de doden. Ik zei hem dat ik niet meer naar de dierentuin
wilde. Laten we maar niet meer naar de dierentuin gaan, zei ik. Hij antwoordde dat
het hem een zorg was waar we heengingen, als het maar niet te ver weg was, wegens
zijn beest. En dan hebben ze het over het specifieke taaleigen van de eenvoudige
klasse. Ik vroeg hem of hij een eethuis kende. Ik zei erbij, U moet met mij mee eten.
Op zulke plaatsen kom ik liever met iemand die er de weg kent.
Er was een lange tafel met aan beide kanten twee even lange banken. Over de tafel
heen sprak hij me over zijn leven, zijn vrouw, zijn beest, daarna weer over zijn leven,
het harde leven dat het zijne was, vooral wegens zijn karakter. Hij vroeg me of ik
besefte wat dat inhield, buiten zijn met alle weer. Ik hoorde dat er nog koetsiers
bestonden die de hele dag lekker warm doorbrachten in hun stilstaande rijtuig, er op
wachtend dat de klant ze kwam wakker schudden. Dat kon je vroeger doen maar
vandaag de dag moest je het anders aanpakken als je aan het eind van je leven iets
wou overhouden. Ik beschreef hem mijn toestand, wat ik verloren had en wat ik
zocht. We deden alletwee ons best om te begrijpen, om uit te leggen. Hij begreep
dat ik mijn kamer kwijt was en dat ik een andere nodig had, maar verder ontging
alles hem. Hij had het in zijn hoofd gehaald, en niets kan het er meer uit krijgen, dat
ik op zoek was naar een gemeubileerde kamer. Hij haalde een krant uit zijn zak van
de vorige avond, of misschien van de avond dáárvoor en begon naarstig de
advertenties door te nemen waarvan hij er vijf of zes met een stompje potlood
aanstreepte, hetzelfde stompje dat anders weifelde bij paarden met een kans. Hij
streepte zeker de advertenties aan die hij in mijn plaats aangestreept zou hebben, of
misschien die bij elkaar lagen in dezelfde wijk, vanwege zijn beest. Ik had hem alleen
maar in de war gebracht als ik hem zei dat ik geen andere meubels dan een bed in
mijn kamer wilde, en dat de rest eruit moest, zelfs het nachtkastje voordat ik een voet
in het vertrek wou zetten. Tegen drie uur maakten we het paard wakker en gingen
weer op weg. De koetsier bood me aan naast hem op de bok te komen, maar ik peinsde
al een tijd over de binnenkant van het rijtuig en nam mijn plaats weer in. Wij
bezochten een voor een, in volgorde hoop ik, de adressen die hij onderstreept had.
De korte winterdag liep ten einde. Soms lijkt het of dat de enige dagen zijn die ik
gekend heb, en vooral dat allerschoonste ogenblik voordat het duister ze uitwist. De
adressen die hij had aangestreept, of liever, met een kruisje had gemerkt zoals het
volk doet, bleken stuk voor stuk niets op te leveren, en een voor een haalde hij er
diagonaalsgewijs een streep door. Later liet hij me de krant zien en ried me aan hem
te bewaren om er zeker van te zijn dat ik niet opnieuw zocht waar ik vergeefs al
gezocht had. Ondanks de gesloten vensters, het kraken van het rijtuig en het gedruis
van het verkeer, hoorde ik hem zingen, heel alleen hoog op zijn bok. Hij had mij
verkozen boven een begrafenis, dat was een feit dat voor eeuwig vaststond. Hij zong,
Zij is ver van het land waar haar jonge held slaapt, dat zijn de enige woorden die ik
me herinner. Bij iedere halte kwam hij van zijn zitplaats en hielp mij van de mijne.
Ik belde aan de deur van het huis en soms verdween ik het huis binnen. Dat was een
vreemd gevoel, herinner ik me, om weer een huis om me heen te voelen, na zolang.
Hij wachtte op mij op de stoep en hielp me weer in het rijtuig. Ik begon schoon
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genoeg te krijgen van die koetsier. Hij klom weer op de bok en weer vertrokken we.
Op een gegeven moment gebeurde het volgende. Hij stopte. Ik schudde mijn loomheid
van me af en maakte aanstalten uit te stappen. Maar hij kwam niet naar het por-
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tier om me een arm te geven zodat ik op eigen kracht moest uitstappen. Hij stak de
lantaarns aan. Ik houd van petroleumlampen, ondanks het feit dat zij, en kaarsen, en
als ik de sterren uitzonder, het eerste licht zijn dat ik ooit leerde kennen. Ik vroeg
hem of ik de tweede lantaarn mocht aansteken, de eerste had hij immers zelf al
aangestoken. Hij gaf me zijn doos lucifers, ik opende het scharnierende bolle ruitje,
ontstak en sloot het meteen weer om de kous rustig en helder te laten branden, lekker
warm in zijn huisje, beschut tegen de wind. Die vreugde beleefde ik. Wij zagen niets
bij het licht van die lantaarns dan vaag het silhouet van het paard, maar de anderen
zagen ze van ver, twee gele vlekken langzaam deinend als los van hun ankers. Als
het gespan draaide zag men een oog, rood of groen al naar gelang, een bollende ruit
helder en scherp als een kerkglas.
Toen het laatste adres was bekeken stelde de koetsier me voor me naar een hotel
te brengen dat hij kende, waar het naar mijn zin zou zijn. Dat klopt, koetsier, hotel,
dat ligt voor de hand. Aanbevolen door hem zou niets me ontbreken. Alle gemakken,
zei hij, en knipoogde. Ik plaats dat gesprek op het trottoir, voor het huis waar ik net
uitkwam. Ik herinner me, in het licht der lantaarn, de holle, vochtige flank van het
paard en op de knop van het portier de hand van de koetsier, gehandschoend in wol.
Ik stak een vol hoofd boven het dak van het rijtuig uit. Ik stelde hem voor er een te
nemen. Het paard had de hele dag niet gegeten of gedronken. Ik maakte de koetsier
hierop attent die me antwoordde dat zijn paard pas 's avonds op stal mocht eten. Als
hij ook maar iets at tijdens zijn werk, al was het een appel of suikerklontje, kreeg hij
buikpijn en koliek die hem het verdergaan zouden beletten en zelfs zijn dood konden
worden. Daarom was hij genoodzaakt zijn kaken samen te binden met een strop
wanneer hij hem, om welke reden dan ook, niet in het oog kon houden, zodat hij niet
te lijden had van goedhartige voorbijgangers. Na een paar glazen verzocht de koetsier
me hun de eer te bewijzen, hem en zijn vrouw, de nacht bij hen door te brengen. Het
was niet ver. Er over nadenkend, met het befaamde voordeel dat afstand biedt, geloof
ik dat hij die hele dag alleen maar rond zijn behuizing had gereden. Ze woonden
boven een stal, achter op een binnenplaats. Heel mooi gelegen, ik had het er mee
kunnen doen. Toen hij me aan zijn vrouw voorgesteld had, die een buitengewoon
zwaar achterste had, liet hij ons alleen. Zij was niet op haar gemak, dat kon je zien,
alleen met mij. Ik kon haar begrijpen, ik houd niet van plichtplegingen in zulke
gevallen. Zoiets kan net zo goed doorgaan als ophouden. Ophouden dan maar. Ik zei
dat ik naar beneden ging om te slapen in de stal. De koetsier protesteerde. Ik drong
aan. Hij maakte zijn vrouw opmerkzaam op de puist bovenop mijn schedel, want ik
had mijn hoed afgezet uit beleefdheid. Die moest hij laten weghalen, zei ze. De
koetsier noemde een dokter die hij hoog had en die hem van een verharding aan het
zitvlak had afgeholpen. Als hij in de stal wil slapen, zei de vrouw, laat hem dan in
de stal slapen. De koetsier nam de lamp van de tafel en ging me voor op de trap die
afdaalde naar de stal, het was eerder een ladder, en liet zijn vrouw in het donker. Hij
spreidde een paardedeken op de grond in de hoek op het stro en liet me een doos
lucifers voor als ik licht in het duister wilde. Ik herinnerde me niet wat het paard
intussen deed. Languit in het donker hoorde ik het geluid dat het paard maakte bij
het drinken, een geluid als geen ander, de plotse galop van de ratten en boven mij
de gedempte stemmen van de koetsier en zijn vrouw die het over mij hadden. Ik hield
de doos lucifers in mijn hand, een grote doos Zweedse. Ik stond op in het duister en
streek er een af. Zijn kortstondige vlam liet me het rijtuig vinden. De lust kwam bij
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me op, en verliet me, de stal in brand te steken. Ik vond het rijtuig in het duister, ik
opende het portier, ratten schoten eruit, ik klom erin. Toen ik ging zitten merkte ik
dadelijk dat het rijtuig niet meer vlak stond, dat spreekt, met de dissels rustend op
de grond. Dat was beter, het liet me toe goed achterover
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te liggen, mijn voeten hoger dan mijn hoofd op de andere bank. Verscheidene malen
in de nacht voelde ik hoe het paard door het venster naar me keek en de adem uit
zijn neusgaten. Uitgespannen moest het mijn aanwezigheid in het rijtuig vreemd
vinden. Ik had het koud want ik had vergeten de deken mee te nemen in het rijtuig,
maar niet genoeg om hem te gaan halen. Door het venster van het rijtuig zag ik dat
van de stal, steeds helderder. Ik ging uit het rijtuig. Het was minder donker in de stal,
ik zag vaag de ruif, de voerbak, het tuig dat hing, wat nog meer, emmers en borstels.
Ik liep naar de deur maar kreeg hem niet open. Het paard volgde me met zijn ogen.
Slapen ze dan nooit, paarden? Het leek me dat de koetsier het had moeten vastzetten,
aan de voerbak bij voorbeeld. Ik moest er dus uit door het raam. Dat was niet
makkelijk. Maar wat is makkelijk? Ik ging er eerst met mijn hoofd door, mijn handen
stonden plat op de grond van de binnenplaats terwijl mijn benen trappelden om uit
het kozijn te raken. Ik herinner me de graspollen waaraan ik trok met beide handen
om los te komen. Ik had mijn jas moeten uittrekken en hem door het raam gooien,
maar dan had ik daaraan moeten denken. Net was ik de binnenplaats af of ik dacht
aan iets. Moeheid. Ik stopte een bankbiljet in de lucifersdoos, ging terug naar de
binnenplaats en legde de doos op de rand van het venster waar ik net doorheen was
gekomen. Het paard stond voor het venster. Maar toen ik een paar stappen in de straat
had gezet, keerde ik om naar de binnenplaats en pakte mijn biljet terug. De lucifers
liet ik achter, ze waren niet van mij. Het paard stond nog steeds aan het venster. Ik
had schoon genoeg van dat paard. De ochtend brak nauwelijks aan. Ik wist niet waar
ik was. Ik nam de richting van de zonsopgang, op de gis, om zo snel mogelijk verlicht
te zijn. Ik had een horizon op zee gewild, of in de woestijn. Wanneer ik buiten ben
's morgens, ga ik de zon tegemoet, en 's avonds, als ik buiten ben, volg ik hem, en
tot bij de doden. Ik weet niet waarom ik dit verhaal heb verteld. Ik had even goed
een ander kunnen vertellen. Misschien dat een andere keer ik een ander zal kunnen
vertellen. Levende zielen, u zult zien hoe het op elkaar lijkt.
(Vertaling Th. Sontrop)
Dit verhaal maakt deel uit van Samuel Beckett: ‘Verhalen en teksten zomaar’, in
1974 te verschijnen bij Meulenhoff Nederland.
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John Sillevis De heroïek van de monocle
Het eerste voorbeeld van de dandy in de nederlandse letterkunde, waarmee men op
jeugdige leeftijd kennis maakt, is de charmante Van der Hoogen, uit Hildebrands
Camera Obscura, ook al is het een pover specimen met een gechargeerd
onsympathieke rol. Hij is een loze vleier van oude vrouwen, een verleider van
onschuldige meisjes en een slecht kerkganger, maar de manier waarop hij zijn lorgnet
uit zijn ooghoek laat vallen is onnavolgbaar. Alleen al daarom is hij verre te verkiezen
boven de nare Hildebrand, die er helemaal niet zo ‘ijselijk verlegen’ mee was om in
elk hoofdstuk weer de mooie rol te spelen. Van der Hoogen is een figuur die niet
geheel past in het brave binnenhuis van de 19de-eeuwse nederlandse letteren. Maar
kan men hem wel een dandy blijven noemen, als men de betekenis die dit predicaat
in de Engelse en Franse literatuur van de vorige eeuw kreeg, afweegt tegen zijn
schamele kwaliteiten? Is een dandy alleen een ‘clothes wearing man’, wiens
nalatenschap uitsluitend zou kunnen bestaan uit een garderobe-inventaris of hooguit
een dagboek, een Journal de Toilette, waarin variaties van vesten en dasspelden
werden vastgelegd? Integendeel; in Engeland en Frankrijk was het verschijnsel van
de dandy van meer complexe aard. Beschrijvingen van beroemde dandy's als
Brummell en d'Orsay hebben niet in de eerste plaats betrekking op details van hun
kleding, maar op de manier waarop ze zich gedroegen en op de plaats die zij innamen
in de samenleving.
Van een dandy als George Brummell bestaan geen dagboeken of memoires. Zijn
roem is in eerste instantie gebaseerd op mondelinge overlevering, door middel van
de talrijke anecdotes die in de periode van de Regency, dus tijdens zijn leven, over
hem circuleerden. De in omloop zijnde verhalen hadden veelal betrekking op de
relatie tussen Brummell en de prins van Wales, de latere George IV, en leidden nog
tijdens Brummells leven tot legendevorming. Toen Brummell zich, door speelschulden
gedwongen, had teruggetrokken in Calais, was hij nog in staat om aan passerende
reizigers die hem bezochten een definitieve versie van de gangbare verhalen mee te
geven, waarbij hij onderdelen die hij niet karakteristiek achtte, natuurlijk elimineerde.
Men vroeg hem bijvoorbeeld, of hij inderdaad tegen de prins van Wales had gezegd,
toen hij een bediende wilde laten komen: ‘Wales, ring the bell!’ Brummell gaf er in
zijn antwoord blijk van dat hij, zoals voorheen, meester was van de situatie: ‘I was
on such intimate terms with the prince, that if we had been alone I could have asked
him to ring the bell without offence; but with a third person in the room I should
never have done so, I knew the regent too well.’ Andere verhalen gaven meer blijk
van het wezen van de dandy, van zijn onverschilligheid en zijn vermogen om
verbazing te wekken zonder zelf enige emotie te tonen. Eén van de beroemdste
verhalen illustreert deze eigenschappen. Een kennis verveelde Brummell met een
reisverslag over een tocht langs de Noord-Engelse meren. Toen de man aan Brummell
vroeg van welk meer hij het meest hield, wendde Brummell zich tot zijn bediende.
‘Robinson!’ ‘Sir.’ ‘Which

[tijdschrift] Maatstaf, Maatstaf. Jaargang 21

28
of the lakes do I admire?’ ‘Windermere, Sir,’ antwoordde de bediende. ‘Ah yes Windermere,’ herhaalde Brummell, ‘so it is - Windermere.’ Dit verhaal werd
opgenomen in de eerste biografie van George Brummell, geschreven door Captain
William Jesse onder de titel The Life of Beau Brummell. Dit boek verscheen in Londen
in 1844, dat wil zeggen vier jaar na het overlijden van Brummell. Jesse was reeds
tijdens het leven van Brummell begonnen met het verzamelen van materiaal. Jesse
bezocht de oude dandy herhaaldelijk in Caen, waar hij zijn laatste levensjaren
doorbracht. De helft van de biografie is gewijd aan de ellendige omstandigheden en
het lichamelijk en geestelijk verval van Beau Brummell kort voor zijn dood. De
commentaren die volgden op de verschijning van de biografie wezen moralistisch
op de les die getrokken kon worden uit dit lichtzinnige bestaan, dat niet anders dan
tragisch kon eindigen.
Het is niet vol te houden dat Jesses biografie een eerste bundeling van de
mondelinge overlevering omtrent het dandyschap van Brummell was. Wel waren
veel anecdotes, die tot sterke verhalen waren uitgegroeid, in zijn boek tot hun ware
proporties teruggebracht. Het was bijvoorbeeld nodig erop te wijzen dat Brummell
zich nooit te buiten was gegaan aan extravagante kledingvormen. Brummell was van
mening, dat iemand die door zijn kleding opviel, niet als goedgekleed kon worden
beschouwd. In de fashionable novels die in de jaren tussen 1820 en 1830 verschenen,
kwamen dandy-figuren voor, die door de lezers vaak met Brummell werden
geïdentificeerd, maar die zich uitdosten in juist de meest gedurfde kostuums. Eén
van de bekendste en meest succesvolle was Pelham van Edward Bulwer. Het
verscheen in 1828 in Londen; kort na de publicatie werd het al beschouwd als ‘the
hornbook of dandyism’. De ondertitel was: The adventures of a gentleman. Het
schetste het leven van een dandy van aristocratische familie, zijn traditionele opleiding
in Eton, zijn studietijd in Cambridge, zijn avonturen in Parijs, zijn zetel in het
parlement en zijn huwelijk met een zuster van een schoolvriend. Deze gebeurtenissen
zijn echter slechts de achtergrond voor de uitgebreide beschrijvingen van het opgaan
van Pelham in het arrangeren van zijn uiterlijk, zoals de dracht van zijn haar, de
keuze van zijn ringen en zijn voorliefde voor parfums. In hetzelfde jaar verscheen
het, eveneens in het Engels, in Parijs. In 1832 werd het in het frans vertaald. Gustave
Planche schreef in de Revue des deux mondes: ‘Het werd in alle café's en salons
aangehaald als het meest volmaakte en zuivere handboek van het dandyisme. Parijs
bleek het met Londen eens te zijn. Het succes van dit boek verspreidde zich verbazend
snel.’ Het succes van romans als Pelham in Frankrijk kan niet los gezien worden van
de omstreeks 1830 heersende anglomanie. Reeds vanaf het einde van de 18de eeuw
was er sprake van een zekere bewondering in Frankrijk voor het leven van de engelse
aristocratie. Men bewonderde de landelijkheid van hun parken en volgde die na in
de jardin à l'anglaise. Men droeg een habit à l'anglaise, of een redingote, een
verbastering van de riding coat. Ook de omgangsvormen die in vergelijking met de
franse etiquette zeer los en soepel waren vonden navolging, zoals blijkt uit de
uitdrukking filer (partir) à
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l'anglaise (weggaan zonder afscheid te nemen). Rond 1830 bereikte de voorliefde
voor alles wat uit Engeland kwam nieuwe hoogtepunten. Prosper Mérimée roept in
zijn verhaal Le vase étrusque uit 1830 een beeld op van het overheersen van engelse
gewoonten en engelse voorkeuren in de conversatie:’ “Ik wou,” zei Alphonse de
Thémines, die nooit een kans voorbij liet gaan om over Engeland te praten, “ik wou,
dat het in Parijs mode was zoals in Londen dat iedereen een toast op zijn maîtresse
uitbracht. Zo zouden we er precies achter komen naar wie onze vriend Saint-Clair
smacht.” Terwijl hij dat zei, vulde hij zijn glas en dat van zijn metgezellen. Saint-Clair
bereidde zich wat verlegen voor op een antwoord, maar Jules Lambert was hem voor:
“Ik ben erg voor dat gebruik,” zei hij, “ik neem het over,” en terwijl hij zijn glas hief:
“Op alle modistes van Parijs! Behalve die van dertig, en de blinde en de kreupele,
enz.”
“Hoera, hoera!” riepen de jonge anglomanen.’ De hoofdfiguur Saint-Clair is geen
dandy. Hij voelt zich niet erg op zijn gemak in het gezelschap van de luidruchtige
anglomanen, en neemt nauwelijks deel aan hun oppervlakkige gesprekken over
paarden, vrouwen en kleermakers. Saint-Clair is jaloers op Massigny, die hij ervan
verdenkt de minnaar te zijn van zijn geliefde Mathilde. Interessant is de manier
waarop Massigny in de reeds geciteerde conversatie wordt beschreven: ‘“Zeg,”
onderbrak Thémines, “willen jullie een typisch voorbeeld? Jullie hebben allemaal
Massigny gekend, en jullie weten voor voor een man het was. Manieren als een
engelse groom, een conversatie als z'n paard... Maar hij was knap als Adonis en hij
droeg zijn das als Brummell...”’
Blijkbaar was het dandyisme van George Brummell reeds in 1830 een begrip in
Frankrijk. In 1845 publiceerde Jules Barbey d'Aurevilly Du dandysme et de Georges
Brummell, een werk dat zich meer bezighield met het wezen van de dandy dan met
de wijze waarop Brummell zijn das strikte. Degenen die zouden menen, dat een
dandy slechts iemand is die zich om zijn kleding bekommert, worden door Barbey
d'Aurevilly als kortzichtig gebrandmerkt. Barbey maakt van Brummell een abstract
begrip: ‘Brummel was het dandyisme in eigen persoon.’ Het dandyisme wordt door
Barbey beschreven als een instelling, een levenshouding: ‘Mensen die de dingen
alleen van hun smalste kant bekijken, hebben het dandyisme vooral voor de kunst
van de kleding gehouden, een charmante, uitdagende dictatuur betreffende kleding
en uiterlijke elegantie. Dat is het zeer zeker ook, maar het is veel meer. Het dandyisme
is een manier van zijn, en dat manifesteert zich niet alleen in het zichtbare.’ Barbey
is van mening dat Bulwers roman Pelham geen gelijkend portret van Brummell
oplevert, en hij spreekt ook wat neerbuigend over het engelengeduld waarmee Captain
Jesse (un homme distingué) alle feiten over het leven van Brummell heeft verzameld.
De figuur van Brummell is voor Barbey slechts een aanleiding om het dandyisme
volgens zijn eigen ideeën een nieuwe, intellectuele lading te geven. Voor Barbey is
de schoonheid van Brummell niet fysiek, maar intellectueel. ‘Men heeft hem als een
zuiver lichamelijk wezen beschouwd, maar hij was juist intellectueel, tot in het soort
van schoonheid dat hij bezat toe.’ Barbey wijst op de paradoxale elementen in het
dandyisme. Het fungeert binnen een stelsel van bepaalde regels, maar rebelleert
tevens tegen datzelfde stelsel: ‘Het dandyisme daarentegen speelt met de regels en
houdt ze toch in ere. Het lijdt eronder en het wreekt zich erop terwijl het ze ondergaat;
het beroept zich erop, wanneer het eraan ontsnapt, beurtelings overheerst het ze en
wordt het erdoor overheerst.’ De houding van de dandy is onafhankelijk en toont
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geen bewogenheid. De dandy bindt zich aan niemand; hij trekt zich terug in een
superieur isolement.
Deze intellectuele vorm van dandyisme, zoals die werd beschreven door Barbey
d'Aurevilly, was van grote invloed op Charles Baudelaire. In zijn artikel Le dandy,
een onderdeel van een essay over de tekenaar Constantin Guys onder
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de titel Le peintre de la vie moderne, vinden we in sommige formuleringen een echo
van de theorieën van Barbey: ‘Het dandyisme, een instelling buiten de wet, heeft
heel strikte regels, waaraan iedereen is onderworpen, of zijn karakter nu vurig of
onafhankelijk is of niet.’
Het dandyisme laat zich niet door wetten binden en onderwerpt zich tegelijkertijd
aan strenge regels. ‘Het dandyisme is zelfs niet, zoals sommige onnadenkende mensen
menen, een onmatige voorliefde voor kleding en tastbare elegantie. Die dingen zijn
voor de perfecte dandy slechts een symbool van de aristocratische verhevenheid van
zijn geest.’
De opvatting van Baudelaire van het dandyisme was verbonden met zijn
kunstenaarschap. Het was voor hem een middel om zich te distantiëren van de
banaliteit van het dagelijkse leven. André Ferran schrijft in zijn studie over de
Esthétique de Baudelaire: ‘De dandy onderscheidt zich slechts om zich te kunnen
afscheiden. Het isolement geeft hem de gelegenheid om zich voor te bereiden op
grote werken.’ De dandy-kunstenaar wil zich onderscheiden zowel van de eentonige
gebondenheid van de bourgeois, als ook van het bandeloze vie de bohème. Volgens
Ferran bereikt Baudelaire de zuiverste vorm van dandyisme.
In Dresdens essay De betekenis van het dilettantisme (in Bezonken Avonturen)
komen Baudelaire en het dandyisme ook ter sprake. De dandy is volgens Dresden
de levensdilettant, die tot het zuiverste dilettantisme geraakt door aan zijn leven een
esthetische vorm te geven. Dresden schrijft dat hiervan geen duidelijker voorbeeld
te vinden is dan in de persoon van Baudelaire.
Er bestaat volgens hem een tegenstelling tussen de creatieve en de beschouwende
dilettant. Hij stelt de dilettant tegenover de echte kunstenaar, maar wanneer hij
voorbeelden van creatieve dilettanten geeft, raakt hij in moeilijkheden.
Hij zou Montaigne graag een dilettant noemen, maar beseft dat dit niet voldoet,
en noemt hem daarom een geniale dilettant. Hij begrijpt dat het te ver gaat om Marcel
Proust een dilettant te noemen, maar hij reserveert dit predikaat dan voor zijn vroege
werken, met name voor Proust als schrijver van pastiches. Montaigne en Proust zijn
andere kunstenaars, door hun grote aandacht voor de ‘manier’ en hun geringe
aandacht voor de inhoud. Zo ontstaat merkwaardigerwijs de tegenstelling tussen
echte en andere kunstenaars.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat Dresden het opgeeft als hij stuit op het
dandy-kunstenaarschap van Baudelaire: ‘Het is onmogelijk hier nader in te gaan op
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de zeer speciale vormen, die het dandyisme bij Baudelaire heeft aangenomen en
welke rol het speelt in het geheel van zijn opvattingen.’
Het dandyisme van Baudelaire levert naast theorieën die teruggaan op Barbey
d'Aurevilly nieuwe, geheel eigen elementen. Voor Baudelaire is het dandyisme een
‘espèce de religion’, een wrede doctrine van elegantie en originaliteit tot de dood er
op volgt. Baudelaire verzet zich door middel van het dandyisme tegen de 18de-eeuwse
opvatting dat men zich voor het goede en het schone tot de natuur zou moeten wenden.
Hij verheerlijkt de vervorming van de natuur en beschouwt het gekunstelde als een
overwinning van de menselijke geest over de natuur. Voor hem is de vrouw de
personificatie van het handelen overeenkomstig de natuur
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en als zodanig het tegendeel van de dandy: ‘De vrouw is het tegendeel van de dandy.
Dat maakt haar afschrikwekkend. Een vrouw heeft honger en ze wil eten; dorst en
ze wil drinken. Ze is geil en wil genaaid worden. Wat een verdienste! De vrouw is
natuurlijk, dat wil zeggen ontzettend. Ze is bovendien altijd vulgair, en dat wil zeggen
het tegendeel van de dandy.’ Deze boutade is niet alleen van een onverholen misogyn
karakter, er blijkt ook een negatieve levenshouding uit. De kunstenaar is doordrongen
van de mal du siècle, van spleen, hij is vervuld van walging en ennui. Hij isoleert
zich van de buitenwereld en innerlijk voelt hij een toenemende steriliteit, een
onvermogen om werkelijk bewogen te zijn, om werkelijk te lijden. Hem rest niet
anders dan een stoïcijnse houding, een vastklampen aan een dandyisme, een laatste
vorm van heroïek in een periode waarin helden ten onder gaan: ‘Het dandyisme is
de laatste opbloei van heroïek in tijden van verval.’ Ferran beschrijft Baudelaire als
een ‘dandy intérieur’, een ‘dandy pur’. ‘Baudelaire est le dandy intégral. Le parfait
est unique.’ Iedere schrijver over het dandyisme heeft zijn eigen dandy; voor Barbey
d'Aurevilly is het Brummell, voor Ferran Baudelaire, en voor Simone François Robert
de Montesquiou (Le dandysme et Marcel Proust, Brussel 1956). Het dandyisme kan
echter niet uitsluitend aan deze figuren verbonden worden. Ook onder schilders kan
men het dandyisme aantreffen in allerlei vormen en gradaties. Eén van de meest
sprekende voorbeelden was James McNeill Whistler, wiens dandyisme dankzij zijn
gevoel voor publiciteit het best gedocumenteerd is. Zijn uitspraken verschilden niet
veel van de opvattingen van Baudelaire. Een vaak geciteerd Whistlerism was: ‘A
sunset is vulgar; the best nature can do is to imitate art.’
‘A really well-made buttonhole is the only link between Art and Nature.’ Dit is slechts
één van de talrijke paradoxen waarmee Oscar Wilde het dandyisme in een nieuwe
theatrale fase bracht. Hij had zich al in de Aesthetic Movement onderscheiden door
zijn fluwelen kostuums en zijn zijden kniebroeken, maar bij zijn bezoek aan Parijs
in 1883 had hij kennis genomen van de franse ontwikkeling van het dandy-begrip.
Hij voelde zich sterk aangetrokken tot Baudelaire's verheerlijking van alles wat
‘artificiel’ was.
In zijn eerste Londense jaren had hij een zekere bekendheid gekregen door zijn
opvallende kleding, zijn ‘aesthetic costume’. Hiermee volgde hij Bulwer en Disraeli
na, die vele jaren voor hem hun carrières waren begonnen, niet alleen door het
schrijven van fashionable novels, maar ook door op te vallen met hun dandy-achtige
verschijning. In Parijs zag Wilde de samenhang tussen de franse vorm van dandyisme
en de décadence. Hij las het zojuist verschenen (1884) boek van J.-K. Huysmans, À
Rebours. De figuur van Des Esseintes liet hem niet meer los. Hij zou het decadente
dandyisme van Des Esseintes later transponeren in een Londense omgeving in The
Picture of Dorian Gray (1890). Hij identificeerde zich met Balzac door te schrijven
in een monnikspij of door te flaneren met een wandelstok met een ivoren knop. De
vraag wie model had gestaan voor de romanfiguur Des Esseintes leek gemakkelijk
te beantwoorden. Iedereen was er in 1884 van overtuigd dat Huysmans Robert de
Montesquiou had geportretteerd, iedereen, ook de Montesquiou. De bizarre inrichting
van de vertrekken van Des Esseintes leek een haast ongewijzigde beschrijving van
het appartement van de Montesquiou, en hetzelfde gold voor zijn kleding en zijn
houding. Pas in het voor-
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woord dat Huysmans na zijn bekering tot het katholicisme voor de editie van 1903
schreef, bleek dat men zich door de zetstukken had laten misleiden en dat de werkelijk
geportretteerde Huysmans zelf was. Wilde poseerde zonder enige vorm van
mystificatie voor de dandy's en hun opvattingen in zijn eigen boeken en toneelstukken.
De weergave van de gesprekken tussen lord Henry Wotton en Dorian Gray is de
weergave van Oscar Wilde's conversatiekunst. De opvattingen over kunst en literatuur
van Lord Henry zijn de opvattingen van Oscar Wilde. De beschrijving van Lord
Goring in An ideal husband is de beschrijving van Oscar Wilde's dandyisme. ‘Enter
Lord Goring. Thirty four, but always says he is younger. A well-bred, expressionless
face. He is clever, but he would not like to be thought so. A flawless dandy, he would
be annoyed if he were considered a romantic. He plays with life, and is on perfectly
good terms with the world. He is fond of being misunderstood. It gives him a post
of vantage.’ Wilde completeert het portret: ‘Enter Lord Goring in an evening dress
with a buttonhole. He is wearing a silk hat and Inverness cape. White gloved, he
carries a Louis Seize cane. His are all the delicate fopperies of fashion. One sees that
he stands in immediate relation with modern life, makes it indeed and so masters it.
He is the first well-dressed philosopher in the history of thought.’
Het dandyisme dat Wilde hier beschrijft is geïnspireerd op Baudelaire, zoals blijkt
uit het feit, dat hij met zijn dandyisme gestalte geeft aan wat Wilde modern life noemt
(een directe vertaling van Baudelaires vie moderne). Goring vindt het heerlijk verkeerd
begrepen te worden, en doet daar dan ook zijn uiterste best voor door zijn conversatie
te overladen met paradoxen. De paradoxen van Oscar Wilde zijn niet altijd even
diepzinnig; dikwijls zijn ze slechts berekend op een onmiddellijk komisch effect,
soms met eenvoudige middelen, zoals het vervangen van een bepaald begrip door
het tegenovergestelde. Voorbeelden vindt

men zowel in de romans als in de toneelstukken, zoals in een dialoog uit An ideal
husband, waar dowdy (slonzige vrouw) met dandy wordt verwisseld: ‘Mrs.
Marchmont: ...I hear she went to the Opera on Monday night, and told Tommy
Rufford at supper that, as far as she could see, London Society was entirely made
up of dowdies and dandies. Lord Goring: She is quite right too. The men are all
dowdies, and the women are all dandies, aren't they?’
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Wilde's omgekeerde wereld was amusant en onschuldig zolang hij die presenteerde
in het geheel van een luchtige komedie; bij het lezen van The picture of Dorian Gray
raakte men echter verontrust door de uit Frankrijk ingevoerde verheerlijking van de
schoonheid in verbinding met het kwaad. De inspiratiebron van The picture of Dorian
Gray, Huysmans' À Rebours, figureert in het verhaal als ‘the yellow book’, een boek
dat een vergiftigende uitwerking op Dorian Gray zou hebben. Dorian Gray ging de
levenswijze van Des Esseintes beschouwen als een patroon, een voorbeeld voor zijn
eigen leven. ‘Dorian Gray had been poisoned by a book. There were moments when
he looked on evil simply as a mode through which he could realise his conception
of the beautiful.’ Hoe was dit te rijmen met de on-victoriaanse uitspraak in de inleiding
van
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The picture of Dorian Gray. ‘There is no such thing as a moral or an immoral book.
Books are well written or badly written. That is all.’ In het proces tegen Oscar Wilde
zou deze uitspraak als bewijsmateriaal tegen hem worden gebruikt.
De figuur van Des Esseintes was weliswaar in de eerste plaats een personificatie
van Huysmans' eigen voorstellingswereld, maar de persoon van de dichter en dandy
Robert de Montesquiou had hem zeker ook voor ogen gestaan. In het Parijs van de
Belle Époque was de Montesquiou voor velen de verpersoonlijking van het dandyisme
in de betekenis zoals die zich in Frankrijk had ontwikkeld. Zijn verschijning was
perfect en ongenaakbaar. De inrichting van zijn appartement genoot in Parijs een
zekere faam, hoewel slechts weinigen waren uitverkoren om er persoonlijk ontvangen
te worden. In de kringen waarin hij verkeerde wekte hij verbazing door nu eens
toespelingen te maken op zijn aristocratische afstamming - hij was van zeer oude
franse adel -, dan weer door onbewogen allerlei volkse uitdrukkingen in zijn
conversatie op te nemen. De publicatie van À Rebours bezorgde hem ook veel
publiciteit, omdat hij door heel Parijs als het model voor Des Esseintes werd
beschouwd. In 1883 had hij eens Mallarmé in zijn bizarre woning ontvangen.
Huysmans had het verslag van Mallarmé over dit bezoek gebruikt voor À Rebours.
De Montesquiou kon echter niet weten dat hij door zijn vriendschap met Marcel
Proust niet alleen in een roman geportretteerd, maar op de snijtafel gelegd zou worden.
In 1921, het laatste levensjaar van de Montesquiou, verscheen Sodome et Gomorrhe.
Proust aarzelde bij de verschijning van dit deel van À la recherche du temps perdu
een exemplaar aan de Montesquiou te sturen, en toen de Montesquiou hem er speciaal
om vroeg, stuurde hij hem een exemplaar waarin een aantal bladzijden ontbraken.
In de figuur van de Baron de Charlus had Marcel Proust de laatste representant van
het franse dandyisme getekend, een man die na zijn schittering in de wereld van de
fin-de-siècle eenzaam zou overblijven als een misplaatste overlevende van de
ineenstorting van de Belle Époque.
Simone François heeft in haar studie Le dandysme et Marcel Proust twee
karaktertrekken van het dandyisme geformuleerd. Zij ziet het dandyisme ten eerste
als een beweging waarvan de aanhangers gedwongen zijn een aantal strikte
gedragsregels te volgen. Ten tweede zijn die regels van algemene aard. Simone
François onderscheidt drie gedragsregels: 1) Net doen alsof men een buitengewoon
belang hecht aan gebaren, bewegingen, gedrag en aan alles wat karakteristiek is voor
de verschijning van het individu. 2) In de maatschappij aanschoppen tegen
geaccepteerde waarden, zonder er ooit echt mee te breken. 3) Zichzelf dwingen tot
onbewogenheid.
Voor Simone François beantwoordt de Charlus het meest aan deze regels: ‘Het
steeds voorkomende optreden van baron de Charlus in het
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werk van Proust geeft telkens weer het beeld te zien van de perfecte dandy (...)
Charlus is het model van een dandyisme dat afgeronder en duidelijker is dan dat van
Dorian Gray of Des Esseintes.’ Zijn dandyisme is af te lezen aan zijn moraal, zijn
smaak en zijn taalgebruik. Zijn religie is verbonden met het demonische; zijn smaak
is toonaangevend in het kiezen van elementen uit de moderne tijd en het naar voren
brengen van gebruiken uit aristocratische tijden; zijn conversatie is precieus, maar
kan zonder toonverschil omslaan in de meest ongehoorde grofheden. Met het
dandyisme van de Charlus verdwenen de laatste stralen van Baudelaires ‘soleil
couchant, superbe, sans chaleur, et plein de melancholie’. De verwachting van Oscar
Wilde: ‘The future belongs to the dandy’ was onvervuld gebleken. De dandy was
passé; hij had zijn publiek verloren. Tot een werkelijk démasqué was het nooit
gekomen; de dandy heeft immers geen ander masker dan zijn eigen huid.

Mensje van Keulen Fragment
Bron tilde truitjes en ondergoed van de plank, legde ze op het bed en stapelde de
kledingstukken opnieuw teneinde vooral niets over het oog te zien. Het blauwe truitje,
de drie witte knoopjes in het midden, zat er wel bij en dat had hij gelijk met het
eendere, rode exemplaar gekocht. Was hij 't dan toch vergeten? Hij legde de kleren
terug, keek op de bodem van de kast, tussen de overhemden en colberts die hij over
de kleerhangers had uitgehangen en trok vervolgens de koffer, waarvan hij toch zeker
wist dat die op een spiegeltje na leeg moest zijn, onder het bed vandaan.
Zou hij het thuis op zijn kamer in het dressoir hebben laten liggen? Of had hij het
misschien laten vallen waarna mevrouw Wiersma tijdens het opruimen van zijn
kamer mogelijk gedacht had dat het een stukje vuile was betrof? Had hij het misschien
in de winkel al vergeten? Absoluut niet. Hij herinnerde zich hoe hij met in zijn ene
hand de twee truitjes, de zak met zijn andere hand fijnkneep tot een prul en deze in
de prullenmand wierp. Dan het blauwe maar, zo'n ramp was dat niet. Hij had
voldoende verschoning bij zich voor de acht dagen die hem van zijn vacantie nog
resteerden.
Besluiteloos keek hij even neer op de bovenzijde van zijn pantalon waarvan hij
de tailleband ontknoopt en de ritssluiting reeds gedeeltelijk geopend had zodat de
broek een weinig was afgezakt en tegelijkertijd twee opzijhangende flappen een witte
driehoek onthulden. Hij besloot slechts zijn bovenlichaam wat
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op te frissen, ritste zijn broek dicht, vouwde het vuile hemd van vandaag op en stopte
het in een plastic tas.
Het was een heel gedoe om je van top tot teen aan een wastafel, staande op een
kleedje, te wassen terwijl niet te voorkomen was dat het zeil en de zoom van het
gordijn bespat raakten. Toch had hij het om de dag met lichte tegenzin gedaan, zich
sussend met de gedachte dat dit primitieve comfort nog maar twaalf, nog maar tien
dagen zou duren. Hij draaide de warmwaterkraan open die alras een harde,
ondoorzichtige, hete straal doorliet en mengde koud water bij. Er was wel een douche
maar die lag buiten naast het toilet tegen de keuken gebouwd. Mevrouw Tummers
had hem er bij zijn komst, waarschijnlijk uit gewoonte, op gewezen. Want toen hij
telefonisch twee weken volledig pension wilde reserveren herinnerde ze zich zijn
verblijf vorig jaar al nadat hij alleen nog maar zijn naam (misschien iets te
nadrukkelijk?) had genoemd. Ook die keer had hij van de douche geen gebruik
gemaakt. Hij was er eenmaal met een handdoek binnengegaan en merkte dat er
minstens een dozijn verschillende insecten vertoefde. Bovendien bleek dat de ruimte
boven de deur, waardoor de dierentuin vrijelijk in en uit kon kruipen, zo groot was
dat men in de tuin wellicht iets van zijn hoofd kon zien. Ten overvloede bedacht hij
later, dat een bijziende of aangeschoten pensiongast zich in de deuren zou kunnen
vergissen want op een summier bordje na scheelden ze in uiterlijk niets van elkaar.
Kinderstemmen. De zoontjes van mevrouw Tummers. Bron gluurde langs het gordijn
en zag ze elkaar achterna rennen. Joelend en springend verdwenen ze tussen de
bomen.
Op een been balancerend goot mevrouw Tummers een emmer water leeg over een
bloemenperkje. Hollandse vrouwen, dacht Bron, als ze de dertig zijn gepasseerd
zwellen ze op van keel tot knieën. Iedere uitverkoop een maatje groter. Alleen hun
onderarmen en -benen blij-
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ven slank en daar zijn ze dan - godnogaantoe - trots op. Zijn tantes uit Delft, z'n
moeder, mevrouw Wiersma, mevrouw Tummers.
‘Meneer Bron,’ zei mevrouw Tummers verrast toen ze hem op de schommelbank
ontdekte.
‘Goedenavond mevrouw.’ Hij sprak de woorden overdreven gearticuleerd uit alsof
het er niet twee maar drie waren.
‘En hoe heeft u het vandaag gehad? Naar uw zin?’
‘Ja hoor, dank u. Ik heb een lange wandeling gemaakt langs de Geul. Het was er
erg mooi.’
‘Het weer is ook zo aangenaam, meneer Bron.’
‘Ja, erg goed.’
‘Excuseert u mij,’ ze knikte naar de emmer en lachte verontschuldigend. ‘Alles is
schoongemaakt en geschild maar ja, er moet natuurlijk nog wat meer gebeuren in de
keuken.’ En met een ernstig gezicht: ‘Als u de jongens mocht zien zoudt u dan zo
vriendelijk willen zijn ze naar binnen te sturen? Frans moet naar bed.’ Midden in de
boogbeweging die hij zijn ogen liet draaien alsof ze iets anders zochten, keek hij
haar even aan. ‘Ik zal het in de gaten houden,’ zei hij.
‘Fijn. Tot over 'n uurtje dan maar... u houdt toch wel van appeltaart?’
Hij keek haar na: twee witte kuiten die het trapje naar de keuken opliepen.
Vierkantjes in de knieholtes. Even later kwam ze de keuken weer uit. Met de emmer
die ze, zo bleek toen ze hem bij de rozen omkipte, met een laagje water had gevuld
om op de bodem achtergebleven zand weg te spoelen.
Ze keek om zich heen: ‘Frans... Jacques...,’ en liep achteromkijkend, de emmer
voor zich uithoudend, terug. Op het trapje zette ze een hand aan haar mond: ‘Frans...
Jacques.’ ‘Zulke blagen,’ zei ze vergoelijkend tegen de vier Belgische heren die na
een partijtje voetbal tussen de dépendances ongezond hijgend, zwetend en aangelopen,
op de bar aansjokten om van enige pilsen en wittekes bij te komen.
Bron stond op toen de mannen binnen waren, liep naar de schommel en riep:
‘Frahans... Jahacques...’ Hij keek naar het zitplankje, bewoog het via het touw. In
de door afzettende en remmende voeten ontstane kuil lagen snoepwikkels, ijsstokjes,
een ingetrapt plastic limonadebekertje.
Mevrouw Tummers had de nieuwe pensiongasten zeker aan zijn tafel geplaatst omdat
ze dit echtpaar vond misstaan bij dat jonge Haagse stelletje dat mekaar steeds aankeek,
aanraakte en, smakeloos, hapjes voerde. De Belgen hadden ook teveel met elkaar te
maken, vooral wanneer ze grappen, bestemd voor eigen oren, in een frans vol Waalse
snotproppen omzetten. En dat grove mens in de hoek, vast een rijke boer uit de buurt
die hier af en toe kwam om te eten, hield mevrouw Tummers tussen de gangen door
voor zichzelf gereserveerd. Ze spraken met elkaar in hetzelfde Limburgse dialect en
leken veel plezier te hebben.
Met een ‘Gutenabend’ was het echtpaar tegenover hem komen zitten. Hij nam
zich voor geen duits te spreken. Die mensen moesten, luttele kilometers van de grens
verwijderd, minstens weten hoe het hier behoorde te worden uitgesproken. ‘Eet
smakelijk,’ zei hij bij het opdienen van de soep zonder ze aan te zien. Als ze iets
wilden weten moesten ze het maar vragen. Maar liever niet. Daar kwam hij hier niet
voor. De vrouw schraapte de laatste restjes van de soep, afgekoeld en tot strepen
gestold, van haar bord. De hand van de man kroop op als een bos worteltjes en kwam
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plotseling op hem af. ‘Bitte.’ Hij wilde zich voorstellen, ging staan. Ook zijn vrouw
ging omhoog van haar stoel. Herr und Frau Schiller. Wat moest hij nou zeggen?
Mensen. Praten. Nee, daar zat hij hier niet voor.
‘Mmmm,’ was het eerste dat hij weer van ze hoorde. ‘Fisch.’
Hij zag Jacques' handen de schalen neerzetten en zei: ‘Een fles wijn voor deze
tafel. Dank je.’ Het echtpaar protesteerde: ‘Dat was toch werkelijk teveel, ze konden
best water drinken’ en bedankte hem uitbundig voor deze aardige geste.
Na het toasten en de eerste slok brak de Duit-
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ser los: ‘Ich bin top-manager.’
En Bron at en knikte onder het luisteren naar de man zijn werkzaamheden, namen
van steden, producten, Afrikaanse landen, sommen geld (dat is dus in guldens...)
‘Mooi zo, mooi zo,’ zei Bron wanneer de man uitkauwde. Aanvankelijk
ondersteunde de vrouw het betoog maar bij het noemen van collega's en concurrenten
die over de grens veilig genoemd konden worden maar haar als te indiscreet of te
vervelend voorkwamen, draaide zij zich af en keek ongeïnteresseerd naar de Belgen
die meer dronken dan aten. Toen Jacques het nagerecht opdiende legde Bron zijn
hand op de jongen zijn arm. ‘Neem jij dat stuk staart van mij hè.’
Het kind weigerde. Dat hoorde bij het diner. Inclusief.
‘Ik hoef niet, neem jij 't maar hè.’
‘Ik hoef ook niet meneer.’
‘Welwaar, jij vindt dat lekker. Toenou.’
‘Ik heb al gehad meneer.’
‘Het is toch lekker? Vooruit joh.’
Onwillig schoof de jongen het stuk taart terug op de schaal en liep naar de keuken.
Zonder dank u, zonder... Bron voelde zijn hart tekeer gaan, de harde zitting onder
zijn derrière, zijn grote handen die machteloos aan het fijne linnen onder de tafelrand
wriemelden... zonder dankuwel meneer Bron. Hij zou er niet lekker en dankbaar,
denkend aan hem, van smullen. Het ging in de vuilnisbak of naar een ander, die boer
in de hoek misschien die wel twee punten lustte.
‘We hebben een hond.’
‘Een...’ De vrouw dacht na, mompelde overeenkomende geluiden. ‘Nou ja, een
hushpuppie. Jachthond. Die gaat altijd mee waar we ook naartoe gaan.’
Heer Schiller ging de hond halen. De vrouw informeerde Bron over de leeftijd en
afkomst van het beest, en hoe - zo aanhankelijk als een kind - ie wel was.
Kort aan de lijn gehouden voerde de Duitser de hond naar Brons tafel.
‘Die lieve oude Victor.’
‘Victor van victory,’ zei de Duitser.
‘Ja,’ zei de vrouw die het Bron al had uitgelegd. ‘Engelse voorouders. Victory.
Churchill.’
‘Je mag pas zitten als ik zitten zeg,’ zei de Duitser en trok de hond aan zijn achterlijf
omhoog. Hij plukte een stukje deeg van de taartpunt van zijn vrouw. ‘Wie spricht
der Hund?’ De hond jankte. Zijn baasjes keken vertederd.
‘Je moet toch blaffen,’ zei de vrouw.
‘Hij kan het ook in het Hollands,’ zei de man en tastte nogmaals naar het stuk
taart.
‘Ja, hahaha.’ Bron stond op, aaide de hond vluchtig over de kop en zei: ‘Bis
morgen. Gutenacht.’
Hij wist precies hoe het paadje naar zijn kamer in het huisje dat uit twee kamers
bestond, liep. Nummer acht, eigen ingang. Nummer negen was van een van de Belgen,
die nooit zijn gordijntjes toedeed alsof hij van de zon wakker wou worden terwijl
hij nooit voor negen uur naar buiten kwam.
Kwart over negen, de zon was amper onder. De wijn hing hem in de benen. Hij
liet zijn broek zakken, drapeerde hem zonder op de vouwen te letten over de stoel
en kroop in bed. Op vacantie geen pyjama. Morgen zou hij zich verder wassen. Alles
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schoonmaken. Gutmachen. Die rotduitsers. Jacques had 'n hekel aan 'm, wilde zijn
taart niet.
‘Mama, een fles wijn voor deze tafel!’ Jawel, hij kreeg de baard in zijn keel.
Binnenkort zou zijn borst breder worden, zijn fijne handjes die zonder trillen glazen
volschonken, zijn ideeën, wensen, alles zou anders worden. Dat zachte gezicht, hoe
lang nog, hoe lang? En dat tengere lijfje dat nu nog zo zelfverzekerd en blij om te
mogen helpen, servies ronddroeg.
Bron trok het dek wat vaster om zich heen. Geborgenheid is stevig ingestopt in
slaap vallen.
Uit dat lijfje (hoe had hij er zelf op die leeftijd niet naar verlangd, gesnakt?) zou
haar gaan groeien. O zo vreselijk vreselijk jammer.
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Hans Warren Gedichten
De zondvloed
Ik sprak met jou over je oom,
een wielrenner met kersenrode lippen
in een bruin geolied gezicht.
Hij trapte achter de bus aan, een adonis,
jij was toen nog een kind, en die Leo
iets jonger dan ik. Hij is nu, zeg je,
hereboer op een kasteel in Frankrijk,
half de veertig, en nog steeds erg knap.
Ik heb nooit meer aan hem gedacht,
hij is die wielrenner gebleven, op een meiavond
voorbijzoevend met een zachte geur van olie,
zijn onmogelijk rode mond open in een lach.
Nee, het is erger, ik vond hem terug
op ‘De Zondvloed’ van Adam Elsheimer:
de naakte jongen die met gespannen rug
in de boom klimt: zijn griekse tenen
gespierd tegen de schors; dit is zijn profiel,
uit het schilderij slaat zijn geur:
zweet en iets zoetigs, en het is
dus al eeuwen geleden gebeurd.

Palimpsest
Tot het nulpunt genaderd:
een schilder met een afgekrabd
oud linnen dat nog vibreert
van uitgewiste kleuren, een monnik
met een nog bruikbaar perkament
waarop ieder een oude tekst vermoedt.
Ik teken ogen over ogen, steeds dieper
lippen over een mond die weet:
ik schrijf van de koningskinderen,
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het water, de begonnen vogelnesten.
Dus zal ik je terugvinden,
een dag, alleen: jij bent het dan niet,
ik ben het telkens met mijn spiegel.
Maar jouw beeld was zo dierbaar,
zo dicht bij het volmaakte.
Het tekenen van ogen over ogen,
het schrijven van tekst over tekst
wordt steeds moeilijker.

De bakker van Zelzate
We waren op de kermis zo gelukkig
als vissen in het klatergoud van onze liefde
wetend dat rose rose is en zoet bedrog
boven het schelle licht het oorverdovende
bloeiende linden in eeuwenoud duister.
Hoe mooi waren we, betoverd door het schijnsel
uit kramen, bruin de huid, de ogen
blij glanzend, en ook de geur beneden
was eeuwenoud, kaneelstokken, jong zweet,
gerookte aal en kruit. Er was geen tent
waar we niet in gingen: de boksers, de
getatoeëerde Venus, de man zonder armen
die een klavier bespeelde met zijn tenen
en ook de tent met monsters, in bokalen
de halfvergane rottenis op sterk water
en afgedankte curiosa van een medische
faculteit uit achttienhonderdtachtig,
waaronder, in was, griezelig natuurgetrouw
het abdomen van de bakker van Zelzate
die twee penissen had, in erectie weergegeven,
de ene iets forser dan de ander, het schaamhaar
zorgvuldig ingeplant. Wat hebben we
gefantaseerd over de mogelijkheden
van die man.
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Portfolio A. Paul Weber; een onbekende lithograaf
Door W.D. Kuik
Je zou op dezelfde manier over A. Paul Weber kunnen spreken zoals Arnold Bennet
over Ambrose Bierce sprak: Bierce, dat is een geweldige vent, ongelooflijk wat een
schrijver, uniek, Bierce, Bierce ja wie is dat ook al weer.
Nu heeft Weber op Bierce voor dat hij niet met woorden werkt maar met stenen
en die blijven, zou je denken wat zwaar op de maag liggen, zou het? Ik ken het werk
van de graficus Paul Weber vrij lang, een jaar of twintig, en dat is in werkelijkheid
kort want Weber is op de kop af 80 jaar geworden in november 1973 en hij illustreerde
en maakte prenten reeds ver voor de tweede wereldoorlog toen ik nog hoog en vochtig
in de crisiswieg lag. Eigenaardig dat hanteren van de kalender met oorlogen in je
achterhoofd, een beetje a-christelijk, maar dat ligt me en hetgeen belangrijker is het
past bij de prenten van deze lithograaf, die daarnaast ook geschilderd heeft, houtsneden
vervaardigde, illustreert het laatste, ik zei het reeds.
Het is echter de lithograaf waarover ik het in de eerste plaats wil hebben, a. omdat
deze grafische techniek me bijzonder interesseert, b. daar Weber een van de grote
oudere Duitse lithografen is.
Zonder nu al een grafteken voor hem op te willen richten: Weber hoort thuis in
het rijtje namen dat de Duitse lithografie aanzien heeft gegeven: Slevogt, Liebermann,
Corinth, Orlik, Kapstein. De reeks is zeker niet volledig.
Natuurlijk zou ik ook Menzel moeten noemen maar deze kunst-Alberik hoort
mijns inziens geheel thuis in de negentiende eeuw met zijn krijtje, penseel, schaver
en krabnaald, al stierf hij in 1905, en is het dus mogelijk dat Paul Weber in zijn jeugd
nog een glimp van hem heeft opgevangen. Buitendien zou het me verbazen als Weber
zich niet aangetrokken zou voelen tot het werk van deze te veel vergeten meester
van de Duitse lithografie, ik hoef slechts te denken aan Menzels ‘Melancholia-prent’
om dat haast zeker te weten. Hoe het zij ik wil me beperken tot het rijtje steentekenaars
die in de twintiger jaren toen Weber begon zijn grote broers waren, en waar hij nu
de evenknie van is geworden, hoe anders zijn stijl en inzet van tekenen ook is.
Wat heeft hij dan gemeen met deze door mij genoemde figuren? Zijn, laat ik het
rustig zeggen technisch ouderwetse inzet ten opzichte van het vak van steentekenen
en -drukken. Om deze uitspraak waar te maken is het wellicht aardig zijn naamgenoot
Weber te citeren die een geschiedenis over de lithografie verzorgde ‘Saxa Loquuntur’
(Stenen spreken), Heinz Moos Verlag 1964: ‘Die Leistungen der jungen deutschen
Lithographen müssen wir jedoch auch im Zusammenhang mit dem hohen Stand der
Künstlerlithographie älterer deutscher Meister sehen. Wenn einerseits Anregungen
von aussen - aus Frankreich vor allem - über Ausstellungen und Publikationen nach
Deutschland kamen, so waren es andererseits
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Das Gerücht
Omslag: Der Pilger (zu Goethe: Reineke Fuchs)
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Optimismus ist Feigheit
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Der letzte Privatier
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Das gute Meissner
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Die Ratte
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Der Staatsfeind
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Das Neueste

[tijdschrift] Maatstaf, Maatstaf. Jaargang 21

48

Das Verhängnis
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Der Grossinquisitor
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Der sterbende Hecht

[tijdschrift] Maatstaf, Maatstaf. Jaargang 21

51

Pan
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Der Angler
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die Massstäbe, die Lithographen wie A. Paul Weber und Hans Theo Richter gesetzt
haben: Diese Massstäbe wirken weiter und weiter. A. Paul Weber, 1893 in Arnstadt
in Thüringen geboren, seit zwei Jahrzehnten in Schretstaken bei Hamburg ansässig,
hat das lithographische Handwerk von Grand auf erlernt. Er zeichnet auch heute
noch unmittelbar auf die Steinplatte, druckt selbst oder überwacht den Druck. Die
Gewissenhaftigkeit im Handwerklichen teilt er mit jenen Lithographen der Alten
Schule, die in den zwanziger Jahren Meisterwerke der Lithographie schufen: Slevogt,
Orlik, Liebermann und Rudolf Grossmann.’
In het algemeen ben ik het met dit citaat eens - anders had ik het niet gebruikt slechts het optimistische ‘weiter un weiter’ kan ik niet onderschrijven, ik dacht dat
de stand van zaken minder prettig zat, dat veel grafici van de nieuwe garde die
‘ouderwetse aanpak’ niet meer zo vreselijk belangrijk vinden; uit slecht bedacht
eigenbelang overigens.
Het is nogal eens de gewoonte tegenwoordig, vooral als een prentmaker behoorlijk
in de markt ligt, de uitvoering van de prenten over te laten aan de zgn. beroepsdrakker,
terwijl als het om de lithografie gaat, het direct tekenen op steen vervangen wordt
door het werken op overdrakpapier, ik acht dat een gevaarlijke ontwikkeling, temeer
omdat de grafiek populair aan het worden is, het kan tot vervlakking en verschraling
van de prentkunst leiden. Niet alleen het ontwerpen met de etsnaald op de koperplaat,
het graveren in het blok, het tekenen op de steen maakt de prent, mede het drukken
is van belang, eigenlijk wordt een prent gemaakt in een samenspel van drukken en
ontwerpen.
Proefdrukken kunnen mijns inziens slechts door de graficus getrokken worden,
hij alleen weet wat voor een uiterlijk zijn prent behoort te hebben, daar kan de beste
drukker geen fluit over zeggen met al zijn vakmanschap op de plank. Als het goed
is moet die drukker daarna dan robot spelen, precies en keurig de proef na-apen, 59,
80, 100 maal, uiteindelijk een weinig keurige opdracht een beetje verguld omdat de
man onder het goedwillend oog van Jan de kunstenaar, ook een vleug artistieke geur
aan zijn jas mag laten hangen als Jan tenminste niet te lui is om er bij te zijn.
Grafici, dat hoort, drukken hun prenten zelf, Whistler verkondigde dit reeds als
het om het etsen ging, Weber is een voorbeeld in de lithografie, en ik sluit me bij de
heren aan.
Ik houd niet van die gemakkelijke ‘mentaliteit’, ze is niet gewenst in de grafiek,
een uitzondering wil ik maken voor zeer grote oplagen en ingewikkelde opdrachten
waar typografie, grafiek en bindwerk een uitgekookt geheel gaan vormen, daarvoor
heeft de graficus meestal geen outillage ter beschikking; dan springt die uitnemende
vakdrukker - een schaars artikel tussen twee haakjes - als koning kikker naar voren,
maar laat hem niet alleen springen ga er beslist met de neus op staan, anders loop je
kans prenten voor ogen te krijgen waar je zelf niet van gelooft dat je ze gemaakt
hebt.
Terug naar de anecdote waarmee ik dit stuk opende. Is Weber werkelijk zo'n grote
onbekende? Niet in Duitsland vertrouw ik, in Nederland echter staat de waardering
voor Weber er minder goed bij, een bewering die ik zal kruiden met anecdoten uit
de Hollandse artistieke binnenhaven.
Een jaar of vijf geleden schreef ik in het Parool een artikel over een graficus die
daarnaast in de vijftiger jaren eveneens als criticus een opvallende rol heeft gespeeld,
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door zijn heftig geschrijf over ‘moderne kunst’, nogal met de botte bijl uitgevoerd,
eerlijk gezegd dom, zijn grafiek was me liever, veel aandacht trok.
Ik stelde in het artikel o.a. dat zijn werk beinvloed was door de prenten van A.
Paul Weber, ik bedoelde het als een compliment. Kort na publicatie ontving ik een
beminnelijk briefje dat mij ernstig waarschuwde heel voorzichtig te zijn (toon: geachte
onbesuisde jonge collega) met het woord invloed. Hij had

[tijdschrift] Maatstaf, Maatstaf. Jaargang 21

54
nog nooit gehoord van een meneer A. Paul Weber, kende de man niet; buitendien
moest ik bedenken: de zaak had wel eens precies omgekeerd in elkaar kunnen zitten
(toon: wees toch beslist voorzichtig jeugdige vriend, weeg uw woorden op een
goudschaal).
De reactie vanuit mijn leunstoel was, men denkt wel eens wat: er zijn twee
mogelijkheden: de man speelt leugenaar en dat leek me in dit geval onnodig of hij
was een mol, want Paul Weber had juist in de periode dat mijn briefschrijver optrad
als kunstcriticus een tentoonstelling van zijn werk in Haarlem gehouden, terwijl
daarnaast Prenen die in die tijd over tekenen en prentkunst schreef reeds behoorlijk
aandacht had geschonken aan figuur en werk van A. Paul Weber.
Je zou zo zeggen een criticus met een sterk behoudend standpunt, die moet toch
afvliegen op een expositie van duidelijk figuratief werk waar zeker behoudende
elementen in aan te wijzen zijn; en dan nog een tentoonstelling onder de rook van
Amsterdam, en dan nog een lofzang van Prenen, je vraagt je af, liever ik vraag me
toch nog af: kan mijn laatste veronderstelling over die mol wel juist zijn geweest?
Paul Weber had echter niet alleen in Haarlem moeten exposeren, mijn geboortestad
Utrecht had eveneens de eer kunnen hebben zijn werk binnen haar muren te
aanschouwen, een deftige tekenaar in een deftige stad, wat zou dat een brokatengeheel
zijn geworden; nu lieg ik. Het feest ging niet door, de tentoonstellingscommissie van
de Utrechtse Kring, een door de gemeente gesubsidieerde kunstzaal, inmiddels ter
ziele geloof ik, er is reeds menige kunstbok geschoten in Utrecht, de Utrechtse
brokatenmantel vertoont op dit stuk smeur en gaten, wilde geen prenten van Weber
in haar zalen, het werk was te onbekend. Op één lid na, de graficus Dick van Luyn,
die trouwens zelf het plan had aangebracht om de tentoonstelling te houden, was er
geen hond in de commissie die ooit van Weber en zijn prenten had gehoord. O heilige
deskundigheid mijn naam is haas.

Biografie
A. Paul Weber wurde am 1. November 1893 in Arnstadt (Thüringen) geboren. Ab
1908 Wanderungen durch Deutschland. Erstes Arbeitsgebiet: Angewandte Graphik,
Reklame. 1914-1918 Kriegsteilnehmer. Seit 1920 verheiratet mit Frau Toni geb.
Klander. Der Ehe entstammen zwei Söhne und drei Töchter. Wohnsitze: Arnstadt,
Spandau, Oberellen, Nikolausberg, Reinhausen, Brümmerhof: seit 1936 Schretstaken
bei Schwarzenbek (Lauenburg).
1919-1936: Erste Illustrationen zu den Fastnachtsspielen von Hans Sachs, zu
‘Eulenspiegel’ und dem Buch ‘Der Zeitgenosse’. Ausstellung bei den Juryfreien in
Berlin. Illustrationen für Buchreihen und zu Goethes ‘Reineke Fuchs’ so wie
Grimmelhausens ‘Simplicissimus’. Gründung der eigenen Clan-Presse. Marken und
Zeichen. Bucheinbände. Illustrationen u.a. zu Machiavelli und den Büchern ‘Mord
an der Zukunft’, ‘Literatenwäsche’, ‘Demokratenspiegel’ sowie der Kampfschrift
von E. Niekisch: ‘Hitler, ein deutsches Verhängnis’. Politische Zeichnungen für die
Zeitschriften ‘Widerstand’ und die Wochenzeitung ‘Entscheidung’. Bildreihe: ‘Die
Bomber’. 1935 erschien im Widerstands-Verlag, Berlin: ‘A. Paul Weber,
Zeichnungen, Holzschnitte und Gemälde’. In diesen Jahren entstehen Gemälde,
insbesondere
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Porträts. Reisen führen nach Holland, Belgien, Frankreich, Italien und den USA. 1937
Politische Haft. Bildreihe ‘Die Schachspieler’.
1938-1943: Illustrationen zu: François Villon: ‘Balladen’ und Mendoza: ‘Lazarillo
von Tormes’ sowie die Reihen ‘Britische Bilder’ und ‘Leviathan’. Von 1949 an
Mitarbeiter bei der ‘Griffelkunst’, Hamburg - eine Vereinigung von Kunstfreunden.
1944-1945 Soldat.
Ab 1947 zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland; zunächst in
Hamburg-Langenhorn, Lübeck, Lich, Kiel, Mannheim, Nürnberg und Bremen. Seit
1948 stärkere Zuwendung zur Lithographie. Herausgabe der Abzüge als Handdrucke
der Clan-Presse. Dann II. Internationale Schwarz-Weiss-Ausstellung in Lugano und
weitere Ausstellungen in Hamburg-Bergedorf und Flensburg.
Beginn der Arbeit an den Handwerkerbildern, den ‘Weinheimer Drucken’. 1949
war bei Asmus Boysen in Hamburg der Band Dr. Otto Monsheimer: ‘A. Paul Weber’
erschienen, und 1952 kommt das Auswahlbändchen: ‘Hoppla Kultur’, 50 Bilder zur
Herrlichkeit unserer Zeit, eingeführt von Dr. F. Fuglsang, heraus. Seither Arbeit an
den graphischen Folgen ‘Arzt und Patiënt’, ‘Kunst, Künstler und Publikum’ und an
den Lithographien zum ‘Tierbilderbuch’. In den letzten Jahren mit immer stärkerer
Wirkung Ausstellungen in Frankfurt, Hameln, Emden, Marl, Plön, Hamburg,
Neumünster, Berlin und in Haarlem (Holland).
Overgenomen uit:
A. Paul Weber, Graphik, Gerhard Stalling Verlag, Oldenburg-Hamburg, met een
inleiding van Georg Ramseger, 1956.
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Joyce & Co Work in progress
Corvo en andere goden
Heel roerloos zat ik daar en gaapte heftig, als werd mijn geest door slaap of koorts
besprongen. Toen, in de stilte, van diep beneden mij de toren die ik niet kon zien,
hoorde ik de klokken, een voor een en allen na elkaar. Hoe droevig waren al deze
schrijverslevens, zo triest en troosteloos, even heilloos als de herfst. Uiteindelijk was
ieder van hen hetzelfde lot beschoren: athanasivs contra mvndvm en als het niet de
wereld was die zich zo vijandig opstelde, dan leek het in ieder geval zo te zijn in de
gedachten van hen allen. En toch, in de grootste ellende en de meest vernederende
omstandigheden, bleef de nobelheid en de adellijke trots in het aangezicht van de
bladspiegel en de spiegel van het gelaat bewaard. Dit was wel zeer treffend het geval
geweest in de raafachtige elementen van het schrift en het profiel van FREDERICK
ROLFE, in gehoorzaamheid onderworpen aan de Heilige Katholieke Apostolische
Roomse Stoel, D.G.+, wiens zielerust ik in Uw gebeden aanbeveel (hij was zo moe)
en in wiens boeken een verheven, cerebraal en ceremonieel taalgebruik zich paarde
aan de bestudeerde en stijlvolle pracht van zijn decoratieve pakket. Mick had mij
nog niet zo lang geleden op het spoor gebracht van deze eenzame en vergeten
pseudobaron, die in het marmer van een van zijn biovolente protagonisten op het
eiken van mijn werktafel stond. Een kleine woordenwisseling tussen ons was het
gevolg geweest van het mij ten geschenke doen van de door hem gehakte en gepolijste
buste, waar tussen de ruwe putjes en strepen van de puntbeitel en de getande beitel
aan de achterkant Hadrian VII was geslagen en ofschoon hij er verder niet meer over
wilde praten (ik kon mij wel voor de pedante kop slaan) leende hij me toch zijn
exemplaar van het bekendste boek dat baron Corvo geschreven had. Werkelijk, zoals
de buste van Pallas, waarop de raaf van POE neerstreek, had het gladgeschoren gezicht
van de man met zijn opvallend edele neus iets weg van de corvvs corax en God Weidt
De Raven had het motto kunnen zijn van deze vasthoudende katholiek, devs pascit
corvos, als het er niet alles van weg had gehad dat Hij zich van ROLFE had
teruggetrokken. Misschien lag daarin de sleutel tot heel zijn leven, dat zijn roeping
door de kerkelijke autoriteiten keer op keer gewantrouwd werd, ofschoon sommigen
zeiden dat veeleer zijn homosexualiteit tot zijn isolatie en ballingschap geleid moest
hebben en ik het meest geneigd was met anderen te concluderen dat het er allemaal
niets toe deed en dat we hier slechts te doen hadden met een geniaal schrijver in wie
de trots van het ambacht hem elk normaal contact met de normale mensen onmogelijk
maakte. Ik bedacht hoe goed wij, de baron en ik, het Horatiaanse motto zouden
kunnen delen: ik haat de onreine massa en houd haar verre. Voor ROLFE was
properheid een van de voornaamste deugden en zij gaf hem de kracht om in elke
hem toegestoken hand krachtig te bijten. Heel zijn leven stelde hij Zijn Moeder de
Heilige Kerk aansprakelijk voor zijn bekering en de Engelse
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katholieken voor zijn levensonderhoud. Maar ook al hadden de wereld en de Kerk,
beide zijn vijanden, hem tegengewerkt en onmogelijk gemaakt, zij verschaften hem
toch ook zijn ingrediënten, le haut monde door de heraldieke aantrekkingskracht en
rijke geschiedenis die vooral de Italiaanse adel op hem uitoefende (de titel baron van
Corvo werd hem verleend door de hertogin van Cesarini-Sforza), en de Kerk door
haar purperen waardigheid van de ceremoniële pauselijke omgeving. Gekoppeld aan
zijn middeleeuwse instelling en werkmethoden vormden deze twee machten het
terrein van zijn literaire research en belangstelling, niet in de laatste plaats om het
vertoon van een traditionele waardeschaal die nauwelijks aansloot bij de maatschappij
en zich afspeelde binnen een geheel eigen esthetische curve, maar die gedurende
millennia de geschiedenis en de ontwikkeling van de geest bepaald hadden. Als een
monnik verdiepte ROLFE zich in de tijd van de Borgia's, voor welk geslacht hij een
intense bewondering koesterde en waar hij beweerde (in de naam van Corvo) een
laatste afstammeling van te zijn en als een monnik calligrafeerde hij zijn schitterende
manuscripten, in zilveren en paarse inkt op perkamentachtig papier als het
zesde-eeuwse manuscript van de Wenengenesis, gebonden in leer dat bedrukt was
met eigen patronen van brilliante hibernische motieven die aan de Lindisfarne Gospels
ontleend konden zijn. Heel de ijdelheid en de edelheid van zijn adel sprak uit dit
edelaardige schrift.
Met welk een schittering van aankleding en milieu en met welk een plechtige
ceremoniële motoriek begiftigde hij zijn personages die zich ontplooiden uit zijn
gefingeerde vertalingen van in macaronisch Grieks en Latijn geschreven manuscripten,
ROLFE bezat heel de scala van middeleeuwse vaardigheden, een zeldzame combinatie
van doctrine, eruditie en wetenschap, een geheel van tradities en feiten van de voor
hem vitale achtergrond, en deze eigenschappen combineerde hij met de zuiverste
renaissancistische instelling, die hem inspi-
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reerde tot een niet te onderschatten kennis van het Grieks en het Latijn, in welke
talen hij dreigbrieven schreef, aanklachten indiende en banvloeken uitsprak. Hoe
verschrikkelijk juist en tegelijk gedurfd was het niet om de Kerk in de eerste plaats
te bewonderen om de kunst die Zij veroorzaakt had, om het schitterende
dertiende-eeuwse Latijn dat om Harentwille geschreven was, om de slank afkledende
supermode van strakke witte pauselijke soutanes, purperen sjerpen, zilveren mantels,
om de waardige plechtigheid die de celibataire eenzaamheid vergezelt en de
uitgebalanceerde omgang binnen Haar hiërarchie bepaalt. Deze ROLFE, Inglese
italianizzato, diavolo incarnato, belichaamde voor mij het ideale schrijversleven en
zijn resultaten, de romans In His Own Image, Hadrian VII, The Chronicles of the
House of the Borgias, The One and The Many, Don Renato (An Ideal Content),
Hubert's Arthur, Don Tarquinio, The Weird of the Wanderer en The Desire and
Pursuit of the Whole waren voor mij bijna de optimale resultaten die zo'n leven kon
opleveren.
Was het dan noodzakelijk (zoals het in ieder geval leek) dat zijn dagelijks leven
zich afwikkelde in een steeds groeiende ellende, dat hij nooit een dag zonder schulden
had gekend, dat zijn beste vrienden hem bij voortduring in de steek lieten, dat hij
zich tot het diepste vernederen moest door steeds om het noodzakelijkste geld te
bedelen? Van het begin af aan was het mis gegaan als ROLFE eenvoudig in zijn
levensonderhoud wilde voorzien; het eerste werk dat hij deed was het maken van
fresco's in parochiekerken, waarbij hij gebruik maakte van kleurendia's, die hij
projecteerde en inschilderde. Daarna ontwikkelde hij zich als fotograaf, maar kon
bij gebrek aan geldmiddelen zijn experimenten niet uitvoeren. Toen kreeg hij een
opdracht voor het schilderen van vaandels en banieren, werd niet betaald en maakte
diepe schulden. Na een tweede maal zich vruchteloos te beschikking van de Kerk
gesteld te hebben, in Rome, raakte hij geïnteresseerd in de Italiaanse geschiedenis
en vervolgde zijn carrière als artifex in de letteren. Hij vestigde zich in Oxford en
terwijl hij aan de meest schitterende projecten zijn genius zette, werd hij voortdurend
gewantrouwd, gelaakt en voor de gek gehouden door de weinige mensen die hij zijn
vrienden kon noemen. FREDERICK ROLFE, baron Corvo, had eigenlijk geen plaats in
de dubbelzinnige, onbetrouwbare en ironische wereld die hem liet vallen. Hoe
gelukkig was de vermeende afstammeling van de Borgia's dan ook toen hij in Venetië
terechtkwam en de rest van zijn leven in een oude gondel doorbracht, bijna zonder
eten, slapend op de vlonders van zijn boot, onder een dekzeiltje in de regen met
hetzelfde ongekend prachtige handschrift al zijn sexuele débauches neerschrijvend
en zijn meest evenwichtige roman, The Desire And Persuit Of The Whole. Waren
het tenslotte de uitputting en teleursteling die hem velden of had er in het glas dat
naast hem werd gevonden het onnaspeurbare Borgia-gift gezeten dat hij beweerde
te hebben teruggevonden? God hebbe zijn ziel en wij zijn boeken! Ongetwijfeld
sympathieker dan de onder zijn beheerste kalmte altijd driftige en druk bezig zijnde
ROLFE, was in zijn humor en ongeneeslijke melancholie Giuseppe Tomasi, prins van
LAMPEDUSA en hertog van Palma, hoewel ik niet zou durven of hoeven beweren dat
zijn schrijverschap dat van de baron evenaarde. Om te beginnen genoot de prins van
LAMPEDUSA een afstamming die traceerbaar was tot keizer Tiberius uit het
zesde-eeuwse Byzantium. Deze rijke atavische geschiedenis en de rijkdom van zijn
voorvaderlijke bezittingen wierpen enig licht op de ontroostbare en teruggetrokken
figuur van de schrijver, die het verval van de paleizen en de landerijen niet kon
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tegenhouden en het goede der aarde alleen maar achter zich wist, in het verleden, in
de dingen die geweest zijn en nooit meer terugkomen. Wat er voor hem nog over
was aan gebaren en sierlijke beweging uit het verleden was verstild in een reeks met
craquelure bezaaide tableaux, die door het stof van de
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Siciliaanse hitte steeds verder aan het oog onttrokken werden. Er bleef voor hem
niets over dan zich te omringen met de eenzaamheid van zijn hoge adel en zijn
herinneringen en net als bezittingen vervagen de herinneringen tot de vroegste
motieven van het kindzijn: de meest integere condities voor het schrijverschap,
vervuld van die tere melancholie die onverbrekelijk met de wrede Muze verbonden
lijkt. Ah, de pijn die je moet voelen, wanneer de palazzi waarin je geboren bent en
gespeeld hebt, onbewoonbaar verklaard worden en de portretten van je voorouders
dankzij de slechte secco-techniek met het stucwerk van de muur vallen; de peilloze
diepte van je afkomst die te meten is aan het grootgrondbezit van het eiland en de
wetenschap dat dat alles in stukken en brokken uiteen valt.
Evenals SCHOPENHAUER schiep LAMPEDUSA zich de vrijheid voor zijn
ongebreidelde retrospectieve contemplaties, door een strakke en onveranderlijke
dagindeling: met SHAKESPEARE, TOLSTOI, FLAUBERT en PROUST onder de arm liep
de prins zijn dagelijkse strikte rondgang langs dezelfde trotteria's van Palermo,
onderwijl in de verarmde straten onder de lijnen met wasgoed de gebombardeerde
resten van zijn vroegere paleizen passerend; hij dronk zijn wijn, copieerde TOLSTOI'S
jeugdherinneringen en verzamelde materiaal voor de grote historische roman die een
vergelijking met MANZONI kon doorstaan, il Gattopardo. Verder was er niet veel te
zeggen over de man; minder dan over de rocaille motieven van zijn gebroken servies,
de marmeren tegels van zijn gebarsten kabinetvloer, de mythologie en de
heiligenlevens verenigende figuren van zijn verbrokkelde plafondschilderingen en
het diepe besef van droefheid dat wordt ingegeven door de nutteloosheid en het
vergankelijke van dat alles en waarmee zijn sierlijke zinnen doortrokken waren. Hoe
dichter ik bij mijn eigen tijd kwam, des te onbehaaglijker voelde ik mij bij het
catalogiseren van schrijverslevens die een mij vertrouwelijke attitude lieten zien.
Over de enige schijver die nog leefde, hoewel reeds aangetast door de seniele kwalen
van de ouderdom, en over wie ik mijn gedachten wel eens liet gaan naar aanleiding
van zijn leefomstandigheden, VLADIMIR NABOKOV, was ik niet zo zeker. Misschien
omdat hij de pretentie had een groot schrijver te zijn in de traditie, misschien omdat
hij nostalgisch kon vertellen over het praerevolutionaire St. Petersburg en misschien
verdiende hij mijn aandacht wel helemaal niet. In ieder geval had ik evenveel
bedenkingen tegen deze vlinderverzamelaar als bewondering voor hem en omdat in
een overpeinzing zijn negatieve aspecten altijd duidelijker naar voren kwamen dan
zijn kwaliteiten, moest ik moeite doen om zo weinig mogelijk aan zijn
Courths-Mahlerachtige plots te denken, aan zijn bric-à-brac Amerikaans, aan zijn
pedante grappen en aan zijn zeer middelmatig theoretisch materiaal. De tenniswereld
die hij creëerde, een nostalgische compilatie van geuren, erotische motieven,
gedetailleerde impressies en clair-obscur-effecten, had voor mij een enorme
aantrekkingskracht in zijn stortvloed van begiftigde tongen en woordspelingen. Zijn
protagonisten daagden elkander ordentelijk uit voor het duel en deden in hun erotische
subtiliteiten altijd denken aan de wereld waarin zich mijn liefde had afgespeeld:
langzaam uit het geheugen verdwijnende gebaren en hun betekenis, voetstappen van
nymfetten in het gras, het hoofd omhoog zodat het haar naar achteren viel, een mond
vochtig van de mist of van een kop thee. Maar deze motieven ademden wel een erg
modegevoelig eclecticisme, de thematiek van CHATEAUBRIANDS René, de sfeer van
George ELIOT, de snelheid van BELLOWS Augie March en ik kon mij bij zijn
Tolstoiaanse zinswendingen nooit aan de indruk onttrekken dat ik het inderdaad zo

[tijdschrift] Maatstaf, Maatstaf. Jaargang 21

al eens bij TOLSTOI gelezen had. Zoals de man zelf te voorschijn kwam uit zijn
hotelappartement in Montreux was niet ver van onuitstaanbaar en soms zelfs ridicuul;
een kale recidivistische zedenmaniak, die men beter kon mijden als hij
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met zijn capuchon op voorbij schoof, op weg om in zijn laboratorium als een
krankzinnige professor insecten te sectioneren en op kleine kaartjes bestsellers te
brouwen. Ik was mij wel bewust dat mijn terughoudendheid jegens NABOKOV deels
werd ingegeven door mijn absolute onwil om lovend over concurrerende tijdgenoten
te spreken, van wie ik bovendien het idee had minder te kunnen leren dan zij van
mij en daarom ging ik liever terug naar de grootste schrijver van de bella scuola
nuova, GUSTAVE FLAUBERT, die alle literatuur vóór hem in zich samenvatte en voor
alles wat er na hem kwam de aanleiding was geweest. Mijn bewondering en verering
voor hem was grenzeloos. En eigenlijk was het leven van deze superieure vakman
buitengewoon rustig en vertoonde het geen specifieke gebeurtenissen: - een bestaan
van betrekkelijke teruggetrokkenheid op zijn familiebezit in het dorpje Croisset,
slechts onderbroken door studiereizen en uitstapjes naar zijn Parijse vrienden en
hoeren. Het kwam er natuurlijk gewoon op neer dat zijn leven weinig betekende en
dat het er een was van louter hard werken en studeren zodat zijn emoties gesublimeerd
werden in zijn uitgebalanceerde rust. De pest was alleen dat het in zijn tijd
toonaangevende naturalisme hem als het ware gedwongen had zijn romans te laten
spelen in de sfeer van gewone mensen. Maar wat voor een romans! In zijn oeuvre
vond ik het meest bestudeerde en optimale taalgebruik dat ik kende; net als de echte
dandy optimaal in zijn door absolute perfectie bereikte onopvallendheid. Daarbij
behoorde l'Education sentimentale tot de zeer kleine groep van verhalen (zoals ook
Tristan en Isolde) die mij onveranderlijk lieten huilen. Bij al zijn boeken liepen mij
de rillingen over de rug door de volmaakte vormgeving van de uitwerking, want het
was, als alles gezegd en gedaan was, niet de inventio waar het om draaide maar de
doorwerking van de motieven en de gegevens.
Zulke resultaten konden inderdaad alleen bereikt worden als men bereid was zijn
hele leven op te offeren, niets ontziend en onzelfzuchtig te werken aan het doorbreken
van onzichtbare grenzen. Want alles wat FLAUBERT bracht was ongekend, ongehoord
en nieuw en met hem begon er een nieuwe fase in de literatuur. Dat alles nam niet
weg dat het hem verschrikkelijk veel moeite kostte zijn genie in banen te leiden en
zijn furieuze karakter te onderdrukken, want we mogen uit zijn correspondentie en
eerste roman, Novembre, wel annemen dat hij een stormachtige natuur bezat en dat
het beheersen van de gevoelens hem een epileptische kwaal bezorgde die uiteindelijk
tot zijn dood leidde. Vooral dit vroegere leven van FLAUBERT bood angstwekkende
overeenkomsten met mijn korte bestaan en het razen van de zenuwen, de familiale
omstandigheden en de noodzakelijke eenzaamheid die een diepere relatie met een
vrouw uiteindelijk ondenkbaar maakte, konden rechtstreeks op mij van toepassing
zijn.
Gedwongen om rechten te studeren, kreeg de jonge Gustav een aanval en rolde
gillend als Lenz of von Kleist over de weg. Beeldender kon het keerpunt van zijn
leven niet worden aangegeven, want dit was het moment dat hij zijn studies opgaf
en zich terugtrok in Croisset, om te lezen en te schrijven. ‘Oh God, laat ons elkaar
liefhebben in de kunst,’ schreef hij aan Louise Colet, niet in staat om aan de
gebruikelijke liefdesverplichtingen te voldoen. Verder dan FLAUBERT kon ik niet
gaan, en zelfs vermocht ik niet zolang als hij, 59 jaar, te leven, maar hij was mij het
meest duidelijk en het was of ik in zijn boeken een goedkeuring voor mijn eigen
werk kreeg, of ik de troostbrengende vriendschap van zijn treurig besnord gelaat
verdiende in een wederzijdse bewondering. Als mijn naam maar één keer met de
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zijne gecanoniseerd zou worden, zou ik genoeg gedaan hebben en tot voldoening zo
gestreden met mijn eigen emoties. Oh FLAUBERT, dat waren de gelukkigste uren die
ik gekend heb, als ik je boeken las. Ja, dat kon ik misschien zo zeggen, dat waren de
gelukkigste uren geweest.
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Een menigte vage maar vitale gedachten waren in mij losgebroken, gedachten die
ik beter onderdrukken kon, maar die nu door mijn hoofd dwarrelden en mij verwarden
in hun bekende abundantie. Deze gedachten benauwden en achtervolgden mij nu
eens meer, dan weer minder, maar geheel met rust lieten zij mij nooit. De hele zomer
hadden ze mij bestormd en zodra hun mechanismen in beweging waren gezet was
ik mijzelf niet meer en doorleefde ik de vreselijkste ogenblikken. Ze hadden alle met
hetzelfde te maken en verblindden mij nu door hun plotseling oplichtende helderheid.
Heel mijn aandacht was naar binnen gericht, niet zozeer op deze gedachten, die maar
al te vertrouwd waren en die altijd al in mij opgesloten hadden gezeten, als wel op
een plotselinge innerlijke toestand van hevige kalmte die zij nu, onverwacht en nieuw,
met zich mee brachten. Zonder te merken hoe koud en moe ik was, vervulde mij een
heerlijk gevoel: dat ik al bijna verlost was van mijn lijden; ik hijgde van opwinding
terwijl ik precies probeerde te doorgronden wat er met mij gebeurde. Mijn hele leven
had ik deze dingen zo ongeveer gevoeld, maar omdat ik mij er niet altijd rekenschap
van had gegeven, had ik mij voortdurend hulpeloos gevoeld over mijn onwetendheid
en zo leefde ik zonder de mogelijkheid te zien om ooit genoeg en definitief te weten
te komen wat ik wilde. Deze toestand kwelde mij zozeer dat ik altijd bang was
geweest, bang met een angst als Weltschmerz, voor mijn zelfmoord. Kon ik werkelijk
een oplossing vinden en een eind aan mijn wanhoop maken, vroeg ik mij af terwijl
ik mij achterover in het sappige lange gras van de weide uitstrekte en omhoog tuurde
naar de hoge, nog lichte hemel. Een zacht stromende euforie doortrok al mijn
ledematen en ik had het gevoel of ik mijn lichaam weer terugvond na heel lang en
diep geslapen te hebben. Meer niet; want door te slapen zou mijn pijn verdwijnen
en de duizend natuurlijke schokken waarvoor het vlees gevoelig is: zo'n oplossing
wenste ik van ganser harte. Sterven om te slapen, slapen om misschien te dromen:
ah, daar zat hem de kneep want in de doodslaap zouden mijn dromen, die verschijnen
als de sterfelijke huid wordt afgestroopt, mij tegenhouden en daarom was mijn leven
tot een rampzalige lengte gerekt. Om te trachten te zeggen waar het uiteindelijk op
neerkwam, moest ik mijn enthousiasme voor de letteren, zoals ik dat altijd zorgvuldig
gecultiveerd had, niet in verband brengen met het vulgaire begrip krankzinnig, zoals
de mensen de dichter betitelden, maar heel letterlijk als een in de godheid verkeren,
een goddelijke omstandigheid die mij inspireerde tot schrijven, een goddelijke
bezetenheid die mij vervulde en waar ik zo geen rust, dan toch vrede mee kon hebben.
Dat was eenzelfde afleiding als ISODORUS' Etymologie die carmen van carere mente
liet komen. HORATIUS, OVIDIUS, STATIUS en CLAUDIANUS hadden allemaal hun
verschuldiging betuigd aan de fvror divinvs sive poeticvs die Phoebus Apollo hen
ingaf en zo ook getuigden de fresco's op de muren van de Vaticaanse stanze waarin
Raphael het nageslacht melding deed van een dichtkunst, nvmine afflatvr. Het was
slechts een schijnbare paradox die de poëtische manie liet botsen met de opvatting
dat poëzie alleen en uitsluitend het resultaat was van hard werken en dat het
schrijverschap een zwetende inspanning betekende die poogde te ontcijferen waarom
de dag dag is, nacht nacht en de tijd de tijd, want het diende wel degelijk tot méér
dan alleen het verknoeien van dag, nacht en tijd. Net zo min als de sublimiteit alleen
verworven kon worden door rijkdommen, roem, reputatie en grandeur - willekeurige
adornaties die alleen een moeilijk verteerbare bombast overlaten als deze
eigenschappen werden weggehaald - waren de verworvenheden uit de goddelijke
inspiratie en het menselijk zweet alleen te definiëren in de externe sieraden van een
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schitterend tonende brilliantie. Want er was een of andere innerlijke kracht die in de
vlucht van de ware sublimiteit mijn ziel meevoerde en mij vervulde van een trotse
verruk-
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king en een gevoel van pralende vreugde waar ik mij op beroemen kon, net alsof ik
meer had voortgebracht dan ikzelf geschreven kon hebben. ‘Verrukking’ herhaalde
ik in mijzelf, terwijl ik op mijn zij ging liggen en op mijn arm leunend in de verte
keek waar aan de overkant van het dal de reeds ondergegane zon de toppen van de
bergen met zijn strijklicht in vlam zette. Ik hoefde mij daar niet meer over te verbazen,
de sublimiteit had een surplus opgeleverd aan mijn eigen vermogens, die het waard
maakten om geleefd te hebben.
Het was een vaag idee dat ik altijd zo dicht mogelijk trachtte te benaderen en dat
idee bestond ook buiten mijn boeken om. Ik was ergens mee bezig geweest, maar
nooit kon ik dat benoemen en ik wist niet waaraan, maar het gevoel van de zuigende
leegte dat mij overviel als ik, met lege handen, mijn werk afhad, hoefde mij geen
angst meer in te boezemen. Er was volgens mij en daar geloofde ik heilig in, méér
dan alleen maar wat er is en wat een buitenstaander zou kunnen zien, méér ook dan
alleen maar het vervolg van wat geweest is en het gevolg van wat ik gedaan had.
Zoals al de schrijvers waarover ik mijn gedachten had laten gaan en ondanks mijn
diepe wantrouwen jegens de bedoelingen en ideële motieven die een tekst kunnen
versteren, had zich in mij toch een wil geopenbaard, of nee, eerder was het een
stormachtige drang geweest, een hang naar de schoonheid en daarmee was mijn hele
bezigzijn vervuld geweest.
En was dit geen streven naar iets als geluk, ondanks de pijnen die er het gevolg
van waren geweest? STENDHAL had gezegd: La Béauté n'est que la promesse du
bonheur en dat was eigenlijk precies wat ik bedoelde. Dat was het waarom de rillingen
mij over de rug liepen bij het lezen van een werkelijk goed boek als Education
sentimentale, precies op dezelfde manier als dat gebeurde wanneer je een werkelijk
volmaakte vrouw zag, princes Gracia van Monaco, Catherine Deneuve of Martha.
Toch veroorzaakten deze vrouwen alleen pijn, was haar schoonheid schrijnend en
brachten zij bij
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voorbeeld geen betere kinderen voort, acteerden of schilderden zij niets beter; zij
gaven je nooit het geluk (waarvan ik niet wist het te definiëren in termen van
gemoedsrust of van extase), maar alleen een belofte tot het geluk. Ik was er niet zeker
van of dat geluk er zoveel mee te maken had (had Keith niet eens gezegd dat het
uiteindelijk volmaakt onbelangrijk was of je nu gelukkig was of niet) (hij sprak
natuurlijk over de kunstenaar als een jongeman); wanneer Patroklos' dood aan Achilles
wordt gemeld en Hephaistos een wapenrusting smeedt in welks schild de kunstenaar
een wonder verrichtte, het schild van Achilles, dat Odysseus en de grote Aiax elkaar
later jammerlijk zullen betwisten (en Aiax verliest en wordt krankzinnig) - hoe
smartelijk zijn niet die gebeurtenissen, hoe schrijnend niet de zekere dood van de
held voor wie deze wapens gesmeed worden, hoe dreigend en onheilspellend niet de
wapens zelf; maar meer dan dat was zo'n episode prachtig, in zulke pieken woog de
schoonheid tegen de smart op en dergelijke stukken waren even schitterend als de
vijf gouden lagen zelf, waarvan het schild gemaakt was. Het was een zinloze discussie
die argumenten aanvoerde over de functie van de schoonheid, hoezeer ik ook
gecharmeerd werd door haar uiterste nutteloosheid en overbodigheid, net zoals het
nutteloos was je zwoegen een zin te geven, ook al werd ik aangetrokken door het
nietsdoen. De dingen waar ik mij altijd mee had bezig gehouden bestonden nooit in
zichzelf, maar waren als parabolische spiegels die de herinnering en het verleden in
mij deden ontbranden.
Beter kon ik zeggen: Le Beau n'est que le souvenir du bonheur, dat was meer in
overeenstemming met mijn scheppingen en het stelde een zekere functionaliteit
tegenover de niet-bestaande functie van de kunst. Dat te verstaan, was rijpheid - of
inderdaad het sterven van mijn jeugd - op welke wijs de natuur haar loopbaan aanvangt
uit het goddelijk verstand en uit diens werken; en zo zou na weinig bladeren reeds
gevonden kunnen worden hoe steeds mijn kunst (zo ver haar krachten reiken) de
herinnering volgt, gelijk de leerling volgt de meester, zodat mijn kunst het kleinkind
van le Beau mocht heten. Verschrikkelijke dagen waren het geweest waarop ik een
stuk afkreeg of wanneer ik het eerste gedrukte exemplaar van een werk in handen
kreeg: nooit was ik mij meer bewust van de vanitas vanitatvm en nooit kon ze zich
voorstellen in welke afstotelijke diepten ik zakte en hoe ik mijzelf verachtte en haatte
als ik een voor haar geschreven stuk aanbood: in een onmogelijke vernedering besefte
ik dan dat het er niets toe deed, dat het niets aan onze relatie toevoegde of haar liefde
voor mij kon aanwakkeren.
Maar er was iets anders geweest, ik wist het nu zeker en het gaf mij een beetje
steun. Niet het geld, niet de roem, maar een benaderen van de schoonheid, die via
de herinnering van de Hof van Eden wel degelijk iets met haar en onze uitzonderlijke
erotiek te maken had; geen van beiden hadden we dat ooit kunnen overzien, ook
Mick niet, maar we hadden er altijd een ongedefinieerde pijn over gevoeld. Zij, die
centraal stond in heel mijn leven, had ik te direct verbonden met wat ik deed en van
zo dichtbij kon ik de pracht ervan niet zien.
Ik moest haar op armlengte van mij af houden en door mijzelf los te maken en te
distanciëren kon ik haar veel meer geven dan alleen een verlengstuk van mijzelf te
zijn, zoals Ada is van Van. En omdat ik wist dat ik dat nooit zou kunnen (oh God,
neen, dichterbij, in caelvm en steeds meer en meer wilde ik), betekende dat in zijn
meest extreme vorm slechts één ding. Ja, van de tafel van mijn geheugen zou ik alle
gelukkig gekoesterde dingen wegvagen, alle stukken van boeken, alle vormen en al
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de voorbije smarten die de jeugd en de waarneming daar gecopieerd hadden. Door
de gevolgde gedachte om te draaien en mij los te maken van al de gewone pijn, die
somber was en dof, kon ik in de uiterste pijn van de dood genieten van de pracht
ervan en als ik mijzelf niet los wilde maken, kon ik door mij van mezelf te ontdoen,
de verblinding onderstre-
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pen in het mijzelf opofferen aan de schoonheid en zo haar de hoogste eer bewijzen.
Ik zuchtte. Eigenlijk had ik hiermee niets nieuws ontdekt, maar was ik alleen tot de
erkenning gekomen van wat ik al wist en begon ik iets beter de kracht te begrijpen
die het verleden voor mij betekende. En in het kort ging ik nog eens de loop van mijn
gedachten na gedurende dit laatste jaar in Golino, waarbij steeds het uitgangspunt
de duidelijk onontkoombare gedachte aan de dood was geweest. Terwijl ik mij zo
min mogelijk probeerde te bewegen, lag ik op mijn rug naar de steeds dichterbij
komende hemel te kijken, zonder me de betekenis van de wolken bewust te zijn. Was
het mij dan nog niet duidelijk dat ik haar wél kon schrijven, wel móést schrijven en
dat ik alles kon uitleggen zoals ik altijd alles aan haar had verteld en uitgelegd? En
ik had toch volkomen gelijk met wat ik ging doen en haar ervan op de hoogte te
stellen, veel meer gelijk dan wanneer ik al mijn best zou doen verder te gaan en mijn
mond te houden? Ik dacht al niet meer en het was of ik alleen nog maar luisterde
naar het zingen van mijn pen, die haar verheugd en vol aandacht zou schrijven wat
ik allemaal te vertellen had. Is dit werkelijk mogelijk, vroeg ik mij af, bang om in
het geluk van zo'n duidelijke oplossing te geloven en terwijl een lome en zware vrede
zich van mijn gepijnigde hersenen over mijn verkilde ledematen verspreidde, zakte
ik weg in een heerlijke, rustbrengende slaap. Met tranen in mijn ogen.
Ik werd wakker toen ik de eerste zoete druppels op mijn gezicht uiteen voelde
spatten en met schrik zag ik dat het al bijna helemaal donker was. Ik wilde opspringen,
maar mijn armen en benen waren helemaal verstijfd en een vochtige koude was door
mijn kleren in mijn rug getrokken. Bang keek ik om mij heen, terwijl de regen en de
wind in mijn gezicht sloegen: niet groen, maar grauw van kleur was nu het lover;
niet glad de takken maar gedraaid en knoestig; geen vruchten meer, maar gifbeladen
doorns. Met moeite krabbelde ik overeind en mijn armen, benen en rug deden pijn
toen ik mij in evenwicht trachtte te houden tegen de windvlagen die onverwacht
steeds uit een andere richting over het bergplateau joegen. De druppels die mij gewekt
hadden waren de eerste zwangere voorboden geweest maar nu roffelde plotseling
een scherm van regen omlaag en zweepte in het gras en de boomtoppen. De hemel
was enorm: er was een klein stuk blauw, onpeilbaar diep, waarin sterren fonkelden;
er waren kolossale kalkwitte koppen die voortdurend van vorm veranderden en
daaronder, zo laag alsof ik ze met mijn hand zou kunnen aanraken, gitzwarte rafels,
die nu eens dik en stevig, dan weer bijna doorzichtig en vezelachtig vlak over de
bergen joegen. Aan alle kanten zakten nevelachtige watten langs de hellingen naar
beneden om de toppen te verbergen en de bossen in te pakken. En het was warm, de
zoete lucht was zo dik dat ik hem nauwelijks in kon ademen. De uit het westen
komende regen geselde onder het regenbrengend gesternte de aarde, zoals een strijd
ontbrandt: de gehele bodem wordt met pijlen bestrooid, de schilden en holle helmen
klinken door het treffende schot. Met felle hagel stortten zich de buien in zee, wanneer
de vreeswekkende Jupiter door de zuidenwind regen en storm aanjaagt en aan de
hemel de holle wolken scheurt. De golven bruisen dooreen, het donkere zand komt
boven. Eer ik beseft had wat er aan de hand was, waren mijn kleren doorweekt,
plakten mijn haren in pieken over mijn gezicht en liep het warme water in geultjes
langs mijn hals en mijn nek. Ik kon mij niet oriënteren aan de lichtjes op de berg aan
de overkant, want de regen en de avond hadden van het subtropisch coloriet een
grisaille gemaakt. Hoe kon ik de weg terugvinden? Vaak genoeg had ik als klein
jongetje verhalen gehoord over bergbeklimmers die in deze streken waren vermist

[tijdschrift] Maatstaf, Maatstaf. Jaargang 21

en omgekomen. Ik voelde al mijn haar te berge rijzen van angst en vaak zag ik om
in angstig luisteren. Diep onder de indruk van al dit natuurlijke geweld, vervulde mij
deze angst met

[tijdschrift] Maatstaf, Maatstaf. Jaargang 21

65
een nieuw soort energie en ik begon te rennen, de helling van het schuin aflopende
plateau af, naar de bosrand, waar de berg kantelend in het dal omlaag schoot. Net op
tijd kon ik mij inhouden en om mijn vaart te remmen hield ik mij vast aan een enorme
zilverspar, de aan Artemis gewijde nieuwjaarsboom; van dit hout was het Trojaanse
paard gemaakt en Attis was door Cybele in een denneappel veranderd. Ik keek
huiverend om naar de bollende weide, waarover de regen in grijze evenwijdige lijnen
van een kopergravure werd geslagen. De regen was dichter geworden en ik hoorde
nu het ruisen van de zwellende beken, waarin af en toe rotsblokken donderend naar
beneden rolden. Het had natuurlijk geen enkele zin om in het wilde weg naar beneden
te roetsen, want dan brak ik vast en zeker mijn nek; ik moest mij trachten te herinneren
waar het pad begon en wat de kenmerken waren die mijn weg aanduidden. Langs de
weiderand stond ergens een krachtige gaspeldoorn, een boom van de jonge zon en
de lente. Toen ik hem gevonden had, begon ik langzaam en voorzichtig mijn tocht
omlaag, de kortste route volgend die naar de kloof leidde. Mijn weg voerde langs
het heideveldje dat ik aan Venus Erycina gewijd had en dat ik goed kende omdat ik
hier vaak mijn eigen bijen aan het werk had gezien; op zo'n veldje had Venus Anchises
verleid, bij het zoemen van de mannelijke darren. Ik gleed uit over de stenen, haalde
mijn pols open aan de schors van een espeboom, die herfst, dood en begrafenis
betekent, voelde mijn jas van achteren scheuren. Er was geen hand voor ogen te zien
en ik moest mij eerder op het geluid dan op het gezicht oriënteren; ik wist ongeveer
dat het pad elke vijftig meter een haarspeldbocht maakte en dat bij sommige bochten
kleine kapelletjes stonden. De afdaling van een berg lijkt altijd vele malen sneller te
gaan dan de beklimming, hoewel je er langer over doet en het veel inspannender is,
maar nu was ik elk gevoel voor tijd verloren en terwijl ik in tegenstelling tot de grote
blijde sprongen van anders, voetje voor voetje afdaalde voelde ik mij dof en stom
alsof ik onder water zwom. Plotseling rees mij de grote taxisboom op, aan Hecate
gewijd, waarvan het hout prima is voor het maken van bogen; hier liep een bruggetje
over de kloof, waaronder het water springend en brullend tekeer ging. De druppels
en het geruis sloegen mij om de oren, dof rolden de kiezels omlaag, soms hield het
lawaai even in, om dan onverwacht weer krachtiger in te zetten. Ik haalde opgelucht
en diep adem, want hier kwam ik op bekend terrein: op deze brug had ik vaak
verkoeling gezocht en van hieraf liep de verbrokkelde geheimzinnige muur dwars
door het loofbos en even verderop stond links het ingestorte waterhuis, waar mos
tussen de tegels groeide en dat zijn brokkelige muren dreigend afstak tegen de helling.
Door het geluid van de waterval heen en de sluier van regen kon ik van hier ook vaag
de toren van Golino beneden mij onderscheiden. Golino, ach Golino, waarom draalt
Gij Uzelf in de as te leggen, uit te delgen, daar toch Uw aard in boosheid steeds
vooruitgaat. Ik stond op mijn tenen van de brug te kijken en had ik niet een rotsblok
vastgegrepen - ook zonder stoot was ik omlaag getuimeld. Want plotseling, zonder
waarschuwing, werd alles één gloed, stond de hele wereld in lichterlaaie en stortte
het hemelgewelf als het ware boven mij in. Toen ik mijn verblinde ogen sloot was
alles seconden lang zwart en stil, alsof de natuur haar adem inhield. Dan sloegen de
donderslag, de plotselinge wind en de kou mij met één samengesmolten gevoel van
ontzetting. Ik kromp ineen; de wind rukte aan de bladeren van de berkebomen, sloeg
de varens plat tegen de grond en boog de hele flora ruw naar één kant over. De
bergwanden weerkaatsten rommelend de donder, toen een nieuwe lichtflits de hemel
in die eigenaardige kleur blauw uiteenscheurde en zijn weg naar de aarde zocht in
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de taxisboom naast mij. Een enorm gekraak en geschok van de grond vulde de stilte
van mijn hart, voor het als een razende wekker op dubbele snelheid verderklopte.
Zonder om te kijken boog
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ik mijn hoofd voorover en worstelde met de wind om weg te komen. Ik smeekte de
lieve god om mij het huis te laten bereiken en gaf mijn jas en jasje prijs aan de storm.
Halfnaakt en met gescheurde kleren als de in eigen paleis bedelende Odysseus bereikte
ik de eerste straten van het dorpje dat gorgelend zijn klokken sloeg in het veilige en
vertrouwde donker van het dal.

Karlheinz Deschner De schepper afgescheept
In de 18de eeuw ontvangt een aantal schrijvers een inkomen uit een sinecure, een
eregeld of een ander soort schenking, maar het patronaat van vorsten en adel loopt
steeds meer terug. Tegelijk echter neemt de literaire produktie enorm toe. In de 16de
eeuw had men niet meer dan omstreeks 57.000 titels uitgegeven, maar in de 17de
eeuw waren dat er al ongever 1.250.000, en in de 18de eeuw 2 miljoen. Dat leidt aan
het eind van de 18de eeuw ook tot hogere honoraria. Nu verschijnt de zogenaamde
‘vrije’ schrijver, die behalve als auteur tevens werkzaam is als criticus, redacteur en
dramaturg. Het is bepaald geen toeval dat het woord ‘Schriftsteller’, in de vorm
waarin wij het nu kennen, voor het eerst in 1723 wordt gebruikt.
Aan de ene kant kan deze zogenaamd ‘vrije’ schrijver nu zijn werk als beroep
uitoefenen, waardoor zijn prestige snel toeneemt. Anderzijds echter gaat met dit
begin van vrijheid een toenemende materiële onzekerheid gepaard: men is niet meer,
zoals vroeger, afhankelijk van de mecenas, maar van de uitgever, en deze
afhankelijkheid leidt, met vertaalwerk, correctie, persklaarmaken, tijdschriftartikelen
e.d., tot een triest bestaan als literair dagloner. Er komt namelijk nog een andere
ontwikkeling bij: in de 15de eeuw waren drukker, uitgever en boekhandelaar nog in
één persoon verenigd, nog lang daarna waren drukker en uitgever identiek, maar aan
het eind van de 18de eeuw ontstaan in Duitsland echte uitgeverijen. Al gauw verneemt
men dan ook luide klachten over uitgevers, die er een koets met vier paarden op na
houden, kastelen kopen en de auteur met vrouw en kind honger laten lijden. Al zal
er hier en daar wel wat overdrijving bij komen, in het algemeen hoort men uitspraken
als de volgende: ‘De dichter zaait en plant, de drukker maait en plukt.’ Zelfs J.G.
Göschen, de uitgever van Wieland, Schiller en Goethe, een man die als royaal bekend
staat, verklaart: ‘Of het nu Goethe is die het boek geschreven heeft, of het door het
grootste genie geschapen is, daar kan ik als koopman geen rekening mee houden;
een handelsman kan geen mecenas zijn.’
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Toch zijn er verschillen, toch vleit men bepaalde schrijvers als het ware
kwispelstaartend. Zo schrijft de uitgever Cotta aan Goethe: ‘Wat het honorarium
betreft kent u mijn opvattingen; een welomschreven aanbod van de kant van de
uitgever moet wel inbreuk maken op de fijngevoeligheid, maar ik hoop dat u steeds
zult bedenken dat elk bedrag dat van uw kant te voren genoemd wordt mij aangenaam
zal zijn, en dat ik dat ook zal aanvaarden. Daardoor hoop ik iedere poging, om deze
voor mij in economisch opzicht zo vleiende relatie te verbreken, te voorkomen.’
Door diezelfde Cotta werd echter zelfs de belangrijke lyrische dichter August Graf
von Platen ongelooflijk slecht behandeld. Deze schrijft in 1829: ‘De Duitsers
bewonderen mij, maar laten mij verhongeren.’
De schrijvers trachtten zich te weren. Naar aanleiding van de pre-klassicistische
periode schrijft Goethe nog in Dichtung und Wahrheit: ‘Het produceren van poëtische
geschriften echter werd als iets heiligs beschouwd, en men zag het bijna als simonie,
een honorarium te accepteren of om verhoging daarvan te vragen.’ Nu constateert
Goethe echter onder de Duitse schrijvers een algemene beweging: ‘Zij vergeleken
hun eigen zeer sobere en soms zelfs armoedige omstandigheden met de rijkdom der
aanzienlijke boekhandelaars; ze zagen hoe groot de roem was van een Gellert, een
Rabener, en hoe benauwd een algemeen geliefde Duitse schrijver gedwongen was
te wonen, als hij daarnaast niet een ander beroep uitoefende om zijn leven te
vergemakkelijken. Ook de middelmatige en geringere geesten voelden een vurig
verlangen, verbetering in hun situatie aan te brengen, zich onafhankelijk te maken
van uitgevers.’
Leibniz hield zich (nog in het jaar van zijn dood) bezig met het plan voor een
‘Societas subscriptorum’, een boekenverbond voor geleerden, waarvan de winst de
wetenschap ten goede moest komen. Hij meende namelijk dat de boekhandelaars,
zoals hij woordelijk schrijft, ‘zich weinig om het nut van het algemeen, maar vrijwel
uitsluitend om hun eigen winst bekommeren.’ Ook Wieland liep steeds rond met
plannen voor een eigen uitgeverij. Over de relatie van de marktwaarde en de culturele
waarde van een prestatie op geestelijk gebied heeft hij gezegd: ‘Zelfs het geringste
werk van genie en kunst is, wat de innerlijke waarde betreft, onbetaalbaar. Dat men
dit echter als voorwendsel gebruikt om kunstenaars en andere geniale personen te
laten verhongeren is toch niet rechtvaardig.’
Wieland raadde de schrijver aan, in zijn contacten met de uitgever steeds te
bedenken ‘hoeveel inspanning des geestes en dientengevolge ook van levenskracht
en hoeveel tijd zijn werk gekost had.’ Dergelijke overwegingen bracht hij zelf ook
bij contracten naar voren.
Ook Gottfried August Bürger, de grondlegger van de Duitse ballade, liep met
plannen voor een eigen uitgeverij rond. Zes weken voor zijn dood deed de koninklijke
regering in Hannover hem een ‘present’ van 50 rijksdaalders toekomen - let wel: een
‘present’! Zijn nalatenschap moest publiek geveild worden. Steeds weer heeft Bürger
geklaagd over zijn uitgever, en eens heeft hij gezegd: ‘De auteur krachten van lichaam
en ziel een onsterfelijk werk geschapen heeft, dat misschien geen staat terecht
bovenaan. Want het is hemelschreiend dat de man, die met inspanning der andere
sterveling ooit had kunnen scheppen, een werk dat uitgever, boekhandelaar en drukker
vetmest en het hele land onderricht of doet genieten, daarvoor niet eens zoveel geld
krijgt dat hij zijn apothekersrekeningen kan betalen.’
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Lessing pleitte hartstochtelijk voor het recht van de auteur op zijn werk, dat immers
zowel zijn geestelijk als economisch eigendom was en door hem zo voordelig mogelijk
te gelde gemaakt mocht worden. Lessing was er niet slechts van overtuigd dat
‘niemand de geleerde kan weerhouden, uit zijn eigen arbeid alle mogelijke profijt te
trekken’, hij meende ook ‘dat om boekhandelaar te worden men alleen maar
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vijf jaar lang pakjes hoeft leren maken bij een persoon die ook niets anders kan dan
pakjes maken.’ Ook Lessing liep warm voor de gedachte van een eigen uitgeverij.
Samen met zijn vriend Bode die, zoals hij zei, ‘streefde naar een rechtvaardiger
verhouding tussen boekhandelaars en goede schrijvers’, kocht hij in 1768 zelfs een
drukkerij in Hamburg. Hij had daartoe in Berlijn zijn bibliotheek te gelde gemaakt
en zijn vermogen bijeengeschraapt, zoals hij schrijft, ‘tot de laatste cent. (...) Als de
onderneming eenmaal loopt hoop ik als eerlijk man van mijn aandeel te kunnen
leven.’ In Hamburg werd Lessings Hamburgische Dramaturgie gedrukt, en men
werkte ook in opdracht van andere uitgevers. Men had echter een soort eigen uitgeverij
der schrijvers willen hebben, die buiten de gewone boekhandel om die schrijvers
meer geld moest opleveren. De lyrische dichter Johann Wilhelm Gleim, de
belangrijkste vertegenwoordiger van de Duitse anacreontische poëzie, die
onzelfzuchtig jong talent de helpende hand bood, was iets dergelijks van plan, en
stelde Lessing voor met hem samen te werken ‘om des te sterker te staan tegenover
de boekhandelaars’. In het voorjaar van 1769 geeft Lessing echter de samenwerking
met Bode al weer op. Enkele jaren later schrijft hij een stuk, dat waarschijnlijk niet
toevallig tijdens zijn leven niet in druk verschenen is, onder de titel: Leben und leben
lassen. Ein Projekt für Schriftsteller und Buchhändler.
Het document begint met de veelzeggende woorden: ‘Wat? Zou men het de
schrijver kwalijk moeten nemen als hij zo veel mogelijk profijt tracht te trekken uit
datgene wat zijn brein heeft voortgebracht? Omdat hij werkt met de edelste krachten
die in hem zijn, mag hij daarom de bevrediging niet smaken, die de meest
onontwikkelde arbeider zelfs kent - namelijk zijn levensonderhoud te bestrijden uit
eigen inspanning?’ Lessing, die de eigen uitgeverij en voorintekening propageerde,
sloot de uitgevers buiten. Een derde van de prijs van het boek zou naar de schrijver
gaan, een derde naar de drukker, een derde naar de handelaar. In een
‘Ankündigungs-Journal’ moesten de schrijvers zelf een ‘uitvoerige aankondiging’
publiceren, hetgeen Lessing eerlijker lijkt ‘dan een betaalde of zelfgemaakte
bespreking’. De inkomsten van Lessing, zeker die uit zijn literaire werk, waren uiterst
gering, en hij had persoonlijk dan ook alle reden om zo vaak te spreken over het
beheer, of liever het wanbeheer der uitgevers. Hij leidde een uiterst sober bestaan,
en zoals zijn broer Karl meedeelt in het begin van de jaren '50, hij had soms
‘nauwelijks genoeg om honger en dorst te stillen’. Het ontbrak hem, zoals Lessing
zelf in 1769 zegt, aan het ‘allernoodzakelijkste’. In 1770 bericht hij zijn broer Karl:
‘Ik zit tot over mijn oren in de schuld en weet waarachtig nog niet hoe ik daar met
ere van af moet komen.’ In 1774 schrijft hij in een brief aan zijn broer Theophilus:
‘Ik bevind mij sinds jaar en dag in de meest verwarde, kommervolle omstandigheden
en zink steeds dieper weg.’
Grote aandacht kreeg de eigen uitgeverij van Klopstock, wiens financiële
omstandigheden, een tijdlang althans, niet goed waren; bovendien verrijkte zijn
uitgever Hemmerde zich nog tersluiks aan dubbele oplagen. Klopstock had zijn
Messias, en later zijn Oden zelf al willen uitgeven; toen hij zelfstandig zijn
Gelehrtenrepublik publiceerde trok hij letterlijk ten strijde tegen het gehele
boekenbedrijf, tegen de uitgevers en tegen de boekhandelaars. Het was, naar zijn
eigen verklaring, voornamelijk zijn bedoeling ‘op deze manier te beproeven of het
mogelijk was dat de geleerden eigenaar werden van hun eigen werk. Want heden
zijn zij dit slechts in schijn; de boekhandelaars zijn de ware eigenaars, omdat de

[tijdschrift] Maatstaf, Maatstaf. Jaargang 21

geleerden hun werk, als zij het willen laten drukken, wel aan hen moeten overdragen.’
Men hoeft zich dan ook niet te verbazen dat het Klopstock slecht verging met zijn
eigen uitgeverij: bij de voorintekening bedroeg het aandeel der boekhandelaren
slechts 0.2%. Zij vreesden dat het plan van de dichter hen ‘de
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genadeslag’ zou geven, en bestreden hem via boycot en schotschriften. Zo noemt
een anoniem pamflet, in 1774 in Wenen verschenen, Klopstock ‘de aanstichter der
ontevredenheid der heren schrijvers tegen de boekhandelaars’. Hij wordt beschimpt
als iemand ‘die in zijn Messias zo gedragen schrijft over God en goddelijke zaken;
hij is niet slechts ontevreden met het gulle honorarium van zijn uitgever, maar wil
bovendien nog de geleerden openlijk tot verzet tegen de boekhandelaars oproepen,
en deze brodeloos maken. Foei, meneer de schrijver van een Messias, hoe bevuilt u
uw messiaanse gedachten met geldzucht!’ Dan volgt een bedreiging met strenge
sancties. De onderneming van Klopstock was met een netto winst van waarschijnlijk
meer dan 2000 rijksdaalders bepaald een succes te noemen. Reeds de publicatie van
het vervolg op de Gelehrtenrepublik echter mislukte wegens geringe belangstelling
bij het publiek. Wel maakte de dichter vervolgens met zijn nieuwste bewerking van
de Messias als eigen uitgever via voorintekening zelfs een winst van 3300
rijksdaalders, maar ten slotte nam ook Klopstock weer contact op met de
uitgeverij-annex-boekhandel. Onder zeker voorbehoud heeft men het totale inkomen
van Klopstock uit zijn werken geraamd op omstreeks 11.650 rijksdaalders, waarvan
een bedrag van omstreeks 9880 rijksdaalders hem tijdens zijn leven werd uitbetaald.
Daarentegen had hij een inkomen uit eregeld van in totaal 47.550 rijksdaalders. Zijn
literaire arbeid leverde dus slechts 17% van zijn inkomen.
De belangrijkste stap tot voorziening in het eigen onderhoud van Duitse schrijvers
in de 18de eeuw is de Dessauer Gelehrtenbuchhandlung voor onbemiddelde schrijvers
geweest, in 1781 gesticht onder beschermheerschap van de hertog van Dessau; deze
onderneming heeft, gesteund door Wieland, Herder, Goethe, Lichtenberg en anderen,
alleen al in 1782 en 1783 in totaal 350 titels gepubliceerd. De schrijver kreeg
tweederde van de (door hem zelf bepaalde) prijs van het boek, de boekhandelaars
kregen 27% korting, het bedrijf zelf ontving 4% exploitatiekosten. De uiteindelijke
mislukking was niet in de laatste plaats te wijten aan een aanzienlijke boycot door
het overige boekenbedrijf. Grote bedrijven weigerden elk contact. In 1785 werd de
Gelehrtenbuchhandlung opgeheven. De financiers van de onderneming, rijke
filantropen en welgestelde schrijvers, waren hun geld kwijt. Wieland bij voorbeeld
klaagt: ‘Ik en de aandeelhouders zullen geen cent meer krijgen.’ De
bevrijdingsbeweging der schrijvers, die tot uitdrukking kwam in de eigen uitgeverij,
was natuurlijk bijna uitsluitend tegen de gewone boekhandel gericht - en deze
boekhandel was de oorzaak van het mislukken, en niet bij voorbeeld de drukkosten.
De produktie van deze uitgeverijen vond niet voldoende afzet. Toch begonnen talrijke
schrijvers steeds weer met een eigen uitgeverij, ook zeer vooraanstaande auteurs. Zo
liet Schiller Die Räuber en het eerste deel van Thalia zelfstandig verschijnen, waarbij
hij zich weinig aantrok van de ‘uitermate lastige correspondentie en handelscontacten.’
De vrouw van Dostojewski gaf het werk van haar man met succes zelf uit, en bleef
dat nog tientallen jaren doen na de dood van de schrijver. Rilke financierde in 1896
zijn bundel Wegwarten in een oplage van 300 exemplaren en gaf ze vervolgens weg
aan ziekenhuizen en volksbibliotheken.
Kortom, de eigen uitgeverij bestaat tot op heden, hetzij bij gebrek aan een uitgever,
of omdat de schrijver zelf als enige het hele economische profijt van de verkoop in
handen wenst te krijgen, hetgeen in theorie ook ongetwijfeld het meest rendabel is.
Als de praktijk er vaak anders uitziet, dan is dat omdat het publiek een vooroordeel
koestert jegens particuliere uitgeverijen, en de gewone boekhandel hen nauwelijks
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of in het geheel niet ondersteunt. Zo zou in de plaats van de eigen uitgeverij van
afzonderlijke schrijvers steeds meer de gemeenschappelijke uitgeverij van een aantal
of van alle auteurs moeten komen. Reeds Klopstock heeft geprobeerd zijn collega's
voor zijn
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voorintekeningsplan te winnen, en hij verklaarde: ‘Ik heb vergeefs gewerkt, als ik
alleen voor mijzelf gewerkt heb.’ Overigens ging het mensen als Klopstock, Leibniz,
Wieland en Bürger bij hun geplande, respectievelijk gerealiseerde eigen uitgeverijen
niet alleen om financiële belangen, maar ook om bibliofiele uitgaven, om betere
edities, om het bereiken van het ‘eigenlijke’ publiek e.d. In de eerste plaats wilden
echter de meeste eigen uitgeverijen, door uitschakeling van de uitgever of de
boekhandelaar of allebei, de hand leggen op dat deel van de opbrengst van hun werk,
dat anders altijd, en in onevenredige mate, door de handel wordt opgestreken.
Natuurlijk waren er ook in de 18de eeuw wel auteurs die een behoorlijk bestaan
hadden. Zo heeft de voormalige diplomaat en onderstaatssecretaris, de filosoof David
Hume geantwoord op gunstige aanbiedingen van uitgevers om zijn grote werk A
History of Great Britain voort te zetten: ‘Daar ben ik te oud, te dik, te lui en te rijk
voor!’ Voltaire, die door zijn vader eens bang gemaakt was met de bewering dat het
beroep van schrijver een beroep was voor mensen die de maatschappij niet tot nut
en hun familie tot last wilden zijn, en die later verhongeren - Voltaire veroorloofde
zich zelfs de luxe, zijn uitgevers meer werken cadeau te doen dan te verkopen. Dat
kon hij weliswaar niet doen dankzij inkomsten uit literair werk, maar dankzij zijn
gunstige speculaties in granen, loterijen en dergelijke. Zelfs een buitengewoon
succesvol schrijver als Jean-Jacques Rousseau klaagt af en toe over miserabele
betaling. Zo schrijft hij naar aanleiding van een aantal polemieken: ‘Pissot, mijn
uitgever, geeft me soms een kleinigheid ervoor, en vaak niets. Ook heb ik geen cent
ontvangen voor mijn eerste redevoering. Die heeft Diderot mijn uitgever cadeau
gedaan. Men moet lang wachten en elke cent, áls hij die afschuift, accepteren.’
Het is veelzeggend dat ook de grootste en meest succesvolle schrijvers niet anders
oordelen over de handelaars dan schrijvers van minder formaat. Van Voltaire bij
voorbeeld is de uitspraak afkomstig: ‘Boekhandelaars en toneelspelers zijn schepselen
van de auteur, en deze schepselen mishandelen hun schepper op gruwelijke wijze.’
Ook Alexander Pope, de eerste succesvolle beroepsschrijver in Engeland, gestorven
in 1744, heeft gezegd: ‘Wat de dichters kwijtraken hebben hun boekhandelaars
gewonnen; zo ook zijn koppelaars rijk geworden als de minnaars ten onder zijn
gegaan.’
Goethe verklaarde lapidair aan het eind van zijn leven: ‘De boekhandelaars zijn
allen een duivelsgebroed, voor hen moet er een aparte hel bestaan.’ En tegenover
Charlotte von Stein verklaarde hij kortaf: ‘Ik ken dat soort mensen.’ In de eerste
twintig jaar van zijn loopbaan verdiende immers alleen de handel aan Goethe. Nog
in 1807 bezit Goethe slechts 4600 daalders - het totale financiële resultaat van 32
jaar arbeid in Weimar. En terwijl Goethe en zijn erfgenamen (tot 1865) ten slotte
alleen al van Cotta meer dan een half miljoen gulden aan honorarium incasseerden
- het merendeel kregen de erfgenamen in handen - incasseerde na 1865 alleen nog
de handel, die ook eerder al het leeuwendeel had opgestreken. Tot aan het Goethe-jaar
1949 telde men alleen al bij Duitse uitgevers ongeveer 6000 verschillende
Goethe-edities, in totaal 30 miljoen boekdelen. En natuurlijk is een toen gepubliceerd
artikel met de titel ‘Goethe is lonend gebleken’ door een uitgever geschreven.
Overigens heeft Schiller eens aan Cotta geschreven: ‘Men kan, eerlijk gezegd, geen
goede handelsovereenkomst sluiten met Goethe, omdat hij zijn waarde te goed kent
en zichzelf hoog aanslaat, en geen rekening houdt met de wisselvalligheid van de
boekhandel, waarvan hij slechts een vaag idee heeft. Geen boekhandelaar heeft het
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contact met hem kunnen handhaven, hij is met geen van hen tevreden gebleken, en
velen zijn waarschijnlijk ook met hem niet tevreden. Een liberale houding jegens
zijn uitgevers moet men bij hem niet zoeken...’ Schiller schreef echter in 1797 aan
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Goethe: ‘De uitgever zou met goede boeken liever geen winst moeten maken, maar
tevreden moeten zijn met de eer. Aan slechte boeken mag hij zich verrijken.’ De
schrijver die zich zijn roeping bewust is moet, zoals Schiller zegt van zichzelf, ‘alleen
van schrijven kunnen leven en staan op zijn geld’.
Maar ook in de 18de eeuw konden slechts enkelen van de pen leven. In Engeland
lukt dat Alexander Pope. De eerste Duitse beroepsschrijver, Klopstock, kan zich nog
niet geheel onafhankelijk maken van het mecenaat. Koning Frederik V van
Denemarken laat hem naar Kopenhagen komen en geeft hem een eregeld. En
markgraaf Karel Frederik van Baden schenkt hem de rang en het salaris van een
hofraad. Zelfs Lessing lukt het slechts korte tijd een zelfstandig bestaan als schrijver
te leiden, en zelfs dat kostte hem grote inspanning, hoewel hij zeer weinig eisen
stelde. Hölderlin raakte de kern toen hij schreef: ‘Menigeen die sterker was dan ik
heeft geprobeerd een groot zakenman of een hoge ambtsdrager te zijn, en daarnaast
de dichtkunst te beoefenen. Maar steeds heeft men uiteindelijk het een aan het ander
opgeofferd, en dat was nooit goed... en als men zijn kunst opofferde, dan beging men
een zonde...’ Aan zijn broer bekent Hölderlin: ‘Weet je wat de oorzaak is van al mijn
ellende? Ik zou voor de kunst willen leven, want daaraan is mijn hart toegewijd, maar
ik moet steeds werken onder de mensen, zodat ik vaak levensmoe ben. En waarom?
Omdat de kunst wel haar meesters, maar niet de leerling te eten geeft (...) Ik ben een
zwakke held, nietwaar, dat ik de vrijheid waarnaar ik verlang niet afdwing. Maar
kijk..., dan moet ik weer ten strijde trekken, en dat is ook niet gunstig voor de kunst.
Ach, laat ook maar! Menigeen is immers reeds ondergegaan, die als dichter geschapen
was. Wij kunnen in het dichterlijk klimaat niet leven.’ Dat heeft Hölderlin in 1798
geschreven, op het hoogtepunt van het Duitse klassicisme! En hoezeer vergist hij
zich als hij denkt dat de kunst haar meesters te eten geeft! Hij, een der grootste, zo
niet de grootste Duitse lyrische dichter van alle tijden, heeft van haar in elk geval
niet te eten gekregen; evenmin als ontelbare andere belangrijke dichters. Twee jaar
na Hölderlins dood ontving Edgar Allan Poe, die op 40-jarige leeftijd na een leven
in bittere armoede als dakloze stierf, voor zijn beroemdste gedicht The Raven van
de New York Mirror 6.50 dollar als honorarium. (Honderd jaar later werd het
manuscript van dit gedicht geveild voor 40.000 dollar!) Om economische redenen
heeft Poe zich later op het proza toegelegd. De meeste lyrische dichters immers
leidden een ellendig leven.
Paul Verlaine bij voorbeeld, een der grootste dichters van Frankrijk, ontvangt
volstrekt belachelijke honoraria. Zelfs als hij al naam gemaakt heeft, in 1887, negen
jaar voor zijn dood, levert een herdruk van zijn Romances sans paroles hem slechts
enkele francs op. Op zijn smeekbeden betaalt men hem ten slotte nog eens 30 francs
uit, opdat hij wat ondergoed kan kopen. Ter vergelijking: de Italiaanse zangeres
Adelina Patti ontving in diezelfde tijd voor drie aria's op één avond in het Parijse
Eden-theater 15.000 francs. Als Verlaine beroemd, maar reeds doodziek is, betaalt
men hem in de jaren '90 voor een tournee naar Londen 850 francs, voor een reis naar
Oxford 150 francs, en in 1895, een jaar voor zijn dood, kent het Ministerie van
Onderwijs hem een pensioen van 500 francs toe. Een goed journalist in Parijs genoot
in die tijd een jaarsalaris van 80.000 francs.
Deze kwestie raakt overigens problemen die buiten dit artikel vallen, idealen die
zelfs door de gunstigste honorariumregelingen niet kunnen worden vervuld, en
waarvoor men een oplossing moet zoeken in een veel ruimer kader van cultuurpolitiek.
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Ten aanzien van ons onderwerp echter merkt niet alleen de conservatieve
cultuurfilosoof Paul de Lagarde op dat ‘de boekhandel een ongelooflijk percentage
opeist’, maar ook de democratische cultuurhistoricus Johannes Scherr heeft in 1872
geschre-

[tijdschrift] Maatstaf, Maatstaf. Jaargang 21

72
ven: ‘Men zegt dat de hele organisatie van de Duitse boekhandel zodanig is dat de
uitgevers onmogelijk hogere honoraria kunnen betalen; is deze organisatie dan echter
sacrosanct? Men zegt ook dat de armoede waarin de Duitse schrijvers verkeren te
wijten is aan de krenterigheid van het Duitse publiek, dat veel minder boeken zou
kopen dan het Engelse en Franse publiek; maar hoe wil men dan verklaren dat er in
Duitsland veel meer boekwinkels floreren dan in Engeland en Frankrijk? Twee dingen
staan in elk geval vast: in de eerste plaats dat onder het uitverkoren volk van het
idealisme van alle soorten werk de geestelijke arbeid naar verhouding het slechtst
betaald wordt; en ten tweede dat in de straten van Stuttgart, Berlijn en Leipzig tal
van uitgeverspaleizen zijn verrezen, terwijl men een paleis, gebouwd door een Duitse
schrijver, met alle Diogenes-lantarens ter wereld, met het licht van zon, maan en
sterren tezamen niet zal kunnen vinden.’
De handel ziet het probleem natuurlijk heel anders. Zo heeft twintig jaar geleden
de Weense boekhandelaar Walter Krieg het volgende durven schrijven in een boek,
dat behalve veel materiaal al evenveel apologie bevat: ‘Bij creatieve personen vinden
we niet alleen en niet altijd de elementaire wil tot artistieke vormgeving of een alles
doordringende roeping tot het verrichten van een grote taak en de volledige vervulling
daarvan door wetenschappelijke arbeid’ - dat heeft toch niemand beweerd! - ‘maar
vooral ook menselijk egoïsme in zijn duizendvoudige, vaak handig gecamoufleerde
en verhulde variaties. Daartegenover staat de ondernemer, die bezit en vermogen op
het spel moet zetten voor alles waarmee hij in zee gaat, die grondstoffen, lonen en
salarissen, onkosten en belasting moet betalen, en die van deze arbeid samen met
zijn gezin en zijn medewerkers moet leven en bovendien - dat is de zin van alle
commerciële arbeid - winst wil maken en zijn geïnvesteerde vermogen zo mogelijk
wil vergroten.’
Duizenden schrijvers - en niet bepaald de slechtste - zouden echter al tevreden
zijn als ze voor zichzelf en hun familie slechts een veilig bestaansminimum hadden.
Het is waar dat er steeds weer literatoren geweest zijn die veel geld verdiend hebben:
Mark Twain heeft voor zijn eerste boek The innocent abroad 300.000 dollar
ontvangen, Sinclair Lewis kreeg voor zijn best verkochte romans 500.000 dollar per
stuk, en Somerset Maugham, die op 77-jarige leeftijd de balans opmaakte, heeft
geconstateerd dat hij niet alleen een uiterst aangenaam leven had geleid, maar ook
nog een inkomen van omgerekend meer dan 8 miljoen gulden had geïncasseerd;
onder auteurs in het Duitse taalgebied hebben bij voorbeeld Aloys Schenzinger, Erich
Maria Remarque, Agnes Günther, Peter Rosegger, Günter Grass, Heinrich Spoerl,
Heinrich Böll miljoenenoplagen bereikt. Van uitzonderingen mag men echter geen
regel maken - bovendien moet men bedenken dat een financieel succes nog geen
artistiek succes is, dat marktwaarde en culturele waarde vaak elkaar uitsluiten.
In dezelfde periode dat de boeken van Emanuel Geibel honderd maal herdrukt
werden, en Mirza Schaffy van Friedrich Bodenstedt zelfs honderdvijftig maal, bereikte
het werk van de grote Duitse lyrische dichter Eduard Mörike slechts drie kleine
oplagen. Ook in de 20ste eeuw is de nood juist onder enkele der belangrijkste
schrijvers niet geringer dan die onder hun collega's uit vroeger eeuwen.
Op 29 juli 1912 schrijft Oskar Loerke: ‘Ben ik bijzonder eerzuchtig? Zeker niet.
Ik dorst bepaald niet naar roem. (...) Als ik nadenk, schrik ik er eigenlijk van hoeveel
verbetenheid te wijten is aan geldzorgen. Achter de tralies, zonder de hoop ooit die
tralies te kunnen verbreken!’ Een half jaar later schrijft hij in zijn dagboek: ‘Armoede
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zonder dat men daar aanleg voor heeft, is dat nu mijn grootste belevenis? Dat duurt
nu al tien jaar, met enkele kleine onderbrekingen. Eeuwige druk, nooit op te heffen
depressie.’
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Gottfried Benn heeft uitgerekend dat hij tot 1926, dus tot zijn veertigste jaar, voor
zijn totale literaire arbeid alles bij elkaar 4.50 mark per maand verdiend had, hetgeen
hij zich alleen kon permitteren omdat hij een specialistenpraktijk had.
Niet elke dichter is in staat of bereid, naast zijn literaire arbeid ander werk te
verrichten. Robert Musil bij voorbeeld, een der grootste romanschrijvers van de
Duitse literatuur, wijst de mogelijkheid om privaat-docent te worden af. In ruil
daarvoor ontvangen wij een onsterfelijk werk. En hij zwoegt zich een leven lang
dood. In 1931, elf jaar voor zijn dood, schrijft hij onder de titel Ich kann nicht mehr
een (ongepubliceerde) oproep, waarin hij zegt: ‘Ik geloof dat men, behalve onder
zelfmoordenaars, in niet veel levens op één moment zo veel onzekerheid zal
aantreffen, en ik zal me dan ook nauwelijks aan hun weinig aanlokkelijk gezelschap
kunnen onttrekken.’ Musil woont als balling in Zwitserland, en leeft van aalmoezen.
Geen uitgever in dat land interesseert zich voor hem. Bij de enige voordracht uit zijn
waarlijk unieke roman verschijnen vijftien personen. Niemand denkt aan hem als hij
zestig jaar wordt. Zelfs voor zijn nalatenschap interesseerde zich aanvankelijk geen
uitgever.
Ook nu is de uitgever natuurlijk als vanouds een zakenman, die op winst uit is, en
hij doet zijn zaken vooral ten koste van de auteur. Waarom juist ten koste van hem?
Niet alleen omdat de schrijver op economisch gebied bijna altijd minder handig en
machtelozer is dan de andere personen in de branche, die zich met zijn produkt bezig
houden, de boekdrukkers en -binders. Daar komt nog iets heel belangrijks bij: elke
uitgever wil natuurlijk de produktiekosten lager maken. Een slechte manier van
drukken, slecht papier, een slechte lay-out zouden de waarde van het boek zelf
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doen dalen, want dat zou de koper direct opvallen. Aan een boek kan men echter niet
zien hoe hoog het honorarium van de auteur is geweest. Dus kan de uitgever op dat
punt het gemakkelijkst en onopvallendst de kosten drukken, en dat doet hij ook. En
op die manier wordt degene, van wie de uitgever in wezen volledig afhankelijk is,
omdat er zonder schrijvers geen uitgevers zouden zijn, van deze uitgever afhankelijk
gemaakt en door hem uitgebuit.
In dit verband is nog belangrijker het volgende: de uitgever berekent alle
bijkomende kosten door bij voorbeeld duur papier, een kostbare zetspiegel, illustraties
altijd door in de prijs. De auteur daarentegen, die een diepgaand onderzoek instelt,
verre reizen onderneemt, een tijdrovende bronnenstudie bedrijft, kan deze niet in
rekening brengen. Of hij nu twee, vijf of tien jaar aan een boek werkt, hij krijgt
meestal niet meer dan de plichtmatige 10%, voor een pocketboek, ook als het geen
herdruk is, zelfs maar 5%. Voor een uniform katholiek gezangboek voor alle
Duitssprekende diocesen van Midden-Europa heeft onlangs het secretariaat van de
Duitse bisschoppenconferentie - aldus een berekening van VS, het Verband deutscher
Schriftsteller - de auteurs van deze liederen een honorarium van 1.6% geboden: bij
een eerste druk van 5 miljoen exemplaren en een omzet van 10 miljoen mark is
160.000 mark voor de schrijvers bestemd - en dan ook nog als uitkering ineens,
ongeacht herdrukken.
Reeds de legale zakelijke voorwaarden zijn dus al ruïneus voor de schrijver.
Bovendien bestaan er, en kennelijk niet bij grote uitzondering, voorwaarden die meer
in het randgebied der legaliteit liggen, voorwaarden waardoor de auteur maar al te
goed begrip kan opbrengen voor de woorden van Friedrich Hebbel: ‘Het is
eenvoudiger met Christus op zee te wandelen dan met een uitgever door het leven.’
Nog in onze tijd ontvangt in Frankrijk de aankomende auteur minder voor zijn
boek dan de stenotypiste die het overtikt; in de Verenigde Staten bedraagt het
gemiddelde maandinkomen van de 10.000 schrijvers die daar wonen omstreeks 250
dollar. Ook in de Bondsrepubliek verdient zo'n ‘vrije’ schrijver tegenwoordig
gemiddeld niet meer, maar eerder minder dan een ongeschoolde arbeider.
Men heeft vaak het gemiddelde inkomen van schrijvers berekend. Waarom berekent
men niet eens het gemiddelde inkomen van uitgevers en boekhandelaars? Misschien
zou dan hier en daar wat duidelijker dan tot nu toe de vraag aan de orde gesteld
worden of de schrijver het werkelijk zoveel slechter moet hebben dan zij die vooral
van hem leven, en die zonder hem helemaal niet zouden kunnen leven - het
omgekeerde kan men immers nauwelijks staande houden.
(Vertaling mevr. C.E. van Amerongen-van Straten)
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René Appel Alles warm
Hij kwam overeind om zijn horloge te kunnen pakken, maar liet zich meteen
voorzichtig terugzakken om de loden kogel onder zijn schedel die onmiddellijk heen
en weer was gaan rollen, op één plaats te houden. Het bonzen in zijn hoofd nam
langzaam af, maar de stekende pijn achter zijn ogen bleef. Hij moest weten hoe laat
het was. Om elf uur koffiedrinken met Jeanine. Hij moest haar nog vragen of ze mee
wilde vanavond. Vanavond, dat feest op Kattenburg, hij moest zorgen dat zijn conditie
in de loop van de dag zo verbeterde, dat zijn lichaam weer drank zou kunnen
verdragen. Elf uur. Het kon nog geen elf uur zijn. Hij richtte zich weer op, nu met
zijn ogen dicht. De kogel rolde heel zachtjes heen en weer, een kalm gebonk tegen
zijn slapen, niet eens onaangenaam. Als hij zijn ogen nog maar een tijdje dicht kon
houden.
Hij zette nog trager dan een doodzieke bejaarde eerst zijn rechter- en daarna zijn
linkerbeen naast het bed. Koud, jezus wat was het koud. ‘Zuster, ik ben zo ziek,’
murmelde hij en begon zachtjes om zichzelf te lachen. De lach ging zonder
onderbreking over in hoesten, de stevig doorzettende ochtendhoest van de
zware-shagroker. Hij zat rillend van ellende op de rand van het bed en hoestte maar
door. Op een gegeven moment dacht hij dat zijn kop uit elkaar zou knappen. Op zijn
knieën kroop hij naar de stoel en zocht al zijn zakken af naar het pakje zware Van
Nelle.
Laten liggen, bedacht hij, stomme lul die ik ben, in het café laten liggen.
Het werd nu iets minder, maar hij wist dat het pas over zou gaan, als hij de pittige,
teer- en nicotinerijke rook zijn longen binnen zou zuigen.
Naast, bijna onder zijn bed. Hoe had hij zo kafferachtig kunnen zijn! Lazarus, en
dan roken in bed. Dat het nog mogelijk was geweest een sigaret te draaien! Het ging
nu trouwens ook niet van een leien dakje. Hij probeerde uit alle macht zijn bevende
handen een beetje in bedwang te houden. De lucifers lagen nog naast het pakje shag.
Een paar half verfrommelde en gescheurde vloeitjes en wat doormidden gebroken
lucifers vormden het bewijs, dat het vannacht ook niet allemaal moeiteloos was
verlopen.
Nog steeds hoestend stak hij zijn nauwelijks op normaal rookwaar gelijkend sjekkie
aan. Het gaat niet om de vorm, maar om de inhoud, dacht hij, en inhaleerde met
gesloten ogen. Nog even een kort geblaf. Het beetje speeksel dat zijn longen
prijsgaven, ving hij op in de palm van zijn linkerhand; hij veegde het af aan het
beddelaken. Die hoofdpijn raakte hij vandag niet meer kwijt.
Hij had er nog steeds geen benul van hoe laat het was. Voor hij zijn horloge had
gezien, wist hij al dat het niet meer zou lopen. Ouderwets horloge, degelijk, maar
moest wel elke vierentwintig uur worden opgewonden. Het stond stil op tweeëntwintig
minuten over vijf.
Het was of er een hele batterij flitslampen tegelijk tot ontbranding werd gebracht,
toen hij het gordijn wegsloeg. Kalmer, hij moest het kalmer doen. Zijn ogen wenden
langzaam aan
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het daglicht. Door het raam open te doen en zich zover mogelijk naar buiten te buigen,
kon hij de klok van de St.-Jacobskerk zien. Het drong niet eens goed tot hem door
dat het bijna kwart over één was, omdat zijn aandacht direkt getrokken werd door
een groepje kinderen van de dovenschool aan de overkant, die op het schoolplein
speelden. Eén van de kinderen, draadjes uit beide oren, dus slechthorend en niet doof,
wees naar hem en stootte wat klanken uit, waarop de anderen vrijwel geluidloos
lachten. Pas nu realiseerde hij zich dat hij naakt was op een T-shirtje na.
Godsamme nog an toe, wat had hij het koud. Nu voelde hij het weer. Hij stond te
trappelen en te rillen terwijl hij zijn kleren aantrok. Met trillende vingers stak hij de
butagaskachel aan. Om het een beetje warm te krijgen, sloeg hij keer op keer zijn
linkerhand onder zijn rechteroksel en zijn rechterhand tegen zijn linkerschouder,
waarbij de armen elkaar kruisten. Beuken, heette dat in het dialect van de streek waar
hij vandaan kwam. Een mooi woord, beuken.
Op het moment dat hij een extra trui uit de kast wilde pakken, moest hij weer aan
de afspraak denken. Ze was nu natuurlijk al weer terug naar dat verdomde ziekenhuis,
met grote passen rondlopend op haar met stevige blokhakken beslagen
verpleegstersschoenen. Arme mannen in de zaal van zuster Jeanine.
Eén keer had hij durven vragen of ze iets voelde en wat ze dacht, als ze mannen
‘van onderen’ moest wassen.
‘Of ik een arm, een voet of een geslachtsdeel was, 't maakt voor mij niks uit.
Schoon moet het, en anders niet, daar ben ik voor aangenomen. Ik praat er trouwens
liever niet over, dat weet je wel,’ had ze pinnig geantwoord.
Ze zou je ruw wassen, had hij gedacht; gevoelig of niet gevoelig, het moest tenslotte
schoon, gedesinfecteerd, rein, zuiver en zindelijk.
De bekende tegenstrijdige gedachtes en gevoelens maakten zich nu weer van hem
meester. Hij had het al zo vaak clichématig tegen zichzelf gezegd, en anderen
trouwens ook: hij kon niet met, maar ook niet zonder haar leven. Het ging soms lang
goed, maar dat was dan vooral als ze elkaar niet vaak zagen, of als hij genoegen nam
met een oppervlakkig contact, waarin alles wat wezenlijk of controversieel was, werd
gemeden als de pest. Hij kon het meestal maar voor korte tijd volhouden, omdat juist
het oppervlakkige in Jeanine hem zo ergerde, die muur van alledaagse
onverschilligheid die ze om haar emoties had opgetrokken. Gevoelens, daar kon je
nauwelijks met haar over praten, en het was vaak maar beter de jouwe ook niet te
laten blijken, want dan verkilde ze meteen.
Maar hij wist dat er achter dat koude, ongevoelige pantser iets móest zitten wat
hem aantrok, en soms merkte hij er ook wat van; dan was het net of ze zich ‘per
ongeluk’ liet gaan. Toch moest hij zichzelf bekennen dat hij eigenlijk niet wist wie
Jeanine was. Het zou nu weer voor minstens een week mis zijn, fout, helemaal fout.
Alles wat hij zou zeggen, zou misplaatst zijn, en wat hij zou doen, stom. Ze zou het
irritant en lastig vinden, als hij haar probeerde op te vrijen. Het was beter met opbellen
een paar dagen te wachten. Hij moest eerst een beetje recupereren.
Misschien was het ook wel prettiger dat ze vanavond niet mee zou gaan. Ze kon
niet zo goed opschieten met zijn vrienden en kennissen. Bovendien wilde ze altijd
vroeg naar huis; of ze was moe van de dienst van de afgelopen dag, of ze moest de
volgende ochtend weer om zeven uur beginnen.

[tijdschrift] Maatstaf, Maatstaf. Jaargang 21

Tot zijn hoofd vrijwel gevoelloos was, liet hij het koude water in een stevige stroom
over zijn kruin en zijn nek lopen. Nu nog iets eten, dan zou het wat beter gaan. Hij
wist dat hij de bedorven smaak in zijn mond niet met het drinken van water, melk,
frisdrank, thee of koffie weg zou kunnen krijgen. Pils zou wel helpen, maar daar was
zijn maag voorlopig nog niet tegen opgewassen.
Whisky op bier, hoe had hij het in zijn hoofd gehaald. Maar hij had toch ook niet
kunnen weigeren, of gewoon ‘hetzelfde’ zeggen, nadat
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de man had uitgeroepen: ‘Voor deze meneer het duurste wat er in de zaak is!’ Pas
toen hij later met hem in gesprek raakte, ontdekte hij waarom zijn losse opmerking
in een discussie met een paar willekeurige mensen over het aanstaande huwelijk van
de kroonprinses zo'n onverwachte vrijgevigheid had veroorzaakt. ‘Ik zal er geen
traan om laten, als die Claus hier morgen in de Amstel lazert en verzuipt,’ had hij
gezegd.
De al behoorlijk beschonken man had zijn getatoeëerde concentratiekampnummer
laten zien en nog een whisky voor hem besteld. Ze waren nog in twee andere kroegen
geweest, hadden soep gegeten in de Halvemaansteeg, en waren tenslotte in een
nachtclub beland. De man had een auto gehad. Hij herinnerde zich nog hoe ze in een
brede Amerikaanse wagen over de weg zeilden. Of was dat een taxi? Er was in ieder
geval sprake geweest van een taxi. Hij keek in zijn portemonnee. Nog veel geld over,
dus misschien toch de auto van de man met het gouden vingertje. Hij sloot nu even
de ogen. Die man had hem nog erger om gehad dan hijzelf!
Hij probeerde veel frisse lucht naar binnen te zuigen, maar stopte er onmiddellijk
mee toen dat een hoestbui bleek op te wekken. Het was iets boven het vriespunt, en
hoewel hij stevig doorstapte, had hij het nog steenkoud.
Hij had zich niet geschoren. Bleek, baardstoppels, rood omrande, enigszins hol
liggende ogen. Hij keek voor de tweede keer in een spiegelruit. Het duurde even
voor hij ze in de gaten had. Meteen deed hij of hij bijzonder geïnteresseerd was in
de geëtaleerde waren: tijgerbroden, casino's, amerikanen, gallen, al of niet met
maanzaad bestrooid, bolletjes en puntjes, en daar omheen diverse soorten snoepwaar:
gebak, bonbons, dozen chocoladeflikken, gevulde koeken, rondo's. Dit is een etalage
met twee e's aan het begin, dacht hij, eet-alage. Flauwe woordspeling, maar voor
iemand in mijn toestand niet eens zo slecht.
De twee meisjes die ieder een wit schort droegen, stonden achter de toonbank een
beetje na te giechelen, en leken zelfs te schrikken toen hij met nogal wat lawaai
binnen kwam stappen. ‘Staan jullie altijd mogelijke klanten uit te lachen?’ Hij vroeg
het aan beiden, maar keek naar één van de twee, de mooie natuurlijk. Ze had kort
zwart haar. Waarom werd zo'n fraai kapsel toch zo pejoratief ‘rattenkopje’ genoemd?
‘Als ze zo bezopen doen wél, ja, maar wat kan ik voor u doen? Want u komt toch
niet alleen binnen om ons een standje te geven?’
Een mooie stem, een beetje Amsterdams, net niet te veel accent.
‘Eh... wat zal ik nemen?’
‘De wat-zal-ik-neme's zijn al uitverkocht.’
Het andere meisje, aan wie de ongevaarlijke, maar hardnekkige plaag die wel
‘jeugdpuistjes’ wordt genoemd, niet geheel en al was voorbijgegaan, barstte
onmiddellijk uit in een hevige lachbui. Hij keek van bruin brood naar hard puntje,
van roggebrood naar stokbrood, tot zijn blik viel op het glazen kastje. ALLES WARM
stond er in blauwe letters op, en er lagen een stuk of zes saucijzebroodjes in.
‘Een saucijzebroodje graag.’
Ze schoof het ruitje open, pakte een tang, en deed één van de met gekruid gehakte
gevulde broodjes in een vetvrij papieren zakje, dat ze vervolgens aan hem
overhandigde.
‘Veertig cent alstublieft.’
Hij legde twee kwartjes neer.
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‘Hier, zo is het goed.’
Een fooi geven in een bakkerswinkel, nu werd hij pas goed gek. ‘Kan ik hier even
gaan zitten?’ Hij wees op de drie krukjes die in een hoek van de winkel stonden.
‘Natuurlijk meneer, gaat u er toch lekker rustig bij zitten. Kijk, daar heb u ook een
spiegel, ken u uzelf nog een beetje bewonderen.’
De collega met het licht geschonden gelaat kreeg een nieuwe lachstuip. Hij deed
net of hij het niet had gehoord.
Waren de krukjes bedoeld om mensen als hij, die even iets op wilden eten, de
gelegenheid te
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geven dat in de besloten ruimte van de winkel te doen of dienden ze als rustplaats
voor op hun beurt wachtende bejaarden of minder validen, die waren uitgeput door
het sjouwen met zware boodschappentassen? Hij vond het in ieder geval prettig zijn
saucijzebroodje niet op straat te moeten opeten. Op de openbare weg at je niet. Een
ijsje, dat ging nog net. Was trouwens lekker, dat saucijzebroodje, een beetje pittig,
en dat had hij wel nodig met die laffe smaak in zijn mond.
Ondertussen waren er enkele andere klanten binnengekomen. Hij keek hoe de
meisjes ze hielpen; allebei handig en routineus.
Na een paar minuten waren ze weer met zijn drieën in de winkel. Plotseling had
hij een gaaf idee. Waarom niet? Waarom zou hij het niet vragen?
Hij liep met nog enigszins onvaste stappen naar de toonbank, en keek haar recht
in haar ogen. ‘Nog één, graag,’ en, zijn ogen neergeslagen en heel vlug sprekend,
‘ik ga vanavond naar een feest, heb je zin om mee te gaan?’
Ze zei eerst niets. Het andere meisje durfde niet te lachen. Ze staarde hem even
peinzend aan en toen, met haar rug naar hem toe, terwijl ze er minstens drie keer
zolang over deed om een saucijzebroodje te pakken als bij zijn vorige bestelling,
vertelde ze dat ze dat best zou willen, maar dat ze niet wist of ze van haar ouders
mocht. ‘Ik heb morgen vrij, hè Lies?’ Het andere meisje knikte heftig. ‘Dus misschien
dat ze het goed vinden. Maar als ik zeg dat ik met iemand meega, moeten ze je wel
zien, ze moeten weten met wie ik naar een feest ga.’ Ze had zich nu naar hem
omgedraaid. Hij knikte berustend. ‘Ik woon in de Dieverstraat, eenendertig, twee
hoog, het is hier vlakbij, maar misschien is het beter...’
‘Als je straks tussen de middag vrij bent, kan ik misschien even met je mee naar
huis lopen, dan kan je me vertonen. Moet ik nog een bewijs van goed gedrag
meenemen?’
Ze lachte. Hij had dit niet voorzien, maar kon nu moeilijk terug.
‘Straks... straks, het is al middagpauze geweest. Ben je soms een beetje in de war?’
‘Ach... ik heb... mijn besef van tijd, zie je... om zes uur dan maar?’
‘Kwart over zes, we moeten eerst de kas nog opmaken. Hier, vergeet uw
saucijzebroodje niet. Veertig cent alstublieft.’
Hij nam het zakje met het broodje deze keer mee naar buiten, en ging weer net zo
voor de etalage staan als hij dacht gedaan te hebben voordat hij de twee meisjes
opmerkte. Terwijl haar collega weer begon te giechelen, stak het meisje met het korte
zwarte haar een hand op als groet en zei iets.
‘Tot kwart over zes,’ las hij van haar lippen. Ik weet haar naam niet eens, bedacht
hij ongeveer honderdvijftig meter verderop, terwijl hij het zakje met de nog warme
inhoud in een gemeentelijke prullenbak liet vallen.
‘Laat 'em maar effe boven komme, misschien wil-ie wel een stukkie mee eten.’
Ze waren samen naar haar huis gelopen. Hij had niet geweten wat hij had moeten
zeggen, en daarom maar gevraagd hoe ze heette. Zij was eerst naar boven gegaan
om haar ouders voor te bereiden.
Hij hoorde de bulderende stem van de vader van Marleen. Wat was hij begonnen?
Godzijdank was zijn kater vrijwel over, alleen nog een lichte hoofdpijn, maar verder
‘de gebruikelijke vijftig procent’, zoals hij tegen zijn vrienden placht te zeggen.
Hij stelde zich voor.
Hans Drogeweg - een stevige bouwvakkersklauw.
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Hans Drogeweg - een vrouwenhand met veel kloofjes.
Hij legde uit wat voor feest het was.
Ja, maar was dat nou niet een beetje gek, een ‘afbraakfeest’; ze konden zich wel
een beetje voorstellen dat je er iets aan wilde doen als je een tijdlang in een huis
gewoond had, en dat huis zou worden gesloopt. Maar om het nou te vieren met een
feest...
‘Studenten zeker, hè?’ vroeg de vader.
Hij schaamde zich het toe te moeten geven.
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‘Nou ja, goed, een feest is een feest, als jij er persoonlijk voor zorgt dat mijn dochter
hier om twaalf uur weer...’
‘Eén uur, pa, toe nou, ik heb morgen vrij.’
‘...als je er dus maar voor zorgt dat Leentje om één uur weer boven is.’
Hij beloofde het. Ze konden hem best vertrouwen.
De moeder wees op de gedekte tafel en vroeg of hij misschien ook wilde
aanschuiven.
Kon je zoiets weigeren? Hoe zou het worden uitgelegd, als hij ‘nee’ zei? Dat hij
bang was, dat ze hem beter leerden kennen, en hun dochter daarom niet meer aan
hem zouden toevertrouwen?
Aan tafel vroeg de vader van alles over zijn studie, de kamer die hij had, zijn ouders
en de plaats waar hij vandaan kwam. Omdat hij dacht dat het in een dergelijk milieu
gewoonte was, was hij begonnen zijn bloemkool, aardappelen en gehakt alleen met
een vork te eten, totdat hij opkeek en zag, dat de andere drie keurig met mes en vork
aten. Met schaamrood op zijn nu geschoren kaken at hij verder.
Na het eten moest hij maar blijven koffiedrinken. Het was niet meer de moeite om
nog naar zijn kamer te gaan, veronderstelde de moeder. Met schrik realiseerde hij
zich, dat zij natuurlijk dachten dat het een gewoon keurig feestje was, dat om acht
uur begon, en op zijn laatst om één uur was afgelopen.
Om kwart over acht zaten ze in een café. Hij had haar duidelijk gemaakt, dat het
geen enkele zin had voor tienen naar het feest te gaan. Er zou nog niemand zijn. Ze
zouden hier trouwens meteen een fles wijn kunnen kopen, want je kon tenslotte niet
met lege handen aankomen.
Marleen was beter dan hij eerst had gedacht. Ze vertelde over haar werk, haar
baas, haar vriendin, wat ze verder wilde gaan doen, wat ze kon doen.
‘Een rijke man trouwen,’ zei ze, en ze keek daarbij zo spottend, dat hij niet wist
wat ze ervan meende.
‘Daarom ben ik met je meegegaan.’
‘Weet je wel waarom ik je gevráágd heb mee te gaan?’
‘Nee... omdat je me... eh... omdat ik...’
‘Omdat ik je mooi vond, gewoon mooi, maar ik geloof, dat ik je ook lief vind.’
Hij omvatte met twee handen haar rechterhand waarin ze het glas seven-up
vasthield. Ze wachtte even, pakte toen het glas in haar linkerhand, nam een slok en
zei: ‘Weet je dat dat niet zo mooi is?’
Hij drukte haar hand. Ze bewoog zich niet, maar keek hem aan met mooie grote
donkerbruine ogen. Hij nam een slokje van zijn colaatje pils, ondertussen zijn ogen
niet van haar afhoudend. Net toen hij wilde zeggen dat het meestal niet zo mooi was,
wanneer je dacht verliefd te zijn, werd hij op zijn schouder getikt.
‘Mag ik even storen?’
‘Nee, dat mag niet.’
‘Maar het is een handtekeningenlijst tegen het huwelijk; u hebt er misschien over
gelezen.’
Een vriendelijke krullebol stond naast hun tafeltje. Ongetwijfeld een student. De
andere tafeltjes werden bewerkt door een meisje dat waarschijnlijk bij hem hoorde.
‘Geef maar hier.’

[tijdschrift] Maatstaf, Maatstaf. Jaargang 21

De jongen legde de lijst voor hem op tafel, een ballpoint ernaast.
‘Zo, dat was dan de zeventiende keer.’
De jongen met de krulletjes keek hem ongelovig aan.
‘U bedoelt, dat...’
‘Ik bedoel niks, ik probeer alleen indruk te maken op dit meisje.’
‘Ik heb nog niet verteld, dat het op twee manieren een afbraakfeest is, hè?’
Ze schudde haar hoofd.
‘Het is een afbraakfeest, omdat het huis maandag wordt gesloopt, maar het is ook
de bedoeling dat tijdens het feest het huis van binnen al wordt afgebroken. Begrijp
je wel, deuren eruit, tussenmuurtjes omverhalen, wanden slopen.’
‘Ik dacht dat jullie studenten waren en geen
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slopers.’
Ze liepen nu door wat er nog over was van de wijk Kattenburg. Verschillende
huizen werden nog door ‘oude’ Kattenburgers bewoond, andere waren half of
helemaal gesloopt. In panden die al door de vroegere bewoners waren verlaten,
hadden zich soms studenten of kunstenaars gehuisvest. Hans had ook iets gehoord
over jonge, dakloze zwervers, mensen die aan de ‘zelfkant’ van de maatschappij
leefden; ze zouden hier in half afgebroken panden wonen onder de meest erbarmelijke
omstandigheden. Het was een naargeestige omgeving. De straten waren vol kuilen
en hier en daar was het plaveisel zelfs weggebroken. Op verschillende plaatsen lagen
stapels sloophout. Van sommige huizen waren de ramen dichtgetimmerd, terwijl ze
er bij andere juist waren uitgebroken. In de kelders van gesloopte huizen had zich
water verzameld waarin veel afval dreef. Hij kon zich goed voorstellen dat hier een
rattenplaag was geweest.
Op het adres waar ze moesten zijn, was de buitendeur open.
‘Deur open laten - Bel doet 't niet’, stond er op een stuk papier geschreven.
Er waren pas ongeveer vijftien mensen boven. Ze waren nog vroeg. Hij stelde
Marleen voor aan degenen die hem hadden uitgenodigd: Huub en zijn vriendin Thera.
Ze hadden in dit huis gewoond, op deze verdieping toevallig, en organiseerden nu
samen met de ex-bewoners van de andere etages dit feest. Die anderen kende Hans
nauwelijks, zodat hij niet de plicht voelde Marleen ook met hun te laten kennismaken.
Het was zo trouwens al moeilijk genoeg voor haar. Ze leek enigszins geschrokken
te zijn van de verschijning van Thera, die met een overdaad aan verkeerd aangebrachte
make-up en een buitenmodel jurk een uiterst excentrieke indruk maakte. Vooral in
het flakkerende kaarslicht zag ze er wat spookachtig uit.
Het was koud en donker in de kamer.
‘Gas en licht zijn al een tijdje afgesloten,’ sprak Huub nasaal, ‘wij wonen hier al
bijna een maand niet meer, en de rest van het huis staat al bijna twee weken leeg.
Bedankt voor de wijn, goed jaar, natuurlijk, altijd goed jaar.’
In de hoeken van de kamer stonden een paar petroleumkacheltjes, die meer stank
dan warmte leken te produceren.
Marleen zei dat ze haar jas nog een tijdje aanhield.
Pils genoeg, dacht Hans toen hij naar de kratten Heineken liep, we hoeven deze
keer niks te verstoppen voor het moment dat iedereen met lege handen zit. Er waren
nog steeds mensen die het gezonde principe ‘beter mee verlegen dan om verlegen’
niet hanteerden als het om het inslaan van bier ging. Op dat soort feesten moest je
egoïstisch zijn: pils in het keukenkastje, achter de vuilnisbak; er waren altijd wel
mogelijkheden. Onlangs waren op een feest de paar door hem verborgen flesjes door
een ander weggenomen. Oprechte woede had zich van hem meester gemaakt. Hoe
durfden ze?
Hij trok een flesje pils open voor zichzelf, en schonk een glas cola in voor Marleen.
‘Alsjeblieft, er was geen seven-up.’
Ze nam het glas zwijgend aan. Hij dronk van het bier.
‘Lekker gekoeld, Huub!’
Huub lachte een beetje, en stond wat onhandig te draaien, alsof hij met zijn
ledematen geen raad wist.
‘Zullen we gaan zitten?’
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Hans wees naar één van de op de grond gelegde oude matrassen. ‘Of je moet liever
in zo'n stoel willen zitten?’
Het meubilair zag er bijzonder gammel uit. Het was waarschijnlijk speciaal voor
deze gelegenheid van de straat gehaald: een paar oude keukenstoelen en drie crapauds,
waarvan de bekleding half was vergaan, zodat op sommige plaatsen de veren door
het textiel naar buiten staken. Marleen pakte zijn hand toen ze op de stoffige, muf
ruikende matras zaten. Ze keek nog steeds met verbaasde ogen het vertrek rond.
‘Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt,’ zei ze fluisterend. Het waren haar eerste
woorden nadat ze binnen waren gekomen. Hij vertelde haar dat het voor hem ook
wel een ongewoon
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feestje was, en dat het straks allemaal nog wel wat ongewoner zou gaan worden, als
het slopen zou beginnen.
‘Waarom doen jullie dat, dat afbreken?’
Hij wist het niet, misschien was het wel gewoon vernielzucht. ‘Je vader is toch
niet toevallig sloper, hè?’ vroeg hij, denkend aan de geëelte bouwvakkershand die
de zijne zo stevig had gedrukt.
‘Nee hoor, waarom denk je dat?’
Hij haalde zijn schouders op.
‘Hij is bij de PTT, postbode.’
‘Weet je, ik heb 'es een meisje gekend en toen ik vroeg wat haar vader deed, zei
ze dat-ie “railleur” was. Ik durfde eerst niet te vragen wat dat was, een “railleur”...
weet jij het?’
Ze schudde haar hoofd. Hij liet even zijn hand door haar korte haar gaan.
‘Ik dacht dat het heel wat was, een railleur, maar het is gewoon iemand die bij de
tram werkt en met zo'n heel smal bezempje de rails schoonveegt.’
Ze lachten alletwee. Hij begon zich prettig te voelen. Eindelijk was hij die rotsmaak
in zijn mond kwijt. Zij rilde van de kou. Hij sloeg een arm om haar heen en trok haar
een beetje tegen zich aan. Na vijf minuten rilde ze nog.
‘Zal ik wat jenever in je cola doen? Word je vast wel lekker warm van.’
De drank werkte onmiddellijk. Niet alleen dat ze het warmer kreeg, maar ze werd
ook wat vrolijker en gedroeg zich niet meer zo bangelijk.
Vooral na zijn tweede fles pils merkte hij, dat de alcohol van de vorige avond nog
niet uit zijn bloed was verdwenen. Hij moest een beetje kalmer drinken om niet te
vroeg lazarus te worden. Hij kon het nu al voelen; met de minuut kreeg hij ook meer
praatjes.
Een jongen met een bril en sluik, vettig haar sprak hem aan. Hans had hem wel
eens op andere feesten gezien; hij wist dat het een zeikerd was, een doordrammer,
waar je maar niet van af kon komen. Niet dat hij ooit met hem had gepraat, maar hij
had het wel opgemerkt. Het was ook nog zo iemand die op elk feest weet
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door te dringen zonder echt te worden uitgenodigd. ‘Ken ik je niet ergens van?’ vroeg
de onwelkome conversatiepartner.
Hij haalde zijn schouders op.
‘Ik weet zeker dat ik je al eens eerder heb gezien,’ hield de jongen aan. ‘Waar was
het toch ook weer?’
Hans kon zich niet meer inhouden.
‘In het Huis van Bewaring zeker.’
De jongen keek beteuterd, en droop af toen Hans hem verder negeerde en zich
weer tot Marleen wendde. Hij werd nu steeds vrijpostiger in zijn liefkozingen. Ze
gedroeg zich eerst nogal lijdzaam, maar vooral toen ze zag dat zij niet de enigen
waren die een beetje zaten te vrijen, werd ze wat aktiever.
Om een uur of elf kwam er iemand met een transistorradio. Boven zou er worden
gedanst. Daar was weliswaar helemaal geen verwarming, maar de lichaamsbeweging
zou iedereen wel op temperatuur houden.
Ze gingen ook naar boven.
Marleen stond op een prachtige, kalme manier te dansen; ritmisch bewoog ze haar
heupen, zodat afwisselend de linkervoet en de rechtervoet een stukje naar voren
kwamen. Of plaatste ze steeds precies op het juist moment en op de juiste manier
haar voeten naar voren, zodat haar heupen op het ritme van de muziek heen en weer
wiegden? Hans wist het niet. In ieder geval draaide ze bij deze bewegingen langzaam
en regelmatig om haar eigen as. Hans sprong een beetje om haar heen; hij stampte
meer dan dat hij danste, maar daar ging het niet om.
Hij voelde zich lekker, had zich nog niet zo goed gevoeld vandaag. Heerlijk vrij
bewegen: daar slingert een arm, daar een been, een kleine botsing, niemand gewond,
wat? een scheur in je jurk? niet huilen Thera, het doet er toch niet toe, dansen, laat
je buik nog maar eens goed schudden, meid!
Hij zong vol overgave mee: ‘He's a well respected man about town, doing the best
things so conservatively...’
‘De Kinks, Marleen, uitstekende groep, uitstekend!’
Ze knikte en bleef verder onverstoorbaar heupwiegend doordraaien, totdat de
muziek werd onderbroken door een nieuwslezer.
‘“Till the end of the day”, ook een geweldig nummer...’ hijgde Hans.
‘Huub, we moesten maar eens beginnen,’ stelde Thera voor.
‘Die kast, weet je wel, die kast die nooit open is geweest, die moet het eerst.’
Iedereen die had gedanst, ging naar beneden.
Er waren nu ruim veertig mensen. Huub mocht het eerst proberen. Hij ging een
paar meter van de deur af staan met zijn rechterschouder naar voren en sprong vooruit
zoals hij het waarschijnlijk in verschillende gangsterfilms had gezien. Het effect was
alleen niet hetzelfde; de deur gaf geen krimp. Huub herhaalde zijn pogingen nog
enkele keren tevergeefs. Des te meer problemen de kast opleverde, des te groter werd
de opwinding. Er kwam een jongen met een stuk ijzer om de deur open te breken.
‘Handkracht, ik bedoel mankracht, daar moet 't mee gebeuren,’ riep Hans, en hij
begon met de zool van zijn rechterschoen tegen de deur te trappen. Huub hielp hem
nu en door hun gezamenlijk ritmisch gestamp begon de deur een beetje mee te geven.
‘Er zit natuurlijk een dooie SS-er, jongens, of bommen en wapentuig!’ schreeuwde
Thera, terwijl ze haar armen om de schouders van Huub en Hans sloeg. Gedrieën
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stormden ze nu los op de deur. Hans dacht aan Thera's schuddende buik. Hij zag
Marleen in een hoek staan. Zelfs bij het onregelmatige en zwakke kaarslicht kon je
zien, dat ze rode wangen had van de drank. Hij besefte dat hij op moest houden met
slopen. Kijken mocht nog, maar meer ook niet. Weggaan was beter. Hij vond haar
aardig en wist dat hij al bijna verliefd op haar was geweest. Ze was goed, zag er
uitstekend uit, hij kon met haar praten, wat mankeerde er eigenlijk nog aan, ja,
godverdomme, wat mankeerde er eigenlijk nog aan?
Hij voelde de warme heup van Thera tegen de zijne, en ramde zijn voet met alle
kracht die in
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hem was tegen de deur.
Na nog bijna tien minuten beuken, trappen, duwen en trekken, begaf de kastdeur
het onder groot gejuich.
Iedereen wilde het zien, dat er niets in de kast lag, geen dooie Duitse soldaat, geen
voorgoed ondergedoken jood, alleen stof, veel stof. Toch was het net of er een
overwinning was behaald. Er was iemand of iets verslagen, er was iets gewonnen,
en dat moest worden gevierd. Huub zette een paar kratjes pils in het midden van de
voorkamer, opende voor zichzelf een flesje, stak het omhoog en riep: ‘Op de afbraak!’
Iedereen juichte en schreeuwde. De bebrilde jongen met het sluike haar meende
zelfs het lied: ‘We zijn er bijna, maar nog niet helemaal’, aan te moeten heffen. Er
werd hem toegeroepen ‘dat hij zijn stomme kop dicht moest houden, omdat hij anders
beter op kon rotten’.
Hans stond bij Marleen; ze hielden zich een beetje afzijdig van de anderen. Ze
drukte zich tegen hem aan.
Een vrouw die zich tegen je aandrukt, ‘die warmte en liefde bij je zoekt’, wat wil
je nog meer? Hij zoende haar. Nú zouden ze weg moeten gaan, nu kon het nog. Hij
perste haar bijna plat in zijn armen, alsof hij alle energie die hij voor het slopen had
gereserveerd, daarmee kwijt wilde raken.
‘We kunnen ook weggaan,’ fluisterde hij in haar oor, terwijl hij zijn ogen niet af
kon houden van diegenen die wat kleinere afbraakobjecten hadden uitgekozen;
deurtjes van keukenkastjes en een smal houten wandje tussen de keuken en de rest
van de verdieping.
‘Maar het is nog niet eens twaalf uur!’
‘Zullen we dan gaan dansen?’
Ze gingen boven dansen. Eerst betrekkelijk wild, Hans tenminste, maar later steeds
rustiger. Tenslotte bewogen ze nauwelijks meer terwijl ze zich zo dicht mogelijk
tegen elkaar aan drukten. Hij probeerde zich uit alle macht op Marleen te concentreren.
Hoewel hij zeker wist, dat hij het niet wilde, moest hij toch voortdurend denken aan
Jeanine. Het was net als wanneer hij niet in slaap kon komen, omdat hij bepaalde
gedachten niet uit zijn hoofd kon krijgen. Niet dat hij dan ook maar iets vooruit kwam
met die gedachten, het was een nutteloos analyseren van problemen. Zo was het ook
nu. Met het denken over Jeanine schoot hij net zo weinig op als met Jeanine zelf.
Het hinderde alleen, het hinderde, omdat hij nu aan Marleen moest denken. Hoe
moest hij dit verder aanpakken? Wat verwachtte ze van hem? Wat wilde hij eigenlijk
zelf?
Hij hoorde gejuich van beneden. Ze waren de enigen die zich boven bevonden.
Radio Luxemburg speelde: ‘We can work it out’ van de Beatles, en hij wist plotseling
ontzettend zeker dat hij niet echt verliefd was op Marleen. Hij had het kunnen zijn,
bij wijze van spreken, maar hij was het niet, en kon het ook niet meer worden. Nog
meer gejoel en gejuich beneden.
‘Zullen we wat gaan drinken?’
Ze knikte, maar daarvoor had hij al beseft dat het het verkeerde voorstel was.
Tenminste, verkeerd als hij er nog iets van had willen maken.
Het wandje was eruit en er waren een paar keukenkastjes zo hevig van de muur
gescheurd dat er flink wat kalk, zand en steen was meegekomen.
‘Zo,’ zei Huub, bijna aan het oog onttrokken door wolken opgewaaid stof en kalk,
‘we hebben de keuken bij de kamer getrokken, en de zaak meteen een beetje
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gemoderniseerd. Geen overbodige franje als keukenkastjes en handdoekenrekjes,
alles moet strak en recht. We zijn tenslotte moderne mensen, mensen van nu, van
1966...’ Hij nam een flinke slok pils en zei er toen zachtjes achteraan: ‘het jaar van
de revolutie.’
‘Wat?’ merkte Hans op, ‘het jaar van de grote doorbraak! Doorbraak of afbraak,
het is allemaal één pot nat.’
Hij nam nog net de tijd om voor Marleen een cola-tic in te schenken en haar het
glas met een zoen te overhandigen, voor hij zich bij het groepje aansloot dat met de
tussenmuur bezig was. Samen met Thera stampte en trapte hij er weer op los. Ze
liepen steeds een paar
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stappen terug en beukten daarna gezamenlijk tegen de muur.
Met Thera had hij altijd uitstekend op kunnen schieten. Het was een vriendin, niet
zomaar een meisje dat je al jaren kent, maar iemand die je wat waard is. Zij had haar
rechterarm om zijn rechterschouder geslagen en hij drukte zijn linkerhand tegen haar
linkerheup. Hij wilde met haar naar bed, en wist dat het nergens goed voor was. Het
zou ook niet slecht zijn voor hun relatie, maar misschien dat het andere verhoudingen
zou vertroebelen.
Jeanine, Marleen, Thera.
Het was maar een éénsteensmuurtje.
Hans zoende Thera uitbundig op de brokken puin. Ze zoende half gewillig terug.
Hans zag dat Huub met Marleen stond te praten. Er moest nog meer gedronken
worden. Hans en Thera begaven zich, elkaar nog steeds stevig vasthoudend, naar de
drankvoorraad bij het aanrecht. Hij trok een pilsje open voor Thera (‘mijn allerliefste
Thera mag ik je op de puinhopen van Kattenburg deze consumptie aanbieden?’),
maar nog voordat hij zijn eigen flesje open had, was Marleen al bij hem. Hij zag het
meteen, en knikte alleen toegeeflijk toen ze hem kalm zijn ontrouw verweet.
‘Wat sta je nou met een mond vol tanden? Je had toch eerst zoveel praatjes, en
nou ik je vraag waarom je me eigenlijk meeneemt naar zo'n feest weet je niks te
zeggen.’
Hij wist het inderdaad niet. Thera verwijderde zich discreet.
‘Waarom sta je met een andere meid, en nog wel zo'n meid, te vrijen, terwijl ik
hier met je gekomen ben, terwijl je me gevraagd hebt... nou... ben je nou je tong
verloren?’
Hij had bijna gezegd: ‘Dat heb je altijd als je Thera zoent,’ maar hield zich nog
net in.
Plotseling klonk er gebonk op de deur naar de trap.
‘Hé, hé,’ riep Huub, ‘kalm aan, die deur nog niet, die mag er pas aan het eind uit,
anders wordt het hier steenkoud!’
‘Politie,’ klonk het van de andere kant.
Huub liep naar de deur en deed hem open.
Twee agenten keken nog verbaasder naar de aanwezigen dan die aanwezigen naar
hun. Het was duidelijk dat ze zoiets nog nooit hadden gezien.
Overal lagen losgetrokken planken, kastdeurtjes en -deuren, en natuurlijk puin,
terwijl er in de hele ruimte een betrekkelijk dichte kalkwolk hing, die het toch al niet
zo heldere zicht nog meer reduceerde.
‘Ja, ziet u, er waren klachten gekomen van mensen aan de overkant. Over lawaai
en herrie, of u het wat rustiger aan kan doen. Als die mensen nou niks meer te klagen
hebben, dan... eh... zal het ons verder een zorg wezen wat jullie hier uitvoeren... nee,
geen drank, dat kan niet, hè, onder diensttijd, maar een sigaartje, dat zal wel gaan.’
Ze waren bijna al weer vertrokken, en het feest ging weer gewoon door, toen Hans
ze terugriep.
‘Agent... agent,’ en toen wat zachter, zodat niemand hem verder kon horen, ‘er is
hier een minderjarig meisje, die is zomaar binnen komen lopen. Kijk, daar staat ze.
Ze is, geloof ik, nogal dronken en nou heb ik wat met haar staan praten, en ik voel
me toch wel een beetje verantwoordelijk. Ik geloof dat ze van huis weggelopen is.
Je kunt zo'n meisje toch niet...’ ‘Nou meneer, daar zij we hier niet voor gekomen,
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daar hebben we eigenlijk niks mee te maken. Maar we kunnen misschien wel
eventjes... juffrouw... ja, u daar, komt u 'es!’
Hans wendde zich af terwijl de agenten met Marleen praatten. Het gesprek was
binnen een minuut afgelopen. Ze namen haar niet mee.
Voordat Marleen iets tegen hem had kunnen zeggen, had hij zich al omgedraaid
en was naar de kratjes bier gelopen die Huub had neergezet in wat eens de voorkamer
was geweest.
Hij zag nog net dat ze haar jas pakte. Dat pilsje, daar was hij nou verdomme wel
eens aan toe. Lekker koud was het.
Ze hadden twee kratjes op de kortste zijkant gezet en zaten met een arm om elkaars
schou-
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der geslagen nu al langer dan een uur te praten. Af en toe deed Hans een greep onder
zijn benen door om een flesje bier te pakken. Hij voelde dat hij op een lekkere manier
dronken werd. Nog even, en hij was zo sentimenteel, dat hij Thera ‘een echte zus
van me’ zou kunnen noemen.
‘Verdomd Hans, ik begrijp het niet, ik begrijp je niet.’
‘Dacht je van ik wel?’
‘Waarom laat je nou zo'n meisje weggaan, en nog wel op zo'n lullige manier. Ik
begrijp niet waarom je...’
‘Heb jij vloeitjes?’
‘Neem maar een sigaret... hier, ik heb blauwe Bastos.’
‘Weet je, ik begin altijd ontzettend graag zulke dingen, ik word gewoon een beetje
koortsig als ik een meisje zie dat ik graag wil hebben, de opwinding van het versieren
zullen we maar zeggen.’
Terwijl hij Thera voorzichtig streelde, haar nek, haar rug, haar benen (‘ja, die
scheur daar in m'n jurk, dat komt door die krankzinnige manier van dansen van jou’),
de binnenkant van haar dijen, maar nog niet te hoog, ging hij door.
‘Maar zodra ik haar dan heb, of... ja, zo is het geloof ik wel, als ik weet dat ik haar
kán hebben, dan is... dan is het al genoeg, dan hoef ik al niet meer, dan zie ik er
verder maar liever van af, dan zit ik liever een beetje met jou te praten en te rotzooien.
Hoe is het nou tussen jou en Huub? Nog steeds roeien met de riemen die je hebt?
Wat vindt-ie er eigenlijk van dat jij en ik zo...? Ook nog pils?’
Zonder een antwoord af te wachten, pakte hij twee flesjes en maakte ze open. Met
tussenpozen zoenden ze elkaar, eerst kalm, maar al snel heviger.
‘Je bent er bang voor, hè, voor een meisje. Je bent bang dat je afgaat, Hans. Ik denk
dat je daarom altijd naar me toekomt; je weet dat je bij mij niet afgaat.’
‘Ach, misschien is het wel zoiets, dat ik geen blunder durf te maken, dat ik mezelf
bij voorbaat tegen een afgang bescherm, maar dat is het niet alleen, dat is niet zo,
het is ook die verdomde rottige stitu... eh... situatie met Jeanine. Ik zou gewoon niet
weten hoe ik het allemaal op moest lossen, hoe ik het allemaal in elkaar moest passen.’
‘Moest Jeanine werken vanavond?’
‘Ik weet het niet... problems... problems. Maar het is maar beter zo, dan spreek ik
jou tenminste...’
‘Hebben jullie ruzie gehad?’
‘Oh, nee, zover is het niet eens gekomen. Het heeft trouwens toch geen zin, ruzie
met Jeanine, dat heb ik je al 'es eerder verteld. Ze sluit zich af... ik bedoel... dan is
ze wel kwaad, maar ze zegt eigenlijk niet waarom ze kwaad is, wat ze voelt of denkt,
waarom ze me bijvoorbeeld een rotzak vindt, net zo goed als ze nooit zou zeggen,
dat ze van me houdt of zo...’
‘Is dat dan zo... en jijzelf trouwens?’
‘Ja, ik denk het haast wel, ik weet het ook niet. Er zit gewoon iets in haar wat me
ontzettend boeit, wat me bezighoudt, en dat moet omgekeerd toch ook op de één of
andere manier het geval wezen, maar verdomme nog an toe, nou zit ik hier lekker
met jou, ik word prettig dronken, en nou beginnen we toch weer over Floris
Nightingale.’
‘Maar wat wil je dan? Jullie gaan niet voor niks zo lang met elkaar. Het betekent
toch wat voor je! Je houdt toch op een of andere manier van Jeanine!’
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‘Ach, schei toch uit.’
‘Waarom nou?’
‘Weet je, het is niet dat ik het er per sé niet met je over wil hebben of zo, maar het
is al zo klotig, dat ik er met Jeanine zélf niet eens echt over kan praten, ze kapt alles
af, ze wil het gewoon niet. Dan heeft...’
‘Jullie situatie analyseren, bedoel je?’ onderbrak Thera hem.
‘“Je situatie analyseren”, alsjeblieft zeg, je studeert toch geen psychologie!’
‘Ach, zeikerd, je begrijpt best wat ik bedoel. Jij probeert er grappen over te maken,
en ik ben
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nog zo stom dat ik erom lachen moet ook.’
‘Wat moet ik anders, lieve Thera?’
‘Met mij gaan dansen, bijvoorbeeld.’
Ze trok hem aan een hand omhoog. Hij hield zich stevig aan haar vast, en dat was
meer omdat de alcohol zijn evenwichtsgevoel nogal had aangetast dan uit pure
genegenheid of geilheid. Hij voelde dat hij zich even rustig moest houden. Nadat hij
bijna anderhalf uur had gezeten en veel had gedronken, was hij te snel overeind
gekomen.
‘Ga jij maar vast naar boven, ik moet even naar de WC.’
Hij ging zitten. Omdat de deur zo niet dicht kon, stond hij weer op, deed de deur op
het haakje en ritste zijn gulp open. Het duurde even voor de straal kwam. Pas nu
realiseerde hij zich hoe nodig hij had moeten pissen.
Het was nog niet helemaal verknoeid. Die Marleen moest hij alleen niet meer
onder ogen komen. Plotseling werd hij bang. Ze zou vertellen wat hij had gedaan.
Haar vader zou het niet nemen en verhaal komen halen. Hier de boel kort en klein
komen slaan! Hij stond nu zachtjes voor zich uit te lachen. Hoewel zelfs het druppelen
al was afgelopen, stond hij nog met zijn geslacht in zijn hand. Hij kneedde en drukte
een beetje, maar de erectie wilde niet komen. Hij dacht aan Thera, aan Jeanine, aan
Marleen, maar het meest aan Thera, en het kwam langzaam. Iemand bonsde tegen
de deur.
‘Hé, duurt het nog lang?’
Toen Hans de kamer weer binnenstapte, probeerde hij de jongen hatelijk aan te
kijken, terwijl hij zei: ‘Jij gunt ook niemand zijn pleziertje, hè?’ maar de andere
antwoordde niet eens en ging meteen de WC in.
Tree voor tree liep hij naar boven, steun zoekend aan de trapleuning. Als hij nu
een half uur niet meer dronk, zou hij het vannacht nog lang uit kunnen houden, ze
kregen Hans Drogeweg er niet zomaar onder. Bovengekomen hield hij zich even
vast aan de op een kier staande deur die toegang gaf tot de bovenste verdieping. Hij
herkende de stem nog prima waarmee gezegd werd: ‘Ik vind het koud hier, Huub,
doe de deur even dicht,’ want ze waren tenslotte al een paar jaar bevriend, en hij had
niet voor niks zonet meer dan een uur met haar zitten praten, maar de strekking van
het gezegde drong niet tot hem door. Trouwens wanneer dat wel zo was geweest,
dan had hij nog niet kunnen voorzien, dat Huub de deur niet rustig dicht zou doen,
maar hem dicht zou trappen, zijn volle voet er tegen aan, alsof hij weer bezig was
met slopen.
Minstens tien mensen tegelijk bemoeiden zich nu met hem. Gebroken? Kan je je
vingers nog bewegen? Nee, alleen gekneusd, ja, dat doet altijd meer pijn. Is het zijn
rechterhand? De drank, wat is er met de drank? Ohh, je hebt niet zoveel pijn. Het
valt wel mee. Het ziekenhuis, moet je niet naar het ziekenhuis? Er is hier natuurlijk
geen verband. Jezus, wat kwam dat hard aan, zeg! Het Weesperpleinziekenhuis is
het dichtste bij. Hoe hield-ie zijn hand eigenlijk? Toch niks gebroken? Gaat het Hans?
Je bent natuurlijk ook nog rechts, hè? Laat hem nou maar even zitten. Hoe kwam
het eigenlijk?
Ik word verzorgd, dacht Hans, Thera is lief voor me, Huub kon er niks aan doen,
is tenslotte ook maar een onhandige, linkse intellectueel.
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Thera trok een stuk van een oud gordijn af, maakte het nat en wikkelde het om
zijn hand. Het uiteinde van het namaak-verband scheurde ze in de lengterichting in
tweeën en vervolgens knoopte ze de twee delen aan elkaar vast.
‘Doet het nog veel pijn?’
‘Valt wel mee... kom lekker bij me zitten.’
‘Moet je nou echt niet naar het ziekenhuis?’
‘Ik zie me al met m'n dronken kop in het ziekenhuis! Zorg jij maar een beetje voor
me. Haal maar een pilsje voor de verdoving.’
‘Wil je echt nog?’
Hij liep nu weer een beetje rond. Voorzichtig drinkend, zorgde hij ervoor, dat hij
niet nuchter werd, maar ook niet volledig beschonken. Hij
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praatte met verschillende mensen, iedereen was vriendelijk. Hij voelde zich een
beetje een martelaar. Er werd niet meer gesloopt.
Hij had zich af willen wenden, maar was net te laat. De vervelende jongen met de
bril en het tweedehands haar had hem al weer aangesproken. ‘Zeg, jij weet nogal
veel van voetbal, hè?’ Stug gaf hij toe, nog net ‘maar niet van handbal’ voor zich
houdend.
‘Dan weet je natuurlijk ook nogal het één en ander van de spelregels af, zeker?’
Hij knikte weer.
‘Goed, dan heb ik een mooie vraag voor je: wat is het als de keeper van de ene
partij uitschiet, en het waait zo hard, dat de bal terugkomt en zijn eigen doel inwaait?’
Hij haalde zijn schouders op.
‘Weet je het echt niet?’
Hij schudde zijn hoofd.
‘Verdomd slecht weer.’
Hij is het niet waard, dacht Hans, het is een lul, een zak, een nul, en hij zal wel
dronken zijn, want wie komt nu met zo'n raadseltje op zo'n moment? Maar hij had
het toch niet mogen doen. Nee, dit had hij toch niet mogen doen.
‘Jij weet ongetwijfeld wel iets van menselijke verhoudingen af?’ vroeg Hans op
zijn beurt.
‘Natuurlijk, ik heb net mijn kantjes so...’
‘Daar ben ik niet in geïnteresseerd,’ onderbrak Hans hem. ‘Ik heb je alleen één
vraag te stellen: weet je wat het is als ik goed kwaad word?’
Terwijl de jongen zei dat hij dat niet wist, haalde Hans al uit. Tot zijn geluk stond
Huub achter hem. Die greep in een onverwacht snelle reactie Hans' arm vast.
‘Je hand, klootzak, denk toch aan je hand!’
Hans was eerst alleen maar kwaad en wilde zich losrukken om de jongen alsnog
een pak slaag te kunnen geven.
‘Ik schop hem dood, die lui, die verdomde etterling. Wat moet-ie hier? Sodemieter
hem eruit, sodemieter hem de trap af!’
Er kwamen nog een paar mensen bij staan om hem te kalmeren. Thera sloeg haar
armen om hem heen.
‘Hou je nou rustig, Hans. Hij is het niet waard, die jongen, maak je nou niet druk.
Kom hier... kom hier zitten.’
‘Hij moet eruit, anders lazer ik hem er zelf uit. Ook al ben ik misschien minder
valide... wat lach je?... door zo'n stuk onbenul laat ik me niet een beetje voor joker
zetten. Ik wens me niet met hem in één ruimte te bevinden. Thera, wijs hem de deur.’
Het was al niet meer nodig. Huub had er al voor gezorgd, dat de jongen vertrok.
Hans wenkte Huub.
‘Bedankt ouwe jongen, ik had m'n eigen poot nog meer verrot geslagen. Hier, als
beloning mag je Thera terughebben. Nee, nou zonder geintjes... je bent toch niet
kwaad omdat ik... omdat Thera en ik...?’
Hij wist niet waarom hij er nu over begon tegen Huub. Was het omdat hij nu toch
niets meer had te verliezen. Inderdaad, gehandicapt, dat was hij. Mensen konden
alleen nog maar medelijden met hem hebben. Misschien mocht hij in de tram wel
gebruik maken van de ‘zitplaats bestemd voor invaliden’.
Huub keek van Thera naar Hans. Hij glimlachte een beetje, en het was een glimlach
waar van alles en nog wat uit was af te lezen.
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‘Dus je bent echt niet kwaad?’
‘Weet je wat, ik zal een pilsje voor je halen, zielepoot. Jij ook nog Thera?’
Het was bijna vijf uur toen Hans naar huis liep. Hij voelde dat zijn hand goed moest
worden verbonden. Het begon steeds meer pijn te doen. Hij probeerde aan iets anders
te denken: wat hij deze zaterdag verder moest doen, of er nog iets was voor 's avonds,
welke goede film hij nog niet had gezien, maar de pijn was te hevig.
Een goed verband en een mitella.
Natuurlijk, plotseling wist hij het.
‘We hebben niet voor niks een verpleegster in de familie,’ mompelde hij zachtjes
voor zich uit. Hij stak de straat over, ging de eerstvolgende zijstraat rechtsaf en kon
nu rechtdoor lopen tot hij bij de Weesperzijde kwam. Vlakbij het Amstelhotel ging
hij op een bankje zitten. Nog
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een heel stuk! Waarom woonde ze ook bijna bij de Berlagebrug, wie doet zoiets nou?
Hij haalde een fles Heineken uit zijn binnenzak. Natuurlijk een opener vergeten.
Sleutels?
Nee, niet geschikt. Hij zette de fles met de punt naar beneden tussen de spijlen
van de bank, en wel zo, dat de kroonkurk achter het hout bleef haken; vervolgens
gaf hij met zijn linkerhand een korte, stevige klap tegen de fles. Schuimend bier
stroomde op de grond. De kroonkurk was er nog niet helemaal af, en toen hij na wat
wrikken de fles los had, was meer dan de helft van het bier eruit. Hij dronk gretig,
maar het was alleen tegen de nu al opkomende nadorst, want het smaakte niet.
Hij zat nog geen vijf minuten op de bank, maar begon het toch al koud te krijgen.
Doorlopen dan maar weer, maar wel rustig, in een keurige rechte lijn, geen vreemde
toeren uithalen.
Hij wist dat er 's nachts nogal eens politie patrouilleerde langs de Weesperzijde,
voornamelijk om dronken bewoners van Hulp voor Onbehuisden, afdeling Mannen
op te pikken. Hij had al een keer gezien hoe een totaal beschonken, lichtelijk vervuild
zwerverstype in een 5 × 8-wagentje werd gehesen, en was er bepaald niet nieuwsgierig
naar dat zelf ook eens mee te maken. Als die agenten van vannacht, die hij Marleen...
Ze had gelukkig een zolderkamer met vrije opgang en een eigen bel. Hij moest drie
keer bellen voor er werd opengedaan. Toen hij op de overloop van de derde verdieping
was aangeland, zag hij haar staan. Ze had een rode ochtendjas aan. Rode badstof,
wist hij. Ze keek ongelovig toen hij de trap naar de zolder beklom.
‘Ja, ik dacht...’
‘Ssst, er slapen hier mensen.’
Hij zei niets meer, maar bleef haar wel, grimassen makend van van pijn vertrokken
gezichten, aankijken, terwijl hij, steeds moeizamer, tree voor tree de trap opliep. Hij
moest zich stevig met zijn linkerhand aan de leuning vasthouden.
‘Je stinkt naar drank... weet je wel hoe laat het is?’
‘Jeanine, ik hou van je, ik kan er ook niks aan doen, het is erg genoeg, maar ik
hou van je, en dan doet het er niet toe hoe laat het is.’
Ze leidde hem haar kamer binnen. Hij ging op haar opengeslagen bed zitten en
boog zich opzij naar het nog warme, juist beslapen onderlaken.
‘Mmmmm, ruikt lekker!’
‘Tsjeses, wat heb jij nou... je hand... wat is er gebeurd?’
Hij legde haar uit waar en hoe hij op zo'n klunzige manier zijn hand had kunnen
kneuzen. Ja, het was uiteraard stom om een deur zo vast te pakken. Oh nee, dronken
was hij niet geweest. Hij had natuurlijk wel wat gehad, een paar flesjes bier, maar
zeer zeker niet dronken.
‘Het kwam trouwens wel goed uit, dat er wat alcohol door mijn aderen stroomde,
want nou was het tenminste niet zo pijnlijk. De pijn begon later pas op te komen, en
ik dacht dat jij... nou ja, je werkt tenslotte niet voor niks in een ziekenhuis.’
‘Laat me die hand maar eens zien.’
Terwijl ze met een vies gezicht het noodverband van zijn hand af wikkelde,
herinnerde hij zich plotseling weer hun afspraak.
‘Jeanine, onze afspraak van vanochtend, eigenlijk natuurlijk van gisterochtend,
toen was ik...’
‘Wat doet dat er nou nog toe, je was er gewoon niet, uít, áf.’
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Precies op het ritme van de laatste twee woorden kneep ze stevig in zijn gekneusde
hand. Hij kon nog maar net een kreet van pijn onderdrukken. Hij vond het jammer
dat ze niet doorging over hun mislukte afspraak. Ze vermeed problemen, ze wilde
er weer niet over praten.
Ze vroeg hem nu zijn vingers gestrekt te houden, drukte elke vinger in de
lengterichting naar de pols toe, trok er daarna aan en vroeg of het pijn deed. Hans
schudde bij elke vinger die aan de beurt was zijn hoofd en vertelde ondertussen dat
ze vroeger bij hem op het dorp van sommige jongens waarvan bekend was dat
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ze vaak masturbeerden, zeiden dat ze lid waren van de ‘Ruk- en Trekvereniging Het
Lamme Handje’. Jeanine reageerde niet, maar stelde alleen vast dat er echt niets
gebroken kon zijn. Ze gaf hem een zoen.
‘Gekneusd, jongen, dat zal wel flink lang pijn blijven doen. Ik zal even wat verband
pakken.’ Hans wist dat hij nooit meer zo'n merkwaardige verhouding zou beginnen,
als het ooit uit zou raken met Jeanine. Maar kon er ooit een eind aan hun verhouding
komen? Op deze manier was het mogelijk om het nog jaren vol te houden, en hij
was bang dat hij dat zelf misschien ook wel wilde: een zich maar steeds voortslepende
relatie met weliswaar veel tekortkomingen, problemen en teleurstellingen, maar
waarvan je toch wist wat je eraan had. ‘Je bent natuurlijk kwaad, hé, dat ik je om
deze tijd in deze toestand uit je bed kom bellen.’
‘Ach, kwaad, leuk is het niet... nee, je moet je hand niet zo stijf houden, dan gaat
het verband er niet goed omheen.’
Zijn hand werd professioneel verbonden. Hij zei dat het al minder pijn deed, maar
volgens haar kon dat nog niet.
‘Ik zweer het je, ik voel het al nauwelijks meer... Je ziet er trouwens slaperig uit.
Kom hier naast me zitten, Jeanine. Het is al weer een tijd geleden dat ik je dicht tegen
me aan heb gevoeld. Nee... hier... ja, zo, dat is lekker.’
Hij voelde de slaapwarmte van haar lichaam door haar kleren heen. Hij moest het
haar nu allemaal vertellen. Hij zag precies hoe het in elkaar zat, hoe ze tegenover
elkaar stonden, wat er mis was, maar ook wat er goed was, en dat laatste, daar ging
het toch uiteindelijk om.
‘Jeanine, als het vaak fout gaat tussen ons, dan is het niet omdat het fout is, maar
omdat... omdat we gewoon in zo ontzettend veel opzichten verschillende mensen
zijn.’
‘Geloof je?’
‘Geloven... geloven... ik weet het zeker. Ik bedoel... jij, met jouw karakter, en ik
daar tegenover; eigenlijk kán dat toch ook niet goed gaan. Vind je ook niet?’
Ze haalde haar schouders op.
Hij ging verder alsof ze zijn vraag bevestigend had beantwoord. ‘Maar het moet
goed gaan, het moet lukken. Waarom probeer jij nou niet 'es op één of andere manier.,
ach, misschien dat ík het ook allemaal niet goed doe, dat zal ook wel niet, maar één
ding is zeker: ik wil het ontzettend graag, het is eigenlijk het enige wat ik wil. Verder
kan iedereen en alles barsten.’
Hij praatte door, en op een gegeven moment voelde hij dat het bijna automatisch
ging, dat het een soort sleur was, misschien omdat het hem al zo lang bezig hield.
Ondertussen streelde hij haar, zoende haar overal, streelde haar benen, maar voelde
hoe ze verkrampte toen hij in de buurt van haar onderbuik kwam. ‘Ik kan er niks aan
doen, Hans, ik weet het niet, ik geef echt veel om je maar...’ Ze haperde. Hij wilde
weten, of ze niet goed besefte wat er aan de hand was, of dat ze het alleen niet goed
onder woorden kon brengen.
‘Maar wat?’
Ze haalde haar schouders op.
‘Je moet slapen, Hans, dat weet ik in ieder geval wel.’
Hans stelde voor om samen in haar bed te gaan liggen, maar Jeanine zei dat ze
niet kon slapen met z'n tweeën in een éénpersoonsbed.
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Hij was te moe om pogingen te doen haar te overreden, en kon nog net vragen of
ze deze zaterdag een vrije dag had. Dat was zo. Hij wilde voorstellen samen iets te
gaan doen, ergens naar toe te gaan, maar het lukte hem niet meer dat onder woorden
te brengen.
Terwijl zijn ogen bijna dichtvielen, hielp Jeanine hem zijn kleren uit te trekken.
Toen hij eenmaal rillend onder de dekens lag, voelde hij de drank weer. Het gebeurde
altijd als hij ging liggen, en teveel gedronken had. Soms moest hij kotsen. Oh, God,
dat niet, dat alsjeblieft niet, schoot het door hem heen. Als hij zijn ogen dicht deed,
vloog het bed door de kamer, draaide in het rond en kantelde half. Hij probeerde zijn
ogen open te houden, want hij wist dat het dan minder werd, maar de vermoeidheid
was te groot.
Voordat de misselijkheid goed door kon zet-
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ten, was hij trouwens al ingeslapen.
Toen hij wakker werd, wist hij meteen precies waar hij was. Jeanine zat met een
opengeritste slaapzak over zich heen in een lage stoel te slapen. Hij keek naar haar.
Tegen zijn gewoonte in had hij zijn horloge omgehouden. Het was bijna tien uur.
Hij bleef naar haar kijken. Na ongeveer een kwartier werd ze wakker.
‘Dag Jeanine, kom je nog even bij me liggen?’
‘Hoe is het met je hand?’
Ze kwam overeind, rekte zich uit en gaapte verschrikkelijk.
‘Het gaat al weer een beetje beter, zuster. Moet de temperatuur niet worden
opgenomen?’
Hij draaide zich op zijn buik, sloeg de dekens weg, en stroopte zijn onderbroek
naar beneden. Jeanine keek zelfs niet eens. Ze had de butagaskachel aangestoken en
stond nu haar gezicht te wassen.
‘Zin in koffie?’
Hans knikte. Ze vulde een fluitketel en zette hem op het elektrische kookplaatje.
Hij probeerde zich met één hand aan te kleden.
‘Gaat 't niet? Wacht, ik help je wel.’
Hij ging even naar de WC. Toen hij terug kwam, had Jeanine haar ochtendjas
verwisseld voor gewone kleding.
Ze maakte koffie, smeerde boterhammen en belegde ze met kaas. Ze liep bedrijvig
rond door de zolderkamer. Hij zat op de rand van het bed en keek er geamuseerd
naar hoe ze bezig was. Zoals ze rondliep was het goed, zo was het genoeg, verder
hoefde ze niets te doen of te zeggen, zo hield hij van haar.
Ze dronken koffie en aten brood. Hij vertelde over de jongen op het feest die hij
bijna was aangevlogen. Hij moest er nu zelf om lachen.
Hij schaterde het uit. ‘En toen... en toen werd-ie er zo uitgesodemieterd!’
Hij was nog niet eens echt uitgelachen, toen het kuchen en direct daarop het hevige
hoesten begon.
‘Heb jij sigaretten. Ik heb...’
Hij moest even stoppen om goed door te kunnen hoesten.
‘Ik ben m'n shag kwijt.’
Ze had alleen Pall Mall met filter; dat hielp niet.
‘Ik moet zware shag hebben 's ochtends, dat weet je wel... dan maar even naar de
tabakboer.’
Jeanine zei dat zij wel even ging; ze moest toch meteen naar de kruidenier, want
de suiker was bijna op.
‘Zware Van Nelle?... Maakt het nog uit welk merk vloeitjes?’
Ze kwam terug met de rookwaar, een kilo suiker, en een ochtendblad.
‘Hier, de Telegraaf, ze hadden geen Volkskrant.’
Terwijl zij nieuwe koffie aan het zetten was, wilde hij de krant even inzien, maar
voordat hij nog maar een letter had gelezen, besefte hij dat hij er eigenlijk helemaal
geen zin in had.
Nadat ze de kopjes weer had volgeschonken, pakte Jeanine meteen de krant. Hij
zag dat ze iets las op de voorpagina, en direct haastig doorbladerde naar één van de

[tijdschrift] Maatstaf, Maatstaf. Jaargang 21

middenpagina's, die ze uiterst geïnteresseerd begon door te nemen. Plotseling las ze
een passage voor.
‘Hun feesten. De tijd van hen die samen de broederschap van Kattenburg vormen,
is het donker van de avond en de nacht. Dan ontmoeten ze elkaar, dan hebben ze hun
feesten. Feesten die bijna altijd eindigen in een nieuwe roes, een nieuwe verdoving,
teweeggebracht door een nieuwe dosis marihuana, hashish, opium, LSD, of heroïne.’
Hij wilde er hartelijk om lachen, maar kon zich nog net inhouden toen hij aan haar
gezicht zag, dat ze het ernstig nam. Ze keek hem vragend aan. Hij zei alleen dat haar
koffie koud werd, maar ze reageerde niet, en las door; nu niet meer hardop. Toen ze
het stuk uit had, gooide ze de krant kwaad voor hem neer.
‘Daar ben je natuurlijk vannacht geweest, bij die troep op Kattenburg... niks Huub
en Thera. Waarom doe je dat verdomme: eerst moeilijkheden maken, en dan mij uit
m'n nest bellen.’
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Hij was letterlijk met stomheid geslagen.
‘Hier, lees dan, zeg nou niet dat je nergens van weet.’
Hij las met tegenzin. Boven het pagina-grote artikel stond: ROTTE PLEK IN HET
HART VAN AMSTERDAM en daaronder in nog vettere letters KATTENBURG:
VERGAARBAK VAN MENSELIJKE RATTEN.
Het was ‘een reportage van Ido van Bockel en Ab Pruis (foto's)’.
‘Maar wat heb ik daar nou mee te maken, Jeanine?’
Ze zei niets, keek hem alleen maar woedend aan.
Hij las verder.
Amsterdam, zaterdag.
De man in de hoek kreunde en draaide zich om. Zijn hand gleed steunzoekend
langs de vochtdruipende, door schimmel aangevreten muur. Hij merkte het niet.
Evenmin als hij besefte, dat wat drabbig grondwater spoelde tegen de hoop kranten
waarvan hij een bed had gespreid; dat door een gat in de muur de regenvlagen naar
binnen joegen, dat het stonk in de kelder naar bederf, naar uitwerpselen, naar
verrotting.
Hij wist het nu eigenlijk al wel, maar las toch door. In de rest van het artikel ging
het in dezelfde trant over leegstaande huizen die opengebroken werden door allerlei
onmaatschappelijk tuig, kinderen die niet meer veilig de straat op konden en
buurtbewoners die zeiden zelf wel eens een eind aan deze schandalige toestand te
willen maken. Maar over die ‘feesten met verdovende middelen’, daar was Jeanine
natuurlijk over gevallen. Hans wist dat hij haar uit het hoofd moest praten, dat hij
bij zoiets betrokken was.
‘Maar lieve Jeanine, luister nou 'es, waarom denk je dat ik zoiets zou doen, ik heb
met die mensen niks te schaften, ik ken ze niet, ik ben naar een gewoon feest geweest,
een gewoon feest, waar gedronken werd, helemaal geen LSD of hashish of zo, gewoon
Heineken... pils... bier... drank. Ik had gewoon een beetje te veel gedronken, dat was
alles.’
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Ze keek hem onderzoekend aan.
‘Dat je er gisterochtend niet was, vond ik ook al gek. Het is anders niks voor jou
om niet op een afspraak te komen, dat doe je normaal niet. Je gaat natuurlijk al meer
met die mensen om.’
‘Ik zweer het je, ik ken dat soort figuren niet, ik gebruik geen verdovende
drogmiddelen. Ik stonk toch naar drank, vannacht!’
‘Dat zegt me niks.’
Hij probeerde haar op allerlei mogelijke manieren duidelijk te maken, dat hij niets
te maken had met de toestanden zoals die op een opgeblazen manier in het
sensatie-artikel werden beschreven, maar hij zag dat ze hem niet geloofde, dat ze
hem niet wilde geloven.
Hij wist dat hij kalm moest blijven, en dat hij misschien beter maar gauw kon
vertrekken, anders ging het helemaal fout. Kwaad worden was het stomste wat hij
nu kon doen.
Hij stond op en wilde zonder iets te zeggen weggaan. Bij de deur bedacht hij zich.
Hij draaide zich om.
‘Tot ziens, ik moet even een kilo maruhi... mahiruja... ach, stik verdomme ook.’
Hij realiseerde zich dat hij zijn shag weer vergeten was, toen hij de deur achter zich
dichtsloeg. Teruggaan om het pakje mee te nemen was onmogelijk. Ophouden met
roken, dacht hij, ophouden met roken en ophouden met Jeanine.
Buitengekomen stak hij meteen de straat over, liep nog ongeveer honderd meter
op het pad langs het water, en ging toen op een bankje zitten. Er zat nog een man.
Hans keek naar hem. Ongetwijfeld Hulp voor Onbehuisden, afdeling Mannen, dacht
hij.
De man had een grote zakdoek op de bank gelegd, waarschijnlijk om hem te laten
drogen. Hans had de grote, gelig-grauwe vlekken in de gebroken-witte stof liever
niet willen zien. Hij probeerde te bedenken wat hij nu verder nog kon doen of moest
doen tegenover Jeanine, maar hij kon zijn ogen niet afhouden van de man naast hem.
De ‘onbehuisde’ begon te hoesten, en bracht zijn hand naar zijn mond. Hans móest
zien hoe de man een paar flinke klodders geel-groen slijm in zijn open hand hoestte.
Hij bleef ook geobsedeerd toekijken toen de man de grote zakdoek van de bank pakte
en zijn hand en mond ermee schoonmaakte.
‘Is-ie al droog?’ vroeg hij, en er klonk een belangstellende toon in zijn stem.
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Arie van den Berg Gevoelige snaren (3)
De lol van het literaire
Het is vaak gemakkelijk, of getuigt op zijn minst van gemakzucht, het werk van een
jonge dichter met dat van reële of vermeende voorgangers te vergelijken. De
verleiding is groot, vooral als de besproken bundel een motto meekreeg dat ontleend
werd aan het oeuvre van zo'n mogelijke dichtvader, als de gedichten soortgelijke
(het liefst verouderde) stijlmiddelen vertonen, of zelfs als zij alleen maar titels of de
woordkeus gemeen hebben. En dus werd Gerrit Komrij (en ik deed daar zelf in 1970
nog aan mee) lichtvaardig neergehaald als epigoon van Paaltjens, Staring en De
Schoolmeester. Zijn verzen waren immers even boordevol van dat romantisch
sentiment als die van Paaltjens, zijn eerste bundel droeg een motto van Staring, en
waren zijn rijmelarijen niet knittelverzen? Lezend in Sonnetten van Jan Kuijper trof
mij de toon daarvan als die van sommige sonnetten van Dèr Mouw. Kuijper heeft
die overeenkomst zelf onderkend, of is domweg (maar kien genoeg) zijn critici vóór
geweest. Op bladzijde vijf van zijn bundel citeert hij tenminste Adwaita: ‘'t mag nu
niet lijken,/Alsof 'k voor 't vroeger moois ondankbaar ben.’ Adwaita was het
pseudoniem van genoemde Dèr Mouw (1862-1919). Een pseudoniem dat in zijn
betekenis - ‘tweeheidloos’ - onmiddellijk al het verschil in strekking aangeeft tussen
de gedichten van Jan Kuijper en die van zijn mogelijke inspirator. Voor Adwaita
stonden proza en poëzie in gelijke mate in dienst van zijn levensfilosofie: die van
Brahman, het Ene dat aan alles eigen is en er het wezen van uitmaakt. Al wat is: het
heelal en de nietigste luis, de oertijd en een sonnet van Jan Kuijper, de Grote Beer
en een goudvis, alle tegenstellingen van deze schijnwereld worden opgeheven in dat
Ene, in Brahman. Geen spoor zelfs van deze religie valt te bespeuren in het debuut
van Jan Kuijper.
Anders ligt het met de poëtische weg die Dèr Mouw bij herhaling koos om op zijn
Brahmanisme terug te komen: de jeugdherinnering. Is de keuze van het motto al
veelzeggend, in de sonnetten van Kuijper treft, dat slechts een paar ervan (en dan
nog na een terugblik op de prille kleutertijd) een recentere gedachte of gebeurtenis
beschrijven dan die uit de confrontatievolle en kleurrijke ervaringswereld van een
hooguit zes- of zevenjarig Jantje. Vergelijken we dan toch maar.
Dan lezen we bij Dèr Mouw - geïsoleerd uit een cyclus die begint met de regel ‘'T
is lang geleden; 'k was nog maar een kind.’ - het volgende (tiende) sonnet. ‘Dan las
ik weer van 't leel’ke, jonge eendje:/Eerst zwom hij blij door 't groene licht op 't
water,/Toen joegen ze hem weg met kwaad gesnater,/En gooide een jongen naar hem
met een steentje;//Toen plaste hij rond met één bevroren beentje/'S nachts in een
kolk; en toen ontmoette hij, later,/Bij de oue vrouw, die deft'ge, wijze kater./En dan
die kip, met 't afgebrande teentje!//En stilletjes werd 't kleine eendje groot;/En vloog
eens in een meer. Daar kwamen aan//Drie zwanen; en hij zei: “Pik me maar dood!”/En
keek in 't water; en hij zag een zwaan.//En 'k had altijd, wanneer ik 't sprookje las,/Een
vreemd gevoel, dat 'k zelf zo'n zwaantje was.’
Vergelijkbaar daarmee schijnt Kuijpers kinderervaring met de filmhond Rin-Tin-Tin
in Pathé-baby: ‘Moeder vertoonde een film van Rin-Tin-Tin./Het licht was uit en de
gordijnen dicht./Uit de projector kwam maar weinig licht/en 't werd nog minder met
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de film erin./'k Hield me muisstil en verroerde geen vin:/geen glimp had 'k willen
missen van inzicht/in 't stom en rusteloos flikk'rend bericht./Maar 't
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waren beelden zonder slot of zin.//Moeder draaide door, maar de film hield stil,/nu
stonden er woorden op het behang./'t Was Frans, zei ze, en ze gaf explicatie,/zo
duidelijk, dat mij mijn leven lang/een dapp’re hond met iets versnelde gratie/te hulp
komt springen, wanneer ik maar wil.’
Het resultaat van zo'n vergelijking is niet verbluffend maar levert naar inhoud en
toon (al is Kuijpers taalgebruik ook licht getint door de dundrukeditie van Achterberg)
wel degelijk overeenkomsten. De eerlijkheid toch gebiedt te zeggen dat het gedicht
van Dèr Mouw een van zijn simpelste is. Bovendien sluit het elfde sonnet van zijn
cyclus heel wat zwaarder aan: ‘Ja, laat heb ik 't ontdekt: Ik ben een zwaan:/Mij heeft
uit poel van dof, smartelijk leven/Het stilgegroeide Godsgevoel geheven,/Aardse
gehechtheid heb ik weggedaan;’ als de zoveelste getuigenis van zijn Brahmanisme.
Maar daar weer tegenover staat de wetenschap dat Adwaita met zijn natuurlijke,
vaak zelfs familiaire taalgebruik (‘'K ben Brahman. Maar we zitten zonder meid.’)
wel uitermate sterk heeft bijgedragen tot de bevordering van eenvoud en helderheid,
en de verwerping van het rhetorische in de poëzie en het proza van de jaren tien en
twintig, én daarna. In die zin is er zeker sprake van invloed en inspiratie, in het
bijzonder op het werk van Kuijper. Dèr Mouws poëzie is indrukwekkend genoeg.
Ik ondergraaf nu het begin van mijn betoog. Het is gemakkelijk het werk van een
jonge dichter met dat van een vermeende voorganger te vergelijken. Twee, drie
drogredenen en je bent rond op het ganzenbord. Er kan nog wel wat bij: het
humoristisch element. Bij Dèr Mouw dient dat echter in de eerste plaats ter verlichting
van de filosofische lading terwijl bij Kuijper de humor meestal de pointe van zijn
sonnetten vormt.
Zulke overwegingen lijken misschien zonder zin, en louter lol om het literaire,
maar ik durf die bij het werk van Kuijper wel te bedrijven. Minder hypothetisch
namelijk zijn zijn dikwijls humoristische verwijzingen naar de traditie van onze
letteren; zijn eigen aandeel in de lol, of in ieder geval het bewijs van zijn lol in het
literaire. Tuin onbetreden heet een van zijn vierentwintig sonnetten, en het octaaf
daarvan luidt: ‘Ik pofte de aardapppelen per pond./Onder de bomen had 'k een kuil
gegraven;/het werd een vijver, vol levende have,/stekeltje, watertor en -pest; maar
'k vond/alleen maar kroos in de sloot, waar 'k een rond,/zwart wak in roerde. Al miste
ik de gave/daar iets in te zien, ik kan wel boekstaven/dat ikzelf beneden in de tuin
stond.’
‘Pond’, dat is gangbaar Engels voor vijver.
Het rijmwoord ‘boekstaven’ doet dwangmatig aan, maar krijgt een functie voor
wie er een boekje bij openslaat. De Verzamelde gedichten van Nijhoff bij voorbeeld,
of een willekeurige bloemlezing, want Het kind en ik is overbekend. De eerste twee
kwatrijnen ervan zijn: ‘Ik zou een dag uit vissen,/ik voelde mij moedeloos/Ik maakte
tussen de lissen/met de hand een wak in het kroos.//Er steeg licht op van beneden/uit
de zwarte spiegelgrond./Ik zag een tuin onbetreden/en een kind dat daar stond.’
De titel van Kuijpers sonnet is dan geen raadsel meer, al slaat het sextet ook een
andere weg in. Kuijper ziet Nijhoff blijkbaar als een ‘hoger’ dichter, maar relativeert
zijn eigen onmacht in een keus voor realisme.
Een nadere bezichtiging van de sextetten, evenals van de octaven, is trouwens de
moeite waard. Sonnetten heet de bundel, en de gedichten lijken daar alleszins op.
Vergeefs toch zal men zoeken naar traditionele rijmschema's. Geen klassiek
Petrarcaanse, Ronsardiaanse, Spenseriaanse of Shakespeareaanse sonnetten. Twee
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‘sonnets Marotiques’ (abba/abba/ccd/ eed), te weten Vampier en Goudkoorts; maar
bij Vampier mag men zich dan nog afvragen of ‘niets 'en 'niet’ wel verschillende
rijmklanken zijn. De veelheid aan rijmschema's in de sextetten maakt een chaotische
indruk. In de octaven heerst wat dat betreft meer rust en evenwicht: achttien maal
abbaabba, zes maal abbabaab. De strofen zijn niet constant jambisch, knittelen dan
maar wat; meestal zijn de
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krachtige enjambementen daar debet aan.
Kortom: maakwerk.
Maar juist dat maakwerk maakt een belangrijk deel van de charme van Kuijpers
werk uit.
Kneuterigheid en stoplappen te over, zoals in Nanosomia: ‘Mijn broer en ik dronken
Ranja C.P./op 't Weesperplein, en oma raakte hem/met koffie en gebak. Vraagt u met
klem/of 'k nog iets weet van 't circus: niets meer, nee.’
Bij zulk maakwerk passen gemaakte titels. De Latijnse daarvan intrigeren
misschien. Maar Forficula Auricularia is niet meer dan de doctorandussennaam van
de oorworm, Talpa Caeca die van de blinde mol. Deze laatste is trouwens de titel
van een van de fraaiste sonnetten uit de bundel, met een subtiele (klassiek geplaatste)
‘val’ en prachtige pointe.
Bij mij hadden de mollen een W.C.
Toch had 'k een kern van werk'lijkheid bewaard:
salons en halls waren rond, gevrijwaard
voor zwaartekracht zweefden er koepels; nee,
geen mensen hadden zich met kopjes thee
ter tijdpassering rond de haard geschaard,
hun zwarte snuit tastte gesnorrebaard
in den blinde, zoals een mol dat dee.
Meester was door mijn tekening verrast,
erkende wel de kunstwaarde ervan,
maar achtte aan de opdracht niet voldaan.
Toch lachte hij; wie komt niet liever aan
zijn eigen zwartfluwelen trekken dan
bij emelt en bij engerling te gast?

Erg veel minder dan vierentwintig sonnetten hadden er wat mij betreft in deze bundel
niet moeten staan. Maar Kuijper is een voorzichtig producent. Dat wordt dus even
wachten op zijn volgende herinneringen.
* Jan Kuijper. Sonnetten. Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam 1973. f 4,95
* Johan Andreas Dèr Mouw (Adwaita). Een bloemlezing uit zijn gedichten. G.A.
van Oorschot, Amsterdam 1961. f 9,50
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Eddie Evenhuis Zelfgezicht
De spiegel onthult het wel:
het voortschrijden der jaren,
drankgebruik en tekort
aan restaurerende slaap.
Onzekerheid jeukt. De tucht,
die het zwikje bijeenhield,
wijkt en dunt als de haren.
Er bleef een komediant,
die in een magere klucht
te biecht voor de spiegel staat.
De claus ligt voor de hand,
koel of verwarmend, nog
naar het uitkomt. Waarheid
wisselt met gladde praat.
De ogen zijn in verzoenend
kijken geoefend. De val
van de hand is geroutineerd.
Maar in een voortsmeulend,
stug zelfbeklag verteert
boetebereidheid tot haat.
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Gerrit Komrij Reinaert de Vos
Hoe sloom de bovenkamer van koning Nobel, de kloekmoedige leeuw, ook werkte,
toen het weer allengs fraaier en fraaier werd en de zonnestralen de brij onder zijn
doorluchte hersenpan verwarmden, kon hij er niet langer omheen in zijn milde
wijsheid en edele verwatenheid te beschikken dat het weeral eens tijd werd voor zijn
halfjaarlijkse vergadering. Waarlijk, hij verveelde zich, en toen hij er na enkele dagen,
om zo te zeggen na een opwekkende dosis zonneschijn temeer, nog eens over had
nagedacht, kwam het idee hem aanlokkelijk voor, en hij prees zijn God dat deze hem
van een dergelijk majesteitelijk organisatie-talent had voorzien.
Hij kreeg een aangename jeuk op en rondom zijn kop, en beschouwde dit als het
zekere teken dat het hem aan genialiteit niet schortte; in werkelijkheid berstten zijn
manen van de neten.
Het was al weken over Pasen, en nog steeds had het gekroonde hoofd niet kunnen
beslissen hoe het de convocatie aan zou pakken: door boodschappers of met behulp
van rooksignalen. In plaats van tot een oplossing te geraken door kruis of munt te
gooien met een gouden busant, of de blaadjes uit een paardeblom te trekken, of
anderszins het nogal bevattelijke aftelspel:
Eén, twee, drie, vier, Hoedje van, hoedje van,
Eén, twee, drie, vier, Hoedje van papier

te hulp te roepen, pijnigde Nobel zijn hersens af, dag voor dag.
Vier weken na Pasen kwam hij tot de slotsom, dat het systeem van rooksignalen
in zijn dierenrijk niet bestond, zodat de boodschappers overbleven.
's Konings herauten verspreidden zich, de door zoveel denkwerk afgematte Nobel
soezend achterlatend. Daar mijmerde hij, de onversaagde leeuw, de kroon wat scheef
op zijn kop gedrukt. Hij soesde hoe ze allen weldra tot hem zouden komen, hoe hij
zijn stramme leden zou koesteren aan de genegenheid en de liefde van zijn vazallen,
en hoe hij bovendien, maar dat laatste bedacht hij met enige schrik, waardoor zijn
kroon nog meer naar rechts verzakte, zou vernemen of er nog iets voorviel in zijn
rijk wat enige ingreep nodig maakte.
Pinksteren, het liefelijke feest was gekomen; veld en woud groeiden en bloeiden.
Ginds zag je maretak en miserieboompje, daar weer ereprijs of Brandende Liefde,
en hier waren hazelaar en populieren in zomertooi. De eeuwenoude eik op de lichte
plek in het bos vooral, vastgemetseld in de aarde, schitterde van overdaad. Het rook,
zoals het alleen op een warme dag aan het begin van de zomer ruikt, naar zinderende
putrefactie, grondsop en schimmel; de natuur leek één dreknest. De oude Nobel werd
frenetiek belaagd door een overmoedige mug, waar hij evenwel weinig aandacht aan
schonk, want hij sliep.
Hij werd niet eerder wakker tot zeven klaroenstoten verkondigden dat de landdag,
zijn landdag begonnen was. Op dat moment namelijk stak de mug hem van schrik
achter zijn gerimpelde oor. Koning Nobel, de gloriedronken leeuw, was doof, somtijds.
Wakker schrok Nobel dus, en langzaam borrelden er gedachten op in zijn hoofd,
en daarna nog meer gedachten, en ten slotte een vraag: waar een dag als vandaag
goed voor was? Het hele hof was al samengestroomd, zijn vrouw was er, in vol
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- zo dacht zij al-
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thans - zijn geen konijnen), alle dieren van heinde en ver, toen het hem te
binnenschoot, en een tevreden glimlach breidde zich uit over de tandeloze muil van
de vermoeide leeuw: deze dag was te zijner glorie ingesteld, een dag om eer mee in
te leggen.
De dieren slaakten een quasi zucht van opluchting bij het ontwaken en het
glimlachen van de koning, en Isengrim, de gezagsgetrouwe wolf, neeg zelfs zover
met zijn hoofd naar voren dat hij bijkans de grassprieten raakte. Nobel, die ook nog
blind was, onderscheidde, uit een soort gewoonte, vaag de contouren van zijn
reverentie, en beantwoordde die met een niet geheel geslaagde, want nogal
onkoninklijke knipoog.
Een stoet van dieren was daar; alleen Reinaert ontbrak, de felle vos, te laf om te
verschijnen in een gezelschap van louter dieren aan wie hij zich vergrepen had of
die hij eenmaal geducht bij de neus had genomen. Tenminste, zo dacht men. Nobel
dacht niets, hij had Reinaert niet gemist, een en ander ten gevolge van eerder vermelde
oogkwaal.
Maar 's konings onwetendheid zou kort van duur zijn. Alle dieren begonnen als
uit één keel te klagen over de wandaden van de rooie rakker die niet was komen
opdagen, die het niet gewaagd had te komen, en Nobel liet, in plaats van te zeggen:
‘Mijne heren klagers, daar is het gat van de deur,’ hen lijdzaam begaan. Alleen
Grimbeert, de das, nam niet aan het klaagfestijn deel - hij was een neef van Reinaert,
en voor hem gold de familiespreuk Trouw moet Blijken, hij was dus een fidele das.
Isengrim trad als eerste in de kring; hij veegde de mantel van de vos zó uit dat zijn
decoraties ervan rinkelden. ‘Geliefde koning,’ sprak Isengrim, ‘groot zijt ge en
rechtvaardig, zoals wij allen weten. Ontferm u toch genadiglijk over al het leed dat
Reinaert mij en de mijnen, die hier om mij heen geschaard staan, zoals het goede en
vanouds overgeleverde gebruik dat wil,’ - telkens als zijn geliefde tradities ter sprake
kwamen, tinkelde zijn borst vol eretekenen even als een klokkespel -, ‘heeft
aangedaan, en heb in uw goedertierenheid toch mededogen met de pijn en de schade
die ons door die lepe snoodaard berokkend is, keer op keer. Mag ik u, sire, met name
voor de geest roepen hoe Reinaert mijn geliefde gade hier, mijn Hersinde die hier
naast mij staat, verkracht heeft dat de honden er geen brood van lustten, en hoe hij
op een kwade dag mijn schapen van kinderen (die opgroeiden als goede wolven)
heeft ondergezeken, terwijl ze sliepen, zich van de prins geen kwaad bewust. Twee
zijn er voor eeuwig stekeblind van geworden.’
Er ging geen gemompel van afkeuring op onder de verzamelde dieren, eerder wat
gegiechel hier en daar: de Wolf had dit verhaal zo dikwijls verteld, dat het er op was
gaan lijken of zijn vrouw alle dagen rondhoereerde en iedere klapscheet met haar
pikkels in de lucht lag (wat ook zo was), en dat zijn kinderen waren voorzien van
drie dozijn kijkers, op zijn minst. Door dit uitblijven van bijval haperde Isengrim
een ogenblik, een aarzeling die Nobel opviel, want al was hij doof, hij was nochtans
niet geheel doof, en ook siepelde het kwijl hem uit zijn ingevallen muil, daar hij een
liefhebber was van verkrachtingen. ‘Ga voort,’ sprak hij.
En Isengrim: ‘Niets kon een einde maken aan het wangedrag van de vos jegens
ons. Hij lachte me uit waar ik bij stond. Hij hing de oren van mijn Hersinde vol
gouden luchtbellen en loog de deuren uit hun hengsels. Op zekere dag had hij me
zelfs aangepraat dat hij boete zou doen, dat hij vrede met mij wou sluiten en wat al
niet. De reliquieën werden aangedragen, opdat hij zou zweren op alles wat heilig
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was: ze brachten hem, geloof ik, zelfs een stuitje. Maar tegelijkertijd ontdekte ik dat
liegen zijn patent was, want eenmaal zover gekomen, veranderde hij ter plekke van
gedachten, maakte rechtsomkeert en vluchtte naar zijn kasteel.’
Op dat moment ging er wel een ‘oohh’ op; maar niet om de woorden van Isengrim,
zo-
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als de laatste met terecht gekrenkte trots moest vaststellen. Alle ogen waren naar de
horizon gericht. Aan de hemel kroop traag een grote, groene bal, van de rechterkant
van het uitspansel naar de linkerkant. Niemand wist waar die bal vandaan kwam en
niemand wist waar die bal naartoe ging. Traag schoof ‘het’ voorbij, maar wel weer
sneller dan de zon.
Omdat ze de aanwezigheid van een zinloze bal niet zomaar konden aanvaarden,
werd de raad en hulp ingeroepen van Firapeel, de luipaard. Firapeel had in zijn jonge
jaren astronomie en alchemie gestudeerd in Walachije, en liep sedertdien rond met
een kompas aan een touw om zijn nek en met op zijn kop een hoge puntmuts. Het
kompas was door mos overwoekerd en op de muts stonden zwarte cirkels, waarvan
geen dier de zin begreep. Toch was hun ontzag voor de luipaard groot, en aan hem
was het, de angstige spanning over de groene bal weg te nemen.
Firapeel trad waardig, doch sinister naar voren, kuchte, en hanteerde zijn kompas.
In tegenstelling tot dit werktuig moest de bal een bovenzinnelijke uitvinding zijn,
zoveel was hem wel duidelijk. En meteen daarop nam hij het woord: ‘Dat, vrienden,
is de heilige geest die zich vermomd heeft.’
En alle dieren zwegen stille, en geloofden Firapeel op zijn woord. Zijn
vliegensvlugge helderziendheid verbaasde hun ook niets: de heilige geest had wel
onwaarschijnlijker vermommingen aangenomen.
Iedereen was tevreden met wat hij gezien had. Alleen Nobel had niets gezien.
Bovendien sliep hij.
Met enige wrevel en nog groter verbetenheid vervolgde Isengrim zijn verhaal,
toen bleek dat de gemoederen waren gekalmeerd en eenieder weer oren had naar de
streken van de vos.
‘Sire,’ sprak Isengrim - op het geklingel van de ridderorden was de onvergetelijke
vorst wederom ontwaakt -, ‘ondoenlijk zou het zijn alles op te sommen wat Reinaert
mij misdeed! U allen, zoals u hier verzameld bent, kent dit treurige verhaal, en zo u
het niet kent, is het ook de moeite waard te vertellen wat dat Belialskind mij zoal
misdeed. Al was al het laken perkament, dat men thans maakt in de stad Gent, ik
raakte er nooit op uitgeschreven. Daarom maak ik maar geen woorden vuil meer aan
die doorgefourneerde deugniet; het doet me reeds deugd genoeg, majesteit, dat ik
heb kunnen onthullen wat mijn arme, onschuldige vrouwtje is aangedaan, mijn tedere
Hersinde. Ik hoop, zowaar als ik hier sta, dat haar lijden niet ongewroken blijft.’
Weer die glimlach onder de dieren - niet om de strekking van Isengrims woorden,
want daarmee was iedereen, behalve Grimbeert de das, want voor hem gold de
familiespreuk Trouw moet Blijken zodra hij aan zijn oom Reinaert dacht, het roerend
eens, niet om de strekking dus, zoals gezegd, maar om de uitdrukking ‘tedere
Hersinde’; in werkelijkheid woog het monster tweehonderd pond en had een nek vol
papillotten.
Met veel lawijt van eremetaal trad Isengrim achterwaarts, om plaats te maken voor
een juffershondje, dat de naam Cortois droeg en zéér Frans was opgevoed. Ook was
hij wuft gefriseerd en hij geurde naar viooltjes. Over zijn decadente zeden deden de
vreemdste mededelingen de ronde. Zonder twijfel was zijn uiterlijk stralender dan
zijn bevattingsvermogen en, van eenvoudige komaf, beschouwde hij soms als
overdelicieus wat anderen, er van jongsaf mee opgegroeid, zoals Isengrim, die de
houder was van onder meer acht Leeuwenorden, en Bruin, die maar van één gerecht
hield, het vloeibare goud waar de bij voor zwoegde, gewoon verafschuwden. In zijn

[tijdschrift] Maatstaf, Maatstaf. Jaargang 21

rechteroor droeg Cortois een violet strikje. Met een hoog stemmetje en in de taal van
het verre Frankrijk begon het te klagen, niet na eerst een pirouetje van belang te
hebben gemaakt.
‘Twijfel en angst bekruipen mij, geliefde vorst,’ zo ving Cortois aan, indien wij
zijn stijlvol ingeklede taalverfijning naar 's lands
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aard verdietsen, ‘als ik zie hoe vrij en rijk Reinaert thans zijn wil met alles en iedereen
doet, en bedenk hoe arm en diepgezonken ik vroeger was, voordat ik mij middels
een groot talent en, als ik heel eerlijk mag zijn, wellicht mede door wat kleine
kwaadsprekerijtjes van u, mijn hier aanwezige dierbaren, kon opwerken tot dat
toonbeeld van gratie, gevatheid en toewijding tot het hogere dat ik op dit ogenblik,
als u het mij toestaat, vertegenwoordig. In de jaren van bittere armoe waarover ik
spreek -’
Tegelijk met dit laatste woord verdween de groene bal geruisloos aan de einder.
‘ - Kwam het eenmaal voor dat ik niets meer bezat dan een malse bloedworst, dik
en sappig van vers geronnen hengstebloed. Buiten woei het en het was ijselijk koud.
Door de verzakte sponning van het enige raam dat mijn armetierige woonstee rijk
was zag ik de top van een esdoorn zich op vervaarlijke wijze bewegen in de storm.
Opeens werd er geklopt. Door wie? Ik werd ziek van twijfel. Zou ik opendoen?
Misschien, zo bedacht ik, zou ik het nooit leren, en zou er weer een zwerver op
de stoep staan, die te lui was om te werken. Mijn tweespalt bleef toenemen, maar
toen ik inzag dat het ook de Grote Hond kon zijn, die ons honden geschapen heeft
en nu in de gedaante van een vriendelijk mopsje voor de deur stond om uit te vinden
of ik daar wel dankbaar voor was, knakte mijn wil. Ik strompelde naar de deur, opende
die... Op hetzelfde moment was die on-ge-hóórd onbehouwen Reinaert
binnengestormd, had de worst, mijn kostelijkste en enige bezit, weggegrist en
verdween weer, onbekommerd door wind en regen.’
Voor Tibeert, de kater, bijgenaamd de Desperado, omdat hij al bang werd als een
bladluis zijn pad een dagreis verder kruiste, duurde het enige tijd voordat de laatste
woorden van Cortois tot hem doordrongen, omdat hij over vier dingen zat te peinzen.
Zijn belangrijkste zorg ging wel uit naar het spoorloos verdwijnen van de groene
bal, hetgeen hij maar in zeer geringe mate begreep.
Voorts peinsde hij over drie andere dingen, waarvoor we evenwel de tijd niet
krijgen, omdat de woorden van het juffershondje hem bereikten en hij gramstarrig
naar voren stoof, tot naast de kunstzinnige, een stofwolk nalatend in zijn spoor.
‘Majesteit,’ voer Tibeert beslist, zij het wat buiten adem, uit, ‘wat dit keffertje met
zijn geknakte wil en zijn vervaarlijke esdoorn bedoelt, begrijp ik wel niet, al zegt hij
het zeker mooi. Dat hij liegt, daarentegen, dát weet ik heel goed.
Natuurlijk vind ik het, dat voorop, een schone zaak dat wij Reinaert bij zijn lurven
nemen, want ik ben ervan overtuigd dat u hem geducht zult straffen, wanneer wij
allen u dat aanpraten... ik versprak mij, aanraden. Onze klachten immers zijn
menigvoud.
Maar laat Cortois zijn waffel houden, als het hem lukt, tenminste, want ouwehoeren
lijkt me het uithangbord van zijn soort. Dat met die worst is jaren en jaren geleden,
en wat meer is, het was mijn worst...’
Dit zeggende, dook Tibeert een seconde ineen om Cortois venijnig aan te kijken,
alsof hij hem zo naar de keel wou vliegen. Maar intussen zag je hoe zijn staart van
angst de vorm van een dekzwabber had gekregen, waarin je overal mottengaten zag.
Misschien (al zou ons dat voor het ogenblik te ver voeren) leek zijn staart ook op
een bezemsteel.
‘...Niet dat ik er over wil vallen,’ vervolgde Tibeert gemelijk, ‘maar ere wie ere
toekomt: ik had me die worst bemachtigd door mijn ogen open te houden en niet,
zoals Cortois, mijn...
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[Nummer 7/8]
Bories Pilnjak In Japan
Mister Smith uit Sjanghai, een Amerikaans staatsburger, liet zich tegenover
mij als volgt over Japan uit: ‘Nou dan, dat Japan is geen lánd, de duivel
mag weten wat het wél is!’ zei Mister Smith. ‘Het zijn allemaal zwendelaars
en stommerds, al glimlachen ze dan voortdurend. En... alle Japanners zijn
idioten. De duivel mag weten hoe dat zit, maar als er vijf Japanners bij
mekaar zijn, dan krijg je geen poot aan de grond, dan praten ze je óm.’
‘En als het er tien zijn?’ vraag ik. Mister Smith zwijgt. ‘Tien Japanners
bij mekaar die bedonderen zelfs de slimste jongen ter wereld,’ zegt Mister
Smith kwaad.
Het No spelen de artiesten met maskers op, in het poppentheater spelen
poppen zo groot als een mens, ze worden voortbewogen door mensen; en
de conventies van de handelingen op het toneel zijn daar tot een summum
opgedreven, waar toch de toeschouwer, gezeten op de vloer nadat hij zijn
gèta's [Japanse houten sandalen] in de vestibule heeft afgegeven, geacht
wordt die ‘niemandjes’ op het toneel die de poppen besturen, niet te zien,
en zich dient te verbeelden dat het de poppen zijn die praten en zingen met
de stem van de buikspreker die met zijn samisen [driesnarige Japanse
gitaar] terzijde zit. B. Pilnjak: ‘Wortels van de Japanse Zon’.
Bories Pilnjak, een van de Russische prozaïsten die in de jaren twintig van deze eeuw
furore heeft gemaakt, had zijn roem en populariteit vooral te danken aan ‘composities’
zoals ‘Het Naakte Jaar’, ‘Roodhout’, e.d. Minder bekend zijn twee werken van
Pilnjak, die ontstaan zijn na een reis naar China en Japan in het voorjaar van 1925,
namelijk ‘Chinees Dagboek’ en ‘Wortels van de Japanse Zon’; hoewel Pilnjak zélf
naderhand geschreven heeft dat de lezers de ‘wortels’ gevoeglijk konden weggooien
omdat ze tóch niet deugden, vind ik ze best de moeite waard omdat ze een goede
kijk geven op tal van sociale aspecten van het Japan van tóen dat in die dagen al aan
het uitgroeien was tot een grote mogendheid, en... op de méns Pilnjak. Ter illustratie
het volgende (vertaalde) stukje dat zéker niet het beste is van de serie:

2. Japan zoals het mij voorkomt: de politie
(...)
Ik leg meteen mijn kaarten open op tafel, want ik kan niet anders opbrengen dan
gevoelens van volslagen verbijstering en van volslagen idioterie ten aanzien van de
Japanse politie; en niets anders dan gevoelens van dankbaarheid en hoogachting, ja
zelfs van schuld, tegenover de Japanse gemeenschap. Wat de politie betreft.
Zoals ik al schreef komen er in de Japanse theaters van die ‘niemandjes’ voor die
men geacht wordt niet te zien, maar die iedereen ziet en die in hun toestand van
onzichtbaarheid (ook) aan het spel meedoen. Zélf noemen de Japanners hun geheime
agenten ‘inoes’, dat wil zeggen: honden. Nu dan, die ‘niemandjes oftewel inoes’, die
niemandshonden, hebben heel wat van mijn plezier vergald.
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Ik zal bij China beginnen, aangezien de Chinese grondgebieden voor mij de
ouverture waren. Aan de Chinese grens waren mij al mijn boeken afgenomen door
de inoes van
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Tsjang Tso Ling, ze hadden zelfs mijn Flaubert afgepakt, Salambbô, een uitgave van
1897: bolsjewistisch besmettingsgevaar! In Charbien was op een lezing van mij, toen
ik juist mijn mond had geopend om te spreken, een Chinese bollebof van de politie
op mij toegestapt en had - letterlijk - het volgende gezegd:
‘Sepreek niet gaan. Beetje beetje zing, beetje beetje dans. Lees niet gaan.’
Ik begreep er niets van. Het werd voor me vertaald: de politie verbiedt mij te
spreken en lezingen te houden, maar staat mij toe te dansen en te zingen. - Er werd
naar verschillende instanties gebeld, er heerste opwinding, ze stonden voor een
raadsel; enkelen raadden mij zelfs aan de lezing half-zingend voor te dragen. Een
gezongen voordracht van mijn lezing wees ik van de hand. Het was toch zo'n
goedhartige Chinees: hij stond er bedremmeld te glimlachen, een hoffelijke man, hij
begreep er niets van en verklaarde iedereen voor de honderdste maal: ‘Sepreek niet
gaan. Beetje beetje zing.’ - We zijn toen uiteengegaan zonder iets bereikt te hebben.
(...)
Een fantastisch, zo op het oog beeldschoon land: Korea, het Land der Morgenklaarte
zoals het op zijn Koreaans heet, een verlaten land van bergen, dalen, en blauwe zee.
Behalve wij reisden in de wagon nog Japanse officieren mee, een blauwe lente
zegende de aarde; wij zaten in de ‘observation car’, in een glazen wagon die aan het
einde van de trein was aangekoppeld opdat men door de ramen het - waarlijk fraaie
- schoon kon aanschouwen. Wij zaten op het terrasje van de observationcar, koesterden
ons in het maartse zonnetje, verlustigden ons aan het schouwspel van de witte kleding
der Koreanen, nét of heel Korea gelijk een middeleeuws, witgepijd klooster was; de
Koreanen, groot, rijzig van gestalte, in witte kledij, zwoegden op hun rijstakkers. In
de restauratiewagen waren de boys traag in het serveren, daar in de zon en zoelte na
de blauwe en moordende vrieskou van Mantsjoerije. Tegen de nacht doemde Poesan
voor ons op, de Straat van Tsoesjima; en de volgende morgen wachtte ons het echte
Japan, Sjimonoseki.
Mijn beslommeringen begonnen vanaf Poesan. Op het ogenblik waarop ik achter
mijn zwijgzame kruier aan liep, werd ik doordringend aangekeken en aangehouden
door een kort mannetje met een hoed op en met een Europese jas aan die hem net zo
om het lijf hing als een kimono míj gedaan zou hebben.
‘Oe Roesies, oe poeraten Roesies, oe geretterde?’ vroeg hij mij gestreng in het
Russisch.
‘Ja, ik ben een Rus,’ antwoordde ik.
Toen werd hij hoffelijk, maakte een diepe buiging, begon te lispelen en zei:
‘Oe Biroenjakoe-san [Japans voor ‘mijnheer Biroenjakoe,’ ‘mijnheer Pilnjak’]?
Oe Nippon besoek? Iek rees in koerants.’
Hij voerde het spelletje op dat hij toevallig over mij in de kranten had gelezen, dat
hij het daardoor wist.
‘Oe s'koereif-s'koereif?... riteratsoeroe?!’
‘Ja, ik ben auteur, ik schrijf.’
Mijn koffers waren al ergens aan boord. De inoe stapte op en bracht mij aan boord
van de stomer, hij had toch de tijd aan zich, ziet u, en hij was heel beminnelijk. De
ordelijkheid onder de Japanners laat niets te wensen over, mijn koffers stonden al
buiten mij om in de hut op mij te wachten. En vlak achter mij aan stapte de inoe mijn
hut binnen, uiteraard zonder mij er ook maar éven om te vragen, ging zitten, haalde
velletjes papier voor den dag en begon - nu zonder een spóór van beminnelijkheid,
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met catastrofaal idiote verveling op het gezicht, met een moeite die ik zou hebben
met het penselen van hun karaktertekens - te schrijven.
‘Oe Biroenjakoe-san? Oe geretterde? Oe s'koerei-s'koereif riteratsoeroe?’
Hij ondervroeg me zoals men dat op alle politiebureaus op onze aardbol doet. Hij
legde uit dat hij van de ‘pelisie’ was, agent voor speciale opdrachten ter beschikking
van de gouverneur van Poesan... en hij begon met mij over
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ditjes en datjes te praten, te vissen terwijl hij de taal niet kende, hij nam er zijn gemak
van, een hond. Ik begon al het idee te krijgen dat hij in mijn hut zou meevaren naar
Sjimoneseki, en ik zei hem:
‘Misschien kunt u hier maar liever weggaan, er reist ook nog een vrouw in deze
hut, zij zal zich moeten omkleden.’
Wanneer een Japans niemandje geen antwoord wil geven, doet hij alsof hij u niet
verstaat en u niet begrijpt.
‘Zegt u eens, reist u met mij mee tot Sjimonoseki?’
‘Nee, ginds wordt u opgevangen door een andere pelisie.’
Mijn inoe ging als laatste van boord. Ik heb hem nóg eens ontmoet op de terugreis
uit Japan: hij begroette mij als een oude bekende; hij was héél wat levendiger, sprak
prima Russisch, maakte een babbeltje over ‘riteratsoeroe’, en vroeg:
‘Wat vindt u van de Japanse politie?’
Ik gaf hem onverbloemd het antwoord dat de Japanse politie op mij een idiote
indruk had gemaakt. Hij schoot in de lach en zei:
‘Ja, weets oe, een ekts hontze bân....’
De Straat van Tsoesjima is prachtig, en de Japanners hebben daar uitstekende
stoomboten in lijndienst varen, en bij de derde klasse op die boten, deelde Mister
Smith mij mee, hebben ze een gemeenschappelijke badinrichting voor mannen en
vrouwen. Maar ik had geen enkele belangstelling voor al het schoons, voor goede
kwaliteiten dan wel folklore. In Sjimonoseki werd ik opgevangen door nu niet meer
één, maar wel een half dozijn inoes. Lispelend en ontstellend, onwrikbaar hoffelijk
noteerden enkelen de naam van mijn grootmoeder, terwijl anderen mij een
‘Verklaring’ dicteerden bij welke ‘ik, ondergetekende’ mij verplichtte niet de Japanse
politieverordeningen te overtreden en mij niet bezig te houden met communistische
propaganda. Onder toezicht van een inoe bracht ik een bezoek aan de sorteerafdeling.
Een inoe vergezelde mij naar het restaurant. Een inoe nam voor mij een treinkaartje.
Enkele inoes bij elkaar duwden mij in een lege wagon waar mijn koffers lagen... en
in de bagage rommelen, onder het lispelen van woorden uit eerbied voor die bagage,
dát kúnnen de inoes virtuoos, in de trant van Sjinobi.
Ik was volkomen nuchter, maar ik kreeg van mijzelf het idee dat ik die dronkeman
op het filmdoek was die veertig politieagenten probeerde te ontvluchten. Ik had niets
illegaals bij me, al mijn documenten waren in orde, ik reisde eigenlijk op uitnodiging
van de Japanse gemeenschap, op uitnodiging van de Japanse kranten.
Ik werd gefouilleerd, mijn bagage werd overhoop gehaald, ik kwam onder
politiegeleide te staan; al mijn handelingen en wensen werden door de inoes
voorkomen, de inoes beslisten zelfs voor mij wat ik eten wilde. Op de reis werd ik
vergezeld door kameraad Popov, de voorzitter van het Syndicaat voor Vetten en
Oliën, hij had eveneens politiegeleide gekregen, ze hadden hem gefouilleerd, alleen
hadden ze geen ‘Verklaring’ van hem geëist.
Mister Smith - die ze alleen gefouilleerd hadden en een lijst met vragen hadden
afgenomen - had onze kant niet uit gekeken.
In het restaurant was een vijftiental correspondenten de zaal komen binnenrollen.
Er bestond toch zo iets als een internationale broederschap van de
arbeiders-met-de-pen; vanaf mijn plaatsje bij de politie zette ik het op een loeien
tegenover hen... en dáár leerde ik voor het eerst de individuele trekken van de Japanse
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gezichten te onderscheiden aan de wijze waarop de correspondenten zwijgend hun
hoofden bogen. De fotojournalisten vroegen de inoes een stapje opzij te gaan.
In mijn geest was het al uitgestoeid tot een mystiek begrip: de woorden waarmee
de inoes zich steeds weer (in het Russisch) tot mij richtten: ‘Oe Roesies? Oe
geretterde? Oe s'koereif-s'koereif riteratsoera?’
De inoes zetten ons op de trein; de trein voerde ons binnen in de schone pracht
van Japan, in de voor het oog ongeloofwaardige verruk-
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kingen, in de groene bosschages, in de rijpende sinaasappelperken en in zulk een
diepte van blauwe baaien aan zee en van een blauwe hemel en van blauwe bergen...
dat er toen opeens een inoe tegenover mij zat, en die inoe gaf mij zijn visitekaartje:
‘Ambtenaar voor speciale opdrachten ter beschikking van de gouverneur van
Sjimonoseki’, de inoe legde mij danig de duimschroeven aan, mij: een op bizarre
wijze gearresteerde man.
Ik begreep niet wat er gebeurd was, om welke reden ik gearresteerd was; in mijn
naïveteit vroeg ik het aan de inoes, maar zij deden er het zwijgen toe, verstonden mij
niet. Om de twee uur losten de inoes elkaar af. Zo ging het door tot aan Tokio.
In Tokio kwamen wij 's morgens aan. Zo'n twee uur voor aankomst in Tokio, nog
vóór Jokohama, verzamelde zich zo'n grote menigte Japanners in mijn coupé dat ik
genoopt was met hen naar de restauratiewagen te verhuizen. Ik begreep er niets van;
nú weet ik dat degenen die mij tegemoet waren gereisd, waarachtige vrienden waren
van mij en van de Russische literatuur, de vertegenwoordigers van allerlei
genootschappen en kranten... dat zij het mij mogen vergeven: ik begreep toen niet
wie er van de politie was en wie niet.
De vertegenwoordigers der genootschappen zeiden mij dat er op het station een
welkom werd georganiseerd...
Nou, en het was me het welkom wél dat er georganiseerd was door de politie...
Later ben ik te weten gekomen dat het de genootschappen was toegestaan mij te
verwelkomen, maar dat zij geen vergunning hadden gekregen om met mij te spreken:
het was hun toegestaan mij zwijgend te verwelkomen.
En bij onze wagon was een brigade politieagenten opgesteld, dit keer échte politie,
in uniform, met pistolen en al.
Er stormden fotografen op mij af, er flitste het magnesium dat de ogen zo verblindt.
En op dat moment liepen er mensen op mij toe, drukten mij zwijgend de hand,
overhandigden hun visitekaartje en traden terzijde.
Er was geen touw aan vast te knopen. Daarna togen wij, op bevel van de politie
op naar de uitgang.
En daar was ik pas echt alles kwijt: mijn vrijheid, mijn bevattingsvermogen, mijn
bagage, mijn vrienden. Ik reed in de ene auto, mijn spullen in een andere, wie de
kruiers voor de wagens heeft betaald, dat weet ik tot op deze dag nog niet. In één
hotel werden wij afgewimpeld, in een tweede ook. In het derde zag ik toen ze mijn
koffers naar binnen zeulden, hoe inderhaast een stel inoes hun intrek namen in de
twee aangrenzende kamers, terwijl er beneden bij de portier een detachement
politieagenten werd gestationeerd. Ik zag hoe verslaggevers met die politieagenten
vochten om tot mij door te dringen. Er werd mij een velletje papier voor de neus
geschoven met in het Engels gestelde vragen over mijn overgrootmoeder en
betovergrootmoeder. In de opwinding begon ik de antwoorden in het Russisch op te
schrijven, en toen ik het door had, maakte ik al aanstalten om opnieuw te beginnen;
maar ik kreeg te horen dat er in het hotel een Rus woonde, de ataman der Siberische
Kozakken Semjonov, dat die het wel zou vertalen.
Toen zette ik het pas goed op een krijsen, liet mijn koffers in de steek en rende er
vandoor om een huurauto aan te houden. Mijn tolk, die er steeds kalm had bij gezeten
en mij voortdurend gesust had met de woorden dat het in Japan met alle geachte
vreemdelingen altijd net zo ging als met mij, plukte een inoe los van de chauffeur
en sleurde hem de wagen uit. Ik reed weg naar onze politieke vertegenwoordiging,
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naar de politieke vertegenwoordiger Kopp. En toen ik tegenover Kopp stond, smeekte
ik hem mij uit mijn benarde situatie te redden.
Diezelfde dag nog verhuisde ik naar het diplomatieke hoofdkwartier naar de
secretaris van de politieke vertegenwoordiging L.I. Wolf. Diezelfde avond nog werd
er door de Japanse politie een herenhuis betrokken dat tegenover ons huis stond,
tegenover mijn woonvertrek:
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en de politie reed daar altijd vandaan wanneer ik ook uitging. W.L. Kopp schreef
een brief aan het Japanse Ministerie van Buitenlandse Zaken; en daarvandaan kreeg
hij antwoord dat de politie opdracht had gekregen in mijn buurt te blijven: ‘om te
zorgen dat er niets met mij zou gebeuren, om mij te behoeden voor gevaren’.
Er werd mij duidelijk gemaakt dat ik de politie niet hoefde te vrezen, men kon de
politie zelfs rustig slaan, het waren maar inoes. Olga Sergjejevna [de vrouw van
Pilnjak] was al spoedig aan haar inoe gewend, ze noemde hem Peetja, en hij sjouwde
altijd boodschappen voor haar uit winkeltjes. Maar ik heb vaak hoofdpijn gekregen
van die niemandjes die zich soms gerechtigd achtten als volgt op te treden: ik zat bij
voorbeeld bij een vriend, buiten regende het, het was middernacht; en dan werd er
op deur geklopt: mijn niemandje nam dan zijn hoed af en richtte zich in een pose als
uit een Europese opera tot mij: ‘Biroenjakoe-san, ik doe een beroep op uw gevoelens
van menselijkheid: buiten regent het, het is al laat; gaat u alstublieft naar huis, waar
ik uw bewaking kan overdragen aan een andere pelisie en zélf droge kleren kan
aantrekken...’
(...)
En toch ben ik in Japan haast geen enkele keer vrij geweest van politietoezicht,
het hele etmaal rond verloren deniemandjesalias inoes mij geen minúutje uit het oog:
in de stad, in de velden, in de bergen, nergens; toen ik in een vliegtuig vanuit Tokio
een bezoek bracht aan Osaka, namen de niemandjes op het vliegveld afscheid van
mij en volgden mij nóg met de blikken, het hoofd achter in de nek... en in Osaka
werd ik alweer het eerst verwelkomd door een dichte haag van Osakaanse niemandjes.
Iets idioters en dwazers dan die niemandjes, heb ik van mijn leven niet gezien, die
hondesnuiten die gewoonweg bédelden om er een baksteen tegenaan te smijten; iets
dat een ergere belediging was voor Japan dan die niemandjes, ben ik in Japan niet
tegengekomen.
(...) En zo idioot als die niemandjes waren die als honden achter mij aan zaten, zo
diep is het respect dat de herinnering bij mij oproept voor de mensen van de Japanse
gemeenschap, want alle Japanners die bij mij kwamen, want elke Japanner die bij
mij kwam, werd door de politie genoteerd; en elke Japanner die bij mij vandaan
kwam, werd ondervraagd, ondervraagd zonder mij ook maar enige last te bezorgen,
want als ik met mijn Japanse vrienden naar buiten kwam, werden zij tóch wel meteen
terzijde geroepen, werd hun auto aangehouden en werd hun ziel uitgewrongen.
Een reeks van schrijvers heb ik eenvoudig niet kunnen ontmoeten, daar de politie
ook bij hun huis inoes had geposteerd.
En dan is er dat lyrische tafereeltje geweest bij mijn huis; mijn huis stond op een
hoek, in een nauw straatje dat overstrengeld was met lommerrijk geboomte; en op
de andere hoek was van stukjes en beetjes een omheining opgetrokken, en door de
kieren van de omheining, zag men rondom een hibati [een Japans ‘open haardje’]
(heel vredig) inoes zitten die er hun handen warmden en hun maaltje in heet water
gaar lieten worden; ik kwam naar buiten door de rastering, keek naar hen; zij maakten
een buiging en glimlachten, heel hoffelijk. Geslágen heb ik hen geen enkele maal,
al waren er wel mensen geweest die mij dat hadden aangeraden.
(Vertaling en inleiding Dick Peet)
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J.P. Guépin Gedichten
Palindroom
De dappere dichter, zat als een aap,
schrijft een wereld geheel voor zichzelf:
pa nesla, da's ret chit, een repadde!

Gelukkig
Luttel zand (luttel zand)
Een hand drukt het zand,
gelukkig, gelukkig,
van 't strand.
Luttel (gelukkig, gelukkig, gelukkig)!

Sonnet
Ik zie door het treurig gebeuren (ijdel)
ijlende schimmen razen, arbeiders (ijdel)
en verleidsters raaskallen (ijdel)
veldheren hun ransel verliezen (ijdel)
en ik kniel, terwijl gutsende (terneergeslagen)
zweetdroppels van mijn wenkbrauw (terneergeslagen)
op de grond storten, waar dienaars (terneergeslagen)
de paarlen en de zwijnen neerleggen (terneergeslagen).
Komaan, burgers, het vlees maakt (hoop)
de zorgen zoet (hoop)
burgeressen, poets de paarlen (liefde)
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en eet met lange tanden (liefde)
de aars van de zwijnen (liefde)
op. EINDE (hoop).

Herinnering twee
Dat was dan wat ik denk dat het was
- langzaam spreken - onherinnerd.
Zei ik dat? Wat het was was:
ik die alleen was toen ik alles wist?
Een stok die in het water wordt gebroken,
ik maak mijn hand nat. Een leeuw als woord;
Dapper dus. Ik zei dat ik de stok brak
toen ik mijn hand in het water stak.
Omdat we wisten dat het zo niet was
zei ik wat ik me niet meer herinner.
Omdat ik zo was. Innerlijk ben jij in me wat je
Nooit was. Zo gaat dit vers door
over je.
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Bob den Uyl Het rechtzetten van een misvatting
Met de trein aangekomen in Keulen zag ik daar op de halfcirkelvormige zij afsluiting
van de stationskap EAU DE COLOGNE 4711 staan, in staalblauwe neonletters. Een
koele mededeling waaraan niet te ontkomen viel. Wie denkt er ooit aan dat voor de
hand liggende dingen ook werkelijk zullen gebeuren. Het leek me op een vreemde
wijze een bevestiging van de stelling die me, zittend in de trein, kijkend en luisterend
naar een tweegesprek tussen een dominee en een man in grote moeilijkheden - vrouw
in ziekenhuis met ernstige niet nader genoemde ziekte, waarvan de verschijnselen
en de daarmee samengaande ondraaglijke pijnen met zachte stemmen werden
aangeroerd - ineens te binnen schoot: alles loopt verkeerd af. De pfarrer ging, nadat
zijn metgezel was uitgestapt en bemoedigend was nagezwaaid, ook nog zitten bidden.
Gelukkig niet hoorbaar; religieus gevormde lieden willen nog wel eens met arrogante
vanzelfsprekendheid misbruik maken van de tolerantie van niet-gelovigen.
Alles loopt dus verkeerd af, een heel diepzinnige gedachte die ik zelf maar bij
vlagen van inzicht had kunnen begrijpen, implicerend dat alle gebeurtenissen al
ergens vastliggen en beschreven staan en dus niet echt gebeuren, en anderzijds, of
gelijkertijd, dat alle gebeurtenissen, hoe ingrijpend in schijn ook, in wezen
onbelangrijk zijn, onopgemerkte rimpels op een wateroppervlak dat al in voortdurende
rimpeling is. De stelling leent zich tot meerdere verklaringen die ik tijdens de reis
stuk voor stuk had uitgeplozen in de hoop er een te vinden die meer met mijn
overtuigingen in overeenstemming was dan bovengenoemden; de plotselinge
verschijning van EAU DE COLOGNE 4711 (een antwoord op alle problemen) moest
daar deel van uitmaken. In ieder geval schokte het me behoorlijk. Stilstaand op het
perron naar de tegels starend, peinzend over het mij onwaarschijnlijk lijkende gebrek
aan opmerkingsgave van een vroegere vriend van mij die, thuisgekomen uit Indonesië
waar hij in het kader van de politionele acties een gedwongen verblijf had genoten,
op mijn vraag wat voor plaveisel ze nu wel in Djakarta hadden in diep nadenken
verviel en daarna bekende dat hij het verdomd niet zou weten - of was dat juist een
goed teken? - kwam het begrip als een troost over me: alles loopt verkeerd af omdat
een goede afloop niet bestaat. Een goede afloop van wat dan ook is een verzinsel,
en fantasie, een wensdroom; verzonnen, gefantaseerd en gewensdroomd door mensen
die wat zekerheid in het leven willen roepen. Gevolgtrekking: alles loopt af zoals
het behoort, en dat noemen wij dan een slechte afloop, ons daarmee zekerheid
verschaffend dat een goede afloop wel degelijk bestaat. Maar mocht er schijnbaar
iets eens goed aflopen, is dit slechts tijdelijk. Einde gedachtengang. Ik besloot er een
aantekening van te maken om het thuis nader uit te werken, extra rust ontlenend aan
de wetenschap dat ik dit uit luiheid, de eigenschap waaraan vooral erg intelligente
mensen lijden, toch niet zou doen, en liep naar de goederenwagon waarin mijn fiets
stond. Nu zo snel mogelijk weg, naar afgele-
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gen bergen en stille meren, zwarte kraaien boven braakliggende velden, de sluipende
dufheid van de treinreis afschudden, frisse herfstlucht inademen, door
haarspeldbochten naar beneden suizen; vloekend, zwetend en stampend eindeloze
kronkelingen beklimmen, per dag vele keren de kans lopend door val of aanrijding
in het ziekenhuis terecht te komen. Waarom ik dit alles doe is mij onbekend. Een
waarschuwing: in dit verhaal gebeurt niets. Inderdaad, eindelijk een verhaal waarin
niets gebeurt. Dank u. Jarenlang ben ik gebukt gegaan onder de heersende mening
dat er in een verhaal, vertelling of verslag iets wezenlijks dient te gebeuren. Op niet
nader te omschrijven wijze is me geopenbaard dat dit een misvatting is. Er gebeurt
al genoeg. Dus eigenlijk ook weer niets.
De fiets was officieel ingevoerd op een vrachtbrief en moest dus uit de hand worden
vrijgemaakt. Mensen die niet met deze terminologie op de hoogte zijn schrikken
altijd hevig van zoiets en raken geducht in de war. In wezen echter bestaat dit uit de
hand vrijmaken uit het plaatsen van een zinloos stempel op een stuk papier, in dit
geval de vrachtbrief die (dit om misverstanden te voorkomen) bij de conducteur van
de trein moet berusten, maar door omstandigheden deze keer in mijn bezit was.
Eigenlijk moeten de omschreven handelingen in een kantoor gebeuren, onveranderlijk
een duister hokje, vaak een voormalige diepe bergkast, waarin stempel en paraaf met
een zekere vastberadenheid worden geplaatst en het papier vervolgens op een pen
wordt geprikt of in een groezelig houten vakje wordt opgeborgen.
De spoorwegman of ambtenaar die me achterop kwam lopen wilde mij echter best
helpen toen ik hem zei dat ik mijn fiets direct zelf het station uit wilde nemen. Ik ken
dat uitklaren; mee naar diepe bergkast, fiets intussen meegenomen door gekielde
gastarbeider die fiets wegbrengt in donkere krochten van station, waaruit hij dan in
theorie na lange tijd, veel gepraat en afwachtend gedrentel weer te voorschijn moet
komen. Want denk niet dat kennis over de gang van zaken de hiervoor beschreven
hevige schrik en geduchte verwarring opheft; integendeel, de angst voor het bekende
gaat veel dieper dan de angst voor het onbekende.
Dankbaar wilde ik hem het papier overhandigen, maar dat bleek ik te hebben
opgeborgen op een plaats waar het onmogelijk zoek kon raken. Ik tastte in alle zakken,
keek de man tijdens deze handelingen herhaalde malen geruststellend aan maar vond
het niet. Plotseling zei de man dat dit hem te lang duurde, hij had nog meerdere zaken
te behartigen. Zijn plaats was achter die groene deur, zei hij wijzend, wanneer de
vrachtbrief terecht was kon ik hem daar deponeren. En waar ik bang voor was
gebeurde genadeloos: fiets overhandigd aan gekielde gastarbeider, aanwijzingen, en
daar verdween het hele zaakje in de krochten. Op hetzelfde ogenblik schoot me te
binnen waar ik het papier geborgen had: tussen de bankbiljetten in mijn achterzak.
De met een paperclip van flinke afmetingen bijeengehouden bundel eruit trekkend
sprintte ik de man achterna, kon hem nog net voor zijn definitieve verdwijning door
de groene deur op de schouder tikken en hem de brief ter hand stellen. Hij pakte hem
beleefd aan. Maar de fiets was verdwenen; ik begreep het, het raderwerk van de wet
op in- en uitvoer was in werking getreden en we zouden weerloos moeten afwachten.
Geen kwaadwilligheid is hier in het spel; het op de achtergrond hangende web van
duistere wetten en voorschriften dwingt tot een neurotische vertraging bij de
eenvoudigste werkzaamheden. Tegenwerpingen, of uiterst beleefd gehouden
aanmaningen tot spoed, zijn fnuikend voor de snelheid van de afwikkeling. Zelfs
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een kwinkslag of het aanbieden van een sigaret heeft op de werkzaamheden een
verlammende invloed. Waarschijnlijk vermoedt men dan een beledigend gebrek aan
eerbied voor de wet, en gelijk begint men met het openslaan van dikke beduimelde
boeken met
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tarieven en voorschriften. Een opgewekt gedragen berusting is hier de enig
doeltreffende houding.
Die mat ik me dan ook aan. Ontspannen slenterde ik door de drukte van de tunnel
naar de hal, hier en daar een uitstalling of reclame bekijkend, passeerde de batterij
glazen hokjes waar beambten knipjes in kaartjes gaven, at twee broodjes warme
worst bij een ‘Schnellimbiss’ - een half komische, half griezelige duitse betiteling,
die de indruk wekt dat er aan de onder deze term vallende eet- en drinkstalletjes in
een razend tempo met blikkerende tanden in de diverse eetwaren moet worden
gebeten: ‘Imbiss! Schnell, schnell!’ - en besloot toen eens te gaan kijken of de fiets
alle rituele stadia doorlopen had. Het depot was in de hal niet te vinden; in de verte
zag ik twee spooragenten, in uiterste rust en zelfbeheersing, de handen op de rug,
heen en weer drentelen. Ik spoedde me naar het tweetal toe en informeerde. In de
hal naar rechts, gang door en dan in de zijhal onder de klok. Dat bleek precies te
kloppen, in Duitsland geen flauwe kul met halve of onjuiste aanwijzingen.
En daar, aan de lange balie staande, overkwam me het bemoedigende wonder dat
ik, in het midden van de lange gang waarop mijn positie uitzicht bood, iemand zag
aankomen met mijn fiets aan de hand, nog niet eens langzaam, maar stevig
doorstappend. Ik overhandigde het reçu aan een man in een grijze stofjas, en toen
mijn fiets de balie had bereikt kon ik hem zonder meer meenemen. Dankbaar neuriënd
begaf ik me naar de uitgang, controleerde of alles vast zat en er niets was vergeten
of verloren, sprong in het zadel en was op weg.
Mijn kennis omtrent Keulen beperkt zich tot twee feiten: het is een karnavalstad van
grote faam, en de eerste stad die in de tweede wereldoorlog, ik meen in eenenveertig,
door de engelsen werd gebombardeerd met grotendeels verouderde vliegtuigen. Enig
verband tussen beide feiten is twijfelachtig. De paar gespaard gebleven oude straten
aan de Rijnkant zijn erg aardig, Anton Pieck zou het water door de mond stromen;
de rest is de gebruikelijke treurige ellende als in zoveel duitse steden, een rommelige
verzameling van moderne panden die allen door dezelfde meedogenloze architect
ontworpen lijken te zijn.
Ik zwaaide de Rijnbrug op en bemerkte onder het klimmen, waarbij immers
zwaardere druk op de pedalen moet worden uitgeoefend, een kleine tik of knik bij
het neerduwen van het linkerpedaal. Dat hoort niet, maar in het bezit van de faculteit
dreigende onheilen keihard te kunnen negeren besteedde ik er geen aandacht aan.
Bovendien is een fiets een levend wezen, en het is mijn ervaring dat het geen aandacht
besteden aan kleine kwaaltjes deze vaak als vanzelf doet overgaan. De sombere
ontwikkelingen die je in het buitenland te wachten staan als je fiets een mankement
gaat vertonen dat niet door eigen ingrijpen te verhelpen is zijn gruwelijk. Het is in
dit verband wellicht dienstig in het kort te verhalen over een soortgelijk voorval in
Frankrijk.
Het aan mijn zadel bungelende kabelslot was door zorgeloos sluiten tijdens het
rijden opengegaan en had een spaak uit het achterwiel getikt. Voor de aan soliede
fietsen gewende nederlander is het nuttig hierbij in gedachten te houden dat mijn
fiets behoort tot het type racefiets van een verblijdend hoogwaardige klasse, summier
aangekleed als toerrijwiel. Kan men bij een stevige Fongers wel een spaakje missen,
zo gaat dit niet op bij een ranke racefiets waarbij alles op elkaar is afgesteld, en de
geringste verbreking van spanning of balans een algeheel kromtrekken tot gevolg
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heeft. Het missen van een spaak, vooral uit het achterwiel, geeft onherroepelijk
aanleiding tot een steeds groeiende slag en aanlopen tegen de remblokken.
Het voorval vond plaats in het stadje Château-Thierry, waar men vijf fietsenwinkels
inclusief reparatieruimten bezit. Over de reacties kan ik kort zijn. De eerste man
schudde lachend met zijn hoofd van nee, hulpeloze gebaren makend. Wel kon ik
mijn fiets achterlaten en
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over veertien dagen weer ophalen. Dat ‘veertien dagen’ werd zonder verlegen
knipperen met de ogen uitgesproken, als was het de normaalste zaak van de wereld.
Drie van de resterende reparateurs hadden ongeveer dezelfde reactie, terwijl de vijfde
en laatste kortweg zei dat hij teveel werk had, daarbij met zijn handen in zijn zakken
in de deuropening staande, gekleed in smetteloze overal. Allen hadden ze gemeen
dat ze me nakeken met een mengeling van verbijstering en medelijden, met een tikje
lacherige domheid of dorpsheid op het gelaat. Nog dacht ik dat dit een specifiek
plaatselijk verschijnsel was, maar in de loop van de dag leerde ik anders. De hele
weg van Château-Thierry naar Compiègne legde ik aan bij fietsenmakers, maar kreeg
onveranderlijk een der twee bovenvermelde antwoorden. Ook Compiègne, waar zich
intussen het begin van de gevreesde slag in mijn wiel aankondigde stroopte ik zonder
resultaat af. De laatste man die ik aandeed had een geheel nieuwe variant, die begon
al afwerend met zijn armen te wuiven toen ik met fiets aan de hand aan zijn deur
verscheen. Dit was te veel, ik gaf het op; nog even en ze stuurden de honden op me
af. Ik ging uitgebreid eten, sloeg een kilo bananen in - dit alles gebeurde onder het
voortdurend mompelen van beestachtige verwensingen, zelden gehoorde vloeken en
trillingen verwekkende aanvallen van moordzucht - en reed tot diep in de nacht
Frankrijk uit. Op de stoep van de eerste fietsenmaker in België ging ik zitten
dommelen tot hij openging. In tien minuten was toen de nieuwe spaak ingezet, de
remblokken vernieuwd en het wiel bijgesteld. En wie denkt dat dit voorval geen
verband houdt met aard, karakter en gesteldheid van de hele franse natie in al zijn
geledingen en verschijningsvormen en het als een toevallige omstandigheid zou
willen afdoen, mag zich in alle gemoedsrust beschouwen als een eenvoudige van
geest.
Dit alles in gedachten ophalend, redenerend dat de praktische aard der duitsers
een voordeel was, maar daarentegen het bijna totaal ontbreken van fietsen en de
daarmee samenlevende herstellers in dit land weer een nadeel, reed ik de voorstad
Kalk door. De lichte tik of knik was bij iedere pedaalslag gegroeid, en ten slotte kon
ik er niet meer onderuit: dat pedaal zat los. Met geforceerde opgewektheid zette ik
de fiets tegen een boom en boog me over het ongerief. En jawel, de afsluiting van
de holle trapas had zich half losgewerkt. Even het mes gepakt, een breed, stomp blad
dat schijnbaar tot niets dient maar in de praktijk voor bijna alles bruikbaar is eruit
gedraaid, en even het deksel vastgemaakt. Maar dat ging niet. Het zat zo vast als een
muur en gaf alleen mee in de verkeerde richting. Ik keek eens beter en zag tot mijn
ontzetting dat de schroefdraad beschadigd was. Hoe had dat kunnen gebeuren? Ik
draaide nog wat, gaf er eens een flinke schop tegen, probeerde met de priem van het
mes de schroefdraad uit te slijpen, maar het werd er alleen maar erger door. Ik werd
bevangen door de twijfel of een nieuwe bus van dit model in het fietsarme Duitsland
te krijgen zou zijn, een land bovendien waar de wielrensport in laag aanzien staat.
Dit hangt voor mij samen met het feit dat, als je in Duitsland op een fiets zit, je voor
een behoeftig en zielig mens wordt aangezien.
Ik keerde terug naar Kalk, alleen gebruik makend van het rechterpedaal, en keek
eens rond. Het was vier uur in de middag, over een uur zou het beginnen te donkeren.
In Kalk was op fietsgebied niets te beleven, ik aanschouwde slechts een zeer eenzijdig
winkelbestand. Een sombere, stoffige fabrieksvoorstad, dat is Kalk. Ik nam het besluit
naar Keulen terug te keren, daar te overnachten, en morgen op zoek te gaan naar een
reparateur. Het stond me niet aan, maar iets anders kon ik er niet op vinden. Moeizaam
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kroop ik de Rijnbrug weer over. Het hotel, dat ik, na lang gezoek, voor de
overnachting uitkoos was voor zijn bescheiden inrichting nog vrij duur. Onaangenaam
trof mij het feit dat je gelijk moest afrekenen, een motie van wantrouwen die een
hartelijke omgang met de hotelverzorgers blijvend in de
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weg staat. Ook was men hier zo mogelijk nog uitbundiger dan elders met de vele
galmend en met lange uithalen uitgesproken ‘bitte schöns’ en ‘auf wiedersehens’ een spraakmisbruik waar heel Duitsland onder gebukt gaat. Voordat je daar iemand
overhoop steekt, zeg dan in godsnaam ‘bitte schön’ en als hij in elkaar zijgt is een
‘auf wiedersehen’ min of meer een vanzelfsprekendheid waarmee rekening wordt
gehouden bij het bepalen van de strafmaat.
En ook in dit hotel weer - hoe vaak moet ik dat nog memaken - een beleefd
optrekken der wenkbrauwen toen ik vroeg naar een veilig overnachtingsplaatsje voor
mijn fiets. Tonnen geven ze uit voor het creëren van parkeerplaatsen voor auto's, met
grote, door zware grendels verzekerde hekken, met ‘Alleen voor Hotelgasten’ borden,
maar een overdekt plaatsje voor een fiets, dat kan er niet af. Talloos zijn de hotels,
van groot tot klein, waar ik niet terechtkon omdat er geen beschutte inbraakvrije plek
voor de fiets was. ‘Zet hem buiten tegen de pui’ hoor je dan, of het een ding van twee
kwartjes is. In ieder geval had men hier, na lang nadenken, misschien wel een plaats.
Ik volgde de man met fiets door de hele parterre, daarna een binnenplaats over,
vervolgens langs een rijtje van oude stenen en golfijzer samengestelde onderkomens
waarin mediterrane gastarbeiders huisden, om ten slotte terecht te komen in een
schuurtje waar het naar alle afval ter wereld stonk. Hier kon ik mijn fiets plaatsen.
Ik haalde mijn bagage eraf, een halfvolle plastic tas, ideaal voor dit doel, niets wegend
en toch waterdicht, maar een armoedige indruk maakt het wel - en wees om
conversationele redenen op mijn kapotte pedaal. De man boog zich er hulpvaardig
overheen met een air van deskundigheid in de beste duitse traditie; elke duitser denkt
dat hij alles kan. Ik geloof dat alle katastrofes van het verleden zijn terug te voeren
op een massaal, ziekelijk, koortsachtig optimisme bij het duitse volk dat alleen in
het heden denkt, vergezeld van een individueel te koop lopen met allerlei huilerige
klachten over pech en tegenslag, en langzaam voortschrijdende ongeneeslijke kwalen.
De man bewoog de loszittende pedaal enige malen heen en weer, merkte toen op
dat deze constructie hem onbekend was en hij er geen raad mee wist. Toen hij
helemaal gereed was met het vruchteloos nog verder loswrikken van het pedaal en
zijn uitingen over de onpraktische gewoonte pedaalbevestigingen te gebruiken die
in Duitsland onbekend waren - hij kende dat niet, dus bestonden ze daar niet verstomd waren, vroeg ik hem of er een fietsenzaak in de buurt was. Zonder nadenken
zei hij met stelligheid dat dit niet het geval was, mij aldus vullend met zwaarmoedige
voorgevoelens over de volgende dag.
Toen ik boven kwam, mijn bagage op de kamer had neergelegd en naar de W.C.
ging, was deze zojuist ondergekotst; het walmde nog. Ik liep het hotel uit om geld
te gaan wisselen en ergens te eten.
De weg naar het station leidde langs de kathedraal, die in de avond als een enorme
donkere massa opdoemde. Zeker geen vreugdevol bouwwerk, eerder een botte grauwe
dreiging. Als de vroegere bouwers de bedoeling hadden de eenvoudige burger angst
in te boezemen, waren ze daar wat mij betrof volkomen in geslaagd; ik kon er
nauwelijks naar kijken. Lang vergeten angstgevoelens en ruimtevrezen braken
opgewekt in mij los - eindelijk weer werk aan de winkel. Hoewel op zichzelf een
onprettige ervaring (eufemisme voor gruwelijke ellende) was ik toch tevreden dat
ik ze nog bleek te hebben, ik begroette ze als oude, in lang niet geziene vrienden.
Door deze slimme houding die ze niet verwacht hadden, en ook door zorgvuldig te
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vermijden naar de kathedraal te kijken, zakten ze weer teleurgesteld weg. Die had
ik mooi te pakken gehad. Mijn gedachten kwamen op Heinrich Böll die, naar ik
meende, in de schaduw van dit wrede kerkgebouw was opgegroeid. Ik bedoel, je
gaat zo'n man beter begrijpen als je dat bouwwerk
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ziet.
In het station was het veel te druk naar mijn zin. Na lang gezoek - in zo'n drukte
verval ik altijd tot een soort geestelijke vormloosheid, ik loop maar te zoeken zonder
precies te weten waarnaar - kwam ik terecht op het wisselkantoor waar ik wat geld
ruilde. Toen ik eruit kwam zag ik dat het postkantoor aan het einde van de hal nog
open was; dat had ik eerder moeten zien, dan had ik geld op girocheques kunnen
opnemen, een betere koers is dan je deel. Door de reeds aangehaalde vormloosheid
liep ik er toch binnen, dwaalde wat rond, las wat dienstmededelingen en vertrok maar
weer. En een kiosk kocht ik, na wederom eindeloos gezoek tussen de honderden
tijdschriften, in wanhoop maar een Newsweek; daar staan een hoop woorden in en
vele kleurige advertenties van luchtvaartmaatschappijen die ik altijd met graagte
bekijk, uitknip en verzamel. Een heerlijke seniele wereld, waarin het niet schijnt te
gaan over het doel van het vliegen, namelijk ergens zo snel mogelijk te komen zonder
neer te storten, maar waarin uitsluitend en met nadruk twee weliswaar indringende,
maar in deze context toch minder belangrijke zaken naar voren worden geschoven:
een lonkende, adembenemend gelijnde stewardess van bij voorkeur oosterse afkomst,
en een smakelijk opgemaakt hapje. In dit nummer trof ik het bijzonder. Er was een
maatschappij die koelbloedig beweerde dat zij de lekkerste hapjes van alle luchdijnen
serveerde. En inderdaad, op het afgebeelde bordje waren naast het gangbare voedsel
vier langoustines op een in het oog vallende wijze gerangschikt. Een heel suggestief
prentje, waarbij je je voor zou kunnen stellen dat een reiziger hijgend het toestel
komt binnenhollen, wellustige kreten slakend, stewardess van oosters type met
glanzend bruine reeënogen, bezig met het loshaken van kledingstukken van intieme
aard, ivoorkleurige borsten van stevige maar toch fluweelzachte samenstelling
ontblotend, ruw opzij maaiend op weg naar de panty, op weg naar het smakelijkste
vliegtuighapje ter wereld, om dan zuchtend van verrukking de tanden te laten zinken
in de vier langoustines waar zijn biljet hem recht op geeft. Waar zijn de tijden
gebleven dat de mensen, pionier Albert Plesman (de Ples) voorop, op het natte gras
van Schiphol stonden te beven van spanning of die ouwe, tot in alle onderdelen
losgetrilde Pelikaan de post uit Indië nog vóór de kerst zou binnenbrengen? Kwam
daar eens om vier langoustines op een bordje met zwoele oriëntale blik. Gelijk in
het gekkenhuis was je geworpen.
Nu maar eens naar een restaurant gezocht. Daarvoor bestaan twee systemen: je
loopt de eerste de beste zaak binnen, of je zoekt uitputtend naar de zaak met het
aantrekkelijkste menu en het gezelligste interieur. Na de ontberingen van de dag
vond ik mij recht hebben op de tweede mogelijkheid, daarbij vergetend dat de uitkomst
van beide systemen onveranderlijk dezelfde is: een milde teleurstelling.
Voorzichtig met neergeslagen ogen weer langs de kathedraal lopend bereikte ik
de buurt van mijn hotel waar ik bij mijn vertrek vele kleine eethuisjes had gezien.
Minstens een half uur besteedde ik aan het doornemen van de naast de deur hangende
menu's en het naar binnen gluren, op zoek naar dat ene beschutte plaatsje waar rustig
te eten viel, en waar de tafeltjes zo klein waren dat er zich geen vreemden bij me
zouden kunnen voegen om onder mijn ogen hun verachtelijke eedust te stillen, hoogst
waarschijnlijk met een Strammer Max, twee gebakken eieren en friet, het nationale
gerecht.
Ondanks al mijn angstvallige voorzorgen is me dat, in België, in Huy om precies
te zijn, toch één keer overkomen. Juist toen ik aldaar de eerste snede wilde aanbrengen
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in mijn biefstuk met champignons, zetten zich een duits echtpaar vergezeld van een
zwarte reuzenpoedel aan mijn tafel; aardige mensen, daar niet van, en die hond
gedroeg zich heel rustig, maar de situatie was totaal onmogelijk geworden. Gelukkig
was dit een restaurant van het hotel waar ik al een kamer had geboekt, zodat
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ik met de inhoud van alle schaaltjes op mijn bord naar mijn kamer kon vertrekken
om daar in alle rust af te eten. (Dit brengt mij op een ander incident van geheel andere
aard, maar zich ook afspelend in een belgisch restaurant, in Verviers om precies te
zijn. Daar zat in het midden van de zaal, helemaal onbeschut en ten prooi aan alle
blikken, een dikke kale man te eten onder voortdurend gemompel, soms luide
opmerkingen tot zichzelf makend. Op een gegeven moment - zijn bewegingen waren
wat rukkerig en ongecoördineerd - sloeg hij een metalen schaaltje van zijn tafel dat
met luid geraas en holle klanken op de stenen tegelvloer terechtkwam, waarbij de
frieten in alle richtingen suisden. Het merkwaardige was dat de man, terwijl het
personeel lacherig en met blikken van verstandhouding naar elkaar en gasten, kortom,
met alle mimiek die mentaal minder zelfstandige mensen nodig hebben om hun
geestelijke verwarring te verbergen, de boel opruimde en een nieuw gevuld schaaltje
neerzette, dat dus die man gewoon door bleef eten, al mompelend en uitroepen
slakend, zonder zelfs maar even op te kijken. De hand had ik hem willen schudden.)
Na enige tijd verwijld te hebben voor de spiegelruit van een italiaans restaurant
met houtskooloven voor het raam, zonder plannen daar binnen te gaan - maar wel
tuur ik altijd bij zo'n zaak even naar binnen met hongerige uitdrukking op het gezicht,
want prompt komt dan een koksmaatje van achteren aansnellen om het vuur in de
oven met uitbundige gebaren op te rakelen, koos ik een klein eethuis dat de vermelding
‘Französische Küche’ droeg, en als zichtbare aanwijzing hiervoor zijn tafels met
roodgeblokte stof had gedekt. Het had afgeschermde hoekjes waar men vrijwel
ongezien van de franse keuken zou kunnen genieten. In dit restaurant geen Strammer
Max, meende ik. Hoe verkeerd gedacht. Deze germaanse stijve lul prijkte als nummer
één op de kaart. Van de meer smakelijke gerechten was het overgrote deel niet meer
te leveren, zei het dienstertje mij, vanwege het late uur. Ik bestelde een schnitzel en
at deze lezend in de Newsweek op, herhaaldelijk terugbladerend naar advertentie
met vier rode kreeftjes.
Die avond raakte ik nog vrij aangeschoten, hoewel dat niet mijn plan was. Toen ik
het hotel binnenkwam en in de conversatiezaal of lounge nog een kop koffie wilde
drinken voor me terug te trekken, bleek dat daar de televisie een voetbalwedstrijd
vertoonde, en wel één die van groot belang was voor het prestige van het duitse
voetbal in de Europacup I. Natuurlijk bleef ik zitten kijken. Het ging hard tegen hard.
Tot mijn ergernis wees de ook aanwezige hoteleigenaar de toekijkende gasten erop
dat ik nederlander was en dus stellig begiftigd zou zijn met een oneindig inzicht in
de kunst van het voetbalspel. Cruyff en Van Hanegem, zo nam men stilzwijgend
aan, waren open boeken voor mij en kwamen herhaaldelijk over mijn vloer. Dat is
heel merkwaardig, het aanzien dat een paar door nederlandse elftallen gewonnen
esthetisch onverantwoorde, van inferieur materiaal vervaardigde bekers of cups
verleent aan een inwoner van dat land die aan dit hele gebeuren part noch deel heeft
gehad. Vooral vreemd in Duitsland waar men, zo heb ik bemerkt, zich persoonlijk
lijkt te schamen voor de kleinheid van ons land. Iets kleins, daar kan men hier niet
tegen, en je wordt dan ook vaak behandeld met een medelijdende voorkomendheid,
zoals men een blinde de rijweg over helpt. Gieren van de lach moet men daar, als
men, na met de auto de nederlandse grens te zijn gepasseerd, in krap anderhalf uur
het hele land in zijn breedte blijkt te hebben doorkruist. En ik moet toegeven, het
heeft iets komisch. Maar nu zat ik daar als iemand waarop de glorie van Ajax en
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Feyenoord nog duchtig afstraalde. Vooral toen ik na afloop van de uitzending
verklaarde dat, hoewel het duitse elftal gelijk had gespeeld, zij toch ‘het beste van
het spel’ had gehad, kon ik geen kwaad meer doen. Aan de grote tafel werd ik
genodigd, een soort stamtafel, waar na het vertrek
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van de meeste gasten zes mensen overbleven: de eigenaar met zijn vrouw of vriendin;
een dikke man van homofiele geaardheid met zijn levensgezel, een sterk op Rudolf
Hess lijkende jongeman; een tot duitser genationaliseerde amerikaan die vrijwel niets
zei, en ik. Het voornaamste doel van dit samenzijn, zo merkte ik al gauw, was onder
aangename kout zo veel mogelijk te drinken. Wat wist ik van de duitse dranken?
Meende ik wellicht dat Duitsland op dit gebied niets te bieden had? Daar zou men
snel iets aan doen, en een keur van dranken werd met grote regelmaat ingeschonken;
een keur waarvan ik me alleen de himbeerengeist herinner, een wel smakelijke, wat
vluchtige vloeistof die na herhaald gebruik de bewegingen der tong in niet geringe
mate belemmert.
Daar zaten we dan te drinken. De voorspelbare conversatie richtte zich eerst op
de oorlogservaringen, waarbij de dikke man me toevertrouwde een tijdje in Katwijk
te hebben doorgebracht, waarna hij was overgeplaatst naar de franse kanaalkust.
Daar had hij, zei hij met zekere trots, mogen helpen met het uitpakken van het duitse
antwoord op de steeds sneller wordende engelse jachtvliegtuigen. Hij deed er
waarachtig nóg geheimzinnig over, maar uit zijn toespelingen begreep ik dat het hier
ging om de eerste straaljager ter wereld van Focke Wulf, die veel te laat kwam en
nog te veel kinderziekten had om de duitsers nog van veel nut te zijn.
Na de oorlogservaringen kwam het geldverdienen aan de beurt. Hoe binnen korte
tijd rijk te worden. Vele frappante voorbeelden werden gegeven. Ook de sterk
verarmde duitse adel werd onder de loep genomen, waarbij ook de prinsen Bernhard
en Claus werden aangehaald. Dit alles op spottende toon met toch een duidelijk
waarneembare klank van overerfd respect. Politiek in het algemeen werd ook
doorgenomen, waarbij de stemming zeer behoudend bleek. Als iedereen flink geld
verdiende moest een stelletje luizekoppen daar niet de kat op gooien. Duidelijk was
de hand
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van het Kremlin in alles te herkennen, terwijl het vaststond dat Mao een gigantische
coup voorbereidde waarbij atoombommen een vooraanstaande rol zouden spelen.
Daarna is nog maar één gebeurtenis in mijn geheugen overeind gebleven. Toen
besloten werd de zitting op te heffen en het op betalen aankwam, stond de vriend
van de dikke man wankel maar toch met enige grandeur van zijn stoel op, herstelde
zijn labiel evenwicht door met beide handen op tafel te steunen, en zei dat het hem
een eer zou zijn de door alle aanwezigen gebruikte dranken te mogen betalen. Een
groots gebaar, een te zelden gezien toneel. Voor de vorm werden wat krachteloze
tegenwerpingen gemaakt, waaraan ik niet deelnam. De duitse amerikaan, of
amerikaanse duitser, fluisterde me toe dat het geen kunst was zo te handelen wanneer
je eigenaar was van het halve Schwarzwald, barstend van de eeuwenoude eiken. Het
bedrag dat een enkele eik bij de houtzagerij opbracht werd genoemd, maar is in mijn
herinnering niet bewaard gebleven. Als dank voor deze vertrouwelijke mededeling
- die mijn achting voor de koninklijke geste van de jongeman geenszins deed dalen,
want rijke mensen zijn over het algemeen verre van royaal; reden waarom ze rijk
zijn en blijven - probeerde ik hem op weg naar de lift te vertellen hoe ik eens in
Duitsland, misschien een half jaar geleden, op een van mijn tochten langs een
houtzagerij was gekomen die zijn liefde voor de houtbewerking had kenbaar gemaakt
door de spreuk HOLZ IST HOLZ in koeieletters op een bord langs de weg te plaatsen.
Indertijd had me dat als onweerstaanbaar grappig getroffen, en ik verwachtte als
respons niet minder dan een hartelijk gelach. Maar dat kwam niet, en wel om twee
redenen: mijn onsamenhangende verteltrant met sterk vervormde uitspraak, en zijn
inspanningen door onvaste tred niet in aanraking te komen met de vele, op taktloze
plaatsen opgestelde hoge vazen van imitatie-chinese makelij.
Al vroeg, nog voor tienen, was ik op pad met mijn fiets aan de hand, op zoek naar
een fietsenmaker. Geen eenvoudige taak. Ik had natuurlijk in het hotel in het
telefoonboek of beroepengids kunnen kijken, maar helaas dacht ik daar pas aan toen
alles al achter de rug was. Fietsenzaken, zo wist ik, zijn zelden in een stadscentrum
gevestigd, maar in de eerste ring van verstedelijkte woonwijken daar omheen.
Anderhalf uur zocht ik voor ik, na tientallen mensen te hebben ondervraagd die allen
tot op de bodem van hun kennis waren gegaan, een winkel trof die mij niet kon
helpen. Ook deze man wees mij op de onbegrijpelijke domheid een fiets aan te
schaffen waarvan de pedalen niet door middel van een eenvoudige aan twee zijden
afgeplatte spie aan de as waren bevestigd. Hij wist maar één man in Keulen die me
zou kunnen helpen, en hij was zo goed naam en adres op een papiertje te schrijven:
Helmut Schrapke in de Lange Gasse, slechts een kwartier gaans.
Ik trof Helmut bezig met het reinigen van zijn bescheiden etalageruit. Een kleine
bolle man. Ik wees hem op het mankement. Zeker, dat kon hij repareren, het systeem
kende hij of hij zelf de uitvinder was en onderdelen van dit type had hij volop in
voorraad. Een warme golf van opluchting sloeg door me heen, alle getob over het
nemen van treinen naar Nederland en dan weer de lange tocht terug zonk weg.
Dankbaar keek ik de goede Schrapke aan. Waar wachtten wij nog op? Even een
nieuwe bus ingedraaid en de zaak was weer gezond. Maar zo eenvoudig was dat alles
niet. Waar ik geen rekening mee hield, zei Schrapke, was het feit dat hij officieel
gesloten was. Zijn vrije morgen, zogezegd, en het was een toeval dat ik hem getroffen
had omdat hij juist deze morgen had uitgekozen zijn ruit en pui te reinigen. Om twee
uur ging hij open. Ik legde uit dat de reparatie nogal een dringende aangelegenheid
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was en deed een beroep op zijn betere gevoelens; een vreemdeling op doorreis had
immers een streepje voor, kende hij deze stelling niet? Er moet wat geïrriteerd-
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heid in mijn stem hebben geklonken, want Schrapke werd ineens nijdig en begon
gebelgd te schreeuwen: ‘Ich muss schweizen! Ich muss schweizen!’ (Of dit een
bestaand werkwoord is weet ik niet, zo klonk het in ieder geval). Het stond me vrij
een ander op te zoeken, zei hij, net zo goed wetend als ik dat die er niet was.
Geschrokken begon ik vergoelijkend te lachen; hier was duidelijk sprake van een
misverstand. Wanneer dacht hij de tijd te vinden mijn fiets te kunnen maken? Om
vier uur. Goed, om vier uur zou ik terugkomen om mijn fiets, die ik zeker wel in zijn
winkel mocht plaatsen, weer op te halen. Schrapke ging door met schweizen, ik zette
de fiets neer en verdween, vast van plan om precies twee uur terug te zijn en net zo
lang voor zijn neus te gaan staan tot hij uit pure nervositeit het pedaal maar maakte.
Tot één uur zat ik op een bankje op een driehoekig plein met een danig oude ruïne
op de scherpste hoek. Uitgeput was ik, met spierpijn in schenen en kuiten, want mijn
fietsschoenen lenen zich niet tot langdurige wandelingen. Keulen had ik wel gezien.
De tijd van een tot twee bracht ik door in een japans restaurant. Alle gerechten
smaakten er precies eender. Ik bereidde me mentaal voor op een felle strijd met de
fietsenman, in gedachten compacte zinnen samenstellend waarvan het venijn door
de dikste huid zou dringen. Maar wat gebeurde er toen ik prompt om twee uur in zijn
nering verscheen? Daar stond mijn fiets al, geheel gereed, met Schrapke ernaast, in
een voortreffelijk humeur. Omstandig legde hij uit welke technische wonderen hij
had verricht, want eenvoudig was het niet geweest. Bovendien achtte hij mijn fiets
over het geheel genomen van goede kwaliteit. Het had zijn hart goed gedaan dat de
remmen van duitse makelij waren (wat niet waar was, het was alleen een
duitsklinkende naam). Hier had ik een goede keus gedaan. En ondanks de nog aardig
tijdrovende ingreep zou hij maar vierenhalve mark rekenen. Dat was nog eens om
te doen, niet? In goede vriendschap nam ik afscheid van hem en reed als een bezetene
de Rijn over, weer door Kalk heen en zo zonder op te kijken verder, om pas bij
Overath weer wat tot mezelf te komen.
Wij allen zijn zwervers. In het Rothaargebergte reed ik, geluidloos een lichte helling
afdrijvend, een vos achterop. Toen hij me eindelijk hoorde, was hij met één hoge,
verre sprong in het bos verdwenen, met de blik niet te volgen in de avondnevels die
van de bergen het dal in kwamen rollen. Altijd zullen veel dingen een vraagteken
moeten blijven. Wat, bijvoorbeeld, te denken van het feit dat ik jaren geleden, fietsend
door de bossen aan de westrand van Walcheren, ten val werd gebracht door een
duinkonijn dat onverhoeds vanuit het struikgewas voor mijn voorwiel sprong. Een
lelijke val ook nog, met schaafwonden en stijf been. Moeten we hieruit concluderen
dat zelfs duinkonijnen niet te vertrouwen zijn?
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Victor E. van Vriesland Uchtendgloren
Schemerig strekt het landschap
Zich uit
Zover het oog reikt, het oog reikt.
Ik vind het verwant
Met een geest die bezwijkt
Aan wat een eeuwigheid lijkt,
- Een notie die men soms krijgt Waar zijn de lotgenoten?
Waar blijven de gewone
Lieden die anders zo dringen,
Opdringen, zich opdringen?
Waar?
Weg! en ik ben er niet rouwig om.
Het wordt alles eenvoudiger,
Weer als vroeger toen gemis
Het bestaan doordrenkte als een mist,
Onzichtbaar bijna, zonder dat men het wist.
Dat gemis leek verdriet - maar dat was het niet,
Het was aandacht voor nuances van mezelf
Onder een oneindig gewelf
Zover het oog reikt, het oog reikt.
Maar dat verdwijnt:
Die aandacht is er
Gelukkig niet meer;
Het deed teveel zeer.
Nog wel breng ik keer op keer
(Om de zoveel jaar)
In herinnering Toesje thuis
Door de Boschjes.
Ik tilde loodzwaar eraan;
Er kwam weinig weerwerk.
Mijn woordenrijke lyriek
Werd cynische
Ochtengymnastiek.
In de Promenade al mastiek
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Bij de eerste ochtendverlichting.
Achteraf bekeken
Toch nog een hele verrichting,
Gezien onze leeftijd en alles
(De klerenmode van toen werkte ook niet mee,
Ik spreek nu van negentienzeven.)
Het begon een beetje te motregenen.
We zwegen
Toen het erop aankwam, en dat
Is nooit meer goed te maken.
Trouwens niets.
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G.L. van Lennep De duizendspier
Nee, ik héét eigenlijk Eelko Jager.
Die scheldnaam heb ik waarschijnlijk gekregen omdat mijn grootvader zo genoemd
werd.
Toen mijn vader elf jaar werd ging ie dood.
Dat was in die tijd een smokkelaar. Jenever.
Uit Duitsland. In een binnenband, en die wikkelde ie dan om zijn middel.
Nou had je toendertijd alleen marechaussees te paard, en als die 'm achterna zaten
- dat was allemaal bij Veendam in de buurt, want daar woonden we, ben ik ook
geboren - dan vluchtte ie voor ze uit, en dan liep je altijd wel langs een sloot of een
kanaal, en in ene draaide die dan naar dat paard toe, en dan met één hand om z'n
onderlip en de andere tegen z'n kop en hup 't kanaal in, die marechaussee.
De duizendspier. Of ie dook in zo'n mesthoop waar ze net aan 't scheppen waren.
‘Gooi over!’ riep ie dan, en dan schepte die boer mest over 'm heen. Zagen ze 'm
niet. Evengoed een vies kereltje! Maar ze mochten 'm allemaal.
Altijd maar vechten. Een eerlijke bandiet.
Daar heb ik dat van. Maar dat spelen dat kwam zo.
Mijn vader raakte indertijd invalide en je had geen uitkering of niks. En toen wou
me vader met een trompet der op uit, maar je kreeg in je eentje geen vergunning in
die dorpen en toen moest ik mee. Met de trom of met de trompet ook. Wist zo'n
burgemeester veel, die hoorde alleen maar: hoempa-hoempa met z'n tweeën en dan
was 't wel goed. Op de duur nam je de geluiden over, maar spelen kon ik niet.
Toen ik zestien jaar was - m'n vader had toen een muizentheater: draaimolentje,
turkse molen, zweefmolen, je weet wel. Had ik allemaal gemaakt. Toen zaten we in
Kudelstaart, en daar was een meissie met een mondorgel.
Maar ik kon niet goed op die trompet spelen. En toen ging ik voor in zo'n auto
zitten en in ene had ik het te pakken. Maar ik heb niet altijd muziek gemaakt.
Voor de oorlog zat ik op een sloepie, dat had ik gekocht, daar was een kerel op
verzopen bij Naarden/Bussum, en het was tegen de kerstdagen, geen vreten of zuipen:
voor de oorlog. Had ik een nummer met een aap en een hond. Een herdershond. De
terrassen af. En dan kwam de politie en wég. Die aap en hond liet ik dan los. Die
kwamen dan later achter me aan. Gooiden ze me nog met een gummistok, daar heb
ik nog die bult van op me voorhoofd. Hier. Toen stond ik muisstil tussen het Leger
des Heils, hadden ze me toch gezien. Maar ik verdiende goed. Dus ging ik brutaal
op rekening werken, want zo'n bekeuring kon me niet schelen. Ik beurde veel meer!
Dus gingen ze me inrekenen. Met twee man.
Met een kon niet, want ik had die hond zo afgericht, dan hoefde ik maar te roepen:
Póllie, en dan sprong hij zo tegen die agent op, en ík weg.
Ze durfden nooit naar die hond te grijpen, want dan beet die aap. Die zat op ze
rug.
Of dan kwam zo'n smeris achter me staan en tikte me op de rug: ‘Meneer, wat
doet u daar?’
‘Als u geen klootzak ben, dan ken je dat zien!’
En dan ging ik tussen die agent en de hond instaan, en dan hield ik die riem stevig
vast, en dan: Póllie! en dan sprong die hond naar voren, en ik gaf een ruk mee aan
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die riem en dan ging die agent achterover. Stond nog een stukkie over in de krant:
AGENT HOUDT STRAATVENTER AAN. 3 TEGEN 1.
Politie-agent legde het af.
Zo'n pagina.
En dan liet ik die hond los, en ging zelf achter de tram aan, achterop, of op zo'n
open tou-
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ring. En die hond die bleef bij de tram. Een motorfiets redde het nog niet tegen dat
beest. Aap op ze rug.
Later weer aan de trompet begonnen. Die had dan een jaar of zes op 't ouwe ijzer
gelegen, maar ja, geen vreten, dus poetste ik hem op, en spelen. Stille nacht, Heilige
nacht. En hárd! Als ik bij de kolenkit sta te spelen, hoor je mijn hier.
In de oorlog had ik een klein scheeppie, want ik had nog een schippersausweis,
van bij me vader varen, met gaten vlak boven de waterlijn. Ben ik aardappelen gaan
smokkelen.
Uit Noord-Holland.
Zo'n ton of drie per keer. Vijf gulden vroeg ik voor een teiltje vol. Dat was ongeveer
25 kilo. Kostte mij 10 ct de kilo inkoop. Maar verderop verkochten ze ze weer voor
25 ct! Kijk, ik verdiende goed, ik hoefde ze niet uit te kleden.
Maar ja, daar kwam een eind aan, want der waren geen aardappelen meer in
Noord-Holland. En dus moest ik over het IJsselmeer.
Met dat wrakke scheeppie. Afijn, de sleepboot ‘De Ster’ zou 't doen. Omgekocht
met voer.
Uiteindelijk kwam ik in Jips Boertange terecht. Aardappelen rooien, op de Duitse
grens was dat, maar ik was er meer voor de capucijnders die er te drogen hingen. Ik
midden in de nacht dorsen!
Na een maand of zes liep het fout. Rotzooi. Me Ome Willem uit Musselkanaal
zegt tegen me, Eelko zegt 'ie, de Groene moet je hebben.
‘Jezus wat moet ik,’ denk ik. Weer het meer over.
Maar dat gaat via Zwartsluis, via Zutphen naar beneden, en daar liggen allemaal
munitieschepen. Ik denk, als ze me píkken...
Goed, ik kom in Zwartsluis, met een láp zeil op natuurlijk, en ik naar ‘De Ster’.
Ik moet over. Ik had weer vreten bij me, dus dat was koren op ze veld. Ruzie met
die andere schippers, maar ik achter die sleep. Kijk, de sleepbootkaptein is toch de
baas.
Thuis ketels en pannen gelapt. Kon ik heel geraffineerd. Maar meteen na de oorlog
heb ik een twee-rijertje gekocht, een monika'tje, en daar een beetje op zitten tutelen.
Maar 'k vond 't te kinderachtig. Ben ik van dat diatonische twee-rijertje overgestapt
op een pianoklaviertje. Vond ik ook te kinderachtig.
Toen had ik een ander idee. Ik bouwde een tentje van markiezen, dat kon ik in vijf
minuten op en af zetten, en daar zou ik in gaan staan met Olympische Krachtmeters.
De prijzen had ik voor 50 gulden van een bevriende bedrijfleidster van een
plasticfabriek gekocht. Allemaal ongekwadreerd goed, poppen en zo, die mijn dus
een kwartje kostten, maar zo maar tien gulden deden in de winkel. Nou ben ik een
eerste-klas showmannetje, maar toen me zoon dat tentzeil opendeed op die kermis
voor de eerste keer dacht ik: ‘Och lieve Jezus - om der in ene weer zo in te springen...’
Stond er zo'n groot wijf, met drie kinderen.
Ik denk: dat is me slag. Ik douw 'r zo'n meter in der hand, en ik draai 'm snel om,
zodat je kon douwen in plaats van knijpen, en dan douwde je zo maar 100. Ik roep
nog zet 'm op, mevrouw. Nou, ik heb met uw man te doen, van die gijntjes. Hoop
volk der omheen. En ik geef d'r meteen zo'n grote volendammer pop. Gelijk sis ik
tussen m'n tanden: niks zeggen. Dat wijf had 't door. En ik draai die meter om en
geef 'm aan zo'n boer. Nou, wat dat wijf kon, zou hij ook wel eens.
Nog geen 65!
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Dat gaat een jaar goed, zie ik in Hoogkarspel, in zo'n klein winkeltje daar zie ik
zo'n kassie, zo'n monika'tje 100 gulden.
Ik denk, dat red ik nooit.
Dus me hele tentje en alles verpatst. Voor 125. Naar de winkel.
Het was een traumatisch klavier met diatonische baswerkjes. Ik kom dus thuis met
een geeltje over, en nou was me vrouw erg makkelijk. Dus ik blijf thuis tot dat geeltje
op is, een dag of vier, en maar studeren. Toen had ik nog 35 cent. Ja. Toen moest ik.
Ik kende maar een nummer: Aan het strand

[tijdschrift] Maatstaf, Maatstaf. Jaargang 21

22
stil en verlaten. Daar kon ik wel een half uur of een uur over doen.
Die blinde aan de dam speelde beter als ik, dus ken je nagaan.
Ik met die 35 cent in mijn zak op de veerpont. In de Volendammer tram. Daar
stond ik in Edam. Maar ik moest nog terug. Ik zet me eigen altijd voor het blok.
Anders kom ik er niet doorheen.
Maar spelen dat dee ik niet. Ik liep wat rond bij de haven, en daar wordt een huis
gebouwd. Werklui op die stelling zien dat kassie en ja hoor: hé, speel 's 'n moppie!
Ik zeg: nou goed, dan speel je zelf maar.
Komt er zo'n kerel naar beneden en die begint te spelen! Was ik er nog niet
doorheen. Ik denk dat gaat niet goed.
Tot ik bij een winkeltje sta, en daar staat een lekker volendams mokkel. Nou, ja,
toen had ik wel trek, dus ik doe een deuntje, en ze geeft me een stuiver. Toen was
ik er doorheen!
Elke dag ging ik op die tram en dan speelde ik me eigen naar huis. En steeds
dichterbij tot ik in de stad zelf stond.
Maar een bekeuringen dat ik kreeg. 95 stuks in een week.
Gelukkig werd ik toen gematst door een brigadier, die zei altijd: Ko, want ze
noemden me vaak Koperen Ko, dat kwam eigenlijk van een duitser, Lustige Wilhelm,
maar die zei dan Ko, heb je niet? Kom dan over veertien dagen maar weer terug.
Toen het echt rot moeilijk werd ben ik nog een tijdje in 't heien geweest, maar
omdat ik gedeeltelijk invalide ben, kon ik dat na vier jaar niet meer volhouden.
Ik kon geen rijbewijs halen, want ik kan niet lezen of schrijven, en dan moest ik
altijd fluisteren: wat staat daar? Dus ben ik nog naar de avondschool geweest, en nu
ken ik tenminste blokletters, geen schrijfletters.
Maar toen kwamen de bekroningsfeesten, en ik denk dat is 'm. Ik zo'n koperen
paraplubak, die stonden toen wel 's in gangen, met allemaal belletjes, en zo'n grote
trom en m'n monika'tje en naar de Goudsbloemstraat, daar hadden we gewoond.
Woonde me moeder nog.
Dorst ik weer niet.
Gelukkig zit me moeder achter me aan - m'n vader zat in de bajes - dus ze roept
tegen me dat ik 't zo goed kon, en dat ik de duivel in 't gedaante was, als ik 'm op
zette.
Nou geef ik je te raden: ik begin bij m'n eigen buren voor de deur. En ik loop over
de Brouwersgracht naar de Lijnbaansgracht en ik had 55 gulden!
Negen dagen bekroningsfeesten: er waren dagen dat ik 900 gulden ving! Je begrijpt.
Dit kopen, dat kopen.
En toen kocht ik bij zo'n dure zaak op de Prinsengracht, laten maken, die koperen
hoed voor 75,- en belletjes van een kwartje 't stuk: 100 gulden. Ja, toen had ik nog.
Maar de bekroningsfeesten raken afgelopen en ik zie aan het Jan van Galenplein
een poppenkast staan, en ik denk dat lijkt me wat. Niet die zware vracht om je nek.
Ik timmer de kast en ik maak de poppen en we gaan naar Ouderkerk. Kermis. Toen
beginnen.
Ik wou het eerst om die jongen ze nek hangen. ‘Nee,’ roept die, ‘ik durf niet.’ Ik
zeg: ‘jongen, een goede leermeester is hard.’
‘Doet u 't maar eerst,’ zegt ie.
Nou had ik alles gemaakt, maar hoe moest ik aan 't gesprek komen? Het benauwde
zweet breekt me uit.
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Ondertussen beginnen der al kinderen te roepen. ‘Wanneer begint die poppenkast
nou?’
Hadden mijn kinderen nou maar hetzelfde lef gehad. Zat ik weer in de boot.
Ik zeg moet je goed horen. Weet je wat je doet, ik ga een kop koffie pakken
(drinken dee ik jammer genoeg nog niet) en jij roept af.
‘De poppenkast gaat zo beginnen!’
Toen ik terug kwam was hij op de vlucht en geld ophalen dorsten ze ook niet!
Dat maakte me enorm giftig. Ik denk dát red ik. Stonden trouwens al die
kermisklanten al te lachen om die tent want die kenden mij alleen met de muziek,
dus die dachten het zal ons
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benieuwen, die poppenkast. Dus ik geef me daar een voorstelling weg. Je kon me
uitwringen na afloop.
Staat daar de burgemeester, die had het allemaal gevolgd vanaf het balkon, met
zijn dochtertje, en die geeft me vijf gulden. Hij zegt: we hebben zo genoten, u hoeft
geen staangeld te betalen ook.
Kijk, en daar staat die jongen bij. Dus die kreeg lef.
En die gaat er ook in.
En toen zeeën al die reizigers: Eelko, dát wordt een poppekastspeler tot en met.
Alles deed ie.
Staan we een keer buiten Venlo, op een kermis, komt er een man op me toe, een
manische, een zigeuner. Die zegt jongen, ken jij je mij nog herinneren? Heb jij jezelf
nooit een blauw oog geslagen met je eigen trommelstok? Ik zeg ja. Want vroeger
speelde ik met mijn vader met een man mee, voor nop. En dat was hij. Hij herkende
me aan de wijsjes die mijn vader nog met hém gespeeld had.
Een heel heertje.
Ik sluit 'm in de armen, en ik vertel 'm dat ik aan 't pezen ben voor een mooi
trommeltje, en omdat ie mij nooit ene cent betaald had vond ie dat ie wat terug moest
doen.
Nou blijkt die man een bokstent te hebben, en hij zegt je kan bij mij komen boksen
voor 5 gulden, twee minuten. Er stond 2.50 voor, dus ik kreeg dan 't dubbele.
Wat is nou 't geval. Ik kan karate en judo, en dat weet die man niet. Maar ík weet
niet van die Catch af, en dat 't allemaal show is, dus ik pak meteen zo'n jongen beet
en gooi 'm meteen uit de ring. En dat doe ik drie keer.
Komt die baas naar me toe en die zegt, ik moet je even achter de tent spreken. Ik
zeg, ja, dat komt goed uit, want als we zo doorgaan, gooi ik 'm nog eens dood! Hij
zegt tegen me je moet ze geen pijn doen, je moet stoeien...
Daar heb ik toen twee jaar mee gereisd.
Nou doe ik alleen nog maar die Nikkelen-Nelistoer. En iedereen in me familie
vindt dat gek. Ze zijn allemaal bang voor me, en ze wéten dat ik alles voor ze doe.
Maar geeneentje die er bij me komt. Hoe ken je dat leven volhouden? zeggen ze.
Maar het is me lust en me leven. De boel op stelten zetten, dat vind ik leuk.
Niet die muziek, dat zegt me niks.
Geldgebrek houdt me tegen, maar ik heb veuls te veul plannen.
Attributen kopen. Dan zou ik ze eens wat laten zien.
Weet je wat ik nou het liefste doe?
Het liefste loop ik wat.
Te wandelen. Op zo'n boerepaadje in de natuur.
Daar verlang ik naar.
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Rien Vroegindeweij Een genezing door dikte
Vaak laat een persoon, die in een verhaal of een roman voor verzonnen door moet
gaan, maar in werkelijkheid niet door zijn omgeving herkend mag worden, zich geen
andere naam aannemen, dan die welke hij van zijn vader of onechte moeder heeft
meegekregen. Zijn naam zit hem als het ware om het lijf gegoten; de schrijver kan
zich gek verzinnen, steeds weer nieuwe pseudoniemen aanvoeren, die de echte naam
enigszins benaderen, maar nee, er dient zich geen andere persoon aan, dan die welke
bij de naam hoort en de naam hoort bij de man. Zo had ik jaren geleden een vriend,
die Bram Vleeschhouwer heette. Bram viel op door zijn buitengewone slankheid.
Hij was niet mager, zijn slanke lichaam was gespierd, recht en hoewel hij niet knap
was, elegant te noemen. Modieuze kleding, die slank afdroeg, maakte van hem een
verschijning in de stad, die de mensen het hoofd deed omdraaien, stilstaan en vaak
liet hij al te gevoelige voorbijgangers in diepe verslagenheid om de lompheid van
hun eigen verschijning achter.
Het was een voorrecht, dat Bram Vleeschhouwer mij tot zijn vrienden rekende.
Niet alleen zijn slanke verschijning wekte indruk, hij had ook ideeën. Hij dacht na.
Hij had gedachten en meningen over mensen, waar ik zonder hem niet op gekomen
zou zijn. Als ik ver uit zijn buurt was, bij mensen die hij niet kende en waarvan het
niet waarschijnlijk was, dat ze hem ooit zouden ontmoeten, verkondigde ik zijn
ideeën, alsof het de mijne waren.
Het navertellen van andermans ideeën behoorde overigens tot een van zijn theorieën
en was dus geoorloofd. Bram zou het mij niet kwalijk nemen.
Een van zijn meest favoriete onderwerpen was het fascisme en dan in het bijzonder
dat van nazi-duitsland, hoewel hij het Italië van na 1922 ook wat men noemt, een
warm hart toedroeg; zijn meest geliefde voorbeeld was geen duitser, maar de italiaan
Gabriele d'Annunzio en daardoor had Bram Vleeschhouwer op zijn beurt mijn
sympathie gewonnen. De verzamelde gedichten van Joseph Goebbels lagen altijd
opengeslagen op een klein tafeltje en in zijn boekenkast stonden rijen literatuur van
en over het derde rijk. Een foto van Hitler hing boven zijn werktafel.
Nachtenlang diskussieerden we erover hoe de wereld eruit zou hebben gezien, als
Hider de oorlog gewonnen zou hebben en de zegeningen van zijn duizendjarig rijk
over ons zouden zijn neergedaald. Bram voerde daarbij het hoogste woord, dat wil
zeggen, hij praatte heel zacht, alsof hij bang was dat er spionnen aan de andere kant
van de muur zaten. We bespraken de mogelijkheden van het derde rijk als absolute
wereldmacht, de uiteindelijke overgave van China en de opvolger van Hitler na diens
plotseling verscheiden op een diner ter gelegenheid van de vijftigste jaardag van het
duizendjarig rijk.
Naar buiten droeg Bram zijn liefde en sympathie voor het fascisme uit door alleen
dan in een tram te stappen als er geen joden, negers, homoseksuelen of gastarbeiders
in zaten. Dat had natuurlijk tot gevolg dat hij meestal liep, want het kwam maar
zelden voor dat er een
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tram aankwam, waarin geen ander ras zat dan het blanke. En als hij zich vergist had
en ‘er een’ zag zitten, stapte hij de eerstvolgende halte uit. Behalve dat hij eigenlijk
iedereen haatte, haatte hij natuurlijk ook de joden en hoewel er in deze stad bijna
geen joden wonen, ontwierp hij een plan om de resterende afstammelingen van Noach
uit te roeien. Om zijn theorieën kracht bij te zetten, ging hij vaak in het zwart en een
lange, bruine leren jas gekleed. Met de oude politielaarzen, die hij op de rommelmarkt
(de markt van Rommel, zei hij) had gekocht, zette hij er stevig de pas in.
In deze uitrusting leerde ik hem kennen. Ondanks zijn haat, zijn gedachten over
een betere wereld, de scheiding der rassen, de staat en alles wat niet tot
vereenvoudiging van zijn wereldbeeld bijdroeg, was hij een aardige jongen. Hij had
gevoel voor humor en zoals de meeste mensen met gevoel voor humor, hij leed.
De grappen die hij maakte keerden zich vaak tegen hem. Daarom had hij niet veel
vrienden. En ik geloof niet dat hij mij tot zijn vrienden rekende, alswel, op een
onuitgesproken manier, tot een geestverwant. Dat was niet zo.
Ik had hem op een ander terrein ontdekt, waar hij zich het minst thuis voelde: zijn
lijden.
Hoewel hij er niet veel over vertelde, kwam ik toch te weten, dat hij een
ongelukkige jeugd had gehad. Onder het juk van een tirannieke vader, een gezwel
van een grootmoeder (van vaderszijde) en aan de andere kant een zachtaardige,
liefdevolle moeder, was zijn hart en zijn ziel reeds vroeg gespleten. Zijn schooltijd
was een kwelling geweest, want zijn gespleten ziel wilde heersen. Maar hij moest
ontdekken dat er anderen waren, die sterker en slimmer, hun macht over de zwakkeren
konden doen gelden. Merkwaardig was, dat hij niet over de nog zwakkeren, die voor
de slimmen en sterken niet interessant waren, wilde heersen, daar dit toch inherent
is aan het systeem. Het gevolg daarvan was dat hij zich afzonderde, wat hem soms
duur kwam te staan in de jungle van het schoolplein. Maar alles wat hij zag en
meemaakte borg hij op in de broeierige kluizen van zijn ziel.
In de tijd dat hij op de middelbare school zat, was het mode onder de leerlingen
de uiterlijkheden van nazi-duitsland te imiteren. De hitlergroet was een gewoonte,
die alleen nog maar door nieuwelingen werd gebracht. Maar een jood uitzoeken en
de jongen een ster op de jas spelden kwam uit het brein van Bram Vleeschhouwer.
Dat was zijn beste tijd. Na de middelbare school, toen hij zijn vrienden uit het oog
verloor en bovendien het spelletje van het nazi-spelen al weer uit de mode was,
verdiepte hij zich thuis op zijn kamer in de literatuur en geschiedenis van het derde
rijk. Aan een serieuze bestudering van die tijd kwam hij niet toe, omdat zijn liefde
ervoor hem in de weg stond. Hij was te vooringenomen om het geniale van het
onmenselijke en waanzinnige gebeuren van een stel schoften te onderscheiden. Hij
betreurde het feit dat hij te laat geboren was, dat hij het spel niet mee had kunnen
spelen en er in onze tijd te weinig ruimte, nog te veel herinneringen, haat en afkeer
waren, om opnieuw te beginnen.
Zo speelde Bram Vleeschhouwer zijn spel, waaraan het mij vergund was deel te
nemen. Ik nam er niet aan deel, ik keek en luisterde. Met stijgende verbazing, niet
hoog genoeg gerezen om direkt een einde te maken aan onze vriendschap, nam ik
zijn gedachten en gedragingen waar. Uiteindelijk begon het tot mij door te dringen,
dat zijn theorieën regelrecht uit boeken kwamen en, hoe wonderlijk, uit zijn gevoel
voor humor, waarbij hij overigens buiten mij, weinig lachers op zijn hand kreeg.
Zoals gezegd had hij trouwens weinig vrienden, deze vriend van mij. Toen hij mij
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behoorlijk begon te vervelen met zijn nazigrappen, paste hij zijn met gemak
uitgevoerde truc toe om snel van onderwerp te veranderen en zijn dubieuze gaven
van wereldverbeteraar en humorist op de arbeiders te richten. Arbeiders waren al
spoedig voor hem het tuig van de natie, die niets anders te doen hadden dan te werken
en hun mond te houden. Het was
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weer een van zijn aardige grappen dit in het gezelschap van mensen te verkondigen,
die de sociale wetenschappen bestudeerden en de arbeider tot hun geweten hadden
verklaard. Met zekere devotie spraken deze mensen het woord arbeider uit en daar
kwam Bram keihard tussen. Toen ook deze grap niet meer geponeerd kon worden,
omwille van de originaliteit, die mijn vriend voorstond, maakte hij het de mensen,
die moeilijkheden hadden met hun psychische leven of in hun liefdesverhoudingen
het leven zuur, door ze eerst in alle aandacht en ernst hun verhaal te laten vertellen
en er dan de spot mee te drijven.
Op het laatst werden dikke mensen onderwerp van zijn spotzucht. In het bijzonder
mensen, die voor hun dertigste een dikke kop hadden gekregen, als gevolg van een
lui en gemakzuchtig leven. In die tijd verwaterde onze vriendschap. Ik ging hem niet
meer opzoeken en ik verwachtte niet dat hij bij mij zou komen.
Daarna kwam ik hem nog wel eens tegen in de stad. Hij was een stuk aardiger
geworden, maar minder interessant en het viel me op dat hij, langzaam, steeds dikker
werd. De laatste keer (het was dertig april j.l., zijn verjaardag en die van Adolf)
herkende ik hem niet eens. Ik stond op een tram te wachten en op ongeveer tien meter
afstand stak iemand zijn hand naar mij op. Ik zag niet dat Bram het was, tot hij voor
mij stond en iets zei. Toen zag ik het. Hij was zo verschrikkelijk dik geworden, dat
ik steeds dacht, dat ik met iemand anders te doen had. Over het derde rijk praatte hij
niet meer, de naam d'Annunzio was hij vergeten. Hij had een vrouw, een kind en een
baan en leefde rustig, zei hij.
Toen hij weg was, had ik het enge gevoel, dat er weliswaar iemand van een akelig
syndroom genezen was, maar dat er niettemin toch iets verloren was gegaan. Het
leek of zijn ideeën, dat aspekt van de mensheid, dat ik zonder hem waarschijnlijk
nooit ontdekt zou hebben, in het vet van zijn lichaam was versmolten.
En een drang om hem in de menigte achterna te gaan en met een scherp voorwerp
zijn ballonachtig lichaam door te prikken, kon ik maar met moeite onderdrukken.

X.J. Kennedy Ars poetica
De kip die gouden eieren legt
Stierf starend naar haar aars
Waar het raadsel van de sluitspier huist.
Belust op leg? Kijk schaars.
(vertaling Th. Sontrop)
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Mensje van Keulen Fragment (2)
Er stond gedekt voor één persoon. Zijn Duitse tafelgenoten wilden kennelijk geen
vacantietijd verspillen aan uitslapen. Hij keek in de richting van de keuken en kuchte.
Hoorden ze hem niet? Was er wel iemand? Hij schoof met zijn stoel over de vloer
en kuchte nogmaals. Toen er geen reactie volgde repte hij zich zo zachtjes mogelijk
naar de deur, opende haar, ging naar buiten, sloot haar, dit alles heel voorzichtig, en
opende haar opnieuw. Zijn voeten vegend aan de mat rammelde hij nog wat aan de
klink, stapte duidelijk van de mat op het parket en sloot de ver opengezwaaide deur
met een klap. Fluitend liep hij naar zijn tafel, maakte lawaai met zijn stoel en ging
zitten. Het was niet de keukendeur maar de zojuist door hem zelf gebruikte deur die
op dit moment openging.
‘Goedemorgen meneer Bron.’
Hij bloosde, ging even omhoog van zijn stoel en mompelde: ‘Goedemorgen
mevrouw Tummers.’
‘U bent nog niet voorzien zie ik, meneer. Het komt er direct aan.’
Ze droeg een grijs mantelpak met een bijpassend hoedje. En kousen had ze aan;
ze moest naar de kerk zijn geweest. Natuurlijk had ze hem zien binnengaan, wat,
naar buiten komen om weer naar binnen te gaan! Afschuwelijk.
Misschien begreep ze deze vreemde gedraging, overwoog hij, maar hij voelde
zich daardoor niet meer gerustgesteld, integendeel, hij had een bespottelijk figuur
geslagen, een zwakkeling die niet naar de keuken had durven lopen of brutaalweg
vanaf zijn plaats roepen.
‘Ik hoop niet dat u lang hebt zitten wachten.’ Ze zette een mandje met enkele
sneden wittebrood en twee plakken ontbijtkoek, en een ovaal bordje ham en kaas
neer. ‘De thee komt eraan.’
‘Ik zat nog maar net.’
‘Gelukkig.’
Ze liep naar de keuken en kwam terug met een potje thee. ‘Het moet nog even
trekken. Eet smakelijk.’ Ze inspecteerde de tafel. ‘Het wordt weer warm vandaag
meneer.’
Hij knikte en wipte met zijn mes wat jam op een boterham.
‘Ach, een lepeltje,’ zei ze meewarig.
‘Niet nodig mevrouw, nee laat u maar, werkelijk.’
Ze rommelde in de buffetkast. ‘Maar natuurlijk wel, hoe slordig...’
‘Zijn de nieuwe gasten al vertrokken?’ informeerde hij beleefdheidshalve.
‘Ze wilden naar de mis... o nomdeju, zijn ze nou helemaal gek, ze hebben hun
goeie goed aan.’
Met grote passen liep ze het vertrek door.
‘Neemt u me niet kwalijk, de jongens, ze moeten hun andere kleren aan. En nee,
de Duitse meneer wilde zien of hij wat kon jagen... Zijn ze nou helemaal... alsof 't
geld op m'n rug groeit.’ Boos liep ze de tuin in en begon haar zoontjes te roepen.
Met de krant van gisteren en een lunchpakket op de stoel naast zich draaide Bron
zijn auto van de parkeerplaats voor pensiongasten. Hij zette de radio aan en reed,
een psalm meeneuriënd waarvan hij flarden, meestal de laatste woorden van een
regel, wist mee te zingen, het smalle door koren begrensde weggetje af.
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Waar zou hij naar toe gaan? De grens over naar België? Je zat van hier zo in de
Ardennen en dan leek het, met al die franse namen, alsof je ver weg was. Of naar
Vaals, dan kon je kiezen en tóch niet de grens overgaan. Hij reed door het van
kerkgangers en toeristen reeds drukke Valkenburg, passeerde Schin op Geul, Wijlre,
Gulpen, en stopte. Rechtsaf
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Maastricht, Margraten, linksaf Aken, Vaals. Nu, waarom eens niet rechtsaf geslagen?
Naar Vaals was hij al twee keer gereden.
Maar naar Margraten zou hij ook niet gaan, daar had hij als jongetje zo'n hekel
aan gehad dat niets van het bezoek aan zijn geheugen ontglipt was: netjes, aan de
hand van vader en moeder, wandelend over de paden die langs duizenden witte
kruizen voerden. Hoe onaangenaam, akelig benauwd waren de knellende
lakschoentjes, zijn hoog gesloten blousje, de grote handen die de zijne warm, vochtig,
zó stevig beethielden dat ze gevoelloos werden. En de conversatie van zijn ouders:
zijn moeder die zich afvroeg waarom de lichamen niet naar hun eigen land waren
verstuurd. ‘Misschien is dat wel zo,’ had zijn vader gezegd. ‘Misschien is het
symbolisch bedoeld, ligt er niemand onder, althans niet overal.’
‘Dan bid je voor een leeg graf.’
‘Dat maakt voor God niet uit.’
‘Als ze er wel liggen pappie, liggen ze dan door mekaar, de officieren, soldaten,
negers?’
In Maastricht had hij vorig jaar nog een middag doorgebracht; er was daar een
aardig cafeetje met terras waar hij een kopje koffie kon gebruiken.
Alhoewel hij het bewuste café terugvond, kwam van zijn plan op het terras plaats te
nemen niets terecht. De binnenstad stond volgeparkeerd en Bron weigerde, al bleek
dat diverse bestuurders er maling aan hadden gehad, zijn wagen langs een stoep met
gele streep te zetten. Zo kwam het dat hij door het zoeken naar een legale parkeerplaats
vanwege de drukte en de eenrichtingsstraten de weg kwijtraakte en in een buitenwijk
belandde. Hij sloeg, richting Meersen, af en stopte bij het eerste het beste hotel-café
langs de grote weg. Hier liet men hem wel een kwartier wachten. Een sterk naar
jenever ruikende man vroeg hem uiteindelijk wat hij beliefde.
De koffie werd hem op een presenteerblad waar een plasje van water en gemorste
koffie op dreef, gebracht. De cafébaas salueerde grijnzend voor de drie dubbeltjes
fooi die Bron hem, nadat hij een gulden had gegeven, zwijgend, met een gebaar had
geschonken. Het zakje suiker op de rand van het schoteltje was al half doortrokken
van het voetbad.
Naarmate het drukker werd op de weg, raakten om hem heen meer stoelen en
tafeltjes bezet. Spelende en huilende kinderen, genietende maar ook verveelde
vacantiegangers, de baas voerde met behulp van vrouw en twee obers drank, koffie,
uitsmijters en ijsjes aan.
Insecten zweefden boven hoofden en tafeltjes, een wesp werd in een glas gevangen,
een nog vol glas viel om en wonderlijk genoeg sneed de aangeschoten cafébaas zich
niet toen hij wijdbeens hurkend de glasscherven tussen zijn vingers nam om ze op
het blik in zijn andere hand te leggen.
Omdat er geen tafeltje meer vrij was, nam nu ook een gezin plaats aan Bron's
tafeltje. Hij wachtte geen seconde en stond met een beleefd knikje tegen de moeder
zijn stoel af aan een van haar kleuters die er ogenblikkelijk opkroop en met haar
handjes op het tafelblad slaand om ‘IJsie ijsie’ riep.
Op aanraden van een collega had Bron water en antivries laten aftappen en de radiateur
met vers water laten vullen. Toch stond het temperatuurmetertje bijna op maximaal
en dat terwijl hij notabene ook nog, uit voorzorg, de verwarming open had gezet
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waardoor zijn benen, vooral zijn voeten, pijnlijk heet werden. Het was niet om uit
te houden. Stoel en kleren zaten tegen hem aangeplakt. De raampjes stonden aan
weerszijden open maar de tocht die dit veroorzaakte verkoelde nauwelijks.
Kon de motor exploderen als de temperatuur op maximum raakte? Die zon ging
maar door met hitte af te geven op de motorkap. En zo fel; die zonnekleppen voor
de ruit hielpen lang niet voldoende. 70 km, 50 km, hij reed alweer door Valkenburg.
Nu al terug naar het pension? Ze zouden nog aan de lunch zitten. (‘Nee mevrouw,
ik blijf de hele dag weg.’ ‘U hebt groot gelijk meneer met zulk weer,’ zei ze en

[tijdschrift] Maatstaf, Maatstaf. Jaargang 21

29
had 'm een lunchpakket meegegeven).
Hij was hier amper een kilometer van het pension. Door zijn wandelingen wist hij
precies wat hem hier wachtte: bos, koren, een weide, de Geul, mergelrotsen en weer
bos. Hij draaide de raampjes dicht, stopte het contactsleuteltje in zijn portefeuille,
pakte de krant en stapte uit.
Het was te warm om te lopen en na vijftig meter door kreupelhout te hebben
gesjokt, vermoeid van het steeds maar voorover buigen voor dorre takken die anders
in zijn gezicht zouden prikken, zeeg hij neer op een kleine met gras begroeide plek
die in de schaduw lag. Met de krant onder zijn hoofd keek hij naar de boomkruinen,
de niet bewegende blaadjes.
De slaap waaruit hij wakker werd was zo diep geweest dat hij verschrikt op zijn
horloge keek. Gerustgesteld ging hij weer liggen en sloot zijn ogen in een poging
weer in slaap te vallen maar een geluid dat er niet was toen hij hier was gaan liggen,
hield hem wakker. Even bleef het stil maar toen klonk het opnieuw en duidelijk.
Gegiechel, kreetjes, een mannenlach Hij stond op, nam de krant onder zijn arm en
liep in de richting vanwaar het moest komen.
Aan de rand van het korenveld zag hij een meisje liggen. De jongen zat ernaast
en was bezig, met zijn benen in de lucht, zijn broek uit te trekken. Het meisje keek
nu eens giechelend, dan weer of ze haar adem inhield, toe. Haar bovenlijf was bloot,
een geel truitje lag als een weggeworpen prop op het zandpad, rok en schoenen had
ze nog aan. Bron zag hoe de jongen overdreven grommend als een wild dier, waardoor
het meisje vreselijk moest lachen, met zijn blote onderlijf op haar knieën ging zitten.
Verbijsterd, onbewust van het feit dat de varens slechts tot zijn middel reikten,
stond Bron daar. Dat het meisje hem plotseling aankeek drong niet tot hem door. Ze
draaide haar hoofd af en fluisterde iets in de jongen zijn oor waarop deze zich
oprichtte, overeind krabbelde en razend het pad overstak. Met vertrokken gezicht,
vloekend, schreeuwend: ‘Vuile loerder, gadverdamme vieze voyeur,’ sloeg hij de
arme Bron die op geen enkele wijze geprikkeld was geraakt door hetgeen hij gezien
had, op zijn gezicht.
‘Ik... keek... niet.’
‘Nee, je genoot zeker,’ weer een dreun, ‘van de natuur viezerik.’
Na nog een trap te geven die Bron in een stapel takken liet tuimelen, keerde de
jongen, vanwege zijn blote voeten, terug naar het meisje. De vreselijkste verwensingen
riep ze de voyeur na en ze hielden pas op toen hij in zijn auto zat.
Hij legde zijn handen op het stuur en toen hij, nadat de duizeligheid wat was
afgenomen, zag dat ze vol schrammen zaten voelde hij pijn opkomen. Ook op zijn
borst, zichtbaar onder de winkelhaak, was een schrijnende striem.
Hij trok zijn neus op, opende het portier en spuwde een zoete slijmerige substantie
uit.
Nu eerst keek hij in het achteruitkijkspiegeltje. Uit zijn neusgaten liepen twee
geultjes bloed die, onder zijn lippen vermengd met speeksel, als druppels aan zijn
kin hingen. De brug van zijn neus zag dik. Hij betastte het gespannen vel en begon
van pijn te tranen. Weg moest ie, die jongen zou eens te voorschijn mogen komen
om hem verder in mekaar te slaan. Angstig keek hij naar rechts. Hij startte, klemde
zijn gehavende vingers om het stuur en reed de weg op.
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Gebroken? Gekneusd? Een bloeduitstorting? Hij kon met dit uiterlijk niet naar het
pension gaan. De neus zwol nog steeds, begon te kloppen en zat daar als een voor
zijn eigen ogen zichtbare en hinderlijke prop. Hij kon nog slechts door zijn mond
adem halen en hij werd zo misselijk van het slikken dat hij steeds heviger en vaker
moest doen.
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Berend Lasseur Gedichten
Paard
smorgens in de trein
als alles nog lijkt te slapen
en ik bij toeval
bij het raam zit
en de witte merrie zie
tussen nieuwerkerk en rotterdam
waar de trein langzaam rijdt
wegens werkzaamheden aan de dijk
lijkt zij in mijn
matineuze onuitgeslapenheid
heel veel op een
mooie onbeweeglijke
jonge en zeer blanke vrouw naakt zomaar in het land
roerloos bij het hek die het erg koud heeft
op een vroege septembermorgen

199671655

Droom
vannacht, dat was de nacht
van zeventien op achttien acht
gingen we laat naar bed
vanmorgen droomde ik heel even
van loes meijer die ik zag op
straat - ik meen in rotterdam
we liepen allebei dezelfde kant op
we praatten niet erg veel
en ik wist niet of ze het was
met sproeten (uitgebleekte)
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zo liepen wij, mischien reed ik,
en ik wist niet of er iets
te zeggen viel of niets
ik werd even wakker, zag jou,
viel weer in slaap en droomde
iets heel anders en dat
ben ik weer vergeten

148711510

De dag na de avond
het boek ligt nog naast me
de fles is leeg
bert voeten weer gevonden
het bord weer bekeken
pieter is weg - hij werkt
en voelt ook zijn kater niet meer
alleen jij nu nog - ik
zag je lopen over het balkon
twee asproos je wordt wel
weer fit (buitenlucht blijft
tenslotte buitenlucht)
hoe was het? om half vier
gingen we naar bed en
half tien sliep ik (vreemde
eigenschap) en jij
werd even wakker toen ik het bed
verliet - de poes kwam binnen
en wilde weer weg - ik heb
het bord bezien en de krant
van gisteravond en die van
vanmorgen doorgenomen
wat kan ik nog meer willen
op zesentwintig acht
nu de zon schijnt en er
overal wordt gewerkt?

168711443
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Hans Warren Gedichten
Het geschenk
Havanna noemde ik je, bokser
zo uit de Atlas, ongelooflijk hard
en ook fluwelig, lichaamshaar
als ijzerdraad, lippen smeltender
dan dadels, handen tussen stomp en aai.
Nooit echt geloofd dat je mij liefhad je bleef een zwarte panter, zonder
tehuis, niet tam, niet ongevaarlijk,
te mooi, te sterk ook voor verwende handen:
achter vele gedichten glanst je masker.
Vergeten, nooit. Vaak opgeroepen,
en soms, in droom, je arm nog zoekend
over me heen. De Atlas had
je weer verzwolgen in zijn krochten.
Nooit echt geloofd dat je me liefhad.
Wie niets kent van dit wilde leven
zal nooit beseffen wat het is: opeens
na twintig jaar, een vriendelijk geschenk
en een statige brief vol hoofse termen,
ik heb je destijds dus bereikt.
Het was dan toch niet alles schijn
als je je aaien liet, en kopjes gaf,
buit aan mijn voeten legde, zei:
je kent me niet en je begrijpt me niet
en je vertrouwt me niet. En gromde.
Nooit echt geloofd dat je me liefhad je nooit vertrouwd, enkel tot waanzin
toe je aanbeden liefst van ver liefst van nabij,
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en nu er niets meer rest dan een illusie
't bewijs dat ik je destijds heb bereikt.

Ontmoeting
Onder de maan, de hoge sterren,
zo banaal en zo grandioos
kwam ik je tegen op een winterweg
in de modder. Enkel het kleine vlak
van je gezicht was onbedekt
en de kou maakte je geuren feller,
je kleren, je lotion,
de bittere rokerssmaak van je speeksel.
Zwart je lippen in het maanlicht,
diep de vonk in de kuilen van je ogen
en diep je lach: zeg, ik heb haast,
laat me.
Onder de maan, de hoge sterren,
zo banaal en zo grandioos de wind door de zwarte takken
en op m'n lippen, de hele avond
die prettige bittere smaak
de tes baisers florentins.

Maarts hol
Lente breekt onweerstaanbaar door,
een hevig bloeien en sterven herbegint,
en jij, waar ben je, in welke waan
kan ik je omhelzen? Goed, je lichaam
wrijft tegen het mijne, er is iets ruls,
iets looiigs als gemalen eikenschors
tussen ons; bitter zijn de sappen
en vreemd, en daarna oneindig zoet
en gezondheidopwekkend; blauw
van winderige hemels bijt koud in ons,
we zijn ontheemd maar liggen als
dichtgevachte, wrangzoete, beerachtige
wezens door een heel klein gat
in ons hol te turen naar
een puur azuur, en stralend goud
en goddelijke warmte, brandend op
en in ons lijf, tot we verdampen,
een offerande aan een dierlijke illusie.
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Avond, adieu
Nu het zo lang geleden is,
het lied klinkt weer uit de golven.
Ik zie je gelaat nog, inslapend
in de zwarte vlammen van je haar
en ergens langs de lagune
dansen knapen een tarantella.
Ik sidderde om de schoonheid
die in mijn handen lag, adieu,
ik sprak je taal zo slecht, je was
verbaasd dat ik je bewonderde.
Je keek langs je lichaam omlaag
met een morgue, een bitterheid,
en je handen maakten een neerwerpend gebaar,
dat, ach, - maar luister:
ik heb een lied geschreven, en je ogen
werden flemend, en ach, ik verstond
je taal zo slecht, ik zei
dat ik het prachtig vond.
Met onze lichamen warm tegen elkaar,
de lichte geur van drift en zweet
was alles prachtig.

Carpe diem
Het snipje is heel knapperig gebraden,
pruttelend schuift zijn drekje op de toast
en jij hapt toe met die gretige tanden
en haast wellustig snuiven: dit is pas
voor goden en wij zijn goden, kijk, de wijn
parelt in beslagen fluiten en je went er aan
dat iemand stijf achter je stoel staat,
verveeld, attent, verachtend en veracht.
Rijkdom en roem, schoonheid en dienstbaarheid
brachten ons samen in een wezenloze luister,
morgen liggen we allen in de goot.
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Jacques den Haan Vuurpijl in spijkerbroek
De benaming is van Seymour Krim in zijn sympathieke en heldere voorwoord bij
Desolation Angels - Eenzame Engelen van Jack Kerouac. Hij werkte er aan in 1956
en 1961 en Grove Press gaf het uit in 1965. Het is opmerkelijk dat uitgeverij Agathon
in Bussum blijkbaar verkoop ziet in de vertaling van dit omvangrijke boek,
opmerkelijk omdat ik meende dat al in het midden van de jaren zestig de belangstelling
voor Kerouac en vrienden als Gregory Corso en Allen Ginsberg aan 't afnemen was,
maar ik zit te ver af van de ‘scene’ om daar zeker van te zijn. Hoe dat verder zij, de
glorieperiode lag in de jaren vijftig, zoals Elias Wilentz vaststelt in de inleiding tot
het fotoboek met wat teksten, onder anderen van Seymour Krim, The Beat Scene:
‘De “Fifties” zullen in de literatuurgeschiedenis bekend blijven als de “Beat Decade”.’
De literatuurgeschiedenis is natuurlijk nog niet aan een waardemeting toe, maar
maakt zich wel gereed. De mystagogen zijn in aantocht om met Henry Miller te
spreken.
Tegen het eind van zijn leven was Kerouac in de weer met de verkoop van zijn
manuscripten aan Amerikaanse universiteitsbibliotheken en hij betoonde zich daarbij
een harde zakenman. Net uit in Amerika of nog te verschijnen: Kerouac. A Biography
van Ann Charters (Straight Arrow Books, San Francisco) een omvangrijke
levensbeschrijving van een 400 pagina's verlucht met een vijftig foto's.
Zijn laatste belangrijke interview is dat in de Paris Review geweest. Bij wijze van
uitzondering. Hij gaf geen interviews meer, kapte telefoongesprekken met reporters
af en weigerde zijn adres in Lowell prijs te geven. Maar Paris Review mocht komen
en wel voor een belangrijk deel omdat een van de interviewers Aram Saroyan was,
de belangrijkste dichter van ‘concrete’ poëzie en vooral omdat hij de zoon is van
William, toneel- en romanschrijver, die eens Amerika en Kerouac vermaakt en
gesticht had met The Daring Young Man on the Flying Trapeze uit 1934. William
Saroyans werk was van invloed geweest op Kerouacs voornemen schrijver te worden.
Aram en zijn collega's vonden een Kerouac, die gestadig een soort port dronk. Het
was hem aan te zien dat hij aan de drank was. Wat hem betrof was de hele ‘beat
scene’ overleden.
De somberheid van Kerouacs laatste levenstijd werd verergerd door de dood van
zijn vriend Neal Cassady. Hij is onder de naam Dean Moriarty de meer dan
levensgrote held uit Kerouacs beroemdste boek On the Road, daar door hem bijna
als een heilige beschreven. Jack ontmoette Neal in 1947 en deze werd spoedig een
dominerende factor, ook in Kerouacs oeuvre. Hij komt voor in Visions of Cody, de
Dharma Bums, Big Sur en Desolation Angels. Een heel vreemde vogel met een
rotjeugd, die op zijn 14de jaar tot de slotsom kwam dat het enige wat hij het liefst in
zijn leven zou doen autorijden was. Je zou hem de uitvinder van ‘joy riding’ kunnen
noemen. Hij heeft berekend dat hij tussen 1940 en 1944 een 500 auto's had gepikt.
Hij deed niets kwalijkers dan er in rondrijden en is in al die tijd maar drie keer door
de politie
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betrapt. Raggen door de straten, van de oostnaar de westkust met opgepepte motor,
die soms na aankomst afgeschreven kon worden, aankomen bij vrienden, feestjes
inrichten met ‘drugs, drinks and dames’ en dan weer verder - het staat allemaal in
On the Road. Hij was ook vrijwel constant trouwlustig: meisje ontmoeten, kind
maken, trouwen; nieuw meisje, nieuw kind, scheiden en weer trouwen. Alles natuurlijk
in het pre-piltijdperk. Tenslotte kwam ook hij wat tot bedaren, geraakte in een wat
blijvender huwelijk, werd remmer bij de spoorwegen. De wilde haren waren nog
niet allemaal uitgevallen want hij was de man achter het stuur van Ken Kesey's
‘psychedelic acid bus’.
Er is hier een generatie-opvolging. Malcolm Cowley was de kroniekschrijver van
de ‘lost generation’ uit de jaren twintig met zijn boek Exile's Return uit 1934. Hij
komt nog eens op dit alles terug in zijn nieuwste boek A Second Flowering. Works
and days of the lost generation (Engelse uitgave Andre Deutsch, 1973). In zijn latere
leven was hij ‘editor’ bij de Viking Press, die de uitgever werd van On the Road.
Cowley doceerde ook ‘creative writing’ en een van zijn studenten was Ken Kesey.
Deze werkte een tijd in een inrichting voor geesteszieken, werd opgejaagd en
opgesloten door de politie en publiceerde in 1962 One Flew over the Cuckoo's Nest,
een boek waarin hij zijn ervaringen in de inrichting verwerkte, dat een harde en
briljante satire op de Amerikaanse samenleving is en dat de generatie na Kerouac
als het belangrijkste werk na de oorlog beschouwt. Kesey experimenteerde met LSD
en is de hoofdfiguur in The Electric Kool-Aid Acid Test van de popschrijver Tom
Wolfe uit 1968.
Kerouac en Neal Cassady waren al vrij lang uit elkaar gedreven. Volgens sommigen
had de politie op hem geloerd omdat hij in On the Road als een stick-roker werd
beschreven, maar dat lijkt mij de leeshonger van de politie wat overschatten. Hij
werd het slachtoffer van twee provocateurs en hoorde wegens bezit van marijuana
van twee jaar tot levenslang tegen zich eisen, waarvan hij twee jaar heeft uitgezeten
in San Quentin. Ginsberg en zijn collega's kwamen wel eens hun poetry lezen in die
gevangenis en ook Jack stond op het programma, maar hij liet het afweten. Hij hield
niet van gevangenissen. Neal waarschijnlijk ook niet. Hij had hem bovendien nooit
geschreven, er kwam nu eenmaal niet veel van, zoals het gebruikelijke excuus dan
luidt. Zo hadden ze elkaar het een en ander te verwijten. Neal had na San Quentin
niets meer van zich laten horen en verweet Jack zijn gestadige dronkenschap. Jack
vond dat Neal verpest was door Kesey en zijn lsd. Jacks toeverlaat behalve de drank
waren in hoofdzaak marijuana, Seconal en benzedrine - de ‘bennies’ en ook wel
opium als William Burroughs in de buurt was. Jack had één keer LSD geprobeerd,
aangezet door die apostel van de psychedelia, als docent van Harvard verwijderd,
Timothy Leary. Het tripje was Jack bijzonder slecht bekomen en hij was ervan
overtuigd dat de Russen LSD hadden ingevoerd om Amerika's weerstand te
ondermijnen. Neal is in Mexico omgekomen toen hij met zijn treinen in de weer was,
het ongeluk was een gevolg van drank en drugs.
Die opvatting van Kerouac over de Russen is tekenend. Deze ‘hippe Homerus’
was helemaal niet zoals zijn vrienden gedacht hadden.
Ginsberg, de dichter Philip Whalen, de dichter Gary Snyder, San Francisco
revivalists die beiden later in Japan zouden gaan wonen waren ‘praktische
anarchisten’, aanhangers van de New Left en van de Amerikaanse tegencultuur. Jack
ging tegen hen te keer dat ze niet, zoals hij, Amerikaanse patriotten waren.
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Jack Kerouac, die vuurpijl in spijkerbroek was een onverdunde conservatief!
Er loopt een duidelijke scheur door zijn leven. Hij is nooit ver genoeg bevrijd
geraakt, bevrijd van zijn streng katholieke opvoeding, die hem zijn leven lang nooit
vrij heeft doen staan tegenover seksualiteit. Hij was ook al te oud voor de kentering,
die de jaren zestig
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zouden brengen. Hij kon slecht overweg met de homoseksualiteit van Allen Ginsberg,
die onder meer een verhouding heeft gehad met de trouwlustige Neal. Op advies van
zijn psychiater had Allen zich met zijn seksuele instelling verzoend, alle zelfkwelling
en ‘berouw’ opgegeven en zich dan wél bevrijd. De paar huwelijken van Jack hebben
weinig voorgesteld, zowel wat de intensiteit als de duur betreft en als bedgenoot is
hij in een boek van een beatnikdame ‘onbevredigend’ genoemd.
‘Voortgekomen uit een Frans-Canadees-katholiek arbeidersmilieu geloofde hij in
de grond dat er twee soorten vrouwen waren: zij die Goed waren en die je vereerde
en zij die Slecht waren en met wie je naar bed ging. Hij prefereerde hoeren en
masturberen boven het huwelijk...’ (Ann Charters). Deze vrijbuiter van de
Amerikaanse snelwegen kon zelf niet of nauwelijks autorijden en voelde zich bij het
stuntwerk achter het stuur van Neal niet erg happy. Deze ‘bhikku’ ofwel dolende
monnik, deze ‘halleluja I'm a buddha-bum’ bleef katholiek ook tijdens zijn jarenlange
flirt met het boeddhisme en ligt begraven in de St. Jean-Baptiste Church in Lowell.
Deze apostel van de rugzakrevolutie is zijn leven lang ook moeders eigen jongen
gebleven, zij is de enige vrouw van werkelijke betekenis voor hem geweest. Zat hij
op zijn zwerftochten tenslotte financieel in de klem dan stuurde ze hem geld en vetpot
voor haar was het niet.
Na de dood van haar man heeft ze jarenlang gewerkt in een schoenfabriek om de
kost voor zichzelf en haar zoon te verdienen.
Ze regeerde met ijzeren hand. Na het proces tegen Neal verordineerde ‘mémêre’
zoals Jack haar noemde, dat ze geen drugs, zelfs geen benzedrine ooit weer in haar
huis zou dulden. Ze ging nog verder. In juli 1958 schreef ze Allen Ginsberg, die in
Parijs was, dat ze de FBI over zijn homoseksualiteit zou inlichten als hij, terug in
New York, haar zoon weer lastig zou vallen. Als hij Jacks naam nog ooit in zijn
smerige gedichtenbundels zou gebruiken zou
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zij er voor zorgen dat Allen in de gevangenis kwam, ‘want alles wat Allen in zijn
hoofd had was vuile sex en dope. Ze had haar Jackie als een nette jongen
grootgebracht en zo wou ze hem houden’. Jack heeft er zich zwakjes over beklaagd,
te meer omdat het niet ‘haar huis’ was, maar het zijne en hij al 36 was.
En zo kreeg dan ook de oude vriend Allen Ginsberg op het eind de deur voor zijn
neus. Hij was in 1956 als een bom ingeslagen met zijn bundel Howl and other Poems
over ‘angelheaded hipsters’ en vormde eens met William Burroughs en Kerouac de
kern van de beatbeweging. Zijn ‘poetry readings’ waren een sensatie, hij placht het
land af te reizen met een hele karavaan als gevolg, een soort narrencircus. Toen
iemand uit het altijd luidruchtige gehoor hem vroeg wat hij bedoelde met ‘naakte
waarden’ demonstreerde hij dat door zich uit te kleden. Het had hem niet altijd mee
gezeten. Zo werd hij met een paar vrienden gearresteerd in een gestolen auto, waarin
zich ook de buit van een diefstal bevond. De rest werd in Ginsbergs woning ontdekt.
Hij wist de politie ervan te overtuigen dat hij er niets mee te maken had, maar die
nam wel zijn dagboeken en gedichten in beslag en gebruikte ze als materiaal om hem
op te laten nemen in de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. Dat gebeurde in
1949, niet in Rusland, maar in gods eigen land van de vrijheid, Amerika. Allen
Ginsberg komt in alle boeken van Kerouac voor, een paar maal als Irwin Garden,
maar ook als Leon Levinsky, Carlo Marx, Alvah Goldbook.
Vooral William Burroughs heeft invloed op Kerouac gehad. Hij ook komt in een
aantal boeken voor onder namen als Old Bull Lee en als Bull Hubbard bijvoorbeeld
in Desolation Angels. Een bijzonder vreemde man, die barkeeper in de Village was
toen Jack hem in juli 1944 voor het eerst ontmoette. In de goede Amerikaanse trant
was hij van alles geweest, copywriter, verslaggever, kantoorbaantjes en dat laatste
stond hem goed. Op iedereen maakte hij (en maakt hij nóg) de indruk van een wat
bestofte kantoorklerk - oude stijl - maar dat is wel een vergissing.
Omstreeks diezelfde tijd 1944, hij was toen dertig, begon hij zijn drugloopbaan,
zoals hij het zelf beschreven heeft in My First Days on Junk onder het pseudoniem
William Lee, te vinden in Protest. The Beat Generation and the Angry Young Men,
edited Gene Feldman and Max Gartenberg. In 1947 gingen Neal en Ginsberg hem
opzoeken op zijn boerderij in Texas. Hij verbouwde er marijuana en had net een
zoon gekregen, William Burroughs III. Toen Jack Kerouac een paar jaar later naar
hem toe wilde bleek dat hij Texas en Louisiana had moeten verlaten. Hij kon in
Mexico goedkoper zijn spullen betrekken en gemakkelijker rondkomen van de
bescheiden toelage, die zijn rijke familie dit zwarte schaap verstrekte. Het
Mexico-avontuur dat Ann Charters vertelt is nauwelijks te geloven.
Toen Jack arriveerde - per bus, het reizen per duim had hij al lang opgegeven, zat
Burroughs een beetje in moeilijkheden. Hij en zijn vrouw Joan speelden Willempje
Tell, zij met een glas op haar hoofd in plaats van een appel.
Hoe ‘high’ ze geweest moeten zijn staat er niet bij, zijn schot evenwel was niet
hoog genoeg en hij schoot haar even dood. De Mexikaanse autoriteiten werden een
beetje lastig, maar hij kon invloedrijke advokaten nemen en was op borgtocht vrij
toen Jack arriveerde. Die schreef aan Ginsberg dat het allemaal een ongelukje was
geweest en Joan nog voortleefde in Burroughs' geest. Dat trof ze.
In Mexico werd Burroughs een ‘connoisseur of drugs’, experimenterend met drugs
en drank en zijn eigen ontwenningsmethoden toepassend: opium, heroine, nembutal,
codeïne, benzedrine, sanicin, peyote, marijuana. Later zwierf hij door Zuid-Amerika
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op zoek naar nieuwe drugs, waaruit in samenwerking met Ginsberg The Yage Letters
ontstonden, in 1963 verschenen. Daarvoor, in 1959 had hij met The Naked Lunch de
wereldpers gehaald. Hij is, dacht ik, wel de meest actieve van wat eens de
beatbeweging was; hij publiceert nog
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steeds, zo omstreeks 1970 nog The Wild Boys, een toekomstvisie, waarin een bende
homoseksuelen de aarde verwoest. De vertaling ervan, in 1973 verschenen, heeft als
ondertitel ‘Een dodenboek’. Net uit bij de volijverige Viking Press: Exterminator!
een bundel korte verhalen, scenarios, gedichten en fragmenten.
Geen van de 45 figuren, die bijvoorbeeld voorkomen in een fotoboek als The Beat
Scene, gegroepeerd rondom Howl maakt in onze tijd nog enig gerucht, de
negerschrijver LeRoi Jones misschien uitgezonderd. De grote man van de hedendaagse
San Francisco literaire ‘underground’ is blijkbaar Richard Brautigan, met oplagen
van een 100.000 een gewone bovengrondse bestseller.
Kerouac was stellig een gedreven schrijver, die jarenlang gewerkt heeft zonder
uitzicht op publikatie. Jaren aan zijn eerste boek, dat van uitgever naar uitgever
gezworven heeft: The Town and the City, dat eindelijk in 1950 verscheen, een redelijk
goede pers had, maar weinig verkoop. Het is misschien tekenend voor een vernieuwde
belangstelling te noemen dat het dezer dagen is herdrukt. Het had in 1950 zware
concurrentie van een roman, die internationale faam zou krijgen, een van de eerste
over de drug-verslaving: The Man with the Golden Arm. De schrijver ervan, Nelson
Algren had vele jaren sociaal werk gedaan in de sloppen van Chicago, zijn boek
heeft een beter doorwerkte achtergrond dan dat van Kerouac. Het was ook het jaar
van de ruzies over Hemingway's meest omstreden roman Across the River and Into
the Trees.
Het duurde tot 1957 voor Jack met On the Road, dat hij tussen 1948 en 1956 enige
malen herschreven had, succes kreeg, hoewel vijf weken op de bestsellerlijst niet
een groot succes betekent. Het was niet het eerste boek over de ‘beat generation’.
Van Chandler Brossard, die als journalist voor Time en Look heeft gewerkt, verscheen
Who Walk in Darkness, over de Village en in een conventionele trant geschreven.
Jack zag er niets in. Moeilijker te verteren voor hem was het succes van John Clellon
Holmes' roman Go in 1952.
Hoofdfiguur er uit was namelijk Jack Kerouac zelf. Een knap boek dat hij voor
mij nog zou overtreffen met zijn roman over de jazzwereld The Horn uit 1958.
On the Road bracht Kerouac dan eindelijk ook wat geld, vandaar het gekochte
huis en vooral: hij vond zonder veel moeite uitgeversonderdak voor de titels, die hij
vrijwel klaar had liggen. The Subterraneans en The Dharma Bums, die hij in 1953
en 1957 had geschreven, kwamen in 1958 uit, in 1959 Doctor Sax, Maggie Cassidy,
Visions of Cody en Mexico City Blues. Geen heeft ooit het succes van On the Road
gehad, maar ook een nogal vroom en wat jankerig boek als Visions of Gerard over
de dood van zijn broertje met een reumatisch hart kon in 1963 een uitgever vinden
alsmede dat volstrekte niemendalletje Satori in Paris.
Er zijn 19 publicaties, kleinere dichtbundels inbegrepen. De prozawerken zijn alle
autobiografisch en hij had zich een cyclus gedroomd: ‘Legend of Duluoz’. Jack
Duluoz, zoals hij zich zelf soms noemde duikt in enkele boeken op, in Desolation
Angels en in Vanity of Duluoz. In On the Road is hij zelf Sal Paradise. Wat die cyclus
betreft had hij ‘illusions de grandeur’. Hij wilde die vergelijken met de cyclus van
Proust en van On the Road vond hij dat het vergelijkbaar was met Ulysses en even
serieus ontvangen behoorde te worden. Het is alleen te verklaren als we aannemen
dat hij niet werkelijk wist waarover hij het had. Kerouac komt uit de biografie van
Dr. Ann Charters niet naar voren als een doorgewinterd lezertje. We zien hem een
keer met een deel van de Encyclopaedia Britannica in de hand, om 's avonds aan de
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maaltijd de anderen te vervelen met allerlei onverwacht wetenswaardigs. Het
vermoeden ligt voor de hand dat het hier weer om de bekende kreten gaat, veler
kennis van Chomsky, Marcuse, McLuhan reikt vaak niet verder dan elkaar
toegeworpen kreten. Ann Charters vermeldt dat Jack z'n best zat te doen wat sub-
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stantie aan te brengen met behulp van stukjes Spengler, die hij zich uit gesprekken
tussen Burroughs en Ginsberg herinnerde. Hij las wel toen hij in zijn jonge jaren een
paar weken bij Ginsberg ondergedoken was. Allen bracht uit de bibliotheek van
Columbia Rimbaud voor hem mee, die hij erg bewonderde. En hij las toen ook Yeats,
Nietzsche en Maldoror. De ‘grandeur’: dan was hij de Shakespeare van onze eeuw,
dan weer Joyce, in depressieve buien de vermoeide Melville van Pierre.
Het is niet verwonderlijk dat hij zich na de oorspronkelijk aimabele ontvangst
door de pers van On the Road later diep geschokt heeft gevoeld door vijandige kritiek.
Time en Life, die in het begin als toen zeer invloedrijke magazines de mode hadden
gelanceerd van de ‘beat generation’ keerden spoedig om. Time noemde hem een
tweedehands Thomas Wolfe, diens Of Time and the River stond inderdaad enigszins
model voor Kerouacs eersteling The Town and the City. Het zat Jack erg dwars dat
men hem wel wilde beschouwen als een curieus specimen van een generatie, maar
niet als een serieuze literaire figuur, zoals ze J.D. Salinger, Norman Mailer, Herbert
Gold, Bernard Malamud, Saul Bellow wél bezagen. De bestseller-jackpot ging naar
schrijvers als Herman Wouk en James Michener en Kerouac beklaagde zich bitter
dat ‘de enigen die hem lazen de knulletjes waren, die zijn boeken uit de winkels
stalen’. Een artikel van een criticus met de titel ‘The Cult of Unthink’, de opmerking
van Truman Capote in een televisieprogramma dat wat Kerouac deed niet schrijven
was, ‘it's typing’ vermochten hem niet blij der te maken, een loflied van Ginsberg
in de Village Voice (dat was het nu net) ten spijt.
Zijn slechte pers is voor een deel te verklaren uit het feit dat hij zich zelf in
interviews niet goed verkopen kon. Omdat hij er zo tegen op zag dronk hij naar het
bekende recept zich eerst goed moed in, gewoonlijk te veel moed en dan ging het
gesprek vrij vaak de mist in, kwam hij met weinig coherente verklaringen of kreten
zonder meer. Zo heeft hij de nuancering nooit duidelijk kunnen maken in zijn
uitspraak: ‘Ik ben King of the Beats, maar ik ben geen beatnik’. Dat woord ‘beatnik’
is van een journalist, die er op kwam nadat de Russische Sputnik was gelanceerd.
Voor Jack was ‘beat’ meer dan alleen ‘geslagen’, ‘down and out’. De benaming ‘beat
generation’ was van hem zelf en hij bleef er bij dat hij de enige was, die de term
begreep. Die had vooral uitstaande met ‘beatitude’ - beatus ille - Van Dale wil nog
wel aan het woord ‘beaat’ en geeft als omschrijving ‘verheerlijkt, meest ironisch
gebruikt’. Kerouac dacht aan ‘beatitude’, zoals de heilige Franciscus, cultiverend
‘de vreugde des harten’. Het heeft ook uitstaande met de ‘beat’ van de jazz, en met
de klop van het hart.
Desolation Angels is vrijwel het laatste belangrijke boek dat Kerouac zou
publiceren. Het verscheen in 1965 en begint met zijn verblijf op Desolation Peak als
eenzame brandwacht in de bergen. Maar behalve dat meditatieve begin - mijmeren
bij de bergtoppen, is het nog eens weer On the Road. Wereldvreemde Kerouac heeft
er niet van gehoord dat je in de bergwereld in de eerste plaats een paar redelijke
schoenen moet hebben. Die heeft hij niet en bijna huilend van de pijn zien we hem
hier dan zijn berg met bloedende voeten afstrompelen op weg naar de bewoonde
wereld. Hij zoekt er de oude vrienden weer op en reist zelfs naar Tanger, waar
Burroughs een tijdje woonde. Hij dkt er het manuscript van The Naked Lunch voor
hem uit. Vrij spoedig keert hij evenwel via Parijs naar Amerika terug. Dat Parijs is
een nogal desastreus reisje geworden, met een hotel waar hij zich, dronken als hij
was, misdragen heeft zodat men hem wel kwijt wilde. In dat Parijs wees een
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hooghartige secretaresse van zijn Franse uitgever Gallimard hem de deur, hetgeen
me van die bekakte firma niet verbaast, maar wel aantoont dat men niet op hem zat
te wachten. Later in Bretagne kon hij om aller-
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lei redenen niet bij zijn bagage komen en geen hotel vinden. Hij was in Frankrijk op
het spoor van zijn voorgeslacht. Deze ‘King of the Beats’ zou afstammen van Baron
Alexandre Louis Lebris de Kerouac en hij was daar erg blij mee. Ik herinner me uit
zijn Satori in Paris zijn zwerftocht op zoek naar de Bibliothèque Nationale, die hij
maar niet vinden kon. Als rechtgeaarde beatnik kan je natuurlijk niet iemand naar
de weg vragen of een plattegrond raadplegen. Het hinderde hem dat men zijn
Frans-Canadees accent wat ‘funny’ vond - so what? Hoe ook, het Parijs, dat eens het
paradijs was voor de ‘lost generation’ van Hemingway, Scott Fitzgerald, Malcolm
Cowley had de man van de ‘beat generation’ niets te bieden. Maar ook Amerika niet
meer. Hij is een uitgebluste man, die niets meer op magazijn heeft.
Wat zijn de kenmerkende verschijnselen geweest van de ‘beat generation’? Die
verschilt duidelijk van de jonge mensen uit de jaren dertig, die onder de druk van de
crisisjaren overwegend links gericht waren. Er is ook een verschil tussen de beatniks
en de vrijwel gelijktijdige ‘angry young men’ uit Engeland. Die deden wel degelijk
mee, de beatnik niet. Als kenmerkend zie ik dan de ‘drug scene’, het boeddhisme,
de jazz en wat Kerouac betreft zijn romantiek en zijn eigen stijl. Academische
schriftgeleerden van de toekomst krijgen er een baantje bij. Het is namelijk wel zeker
dat Kerouac vrijwel al zijn boeken heeft geschreven onder begeleiding van drugs.
En welke drug hoort bij welk boek? On the Road zou dan een ‘benzedrine-sfeer’
hebben; Doctor Sax vond hij zelf, heeft een stijl ‘truly hallucinated’, hij gebruikte
toen marijuana en morfine. Toch is hij blijkbaar nooit een verslaafde geweest. Dat
hij er af kon blijven getuigt Desolation Angels. Hij zat 63 dagen op zijn berg zonder
drank of drugs en al werd hij er niet vrolijker op, hij hield het vol.
Het is moeilijk Kerouacs flirt met het boeddhisme al te ernstig te nemen al heeft
hij die jaren lang vol gehouden, zich daarbij ook veel moeite gegeven en veel
gestudeerd. In het boek van Ann Charters treffen we hem dan ook aan in wat ik in
mijn onschuld maar de lotus-positie zal noemen: mild ademhalend nadat hij een
kopje groene thee had genuttigd.
Zijn benen kwelden hem omdat hij vanwege te veel benzedrine thrombophlebitis
had, een aderontsteking. Hij moest en zou Bodhisattva worden, een leraar en hij
wilde Allen als discipel. Maar ja, de drank! zo slecht voor het karma! Hij was, zoals
Dr. Charters opmerkt dan wel een leerling-Bodhisattva, maar een 41 oude meester
in het drinken. Van veel invloed bij dit alles is zijn vriend de dichter Gary Snyder
geweest, een antropoloog, die Chinees en Japans kent en lange tijd in Japan heeft
gewoond. Tegen hem heeft Jack ontkend een Zen-boeddhist te zijn: ‘Ik ben geen
Zen-boeddhist, ik ben een serieuze boeddhist, ik ben een ouderwetse dromerige
Hinayana lafaard van het latere Mahayanisme’ - wat dit ook moge betekenen. Jack's
boek The Dharma Bums, in Eenzame Engelen wel aardig vertaald als ‘Dharma tuig’
staat er vol van. Het is volgens zijn eigen opvattingen een ‘potboiler’, in het exemplaar
dat hij zijn moeder overhandigde had hij geschreven: ‘Een derde avontuur om voor
het huis te betalen, het kattenvoer en de vredige slaap’.
In de autobiografie In My Own Way van Alan Watts, die net verschenen is, slaat
deze Europese hogepriester van het boeddhisme dat van Kerouac niet erg hoog aan.
Hij heeft het over de ‘beruchte “Zen boom”, die op het laatst van de jaren vijftig de
mode was onder de kunstenaars en pseudo-intellectuelen en die leidde tot de frivole
beat Zen van Kerouacs Dharma Bums’. Later werd hij toch meer bevriend met de
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groep. Hij herinnert zich een avond dat ze uren lang ‘sutras’ zongen op de maat van
Allens kleine Indiase vingercymbalen. Hij noemt Kerouac een tweede Thomas Wolfe,
‘een warme en aanhankelijke hond, die tenslotte ten onder ging aan de fles’. In zijn
laatste, depressieve levensj aren verdween Jacks belangstelling voor welke vorm van
boeddhis-
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me dan ook geheel en al: ‘he was sick of the subject’.
Kerouac vertelde vaak dat hij meer affiniteit voelde voor muziekmensen als Charlie
Parker, Billie Holiday, Gerry Mulligan en Thelonius Monk dan voor literaire figuren.
Mexico City Blues staat met jazz in direct verband. Een belangrijke rol hierbij heeft
de boekhandelaaruitgever Lawrence Ferlinghetti uit San Francisco gespeeld. Ginsberg
kwam nationaal in het nieuws toen de politie in 1957 een inval in zijn zaak deed en
Howl in beslag nam wegens veronderstelde obsceniteit. Ferlinghetti won het proces
dat volgde en dat, meen ik, wel als inleiding te zien is tot de processen in de jaren
zestig, die Amerika van censuur hebben bevrijd: Lady Chatterley, Fanny Hill en de
Tropics. Er is een foto van Ferlinghetti bij zijn boekhandel met de meterhoge reclame:
Banned Books. Maar dat was een lachertje. Wie meende dat in die tijd - de jaren
vijftig dus - je bij hem de toen nog verboden waar zou kunnen kopen, kwam bedrogen
uit. Hij paste wel op! Hij verkocht inderdaad wel boeken, die ‘eens’ wel ‘ergens’
verboden zijn geweest. Dat geldt zelfs voor de sprookjes van Andersen!
Ferlinghetti is ook een dichter, die een opmerkelijk succes had met zijn bundel A
Coney Island of the Mind uit 1958 en hij vooral heeft de ‘poetry reading’ in de mode
gebracht. Het waren ‘readings’ die hij liet begeleiden door jazz. Het vaak
improviserende karakter daarvan sprak bijzonder aan en begeleidde een poëzie, die
ook variabel wilde zijn, dat wil zeggen zich niet strak aan een tekst hield.
Ferlinghetti had er eigenlijk zelfs bezwaar tegen zijn werk te laten drukken - het
lag dan zo griezelig vast - maar wat wil je?
Door de publicaties van zijn uitgeverij City Lights Books heeft hij een groot aandeel
gehad in wat men wel de ‘San Francisco Renaissance’ heeft genoemd. Velen van de
‘beat generation’, ook Kerouac hebben werk bij hem uitgegeven.
On the Road kenmerkt zich door wat met enige goede wil een eigen stijl te noemen
is, al heeft Henry Miller ook wel zo'n hamerende werkwijze toegepast toen hij eenmaal
op dreef was. Kerouac zou het procédé nog één keer herhalen in Desolation Angels,
dat mede daardoor nog werkelijk boeiend te noemen is. Het is een soort gutsend
proza, dat dienen moet om het gejaag en gejakker, de totale exuberantie, het ‘lirium’
passend uit te drukken. Het is een ononderbroken gedachtenstroom, verhevigd door
de drugs, een stroom die Kerouac waarschijnlijk op het idee van de vergelijking met
Ulysses heeft gebracht - de Molly-monoloog, die evenwel op een totaal andere wijze
bewerkt is. Ginsberg heeft het over ‘spontane bopprosodie’, Kerouac zelf noemde
het ‘action writing’, met ‘action painting’ waarschijnlijk in het achterhoofd en hij
heeft het over spontaan proza en spontane compositie. Het is voor hem zijn
rechtvaardiging als schrijver geweest al was het dan niet meer dan een zich laten
gaan op papier, zoals de jazzspeler zich al improviserend laat gaan. Hij noemde het
dan ook wel ‘sketching’ en ‘dit veronderstelt een ongehinderde stroom van
idee-woorden uit het brein, vergelijkbaar met een jazzmusicus die een solo blaast;
er zijn geen punten meer die zinstructuren scheiden die al willekeurig gehinderd
worden door valse dubbele punten en verlegen komma's, in plaats van de gewone
punt kwam een krachtige streep die retorische ademtochten scheidt’, zoals Krim in
het voorwoord bij Eenzame Engelen zegt, waar de methode ook te bestuderen valt.
Zoiets duldt geen revisie en daarvan moest Jack ook niets hebben.
Op het hoogtepunt van de beat-beweging was er een debat met enkelen van de
groep met als Engelse deelnemer Kingsley Amis, misschien wel de belangrijkste, in
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ieder geval de succesrijkste van de ‘angry young men’ wier bestaan als ‘beweging’
hij terecht ontkende. Ook Jack Kerouac was aanwezig, maar speelde de clown en
nam geen deel aan de discussie. Dit was zijn gebruikelijke houding, hij wilde niet
‘betrokken’ geraken. Dat lijkt mij een typisch
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romantische houding, zoals natuurlijk On the Road een door en door romantisch
boek is. Het literaire monument van de romantische ‘Wanderlust’ is uiteraard Aus
dem Leben eines Taugenichts van Joseph Freiherr von Eichendorff uit 1826, nog in
1966 in het Engels vertaald als Memoirs of a Good-for-Nothing.
Die ‘Wanderbursche’ ging te voet of per ‘Schneckenpost’, die hem geen ‘Heller
kost’, in On the Road hebben we dezelfde ‘Bursche’, die per opgepepte auto Amerika's
snelwegen onveilig maakt, zij het dan met Moriarty aan het stuur, een bezeten
Moriarty, zoals Burroughs hem zag, bezeten van zuivere, abstracte, zinloze,
dwangmatige behoefte zich te verplaatsen. ‘Vrouw en kinderen kunnen honger lijden,
vrienden bestaan alleen om te exploiteren voor benzinegeld. Neal must move’ was
de conclusie van William Burroughs toen hij hem dat geld weigerde.
Het boek van Ann Charters is objectief, sympathiek, kennelijk uit genegenheid
geschreven en behoorlijk gedocumenteerd. Het is duidelijk dat zij veel informatie
heeft verkregen van de vele vrienden en bekenden uit de kring rondom Kerouac,
zowel in de Village als in San Francisco. Er is als ‘appendix’ An Astrological Reading
met diagram van Carolyn Cassady over Jean-Louis Kerouac zoals hij werkelijk heette,
waarin de gelovigen het allemaal nog eens uitgekruist kunnen vinden. Er is een
‘Identity Key’ waarin te vinden is onder welke namen diverse vrienden in diverse
boeken voorkomen. Bij al deze weldaden heb ik één groot bezwaar. Het hele
maatschappelijke klimaat van Amerika van zijn tijd is te vinden in drie regels: ‘Hij
ging de problemen van de jaren vijftig, zoals de Bom, de pressie van de “Organization
Man”, McCarthys Unamerican Activities Committee uit de weg.’ Er wordt nauwelijks
gerept over de maatschappelijke oorzaken van het verschijnsel ‘beatnik’. Het was
de decade van Korea, van het Engels-Franse offensief tegen Egypte, van het
Hongarije-drama van Nagy en Kadar, van het feit dat in Amerika de communisten
zich moesten laten registreren, de aardsatelliet Explorer rond de aarde cirkelde, dat
er vijf miljoen werklozen waren in de Amerikaanse staal- en auto-industrie, van het
bezoek van Kroestjov aan Amerika en het begin van de ambtsperiode van Kennedy.
Over dat alles geen woord, al is er dan nog een regel over de ecologische stoornis
van de atoombom. En toch waren dat de belangrijke gebeurtenissen van een
samenleving, waarin de ‘beatnik’ niet meer wilde meedoen. Er is toch wel
overeenkomst aan te wijzen met de romanticus van de vorige eeuw, op de vlucht
voor de reactionairen van het Weense Congres en, althans in Engeland, voor de
landschap-verwoestende invloed van de op gang komende industriële revolutie. De
betekenis in dit verband van maatschappelijke verschijnselen komt veel duidelijker
naar voren in de studie van Lawrence Lipton, The Holy Barbarians, over de
communes in de sloppenbuurt van Venice in Californië.
In tegenstelling tot het werk van William Burroughs dat overloopt van geweld, is
er bij Kerouac geen spoor van geweld of van direct verzet tegen de bestaande orde,
tenzij dan indirect in zijn druggebruik. Hij had een heilige afkeer van politie en van
gevangenissen en er is ‘beatitude’ in het vizioen uit de Dharma Bums: ‘Een vizioen
van een grote rugzakrevolutie, duizenden of zelfs miljoenen jonge Amerikanen
rondzwervend met rugzakken op, de bergen in om er te bidden; ze maken kinderen
aan het lachen en oude mensen blij, ze maken jonge meisjes gelukkig en oude meisjes
gelukkiger, allemaal Zengekken, die al zwervend verzen schrijven, die zonder reden
toevallig in hun hoofd opkomen en die ook door vriendelijk te zijn en door vreemde
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onverwachte handelingen vizioenen blijven geven van eeuwige vrijheid voor iedereen
en voor alle levende wezens.’ Het is wat halfzacht, maar het is toch een aantrekkelijker
beeld dan dat van de ‘Heli's Angels’ op hun moordende motoren. In de herfst van
1966 kreeg mémêre een beroerte, die haar verlamde. Jack trouwde nog
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maar eens met een meisje uit zijn jeugd, dat op hem had gewacht, zoals dat heet en
nu mooi voor moeder en zoon kan zorgen. Hij had de dood al in de ziel, maakte zijn
testament, liet zijn huis overschrijven op zijn moeder. Het plotselinge einde kwam
op 21 oktober 1969 na een spoedoperatie, die acute inwendige bloedingen onthulde.
Hij is 47 geworden, voor onze tijd een jonggestorvene en ook wat dat aangaat is
hij een late romanticus - een eeuw te late romanticus. De romanticus uit de eerste
helft (of wat later) van de 19de eeuw placht jong te sterven: Shelley was 30, Keats
26, Novalis 29, Von Kleist 34, Wilhelm Hauff 25, Georg Büchner 24, Lermontov
27, Corbière 30, de Lautréamont 24, Petoefi 26... rekening houdend met de
verdubbelde levenskans van onze tijd past Kerouac er in. Hij is natuurlijk ook nooit
zuinig op zichzelf geweest. Vooral onderweg at hij wat hij betalen kon, leefde soms
op een dieet van taart, icecream, salami-sandwiches, drugs, hectoliters slechte zoete
wijn, later aangevuld met bier en whisky, het lijkt mij niet wat de becelklantjes een
‘gezonde leefwijze’ zouden noemen, al zorgde moe natuurlijk wel voor betere kost
als hij aan de pappot zat.
In haar boek beschrijft Ann Charters haar eerste kennismaking met Jack. Niet
alleen begonnen de universiteitsbibliotheken brieven en manuscripten te kopen, er
was een New Yorkse firma, de Phoenix Bookshop, die een reeks bibliografieën begon
van ‘underground poets’. Dr. Ann Charters bood aan die van Kerouac samen te
stellen. Zo kwam ze bij hem en mémêre op bezoek en werd die dag door haar verzorgd
met ‘chicken pie’ waarbij ze champagne dronken. De bibliografie is in 1967
verschenen en nu ook haar levensbeschrijving van hem, die een zeer kort voorwoord
meekreeg van Allen Ginsberg, met wie ze hier op een foto staat. Het voorwoord
eindigt met zijn omschrijving van Kerouac als ‘American lonely Prose Trumpeter
of drunken Buddha Sacred Heart’.
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Jacques Waterman Variaties op het thema Liften en Treinen
I
Liften
Twee liften schieten door't gebouw
Als spoelen door een weefgetouw,
De derde staat er naast, gefnuikt:
Wordt sporadisch slechts gebruikt.
Ik heb een hele mooie baas,
Die neemt lift één met luid geraas,
Zodat het ons nauwlijks opvalt
Als lift twee naar beneden valt.
Maar ik ga met de derde lift,
'k Weet niet waarheen diens koers zich richt.
Soms laat ik koffers domweg staan,
Die ik dan achteraf nog haal.

II
De trap
‘Dát zal hun leren om achterlijk te zijn!’
Als ik de lift niet haal maar mis,
Of als de lift niet goed meer is,
Dan haast ik mij naar het station
De trap op naar het dakperron.
Doch velen onzer weten niet,
Dat het geen roltrap is; zo ziet
Men dezen stilstaan urenlang!
Geen uitweg voor hun dadendrang.
‘Naar Utrecht of naar Amsterdam?’
‘'k Wou, dat er maar een eind aan kwam.’
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En in de vert' zien zij hun trein
Wegglijden als een schone schijn...

III
Treinen
De trein vertrekt vaak wat te laat,
Terwijl een deur nog openstaat,
Zodat ik vaker wél dan niet
Nog tijdig de coupé inschiet.
Het is niet zo dat ieder klaagt,
Die voor mij de koffer draagt,
Want op een deel van deze reis
Geeft die haar geheim niet prijs.
En of de trein nu wacht of rijdt
En of U mij mijn lot benijdt,
Ik kom - daar kunt U van op aan Wel deeg'lijk op het eindpunt aan.

IV
Treinen
Hij die, ademloos door de volt',
Met koffers, twee, komt aangehold,
Die in een trein, die wegglijdt, treedt,
Mag blij zijn als hij niets vergeet.
Want wie wél aan vergeten doet
Moet er weer uit, in arren moed',
Die met zijn hoed een droef vaarwel
Zijn lief toewuift, die haalde 't wél.

V
Treinen
De wind waait om het oud station,
Veegt mensen van het dakperron:
De massa's, stijf opeengepakt,
Die wachten tot een trein hen pakt.
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Van Utrecht of naar Amsterdam.
Wat is het voor een paartje lam,
Als één van hen de trein nog haalt
En ziet hoe de ander daarin faalt.

VI
Treinen
De trein gaat over de hoge brug
- Heen en nooit terug Wat wil de conducteur van mij?
De trein gaat over de doodsvallei.
Over de brug, die ondermijnd
Door mijnen, in te storten schijnt;
Daar valt de brug, daar valt de trein
En maakt een einde aan ons zijn.
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Portfolio Paul de Lussanet: The end of the colonial days
Door Max van Rooy
Tegenover de eigen tekeningen kan Paul de Lussanet zich oprecht vrolijk maken om
zoiets als de pumpschoen van de blanke ambassadeursvrouw die met kracht in de
zwarte wreef van haar partner, een superieur glimlachende joodse neger met
vleermuisoren, wordt gedreven. Dat betekent voor hem The End of the Colonial
Days. Het thema fascineert hem; de decadentie, het koloniale verval en de bedrieglijke
schilderachtigheid van tropisch fauna en flora. Hij is liefhebber van de gruwelijke
Congo-verhalen van de Vlaamse ex-huurling Jef Geeraerts die er ook niets aan kan
doen dat op fatale momenten het Beest in de mens losslaat; maar als de Lussanet zélf
eens in de Afrikaanse ‘brousse’ verkeert, is dat uitgerekend in gezelschap van elegante
modellen en een Haagse mode-ontwerper van society-couture.
De Hollander vertrouwt dat niet.
Het één, of het ander. ‘Wordt hij een talentvolle mode-jongen of een dodelijke
satiricus?’ vroeg een vaderlandse criticus zich nu al weer zes jaar geleden af naar
aanleiding van een de Lussanet-expositie in Amsterdam. Vooralsnog een raadsel,
werd er geïrriteerd aan toegevoegd. Het werk liet de criticus niet onberoerd; hij werd
er door opgewonden, had het over zwoele naakten, zwart bewimperd, roze gelipt.
Maar het was het soort opwinding dat niet door echte kunst, maar slechts door glossy
magazines veroorzaakt mag worden. De criticus was ten prooi aan grote verwarring
want ondanks alles deden sommige aquarellen hem onmiskenbaar aan Isaac Israëls
denken. Dat was zes jaar geleden, toen het publiek zich wél zonder gêne liet opwinden
en gretig kocht op tentoonstellingen in Londen, Amsterdam en Parijs, waar hij tien
jaar heeft gewoond. Zijn werk werd omschreven als Nouvelle Figuration (Engelman,
Breyten), maar aangezien het in de kunst net als in de mode gaat, namelijk dat stijlen
elkaar afwisselen (de Lussanet: ‘de magisch realisten hebben er erg onder geleden,
dat ze een tijdje uit de running zijn geweest’), duurde de populariteit van zijn
schilderijen niet erg lang. Bovendien raakte Paul de Lussanet op het linnen, zowel
als op de Franse hoofdstad uitgekeken. Nog in zijn Parijse tijd, stelde hij in
Amsterdam, waarmee hij regelmatig voeling hield, een tableauvivant op met een
neger, een vrouw en een arbeider, de sociale minderheidsgroeperingen dus eigenlijk,
en in 't Gooi maakte hij een film: La Douceur du Village, elf meer dan kleurrijke
minuten op het platteland met Jan Cremer, Rijk de Gooyer en een opwindend meisje.
Vorig jaar ging de Lussanet in Twente wonen, met vrouw (Sophie) en hond (Yuri),
van god en alleman verlaten en honderd meter naast de Duitse grens.
In Parijs was echter veel gebeurd. Paul de Lussanet mag dan wel zeggen dat
academiejaren dubbel tellen (hij bezocht het Hoger Instituut voor Schone Kunsten
in Antwerpen); wie het boek Paris Saloon (Bruna 1970) kent, zal beamen dat in dit
geval Parijse jaren eerder dubbel tellen. De harde kern van de Hol-
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landse Kolonie, de Jongens-club van Rue de Seine, bestond naast Paul de Lussanet
uit objecten-ontwerper Mark Brusse, satirisch tekenaar Bernhard (Willem) Holtrop
en tekenaar-schilder Willem van Malsen. Paris Saloon-inleider en
Volkskrant-correspondent Bob Groen vergeleek de glamour-specialist en 19e eeuwse
billenknijper (aanduidingen waaraan de Lussanet zichzelf regelmatig onderwierp)
niet ten onrechte met Hoyer, de modieuze portretschilder uit De Uitvreter van Nescio.
Ik kan niet nalaten hier één inleidingspassage uit Paris Saloon te citeren want deze
werpt een geheel eigen licht op de in 1940 in Laren geboren kunstenaar:
‘Paul de Lussanet is het beste in eigen taal, waarvoor nog geen copyright geldt,
te omschrijven als personage op zoek naar de rol van “feingeist in the floodlight”.
Men doet de Lussanet, die uit een uitspanning in Laren het achtervoegsel io (Markio)
meenam naar Parijs, een groot genoegen met een verder nergens op slaand citaat van
Joyce uit Ulysses: “Dead march from Saul. He's as bad as old Antonio. He left me
on my ownio”.’
Het getalenteerde, driftig levende gezelschap dat in Parijs bijeenzat, wordt wel
omschreven met puntig. In tegenstelling tot Amsterdam ‘waar men de agenda moet
trekken om een afspraak te arrangeren’, was het in de Franse hoofdstad mogelijk om
op elke vierkante meter een interessant iemand tegen te komen. Volgens de Lussanet
is Parijs zoals het in de boekjes staat, of die boekjes nou zijn geschreven door Jan
Brusse, of door Eddie du Perron.
Terug op honderd meter naast de Duitse grens met in de rogge de wind hoorbaar
als de zee, een privé kudde gehoornde Drentse heideschapen, een werkkamer in
safaristijl en een hagelwit atelier, heeft de schilder tijd, ruimte en voldoende leeftocht
van eigen bodem om de belangrijke jaren tussen het derde en vierde levensdecennium
voorlopig te slijten. Ondanks een bescheiden eigen filmproduktie-maatschappij (met
echte commissarissen die de kunstenaar van advies dienen bij een ambitieus
speelfilmproject) hebben verf en linnen opnieuw getriomfeerd.
Willem van Malsen in Paris Saloon: ‘Paul had vorig jaar een lijstje opgesteld:
zakenman, fotograaf, modetekenaar, conceptional art, schrijver. Alles was geschrapt
en hij schilderde weer zoals vroeger.’
Nog even zijn penselen en verf op de hooizolder geborgen geweest maar, l'histoire
se répète en spoedig kwamen de kunstenaars-attributen van de rasschilder weer
tevoorschijn. Paul de Lussanet begint zich nu zo langzamerhand te verzoenen met
zijn levenslot dat kunst heet.
En dat lijkt ook niet meer dan billijk. Zijn grootouders zijn hem in het schilderen
voorgegaan en de kleine de Lussanet werd opgevoed onder het motto: alleen de kunst
telt.
Zo werd hij opgezet tegen de gemiddelde particulier die slechts ordinaire dingen
zou najagen en in plaats van tochtjes te maken naar Madurodam, bezocht hij met
zijn ouders porselein-veilingen in het land. Zo heeft hij er nooit moeite mee gehad
zich in de wereld van de kunst als een vis in het water te voelen.
De Lussanet: ‘Bescheiden ben ik niet, ik zou best ergens anders mijn sporen kunnen
verdienen. Waarom zou ik dan tóch in de kunst blijven? Het is voor mij de enige
manier van leven en dat komt goed uit want ik kan geen mensen boven me en geen
mensen ónder me verdragen.’
Er zijn ook schaduwkanten. Het kunstenaarsleven kent geen bakens; alles kan,
maar niets hoeft en dan worden dingen betrekkelijk. De Lussanet ontkent niet dat

[tijdschrift] Maatstaf, Maatstaf. Jaargang 21

zijn cynisme soms dermate de overhand neemt dat het nulpunt in zicht lijkt. Maar
op de boerderij zijn geen uitvluchten meer mogelijk. ‘Zó het erin zit, moet het er nú
uitkomen,’ stelt hij. En het lukt. Na het voederen van de schapen schept Paul de
Lussanet de godganse dag en zijn doeken - op hetzelfde thema The End of the Colonial
Days, en straks hopelijk tentoongesteld - zijn groter en geheimzinniger dan ooit. Of
de Hollander de zaak nu zal vertrouwen? Het is de vraag.

[tijdschrift] Maatstaf, Maatstaf. Jaargang 21

62

Biografie van Paul de Lussanet
Geboren op 16 november 1940 te Laren.
Woont en werkt in een klein dorp aan de Duitse grens.
Adres: Lussanet, Mander.
Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen.
1962 - 1972, woont in Parijs waar hij regelmatig eksposeert.
Maakt in 1970 een korte film La Douceur du Village; een lange speelfilm is in
voorbereiding.
Eveneens in 1970: een tableau-vivant van de minderheidsgroepen (de neger, de
vrouw en de arbeider) in Galerie 20, Amsterdam.
Boeken (tekeningen, tekst of omslag): Anita P (Daily Bul); Paris Saloon met
Brusse, Holtrop, Malsen (Bruna); Marmerkijker met Th. Sontrop (Athenaeum-Polak
& Van Gennep); Hoenderlust met F. Harmsen van Beek (Rap); Vrouwenguerilla,
Monique Wittig (Meulenhoff).
Apropos van zijn laatste tentoonstelling in de Grabowski Gallery te Londen, zomer
1972, schreef
Arts Review: (...) Lussanet is exhibiting two series of six oils the first series
entitled The Waterfowl Family Tree; the other The End of the Colonial
Days. Both groups are fantastic-figurative, figurative in the sense that
each bird, animal, and person is recognisable as such, fantastic in the
sense that the figurations are exploited in a disquieting manner - as in
Woman with Fish, a mulatto with a fish between her teeth; the Stripped
Woman with Monkey and Bat; and the pair of paintings Dead Duck and
Living Duck. This is, in effect, a show of the high quality we have come
to expect from the gallery.
en de Herald Tribune:
An excellent show. (...) The fine figurations of Lussanet juxtapose strange
beasts and birds and beautiful people, black and white, of more than a
century ago.
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Guus Kuijer Verhaal met Amerikaans aksent
Geloof niet in een moment van zwakte dat er ergens plaats is.
Henk is erin geslaagd woonruimte te vinden: een benedenverdieping met tuintje,
maar hij woont er nog geen jaar of hij vindt op een morgen, als hij thuiskomt van
een weekendweg, een menigte mensen voor zijn huis. In het glas van de voordeur
zit een gat zodat hij geen sleutel hoeft te gebruiken.
In de gang staat een politieagent die hem het doorlopen belet. Er hangt een scherpe
brandlucht, de gangloper is doorweekt.
‘U moet eerst naar het buro,’ zegt de agent. Verder wil hij niks kwijt. Maar Henk
durft niet goed door de menigte heen. ‘Kan ik niet met u meerijden?’ Nee, dat kan
niet. De man moet de boel bewaken en is bovendien niet met een auto. Henk wringt
zich tussen de mensen door naar buiten.
‘Woont daar een gewoon mens?’ vraagt een kind.
‘Ja,’ zegt Henk, ‘daar woon ik.’
Hij begrijpt er niets van. Heeft hij het gas laten branden? De kachel? Een peuk?
Maar hij is zaterdagavond vertrokken en nu is het maandagmorgen terwijl de brand
pas geblust lijkt.
In de hal van het politieburo zijn 4 geüniformeerden en 2 burgers in druk gesprek.
Ze zien hem niet binnenkomen, tot een van de geüniformeerden zich naar hem
omdraait. Henk stelt zich voor.
‘Nou, da's een gekke zaak, een heel gekke zaak,’ zegt de man. Hij stelt zich voor
als Kartenberg en wordt door de anderen aangesproken als ‘adjudant’. Allen kijken
Henk schattend aan.
Kartenberg praat agressief en spottend alsof hij zich ten koste van Henk vermaken
wil.
‘Houdt u mij voor de gek?’ vraagt Henk.
‘Nee, nee,’ verzekert Kartenberg, ‘ik doe altijd zo.’
Henk moet mee met de twee in burger. Een trap op, klein kamertje in. ‘Het brandde
op twee, drie plaatsen,’ schreeuwt Kartenberg hem nog na alsof hij daar iets mee
verduidelijkt.
Henk mag zitten, wil een sigaret opsteken, maar ontdekt dat hij geen vuur bij zich
heeft. Niet vergeten lucifers te kopen.
‘Waar bent u geweest?’
Hij vertelt. Waar hij geweest is. Met wie. Wie zijn vrienden zijn. Waar die wonen.
Dat hij gescheiden is. Waar ze woont.
Dan, eindelijk, perst hij er zelf een vraag tussendoor. Wat er is gebeurd.
‘Brand gesticht. Op drie plaatsen.’
Brand gesticht. Zijn hersens staan sekondenlang blank. Nog iets van uw dienst?
Fikkie gestookt, binnen, in zijn huis.
‘Door wie? Waarom? Wanneer?’
‘Gaat u mee, dan gaan we 't bekijken.’
De menigte is verdwenen.
De stank binnen is onbeschrijfelijk, de tranen springen je in de ogen.
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Ze bekijken de ravage. Het slaapkamertje dat voornamelijk bestond uit een groot
bed is uitgebrand. Vervolgens zijn schrijftafel in de bijkeuken, mappen met
aantekeningen, maar
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ook komplete verhalen voor vrienden en kennissen, plus de schrijfmachine. Ten
slotte de kleerkast in de woonkamer, waarin al zijn kleren.
De muren, de ramen, de meubels, alles is overdekt met een dikke laag geel vet.
Neergeslagen rook van de smeulende schuimrubber matras.
Alle planten dood. Alleen de woonkamer is nog redelijk bewoonbaar.
Of hij vijanden heeft.
Vast wel.
Sinds wanneer hij schrijft.
Sinds twee jaar.
Ze komen er niet verder mee. De heren begrijpen er niet veel van.
Pas als ze weg zijn en Henk alleen door de modderpoel waadt, ontdekt hij dat hij
wat dingen mist.
Een schilderij voorstellende een hengelaar die trots zijn vangst omhooghoudt, een
gipsen konijn op ware grootte die wegens zijn gemene rode oogjes altijd een zonnebril
had gedragen en een foto van hemzelf en een vriendin, gemaakt door een
pasfoto-automaat. Verder valt het hem op dat er geen papierresten op de
schrijfmachine zijn achtergebleven, terwijl daar toch het begin van een nieuw verhaal
op gezeten had. Het moet er vóór de brandstichting uitgetrokken zijn. Vleiend.
Het ging over een bioloog die een vogelobservatiehuisje in een drukke winkelstraat
liet neerzetten omdat hij een spreeuw, die daar wel eens kwam, wilde observeren.
Hij betwijfelt of dat verhaal ooit zal worden geschreven. Hij is nieuwsgieriger
naar de brandstichter.
Hij piekert erover terwijl hij wat opruimwerkzaamheden doet. Dan pakt hij pen
en papier.
‘In de nacht van 7 op 8 oktober is tijdens mijn afwezigheid brand gesticht in mijn
huis,’ schrijft hij.
‘De dader heeft nogal wat fouten gemaakt en zal derhalve snel worden gepakt.
Misschien kan hij arrestatie voorkomen door zich zo snel mogelijk bij mij te melden.’
Hij vouwt het papier op. In een telefooncel belt hij zijn tekst als advertentie door
naar drie plaatselijke kranten. Pas na die aktie overvalt hem de wanhoop over zijn
ontredderde huis. Alles schoonmaken, afkrabben, overschilderen, timmeren. De
stank.
Als hij die rotzak te pakken kreeg ramde hij z'n gebit in zijn keel. Als ie maar niet
te groot en te sterk was. Ieder krijgt de vijand die hij verdient. Die van hem zal dus
wel een kolossale vleesklomp zijn die je nog met geen bulldozer opzij krijgt of een
schriel ventje dat karate kent.
Die bioloog had een Amerikaans aksent.
Er staat een houten keetje op de stoep. Henk loopt er verbaasd omheen, probeert
het deurtje, maar dat zit op slot. Verder geen openingen, alleen gaatjes op ooghoogte.
Een vogelobservatiehuis midden in de stad. Eén grote boom valt er te observeren,
verder donderend verkeer. Henk drukt zijn ene oor tegen de wand en stopt een vinger
in de andere. Hij meent geschuifel van schoenen te horen. Hij kijkt door een gaatje
naar binnen, maar het is er pikdonker. Als kloppen ook niets uithaalt wil hij weggaan,
maar dan sist er iets.
‘Psst.’
Het komt uit het hokje.

[tijdschrift] Maatstaf, Maatstaf. Jaargang 21

‘Hé, hello, heb jij een vuur?’
Er schuift een sigaret door een van de gaatjes naar buiten.
Henk grabbelt haastig naar lucifers.
Benieuwd hoe het afloopt. Allemaal verbrand. Onvervangbare kunstschatten gaan
aan vandalisme teloor.
Hij zal toch iets moeten doen aan die rotsooi. Hij probeert met zijn vinger het gele
vet van de muur te vegen. De vinger wordt vies en de muur blijft het. Wacht. De
verzekering bellen. Hij belt.
De teevee is kapot. Dat is érg vervelend. Hij gaat op de bank liggen, masturbeert
lusteloos. Hij weet niks te bedenken om bij klaar te komen.
Vrienden schrijven. Daan en Marianne, Mieke,
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Thomas.
‘Voor de zoveelste maal heeft de vijandige buitenwereld een poging gedaan mijn
leven in de war te sturen. Er is een aanslag gepleegd op mijn seksuele leven, mijn
manier van denken en mijn uiterlijk: mijn bed, mijn schrijfwerk en mijn kleren werden
een prooi der vlammen. Natuurlijk zal Hem, de Vijand, de kop vermorzeld worden,
maar voorlopig zit ik in zijn zwavelstank. Ik gun Hem die lol nauwelijks. Het is
moeilijk mijn pogingen een positief mens te worden met enthousiasme voort te zetten,
want je kunt beter inhakken op alles wat beweegt. Ik droom van een wereld waarin
alleen ik en mijn vrienden wonen, waarin we ons slechts bezig hoeven houden met
het aanleggen van een rustiek massagraf, een Eden des doods. Komen jullie gauw?
Nemen jullie teiltjes en dweiltjes mee?’
Hij schrijft de brief twee keer over en post ze dan.
Waarom had die man een Amerikaans aksent? Helemaal uit Amerika overgevlogen
om die ene spreeuw te zien of woonde hij al jaren hier, als wetenschappelijk ambtenaar
verbonden aan een of ander instituut? Het laatste.
Het was ook niet zomaar een spreeuw. Die spreeuw zong niet, kraste niet, floot
niet, die spreeuw toeterde. Honk, honk, honk.
De bioloog was gehuurd door een klaxonfabriek die wilde weten of de spreeuw
voor reklamedoeleinden kon worden gebruikt. Het onderzoek spitste zich toe op de
volgende vragen:
a. imiteert de spreeuw de klaxon van het merk van de opdrachtgever en zo ja welke
garanties zijn er dat hij dat ook in gevangenschap blijft doen?
b. imiteert de spreeuw allerlei soorten klaxons, hoe liggen dan de kansen om hem
in gevangenschap zich te laten specialiseren in één soort?
c. imiteert de spreeuw slechts klaxons van konkurrerende merken, hoe kan hij dan
on-
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schadelijk worden gemaakt vóór de konkurrentie hem in handen krijgt?

Onderweg koopt Henk een plastic emmertje witte muurverf. Hij zou vast een
plafonnetje kunnen witten. Thuis vermijdt hij om zich heen te kijken. Hij ruimt zoveel
verkoold hout op als nodig is om bij het plafond van zijn slaapkamertje te kunnen.
Het plafond voelt kleverig aan. Daar kon je niet met een waterverfje overheen.
Moedeloos trekt hij zich in de woonkamer terug. Hij kan niks doen.
Stel je voor dat die man terugkomt. Het huis is aan alle kanten open, de brandweer
heeft behalve het glas in de voordeur ook het glas van de keukendeur ingeslagen.
Hij rent de deur uit. Weer naar de telefooncel. Hij voelt zich behoorlijk aktief, net
een direkteur met een buro vol telefoons. Hij belt Edith, de vriendin van de gestolen
foto. Of ze komt. Daarna gaat hij langs de schilder of hij ruiten komt zetten. Hij voelt
zich heel wat geruster. De verzekering komt, de schilder komt, de vrienden komen
en vannacht is hij niet alleen. Hij zal nooit meer normaal aan spreeuwen kunnen
denken. Steeds meer woorden raken belast. Als je oud bent kan je geen woord meer
horen of er tuimelen duizenden herinneringen uit. Spreeuw. ‘Barmhartige God eh ik
heb spijt van, nee, óver mijn zonden, niet ván maar óver mijn zonden, omdat ik straf
heb verdiend, maar vooral eh, maar vooral, vooral, vooral, eh, maar vooral omdat ik
u, mijn grootste weldoener en het hoogste goed heb beledigd. Eh...’ Hoe ging het
verder? ‘Ik verfoei al mijn zonden en beloof, met de hulp van uw genade, mijn leven
te beteren en niet meer te zondigen. Wees mij, zondaar, genadig.’
Hij trekt zijn broek uit en werpt zich op de bank. Hij probeert het nog eens. Dit
keer gaat het beter, al wordt hij bij het ademhalen afgeleid door de brandlucht.
Edith moet de volgende morgen vroeg naar haar werk. Ze hebben niet veel kunnen
doen, er was geen beginnen aan. Henk heeft proberen uit te leggen van de bioloog
en de spreeuw maar kreeg het gevoel dat het niet overkwam. Hij zit te wachten op
het verschijnen van de kranten. Hij is benieuwd naar het effekt van zijn advertentie.
Hij stelt het zich voor.
De bel gaat. De adem stokt hem in de keel.
Het is veel te laat voor bellend bezoek. Vrienden hebben de sleutel. Hij heeft een
halfverkoolde, handzame balk uit het verbrande bed getrokken en klaargezet in de
gang. De kamerdeur staat open. Hij sluipt op zijn sokken de gang in, neemt de knuppel
in zijn rechterhand. Door het matglas van de voordeur valt niets te onderscheiden.
Hij opent de deur op een kier en gluurt naar buiten. Niemand te zien.
De man kan in de tuin staan, links van de deur. Hij rukt de deur wagenwijd open
en springt tegelijkertijd een meter achteruit.
‘Okay,’ hoort Henk, ‘blaif daar. Jai hoeft mai niet te sien.’
Een Amerikaans aksent.
‘Koet lausteren,’ vervolgt de welluidende stem. ‘Dit was een waarskoewing.’
Henk is niet in staat een woord uit te brengen. Zijn keel lijkt metersdik.
‘Lauster jai?’
‘Ja.’ Langzamerhand herstelt hij zich.
‘Keen polisie meer, keen krant.’
‘Nee,’ zegt Henk. ‘Maar wat is de bedoeling?’
‘Stop writing.’
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Daar heeft Henk niet van terug. Hij doet onwillekeurig een stap naar voren.
‘Truk. En laat het likt aut.’
Henk doet het.
‘Nok iets,’ zegt de stem. ‘Don't go to America. Noe de door dikt.’
Henk sluit de deur. Hij wacht 5 minuten.
Wanneer hij de deur weer opent is er niemand meer in de voortuin te bekennen.
In werkelijkheid gebeurt er niets die dag.
Een week later, wanneer de opruim- en schilderwerkzaamheden zo goed als achter
de rug zijn, ligt er er een brief uit Amerika in de bus. Van een Amerikaanse vriendin.
Normaal was
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hij daar niet van geschrokken, maar nu raapt hij het ding voorzichtig, met trillende
vingers op.
‘Dear Henk. I tried to write to you when I heard about the fire, but I was too upset
to write anything that made sense.’ En ergens anders: ‘God knows you'll be welcome
any time, tomorrow or next year, anytime.’
Noch de politie noch hij zullen de dader vinden. Hij spant zich er niet voor in, maar
de onrust blijft. Hij wil naar Amerika. Tussen de wasberen. Zien hoe zij hun handjes
wassen, niet als een vertoning achter tralies, maar zomaar uit Amerikaanse zin voor
hygiëne. Ze willen altijd bij water zijn, zwemmen uitstekend, prefereren daarom een
bros koppie, lekker praktisch. Berucht rover, maar houdt ook van een groentetje.
Maar telkens als hij aan wasberen denkt hoort hij de man in zijn voortuin zeggen:
‘Don't go to America.’
‘Dank jou,’ zegt de stem uit het observatiehuisje. De sigaret wordt als een periscoop
weer teruggetrokken.
Henk wacht, maar het blijft verder stil.
‘Wat doet u daar?’ vraagt hij.
‘Ssst.’
Henk geeft het niet op. Hij morrelt aan het deurtje dat even later woedend wordt
opengerukt. Hij wordt aan een arm naar binnen getrokken. Het deurtje valt achter
hem dicht. Het is er aardedonker, hij ziet alleen zo nu en dan het opgloeien van een
sigaret. Henk krijgt geen enkele indruk van zijn metgezel. Hij hoort hem zelfs niet
ademen: het verkeer overdondert elk geluid. Maar langzamerhand begint hij iets te
onderscheiden. Door een tiental kijkgaatjes priemt licht naar binnen.
‘Best, best’, zegt de man. ‘Maar wat als ze allemaal naar binnen willen?’
‘Het spijt je,’ mompelt Henk. ‘Dat je niet een geweldige klap hebt uitgedeeld aan
een willekeurige, irritante voorbijganger. Alles spijt je. Dat je zijn neusbeen niet hebt
verbrijzeld, dat zijn ogen nog op zijn plaats zitten. Geef toe dat het je spijt.’
Jan Lul! Je kunt op z'n minst op iemand z'n tenen gaan staan en sorry zeggen. Van
een afstand een steen voor z'n raap gooien, doorlopen of er niks aan de hand is.
Gebruik je fantasie.
Kijk in de spiegel. Zie hoe de spijt je opvreet. Doe iets. Dit is geen tijd voor grapjes!
Doe 't in het donker, dat niemand je herkent. Trek een nylonkous over je hoofd,
zet een hoed op, spreek zo nodig met een Duits aksent. Wat ter wereld trekt je zo
aan in beschaving? Stel je voor hoe dat voelt: je staalharde vuist op zijn verraste,
hinderlijk naar voren stekende kin, je knie stotend in zijn weke buik en ten slotte,
als hoogtepunt, je schoen bijtend in zijn doorgezeten reet.
Je neemt je hoed af als hij kermend voor je op de stoep ligt. Sorry zeg je, met een
zwaar Duits aksent en je gaat rustig naar huis. Wat zal jij lekker slapen! Die man
wordt door de politie gevonden. Uiterst verdacht natuurlijk. Je wordt niet zomaar in
elkaar geslagen. Maak dat de kat wijs meneer. We zitten al een tijdje in dit vak, vertel
maar es eerlijk. Die man aan het tobben. Waarom nou? Altijd braaf geweest. Witte
muizen gekweekt, duiven gemolken, verder niks. Eén keer een bekeuring wegens
fout parkeren, heus, echt waar, zo waar als ik hier sta. Waarom ik? Het is een raadsel.
‘Maar meneer, u heeft toch wel es een rotstreek uitgehaald?’
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En hij zegt nog ja ook, voor de stoer, want waar is het niet. Nooit een rotstreek.
Alleen spijt, wrok en haat. Maar dat zit diep binnenin, daar ziet niemand iets van.
Daar heeft ie hoogstens een slechte adem van en een moeilijke stoelgang. Soms een
aambei. Niemand heeft last van die stinkende troep in zijn lijf.
Hij durft niet naar de dokter.
Die man dus aan het piekeren over de zin van het bestaan.
Maar in het echt doe je niks, je durft niet, zodat die man nooit aan het denken
wordt gezet, wat toch zo belangrijk is voor de onderliggen-
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de klasse. De spijt vult je tot je strot zodat je je leven stijf en krakerig in een fauteuil
moet doorbrengen.
Je eindigt nog eens als zo'n wanhoopsschutter die vanaf het dak van het postkantoor
op onschuldigen schiet, die alleen maar een mapje postzegels wilden trekken uit een
gele automaat, die het nooit doet als het regent en er geen mens meer op straat is om
geld te wisselen.
Je kunt een hond aanschaffen om te schoppen, een vrouw om te slaan, een kind
om te straffen, duizenden mogelijkheden die in alle voorlichtingsboeken vermeld
worden.
Wees een man.
‘Weet u wat ik dus vind dokter, hij is eigenlijk geen echte man, ergens.’
En jij: ‘Wat zullen we nou krijgen dokter, er gaat geen dag voorbij of ik wil erop.
Ik vind haar ergens geen echte vrouw.’
Maar het blijft knagen. Want zelf vind je het ook niet, ergens, dat je een man bent.
Als jij tussen een groep echte mannen, pakken, dassen, autoos, after-shave en vrouwen
zit, weet jij dan waar je bijhoort?
Graaf een schuttersputje in je voortuin.
Je oefent op mussen, maar al gauw komt het grotere werk. Een hinderlijk krijsend
kind.
Plop. Een bloedend voddebaaltje naast houten autoped. Een kolossale vrouw op
een fiets met opgekropen rok. Plop. Fiets ramt stuurloos een tegemoetkomende auto,
die uitwijkend een tuin inrijdt om daar een tuinkabouter met kruiwagen te verpletteren.
Kontroleur luister- en kijkgelden die dreigt aan te bellen. Plop.
Ontzielde ambtenaar op tuinpad. Het bloed van de slachtoffers verzamelt zich in
de goot, kruipt in de richting van een waterput. Uit eerbied voor de doden schiet je
de honden die op het bloed en de lijken afkomen ook maar overhoop.
Als een wal van lijken je het uitzicht beneemt en scherpschutters het vuur op je
hebben geopend misschien dat je dan eindelijk leeg zult zijn, verlost van spijt. Mooi
zal je sterven.
Met een ‘het is volbracht’ op je lippen.
Als een man.
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Patrick Modiano Joods tennissen
Ik doorkruis Parijs op zoek naar vast werk, iets waar ik me voor in kan zetten.
Vergeefse speurtocht. De mist trekt niet op en het is glad op straat. Ik heb steeds
vaker last van evenwichtsstoornissen. In mijn nachtmerries kruip ik onvermoeibaar
rond om mijn ruggegraat terug te vinden. De vliering op de boulevard Magenta, waar
ik woon, was het atelier van de schilder Domergue in de tijd dat hij nog niet beroemd
was. Ik probeer daar een goed voorteken in te zien.
Ik kan me mijn bezigheden uit die periode alleen zeer vaag herinneren. Ik geloof,
dat ik ‘assistent’ ben geweest van een zekere dokter S., die zijn patiënten zocht in
kringen van verslaafden, aan wie hij peperdure recepten leverde. Ik moest klanten
voor hem werven. Ik meen dat ik ook nog een tijdje de post van ‘secretaris’ bij een
Engelse dichteres met een fanatieke bewondering voor Dante Gabriel Rossetti heb
bekleed. Onbelangrijke details.
Wat me nog goed voor ogen staat, zijn mijn wandelingen door Parijs en dat
zwaartepunt, die magneet, waar ik steeds weer op strandde: het hoofdbureau van
politie. Ik probeerde er uit de buurt te blijven, maar na een paar uur werd ik er weer
heen gedreven. Op een nacht dat ik moedelozer was dan gewoonlijk, heb ik bijna
aan de schildwachten bij de grote poort op de boulevard du Palais gevraagd of ik
naar binnen mocht. Ik begreep niet goed waarom de politie mij zo aantrok. Eerst
dacht ik dat het de duizeling was, die je bevangt wanneer je je over een brugleuning
buigt, maar er was iets anders. Voor jongens zoals ik, die het spoor bijster zijn geraakt,
betekent de politie iets waar je houvast aan hebt, iets dat ontzag wekt. Het was mijn
droom erbij te komen. Ik vertelde het aan Sieffer, een inspecteur bij de dienst
verdovende middelen, met wie ik tot mijn vreugde had kennis gemaakt.
Hij hoorde me aan, ironisch glimlachend, maar met vaderlijke belangstelling en
hij was zo goed mij een kans te geven. Een paar maanden heb ik onbezoldigd mensen
geschaduwd.
Ik moest allerlei personen volgen en verslag van hun doen en laten uitbrengen.
Hoeveel aandoenlijke geheimen heb ik tijdens die zwerftochten niet ontdekt... Zo
heb ik bij voorbeeld een notaris van de Plaine Monceau in Pigalle betrapt, met een
blonde pruik op zijn hoofd en gehuld in een satijnen jurk.
Ik heb onbetekenende schepsels in een oogwenk zien veranderen in monsterlijke
wezens of helden uit een tragedie. Op het laatst dacht ik, dat ik gek werd. Ik
identificeerde me met al die onbekenden. Ik zat mijzélf voortdurend achterna. Ik was
het zélf, die oude man in regenjas of die vrouw met dat beige mantelpak. Ik sprak
erover met Sieffer.
‘Het heeft geen zin langer aan te dringen. Je bent een amateur, kereltje.’
Hij bracht me naar de deur van zijn bureau.
‘Maak je geen zorgen. We zien elkaar nog terug.’
En hij voegde er met doffe stem aan toe: ‘Helaas, vroeg of laat kom je elkaar weer
tegen in het huis van bewaring...’
Ik koesterde een oprechte genegenheid voor die man en ik had het gevoel, dat ik
hem alles kon toevertrouwen. Wanneer ik hem mijn sombere buien beschreef, keek
hij me vol sympathie en met treurige ogen aan. Wat is er van hem geworden?
Misschien zou hij ons nu kunnen helpen? Dat politioneel intermezzo had mijn moreel
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geen goed gedaan. Ik durfde mijn kamer op de boulevard Magenta niet meer uit. Er
hing iets dreigends in de lucht.
Ik dacht aan u. Ik had een voorgevoel, dat u ergens in gevaar was. Elke nacht
tussen drie en vier uur in de ochtend riep u mij om hulp.
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Langzaam maar zeker vormde ik het plan om naar u op zoek te gaan.
Ik had niet van die geweldige herinneringen aan u, maar na tien jaar lijken die
dingen niet zo belangrijk meer en ik nam u het ‘smartelijk gebeuren in het metrostation
George V’, absoluut niet meer kwalijk. We zullen dit onderwerp nog één keer
aansnijden en dan niet meer. Er zijn twee mogelijkheden: 1. Ik verdenk u ten onrechte.
In dat geval bied ik u mijn verontschuldigingen aan en verzoek u mijn vergissing toe
te schrijven aan mijn hallucinaties. 2. Als u mij onder de metro heeft willen duwen,
dan geef ik direct toe, dat er verzachtende omstandigheden zijn aan te voeren. Nee,
uw geval heeft niets uitzonderlijks.
Dat een vader zijn zoon probeert te doden of van hem af wil, lijkt me een duidelijk
symptoom van deze tijd, waarin alle waarden op hun kop gezet worden. Kort geleden
deed het omgekeerde verschijnsel zich voor: zonen vermoordden hun vaders om hun
spierkracht te bewijzen. Maar met wie moeten wij tegenwoordig op de vuist gaan?
Nu zijn wij, wezen, op zoek naar een vader, veroordeeld een schim na te jagen.
Onmogelijk hem vast te grijpen.
Hij weet steeds te ontsnappen. Dat is vermoeiend, dikzak van me. Zal ik u vertellen,
wat het me niet allemaal aan verbeeldingskracht heeft gekost? Vanavond zit u met
uw uitpuilende ogen tegenover me. U lijkt net een in het nauw gedreven
zwarthandelaar en uw titel van ‘baron’ zal wel niemand misleiden. Ik neem aan, dat
u hem gekozen hebt in de hoop zelfvertrouwen te krijgen en gerespecteerd te zullen
worden. Die komedie maakt op mij geen indruk. Ik ken u al te lang. Denk nog eens
aan onze zondagse wandelingen, baron. Een geheimzinnige stroming dreef ons van
het centrum van Parijs naar de ringboulevards, waar de stad het afval en het gruis
heen stuwt. Soult, Masséna, Davoust, Kellerman.
Waarom zijn die onzekere gebieden naar overwinnaars genoemd? Dat was ons
vaderland.
Er is niets veranderd. Ik zie, dat u na tien jaar nog altijd dezelfde bent: u gluurt
als een schuwe rat naar de deur van de salon. En ik houd me vast aan de leuning van
de canapé om niet van de hoes af te glijden. Wat we ook doen, we zullen nooit rust
vinden, de roerloze kalmte van een vredige wereld. We zullen tot het eind toe op
drijfzand blijven lopen. U transpireert van angst. U moet zich vermannen, mijn beste.
Ik ben bij u, ik houd uw hand vast in het donker. Wat er ook gebeurt, ik zal uw lot
delen. Maar laten we intussen het huis eens bekijken. Via de linkerdeur komen we
in een klein vertrek. Leren fauteuils van het soort waarvan ik hou. Bureau van donker
hout. Heeft u de laden doorzocht? We zullen in de intimiteit van de eigenaren
binnendringen en langzaam maar zeker het gevoel krijgen, dat we familieleden zijn;
zijn er op de bovenverdiepingen nog andere laden, dressoirs of zakken om
geïnspecteerd te worden? We hebben nog maar een paar uur tijd. Dit vertrek is
aangenamer dan de salon. De geur van tweed en Hollandse tabak. Op de planken
keurige rijen boeken: de verzamelde werken van Anatole France en de detective-serie
‘Masque,’ herkenbaar aan de gele omslagen. Neemt u plaats achter het bureau. Zit
rechtop. Het is toegestaan te fantaseren over hoe ons leven in een dergelijke omgeving
zou verlopen. Hele dagen om te lezen en te kletsen. Een Duitse herder zou de wacht
houden om eventuele bezoekers af te schrikken. En 's avonds zouden we met mijn
verloofde pandoeren.
De telefoon gaat. U springt met vertrokken gezicht op. Ik moet toegeven, dat dat
gerinkel midden in de nacht niet erg bemoedigend is.
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Ze controleren of je thuis bent om je 's morgens vroeg te arresteren. Sieffer
gebruikte dikwijls dergelijke methodes. We rennen de trappen op, struikelen, vallen
over elkaar heen en staan weer op. We moeten een hele reeks kamers door en u weet
niet waar de lichtknoppen zitten. Ik bots tegen een meubel en u tast naar de hoorn
van het toestel. Het is Marcheret. Hij en Murraille vroegen zich af waarom we
verdwenen waren.
Zijn stem weerklinkt vreemd in het duister.
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Ze hebben net Annie weten te bereiken in de Grand Ermitage moscovite in de rue
Caumartin. Ze was dronken, maar ze heeft desondanks beloofd morgen klokslag drie
uur voor het stadhuis te staan.
Toen ze de trouwringen hadden uitgewisseld, nam ze de hare en smeet hem in het
gezicht van Marcheret. De burgemeester deed of hij niets zag. Guy probeerde de
situatie te redden door in lachen uit te barsten.
Een haastig en geïmproviseerd huwelijk. Misschien zou je in de kranten van die
dagen een paar korte verslagen kunnen vinden. Ik persoonlijk herinner me, dat Annie
Murraille een bontmantel droeg en dat die kleding midden in augustus de stemming
nog onbehaaglijker maakte.
Op de terugweg wisselden ze geen woord. Ze liep arm in arm met haar getuige
Lucien Remy, ‘variété-artiest’ (dat had ik opgevangen bij het voorlezen van de
huwelijksacte); en u, de getuige van Marcheret, werd er genoemd als ‘Baron Chalva
Henri Deyckecaire, industrieel.’
Murraille liep heen en weer tussen zijn schoonzoon en zijn dochter en maakte
grapjes om de stemming te verbeteren. Zonder succes. Hij gaf het ten slotte op en
zei geen woord meer. Wij, dat wil zeggen u en ik, sloten deze merkwaardige optocht.
Er stond een receptie in de Clos-Foucré op het programma. Omstreeks vijf uur
verzamelde zich een aantal intimi, die speciaal uit Parijs waren overgekomen, rond
de glazen champagne. Grève had de drank en de hapjes in de tuin klaargezet.
We hielden ons op enige afstand van de anderen. En ik bestudeerde het gezelschap.
Er zijn heel wat jaren verstreken, maar ik kan me hun gezichten, hun gebaren en hun
stembuigingen nog precies herinneren. Onder de aanwezigen bevond zich Georges
Lestandi, die iedere week op de eerste pagina van het blad van Murraille zijn giftige
‘berichtjes’ en zijn aanklachten liet afdrukken. Gezet, autoritair, en een accent dat
zijn afkomst uit Bordeaux verried. Robert Delvale, directeur van het ‘Théâtre de
l'Avenue’, een fiere zestiger met zilverwitte haren, die zich erop beroemde ‘burger’
van Montmartre te zijn en voor een bohémien wilde doorgaan. François Gerbère,
een andere medewerker van Murraille, gespecialiseerd in het schrijven van verhitte
hoofdartikelen en oproepen tot moord, Gerbère behoorde tot die categorie van
hypernerveuze jongens, die slissen en graag voor Pasionaria en fascist van het eerste
uur spelen. Toen hij de universiteit verliet, had het virus van de politiek zich van
hem meester gemaakt. Hij was de zeer provinciale geest van de rue d'Ulm trouw
gebleven en het was verbazend hoe onbesuisd die achtendertigjarige student kon
zijn.
Lucien Remy, de getuige van de bruid. Qua uiterlijk een gladde mooie jongen met
witte tanden en haren, die glommen van de Bakerfixe. Je kon hem soms voor
Radio-Parijs horen zingen. Hij bewoog zich in het grensgebied van de music-hall en
de onderwereld. Ten slotte voegde Monique Joyce zich bij ons.
Zesentwintig jaar, blond en de maniertjes van een klein meisje. Ze was begonnen
aan een carrière bij het toneel, maar ze maakte er weinig indruk. Murraille had een
zwak voor haar en je zag haar foto dikwijls op de omslag van C'est la vie. Er werden
reportages aan haar gewijd. In één van die reportages werd zij beschreven als ‘de
elegantste Parisienne van de Côte d'Azur’. Sylviane Quimphe, Maud Gallas en
Wildmer waren natuurlijk ook van de partij.
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Te midden van al die mensen vond Annie Murraille haar goede humeur weer terug.
Ze omhelsde Marcharet, verontschuldigde zich en hij schoof met een plechtig gebaar
de trouwring weer aan haar vinger. Applaus. Er werd geklonken met de
champagneglazen. Men riep elkaar over en weer en er vormden zich groepjes.
Lestandi, Delvale en Gerbère feliciteerden de bruidegom. Murraille onderhield zich
in een hoekje met Monique Joyce. Te oordelen naar de blikken van Sylviane Quim-
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phe had Lucien Remy succes bij de vrouwen. Maar zijn glimlach bewaarde hij voor
Annie Murraille, die opdringerig tegen hem aan hing. Je kon wel zien, dat ze zeer
intiem waren. Maud Gallas en de rood aangelopen Wildmer speelden voor kelner en
brachten drankjes en hapjes rond. Ik heb hier in een klein tasje alle foto's van de
plechtigheid en honderden keren heb ik ze bekeken tot mijn ogen mistig werden van
vermoeidheid of tranen.
Ze waren ons vergeten. We bleven roerloos op een afstandje staan zonder dat
iemand de minste aandacht aan ons besteedde. De gedachte kwam bij me op, dat we
bij vergissing op dit vreemde tuinfeest terecht waren gekomen. U maakte een even
ontredderde indruk als ik. We hadden zo snel mogelijk onze biezen moeten pakken
en ik kan mijn plotselinge duizeligheid nog steeds niet verklaren. Ik liet u aan uw
lot over en liep werktuigelijk naar hen toe.
Er duwde iemand in mijn rug. Het was Murraille. Hij nam me mee en even later
stond ik tegenover Gerbère en Lestandi. Murraille stelde me voor als ‘een jonge
talentvolle journalist, die hij net had aangenomen’. En Lestandi reageerde onmiddellijk
met: ‘Zeer aangenaam, beste collega.’
‘En wat schrijft u voor moois?’ vroeg Gerbère me.
‘Verhalen.’
‘Verhalen schrijven, dat is uitstekend,’ merkte Lestandi op. ‘Daar kan je je vingers
niet mee branden. Neutraal terrein. Wat vind jij ervan, François?’
Murraille was er tussen uit geknepen. Ik had graag zijn voorbeeld willen volgen.
‘Tussen ons gezegd en gezwegen,’ zei Gerbère, ‘vindt u dat je in een tijd als de
onze nog verhalen kan schrijven? Ik persoonlijk heb absoluut geen fantasie.’
‘Maar wel een genadeloze stijl!’ protesteerde Lestandi.
‘Omdat ik recht voor zijn raap schrijf. Ik zet mijn grote bek open en meer niet.’
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‘En dan is het ook geweldig, François. Zeg ouwe jongen, wat ga je van je nieuwe
hoofdartikel brouwen?’
Gerbère nam zijn grote hoornen bril af. Hij veegde met een zakdoek heel langzaam
de glazen schoon. Hij was zeker van zijn succes. ‘Iets kostelijks. Het heet: Een
partijtje joods tennissen? Ik leg in drie kolommen de regels van het spel uit.’
‘En wat is dat, dat “joods tennissen” van je?’ vroeg Lestandi lacherig.
Hierop trad Gerbère in de details. Naar wat ik meende te begrijpen speelde je het
met zijn tweeën tijdens een wandeling of gezeten op het terras van een café. De eerste
die een jood bespeurde moest het zeggen. Vijftien punten voor hem. Als de andere
deelnemer er één zag stond het vijftien gelijk. En zo verder. De winnaar was degene
die de meeste joden had ontdekt. De puntentelling geschiedde als bij het tennissen.
Geen beter middel, vond Gerbère, om het reactievermogen van het Franse volk te
trainen.
‘Wil je wel geloven,’ voegde hij hier dromerig aan toe, ‘dat ik hun koppen niet
eens hoef te zien. Ik herken ze van op de rug! Ik zweer het!’
Zij zetten hun gedachtenwisseling voort. Er was iets, dat Lestandi tegen de borst
stuitte: dat die ‘smeerlappen’ nog een mooi leventje aan de Côte d'Azur konden
leiden en van hun borreltje konden nippen in de luxueuze ‘Cintra's’ van Cannes,
Nice en Marseille. Hij was bezig met een serie ‘kleine berichtjes’ over dat onderwerp.
Hij zou namen noemen. Je was moreel verplicht de betreffende autoriteiten op de
hoogte te stellen. Ik wendde mijn hoofd af. U was niet van uw plaats geweken. Ik
wilde u een teken van vriendschap geven.
Maar misschein zouden ze het merken en mij vragen, wie die dikke meneer was,
daar achter in de tuin.
‘Ik kom net uit Nice terug,’ zei Lestandi.
‘Nergens een menselijk gezicht te zien. Allemaal Blochs en Hirschfelds. Je wordt
er kotsmisselijk van...’
‘Dus,’ opperde Gerbère, ‘hoef je eigenlijk alleen maar het nummer van hun kamer
in de Ruhl door te geven... Dat zou de taak van de politie verlichten...’
Ze leefden op. Ze raakten in vuur en vlam. En ik luisterde braaf naar ze. Ik moet
zeggen, dat ze me verveelden. Twee doodgewone mannen zoals er miljoenen van
op straat lopen. Lestandi droeg bretels. Een ander dan ik zou ze ongetwijfeld de mond
hebben gesnoerd. Maar ik ben laf.
We hadden verscheidene glazen champagne gedronken. Lestandi onderhield ons
nu over een zekere Schlossblau, filmproducer en ‘een afgrijselijke roodharige jood
met een paars smoel’, die hij had herkend op de Promenade des Anglais. Die zou hij
beslist te grazen nemen, dat zwoer hij. Het begon te schemeren. Het hele gezelschap
verplaatste zich van de tuin naar de bar van het hotel. U volgde het voorbeeld en u
bent naast me komen zitten...
Toen, alsof wij plotseling allemaal onder stroom waren komen te staan, werd de
stemming levendig. Een nerveuze opgewektheid.
Op verzoek van Marcharet gaf Delvale een imitatie van Aristide Bruant weg. Maar
Montmartre was niet zijn enige inspiratiebron. Het boulevardtoneel was zijn leerschool
geweest en hij overstelpte ons met woordspelingen en moppen. Ik zie zijn gezicht
met die trouwhartige hondenogen en die dunne snor nog voor me. Hij wachtte zo
gretig op een lachsalvo, dat mijn maag ervan omdraaide. Wanneer hij doel had

[tijdschrift] Maatstaf, Maatstaf. Jaargang 21

getroffen, haalde hij zijn schouders op met een gezicht of hij het volstrekt onbelangrijk
vond. Die oude bepoederde kermisartiest deed nu en dan aan Guitry junior denken.
Vervolgens zong Lucien Remy een gevoelig lied, dat je dat jaar veel hoorde: Je
n'en connais pas la fin. Annie Murraille en Sylviane Quimphe verslonden hem met
hun ogen. En ook ik bekeek hem aandachtig. Vooral de onderkant van zijn gezicht
boezemde me angst in. Er sprak een zeldzame lafhartigheid uit.
Ik had een voorgevoel, dat hij nog gevaarlijker
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was dan de anderen. Je moet uitkijken voor die gebrillantineerde individuen, die
dikwijls in ‘woelige tijden’ opduiken. De voorstelling werd voortgezet met een
nummer van Lestandi in de stijl van wat toen ‘politiek cabaret’ werd genoemd. Het
was een aanslag op mijn smaak, maar Lestandi maakte ons vol trots duidelijk, dat
hij het hele repertoire van La Lune Rousse en Deux Anes uit zijn hoofd kende. Iedereen
heeft zo zijn stokpaardje, waarmee hij koketteert.
Dédé Wildmer klom op een stoel en bracht een toost uit op het bruidspaar. Annie
Murraille vlijde haar wang tegen de schouder van Lucien Remy en Marcheret
protesteerde niet. Ook Sylviane Quimphe stelde alles in het werk om de aandacht
van de ‘crooner’ te trekken.
Evenals Maud Gallas. Delvale stond bij de bar met Monique Joyce te praten. Hij
werd steeds opdringeriger en noemde haar ‘kindje’. Zij reageerde met een keellach
op zijn avances en schudde haar haren alsof ze een rol repeteerde voor een onzichtbare
camera. Gerbère en Lestandi voerden een gesprek, dat door de alcohol werd
verlevendigd. Ze hadden het plan in de salle Wagram een meeting te organiseren,
waarop de voornaamste medewerkers van C'est la vie het woord zouden nemen.
Murraille stelde voor zijn lievelingsthema ter sprake te brengen: ‘Wij laten ons
niet kennen’; maar Lestandi corrigeerde grappig: ‘Wij laten ons niet verjoodsen.’
Het was een onweersachtige middag en in de verte rolden de doffe lawines van
de donder. Nu zijn al die mensen verdwenen of ze zijn gefusilleerd. Ik neem aan, dat
niemand zich meer voor hen interesseert. Is het mijn schuld, dat ik de gevangene van
mijn herinneringen blijf?
Maar toen Marcheret op ons af kwam en de inhoud van een champagneglas in uw
gezicht smeet, dacht ik, dat ik mijn zelfbeheersing kwijt zou raken. U deinsde terug.
Hij zei kortaf tegen u: ‘Dat geeft een frisse kijk op de dingen, hè Chalva?’
Hij stond met gekruiste armen voor ons.
‘Veel beter dan water,’ lispelde Wildmer. ‘Hier zit prik in!’
U zocht naar een zakdoek om uw gezicht af te vegen. Delvale en Lucien Remy
plaatsten een paar ironische opmerkingen aan uw adres, waar de dames om moesten
proesten. Lestandi en Gerbère bekeken u op een vreemde manier en ik begreep, dat
uw kop hun die avond niet aanstond.
‘Een leuke verrassing zo'n douche, hè Chalva?’ verklaarde Marcheret, terwijl hij
u zachtjes op uw nek klopte, alsof hij een hond achter zijn kop aaide.
U vertrok uw gezicht tot een armzalige glimlach.
‘Ja, een lekkere douche...’ mompelde u.
Het treurigste was, dat u zich leek te verontschuldigen.
Ze hervatten hun gesprekken. Ze dronken. Ze lachten. Hoe kwam het, dat ik in
het algemeen geroezemoes deze zin van Lestandi opving: ‘Neem me niet kwalijk,
maar ik ga een ommetje maken’? Al voor hij de bar verliet, stond ik op het bordes
van het hotel. En daar troffen we elkaar. Toen hij me vertelde, dat hij van plan was
zijn benen wat te strekken, vroeg ik zo normaal mogelijk of ik hem gezelschap mocht
houden.
We volgden het ruiterpad. Op een gegeven moment liepen we het bos in. Een hoog
beukenbos, waar de zon die namiddag het weemoedige licht van de schilderijen van
Claude Lorraine verspreidde. Hij zei, dat het een goed idee was geweest om een
luchtje te scheppen. Hij hield erg van het woud van Fontainebleau. We converseerden
over ditjes en datjes. Over de diepte van de stilte en de schoonheid van de bomen.
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‘Hoogstamming...! Die bomen zijn minstens honderdtwintig jaar oud.’ Hij lachte.
‘Ik wil wedden, dat ik die leeftijd niet zal bereiken...’
‘Je weet het nooit.’
Hij wees naar een eekhoorn, die op twintig meter voor ons het laantje overstak.
Mijn handen waren klam. Ik zei, dat ik zijn wekelijkse
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‘kleine berichtjes’ in C'est la vie altijd met genoegen las en dat hij naar mijn mening
een mooie en moedige taak verrichtte, die de volksgezondheid ten goede kwam. Hij
antwoordde, oh! dat dat geen verdienste was. Hij hield niet van joden, dat was alles
en het blad van Murraille gaf hem de gelegenheid onomwonden zijn mening over
die kwestie te geven. Dat was eens wat anders dan die corrupte pers van voor de
oorlog. Murraille was natuurlijk in hoge winsten geïnteresseerd en hij had een zekere
neiging tot vrijblijvendheid, maar het blad was in handen van een ‘orthodox’ team.
Mensen als Alin-Laubreaux, Zeitschel, Sayzille, Darquier en hij zelf. En vooral
Gerbère, dat was de begaafdste van het stel. Makkers in de strijd.
‘En u, interesseert u zich voor politiek?’
Ik zei van ja en dat de zaak eens met een flinke bezem uitgemest moest worden.
‘Met knuppels bedoelt u!’
En om me een voorbeeld te geven begon hij weer over die Schlossblau, die met
zijn aanwezigheid de Promenade des Anglais bezoedelde. Nou, die Schlossblau was
naar Parijs teruggekomen en hield zich schuil in een woning, waarvan hij, Lestandi,
het adres wist. Er was maar ‘een kort berichtje’ voor nodig en een paar gespierde
militante jongens zouden bij hem aan komen bellen. Hij verheugde zich bij voorbaat
over deze goede daad.
De schemering viel. Ik besloot niet langer te aarzelen. Ik keek nog één keer naar
Lestandi. Hij had een buikje. Ongetwijfeld een smulpaap. Ik stelde me hem voor bij
het verorberen van een stokvisragoût. En ik dacht ook aan Gerbère, aan zijn
studentikoos geslis en zijn weke billen. Nee, het waren geen van beiden ijzervreters
en ik moest me niet laten intimideren.
We liepen door steeds dichter kreupelhout.
‘Waarom zou u achter Schlossblau aanzitten?’ zei ik. ‘Voor joden hoeft u niet zo
ver te zoeken...’
Hij begreep het niet en keek me vragend aan.
‘Die meneer, die net een glas champagne in zijn smoel heeft gekregen... weet u
nog?’
Hij barstte in lachen uit.
‘Oh ja... Gerbère en ik vonden, dat hij eruit zag als een sjacheraar.’
‘Een jood! Het verbaast me, dat u dat niet doorheeft!’
‘Maar wat voert hij hier dan uit?’
‘Dat zou ik ook wel eens willen weten...’
‘We zullen die smeerlap eens naar zijn papieren vragen!’
‘Niet nodig!’
‘Kent u hem?’
Ik haalde diep adem.
‘Het is mijn vader.’
Ik kneep zijn keel dicht en mijn duimen deden pijn. Ik dacht aan u om mezelf
moed te geven. Ten slotte spartelde hij niet meer tegen.
Het was eigenlijk idioot om die dikke met zijn bolle wangen te vermoorden.
(Uit: Les boulevards de ceinture)
(Vertaling E. Borger)
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Leren liegen Jean-Louis de Rambures in gesprek met Patrick Modiano
- Heeft u een bepaalde werkmethode?
‘Schrijven lukt me alleen als ik op ben van de zenuwen. Als het me gemakkelijk
afging, zou ik misschien op een evenwichtiger manier werken, 's morgens en dan
betrekkelijk vroeg naar bed. Helaas is schrijven voor mij een even afmattende als
moeizame bezigheid. Maar omdat het dagelijkse leven mij ook niet kan bevredigen
en omdat ik verschrikkelijk ongelukkig zou zijn als ik ophield met schrijven, heb ik
geen keus. Ik moet besluiten tot het leiden van een onevenwichtg leven.
Ik slaap meestal 's morgens en 's nachts (van twaalf uur tot ongeveer half vijf in
de ochtend) werk ik... U moet niet denken, dat dat alleen schrijven betekent, maar
ook, wanneer ik moe ben, het lezen van kranten of het doorbladeren van een of ander
jaarboek, tot het vinden van een extravagante achternaam mijn fantasie plotseling
weer prikkelt. Het belangrijkste is om een strenge regelmaat in acht te nemen zolang
je met de roman bezig bent (zeven à acht maanden). Ik weet dat ik, wanneer ik mij
één nacht ontspanning zou gunnen, al was het midden in de vakantie, mijn luiheid
de overhand zou krijgen. Ik zou onherroepelijk de draad verliezen.’
- Heeft u ook een dagelijks werkschema?
‘Nee, ik moet zeggen, dat er wat dat betreft niets vaststaat. Ik weet absoluut niet waar
ik heen ga. Ik ontdek mijn weg geleidelijk, als een automobilist, die bij het licht van
zijn koplampen de omgeving verkent. Werken volgens een van tevoren uitgestippeld
plan zoals Charles Plisnier dat deed en die, voordat hij met een roman begon, hele
scenario's van honderdvijftig bladzijden schreef, waarin alles al bepaald was alsof
het om een filmopname ging, dat lijkt op het eerste gezicht erg aantrekkelijk. Maar
het is ook verschrikkelijk gevaarlijk, want je loopt het risiko, dat je nooit tot daden
komt. In mijn geval vrees ik, dat ik jaren zou verspillen alvorens tot het eigenlijke
schrijven over te gaan. Ik construeer dus liever een roman zin voor zin zoals men
een huis steen voor steen opbouwt.
Er kan daarentegen geen sprake zijn van wijzigingen in wat al geschreven is of
van het schrijven van een tweede versie. Iedere zin moet definitief zijn. Anders kom
ik niet verder.
Dat kost natuurlijk veel tijd. Het komt vaak voor, dat ik een hele dag met één en
dezelfde zin bezig ben. Ik schrijf er één. Ik streep hem door. Ik herschrijf hem. En
tenslotte heb ik een stapel van tientallen losse blaadjes met mijn ballpoint
volgeschreven, met één enkele eindeloos herhaalde zin.’
- Hoe lukt het u om uw romans eenheid te geven, terwijl u zich zo op goed geluk
door uw inspiratie laat leiden?
‘Er is als het ware een melodietje op de achtergrond, dat mij tijdens het schrijven de
weg wijst. Rhetoriek is het probleem niet (ik probeer mijn zinnen niet op te bouwen
op de manier van Chateaubriand of van Maurice Bar-
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rès, ik wil ze juist zo kort mogelijk houden), maar de zorg het rythme niet kwijt te
raken. Om de continuïteit te bewaren moet ik voor bijna iedere zin alles wat eraan
voorafgaat herlezen. Wat de eigenlijke handeling betreft, geschiedt alles als door een
verrekijker, die men op de juiste afstand wil instellen. In het begin heerst er grote
verwarring. Alles is zeer vaag. En dan komt er een moment, zeer snel als je het geluk
hebt de eerste zin goed te kiezen en anders na dertig tot vijftig bladzijden, waarop
een personage ‘ik’ zegt en dan beginnen de dingen zich scherper af te tekenen. De
problemen, die zich vervolgens voordoen, betreffen herhalingen en dubbelgangers:
je schrijft een zin op, nog één en nog één. En dan merk je, dat het steeds dezelfde
zin is. Dat is niet ernstig. Je hoeft de twee overbodige zinnen maar door te strepen
en de onduidelijkheid verdwijnt. Of je merkt bij voorbeeld, dat twee personages met
verschillende namen er in werkelijkheid maar één vormen. Ook dan is het eenvoudig
de koers te corrigeren. Een voorbeeld: in De Ringboulevards komt een episode voor,
waarin de held samen met zijn vader naar de postzegelmarkt wandelt. In de eerste
versie was het niet zijn vader, maar een personage, dat als twee druppels water op
hem leek. Door van die twee personen er één te maken is het een stuk duidelijker
geworden.
Kort gezegd gaat het erom alles zo veel mogelijk te concentreren. In een roman
zit altijd een aanzienlijke hoeveelheid afval. Een kwart, in sommige gevallen zelfs
de helft. Wanneer men een niet al te groot boek schrijft, is het verlies vanzelfsprekend
minder dan in een boek van zeshonderd bladzijden. De lezer van nu, die over steeds
minder tijd beschikt, moet de kans krijgen een boek in één keer uit te lezen.’
- Uw drie romans spelen zich af in de bezettingsjaren. U bent zelf in 1947 geboren.
En toch krijgt men de indruk, wanneer men u leest, dat u die periode persoonlijk
heeft meegemaakt. Wat is uw geheim?
‘U moet er wel rekening mee houden, dat niet de bezetting op zich mij fascineert,
maar iets heel anders. Wat ik wil en wat ik probeer, is het weergeven van een soort
schemerwereld. Ik neem mijn toevlucht tot de bezettingsjaren, omdat die mij het
ideale, enigszins troebele klimaat, die enigszins bizarre belichting leveren. Maar in
werkelijkheid geef ik een beeld, buitensporig vergroot, van wat er vandaag gebeurt.
Hoe ik te werk ga om die periode leven in te blazen? Niet door historische werken
te raadplegen. Het is beter, dat het een beetje vaag blijft. Het stellen van al te veel
vragen moet vermeden worden. Maar door mij ter plaatse te oriënteren, precies zoals
een filmregisseur zijn locatie kiest voordat hij met een opname begint. Mijn fantasie
is dan ook bij uitstek visueel. Ik behoor tot een door de film besmette generatie, het
kan niet anders of die generatie is veel minder rhetorisch dan de vorige. Zodra ik mij
een aantal personen in een vertrek voor de geest heb gehaald, zie ik ze in beweging
komen. Zelfs het meubilair zie ik tot in de details voor me. Wanneer ik een roman
schrijf, moet ik de handeling absoluut localiseren. In het begin is er een zekere
achtergrond, die trouwens niet noodzakelijkerwijs aansluit bij de titel (hoewel die
altijd een topografische resonantie heeft).
In De Plaats van de Ster was het niet in de eerste plaats Parijs, maar Bordeaux
(Les Chartrons, François Mauriac) en Wenen (Oostenrijk-Hongarije, de eerste
germaanse stad, die ik heb leren kennen), die mij geïnspireerd hebben. In De
Ringboulevards was het Barbizon. In De Nachtronde het zestiende arrondissement

[tijdschrift] Maatstaf, Maatstaf. Jaargang 21

van Parijs: die wijk maakt tegenwoordig misschien een erg deftige indruk, maar ik
zie hem heel anders: het staat er vol met een beetje bizarre huizen uit de dertiger
jaren en herenhuizen, die een onbewoonde indruk maken. Wanneer je weet, dat de
officieren van de Gestapo en een heel stel onder-
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wereldfiguren er tijdens de bezetting onderdak hadden gezocht (ik heb de gelegenheid
gehad een woning in de rue de la Pompe te bezoeken, waar de meest afschuwelijke
dingen zijn gebeurd. Aan de badkamer was niets veranderd. Het was spookachtig)
dan wordt het er zeer geheimzinnig. 's Nachts wanneer de straten verlaten zijn, merk
je, dat de huizen het stempel dragen van wat er zich heeft afgespeeld.
Om dat aan te voelen maak ik lange zwerftochten met een opschrijfboekje in de
hand, waarin ik als een soort maniak alles wat mij getroffen heeft noteer: geen
nauwkeurige feiten - aan realisme doe ik niet - maar aanduidingen van een bepaalde
sfeer. Soms gaat het om het oude adres van een of andere ster van de stomme film,
dat ik bij het doorbladeren van een oud filmjaarboek heb ontdekt en dat ik ter plaatse
ben gaan verifiëren. Of het is de ingang van een woning of een liftkoker, die mij
getroffen heeft door een bepaalde lichtval. Iedere keer noteer ik: avenue Kléber
nummer zoveel, stijl van het gebouw, bijzonderheden van het licht... Ik heb schriften
vol huisnummers. Het is niet nodig om te weten of er zich daar, dertig of veertig jaar
geleden, werkelijk een drama heeft afgespeeld. Als ik het mij maar kan voorstellen.
En als ik dan, thuis gekomen, in het telefoonboek de naam van de bewoners van het
pand in kwestie opzoek en op iets ongewoons stuit, begint mijn fantasie er meteen
op voort te borduren.’
- Maar uw romans zijn ontegenzeggelijk voor een deel autobiografisch.
‘Ja, maar die autobiografische elementen worden door mijn verbeelding volkomen
omgewerkt. De dingen voorstellen zoals ze in werkelijkheid zijn gebeurd, dat lijkt
mij niets voor een roman. Om een roman te schrijven moet je vertekenen, concentreren
en significante details zoeken in het grauwe feitenmateriaal en ze vervolgens enorm
vergroten.
Wat betreft De Ringboulevards heb ik mij in principe door mijn vader laten
inspireren.
Maar wat ik vertel is niet echt gebeurd. Hij heeft nooit geprobeerd me onder de
metro te duwen. Zijn houding tegenover mij was eenvoudigweg vijandig. Dus koos
ik deze spectaculaire handeling om die vijandigheid, die ik in hem voelde, te
symboliseren.
Wanneer mensen zich in mijn boeken herkennen, zeggen ze: ‘het is schandalig,
het is gelogen’. In zekere zin hebben ze gelijk. Maar tegelijkertijd is het de waarheid
zelf, tot zijn uiterste consequentie's doorgevoerd.
Acteurs en actrices laten zich ook grimeren om er echter uit te zien. Neem Greta
Garbo. Op het filmdoek heeft ze altijd schitterende, reusachtig lange wimpers. In het
gewone leven was dat niet het geval, want ze had praktisch geen wimpers. Maar dat
neemt niet weg, dat haar waarheid het hebben van lange wimpers was.
U zult zeggen, dat je, willen deze kunstgrepen slagen, in zekere mate tweeslachtig
moet zijn en een zekere afstand tot jezelf moet hebben.
Dat is ongetwijfeld waar. Maar hoe kan je romanschrijver worden zonder te leren
liegen?’
Copyright © 1973 Le Monde
Vertaling E. Borger
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Henk van Benthem Gedichten
Avondtrein
Ze zat in zomers decolleté
en onder bont met zijden voering.
Ik keek haar aan met veel ontroering.
't Was in een tweede-klas-coupé.
Ik dacht: ik zie nogal wat vet
op hoofd en handen bovendrijven.
Een zwaar verzegeld postpakket.
Is dit nu werk in uitvoering
of hoort het zo te blijven?
Ik ging een raampje openschuiven
om niet te veel haar lucht te snuiven.
Het stuk werd, eenmaal aangekomen,
als op bestelling meegenomen.
Een auto zou het vóór de morgen
nog onbeschadigd thuisbezorgen.

Carpe diem
Hij zei tot mij: ‘Je moet niet zoveel vragen.
Straks komen mooier en dus rijper dagen.
Negentien jaren, dat is nog erg jong!’
Maar, ach, ik piepte niet zoals hij zong.
Ik wachtte even en toen vroeg ik naar
zijn jongste zoon van even achttien jaar.
‘O,’ zei hij, ‘die is pas verloofd met Lies
en gaat met haar tweemaal per jaar naar Nice.’
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Twee katten
Ik zag over de weg een katje lopen.
Het dook in gras en kroop weer weg in hoeken.
Ik wou het pakken want men zou het zoeken.
Maar, ach, ik heb het duur moeten bekopen.
Een juffrouw kwam naar buiten. Wat ik heb ervaren,
dat zal ik u maar verder in zijn lengte sparen.
Ik dacht: ‘Is dit nu dank, die ik verdien?’
‘Of ik het and're katje had gezien?’
Ze zei zoiets om uit te laten komen:
één katje was door mij al meegenomen.
Ik kreeg haar, hoe dan ook, niet tot bedaren.
Ze hield maar vol, dat er twee katten waren.
Totdat ik dacht: ik reken háár maar mee
en haar na afloop zei: er liepen er toch twee...

Bankkantoor
Ze is graag aangehaald zoals een poesje.
En met een hele lieve-woorden-keur
verbreken ze de dagelijkse sleur.
Noemt hij haar lieveling of schat of snoesje
dan krijgt zij soms nog eventjes een kleur.
Maar vrij gauw na een onbenullig smoesje
beginnen ze te gooien met een hoesje
om straks te stoeien in de tussendeur.
Wanneer hij 's avonds thuiskomt bij zijn vrouw
en zich aan tafel schuift voor avondeten
ziet hij de ring, die schittert aan haar hand,
de vaste vingerwijzing voor zijn trouw.
En dan is hij opeens geheel vergeten
het avontuur, dat in hem is ontbrand.
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Arie B. Hiddema Bah, bah, bah en nog eens bah!
Als Franz Liszt, der Franzzz zeggen ze hierzo, met z'n eksoties ravenzwarte haren
wapperend om z'n magere doodskop dreunend uithaalde in de finale van z'n
DoDenDans vielen de vrouwtjes bij bosjes flauw in de zaal en moesten met man en
macht weer bijgebracht worden. Die rakker van een Paganini dito met een sterretje.
Die scheurde bezweet tijdens de pauze de zaal uit en roste in een koets over de
kinderhoofdjes naar z'n Neukie. Een geheel in het zwart gekleed heer gaf Mozart,
die op dat moment toevallig niet op de kegelbaan de beest uithing, opdracht voor het
komponeren van een Requiem. Het werd Mozarts eigen Dodenmis, omdat ie de pijp
uitging tegen het eind van kant 1. Later, veel later pas werd die muziek serieus of
zelfs klassiek. Als je vandaag de dag popmensen hoort praten dan rijzen de haren je
te berge, zo serieus nemen ze hun muziek. De dood in de pot natuurlijk, dat
studentikoze gedoe.
Vooral dertigers vallen wat dat betreft vreselijk door de mand. In de vijftiger jaren
mochten ze van hun burgermansouders niet naar rock en roll luisteren, omdat dat
negermuziek was. En seks! En seks was vies! Tegenwoordig praten diezelfde dertigers
minachtend over nichtenrock. Zo schrijdt de beschaving voort. Als ze stuff roken
(en dat doe je toch voor je lol zou je denken) worden ze vaak zo COOL! zo cool man!
dat ze geen spier meer durven te vertrekken.
‘Je lácht jochie!’
‘Ik?’
‘Ja! Jij! Ik zag je lachen!’
‘Ik?’
‘Jij ja! Jij doet altijd zo opgefokt... Als je maar weet dát dát niet doorgetript is.’
‘Ik zou m'n bek maar houden als ik jou was. Jou zag ik gisteren zélf nog lachen!’
‘Mij?’
‘Ja! Jij!’
Enzovoorts. Alleen ze zeggen het niet. Zeiden ze maar wat. Ze zeggen niks. Sluiten
laf hun ogen om het leven voorbij te laten kabbelen en denken konstant in hun eigen
vicieuze cirkeltjes. Eng. Vreselijk eng. Bestudeerd als de pest, zijn zich van alles
bewust en schijnen uitsluitend aan de indruk te denken, die ze op andere mensen
maken. Blijven steken in hun paranoyaatjes in plaats van dat als een onvermijdelijke
fase waar je doorheen moet te zien. Planten zijn het. Kaktussen. Paddestoelen, maar
ja... wat je rookt en slikt dat ben je.
Als reaktie op die saaie pieten gebruikt de volgende generatie jongemannen bruine
maskara, henna en zwarte nagellak. Dragen ringetjes in hun oortjes, hebben rottende
tanden van het opiumschuiven en chocoladerepen eten, scheren hun wenkbrauwen
af en poederen hun wangen om de meeëters te verbergen. Ook hun verloofdes doffen
zich op alsof er nooit een emancipatiebeweging bestaan heeft. De Zeventiger Jaren.
Hysterie, vervoering en dekadentie. Bill belt Bonny, z'n vrouw, die op toernee is in
de States met een eigen groep. Jonges! Kijk es! Jonges! Een meid met een gitaar!
schreeuwt steevast het progressieve poppubliek. Ze zingt nog eigen nummers ook,
die uiteraard niet z o vleiend zijn voor het man-
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nelijk geslacht, dat gewend is over vrouwen te zingen alsof dat wezens van een lagere
orde zijn. Nou is ze over haar toeren, Bonny, omdat ze van een of andere platenbons
zo'n keutelnummer van Burt Bacharach op moet nemen. Walk On By.
‘Moet ik het doen Bill?’
‘Moet je zelf weten.’
Hij morst allang niet meer met z'n bier als in die griezelfilm van Peter Lorre, doch
spuugt het reeds in een straal uit.
‘Was je maar hier Bill...’
Klik/en de verbinding is verbroken.
‘Hier!’ zegt een moederlelijke jongen die alsmaar over z'n weldoener in Madagascar
praat. ‘Net gemaakt!’
Het is een polaroid foto van Bill met een eigenaardig peinzende, verdrietige
uitdrukking in de ogen.
‘Thanks man... Sophisticated... Zet je handtekening erop, als je tenminste beroemd
bent,’ zegt Bill afwezig.
‘Waarom ga je niet bij haar in de groep spelen, Billemans?’ pest Phill, die zulke
witte tanden heeft dat niemand gelooft, dat ze echt zijn. ‘Zeker als bassist,’ gilt Gerry.
‘Of Bill op sologitaar en zij op bas,’ oppert Phill.
‘Dat zal ze wel niet willen,’ koert Gerry.
Wat moet je anders doen als mekaar opjutten als er een perskonferentie waar
niemand op komt dagen is georganiseerd.
Sinds een paar weken toeren ze door Duitsland. Elke dag hetzelfde liedje: slapen,
eten, reizen, repeteren, geluid testen, spelen, recepties bezoeken en vlak voor het
optreden stomme vragen beantwoorden in plaats van je goed kunnen konsentreren.
Het lijkt wel of er nooit een eind komt aan al dat gewapende beton. Keulen. Aken.
Bonn. Kassei. Duisburg. Düsseldorf. Frankfort. Ze zien er geen barst van en dat is
misschien maar goed ook.
Amerika in Optima Forma. Kraak noch smaak. Die verdammte sauerkrauts vinden
alles goed. Als het maar óóórverDovend hard is en als je er maar op flipt.
Tien keer per dag wordt Tim wel gevraagd of het waar is, dat hij leukemie heeft?
Nein! Nooit gehad. Nu nicht en iek bien ook niet van plan het te krijgen in de
toekomst. Al z'n broeken zakken van z'n kont, omdat hij zo mager wordt en niemand
in de buurt om ze nauwer te maken, behalve de onvermijdelijke groepies met Wursten
waar de belletjes vet uitspuiten, lauw bier uit blik en syfilis.
Bill heeft het zowaar aan z'n grote teen en zwéért erop dat ie dat in Amsterdam
opgelopen heeft.
Ooooh hooo hooo
I love you so
wooo hooo hooo
See my toe!
Cause you left me standing there, zingt hij jodelend.
‘Laat Bonny het maar niet horen Bill!’ pest Phill.
‘Weet je veel wat die heeft,’ lacht Gerry.
‘ONS maakt zoiets niks uit,’ antwoordt Bill dan steevast.
‘Ik kén dat... die zogenaamd moderne echtparen,’ zeurt Phill door en hij kan het
weten, aangezien z'n vader, die operettezanger was plotseling homo werd. Tijdens
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de voorstellingen gleed ie zogenaamd uit en greep de koorknapen dan bij hun pik.
Berucht was ie!
‘Struggle is the natural state of life,’ zingt Gerry, die de laatste weken aan het
komponeren is geslagen en een voorkeur heeft voor Black Comedy. Het liefst zou
ie een ruimtevaartpak aantrekken op het toneel. Een pak met spiegels waar de hele
zaal zichzelf in kon zien.
Kennelijk is ie wat die zwarte humor betreft geïnspireerd door deze toernee. Wat
een toestanden! Volslagen krankzinnig! De eerste avonden hebben ze een afrastering
van schrikdraad met 220 volt erop om het podium... tot de impressarioos erachter
kwamen, dat die fatale stroomstoot juist een kick, ein KIEK voor dat wakkere jonge
volkje was. Bij bosjes, als motjes om een vlam sprongen ze erin, ja... vertrapten en
vermorzelden elkander om
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maar de eerste te zijn en spartelden uit alle macht het ziedende, opzwepende ritme
van hun favoriete band mee tot de dood erop volgt. Tot deze rage, zoals gewoonlijk
door de autoriteiten wordt verboden.
Meteen won Ferris Wheel de populariteitspoll van het blad voor tien tot
twaalfjarigen Milestones vóór The Sweet, David Bowie, Alice Cooper, Black Sabbath,
The Hepatitus Sisters (twee zestigjarige travestieten met spataderen), Deep Purple
en The New-York Dolls.
‘Dát is een goeie generatie! Wat ik je brom!’ meent Jeff ironies. Swingen die
Panne hinaus met hun bratwurstbeat, peppillen, quaalude, pils en hells angels, zo
karikaturaal als ze zelfs in Amerika niet meer rond durven te lopen. Knoerten van
ringen aan alle vingers met tien centimeter lange pinnen om elkaars ogen uit te steken,
wangen open te halen of oren af te snijden. Hoge schoenen, die vonken op de
straatstenen met stilettoos, ijzers en spijkers. Boksbeugels. Fietskettingen met
glasscherven. Ballpoints met mosterdgas, napalmlucifers en revolvers. Elke avond
worden er wel gewonden per ijlbode naar het hospitaal gebracht of geopereerd in de
speciale ambulances, die dag en nacht door de steden in dit deel van de beschaafde
wereld rondjakkeren.
Rookten ze maar stuff! Net als wij! zuchten hun ouders, terwijl ze zedig tegen de
muren vliegend hun country en westernplaten meezingen met het tekstboek op schoot.
Mét de avond... je zou bijna vergeten, dat er nog muziek gemaakt werd ook... met
de avond dus beginnen ze beter te spelen. Geolieder. Beginnen een groepsgeluid te
ontwikkelen in plaats van elkaar de loef af te steken met alsmaar briljantere en
virtuozere soloos.
Muziek, die altijd doorstroomt als jazz of indiase ragaas in plaats van ie-de-re keer
maar weer te-rug te val-len op die hotseknotserige afterbeat van Tsjikke BOEM Tsjikke
BOEM op de tweede tel, refreintjes met koortjes, die avond aan avond hetzelfde zijn
en riffs, die om de tien sekonden terugkeren.
Luistermuziek om op te dansen. Muziek voor Body and Soul. Zeer diepzinnige
teksten, die erg eenvoudig, zelfs onbenullig lijken. Als Zen-Boeddhisme.
Kenners beginnen al te knikken in de zaal.
Cause that's life!
Seven times DOWN
and eight times UP!
Pijn in je strot krijg je van dat zingen in die rokerige zalen. Tim kent een stuk of
wat zangers, die voor hun dertigste stierven aan keelkanker omdat het publiek het
roken niet kon laten. Vooral de intieme nachtklubs zijn wat dat betreft berucht in
vakkringen.
In Heidelberg, in een kokend hete uitzinnige bioskoopzaal met jugendstil
schemerlampjes op de tafeltjes hebben Phill en Bill weer es ruzie en schelden elkaar
de huid vol op het toneel, net balletdansers tot Phill van woede z'n kauwgom inslikt
en blauw begint aan te lopen achter z'n doorzichtige drumstel.
Omdat ze net op dat moment door een rock en roll medley daveren, waarbij de
ene helft van de groep de originele versie letterlijk speelt en de andere helft een
feedback tegenmelodie, heeft niemand in de gaten wat er gebeurt tot Phill reutelend,
rochelend en roffelend ondersteboven valt tijdens een superopzwepende orgelsolo
van Gerry, die Phills gereutel aanvankelijk imiteert op z'n pijploze toetsen, tot grote
vreugde van Das Publikum, dat getuige denkt te zijn van een nieuwe rage, een nieuwe
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dans en luid juicht als de kogelronde slavink, die Ferris Wheel de laatste week
achtervolgt scheldend en tierend het podium opklautert met z'n sandwichbord met
op z'n buik de tekst:
Bah!
Bah!
Bah!
En nog eens Bah! (maar dat op z'n rug). Het is de rondborstige Frankforter van
32 jaar, die nog bij zijn ouders op een zolderkamer woont en die met een privat-aktion
tegen de hand over hand toenemende dekadentie bezig is.
Gul lachend tegen de herren van de pers wijt
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hij zijn kolossale omvang aan de zenuwen.
D'een wordt er mager van, d'ander dik, zoals ik! glundert hij zo blij als een kind.
Phill zou zeker gestikt zijn als BahBahBah-mans hem niet had opgetild en een
ongelooflijke dreun tussen de ribben had gegeven en onder homeries gelach van het
razend enthousiaste publiek spuugt Phill de bijna fataal geworden kauwgombol uit,
schiet snel achter de trommels, bekkens en pauken en geeft ze van jetje, terwijl z'n
koene redder danst tot hij een ons weegt en met opengesperde ogen z'n boodschap
de zaal tracht in te slingeren: Mehr Schlagers! Schlagers! Schlagers!
‘Ik zal blij zijn als ik de vijfendertig haal,’ zegt hij die avond tegen een persmuskiet.
‘Met m'n driftigheid, dikte, kortademigheid en aambeienplagen! Als ik die Ferris
zie, die Tim Ferris dan moet ik al kotsen! Bah! Hij leidt een gedegenereerd leven!
Bah! Laat hij een voorbeeld nemen aan Rex Gildo. Die is al jarenlang een goed
voorbeeld voor onze jeugd! Of desnoods Udo Jürgens... maar die Ferris! Bah! Bah
en nog eens BAH!’
Jeffry, geboren in een pub nadat z'n moeder opgetogen uit een Greta Garbo film
kwam, lacht zich het apelazarus. Vergeet op slag z'n Love! Devotion! and
Meditation-trip. Dát heeft ie tijdens z'n veilige, lukratieve en dus saaie bestaan als
sessionmuzikant nooit en te nimmer meegemaakt. Soms verdiende hij wel vijfhonderd
gulden in een uurtje, omdat hij een grootmeester in overdubben was. Op menige
plaat speelt hij alles, behalve drums, al stonden er dan op de hoes vijf of zes totaal
andere namen van muzikanten vermeld.
Met alles en iedereen heeft ie platen gemaakt. Of hij goed of slecht speelde deed
er niet toe, want alles verliep volgens de regels van de vakbond, een tak van de maffia.
De platenmaatschappij was eigendom van een andere tak van dezelfde maffia... Als
de mensen maar aan
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de gang blijven zeggen ze wel eens.
‘Leuk bestaan? Sessionmuzikant?’
‘Hou op! Vreselijk! M'n accountant raadde me aan wat voor huizen en autoos ik
kon kopen met het oog op de belastingen en zo. Vijftig gitaren had ik op het laatst
en maar luisteren naar platen van konkurrenten, want iedereen is je rivaal en alle
leuke dingen pik je natuurlijk meteen. Professioneel nietwaar?
Brood op de plank, nietwaar! Moord en doodslag... haat en nijd. Likken naar boven
en trappen naar onderen. Paranoïde op het leipe af, want elke dag, elk uur kan er zo'n
idioot opduiken, die beter kan lijmen en slijmen als jij... ik heb het meegemaakt... ik
zal z'n naam niet noemen, want het is een van de grootste gitaristen van deze tijd, al
ben je dat al snel in de pop... hihihi... ik heb het meegemaakt hahaha, dat die slijmerd
bij me thuis kwam met een bandrekorder onder z'n chinchille jas... en ik zat te
repeteren, vingeroefeningen en zo, want je zat altijd te oefenen en die hufter nam het
op en speelde het de volgende dag superstereo na op de tweede elpee van z'n
supergroep... Ach ja. Vijfentwintig is ie nou en al vijf hartaanvallen op het nippertje
overleefd en een beroerte, dus geschonken wordt het je niet zullen we maar denken
en bij de pakken neerzitten, rankuneus worden of aan de drugs gaan is allemaal te
makkelijk. Het leven is een voortdurende strijd tegen gemakzucht, luiheid en
konformisme. Dóórgaan moet je tot je láátste druppel bloed. Angst, rankune en
verslaving maakt dat je niets meer kan... laat staan kreatief zijn.’ Die Jeff toch! Met
z'n glimmende lakschoenen maat 45 met gespen opzij. Soms zegt ie dagenlang niets
en dan lult ie je de oren van het hoofd, zoals nu tegen Carlos. Carlos uit Cuba, oudste
uit een gezin van zestien kinderen en gevlucht in 1966. Scharrelt sindsdien van bed
tot bed. Niks wil ie hebben. Geen bezit. Geen huis. Geen platen. Geen geld. Geen
zekerheden. Alleen z'n bongoos en timbales.
‘Zeg... ahum... Carlos. Heb jij daar nou nooit last van? Ik bedoel... jij bent een
neger, net als Pépé en wij zijn blank. Het publiek. Spooky, onze tourmanager met
z'n welgeschapen twaalfjarige zoon van tweehonderd pond hihihi... iets voor de hoes
misschien, maar goed... Carlos. Ouwe pik. Ik zat vannacht in een tent met allemaal
negers, militairen en ik was de enige blanke daar. Voelde me ENORM opgelaten, GEK
werd ik bij de gedachte, dat ze me zaten af te leggen!’
‘Dat deden ze ook HaaaaaHaaaaaHaaaaa!’ lacht Carlos breed zonder z'n
fonkelnieuwe mondharp uit de mond te nemen.
‘Maar je KON tenminste weglopen,’ komt Pépé ertussen. Soulbrothers. ‘Wij niet...
want jullie blanken hebben alles! Tanks! Vliegtuigen! Bommen! Plus dat vermaledijde
gevoel, dat jullie kultuur de ENIGE, of toch minstens de BESTE aller tijden is.’
‘Ik heb veel schilderijen van Jezus gezien,’ loeit Carlos. ‘Op Cuba, maar hij was
altijd blank... nooit een jood!’
‘Wij hebben niets te verliezen!’ sist Pépé.
‘Niets! Slechter als nu kunnen we het nooit meer krijgen... Jullie beschaving staat
op instorten, want die is gebouwd op ONS bloed! Wij! Slaven! We moesten
godverdomme nog zelf roeien ook naar Amerika! En voor wat! Nou! Wat zijn
amerikanen anders dan gevluchte rovers, spitsboeven, kinderverkrachters, piskijkers
en godsdienstfanatici uit Europa??? Nou!’
‘Jullie zijn ziek! Vet! Dekadent!’ schalt Carlos.
‘Zo bedoelde ik het niet,’ pruttelt Jeff. Een grote kans, dat ie weer drie dagen niks
zegt.
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‘Maar WIJ wel! Voor ons is het geen spelletje... of gespreksonderwerp, waaruit
blijkt hoe intelligent of hoe progressief of wat dan ook ik ben! Of... hihihi... hoe ik
me zelf haat haaahaaahaaa!’
‘Ik haat mezelf helemaal niet,’ zegt Jeff, ietwat kinderlijk tegen Carlos.
‘Dat is IN!’ meent Carlos. ‘Ik kan geen kroeg binnenstappen of er komt wel zo'n
student naar me toe om te vertellen, dat Wij, als we
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de macht krijgen alle blanken maar es van Jetje moeten geven!’
‘Ik niet.’
‘Jij bent ook geen student! Jij weet wel beter! Jij weet wel, dat het gebeurt!’
‘Denk je?’
‘Wat doet het ertoe! Wat doet het ertoe?
Niks toch zeker! Er zijn twee soorten mensen: mensen met macht en mensen, die
macht willen hebben... allemaal dezelfde mensen, alleen hebben ze andere gezichten...’
‘Laatst kwam ik een man tegen,’ komt Pépé er clownesk tussen. ‘Een man met
bongoos... Zukke bongoos...’
Met z'n eeltige knuisten wijst hij de omtrek van een Fiat 600 aan.
‘Paars was hij. Pimpelpaars met oranje benen en... en? en? een bananenrokje aan
en... en? en? en? en dat tilde hij op... die man en... en? en? wat zat eronder?’
Stilte.
Op straat beneden het hotel remt een auto piepend uit alle macht en meteen daarop
zet een hond, die kennelijk aangereden is het op een klaaglijk janken.
‘Een grooooote roooooie kont!’ antwoordt Pépé zichzelf.
‘Je méént het!’ schampert Carlos.
‘En sproeten!’ keft Pépé.
‘En kon ie spelen?’ giechelt Jeff, die wel vermoedt waar de schoen wringt.
‘NEE! Geen Moer! Maar dat kwam niet omdat hij zooooo'n grooooote roooooie
kont had!’ gilt Pépé.
‘Right ON. Right on!’ brult Carlos bulderend van instemming.
‘Laat eens naar je kont kijken Pépé,’ oppert Jeff.
‘Je kamme kont kussen,’ luidt het lakonieke antwoord.
Carlos zat een paar jaar in een single-groep. Soul! Drie gouden hits hadden ze
achter elkaar. Geld ving ie niet, omdat ze bij een klein (blank) maatschappijtje zaten
en kleine maatschappijtjes worden nooit betaald door de Machtige Inkoop
Organisaties; als ze een grote bek hebben kopen ze gewoon geen platen meer van
ze.
Daarna werkte hij een tijdje in een knokploeg van een inkassokantoor, dat
onbetaalde rekeningen voor een prikkie opkoopt en dat arme donders onder bluf en
dwang alsnog probeert te laten bloeden. Pépé werkte daar ook, nadat hij drie jaar in
een groep had gespeeld waarvan de zanger zo stom was geweest om te zeggen, dat
hij met de zwarte panters sympathiseerde, zodat ze op de zwarte lijst terechtkwamen.
‘Waarom deden jullie dat? Andere arme donders afpersen?’
‘Ach ja... als je arm bent kun je geen principes hebben. Principes zijn luxe.’
Ferris Wheel is dus helemaal niet zo gek voor ze.
Neem Gerry, de organist. Van z'n moeder moest hij tandarts worden. Of apotheker.
Kleedt zich als een cowboy. Vijf gouden kiezen, rood geverfd haar met een gele
kuif.
Twee keer getrouwd met dezelfde vrouw en twee keer weer gescheiden. Voelt
zich een MENS nu hij in een groep zit. Spelen en aan niets anders meer denken.
Prachtig! Hoe meer toernees hoe beter. Poen heeft ie toch zat als enige erfgenaam
van een papiermagnaat.
In Hollywood heeft hij een kast van een huis bovenop een heuvel. Met een eigen
opnamestudio met achtsporenapparatuur, die nu staat te verrotten omdat hij het daar
in z'n eentje niet meer uithield. Zonder vrouw... Hij had nooit moeten scheiden.
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Misschien trouwt ie wel weer met haar al voelt ie zich nu gelukkig. Arm en gezond
en eindelijk iets om naartoe te leven: vergetelheid, want als we ooit nog eens beroemd
worden HaaaHaaaHaaa dan begin ik meteen weer een nieuwe groep! Reken maar
van yes! Roem stinkt!
Of Phill. De hypochonder van de groep. Altijd ergens pijn, koorts, griep en zat als
drummer in een groep van de 100.000 dollar per avond kategorie en die op stel en
sprong een toernee door de States moest maken, omdat de Boss van de
platenmaatschappij in een vlaag van
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waanzin een totaal onbetekenende groep had gekontrakteerd voor 200.000 dollar en
evenzo vele dollars per elpee. Minimum! Nou! Die moest dus snel op toernee met
een beroemde groep om bekend te worden bij het Grote Publiek. Tijdens het eerste
konsert al, net toen de zanger van Unknown van hysterie in gebroken glazen lag te
kronkelen op het toneel en hevig bloedend afgevoerd moest worden viel hun eigen
zanger van het podium en brak z'n heup. Mafkees! Hij had het nog niet eens in de
gaten ook, omdat ie van die vuiligheid, van die quaalude of sopor geslikt had.
Helemaal daas.
In het ziekenhuis wisten ze van niks, zodat ie vreselijke nachtmerries kreeg van
het afkicken. Gerry zit trouwens ook zwaar aan dat spul. Phill kan het zien aan z'n
pingpongende ogen. Pijn voelt ie ook niet. Gisteren ging ie met z'n blote kont op een
brandende peuk zitten en niets in de gaten. Een slecht teken. Na een maand ben je
al verslaafd aan die vuiligheid en vooral de kombinatie met alkohol kan fataal zijn.
Twee flessen whisky drinkt ie per dag. Laatst zei ie, dat dat de ideale manier was
om zelfmoord te plegen:
whisky drinken en niet meer eten. Gerry is gek! Phill kent z'n pappenheimers. Dat
malle haar. Eens is ie zo stoned dat ie niet meer weet hoeveel van die oranje pilletjes
hij geslikt heeft en dan kan ie geen adem meer halen of stikt in z'n slaap, omdat ie
braakt en niks in de gaten heeft.
De zanger van z'n vorige groep woont nu bij z'n grootmoeder in Surry. Tuinman
is ie.
De hele dag spitten in de buitenlucht tot ie zo moe is, dat ie zonder akelige
nachtmerries in slaap valt. Zelfs koffie kan ie niet meer drinken, omdat ie dan vreselijk
opgefokt wordt en begint te vechten met de eerste de beste, die hem tegenspreekt.
Phill vraagt zich al een week af of hij dat Gerry zal vertellen. Hij krijgt die pilletjes
trouwens op recept van de dokter, dus het zal niet eens meevallen. Enfin... eindelijk
neemt hij Bill te pakken en zet hem dat eeuwige gesar betaald. Als Bill midden in
de nacht de trappen van het hotel bestijgt heeft Phill alle lampen eruit gedraaid.
Aardedonker is het.
Geen maan of niks. Als Bill op de vierde étage is begint Phill waanzinnig te gillen
en bijt Bill pardoes in z'n enkel. Nee maar! Wat schrikt die Bill!
Het is de avond voordat ze optreden op het popfestival Drei Tage Leut Und Freude.
Het zal ze nog lang heugen!
Voor hen in het programma spelen The Silver Sadoos. Een duitse groep met
prima-donna kuren. Nazi-helmen op hun platte kop.
Swastikaas om hun nek. Zwartgeverfde ogen en lippen. Hun leren pakken vallen
van voren homo-eroties open, zodat je de diamanten in hun navel ziet glinsteren.
Voordat ze beginnen te spelen flipt een van de twintig bandleden het hart uit z'n lijf
en meteen gaat de rest er in een kring omheen staan en begint vreselijk te schreeuwen.
Tijdens hun optreden draaien ze een horror lightshow met veel rood bloed, slachten
kippen en springen in tobbes met rose-rood badschuim, terwijl het ongeduldige
publiek, waarvan ze het liefst zouden willen dat het en masse zelfmoord pleegde of
toch minstens dat er brand uitbrak, want het is er toch maar alleen om te manipuleren
SPIELEN brult. En GO! GO! Goooooo!
Twee uur lang spelen ze hun ijzeren repertoire kneedbommen hits. Honden, katten,
geiten, koeien, paarden, schapen, van alles op het toneel. Terug naar de romeinen!
En maar scheiten! De hele bliksemse boel!
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Muizen laten ze los, die natuurlijk meteen vertrapt worden. Om kotsmisselijk van
te worden.
De leden van Ferris Wheel komen op met het sterke gevoel, dat ze heren,
superbeschaafde heren op leeftijd zijn. Alleen Gerry is in z'n element, maar die spaart
dan ook stilettoos de laatste tijd. Vijftig heeft ie er al.
Tijdens het tweede nummer weerklinken politiesirenes en het blijkt, dat The Silver
Sadoos de organisatoren overvallen hebben en er vandoor zijn met de kas, groot
tweehonderd dui-
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zend mark. Die diamanten in hun navel blijken zowaar echt te zijn. Horen we. En
ook gestolen. Een week eerder in Amsterdam, de brutaalste roof in tien jaar.
Pépé gaat er die avond ook vandoor met een miljonairsdochter, die hij 's middags
ontmoet heeft en waar hij een week later mee trouwt op Tahiti.
Ze horen dan ook, dat hij al twee keer getrouwd was.
En nimmer gescheiden.
‘Godverdomme!’ zegt Gerry. ‘Die heeft lef!’ Carlos, als enige neger loopt met z'n
soul onder z'n arm en jat twee dagen later een bobslee waar hij mee verongelukt in
de beierse alpen... en er lag niet eens sneeuw.
Godverdomme! Wat moeten we met die band! denkt Tim. We waren juist zo goed
op elkaar ingespeeld en in Engeland moeten we een plaat opnemen. Hij staat in z'n
eentje op het kerkhof en Carlos blijkt te lang voor de doodskist, zodat de heren
doodgravers eerst oneerbiedig met z'n benen staan te frommelen en daarna past de
ekstra-lange kist niet in het graf.
Tim gooit wat aarde in de zuigende modderbellen en zegt plechtig: ‘Hij stierf,
zoals hij leefde. In de bocht en op de rechte stukken.
Het Ga Je Goed Carlos! Je zou van mijn dood ook niet kapot zijn en dat is maar
goed ook. Leven... Sterven! Op de bocht en in het rechte stuk! Ahum. Ik heb gezegd.
Amen!’
Hij heeft zich nauwelijks omgekeerd of die drollewippers staan al bovenop de kist
te dansen... een soort zwijgende, nurkse, hijgerige ekstase. Het begint al een beetje
te nevelen. In de verte zijn de stammen van de gouden berkeboompjes al helemaal
opgeslokt, net als de onderkant van de grafzerken dichterbij. Hier ligt Will, had een
kikker in z'n bil.
Dóódstil is het...
En die bolknakken maar dansen met z'n zessen.
Na vijf minuten stapt Tim maar eens op... Je kan je schoenveters niet blijven
vastmaken, vooral als je geen veters in je schoenen hebt.
‘Spritzen!’ roept hij.
Alsof ze daarop gewacht hebben! Zelfs de aartsluie tuinman tussen de
rhododendrons gooit z'n ingenaaide eksemplaar van Lady Chatterley's Lover in het
bespoten gras, ritst de gulp van z'n overall dicht en springt hen jodelend bij.
Kennelijk zit z'n pik tussen de rits.
Oberstleutnant klapt z'n hakken tegen elkaar en telt af: ‘Einzzzzz. Zwei... Drei!’
Rats. Pats. Knats. Kist aan barrels.
Oberst duikt gestrekt bovenop de weerbarstige kist en bonkt uit alle macht met
z'n vuisten op het hout, graait dan wat pollen anjers van een belendend perceel en
slaat ermee om de oren van een ondergeschikte, die stiekem staat te lachen.
De halfzatte clochard op z'n grijze stenen bankje gooit verheugd z'n lege fles
Rheinwein in de lucht.
Zes tegen twee als het knokken wordt, rekent Tim snel uit, de tuinier niet
meegerekend.
Net op tijd zijn ze weg.
Buiten op het hek hangt een bord: Verboden Toegang met Rijwielen.
Onder koel ruisende, statige kastanjebomen staan Tim en de clochard een tijdje
na te hijgen. Achter ze drentelen kleine mannekes in zwarte joppers, zwarte
alpinopetjes boven hun flaporen en natte, niet brandende peukjes in hun mondhoeken
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achter zware kruiwagens. Het stinkt verschrikkelijk naar rotte vis. Dode karpers uit
de vijver, die zijn gestikt vanwege het vele brood, dat aan de eendjes wordt gevoerd
en dat gaat rotten op de bodem.
D'een z'n brood is d'ander z'n dood.
‘Gisteren stonden ze met z'n achten op een kist te dansen,’ zegt de lichtelijk
weltvremde zwerver alsof hij een spannend verhaal gaat vertellen.
‘Zeker bij hoge pieten,’ antwoordt Tim half schertsend.
‘Nein! Als ze niet in het graf passen!’
Hij diept een handjevol peukjes op uit de zak van z'n op de enkels hangende
visgraatjas en geeft de grootste aan Tim, die zo sentimenteel
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ontroerd is, dat hij het jammer vindt dat hij niet meer rookt.
De oude jongeman lacht fijntjes en vertelt Tim, dat hij sedert 1962 in Turkije in
de gevangenis heeft gezeten voor het in z'n bezit hebben van vijf kilo hasj. Z'n koffer
had hij in de trein laten staan en toen hij hem ophaalde werd hij ingerekend. Met
twintig man in een cel van acht bij acht passen. Allen turken, waarvan negen
moordenaars. Op de grond kakken en pissen. Eten werd af en toe door een
liefdadigheidsinstelling door de tralies geworpen.
Eén engelsman was erbij, maar die was pas veertien en werd na een half jaar
vrijgelaten. Hijzelf kwam vorige week los. Zo maar.
Amnestie of zo. De dokter hier zei dat ie zelden zo'n lichamelijk gezonde man had
gezien...
Hij heeft nog nooit van de Beatles gehoord. Of van de Rolling Stones. Een stuk
of wat beatplaten op de radio.
‘Houdt niks in, die muziek. Larie! John Coltrane... dat is goed! Of Eric Dolphy...’
‘Die zijn dood,’ zegt Tim.
‘...Oh...’
Hij zet een zonnebril op, die uit wat repen plakband bestaat met wat stukjes glas
erop en schudt Tim hartelijk de hand, nogal abrupt naar het Tim voorkomt en loopt
de straat uit. Dan rechts af de straat uit tot een pleintje met een kiosk en een terras
waar nooit iemand zit... Links. Weer links. Twee kruispunten verder...
het derde autowrak links, dat met die bloemgordijntjes.
Gabriël heet ie; zei-ie tenminste.
Nou! Dáár zullen ze hem vroeger wat mee gepest hebben...

Ben van der Velden Brief uit Parijs
Behalve links dat zich kenmerkt door dikbuikigheid, en rechts dat zo mager is dat
het zelfkastijding doet vermoeden, is hier nog een derde categorie: de
hom-noch-kuit-groep. Het zijn weinig opvallende lieden die zich er - in tegenstelling
tot hun linkse en rechtse soortgenoten - wel voor zullen hoeden je ongevraagd op de
hoogte te stellen van wat zij denken. Dat kan moeilijk anders, want zij denken niet
veel. Hom-noch-kuit beperkt zich tot aanwezig zijn, bij voorkeur op gelegenheden
die met ‘literair’ worden gekenschetst. Vergis je bij dat woord ‘literair’ niet. Het
heeft weinig met schrijven of lezen te maken, maar geeft meer het met een bepaalde
geestesgesteldheid staren, knikken en drinken van liefst whisky weer. Misschien
maakt een voorbeeld je duidelijk wat ik bedoel. Brochier, hoofdredacteur van een
blad waarin schrijvers over schrijvers schrijven, vierde zijn bruiloft met een gezelschap
van literatoren en hom-noch-kuit. Uit de verhalen achteraf bleek dat de
hom-noch-kuit-groep niet de discussies over Montesquieu en over de vraag of Proust
op zijn rug of zijn zij liggend in bed schreef als het literaire van deze avond hadden
be-
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schouwd, maar het feit dat Brochier toen het al laat was in een vaas met rozen ging
zitten (en meteen als gebeten weer opsprong).
Hoewel ik mij realiseer dat hierover getwist kan worden, ben ik toch geneigd een
man als Jacques Jaubert, ongeveer vijftig jaar en literair redacteur van Le Figaro, tot
de hom-noch-kuit te rekenen. Met grijze haren, grijs kostuum, grijze butterfly en wit
overhemd woonde hij onlangs het belangrijkste literaire evenement van het jaar bij:
de bekendmaking van de prix Goncourt. Hij was daarvoor een politiecordon
gepasseerd dat tegenwoordig bij iedere bijeenkomst van meer dan tien personen in
Frankrijk aanwezig is om verstoring van de openbare orde te voorkomen. Daarna
was hij met een stokoud liftje waarin twee personen lijfelijk kontakt niet kunnen
vermijden, naar de tweede etage van restaurant Drouant gehesen.
Kaarsrecht stapte hij de eetzaal binnen, waarin een verzameling journalisten,
schrijvers en hom-noch-kuit opeengepakt stond. Een vraag van een oudere dame aan
haar vriendin (‘Wie is dat nu weer?’) deed hem blikken noch blozen. Hij ging stram
onder een kristallen luchter staan, bemoeide zich niet met ruzies over de vraag of de
verstikkende hitte wel of niet met een open raam bestreden moest worden, maar
maakte wel wanneer zich een schrijver langs hem drong, een lichte buiging. Toen
eindelijk de Goncourt-winnaar bekend werd gemaakt, kon hij niets verstaan omdat
de aanwezige fotografen en degenen die vonden dat het jaarlijks dinerende
Goncourt-gezelschap zich weer eens had vergist nogal hard schreeuwden. Maar
Jaubert wachtte rustig tot de naam van de bekroonde in zijn omgeving werd
gemompeld en prevelde toen zelf ook: ‘Chessex, ja, ja, Jacques Chessex.’ Daarna en daarmee demonstreerde hij zijn hom-noch-kuit zijn - keerde hij zich om en ging
hij tegen iedereen die het maar horen wilde de grote kwaliteiten van Chessex roemen.
Later op de dag ontmoette Jaubert Chessex. Dat ging als volgt. Chessex zat in een
kleine kamer bij uitgeverij Grasset achter een bureau. Jaubert stapte binnen, gevolgd
door een als jongeheer verklede ongeveer vijfentwintigjarige. Hij stapte op Chessex
toe, stak zijn hand uit en zei: ‘Jacques Jaubert.’ Waarop Chessex: ‘Jaubert? Waar
bent u van?’ Jauberts gezicht verried eerst verbazing, daarna ergernis. De anonieme
jongeman stapte naar voren en redde de situatie: ‘Le Figaro, mijnheer.’
Toen begon Jaubert, stram voor het bureau staande, Chessex vragen te stellen. Hij
bleek zich er in niet geringe mate voor te interesseren hoe Chessex, de Zwitser, het
vond in Parijs geaccepteerd te worden. Hij nam als vanzelfsprekend aan dat Chessex
al een verhuizer had gebeld om zijn meubilair van Lausanne naar de Franse hoofdstad
te laten overbrengen en bekeek de Goncourt-winnaar als een prehistorisch dier toen
deze meedeelde dat hij niet van plan was Zwitserland te verlaten. Al die tijd hield
Jaubert zijn handen strak bij de vouw van zijn broek als een militair die het ‘op de
plaats, rust’ niet heeft gehoord en noteerde hij niets. Aanvankelijk dacht ik dat hij in
zijn kostuum - dat nogal ruim om zijn lijf hing - een minuscule bandrecorder had
verborgen, maar dat bleek een vergissing. De anonieme jongeman had een blocnote
tevoorschijn gehaald en stond als een razende te noteren. Toen het gesprek was
afgelopen kon Jaubert zich waardig tussen het whisky en champagne drinkende
gezelschap bij uitgever Grasset begeven. De jongen rende naar de krant om de
aantekeningen uit te werken.
Ik ben Jaubert uit het oog verloren toen ik niet wilde missen hoe Jean-Marie Banier
door een enthousiaste medewerkster van Grasset als Goncourt-winnaar van volgend
jaar werd voorgesteld. Banier onderging dit eerbetoon met een allercharmantste
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glimlach. Zoals een fotoreportage in de kleurenbijlage van de Sunday Times eerder
aantoonde - Banier die naakt op bed ligt, met een laken over zijn geslachtsdeel
gedrapeerd, en zijn haren droogt; Banier in spierwit kostuum op de bromfiets met
achterop het zusje van Françoise Sagan;
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Banier in schemerlicht dinerend met Aragon - kan hij dat beter dan schrijven. Wanneer
je dat wilt controleren raad ik je zijn roman La tête la première aan, je bent voor
eeuwig van hem genezen. Na de gelukkige voorspelling over zijn literaire toekomst
zwierde het in een getailleerd tweedjasje geklede jonge talent hups weg.
Banier mag er overigens wel rekening mee houden dat voorspellingen bij Grasset
niet altijd uitkomen. Toen ik, op zoek naar een toilet, in een lange gang in het
uitgeverspand een deur opende, stuitte ik op het publiciteitsmateriaal dat zou zijn
uitgedeeld wanneer Lucien Bodard met zijn roman Le Consul de Goncourt had
gekregen. Hij is heel iemand anders dan Chessex, die de Zwitsers aanvalt om hun
Zwitser zijn en zich honderd procent Zwitser voelt. Bodard schrijft in Le Consul over
China, waar hij als Fransman is geboren en dat hij als Frans journalist heeft bezocht.
Overigens heeft hij, zoals niet ongebruikelijk bij serieuze Goncourt-kandidaten, als
troost de prix Interallié gekregen.
Na hun stemming en diner hebben de leden van de Académie Goncourt hier 's
avonds voor een schitterende televisievoorstelling gezorgd. Duidelijk in de
verwachting aan de kijkers te worden voorgesteld als een illustere groep
literatuurkenners, begonnen zij het programma met diepzinnige gezichten. Toen zij
echter plotseling geconfronteerd werden met Roger Gouze, de auteur van Les bêtes
à Goncourt, ontdekten zij in de val gelopen te zijn. Er ontstond een hoogst amusant
tumult toen Gouze geen seconde onbenut liet om het gezelschap te bestoken met zijn
na een onderzoek getrokken conclusies: de prix Goncourt wordt meestal toegekend
aan een schrijver die later blijkt weinig tot niets te betekenen terwijl belangrijke
schrijvers angstvallig worden vermeden. Gaat de prijs wel naar een belangrijk
schrijver, dan kan men moeilijk over een aanmoedigingsprijs voor jong talent spreken
(Proust kreeg de Goncourt drie jaar voor zijn dood!).
Over Proust gesproken, weet je dat zijn nagedachtenis hier zulke vreemde vormen
begint aan te nemen, dat zelfs studies van leden van de Société de Marcel Proust et
de Combray over de verschillende wijzen waarop men een madeleine in een kopje
thee kan dopen daarbij vergeleken kinderachtig zijn? Met wie ik ook over de vreemde
gebeurtenissen van de afgelopen tijd sprak, niemand kon er een logica in ontdekken.
Het is begonnen met het verslag van de ontmoetingen van Jean Plumyène en mij
met Céleste Albaret, vroeger Prousts intieme huishoudster. Mevrouw Mante-Proust,
nicht en erfgename van de schrijver, schakelde haar advocaat in die namens Céleste
trachtte het boekje verboden te krijgen. Hij had geen succes.
Kortgeleden verscheen Monsieur Proust, de als onverbiddelijke bestseller
uitgegeven herinneringen van Céleste, opgetekend door Georges Belmont. Aan dat
boek werd een televisie-uitzending gewijd door Claude Mauriac, van wie men zou
verwachten dat hij als verwante van mevrouw Mante-Proust zou juichen over het
boek van Belmont. Maar wat gebeurde? Mauriac ging Belmont met een ongeremde
agressie te lijf, beschuldigde hem ervan Célestes taal teveel te hebben bijgeschaafd,
haar persoon bovendien te hebben verheven tot het geheim van Prousts literaire
kwaliteiten en raadde de kijkers aan liever het kleine verslag van Jean en mij te lezen.
Céleste, die naar de uitzending keek, kreeg - treurig genoeg - dadelijk na afloop een
hartaanval.
Mevrouw Gévaudan, haar dochter, informeerde hoeveel exemplaren er van ons
boekje waren verkocht. Mevrouw Mante-Proust hield zich stil.
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In een proefschrift van Pierre-Marie Dioudonnat over het aanvankelijk onvervalst
rechtse en later fascistische tijdschrift Je suis partout (1930-1944) heb ik het volgende
citaat gevonden uit een artikel van Jean Paillard uit 1937: ‘Men moet de moed hebben
één ding te erkennen. Wij Fransen zijn merendeels ontevre-
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den over onze regering. Is het zo buitengewoon dat de koloniale massa's dat ook
zijn? Het drama is dat de ontevredenheid zich bij ons richt op een nationale restauratie
- met uitzondering natuurlijk van de communisten die zich door het buitenland hebben
laten omkopen - terwijl zij zich in onze koloniën, door een natuurlijke en heel
begrijpelijke reactie, tegen Frankrijk richt.’ Iemand als Van Galen Last, die Henry
de Montherlant zo bewondert omdat hij na een reis door Marokko in 1928 de roman
La rose de sable schreef, waarin hij het opnam voor de onderdrukte Marokkanen,
kan zich misschien met dit citaat eens realiseren dat er tussen de twee wereldoorlogen
behalve humanitaire, nog meer redenen bestonden om tegen het kolonialisme te zijn.
Ik herinner mij overigens dat Van Galen Last in een artikel dezelfde fout heeft
gemaakt als Alastair Hamilton in The appeal of fascism, door te beweren dat
Montherlant La rose de sable kort na zijn Marokkaanse reis schreef maar pas in 1968
publiceerde. Al voor de oorlog verschenen er delen van deze roman, waarbij de
schrijver zowel het pseudoniem François Lazerge gebruikte als zijn eigen naam.
Ik heb de man weer ontmoet die kans zag vijf jaar lang een niet geringe functie
bij het Franse ministerie van landbouw te bekleden zonder ooit te werken. Hij
verscheen één keer per week, werd dan door zijn chef uitgescholden die wilde dat
hij gewoon ging werken, en schrok daar vervolgens zo van dat hij een week bleef
thuiszitten. Zo ging het week in week uit, maar uiteindelijk is het toch misgelopen.
Een brief van het ministerie waarin de ambtenaar ontslag werd aangezegd wanneer
hij niet dadelijk aan het werk zou gaan, heeft hij beantwoord met een brief waarin
de chef werd voorgesteld als een bruut. Hij wilde weer aan het werk gaan, wanneer
de chef werd ontslagen en hij diens functie zou krijgen. Lange tijd meende hij dat
zijn brief - vooral door de talentvolle stijl - zo'n indruk moest maken dat zijn voorstel
zeker geaccepteerd zou worden. Om zijn minachting voor de brute chef kracht bij
te zetten, besloot hij zelfs die ene keer in de week niet meer naar het ministerie te
gaan. Toen volgde de ontslagbrief. Onze vriend is nu een jaar zonder werk. Hij
wandelt, verdiept zich in het parkeerprobleem en in Chili en kijkt thuis of het meisje
- dat aangenomen moest worden om zijn echtgenote de kans te geven hele dagen te
werken - de kinderen wel goed verzorgt.
Je moet deze stad nu toch eindelijk weer eens bezoeken. Al was het maar om de
vrouw van net in de veertig te ontmoeten die bij de Goncourt-cocktail vertelde op
zoek te zijn naar een man die met haar rustig aan de Rivièra wilde gaan wonen, of
de acteur die mij zei ‘een van de bekendste linkse Nederlandse schrijvers, Saint John’
te kennen.
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Gustave Dröppel-Weintraub Pepermuntjes (I)
Gezeten bij de haard, de bundel ‘Oe’ op schoot, en geheel in de stemming die Gerrit
van de Linde Janszoon beschreef in vier regels, die waarschijnlijk een van de
hoogtepunten vormen uit de wereldliteratuur, te weten:
Ik wenschte, dat het gisteren of morgen was. Het heden
Is my als de ballast van een zinkend schip, hetwelk
In een zeeslag naar den kelder gaat. De kelk,
De bittere beker van mijn onheil doet my stikken onder het drinken.

dacht ik aan de volgende anekdote, die mij onfeilbaar weet op te kikkeren. In de
vorige eeuw zou een zekere Mengozzi in het Théâtre des Variétés optreden in La
pièce sans A, waarvoor een groot publiek was opgekomen, omdat het een zonderling
stuk zou wezen, want er kwam immers geen enkele a in voor. Dat moest men zien!
Het doek wordt opgehaald, ademloze spanning of nieuwsgierig leedvermaak:
Mengozzi komt op ter rechterzijde, een zekere Duval ter linkerzijde en Mengozzi
begroet hem met de woorden: Ah! monsieur, vous voilà! De toeschouwers barsten
in lachen uit over zulk een begin van een stuk zonder a. Mengozzi kijkt naar de lippen
van de souffleur en begint, met de grootst mogelijke kalmte, opnieuw, zeggende:
Eh! monsieur, vous voici!
Daar word ik zeer opgeruimd van (het geslacht Dröppel-Weintraub is een vervloekt
mistroostig geslacht geweest, altijd: mijn oudoom, Xavier Dröppel-Weintraub was
zó'n verslagen hypochonder, dat... maar ik dwaal af). Ik moet dus voortdurend
opgeruimd worden.
Vandaar die anekdote, die mij werd ingegeven door de bundel ‘Oe’ van de
Surinamer Corly Verlooghen, gedrukt en uitgegeven door Drukkerij Lionarons te
Paramaribo in februari 1962 in een oplaag van 400 exemplaren.
‘Phonetisch-semantische experimenten met de oe-klank, één van de expressiefste
schilderachtigste fonemen van de Nederlandse Taal, intensief gebruikt door mens
en dier,’ staat er op de omslag. Dat dier zal een koe zijn, omdat ik immers mijn teckels
Juliana, Wilhelmina en Mary nimmer op zulk een foneem wist te betrappen. O neen,
ik vergat de koekoek, zoals ik nu zie in de inleiding van Verlooghen, die tevens een
aankondiging inhoudt van een totale hervorming der poëzie. Tien gedichten staan er
in dit kleinood uit onze familie-bibliotheek waarin het, wanneer het haardvuur knettert,
zoals thans, goed toeven is. Goed toeven, ge zijt te ontvankelijk voor indrukken, te
licht overreedbaar, zou mijn oom Sascha ‘Peer’ Dröppel-Weintraub zeggen, die
staande is gestorven van plezier, na zeven jaar, negen maanden en tien dagen van
grote neerslachtigheid, op het moment dat hij zag hoe zijn vrouw Emma, mijn tante,
maar ik dwaal af.
Die tien gedichten van ‘onze’ overzeese rijksgenoot luiden De gloed in mijn bloed,
Loeiende boeien, Ik zoem en zoen, Woef, Mijn Oe, De koe, De koekoek en de boer,
Boeven naar de koepel, Het doek en De boeman en de doe-
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man.
Op mijn sofa prijs ik me gelukkig met dit boekje vol meesterlijke verzen. En er
glimt iets als vreugde in mijn ogen op bij het lezen van deze gedichten. De vervloekte
mistroostigheid die mijn bloed geheel doorwalmt (‘Ach, Tyrus viel! zoek op de
waereldglobe / Waar Troie stond: wat vindt gij? puin en slijk.../Gestorven Worm,
eens word ik u gelijk:/Vermolmt mijn luit, verrot mijn garderobe!’) verzwindt althans
voor een wijle bij het lezen van een vers als De Gloed in mijn bloed:
Hoe valt mijn gloed U toe
met spoed heb ik U toen behoed
sinds gij woedt in mijn bloed
als vloed en overvloed
heb ik U die zo zoet mijn
bloed maakt toen gegroet
ik ken geen droef gemoed
sinds ik U als de oe oe oe
genoeg proef in mijn bloed.

Maar aan alles komt een eind, ik doe het boek toe en de nacht daalt onverbiddelijk
op ons neer: de maan krijst en de bossen hangen vol overdadig, onverklaarbaar licht.
De zeeën zijn bevroren.

Sigbjørn Wilderness Knip nu van 't strijdros hobbelpaarden (3)
Sommige poëzie-theoretische dicta worden een tijdlang beschouwd als het laatste
woord en - zoals veel laatste woorden - uitentreure herhaald. Origineel zijn ze zelden,
wat meestal pas veel later aan het licht komt. Zo is MacLeish' a poem should not
mean but be een nogal rauwe condensering van wat Baudelaire (bijna een eeuw
eerder, toen het nog nieuw was) schreef: ‘La poésie ne peut pas, sous peine de mort
ou de déchéance, s'assimiler à la science ou à la morale; elle n'a pas la Vérité pour
object, elle n'a qu'Elle-même.’
(1859!)
Hij moet er niet aan denken dat zijn gedichten hardop door iemand worden gelezen,
laat staan gedeclameerd. De verkoop van zijn bundels aan anderen dan doofstommen
zou hij het liefst verboden zien.
‘Ach,’ zegt S die, waarschijnlijk uit pure recalcitrantie, overal rondbazuint dat hij
het een vervelende, slechte en pretentieuze roman vindt, hoewel de ijver van de jonge
auteur natuurlijk geprezen moet worden, ‘de literaire molen - van mallemolen wil
ik niet spreken - moet nu eenmaal draaien, en bovendien
beter kooiman
dan dooiman

oftewel: liever iets dan niets. Dat is pas Zen.’
Aubrey Beardsley's latere katholicisme belette hem niet in ieder geval een
voortreffelijke limerick te schrijven:
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There was a young lady of Lima
Whose life was as fast as a steamer
She played dirty tricks
With a large crucifix
Till the spunk trickled right down her
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femur.

Het volgende citaat (van Auden) zou ik graag op een stevige kartonnen kaart laten
drukken om het boven een aantal Nederlandse bedjes te hangen. Ben Bos (benoemd
tot dramadwerg, hoor ik) krijgt het eerste exemplaar uitgereikt: ‘By all means let a
poet if he wants to, write engagé poems, protesting against this or that political evil
or social injustice. But let him remember this. The only person who will benefit from
them is himself; they will enhance his literary reputation among those who feel as
he does. The evil or injustice, however, will remain exactly what it would have been
if he had kept his mouth shut.’
Zaai de tijdgeest en oogst eendagsvliegen.
Hoge bomen vangen veel wind. Jazeker, maar in het kreupelhout doen ze hun
behoefte.
‘There is not much encouragement to be a learned poet nowadays. Jets of pure feeling
rising from springs of impure ignorance are the thing,’ schreef Anthony Thwaite in
de New Statesman over Peter Porter's bundel A Porter Folio, een van de beste bundels
die de laatste jaren in Engeland verschenen zijn.
Kort daarop verscheen in een ander blad een stuk van een Engelse Pierre Dubois
die de titel van het boekje ‘zo flauw’ vond. Hij bedoelde waarschijnlijk ‘niet gevoelig
genoeg’ want dit soort critici houdt nu eenmaal meer van gevoelens dan van woorden.
A Porter Folio is natuurlijk juist een heel geslaagde titel en verwijst naar a) de
auteursnaam b) het boekformaat c) Shakespeare d) het woord portfolio in al zijn
(vele) betekenissen. Jets of feeling, gevoelens bij de vleet, daar gaat het om.
Pierre H. Dubois schreef, toen J.A. Emmens' Autobiografisch woordenboek
verscheen: ‘Een dichter van het eerste plan is hij m.i. niet, daarvoor denkt hij te
genuanceerd en overwogen. Het aandeel van de intelligentie is in deze gedichten
veel te groot: zij zijn hem niet ontsnapt, niets ontsnapt hem [...] zij hebben meer met
geest te maken dan met hart.’ etc. etc. Maar terug naar Engeland waar Philip Larkin
van tijd tot tijd als bonte, intelligente hond mag optreden: ‘It has also been said that
the feeling in Larkin's poems is thin,’ schrijft alweer een andere Engelse Pierre
Dubois. Onze eigen Haagse Pierre zou ‘mager’ geschreven hebben. Geef hem vooral
de volle, bolle, bête gevoelens waaraan onze poëzie zo rijk is, en die zo treffelijk
verdicht worden in het werk van bv. Ellen Warmond, de bebrilde Pythia van de
Juffrouw Idastraat.
Wie de gevoelige (en natuurlijk ook de kunstgevoelige) bloemlezer aan het werk
wil zien kan terecht in de Spiegel van de Nederlandse Poëzie, deel 4 en 5, van Victor
van Vriesland. Poëzieminnaars noemen dit magnum opus gewoonlijk de Lachspiegel
van de Nederlandse Poëzie en zitten harteloos en ongevoelig te wachten tot Van
Vriesland vergaderd wordt naar het hemels proeflokaal. Het kan niet anders of zijn
opvolger doet het beter, al was het Ad den Besten zelf.
Voor wie aan Van Vrieslands gevoeligheid (en kunstgevoeligheid) mocht twijfelen
kan een (uiterst onvolledige) opsomming nuttig zijn: Bertus Aafjes (een héél gevoelige
dichter): 17 bladzijden; Lucebert (een ‘learned poet’ bij uitstek, al is men daar pas
laat achter gekomen): 4½ bladzijden; J.A. Emmens: 12 regels; Dirk Kroon (bijna
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twee maal zo goed als Emmens): 23 regels; Ellen Warmond (zie boven): 14 gedichten
over ruim 7 bladzijden; Judith Herzberg (niet iemand die uitmunt door impure
ignorance): 5 regels. Etc. etc.
Heel plezierig is het dan weer dat Vic de lezers laat kennismaken met het werk
van jonge talenten als Bobb(!) Bern, Roe Turne en Frans Pointl. Armando, Rein
Bloem, Wilfred Smit en Th. Sontrop heeft de grijze nestor echter over het hoofd
gezien. Hun werk zal wel zoek geraakt zijn tussen de op patates frites gestencilde
bundels van de vele Belgen uit wie hij zo gevoelig de bloem las.
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De plastic zak
Kleine talenten moeten flinke ellebogen hebben. Het letterkundige wezen Dirk Kroon
(misschien bij tien Nederlanders bekend) heeft die zeker. Zo staat hij in de Spiegel
van Victor E. van Vriesland en publiceerde hij eens een dichtbundel bij Meulenhoff,
omdat hij ‘bezig was’ een dissertatie over Van Vriesland voor te bereiden. In zijn
zestiende-rangs, echt dichterlijke bundels staat altijd wel een aan Van Vriesland
opgedragen gedicht, en zijn laatste bundel De getekende dag is zelfs helemaal aan
hem opgedragen.
Jarenlang heeft hij Maatstaf bestookt met zendingen, hele ladingen verzen, en die
prompt, of minder prompt, terug ontvangen. Een vaste prik in de correspondentiemap,
om zo te zeggen. Hij moest (onder meer uit het artikel De lettertuinkabouters van
Gerrit Komrij in het Maatstaf-nummer 12 van april 1970) weten dat we die troep
niet lustten, maar niets in zijn eergevoel belette hem een bijdrage af te dwingen aan
het Victor van Vriesland-nummer van Maatstaf, om zo via een achterdeur het
genoegen te smaken later achterop zijn laatste bundeltje te kunnen meedelen
medewerker te zijn van datzelfde Maatstaf. Die man stinkt, en zijn gedichten luiden
als volgt:
vragend
en de zon weer in aanzien
tastend
en de aarde meer oneindig
sprekend
van de dag geen kwaad

terwijl de volgende passage heel onvergetelijk is:
elke gepensioneerde
heeft een stopwatch
in zijn hoofd.

Waar lees je dat nog, vandaag de dag. Met hangen en wurgen, een niet aflatend
gekruip in de holen van speciaal voor dat doel gekozen arrivé's en een weergaloos
zo-nodig-moeten weet hij toch een paar echte gedrukte bundeltjes boven te toveren.
Die jongen is zo typerend voor een bepaald klimaat, een klimaat waarin de blinde
de lamme helpt, Den Besten Kroon, en Kroon Den Besten, elkander bejubelend en
iedereen verguizend van wie ze ook maar een vermoeden rúiken dat-ie zou kunnen
lezen, die jongen schrijft dus zulke nietswaardige lauwe thee, dat de redactie hem,
eigenlijk uit menslievendheid, om hem portokosten te besparen, de volgende brief
schreef:
De heer D. Kroon
Stresemannplaats 177
Rotterdam-Ommoord

Amsterdam, 20 november 1973
Geachte heer Kroon,
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In dank voor de inzage retourneren we u hierbij de ons op 10 oktober j.l. door u
gezonden gedichten. In aansluiting op de redactievergadering die tot unanieme
afwijzing besloot, kan ik u namens de redactie meedelen dat we er prijs op zullen
stellen voortaan van uw zendingen verschoond te blijven.
Dit kan toch verder geen zin meer hebben!
De heer Komrij heeft u al tal van malen uw zendingen geretourneerd. Er zijn nog
zo veel andere mooie tijdschriften!
Na vriendelijke groeten,
hoogachtend,
Martin Ros
Redactie
Bijlagen: 10 gedichten

[tijdschrift] Maatstaf, Maatstaf. Jaargang 21

97
Enkele dagen later lag er waarachtig een antwoord van Dirk Kroon op de deurmat:

Rotterdam, 21 november '73.
De heer M. Ros,
Singel 262,
Amsterdam
Geachte heer Ros,
De hele zaak komt mij wat vreemd voor.
Eerst aanmoedigende briefjes en in oktober '71 een publikatie van 9 pagina's in
Maatstaf.
Argeloos zie ik zoiets als een reden om geregeld werk in te zenden, wetend dat
de beschikbare ruimte beperkt is. Ik ga er dan bovendien van uit, dat er niet naar
namen maar naar afzonderlijke gedichten gekeken wordt.
Maar zie, er is een nieuwe redaktie, ik stuur twee maal werk in en de agressie viert
hoogtij. Nu ja, ik trek m'n conclusies.
Overigens kunt u rustig gaan slapen, ik waak over u door m'n werk elders onder te
brengen. En natuurlijk nog bedankt voor de leuke brief (vol ironie en zo en zonder
enige reminiscentie aan concern-mentaliteit).
Met hoogachting,
Dirk Kroon,
Stresemannplaats 177,
Rotterdam-3014
Die ‘aanmoedigende briefjes’ zullen iets geweest zijn in de trant van: ‘Met dank voor
de inzage retourneren wij u hierbij uw inzending. Hoewel er weer veel mooie
gedichten bij zaten achten wij het geheel toch nog niet echt rijp voor publicatie. Gaat
u vooral voort op de door u ingeslagen weg. Hoogachtend, de redactie’ en die
‘publicatie van 9 pagina's’ betreft voornoemde koppelverkoop in het Victor van
Vriesland-nummer. Dat is dus de kwestie niet. Wel zijn er twee andere kwesties: a)
hoe komt die Kroon in enen zo brutaal? en b) wat bedoelt hij met
‘concern-mentaliteit?’
Om die vragen te beantwoorden moeten we onze blik, met tegenzin, richten op Ad
den Besten, in Maatstaf al eens gehuldigd als ‘de makelaar van christelijke verzen
en anderszins gevoelvolle rommelzooi’. Deze Den Besten nu is de redacteur van een
nieuw poëziereeksje, Seismogram (let op die naam: de vinger op de pols van de
onderhuidse trillingen, de poëzie als zinderende ondergrondse huivering, door Den
Besten blootgelegd en via Den Besten op weg naar De Slegte), uitgegeven door
Bosch & Keuning n.v., Baarn. Tegelijk met de eerste deeltjes uit de reeks verscheen
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op hetzelfde formaat een bundel van Den Besten zelf, maar niet in de reeks
Seismogram en met een tikkeltje sjieker omslag: nietwaar, hij blijft ten slot-
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te de maestro. Sinds het verschijnen van die bundel van Den Besten, Een steen boven
het water uit, zingt de redactie van Maatstaf, voorafgaande aan elke vergadering,
steevast minstens één danklied eruit, waarna de leden der redactie om beurten opstaan
en plechtig een strofe reciteren uit het schitterende gedicht dat begint met de regels:
Met David onder de leden
lopende door de nacht,
zingen, bidden om vrede
voor Gods geslacht;

waarmee het geslacht van God bepaald ingenomen moet zijn indien het, tenminste,
geen David onder de leden heeft.
Maar terzake: een van de deeltjes uit de reeks Seismogram is Dirk Kroons De
getekende dag, met op de achterzijde nog een extra aanbeveling van Ad den Besten;
geheel volgens overlevingsbeginsel nummer één van het kleine talent: als je weinig
hebt, haal er uit wat er in zit. Bij het verschijnen van dit en de andere deeltjes in de
reeks was Martin Ros zo aardig ze in zijn boekenrubriek in NRC/Handelsblad te
signaleren en zich te beperken tot de kanttekening dat ‘Den Besten het met zijn zes
nieuwe dichters in de kritiek wel eens moeilijk kon krijgen’. Geen woord meer. Die
kanttekening was zeer gerechtvaardigd, indachtig de manier waarop Den Besten
vroeger al eens een reeks geleid had, De Windroos, een vuilnisvat waarin op den
duur alles wat na een rondreis langs de literaire uitgeverijen gestrand was
terechtkwam, met voor 97% dichters van wie je nooit meer iets terughoorde, en die
nagenoeg allemaal schreven op datzelfde christelijke, hooghartige, diep-menselijke
toontje dat door meisjes van dertien en dominee's in Drente in hun verblinding voor
poëzie wordt aangezien.
Evenals Dirk Kroon liet Den Besten het niet op zich zitten, en dat ene zinnetje
bracht hem tot de volgende verbijsterende brief aan Martin Ros, een brief die tevens
zo'n kostelijk, én bescheiden, zelfportret bevat, dat we hem ook in zijn geheel willen
laten volgen:

Amsterdam, 29 november 1973
Geachte heer Ros,
Het was aanvankelijk niet mijn bedoeling, te reageren op uw ‘literair logboek’ van
± anderhalve maand geleden, waarin u onder meer mijn nieuwe reeks
gedichtenbundels ‘Seismogram’ aankondigde. Op een bijeenkomst, deze week, met
de dichters van deze reeks ben ik echter van gedachten veranderd. Daar bleek
algemene verontwaardiging te bestaan over een zinnetje als: ‘Voorlopig beperk ik
me tot de kanttekening, dat Den Besten het met zijn zes nieuwe dichters in de kritiek
wel eens moeilijk kon krijgen.’ - Of het woordje ‘met’ geaccentueerd moet worden
gelezen, weet ik niet, ik vermoed het slechts. Waar het echter om gaat, is, dat ik
beloofde alsnog bij u en bij uw krant te protesteren.
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Ziet u eens, waarde heer Ros, - het is mij al sinds jaren duidelijk, dat er door u en
uw vrienden (Sontrop, Komrij en in iets mindere mate Poll) een geweldig stuk
machtswil in de nederlandse literatuur van vandaag wordt ingedragen. Uw club zont
zich ongetwijfeld in het aangenaam bewustzijn, al zóveel media ‘in handen te hebben’:
NRC/Handelsblad, Maatstaf, Hollands Maandblad. Van die posities uit terroriseert u
wie poëtisch niet naar uw smaak zijn. Ik wilde dat hier even uitdrukkelijk gesignaleerd
hebben. Ik heb namelijk een antenne voor dit soort geheime concerns. Ze hebben,
sinds ik meeloop, altijd bestaan, en hun ergernis jegens mijn persoon is altijd weer
hoofdzakelijk geweest, dat ik me niets van hun monopoliserende pretenties en hun
machtsmiddelen aantrok en steeds opnieuw - via De Windroos, Stroomgebied,
Wending en nu weer Seismogram - een poëzie in het spel heb gebracht, waarvan
men de dichters het liefst de nek zou hebben omgedraaid. Daarmee zijn immers, nu
al sinds 1950, voortdurend vergelijkingsmogelijkheden gegeven geweest, en die zijn
uiteraard een bedreiging voor ieder lite-
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rair totalitarisme. Met andere woorden: ik verstoor principieel en bewust het
machtsspel, al ben ik helaas niét in staat, ook bepaalde winstgevende spelletjes te
verstoren. Zo is het in het begin van de vijftiger jaren geweest, zo was het in de tijd
van ‘gard-sivik’ (denk aan de actie tegen de bloemlezing ‘Dichters van morgen’!);
het was zo, ofschoon in iets mindere mate, in de tijd van ‘Merlijn’, en het is opnieuw
zo. Pas als een dichter/schrijver totaal niet meer uit het beeld weg te denken valt,
voelen literatuurmakers van uw type zich gedrongen, zijn bestaan te erkennen en
kentert langzaam de ‘waardering’. In die zin interpreteer ik bijvoorbeeld het feit, dat
u in ‘Maatstaf’ onlangs Arie van den Berg hebt toegestaan, voor Habakuk II de Balker
in de bres te springen.
Ik ben een ergerlijk persoon, ik weet het, en ik ben er zelfs een beetje trots op, dat
ik de vijandschap oproep van bepaalde lieden (ook door de eigengereidheid van mijn
ideeën over poëzie natuurlijk). Dat ergerniswekkende van mij wordt bovendien nog
geaccentueerd door twee feiten, waarvan ik me persoonlijk al wel bewust was, voordat
een paar jaar geleden een bekend dichter, die lang, té lang, in de machtsstrijd
geïnvolveerd was geweest, ze mij op een briefje gaf: ten eerste het feit, dat ik zo
onaantastbaar ben, aangezien ik immers op geen enkele manier de wens koester, van
de literatuur te leven, en alleen pretendeer - ook als ‘germanist’ - voor de literatuur
te leven; ten tweede het feit, dat niemand mij ‘gevoel voor poëzie’ kan ontzeggen, zo'n reeks als ‘De Windroos’ bewijst eenvoudig, dat een dergelijk gevoel bij mij
aanwezig moet zijn, en ‘Seismogram’ (waarvan u nog nauwelijks een letter had
gelezen, toen u uw vooroordeel uitbazuinde!) zal het opnieuw bewijzen.
Misschien interesseert het u te weten, dat uw arrogantie ook buiten de kring van
‘Seismogram’-dichters is opgevallen. De krant waarin uw stukje stond was koud een
dag uit, of van twee kanten kreeg ik het als uitknipsel toegestuurd, voorzien van
strepen resp. uitroeptekens in margine. Een van de toezenders, een mij vaag bekende
literatuurliefhebber, had bovendien de rij namen van dichters die in ‘De Windroos’
gepubliceerd hebben met elf andere aangevuld en van de door u vermelde er twee,
als volgens hem blijkbaar minder relevant, doorgehaald, - daarbij als commentaar:
‘Je reinste Hinabwürdigung!’
Met in dit verband passende gevoelens van achting, teken ik
Ad den Besten
Nic. Maesstraat 141
Amsterdam Z
P.S.: Een afschrift van mijn briefje aan de redactie van NRC/Handelsblad gaat hierbij.
Volledigheidshalve ook dat briefje aan NRC/Handelsblad, het kan niet op:

Amsterdam, 29 november 1973
Redactie NRC/Handelsblad
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Westblaak 180
Rotterdam-2
Mijne Heren,
Ingesloten doe ik u toekomen een brief aan uw medewerker Martin Ros (met het
verzoek, die aan hem door te zenden) en een voor u bestemde doorslag van het aan
hem geschrevene. Ik denk dat de inhoud voor zichzelf spreekt.
Persoonlijk ben ik al sinds vele jaren van mening, dat in uw krant - waarop ik nu
reeds zo'n tien jaar geabonneerd ben en die ik in het algemeen op hoge prijs stel - de
berichtgeving over poëzie zeer tekort komt en dat de aard van die te geringe
berichtgeving op grievende wijze tekort doet aan dichters en bundels en überhaupt
aan wat er in onze poëzie gaande is.
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Ik maak van de gelegenheid gebruik om de hoop uit te spreken, dat dit nog eens
veranderen zal.
Met de meeste hoogachting
Ad den Besten
Nic. Maesstraat 141
Amsterdam Z
Twee kostelijke brieven, dunkt ons. Ook de opmerking omtrent ‘concern-mentaliteit’
van Dirk Kroon is er ineens duidelijk door geworden. Maestro Den Besten zal het
hem haarfijn uit de doeken hebben gedaan.
Het is werkelijk buitenmate om hoofdpijn van te krijgen, hoe deze grapjassen een
samenzwering verzinnen zonder een woord te reppen over het feit dat ze, volkomen
ongevraagd, wanprodukten voortbrengen, of althans een zéér, zéér matig produkt.
Voor Den Besten en de zijnen is het-kunnen-onderscheiden van infame oplichterij
en behoorlijke poëzie synoniem met concern-mentaliteit. ‘Een geweldig stuk
machtswil,’ zoiets kan toch alleen maar een lid van de VVL bedenken!
Die Vereniging van (of voor?) Letterkundigen beantwoordt de vraag waarom deze
rakkers in enen zo uit hun slof schieten. Aangezien iedereen die kán schrijven geen
lid is van de VVL of op zijn minst een papieren lid (de gehele redactie van Maatstaf
bestaat uit niet-leden, uiteraard), nemen de grootste nonvaleurs daar het heft in handen.
Den Besten zit in een soort voorzieningsfonds van noodlijdende schrijvers, en bij
hem moet je waarschijnlijk nederig je hand ophouden en smeken, al zit er in je drol
meer poëzie verscholen dan in heel Zijn oeuvre. En Dirk Kroon, ons aankomend
dichtertje van weliswaar kleine, maar verdomd ménselijke regeltjes, hij zelf, Dirk
Kroon, bij tien Nederlanders bekend, is zojuist benoemd tot lid van het Fonds voor
de Letteren, zodat Hij medebeslist over de verdeling van enkele miljoenen onder
letterkundigen. De lakeien en de vazallen aan de macht: driekwart van de Nederlandse
schrijvers haalt opgelucht adem, want als je net zo slecht schrijft als Kroon, krijg je
in elk geval je geld.
Nu, ‘officieel erkend’, ja, posities innemend in hoge organen, komen ze met
geborneerde briefjes over samenzweringen van mensen die elkaar nauwelijks kennen
en vermeende ‘autoritaire’ mentaliteiten bij anderen, want je blijft tenslotte een
‘anti-autoritaire vakbond’ vertegenwoordigen, is het niet, en die willen wat leuzen
terug.
Iederéén moet nu aangezocht worden als lid van de VVL, volgens de
ledenvergadering van 13 oktober 1973; ‘zij die een uitkering uit het Fonds hebben
ontvangen ingevolge het leengeld; al diegenen wier namen voorkomen in het
Nieuwsblad voor de boekhandel, aanschafinformatie bibliotheken, recensies e.d.;
regelmatig publicerende leden van andere organisaties.’ De numerieke sterkte en de
kwalitatieve armoe van deze vereniging worden zo steeds schrijnender. In zo'n klimaat
grijpen de Kronen, de Klatsers, de Hazeuën, de Poletten, de Fergusonnen, de De
Vreedes en de De Langes naar ‘de macht’ om ‘de literatuur’ te vertegenwoordigen,
waarop weer een nieuwe uittocht van talent volgt. Een vicieuze cirkel, en een
ontwikkeling die gevaarlijk is. De VVL vertegenwoordigt op dit moment niemand,

[tijdschrift] Maatstaf, Maatstaf. Jaargang 21

alleen de nullen, CRM zou zich hoognodig moeten bezinnen of zij aan dit kliekje van
elkaar indekkende amateurs wel zoveel gelden en mogelijkheden mag toevertrouwen.
Opgave: lees nog éénmaal de leugens van Ad den Besten.
Goedenavond, dames en heren, dit was De plastic zak, bestemd voor de stinkers
onder ons. Deze - redactionele - rubriek zal op gezette tijden terugkeren, zodra er
weer eens een tuinkabouter jokkebrokt. Alle documenten zullen onvervalst en
democratisch worden geopenbaard. Alle!
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