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[nummer 1]
Rotterdam
Alleen Erasmus, een mangaanbronzen standbeeld,
dat een blad omslaat op alle hele uren,
lovend de zotten, de dwazen, de narren, de malle
moertjes en stomme vaders,
lovend de morsige, gebogen, ellendige, rimpelige,
kaalhoofdige, tandeloze, godgeleerde grijsaards,
zijn collega's, die zich afvroegen, in alle ernst,
in prismapockets met plastic omslag,
of God de gestalte van een vrouw kon aannemen, van
een duivel, een ezel, een pompoen of een keisteen.
Want, zeiden zij, hoe moet een pompoen gepreekt
hebben en hoe wonderen verricht?
En hoe had hij moeten worden gekruisigd? Gij... gij...
hoe zal ik U anders noemen dan: grote zotten?
29 mei 1527 schrijft hij dan aan Nicolaas Cannius,
Erasmus, de grote putropolitaan,
die in Frankrijk woonde, in Italië bij de mensen,
tenslotte in Bazel waar hij stierf:
‘Gij moet volgens mij geen kosten maken
om Holland terug te zien...’

RIEKUS WASKOWSKY
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In den beginne
Iedereen overkomt het wel eens. Zonder goed te weten waarom ontbreekt het je
plotseling aan inspiratie en je krijgt geen letter meer op papier. En nu overkomt het
mij.
Hans Ree - columnist in de NRC - gaat in zo'n geval een blokje om, in de hoop
dat hij naast het krijgen van geniale invallen - geheel in de geest van zijn eerste
beroep - en passant van zijn portemonnee wordt beroofd. Waarna hij onder het
roepen van ‘hoera, ik ben beroofd! ik ben beroofd!’ enthousiast naar huis rent om
de gebeurtenis op papier te zetten en opgelucht zijn column bij de krant in te leveren.
Battus omzeilt het mogelijke gebrek aan inspiratie door een probleem te creëren
waarmee hij wekelijks zoet is. Zoals wiskundigen hun hele leven lang in een zorgvuldig
afgesloten werkelijkheid waarheidjes ontdekken en probleempjes oplossen, zo heeft
Battus zich ten doel gesteld de kortste zin te vinden waarin alle 26 letters van het
alfabet zijn vertegenwoordigd. Lezers van de Volkskrant leveren structureel de
inhoud van zijn columns aan. Zoiets als ‘Xantippe zag Peter Timofeeff en ging ijlings
over haar nek’ - maar dan anders. Overigens is Timofeeff niet de kortste familienaam
waarin drie effen aanwezig zijn, die eer is aan Pfaff. Mochten er echter lezers van
Passionate zijn die nog kortere namen met drie effen dan die van de voormalige
Belgische doelwachter in hun adressenbestand hebben opgeslagen, dan kunnen zij
zich via het redactieadres bij mij melden.
Van Mart Smeets vraag ik mij altijd weer af waar hij de tijd vandaan haalt om
ook nog een column in Rails te schrijven. Als je 's avonds de televisie aanzet [stel
dat ik dat spontaan doe, want uiteraard kijk ik alleen wanneer ik een korte wandeling
heb gemaakt], vult het hoofd van Smeets je scherm en mocht hij er een avond niet
zijn dan verslaat hij waarschijnlijk de volgende dag de wereldkampioenschappen
wielrennen in Columbia [Smeets: ‘Wie is dat Jean?’ Nelissen: ‘Dat is Tortelli
Carnevelli. Zijn grootmoeder is zijn grootste fan. Hij is geboren in een dorpje op
Sicilië, met 2354 inwoners, waaronder 7 pastoors, hij is getrouwd met Laura Alpina
-ach, wie zou die heuvel niet willen beklimmen - spaart sigarenbandjes van Finse
merken en zijn schoonmoeder weegt 65,3 kilo.’]. Zo'n man besteedt het enige
halfuurtje dat hij per maand vrij is aan hef schrijven van een column.
U en ik zouden wellicht iets anders gaan doen: een eindje wandelen over de
Binnenweg, verliefd worden - en een biertje met haar drinken - nutteloos uit het raam
staren, tulpenbollen planten, de vogels voeren, de dagen tellen, de muren behangen,
een vijver graven, een verjaardag vieren en meer van die enerverende zaken die het
bestaan zo kleurrijk maken.
Maar Smeets moet hier niets van hebben. Toen wij - ondanks schermutselingen
op het Binnenhof - een o.v.-jaarkaart door onze strot geduwd kregen, maakte ik
kennis met zijn columns.
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Wanneer ik een boek vergeten was, en Sparta in een uithoek van het land moest
spelen, doodde ik de verveling met het lezen van Smeets. Waar hij zijn inspiratie
vandaan haalde en de columns schreef was spoedig duidelijk. Oeverloos waren de
beschrijvingen van het interieur van hotelkamers en het gebrek aan gebeurtenissen
in allerlei Amerikaanse plaatsen. Maar van iemand die zich nooit verveelt moet je
niet al te veel reflectie verwachten.
Deze korte inventarisatie van inspiratiebronnen zou nooit compleet zijn zonder
de nestor onder de columnisten te noemen: Jan Blokker. Het heeft lange tijd geduurd
voordat ik in de gaten kreeg dat het hier om een column ging. Ik wist niet beter dan
dat de samenvattingen op de pagina Binnenland van de Volkskrant een extra service
van de redactie was, totdat Blokker op vakantie naar Griekenland ging en zijn
dagelijks leven op Kreta tot uitentreuren ging beschrijven.
Aan azijnpisser Ben de Graaf wil ik hier niet teveel woorden vuil maken. De Graaf
haat de wereld en haar mensheid, vooral mensen die in tegenstelling tot hem gelukkig
zijn. Hij heeft zich ten doel gesteld met zijn columns een einde aan die
onrechtvaardigheid te maken.
De kunst van het schrijven zal hij zich nooit eigen maken, hoe goed hij zaterdags
zijn best ook doet. Zijn inleiding is prima, aan de opzet ontbreekt het niet, maar
halverwege raakt deze verstokte voetballiefhebber het spoor bijster, verandert hij
plotseling van onderwerp, waarna het verhaaltje uiteindelijk als een nachtkaars
uitgaat. ‘Over de hele’ lijkt mij dan ook wat te hoog gegrepen en wellicht moet De
Graaf het eens met ‘Over de halve’ proberen. Maar aan zijn inspiratie ligt het dus
niet.
De meester van het parasiteren is Jan Mulder. Het is soms verbijsterend wat hij
op maandagmorgen de lezers voorschotelt. Waar voorgaande columnisten zich
gedeeltelijk laten assisteren door de nabije omgeving en Ben de Graaf zelfs wekelijks
een poging onderneemt om echt iets te melden, heeft Mulder er een gewoonte van
gemaakt tien minuten Studio Sport te citeren. Bovenaan de column staan een paar
aanhalingstekens en daarna worden we vergast op dravende paarden, handballende
dames of dwergwerpende Australiërs. Dan is het aanhalingstekens sluiten en het
feest weer voorbij. Volkomen willekeurig en zonder schaamte.
Ik moet hier niets van hebben. Ik heb zo mijn eigen methode. Vroeger nam ik tegen
deze kwaal een pijpje Dommelsch, maar daar ben ik acuut mee gestopt toen ik zag
wat voor vreselijke gedichten je daar van gaat schrijven.
Een krant lezen, dat is de enige remedie.
giel van strien
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aankondiging
En nog een gelukkig 1996!
een nieuwjaarsrevue
vol muziek, poëzie, video, columns, poppenkast en beeldende kunst
georganiseerd door Bibliotheektheater, stichting Weerwoord, Zone 5300 en
Passionate
presentatie Roland te Booy
met optredens van
De 3 Spijders
Einar Been
Jana Beranová
Carrie
Richard Dekker
Hermine Dubbelman
Henk Houthoff
Marianne Korthuys
Mirjam Leenhouts
M o v i n g Vo i c e s
Edith Nijhof
O u d w a t e r D e Ve l d P r o d u c k t i o n s
Hanneke Pot
Leo Stilma
Ruud Stoop
Giel van Strien
Peter Swanborn
B e r e n d J . Vo n k
R i e n Vr o e g i n d e w e i j
E e f j e We n t e l t e e f j e P o p p e n k a s t
J e t d e Wi l d e
zondag 7 januari
13.30 - 17.00 uur * toegang ƒ7,50
Bibliotheektheater * Hoogstraat 110 * Rotterdam
[informatie 010 281 62 62]
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Morgen
Vandaag als gister
ik vond er niets
dan het sprakeloze licht
een stem uit een muur
geraaskal door verwarmingsbuizen
een bleek gezicht in spiegelend glas
nieuw leven springt in beweging
gedreun op een viaduct
de croupier met roze tanden
slaat met zijn hamer op de stad
en alles wordt weer ingezet
op de onsterfelijkheid van één dag

henk houthoff
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Kerst
Vanmorgen trof ik een landschap aan
waaruit alle dingen waren weggehaald
ezels, vogels, verzakte boerderijen
alsof ze niemand hadden toebehoord
dit uitzicht was voor mij vervreemd
in door kou versteende plaatsen
keken bultenaren spottend langs mij heen
op geleende ribben ben ik teruggeschaatst
en vond mijn huis onverwacht bewoond
in mijn bed een slapend kind
in de keuken drie kaartende melaatsen
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Albatros
zwervend door een monsterboekje
tref ik zijn wanhoop aan
Jokohama, Boston, Zanzibar
en een steekpartij in Cardiff
ik zie schoenen dansen op een tango
een waterorgel in een spiegeltent
en de romige fin-de-sièclebillen
van Nele op haar geverfd paard
mijn vader met glanzend tarzanhaar
onbewogen tussen stoere vrienden
de schaduw van zijn vleugels
op een rots van Land's End

henk houthoff
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henk houthoff

Blue monday
Ik zie de ochtend naderen
en overdenk mijn verprutst bestaan
in een ludiek café van hallo
bulderende lach en leef je nog?
men beweert met dronken stelligheid
dat alles goed komt
met spironella en vitamine C
ach, de vriendschap van soldaten
ooit dronk ik de wijn
mij door een toffe engel ingeschonken
staar in de Taiwanese pitrietlamp
hoofd en hand aanééngeklonken.
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ineke dalman
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De muil van God
XII
Tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik...

XI
Mijn oom was klokkenmaker. Met klokken ben ik opgegroeid. Overal was tijd, waar
ik ook keek. Pam en Mam waren vroegtijdig overleden en sindsdien woonde ik bij
een oom van mij. Merkwaardige oom. Zijn naam heb ik nooit geweten. Hij zei ook
niet veel. Alleen het hoogst nodige en dan nog bleef het meestal bij gemompel.
We woonden met zijn tweeën in een huisje aan de winkelstraat. Daar had oom
zijn zaak. Hij was nooit getrouwd. Daar moest hij niets van hebben. Er was ooit wel
iemand. Een vrouw. Ik herinner me vaag haar gezicht. Ongewoon oud en versleten.
Ze glimlachte wel naar me. En dan haar ogen. Ze zat altijd in de grote groene stoel
bij het raam. Misschien was ze ziek. Oom sprak nooit meer over haar.
Mijn kamertje bevond zich recht boven de zaak. Het had één smal raampje dat
uitzag over de winkelstraat. Het raam zat zo hoog dat ik op de oude hutkoffer moest
gaan staan om over de rand te kunnen kijken. In de koffer [een oude piratenkist]
zaten mijn kleren. Twee stapels truien, een broek en een baal wollen sokken. Het
enige wat ik van thuis uit meegekregen had was een papieren zak vol snuisterijen.
Een ketting met houten kralen, een oude whiskeyfles, een zandlopertje, een vergeelde
foto van grootpapa, en verrekijker zonder lens en een roestige spijker aan een touwtje.
Later werd aan mijn buit door mijn oom het boek Schateiland toegevoegd en een
lijstje voor de foto van grootpapa. ‘Die oude verdient beter,’ had hij nog gemompeld.
Naar school ging ik niet. Dat vond oom maar niets. Alles wat ik in het leven diende
te weten zou hij mij zelf wel bijbrengen. En dat deed hij. Op gezette tijden, als hij
wat spraakzamer was, zaten we rond de grote houten tafel en dan vertelde hij mij
over van alles. Of hij leerde me lezen of dingen doen met getallen. Hij had me tot
twaalf leren tellen. ‘Dat was vol-
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doende’. De overige tijd, en die was er in ruime mate, liep ik rond in huis of op de
binnenplaats of deed ik boodschappen. Maar meestal zat ik bij oom op de werkbank
als hij aan de arbeid was.
Ik keek altijd graag naar hem als hij aan het werk was in zijn ateljee, een summier
verlicht vertrek achter de winkel. Het Philipspeertje en het lampje dat hij op zijn
hoofd had gebonden waren de enige lichtbronnen aanwezig. Mooi, die dansende
schaduwen op de wand als hij weer eens nee schudde of als hij zomaar wat heen en
weer liep om de spieren soepel te houden. Ik kon uren stilzitten en toekijken hoe hij
met de kleinste schroevendraaiers en fijnste pincetten zat te sleutelen aan de meest
fraaie en kleine klokken. Sleutelen, dat was een woord dat ik maar een keer hardop
gezegd heb, de eerste keer, en daarna nooit meer. Oom was ongewoon krachtig in
de armen en hij had me subiet bijgebracht dat wat ik zei niet wenselijk was.
Lasterpraat. Met een haast elegant gebaar had hij daarna de mouw van zijn overhemd
dichtgeknoopt en gezegd: ‘Sleutelen doe je aan mopeds en stoomschepen en
automobielen. Barbaars gehannes en geflans. Niet iets voor een verfijnde en steriele
ambacht als deze.’ Bij het horen van zijn stem begon ik over mijn hele lichaam te
tintelen. Hier sprak iemand, besefte ik. Dit waren woorden met een betekenis. Hier
was wijsheid. Maar toen ik vroeg wat dan wel te mogen zeggen boog hij zich weer
boven het te maken uurwerk en bromde slechts iets binnensmonds.
Behalve klokken kon hij uiteraard ook gewone horloges bewerken maar die waren
hem in wezen te klein, zo onwerkelijk. Alles moest in de juiste verhoudingen tot het
leven staan. De juiste bouw en de juiste proporties. Vingeroefeningen, noemde hij
het repareren van polsklokjes neerbuigend. Goed om de rigor mortis uit zijn vingers
te breken als hij na een frisse nacht de kou weer in de knuisten had zitten. In de
winkel kon hij zich daar geregeld druk om maken. Dan kwamen de mensen met hun
mankementjes. Meestal was het een gebruikelijk defectje. Routinewerk. Oom zei er
verder niets van zolang het dan nog maar een echt horloge was, zo een met echte
wijzers en een krikkrikkrikopwindmechanisme. Waar hij niet tegen kon waren die
moderne ondingen, die digitale apparaten met vloeibare quartskristallen. ‘Daar gaat
u maar mee naar de radioman, of naar de opticiën!’ heb ik hem eenmaal horen roepen.
Maar meestal protesteerde hij pas achteraf, als de klant zijn recuutje had gekregen
en deze weer de winkel had verlaten. En dan kwam hij weer naar achteren gelopen
en legde het zakje in een speciaal daarvoor neergezet rek. ‘'t Is brood,’ zei hij dan
tegen mij als hij mij daar op de werkbank zag zitten. En dan keek hij mij even aan.
Maar ik begreep het wel. We konden
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niet zonder de inkomsten. Alleen kwam hij nooit zo toe aan het echte werk, de oude
klokjes, het antique uit de Barok, de Renaissance, de Gotiek. Het werk waaraan hij
zijn ziel blootgaf en waarvoor hij geen cent hoefde te vangen. Wist ik veel dat hij
niet eens zozeer dat bedoelde als wel dat andere...

X
Tak, tik, tak, tik, tak, tik....

IX
Slechts eenmaal ben ik buiten de wereld van de winkelstraat geweest. Oom nam mij
een ochtend mee naar een grote braderie die in de hoofdstad werd gehouden. Het
hele festijn er omheen deed hem niets maar de vele kraampjes met antique en
prullerijen oefenden op hem een grote aantrekkingskracht. De hele dag slenterden
we rond over de pleintjes en door de straatjes en namen niet echt veel rust. Oom liep
er ook niet op zijn gemak rond. Het leek wel of hij iets zocht. Iets dat hij van begin
af aan al voor ogen had. Wat ik halverwege de dag al begon te vrezen geschiedde.
Tegen de avond stond zijn blik nog net zo verkrampt en zoekend als toen we op weg
gingen. Zijn handen hadden inmiddels tientallen zo niet honderden klokjes en horloges
beroerd maar toch leek niets hem echt te interesseren ofschoon ik zelf vond dat er
mooi spul bij zat. Uiteindelijk nam hij genoegen met het roestig binnenwerkje van
een kleine reiswekker. Daarna liepen we nog wat rond en keerden huiswaarts met
een sculpture van de St. Willibrorduskapel, een goudkleurig zakhorloge waarvan de
ketting was afgebroken en een oud uitziend prentenboek met plaatjes uit de omgeving
van St. Willibrordusveen. In de trein had oom het boek aandachtig zitten bekijken.
Eenmaal wees hij me een prent aan waarop de toren van de St. Willibrorduskapel te
zien was. Ik viel tegen het raam in slaap en droomde van de zee. Op het station
aangekomen droeg oom mij in zijn armen de coupé uit en hield een taxi aan. De
sculpture had hij bij aankomst thuis weggegooid.
Een week later lag het aangeschafte binnenwerk van het reiswekkertje nog altijd
onaan-
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geroerd op de hoek van de werktafel. Maar de dag daarna lag het geheel gedemonteerd
over de werkbank verspreid. Alle onderdelen bij soort naast elkaar in volgorde van
grootte. De radertjes, de schroefjes, de wijzertjes, het overige gruis en de wijzerplaat.
Oom boog zich over de onderdeeltjes en begon ze één voor één met een loepje te
bestuderen en langzaamaan ontstonden er twee hoopjes. Ik begreep dat de één alle
onderdelen bevatte die nog intact waren en de ander het versleten materiaal. Enige
tijd later was het eerste hoopje verdwenen.
Het uitstapje naar de hoofdstad leek in het geheel geen indruk op oom te hebben
gemaakt. Zijn stemming bleef onveranderd en ook de schatten die hij daar veroverd
had leken hem niets te kunnen doen. Klokken waren zijn passie, zijn leven. Hij was
met klokken, hij leefde met klokken. En toch leek het alsof zijn gedachten constant
ergens anders waren. Alsof hij ergens op wachtte.
Ik herinner me nog dat ik hem een keer de werkplaats in zag lopen met drie
koekoeksklokjes in zijn armen. Enthousiast sprong ik van de werkbank af en begon
in mijn handen te klappen. Dit moest hem goed doen, dacht ik. Dit is waarop hij zat
te wachten. Maar op zijn gezicht was niets af te lezen. Hij liep zonder iets te zeggen
naar het rek maar in plaats van de klokjes erin te zetten liet hij ze zomaar op de grond
kletteren. ‘Ga weg,’ had hij gesist en gaf mij een oorvijg. Ik rende naar mijn kamertje
en verborg me in de klerenkast. Daar sloeg mijn wekker stuk. Later wilde ik net zo
worden als mijn oom. Klokkenmaker.

VIII
Tik, tak... tik, tak... tik, tak...

VII
Zo gingen de jaren voorbij en iedere dag bleef tijd hetzelfde. Wel werden zijn
driftbuien soms buitenissig. Als hij weer gedronken had wist ik dat het tijd was om
me in de kast op te houden. Het was zogezegd storm op zee. Op zulke tijden las ik
Schateiland of fantaseerde ik wat voor me uit. Eenmaal was het te laat. Hij greep me
bij mijn benen en sleurde me naar de badkamer. Daar zette hij me tegen de muur en
drukte een scheermes tegen mijn gezicht. Hij zei

Passionate. Jaargang 3

16/i
niets. Hij deed niets. Hij bleef alleen zo staan, roerloos, en keek me aan. En als ik
mijn ogen de andere kant op draaide of ze wilde sluiten drukte hij de snede dieper
in mijn vlees. Zo stonden we daar, misschien vijf minuten, misschien een uur. Of
langer. Bloed kroop langs mijn hals en schouders. Ik voelde hoe langzaam mijn trui
doordrenkt werd. Uiteindelijk zakte ik van uitputting in elkaar. En zo bleef ik liggen,
in de houding waarin ik terecht gekomen was, de hele avond en nacht. Bloed droogde
op en het leek alsof mijn gezicht met strakke banden omwonden werd. Toen ik de
volgende ochtend wakker schrok uit een sluimer voelde mijn gezicht aan als een
pompoen. Overal in mijn gezicht pulseerde het bloed en beten wonden. Mijn trui
was donkerpaars geworden en stijf alsof iemand het met stijfsel doordrenkt had. Ik
merkte op dat ik vreemd rook. Naar mierenzuur en brood. Een week later zijn oom
en ik samen een nieuwe trui gaan kopen.
Pas toen ik voor het eerst de geheimzinnige bobbel ontdekte leek alles ineens veel
sneller te gaan. Ik had het nooit daar zien staan, op die hoge kast die in de hoek van
het vertrek stond. Niet alleen omdat het in die hoek van het vertrek altijd nagenoeg
donker was maar ook simpelweg omdat ik te klein was geweest om de bovenkant te
kunnen zien. Als ik alleen in de werkplaats was, ging ik op de werkbank staan. Dan
was ik kapitein en het plateau was mijn schip. De ijzeren gereedschapskist was het
kraaienest en als ik daarop stond kon ik land zien. En de geheimzinnige bult, maar
dat was pas later toen ik eigenlijk al geen kapitein meer wilde wezen. Nu echter had
mijn galjoen een nieuwe bestemming en ik dreef de slaven aan tot meer spoed. Maand
na maand hield ik mijn koers en in mijn fantasie kwamen we steeds dichterbij. Oom
zelf was er vrij kort maar duidelijk over geweest. Ik hoefde niet in de buurt te komen
van die kast want ik zou er in verdwijnen en er voorlopig niet meer uitkomen. Ik
begreep het onmiddellijk en hield woord. Maar in mijn gedachte kon ik het ding al
bijna aanraken.
Het ding werd voor mij iets gewichtigs. Ik had het gevoel gekregen dat het iets
belangrijks moest zijn, iets net zo belangrijk als het leven zelf. En ook had ik het
gevoel dat het groeide, dat het meeging met de tijd, dat het groter werd, samen met
mij. Ik noemde het geheime ding de bult of bobbel omdat het schuil ging onder een
klein versleten kleedje. Aan de vorm kon ik onmogelijk opmaken wat eronder
verscholen ging maar het was mij niet ontgaan dat het naar verscheidene kanten
nogal ongewoon uitpuilde. Menigmaal had ik oom gevraagd wat het was maar steevast
kreeg ik een toonloos gemompel als antwoord.
Tijdens een avondmaal, ik weet niet meer precies hoe lang dat is geleden, kon ik
me niet
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langer meer inhouden. Oom speelde afwezig met zijn eten. Ik was de hele dag al
gespannen. Ik wist wat er ging gebeuren. Ook wist ik hoe het afliep. Ik verzette me
tegen mijn oerdriften maar de verzoeking was te groot. ‘Dikke bobbel!’ Direct kreeg
ik en sprankelende opdoffer in mijn gezicht. Daarna de eeltige wijsvinger van mijn
oom, priemend in de lucht. Hier diende gezwegen te worden! Dat had mij doen
besluiten er niet meer over te beginnen. Een nee van oom had weinig kans om nog
een ja te worden. Ik moest voor de klap nog netjes dank je wel zeggen.
Maar nieuwsgierig bleef ik, dat wel, en dikwijls fantaseerde ik 's avonds in mijn
bed wat het kon zijn en moest, het kon niet anders, ooms meesterproef zijn. Niet dat
hij die één moest afleggen, oom was een volleerd vakman en een van de beste in zijn
branche. Maar misschien dat hij zich had voorgenomen een laatste eclatante daad te
stellen. Eénmaal de wereld tonen wat het uiterste van zijn kunnen zou zijn.
Als ik in de werkplaats was om te kijken hoe oom zich weer vol energie op een
te repareren klok had gestort, gluurde ik vanuit mijn ooghoeken naar de geheimzinnige
bult. Hij was inmiddels zo groot geworden dat ik het bovenste puntje van het kleedje
kon zien door slechts op mijn tenen te gaan staan. Eenmaal had oom mij betrapt. Ik
dook ineen om een komende oorvijg zo goed mogelijk op te vangen maar in plaats
daarvan keek hij me slechts onderzoekend aan en knikte een enkele maal, haast
onzichtbaar. In zijn ogen lag mijn naam te lezen, die was Onesine.

VI
Tik, tak... tik, tak... tik, tak...

V
In de daarop volgende winter werd oom gevat door een zware griep die hem jaren
ouder maakte. Het werk lag nagenoeg stil en we moesten het doen met een paar
sneetjes brood per dag. Op de zondagavond was er koolsoep en met Kerst had hij
mij geleerd hoe ik een suikerbrood moest bakken.
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Het was rond die tijd dat hij dat rare mannetje over de vloer kreeg. Veel wist ik er
niet van want altijd als hij kwam werd ik naar mijn kamer gestuurd. Het was een
tenger figuurtje met een bleek gezicht en bloeddoorlopen ogen. Hij ging gekleed in
een donkergrijs pak met een zwarte bolhoed en had altijd een slanke paraplu bij zich.
Hij had zich voorgesteld met een visitekaartje dat ik later had teruggevonden in een
bureaula. Er stond slechts één woord op:
LOMMERD
Door mijn hoofd in het trappegat te laten zakken kon ik zo nu en dan een glimp van
hem opvangen. Vaak, als hij er was, kon ik mijn vader vanuit zijn ziekbed horen
vloeken en tieren. Eenmaal zelfs meende ik hem te horen huilen maar kletterende
regen op het dak verdoezelde alle geluiden in het huis. Er viel toen een naam: Lucil,
Luzien, Louis...Ik durfde echter, als het mannetje weer weg was, niets te vragen. Ik
sloop dan naar beneden, bracht oom zonder iets te zeggen zijn soep en verliet
geruisloos de kamer. Hem aankijken deed ik niet.
Op een dag vroeg oom mij te blijven. Ik ging zitten op de rand van het bed en keek
in zijn ingevallen gezicht. Voor het eerste werd ik bang. Ik opende mijn mond om
iets te zeggen maar hij gebaarde me stil te zijn. Van onder zijn kussen haalde hij het
prentenboek dat hij op de braderie had gevonden tevoorschijn en drukte die in mijn
handen. Als de Lommerd kwam moest ik hem dit overhandigen en zonder iets te
vragen aannemen wat hij me ervoor zou geven. Weer opende ik mijn mond. Nu kreeg
ik een paar muntstukken toegereikt en oom duwde mij vervolgens zachtjes maar
zeker van het bed af. Ik gaf hem een kus en verliet de kamer.
Het beviel me niets. Er was iets. Ik werd me iets gewaar maar wat wist ik niet.
Het was voor het eerst dat mijn ooglid begon te trillen. Heel irritant en langdurig.
Het enige wat ik er tegen kon doen was mijn wijsvinger erop leggen. Maar om zo
nu de hele dag door te brengen. Om de tijd te doden ging ik naar buiten. Dat deed
ik, behalve wanneer er boodschappen gedaan moesten worden, maar zelden. Doch
nu moest ik eruit. Weg. Bovendien had ik de centen van oom en dat voelde toch
wonderwel machtig aan. Ik kón nu dingen. Met die wetenschap slenterde ik de straat
door. Bij elke etalage bleef ik een ogenblik staan en drukte mijn snoet tegen het
vensterglas. Binnenin was het veelal duister maar vlak voor mijn neus lagen genoeg
dingen geëtaleerd om me aan te vergapen. Het ware winkeltjes waar ik vroeger
eenvoudigweg niet naar had omgekeken. Maar nu, nu leek het alsof ik mócht kijken.
Alsof ik al
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dat moois in de schappen mocht aanraken. Voor twee stuivers kocht ik een grote zak
snoep en bij SNUISJES VAN NUISJES draalde ik wel een vol uur rond tussen alle
rekken en uitstaltafels. Uiteindelijk liep ik naar de toonbank met een boekje, De
kleine carillon, en een houten muziekdoos die, als je hem opendeed, een wijsje liet
horen. Je kon er dan nog allemaal spullen in doen. Dat was mooi. De opwindsleutel
bungelde aan een klein rood touwtje dat met een zegeltje aan de deksel was bevestigd.
Nu pas zag ik dat hij licht beschadigd was. Teleurgesteld wilde ik hem terugzetten
toen vanachter de toonbank een stem klonk: ‘Hij doet het wel. Probeert hem maar
jongeman. Het is een kwestie van hard zwenken.’ Achter de toonbank zat de oude
mijnheer Nuis. Achter in de negentig moest hij wezen. Met een doordringende
uilenblik keek hij mee aan vanachter zijn dikke brilleglazen. De haren op zijn hoofd
waren ragfijn en wit als as. Hij zag mijn ogen die verward alle kanten opschoten en
knikte me geruststellend toe. Toen schoof hij naar voren en bekeek wat ik had
meegebracht. Hierdoor werd een prent zichtbaar die achter hem op een schapje stond.
Daarop stond een vrouw afgebeeld met, het leek wel haast, een onbeschrijflijk gezicht.
Ze lachte, een beetje verbaasd misschien, en keek langs me heen naar buiten. Ik
begon met mijn ogen te knipperen, steeds sneller, waarbij ik mijn hoofd zachtjes
heen en weer bewoog. Langzaam kwam de vrouw tot leven. Ze bewoog. Ze bewoog.
Eerst slechts een fractie. Maar ze bewoog, dat zag ik. Ze wendde lichtjes haar hoofd
en hield het een beetje schuin, waarbij ze met haar ogen begon te draaien, totdat ze
die op mij liet rusten, op mij, en ze haar mond opendeed en fluisterde - een hand
schoot in beeld. Ik schrok op en deinsde terug. Mijnheer Nuis had het portret van de
muur gehaald en hield het in zijn oude knokige hand. Hij bromde iets, waarbij zijn
bovenlip hevig omkrulde. Ik dacht onwillekeurig aan mijn oog maar die hield zich
wonderbaarlijk rustig. Mijnheer Nuis liet zich weer op het krukje zakken en staarde
naar de foto. ‘Wat is ze mooi hè? Een schoonheid. Jaar na jaar en nooit wordt ze
oud.’ Ik knikte. ‘Weet je wie dat is?’ vervolgde hij. ‘Nee, natuurlijk niet.’ Ik schudde
van nee. ‘Maar dan mis je toch iets in je leven,’ vervolgde mijnheer Nuis. Hij keek
naar de prent en legde hem voor me neer. ‘Asta Nielsen. Een naam zo mooi als zij
zelf. Eigenlijk moet je haar in het groot zien. In het echt. Daar is het nu te laat voor.
Maar vroeger, vroeger was ze daar, daar aan de overkant.’ Ik keek door het raam
naar buiten. Tegenover Nuis stond een klein gebouwtje, Transvalia. Grote vergeelde
prenten hingen aan de binnenkant van het raam. Ik wist dat men daar nu alleen nog
maar kwam voor koffie. En mooie mevrouwen. Vaak genoeg stond ik voor het raam
daar en keek ik naar de mensen op de grote posters en vroeg ik me af waarom zij
daarop stonden. ‘Je krijgt
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haar van mij,’ zei mijnheer Nuis. Zijn stem was iets gedaald. ‘Bewaar hem maar
goed. Je zult haar niet meer zien. Ze is nog net zo jong als toen. Ga nu.’ Ik twijfelde.
Nog nooit had iemand, behalve mijn oom, mij iets gegeven. Mijnheer Nuis zag mij
aarzelen. ‘Geneer je niet. Ik heb haar hier,’ zei hij en wees naar zijn voorhoofd. Ik
knikte, legde het geld op de toonbank en pakte de foto voorzichtig op. Buitengekomen
liet ik de deur dichtvallen en zette het op een lopen. Ik bleef rennen tot ik thuis was.
Terug in mijn slaapkamer ging ik op bed liggen en bladerde door De kleine carillon.
Daarna wond ik het mechanisme van de muziekdoos op en sloot mijn ogen. Zo lag
ik daar, omgeven door hoge sprankelende tonen, als van een jonge vrouw die zong,
de foto stevig tegen mij aangedrukt. En het regende in mijn kamer.
Het was al tegen etenstijd toen ik ontwaakte. Vlug had ik iets klaargemaakt voor
oom en hem verteld van mijnheer Nuis. Ik liet hem mijn boek zien en mijn speeldoos.
Bij het zien van de doos strekte hij zijn broodmagere hand uit. Ik wilde hem het kistje
geven maar hij weerde het af. Ik begreep het niet. Weer zijn hand. Hij greep nu naar
de opwindsleutel en trok eraan, ik toonde hem dat je moest draaien. Zo! Oom knikte.
Hij mompelde wat en liet zich weer in het kussen vallen. Ik sloot de gordijnen, ruimde
af en was terug naar mijn slaapkamer gegaan waar ik had zitten wachten.
Tegen middernacht verscheen de Lommerd. Mijn ooglid trilde zo hard dat hij het
haast wel moest merken. De Lommerd grijnsde toen hij me in pyjama in de
deuropening zag staan. Zijn hand gleed omlaag, tussen mijn benen door. Een gevoel
van onbehagen bekroop mij en ik deed een stap achteruit. Het mannetje wilde
binnenstappen. Ik stak het boek nu zo ver mogelijk voor me uit en kneep mijn ogen
dicht. Ik voelde hoe de Lommerd langzaam dichterbij kwam. Zijn hand omklemde
de mijne. Hij snoof. Ik hoorde hem snuiven. Toen griste hij hem uit mijn handen. Ik
opende mijn ogen en zag nu hoe hij zich omdraaide. ‘Hé!’ riep ik half angstig, half
verontwaardigd. De Lommerd bleef roerloos staan. Toen begon hij luidkeels te
lachen. Het was de schaterlach van een heks. Hij spuwde naast zich op de grond en
kraste, zonder om te kijken: ‘Onesine, is het niet?’ Toen verdween hij. Een ogenblik
aarzelde ik maar rende toen de straat op en keek alle kanten uit. Ergens jankte een
hond. Ik hoorde voetstappen tussen de huizeblokken. Het was de laatste keer dat ik
die man met de zwartomrande ogen en de zwarte hoed zou zien. Voor een moment
dacht ik dat ik die lach van hem nimmer zou kunnen vergeten maar toen ik langzaam
terugliep dacht ik er al niet meer aan. Ik zou er later ook niet meer aan denken. Voor
de deur bleef ik staan en keek omhoog, naar de inkt-
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zwarte lucht boven mij. Fijn sneeuw dwarrelde omlaag en in de verte sloeg de
kerkklok twaalf maal. Het was 1 januari in het nieuwe jaar en ik werd groot.

IV
Tik...tak...tik...tak...tik...

III
Op de plek waar de Lommerd de grond had ontheiligd lag een stukje metaal dat iets
weg had van een wijzertje. Ik had me al voorbereid op een flinke uitbrander maar
oom bleek erg content te zijn met het ding. Hij legde mijn handen in de zijne en
kneep zachtjes. Daarna bracht ik hem een kom soep en wenste hem een goede
nachtrust toe. Hij knikte en keek langs me heen het raam uit. Buiten spatte een rode
ster uiteen.
De volgende nacht hoorde ik hem beneden in de werkplaats rondscharrelen. Hij
hoestte zwaar en ik kon hem zelfs horen hijgen. Ik sloop naar beneden en gluurde
voorzichtig om het hoekje van de deur. Ik zag de eikehoutenkast die glansde in het
dansende licht van ooms hoofdlampje. Hemzelf kon ik niet zien al viel er zo nu en
dan een schaduw op de muur. De geheime bobbel was verdwenen.
De volgende dag bracht ik hem zijn ontbijt. Meestal bleef ik nog was rondhangen
in zijn kamer. Hij had een enorme boekenkast met ontelbaar vele boeken. Ze roken
allemaal oud en muf en sommige waren duidelijk in geen jaren opengeslagen. De
meeste begreep ik ook niet maar sommige bevatten mooie plaatjes of zagen er gewoon
gewichtig uit. Maar die dag zij hij mij dat ik weer weg moest gaan. Hij wilde rust.
Dat kwam vaker voor, dan zat hij in zijn werkplaats en wilde hij een moment alleen
zijn met zijn maaksels. Terug in mijn kamertje gleed ik onder mijn bed en klapte de
speeldoos open. Er kwam geen geluid uit. Ik zocht overal maar ik kon het sleuteltje
nergens meer vinden. De hele kamer haalde ik overhoop. Mijn klerenkast, de
piratenkist. Alles. Mijn ooglid begon te trillen. Het deed haast pijn. Tranen kwamen.
Maar verder niets.
Tegen het einde van de lente, vlak voordat de grote hittegolf toesloeg, stond oom
weer
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geregeld in zijn ateljee. Hij praatte ongekend veel tegen mij en vroeg me zelfs
menigmaal om dichterbij te komen zodat ik precies kon zien wat hij deed. Eenmaal
drukte hij mij een schroevendraaiertje in de hand en schoof een oud klokje naar me
toe, een prul vond hij zelf. Niets bijzonders maar leuk om mee te dollen.
Het zou toen nog maar twee maanden duren.

II
Tak... tik...tak....tik...tak.

I
Het was op een benauwde avond, eind september. Oom had de laatste hand gelegd
aan het zakhorloge van de wethouder en was gaan doesjen. Ik bleef na afloop van
het schouwspel [ik beschouwde iedere sessie in de werkplaats als de opvoering van
een groot magiër of wonderman] achter en besloot mijn oom te helpen door alle
rotzooi op te ruimen. Normaalgesproken deed hij dat zelf meteen als hij zijn werk
had voltooid maar het was er deze keer niet van gekomen. Eerst haalde ik een vegertje
door al het stof en stukjes metaalgruis die nog op de werkbank lagen en vervolgens
begon ik met de grote bezem de vloer aan te vegen, net zo lang totdat ik hier en
ginder enkele mooie hoopjes grut had verzameld. Het was op dat ogenblik dat oom
binnenkwam met slechts een handdoek om zijn middel. Trots keek ik hem aan, de
bezem rechtop naast mij neerzettend, en ik salueerde zowaar. Oom vertrok geen
spier. In plaats daarvan bleef hij mij aanstaren, een tel of drie, en trof mij toen recht
op de neus. Bloed sijpelde rijkelijk omlaag. Toen zakte hij door de knieën en begon
zwijgend alle stofhoopjes uit te pluizen waarbij hij op zijn knieën door de werkplaats
kroop. Ik liet de bezem vallen en rende naar mijn kamer, waar ik me op bed liet
vallen en mijn hoofd in het kussen smoorde.
Die nacht werd ik plotseling wakker. Oom was mijn kamertje binnengekomen en
stond roerloos naast mijn bed. Hij ademde zwaar en keek roerloos op mij neer. Zijn
handen trilden. Angst sloeg mij om het hart en ik drukte me zo diep mogeljk in het
kussen. Een ogenblik lang
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was het beeld dat wij vormden onbeweeglijk. ‘Kom,’ zei oom toen en draaide zich
om. Hij nam mij mee naar het ateljee waar hij het peertje boven de werktafel al had
branden. Meteen wist ik wat er ging gebeuren en ik voelde een tinteling door mijn
hele lijf gaan want toen ik het vertrek binnentrad zag ik hem al op de vensterbank
staan: het geheime ding. Oom tikte me fel op de vingers toen hij zag dat ik uit puur
ongeduld aan de sluier begon te plukken. Beteuterd keek ik naar de grond. Hierop
draaide oom zich twee maal om zijn as, voerde een paar geforceerde danspasjes uit
en lichtte toen met een gebaar van élégance het kleedje op.
Voor mij stond, in al zijn glorie, fonkelend in het zwakke licht, het meest warrige,
wanstaltige, mismaakte, miskleunde, gedrochtige, uitééngerukte, gekluwde, gerukte,
geplukte, geknakte, gebroken en gebogen stuk klokwerk dat ik ooit had mogen
aanschouwen. Van de grote wijzer ontbrak ieder spoor. Slechts een veel te klein
wijzertje, dat ik ogenblikkelijk herkende, priemde naar de elf. Her en der staken
schroeven uit die schijnbaar langer waren dan de schachten waarin ze gestoken zaten.
Te grote moeren zaten als puisten aan de zijkant geplakt. Flarden kleeftape moesten
de wijzerplaat op zijn plek houden. Van symmetrie was nergens sprake en ook enige
logica in de opbouw van het raderwerk [voor zover ik die kende] was ver te zoeken.
Ik wilde iets vragen. Ik wilde iets weten. Alles wilde ik weten, toen oom plotseling
het woord nam: ‘Ziet aan, de klok. Geheel en al uit grut opgebouwd. Gruttels en
pruttels die ik in de loop van vele jaren vergaard heb. Niets is opzettelijk in de
vernieling gedreven. Alles wat je hier ziet is authentiek en echt stuk. Tandeloze
radertjes, kromme asjes, roestige dingetjes en allerhande misschepte pieltjes en
piefjes. Men neme, als zijnde een klokkenmaker, het tandeloze radertje uit het ding
waarmee de mensen komen en vervangt dat door een nieuwe waarmee de mensen
dan weer gaan. Dit na het betalen van een rekening uiteraard. Het betreffende uurwerk
van de mensen loopt weer en tijd vliegt voor hen als vanouds. Zie ze eens rennen
naar hun muffe kantoortjes, naar hun povere arbeid, hun brood. Ze kunnen weer want
de tijd is er weer. Maar dat ene achtergebleven tandwieltje, dat gebogen schroefje,
die vele gebroken rouletjes en potige pinkedingetjes, wat gebeurt daar nu mee? Jij,
jij veegt ze op, zij keren tot stof. Jij wilde ze wegwerpen. Dat kan ik niet hebben, zie
je? Jij bent zo van “het is niet goed dus plet krak krak breek gooi foetsie weg”. Als
dat trekje in de familie zat had ik jou destijds op de schroot gezet. Zat je nu in zo'n
betonnen tuchtkast voor den onordentelijke jeugd, vastgeketend aan de muur of met
een ketting aan zo'n zware ijzeren bal. Was je daar nodeloos weggerot. En ik, ik die
jou iedere maand zou zijn komen uithonen. En je zou het verdiend hebben. Weet je
hoeveel geknakte asjes er per jaar worden
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weggegooid, vernield, veracht, gerecycled, geprothetiseerd? Als je maar genoeg van
de kleinpielige mierigheden hebt verzameld, kun je als klokkenmaker, als echte
klokkenmaker, en integerheid is een woord dat ik hieraan wil toekennen, eem compleet
nieuwe klok maken. Hij zal dan waarschijnlijk achteruit lopen, om het half uur
stilstaan, luiden wanneer het niet hoeft of koekoeken wanneer het niet kan en geheid
dan nog een halve toonladder te hoog of te laag. Hij zal waarschijnlijk om de minuut
een seconde aangeven of om de seconde een uur. Hij zal te snel lopen of te langzaam
gaan. Hij zal zichzelf ieder kwartier inhalen. Hij zou wellicht iedere zomer een nieuwe
maanstand aanduiden. Hij zou eb en vloed verwarren en consequent de schrikkeljaren
ontkennen alsof ze niet bestonden. Maar wat is er tegen een beetje variatie? Het enige
wat je dan nodig hebt is een wereld die erbij past, en voila! Zie daar! Tijd, Onesine,
is niet ontdekt, hij is bedacht. Naar alle waarschijnlijkheid door de eerste Homo
Erectus die zich afvroeg hoe lang hij nog door het leven moest gaan en hoe hij zijn
bestaan op aarde kon relativeren en afbakenen met een niets ontziende omheining.
Tijd is een uitvinding. De tijd die wij op dit moment kennen is slechts een prototype.
Een experiment waarmee nog lang niet is uitgerommeld. Een concept waar mensen
zoals ik zich over buigen en moeten buigen. Als mijn hypothese juist is, en dat is hij,
hij is belachelijk juist, en tijd is in zijn wezen door mensenhanden gecreëerd zoals
dat is gedaan door het oppennen of neerbeitelen van de eerste kalenders, dan kan
men terecht spreken van een gulden ambacht. Op langzaam sterven na morsdood
weliswaar, en tamelijk ondergewaardeerd door de massa, maar dat is toe te kennen
aan het digitale denken. Mij treft geen blaam. Een gulden ambacht. En tijd is geld.
Tijd moet dus geboetseerd kunnen worden, gekneed, gevormd en in de juiste, nog
juistere, banen worden geleid. Tijd moet veranderd kunnen worden en verbeterd naar
goeddunken. De zon kwam op en wij konden de dagen van de nachten onderscheiden,
waarmee de duur van het licht werd bepaald en afgebakend. Iets in die geest. De
strijd tegen de eeuwige stilstand leek gestreden en de strijdbijl werd neergelegd. De
man uit het stenen tijdperk liet het wapen het wapen en zag toe hoe de zon bewoog
en een schaduw naliet die meebewoog. Het wapen werd een zonnewijzer, zie je?
Tijd werd een bewegend en levend wezen, een beest dat kwam en ging met de dag.
En haphaphap! Jaren werden eeuwen en eeuwen werden millennia. De tanden des
tijds vreten gretig en steen werd zand. Het is dat zand waarmee de eerste zandlopers
werden gevuld.’ Oom begon onrustig heen en weer te lopen en gebaarde tot vijf maal
toe naar de geheime klok [ik bleef hem maar even geheim noemen want ondanks dat
ik hem nu van alle kanten kon bekijken, kon ik er maar nauwelijks wijs uit].
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Voelen deed ik het wel, dat er iets bijzonders en machtigs aan de gang was. Iets was
in werking gezet met het onthullen van de klok. Een geheim dat verwerd tot tijd. Ik
keek toe hoe oom kwam aanzetten met een sleutel dat was mijn opwindsleutel zeg!
die hij ergens in het raderwerk stak. Hij draaide, tegen de klok in natuurlijk, en aantal
malen de sleutel om en liet hem los. ‘Luister maar eens,’ zei hij en liep naar het raam
toe. ‘Luister maar eens wanneer hij slaat, àls hij slaat. Luister naar het klokkenspel.
Twee roestige belletjes waarvan de één zijn klank heeft verloren.’ Ik vroeg of we de
klok niet gewoon naar een heel uur moesten brengen zodat we niet hoefden te wachten
maar daarvan wilde oom niets weten. ‘Kom liever bij het raam staan en kijk naar
buiten. Het is nacht. De zon is reeds helemaal onder. De hemel is zwart. Er zijn geen
sterren.’ Ik deed wat hij me vroeg en in mijn opwinding om bij het raam te komen
struikelde ik over de te lange pijpen van mijn pyjamabroek. Ik sloeg met mijn gezicht
tegen een kastje dat bij de muur stond en brak mijn neus. Bloed sproeide royaal over
de vloer. ‘Kijk,’ zei oom weer, ‘straks wordt het weer licht. Misschien zo dadelijk
al. Dan trekt God zijn muil open en gaapt hij. Hij gaapt uit verveling en dan is het
maar afwachten of hij ons aan het einde van de dag weer zal slikken zodat we in de
nacht weer kunnen slapen onder zijn gehemelte of dat hij ons nu toch maar uitspuugt,
het Algrote Licht in. Het is koud en donker's nachts maar wel veilig.’ Ik knikte en
probeerde te doen alsof ik het allemaal snapte. Een ding begreep ik toch wel. Als
alles werkte zoals het volgens oom werken moest zou het spoedig morgen zijn of
langzaamaan weer gisteren.
Het was op dat moment dat de klok begon te luiden. Geen prachtige volklanken
maar half afgebroken hoestrochels. We liepen terug en zagen dat het wijzertje nu
iets voor de tien stond. Alles ging gebeuren. De tijd liep en door het raam viel het
eerste sprankje licht.
y. dalman
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De stilte in het zwarte woud
De bomen waren hoog en oud
de stammen leefden stil, het hout
sloeg zich met kronkels in de grond
en greep zich vast en zweeg en stond.
De duisternis doortrok het woud
maar soms viel op de bodem, koud
het schijnsel van de maan die rond
vanuit het zwart haar nachtlicht zond.
Daar trof ik toen het meertje aan
het gladde, zwarte oppervlak
droeg, rimpelloos, de schijf der maan.
Mijn lichaam, dat de spiegel brak,
liet naakt en licht zich verdergaan,
de diepte in, waar niemand sprak.

dirk van miert
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Aforismen
■ Ik ben tegen de doodstraf, maar voor een proef.
■ Ik ben principieel tegen consequenties.
■ Een rotleven is alleen te verdragen met een rothumeur.
■ Artsen zonder grenzen zijn gewoon psychopaten.
■ In sommige sectoren herken je witte-boordencriminelen juist aan hun
mantelpakjes.
■ Mensen die snel helen, gaan later het langzaamst kapot.
■ Cynisme is soms gewoon de stoerste vorm van ontroering.
■ Kerst is kitsch, en de kunst is dat te ontkennen.
■ Apathische mensen zitten de hele dag op hun doel.
■ Een gebed zonder eind is gewoon een bijbel.
■ Voetballers die zeggen dat er buiten het voetbal nog veel meer is, hebben het
over straat- en tafelvoetbal.
■ Natuurlijk is het erg dat God dood is, maar stel je voor dat je hetzelfde van
de duivel moest zeggen.
■ De duivel is dood.
■ Veel geestelijken verbergen hun vrouwelijkheid achter een jurk.
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■ De dood is Gods enige verdediging tegen de mens.
■ Sport vervangt de oorlog, en joggen marcheren.
■ Een gezellig Kerstfeest is een hetze van iedereen tegen iedereen.
■ Verzorgingstehuizen voor demente bejaarden zijn kleuterscholen van de dood.
■ Wat ze achter je rug over je zeggen is meestal zó erg, dat je het beslist voor
je moet houden.
■ Contact met mensen is de snelste manier om contactgestoord te worden.
■ Juristen zijn er om het onrecht voor de wereld te behouden.
■ Mollen denken dat de Tweede Wereldoorlog nog steeds aan de gang is.
■ Erger nog dan mannen die zingen in de badkamer zijn zij, die daarbij uitglijden.
■ Domme mensen denken bij het begrip oersoep altijd aan erwtensoep, en de
allerdomsten gaan dan zitten dreinen om een rookworst.
■ In een donker steegje heb je niets aan een verlichte geest.
■ [Verzuchting] De tijden veranderen, maar nooit op tijd.
■ De democratie is uitgevonden door Griekse filosofen, maar wanneer precies
weet niemand. Waarschijnlijk tussen het kontneuken door.
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■ Met gemenge huwelijken bedoelen politici die tussen man en vrouw.
■ Het leven is een spookhuis, en ieder griezelt naar vermogen.
■ Mensen zonder dubbele tong zijn invalide.
■ In een goed huwelijk is elke stilte bespreekbaar.
■ De Onbekende Soldaat is een gestrekte arm.
■ Waar ik echt een afschuw van heb is kunstenaarsgedrag; tegenwoordig bestaat
dat uit het dragen van een net pak en spreken met twee woorden.
■ Een konijn dat doodstil in een hoekje zit, maakt misschien gedachtensprongen.
■ Tussen wal en schip ligt doorgaans een flinke sloot whiskey.
■ Bij egeltjes die andere egeltjes zien vliegen, zit er een stekeltje los.
■ Alle kunst gaat over genialiteit in een kleinburgerlijke omgeving.
■ Wie alles ironiseert, heeft niets van ironie begrepen.
kees versteeg
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[Traag glijden mijn vermoeide voeten...]
Traag glijden mijn vermoeide voeten
omlaag langs de spijlen van het roestig ledikant
hoe diep zal ik naar mezelf terug moeten
voor ik weer bij jouw hart ben aangeland
Jouw spijt plaveit mijn teerste plaatsen
mijn angst overspoelt jouw diepste wond
maar woorden zijn als echo's die weerkaatsen
op onze huid die nooit genade vond
Weet je de kleur nog die we nooit meer zagen
sinds die nacht samen in het oude bed
we baden ons in het goudbrons van die dagen
maar hebben de spiegel nu in het lamplicht gezet
en telkens stellen we elkaar nieuwe vragen
maar het antwoord is altijd een tegenzet

henriette faas
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Alleen al om de platanen
wil ik dat het weer zomer wordt
Krachtige ronde schermen
zwellen in de zon
als uitgevouwen schoten
Een waaierspel van
stralenkransen schildert
cirkels schaduw op de weg
Weerbaar tegen de
azuurblauwe hemel
Maar vogels vallen
uit de wolkenzwarte lucht
als stormwind jaagt
over het bange land,
bloemstelen knakt en
knoppen breekt van
bloesempracht,
en ontbladert meedogenloos
al wat schoonheid is
en rimpelloos

henriette faas
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Vuurvlinder
Bij ‘Borderline 1984’ van Ansuya Blom
Hier, de wijdheid van een tropisch eiland,
naar binnen gericht, zelfverbrandend
als een heilige in wanhoop. Ik zag
een vogel heel hoog in de lucht,
zijn gezweef beroerde mij het meest.
Hij schoot omlaag, als een pijl van licht,
de rotsen in, waar zangkunst wordt geboren.
Fluiten, overal om hem heen, harpen
wandelen met onschuld. Kinderpijn verdringt
zich in de catacombe ergens in de ruimte.
Een miniscuul diertje, oranje, beweegt zich
tot buiten het zichtbare oppervlak, het
verdwijnt in de bovenmenselijke magie. Er
kwam een doodskopvlinder uit de buik van
een grijze ooievaar. Vanaf nu worden
de grenslijnen aangevallen door bommen
en torpedo's. De vrije sprong vanaf de
dierbare zandberg wordt vernietigd,
men neemt bezit van haar, de zielenrovers.
De steenkoude reuzenbadkuip weert de speelse
dwergen, ontneemt hen de roestige duikboten.
De gedachten vervagen, het gevoel verstomt.
In de blinde muur hakt men het gat,
vermoordt men het kind. Opstand! een
weergalmende schreeuw die aanhoudt,
de zon die de houten beenderen doet
branden. Vlam op! Vlam op! Ze maant
zichzelf tot nieuwe vleugels en in het rood
ontstaat een rood dat zich losmaakt, opricht
tot een vlinder die alles is, meer dan vuur,
meer dan gevoelens en gedachten, ziel die
grenzeloos aanwezig is. Ditmaal onaantastbaar.

joanan rutgers
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Suicide...
...ik heb geweten...
dat zij zich ten einde zweeg...
haar blik kreeg vat
op verten achter mij...
en toen zij zachter sprak,
de broze zegels brak
van haar besluit,
heb ik geweten,
dat zij vluchten zou...
in zuchtgeworden,
vruchteloos geluid...
om haar gestalte
drong de schemer aan...
zij is als nevel
langs de lichtbreuk
heengegaan...

rikkie keller
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Valkuil, schaduw, stoeprand
Mijn vader is de vader van mijn angstzweet, van mijn twijfel, van mijn verlangen
om te vallen. Storm ik zijn kamer binnen om hem dit te melden, tot vlak voor het
zware houten bureau, dan legt hij zijn benige handen plat op het groene vilt en richt
zijn blik op de open deur. Het weinige zonlicht in de kamer komt van rechts, door
het glas-in-lood van de bovenramen, brutaal, als een hand vol natglanzende kiezels.
Voor mijn vaders sterk vermagerde bovenlijf liggen in de vorm van een halve cirkel
stapels glimmend wit papier; op de rand van de hoogste stapel balanceert een potlood.
Zijn priemende ogen tasten mijn gezicht en mijn ingetogen lichaam af. Hij knikt
instemmend van achter zijn vesting en draait zich een kwartslag van mij vandaan;
ik zie hem glunderen. Op momenten als deze geniet hij van het besef dat zijn strijd
niet voor niets is geweest. Een besef dat ik hem geef, tegen beter weten in, alleen al
door hier voor hem te staan.
Nog voordat ik een begin had gemaakt mijn bestaan in mootjes te hakken, teneinde
de afzonderlijke splinters op hun graad van gevaarlijkheid te benoemen, was ik mij
al bewust van de nabijheid van een schaduw. Eerlijk gezegd denk ik nu dat ik dit
bewustzijn reeds had voordat ik enig ander bewustzijn had. Alsof de schaduw zelf
mijn ontluikend bewustzijn was, alsof ik uit haar ben voortgekomen. In deze schaduw
leek alles aanwezig. Eén vluchtige blik over mijn schouder was afdoende om te zien
hoe ooit mijn moeder aan het voeteneind van mijn graf zou staan, hoe de vrouw die
zich mijn vriendin noemde er verslaafd aan zou raken mij publiekelijk te vervloeken,
en hoe vooral planten en bomen mijn kijk op de wereld zouden verzachten. Zonder
erom te vragen gaf de schaduw mij echter ook te verstaan dat het mijn vader was die
vanaf mijn vroegste jeugd zoniet de gehele vorm dan toch wel de grenzen en de
omtrek van deze schaduw in toom hield, het gevoelig resultaat van kortgehouden
leidsels.
Als kind dacht ik dat de schaduw groen was. Nu eens het groen van een vochtige
zomer, van overwoekerde muren waarop een enkele bloem de monotonie eerder leek
te versterken dan te verzwakken. Dan weer was het het groen van eerste sprietjes die
zich een weg door de sneeuw weten te banen, of anders het groen van een grasveld
dat, het is half augustus, op het punt staat te verdrogen. Wanneer mijn aandacht lang
op de schaduw gericht bleef werd
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er een roodstralende rand zichtbaar rond die delen die het verst van mij af lagen. Een
aureool als het ware, of anders gezegd: een corona, de uitstraling van een verduisterde
zon.
Had ik beter moeten weten, in verzet moeten gaan? Ik wist niet beter, ik had niets
te zeggen. En toch heb ik haar ook liefgehad, de schaduw. We hebben tijden gekend
die een toonbeeld waren van verdraagzaamheid. Maar verscheen hierin een eerste
barst, dan ging het snel en ontegenzeglijk mis. De leidsels wilden niet meer vieren
en al mijn aandacht ging uit naar het verleidelijk rode licht op niet meer dan een paar
meter afstand.
Ik had een broertje, Thomas, door mij Tommie genoemd. Zijn witte haar stond
overeind waardoor de uitdrukking op het ronde gezicht in een permanente staat van
naïeve verbazing leek te verkeren. Tien jaar lang heeft hij het volgehouden om aan
het eind van de schooldag mij op te wachten. Samen liepen wij langs de rivierdijk
naar huis. Vraag mij niet waarom, maar tien jaar lang hebben wij dit gedaan, eerst
hand in hand, later met een onderlinge afstand die recht evenredig leek te groeien
met mijn zwijgzaamheid en met zijn van ieder kwaad verstoken broederliefde.
Ook heb ik een zusje gehad. Naar men zegt. Ik heb haar nooit gekend, zij kwam
door een val om het leven kort nadat mijn moeder te horen had gekregen dat zij
opnieuw zwanger was. Er stond sinds die tijd een foto van het meisje op de
schoorsteenmantel, een sproetig gezicht met een pony en twee rode vlechtjes. Ze
hield een wit konijn in de armen en drukte, terwijl ze opkeek naar de fotograaf, haar
lippen tussen diens oren. Haar naam hoorde ik voor het eerst toen ik zeven werd de leeftijd van Clarissa. Mijn ouders leken pas geneigd afscheid van haar te nemen
toen ze zagen dat ik, al was het maar in leeftijd, haar plaats kon innemen. Over
Clarissa werd alleen gepraat op de dag vóór wat haar volgende verjaardag geweest
zou zijn. Op de dag zelf durfde niemand haar naam te noemen; ze werd letterlijk
doodgezwegen, alsof haar verjaardag ook haar sterfdag was geweest. Alleen de dag
ervoor werden er herinneringen opgehaald, een vast patroon van weinig vaste
herinneringen.
Op de middag van mijn zevende verjaardag viel, het is bijna te banaal voor woorden,
Clarissa's foto van de schoorsteenmantel. Eén van mijn neefjes had een papieren
vliegtuig door de kamer laten zweven en het maakte een zachte landing, anders dan
Clarissa. Zij kwam omgeven door glas op de plavuizen aan de voet van haar sokkel
te liggen. Mijn moeder - ik kan me haar gezicht niet meer goed voor de geest halen,
zie slechts een voorovergebogen
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postuur en blauwe spataderen in benen die het leken te begeven zodra ze maar even
stilstonden - mijn moeder kwam aanlopen op het geluid en begon, toen ze zag wat
er veranderd was, zonder een woord te zeggen, zonder één van ons aan te kijken de
scherven bijeen te rapen. Op haar hurken legde zij voorzichtig de splinters in haar
schort. Niemand durfde op te zien. De één keek naar zijn loszittende veter, een ander
plukte verlegen aan de halfopgedroogde hobbylijm op zijn vingers. Ik echter
aanschouwde mijn moeder, mijn moeder die zonder het zelf te weten haar verdriet
aangreep om zich een houding aan te meten. Voor haar werd schuld de norm.
De foto van Clarissa verdween naar de ouderlijke slaapkamer. Later, op één van
die zeldzame momenten waarop ik zonder toezicht was, trof ik het beschadigd relikwie
aan in het nachtkastje naast mijn moeders bed. Ik was op zoek naar vraagbaken en
hulpstukken voor de meer aardse en fysieke zaken die mij waren gaan bezighouden,
maar wat ik vond was een doods meisje in de nachtelijke bescherming van een
levenloze vrouw.
De eerste helft van mijn jeugd brachten we door in een nieuwe buitenwijk, op wat
men tegenwoordig een woonerf zou noemen. Vijf huizen vormden een blok en daarna
kwam er een viezig steegje waar je doorheen moest om je fiets in de schuur te kunnen
zetten. Voor ieder huis stond een auto, er waren geen garages en op verzoek van de
bewoners waren er in de straat geen bomen geplant. Ik kan me de buren niet meer
herinneren, het is ook mogelijk dat ik ze nooit gezien heb. De bomen achter het huis,
ja, die zie ik nog voor me. Kale zwiepende takken die bij windkracht negen tegen
het raam sloegen, maar ook de lichte, speelse, net uitgelopen kruinen die het felle
zonlicht versplinterden en mij de sensatie gaven als bevond ik mij onder water. Vooral
's avonds als Tommie sliep, opende ik het raam en stond urenlang met gesloten ogen
te luisteren. De populieren rilden over heel hun langgerekte lijven. Ze leken te lachen,
te zuchten, te fluisteren.
We verhuisden en kwamen te wonen in het midden van een negentiende-eeuwse
huizenrij, gebouwd in de vorm van een halve cirkel. Aan de straatzijde sloten de
afzonderlijke gevels aaneen, erachter ontstond tussen ieder paar huizen een aan alle
zijden afgesloten schacht die bij de achtergevel was opgelopen tot ongeveer een
meter breed. Eén zo'n vier verdiepingen hoge luchtkoker werd het zenuwcentrum
van mijn denken, de lege kern van al mijn dromen. Hier, in deze tijd en op deze plaats
deed mijn vader mij de eerste fasen doorlopen van zijn plan tot vorming van een
evenbeeld.
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Paradoxaal genoeg moest om dit te bereiken eerst het tegendeel worden
bewerkstelligd. Het was noodzakelijk, zo werd er geredeneerd, dat wij recht tegenover
elkaar kwamen te staan, de blik strak in andermans ogen; we zouden door strijd
verbonden raken, inwisselbaar worden, in elkaar opgaan. Als gevolg begonnen
achterdocht en twijfels de toch al spaarzame gevoelens in de weg te staan. Vanaf
deze tijd werden mijn dromen eentonig. Nacht na nacht bevond ik mij op
slapgespannen draden, op dramatische rotskliffen, in dakgoten. Alleen met mijn
voeten op de rand voelde ik mij, vervuld van angst, tot leven komen.
Opdat ik niet zou tegenspreken sprak hij mij nooit direct aan. Voor het overbrengen
van de ideeën die er in zijn vermaledijde hoofd opkwamen schakelde hij altijd een
derde in. In de meeste gevallen was dat moeder of Thomas, een enkele keer kwam
het nieuws uit onverwachte hoek. De schooljuf, de collega met wie mijn vader vaak
in het weekend ging vissen, een tante die geen tante was.
Eénmaal heeft hij in zijn ongeduld dit principe van de omweg naast zich neergelegd.
Het was op een voorjaarsmiddag, zo voorjaars als een voorjaar kan zijn, alles van
een stralend geelgroen en de stapelwolken huizenhoog. Thomas en ik liepen hand
in hand toen we de voortuin inkwamen waar tot onze verbazing een vreemde man
met een spade een gat stond te graven. Op hetzelfde moment kwam mijn vader het
huis uit. Hij liep op ons af, rukte ons uit elkaar en sleurde mij aan mijn linkerarm
mee naar het vers gegraven gat. De vreemde man was verdwenen. Mijn vader zei
mij, dat ik nu verder moest graven. Hij bleef dit herhalen en herhalen, het is het enige
dat ik hem in gedachten nog altijd hoor zeggen: ‘Graaf, graaf, graaf!’ Ik
gehoorzaamde, ik groef en groef totdat ik zonder het te merken aarde zodanig
omhooggooide dat het op mijn vaders voeten terechtkwam. In een reflex schopte hij
de aarde terug, tegen mijn achterhoofd en in mijn nek. Ik keek op naar mijn vader,
maar zag in zijn plaats de vreemde man. De man had een lieve, zachte blik in zijn
ogen. Hij zei dat ik niet bang moest zijn, dat ik thuis was en niet alleen, dat hij bij
mij bleef zolang ik hem nodig zou hebben. Ik keek hem aan en zei dat ik hem niet
nodig had, nu niet en nooit. De man, in plotselinge woede ontstoken, schopte met
zijn rechtervoet een volgende hoop aarde naar mij toe; toen ik mijn woorden herhaalde
kwamen er een derde en een vierde lading op mij af. Hoezeer ik ook schreeuwde en
zwaaide met mijn armen, ik raakte meer en meer bedolven. Ik hoorde Tommie in de
verte een liedje zingen maar kon hem niet zien. Om mij heen zag ik alles stijgen. Het
huis leek te klimmen naar de vogels, de vogels naar de zon. Het vreemde
mannengezicht ging
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als een ballon omhoog, het enige dat dichtbij bleef was de aarde, over mij heen
geschopt door een machinale rechtervoet. Uiteindelijk was het mijn vader die mij
bij de hand pakte. Met één ruk kreeg hij mij los, als trok hij een druipende waterplant
omhoog uit de afgesloten duisternis van haar modderige oorsprong. Zonder een
woord te zeggen bracht hij mij terug bij mijn broertje. Tommie gaf mij één van zijn
houten speeltjes in handen en zei op hoge toon dat ik nooit meer zo maar van hem
weg mocht rennen.
Na deze middag begon het grote zwijgen. Mijn vader viel vlekkeloos terug in zijn
oude, indirecte rol. Nieuw waren de briefjes, getypt en aan mij gericht, maar niet
ondertekend. Op deze vierkante, met fluorescerend gele viltstift beschreven velletjes
stond vermeld wat ik niet mocht doen, niet buitenshuis komen, niet voor het raam
staan, niet naar muziek luisteren, geen televisie kijken.
Toen ik vijfien was begon een meisje dat in de straat achter ons woonde mij op te
bellen. Het was een stoer meisje, sterker dan de meeste jongens. Later heeft ze eens
gezegd dat ze eigenlijk een jongetje had willen zijn, maar in onze begintijd maakten
de jongenskleren haar in mijn ogen alleen maar vrouwelijker. Augusta, Guus.
Hij trof mij aan telefonerend met Guus. Het was de derde keer dat zij belde en
deze gesprekken waren teveel voor mij gaan betekenen om, zoals ik gewoon was bij
thuiskomst van mijn vader, de hoorn direct neer te leggen. Hij trok de stekker los en
nam de telefoon mee, zei niets.
Het zijn maar fragmenten die ik mij herinner, losse stukken film zoals ze in een
montagekamer in slierten van verschillende lengte aan de wand hangen, nooit langer
dan een meter of anderhalf, een enkele scène en dan vaak alleen nog de climax, het
punt waarop de situatie omslaat zonder aantoonbaar begin of einde, zonder gevolg
of oorzaak.
Met Guus heb ik vele jaren in één huis gewoond. Een oude benedenwoning, een
pijpenla met een tuin van gelijke afmetingen, meer diepte dan breedte. Zij was het
die mij liefhad [peuzelpopje, kom hier pandapoepje], zij was het die vaarwel zei en
terugkwam om te haten.
Haar favoriete tijdverdrijf was om erachter te komen wanneer ik mij op een feest
of receptie zou bevinden of anderszins temidden van zoveel mogelijk mensen. Daar
verscheen zij dan in het gezelschap van een ander die pronkzuchtig haar middel
omarmde. Ze schreeuwde mijn naam door de zaal en voegde er de meest voorspelbare
verwensingen aan toe. Dat ik ten onder mocht gaan aan mijn - in mijn eigen ogen
toch erg bescheiden - succes, dat zij
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mij zou laten voelen wat ik anderen had aangedaan, dat zij mij zover zou krijgen dat
ik zelf een eind aan mijn leven zou maken.
Ze ging te ver toen ze over mijn vader begon. Die keer schreeuwde ze niet, ze
mengde zich omzichtig in het beschaafd gezelschap van aandeelhouders. Pas tegen
het eind van de middag merkte ik haar aanwezigheid op. De ongelovige en toch
nieuwsgierige gezichten zeiden mij genoeg. Aan een ieder die het horen wilde
verkocht zij haar frustaties, de harde vruchten van haar jaloezie. Ze beweerde dat
mijn vader wel degelijk tegen mij had gesproken, in mij geïnteresseerd was geweest.
Meer dan genoeg. Alsof zij wist wat genoeg was. Alsof ze dat ooit geweten heeft.
Ik heb haar toen geslagen met de hand die nog altijd begint te trillen wanneer ik aan
haar denk, zo ook op dit moment. Het was de enige keer dat ik mijn beheersing
verloor en het was de laatste keer dat zij en ik elkaar aanraakten. Ze begon alsnog te
schreeuwen, te schreeuwen en te lachen. Ze gilde dat de aap uit de mouw was
gekomen, dat alles nu bewezen was. Iedereen had het gezien en iedereen had het
gehoord.
Guus was een deel van de schaduw en is dit lang gebleven. Het was alsof zij degene
was die van binnenuit de vorm op spanning bracht, terwijl mijn vader zich van
buitenaf op de omtrek bleef richten. De verboden die hij mij jarenlang had opgelegd
bleken de regels van het spel waarmee Guus een poging deed de macht te verkrijgen.
Maar het is haar niet gelukt, net zo min als mijn vader. Al draag ik de schaduw nog
wel met mij mee, net als mijn dromen over hoogten en diepten, en al is er slechts
met moeite een lijn te ontdekken in mijn gefragmenteerde bewustzijn, toch heb ik
hun invloed ongedaan gemaakt. Voor één keer ben ik hen voor geweest. Ik heb mij
omgedraaid en ben in het midden van de schaduw gesprongen, juist op het moment
dat zij op hun lauweren wilden gaan rusten, dat zij dachten dat de strijd in hun
voordeel bepaald was. Het was maar een kort ogenblik, alvorens zij doorkregen wat
er plaatsvond, maar het was beslissend. Ik stond in het midden van de schaduw en
de schaduw was geen schaduw meer, de valkuil van het verleden was geen valkuil
meer en de afgrond uit mijn verbeelding bleek niet meer dan een simpele stoeprand.
Het was eenvoudig. Meer dan ik ooit had verwacht. De oplossing, als ik het zo mag
noemen, was als terloopse gedachte al meerdere malen in mij opgekomen, maar het
juiste moment had tot nu toe ontbroken. Het moment dat begon toen in mijn hoofd
de gezichten van vroeger over elkaar heen gingen schuiven en dat een finale vond
in de uitvoering of beter gezegd, de
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opvoering van hetgeen mij voor ogen stond.
In de tijd dat ik met Guus samenwoonde was mijn vader nooit aan de deur geweest.
En al woonden we in dezelfde stad, op straat kwamen we elkaar niet tegen. Twee of
drie maal per jaar was er een telefoontje om te zeggen dat mijn moeder ziek was of,
als ze dat niet was, dat ze spoedig ziek zou worden indien ik nog langer voort zou
gaan hen de rug toe te keren.
Ik ben terug gegaan op het moment waarop, zoals gezegd, het gezicht van Guus
en het gezicht van mijn vader niet meer te onderscheiden waren.
Op de middag van mijn bezoek lag mijn moeder met hoofdpijn op de zwarte, skaileren
bank. Vader stelde voor om te gaan wandelen. Het zachte weer zou goed zijn voor
zijn halfdichtgeslagen longen. Dit was waar ik op gerekend had, alleen moest de
route van de wandeling zorgvuldig in de gaten worden gehouden. Ik zei dat ik zo
graag naar de kastanjebomen in het Volkspark wilde gaan kijken, goudgeel zou iedere
kruin nu zijn. Voor mijn vader was het te ver, ik wist het, hij zou vermoeid zijn tegen
de tijd dat we er aankwamen. Hij zou nodig even moeten zitten en een borrel willen
drinken. Naast de muziektent was het enige terras en op dit terras werkte de vrouw
aan wie ik hem ging voorstellen.
Ze schoten vuur, beiden, hun ogen puilden uit. Het was alsof ze in een zwarte spiegel
keken, alsof een slang in zijn eigen staart had gebeten. Mijn vader sloeg met twee
vuisten tegelijk op het gietijzeren, gammele tafeltje, de glazen vielen in het gras.
Guus probeerde eerst nog een beleefd woord, maar binnen de lengte van één zin was
ze overgegaan tot het meest vulgaire schelden. Ze verweet mijn vader alles wat ze
eertijds mij had verweten, alles wat mij jaar in jaar uit ook door hem was
voorgehouden. Hij zou onze liefde in de weg hebben gestaan, hij had mij onder druk
gehouden, gemanipuleerd zelfs, zich beroepend op twijfelachtige privileges.
Mijn vader werd witheet, tranen van woede sprongen uit zijn ogen. Hij zag nu dat
zijn levenswerk hem in de steek liet. Hij had ernaar gestreefd om mij tot zijns gelijke
te maken. Nu bleek dat hij niet heel mijn karakter naar zijn beeld had weten te vormen,
maar slechts een deel ervan, het deel dat bepaalde hoe wij tegen andere mensen
aankeken. Alleen daar stemden we overeen. Zijn verlangen naar een evenbeeld werd
mijn verlangen naar zijn evenbeeld.
Zo kwam de boemerang terug. In het park, op het terras naast de muziektent kreeg
hij
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hem recht in zijn gezicht.
Ik ben opgestaan - het gevecht ging buiten mij om - en met een zeldzaam licht
gevoel in mijn hoofd ben ik via de kades van de rivier naar huis gekeerd. Guus en
mijn vader, ze waren aan elkaar gewaagd, dat had ik altijd voorvoeld. Ze waren
complementair, ze waren beide op hetzelfde gericht alleen vanuit tegengestelde
richting. Hun woede, hun vloeken, de argumenten kwamen verbazend overeen. Ze
wilden allebei datgene bemachtigen, waarvan ze meenden dat de ander het in bezit
had. En om de schijn op te houden deden ze allebei alsof ze het voor geen prijs wilden
laten gaan.
*
Op de grond onder mijn voeten lopen zwartbruine mieren. Zij werken hun programma
af, de toeristen, tot in de doodlopende stegen tussen mijn tenen. De middagzon zuigt
het zweet uit mijn bleekgeworden vel. Het hout van de veranda heeft zich van haar
verf ontdaan als was de verf een cocon, als was het hout nog levend en behept met
een aandrang om te groeien. De bereklauw, wild, onstuimig, met het aanzien van
een beschermheer torent hoog uit boven alles wat teer en voorzichtig is. Naast mij,
zowel links als rechts, bloeit mijn trots, de lathyrus. Onder mijn handen is zij volgroeid
met enkel roomwitte en purperen bloemen. Geen rose, geen rood. Planten maken
mij kalm. Alleen hier word ik verlost van de beelden die mijn hoofd bevolken. Men
zegt wel dat je niet zonder beelden kan omdat zij aan de werkelijkheid gestalte zouden
geven, maar ik ruil de beelden in voor klanken, of voor de bitterzoete geuren van
een tussen mijn vingertoppen fijngewreven kruid.
Soms hoor ik nog mijn naam roepen en voel ik een minuut later een hand op mijn
schouder, maar nooit zal ik daar om vragen. Gun mij mijn vergetelheid. Wit van
boven en grijs van onderen is de enkele, los voortdrijvende wolk die deze tuin passeert.
Mijn vader zie ik bij gelegenheid. Hij staat dan aan de rand van de vijver met zijn
rechtervoet op de tegels te stampen - hij denkt dat zo de vissen op hem afkomen. De
zeldzame keren dat hij opkijkt naar mij en mijn veranda, doet zijn glimlach de planken
kraken. Ik zoek hem niet op zoals ik vroeger deed, onverwacht zijn kamer
binnenstormend en met een vloed van verwijten de stapels papier wegvagend van
zijn bureau. Het heeft geen zin, nu niet meer. Het weerzien met mijn moeder laat
nog op zich wachten. Besef van schuld houdt haar op afstand. Ik heb de tijd. Mijn
graf is nog niet gegraven.
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Ik vraag me wel eens af of ik ooit iets geweest ben, iets goeds, iets slechts, of wat
dan ook. Mijn losgeslagen herinneringen vormen het enige antwoord dat ik heb
kunnen bedenken, maar ook zij spreken elkaar tegen. Het lijkt alsof ik altijd in deze
tuin heb gezeten, of in ieder geval lang, zeer lang. Alsof ik nooit weg ben geweest
van mijn planten, van de schaduwrijke bomen. Op andere momenten weet ik echter
zeker dat mijn handen door het haar van een vrouw gaan en kijk ik in de spiegel dan
zie ik mijzelf zo jong, veel te jong, op een schoorsteenmantel staan. Het is niet de
vader die snel een briefje schrijft voor het kind dat gehoorzamen moet. Ik ben het
die de scherven bij elkaar veegt.
In de middag, tussen drie en kwart over, staat de kroon van de bereklauw precies
tussen de zon en mijn gezicht. Alles begint te trillen, te tintelen en te zingen, niets
staat nu nog in de weg. Het scherm zeeft het zonlicht en als goudpoeder dwarrelt het
op mij neer. Op mijn haar, op mijn ogen, op mijn zo ver mogelijk naar voren gestoken
tong. Ik kijk omhoog en zie de lucht vervuld raken van glanzende, dansende draden.
Ik vergeet al wat een mens vergeten kan en langzaam voel ik mij omhooggetrokken
worden, los van de houten planken, aan de hand van een goede bekende.
peter swanborn

Passionate. Jaargang 3

47/W

ineke dalman
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Literaire agenda
Rotterdam: januari 1996
ZONDAG

7
‘EN NOG EEN GELUKKIG 1996!’ NIEUWJAARSPROGRAMMA DOOR STICHTING
WEERWOORD I.S.M. PASSIONATE, ZONE 5300 EN HET
BIBLIOTHEEKTHEATER
Een wervelende mix van goud van oud en aanstormend talent met
veel poëzie, columns, muziek, theater en beeldende kunst. Optredens
van: De 3 Spijders, Einar Been, Jana Beranová, Carrie, Henk
Houthoff, Marianne Korthuys, Miriam Leenhouts, Edith Nijhof,
Oudwater De Veld, Hanneke Pot, Leo Stilma, Ruud Stoop, Giel
van Strien, Peter Swanborn, Berend J. Vonk, Rien Vroegindeweij,
Eefje Wentelteefje Poppenkast, Jet de Wilde, Moving Voices en
een pianist in de foyer. BIBLIOTHEEKTHEATER: HOOGSTRAAT 10:
AANVANG 13.30 UUR: TOEGANG ƒ7,50: RESERVEREN 010 281 62
62

ZONDAG

14
POËZIE IN DE CONSUL
Voordrachten van o.a. Elma Griffioen, Wim van Schaik. Muzikaal
intermezzo: Mouss, zang en gitaar. Tevens open podium. Presentatie
Joz Knoop. CAFÉ DE CONSUL: WESTERSINGEL 28: AANVANG 13.45
UUR: TOEGANG GRATIS
MAGDA SOSEF - LEZING OVER VLADIMIR NABOKOV'S
‘LOLITA’
BIBLIOTHEEKTHEATER: HOOGSTRAAT 110: AANVANG 14.00 UUR:
TOEGANG ƒ10,-/ƒ7,50
LEESKABINET 1995-1996 - NEDERLANDSE SCHRIJVERS
OVER HUN EIGEN WERK
HEERENHUYS DE HEUVEL: BADEN POWELLAAN 12: AANVANG 15.00
UUR: TOEGANG ƒ7,50 INCL. KOFFIE
17
TAALTHEATER
Multi-disciplinair programma [normaal gesproken op elke derde
vrijdagavond van de maand, dit keer eenmalig op woensdag] met
optredens van o.a. ‘De Heren Mazoo’ [muzikaal theater], Bernadette
Neelissen [poëzie], Erno Wientjens [fotografie], Het Biemans
Concern [tekst en beeld], Giel van Strien [column]. Presentatie
Janny Veninga. POPULAR: WEST KRUISKADE 26: AANVANG 20.30
UUR: TOEGANG ƒ7,50/ƒ5,-

WOENSDAG
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ZATERDAG

ZONDAG

20
BOEKENMARKT - VOOR BEGINNENDE SCHRIJVERS EN
DICHTERS
HET FILMHUIS: NIEUWSTRAAT 12 SCHIEDAM: 11.00 TOT 16.00 UUR
[ZAAL OPEN 10.30]: TOEGANG GRATIS: INFO ANNEKE BLOK 010 475
17 85, DICK DE DOBBELAAR 010 471 61 16

21
JONGE SLA - LITERAIR TIJDSCHRIFT OP HET PODIUM
Auteurs lezen uit en praten over hun nieuwe boek. Jonge sla bevat
een aantal vaste rubrieken zoals De Recensie, De Bloemlezing, De
Lezer, Extra Jonge Sla en Literatuur op Internet. Deze keer: Michaël
Zeeman met zijn nieuwste bundel Verhoudingen en Carla Boogaards
met haar roman Eigen vlees en bloed. ZAAL DE UNIE: AANVANG
14.30 UUR: TOEGANG ƒ10,-/ƒ7,50
25
UIT DE TIENDUIZEND DINGEN
Twee verhalen van Maria Dermout verteld door Ingeborg Uijt den
Bogaard. Regie: Marijke Merckens. Muziek: Rudy Tuhusulla.
BIBLIOTHEEKTHEATER: HOOGSTRAAT 110: AANVANG 20.30 UUR:
TOEGANG ƒ15.-/ƒ12,50

DONDERDAG
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Over de auteurs..........
Ineke Dalman '45
IS KUNSTENARES EN WOONT IN BREUGEL. PENTEKENINGEN VAN HAAR
VERSCHENEN O.A. IN GIST, FRASE EN HET BELGISCH ANTI-POSTMODERNISTISCH
KWARTAALTIJDSCHRIFT WEIRDO'S.

Y. Dalman '73
PUBLICEERDE O.A. IN MOSSELVOCHT, SCHRIJVERS IN DE LIFT

1995 EN HET

BELGISCH ANTI-POSTMODERNISTISCH KWARTAALTIJDSCHRIFT WEIRDO'S. NAAR
EIGEN ZEGGEN VORMT HET THEMA ‘EROTIEK’ 98.23% VAN ZIJN WERK. ZIJN
VERHAAL DE MUIL VAN GOD IS HIEROP GEEN UITZONDERING.

Henriette Faas '50
WON IN 1994 DE ANTWERPSE ERATO-POËZIEPRIJS. ZE PUBLICEERDE O.A.
GEDICHTEN IN CONCEPT EN PROZA IN DE VERHALENBUNDEL KAMER IN BRAZILIË.

1996 ZAL EEN DICHTBUNDEL VAN HAAR VERSCHIJNEN.
Henk Houthoff '41
IN

IS DICHTER EN PUBLICEERDE IN DE TWEEDE RONDE EN HET NIEUW
WERELDTIJDSCHRIFT. VOOR HEM IS POËZIE ‘HET VERLANGEN OM ZO ADEQUAAT
MOGELIJK TE FORMULEREN,’ ZO VERKLAARDE HIJ ONLANGS IN EEN INTERVIEW
IN QUOD NOVUM. HIJ WORDT VOORTGEDREVEN DOOR EEN ONOPHEFBAAR
VERLANGEN NAAR DAT WAT VOORBIJ IS. OP 7 JANUARI ZAL HIJ IN
HETBIBLIOTHEEKTHEATER TE ROTTERDAM VOOR DE EERSTE KEER VOORDRAGEN
UIT EIGEN WERK. GEDICHTEN VAN ZIJN HAND VERSCHENEN EERDER IN DE
PASSIONATE.

Rikkie Keller '46
IS DICHTERES EN MAAKT IN OPDRACHT VAN KRANTEN EN AUTEURS
ILLUSTRATIES. ONLANGS VERSCHEEN HAAR DICHTBUNDEL TUMBLEWEED. OP

23 JUNI 1995 ORGANISEERDE ZE SAMEN MET BRAM ROZA DE JAARLIJKS
TERUGKERENDE NACHT VAN DE POËZIE IN GOIDSCHALXOORD.
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Dirk van Miert '74
STUDEERT LATINISTIEK IN AMSTERDAM. TERUGKERENDE THEMA'S IN ZIJN POËZIE
ZIJN MUZIEK EN DOOD. HIJ WERKT OP HET OGENBLIK AAN ZIJN EERSTE ROMAN
DE STROOM. HET GEDICHT DE STILTE IN HET ZWARTE WOUD IS ZIJN EERSTE
PUBLICATIE EN HIJ IS TEVENS DE JONGSTE AUTEUR DIE TOT NU TOE IN
PASSIONATE HEEFT GEPUBLICEERD.

Joanan Rutgers '65
IS DICHTER, RECENSENT EN LITERATOR. HIJ PUBLICEERDE O.A. IN HOLLANDS
MAANDBLAD, MAATSTAF EN NIET HET FRIESE - ZOALS DE REDACTIE VAN
PASSIONATE VORIGE MAAND ABUSIEVELIJK VERMELDDE - MAAR
ZUIDAFRIKAANSE TYDSKRIF VIR LETTERKUNDE. HIJ WERKT NOG STEEDS AAN
EEN LANGE, FICTIEVE BRIEF VAN DE DICHTER RIMBAUD, BERICHT UIT ADEN,
DIE IN DEUS EX MACHINA ZAL VERSCHIJNEN.
Peter Swanbom '63
UNIVERSITEIT EN KUNSTACADEMIE WAREN VOOR HEM KORTSTONDIGE
AVONTUREN. TEGENWOORDIG SCHRIJFT HIJ GEDICHTEN EN VERHALEN EN MAAKT
FOTO'S EN OBJECTEN. VOOR HEM LEVERT POËZIE DE MOGELIJKHEID OP HET
VERLANGEN NAAR SAMENHANG ONDER WOORDEN TE BRENGEN. OP 7 JANUARI
ZAL HIJ IN HET BIBLIOTHEEKTHEATER TE ROTTERDAM VOORDRAGEN UIT EIGEN
WERK. VALKUIL, SCHADUW, STOEPRAND. IS ZIJN PROZADEBUUT.

Kees Versteeg '59
IS JURIST EN ALS ROTTERDAMMER POLITIEK BETROKKEN BIJ HET WEL EN WEE
VAN DE STAD. NAAST AFORISMEN SCHRIJFT HIJ OOK GEDICHTEN EN VERHALEN.
HIJ PUBLICEERDE O.A. IN DE VERHALENBUNDEL DE PERSOONLIJKE NOOT EN IN
ZOMAAR WAT VERHALEN EN GEDICHTEN. ENIGE JAREN GELEDEN WON HIJ EEN
POËZIEPRIJS VAN DE LITERIARE INSTUIF HAARLEM.
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[nummer 2]
[Ik zei dat een eerlijk denker, iemand die niet loog]
Ik zei dat een eerlijke denker, iemand die niet loog,
gevangen zat in de greep van de onweerlegbaarheid
van voortgang en verandering
en het volstrekte ontbreken van rechtvaardigheid,
behalve als bedenksel,
als bewuste poging om met één mens
of met veel anderen samen te leven zonder hem
te verslinden. Op dat moment zei Orra:
‘Ik denk dat we verliefd op elkaar worden.’

harold brodkey

Passionate. Jaargang 3

4/c

In den beginne
Ik doe het nauwelijks nog. Hoe vreemd dit ook uit de mond van een redacteur mag
klinken: ik lees bijna geen boeken weer. Ja, zo af en toe doe ik mezelf tegoed aan
een nieuwe A.F.Th., bijt ik mijn tanden stuk op een klassieker of erger ik me geel en
groen aan het bizarre aantal adjectieven waarmee Leon de Winter ons toont het
verschil tussen literatuur en een filmscript niet te weten.
Vroeger heb ik het wel gedaan. Vooral tijdens mijn studietijd kende ik perioden
die grotendeels met lezen werden doorgebracht. Mijn zolderkamer in het westen van
de stad leek er voor ontworpen: de wereld werd er buitengesloten en zelfs het daglicht
wist er met veel moeite maar een paar uur per etmaal door te dringen. Zodoende
leende mijn bijna vierkante cel zich nergens anders voor dan het met een niet te
stillen honger verslinden van de vele literaire werken die ik in altijd uitgestorven
tweedehands zaken op de fraai vormgegeven kop wist te tikken - om Leon de Winter
even een handje te helpen. Mijn treurige gedichten over eenzaamheid en
onbeantwoorde liefdes natuurlijk uitgezonderd, want daarvoor leende de zolderkamer
zich bijkans nóg beter. Mijn geluk is dat ik deze bonte verzameling van gekoesterd
slachtofferschap en valse sentimenten, met veel gevoel voor smaak en kwaliteit aan
de vuilnis heb meegegeven. Ik moet er niet aan denken dat ik dit werk nog altijd in
mijn bezit zou hebben, er zelfs uit zou voordragen, of - zoals sommige genieën dat
plegen te doen - het in eigen beheer zou hebben uitgegeven.
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik krijg kromme tenen wanneer ik zo'n
huismoedertje krakkemikkig hoor rijmen over het enorme leed dat haar wordt
aangedaan. Iedereen heeft makkelijk praten, maar zij is zo zielig en alleen. Want
haar man is weggelopen. En na het aanhoren van haar goedbedoelde, maar zo
verschrikkelijk armzalige Candlelight-poëzie kan je die man alleen maar gelijk geven.
Dat hij nog zo lang gebleven is? vraag je je dan af. En na haar komt het volgende
slachtoffer: een dichteres uit een provinciestadje waar het nog steeds progressief is
om mannen te haten. In plaats dat de zoveelste kloon van Yvonne Kronenberg een
cursus bloemschikken gaat volgen, meent ze je lastig te moeten vallen met aangeleerde
binnensonnetten en buitenkwatrijnen. Misschien dat ze haar daar ook hadden kunnen
vertellen dat hét tevens ergens over moet gaan. Maar het subsidiegeld is weer goed
besteed, zullen we maar denken. De avond wordt dan besloten door een dichter
waaraan je direct kan horen dat hij ergens een zolderkamer in het westen van de
stad heeft betrokken. Hij is dertig jaar niet buiten geweest en zijn hond is al een week
verkouden. Zijn werk is tijdloos slecht: In de lange zwarte nacht / haar ik de echo
van de leegte / de eenzaamheid is mijn kracht / jouw Delfts blauwe ogen kan ik niet
vergeten. Waarom pleegt zo iemand niet gewoon zelfmoord?
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Maar laat ik bij mijn leest blijven. Ver achter mij ligt de tijd dat ik boeken verslond
alsof het Ketel 1 was. Zo herinner ik me een augustusmaand waarin ik tentamens
zou gaan doen. Het vak Economie van de Collectieve Sector had ik al jaren uitgesteld
en ik vond dat het er nu maar eens van moest kamen. Maar Vestdijk gooide roet in
het eten. In drie weken tijd las ik alle acht delen van de Anton Wachter-cyclus uit.
De kracht van de derde roman was zo sterk dat het gemis van een grote jeugdliefde
zich deed voelen. Wat niet geweest is, dat zal er nooit zijn en ik verlangde naar een
deerne in - indachtig het Lahringen van Vestdijk - Torterdam.
Wellicht nog verder achter me ligt de tijd dat ik mij zo sterk met Eco's De Slinger
van Foucault identificeerde dat ik allerlei complotten om mij heen begon te zien. Het
boek las ik in twee dagen uit, maar de magische werking hield minstens een week
stand. Ik werkte toentertijd als free-lance journalist tussen de gereformeerde
polderboeren en voorzag deze dyslectici van lokaal nieuws. Een dorpsgek die zich
bekeerd had tot de hervormde goegemeente wees mij op allerlei merkwaardige
gebeurtenissen. Onder invloed van Eco's werk vermoedde ik een gigantisch complot
waardoor de wereldgeschiedenis een definitieve wending zou nemen, waarschijnlijk
richting ondergang. Gelukkig herstelde ik mij net voordat ik zes kolommen breed de
Apocalyps aankondigde die Johannes op Patmos verzonnen had.
Maar waarom lees ik nu niet meer? De verklaring dat ik mij beroepsmatig met
lezen bezighoud en daardoor weinig animo voor boeken heb, snijdt hout. Dagelijks
ploft er een envelop met veelbelovende kopij op de deurmat en wie zich een dagje
met het beoordelen van allerlei werk heeft beziggehouden, gaat zich 's avonds ter
ontspanning niet in het verzameld werk van Nietzsche verdiepen - om maar even een
dwarsstraat te noemen.
Toch weiger ik te geloven dat dit de belangrijkste reden is. Sinds de tijd dat ik mij
in het westen van de stad voor de wereld verstopte is er veel veranderd. Ik heb mijn
zolderkamer voor een benedenwoning verruild en terwijl ik deze column schrijf is
mijn blik op de wereld gericht. Want het is beter te leven dan er over te lezen en het
is beter de liefde te bedrijven dan er slechte gedichten over te schrijven. Al dat
navorsen, al die wijsheid - het is najagen van wind. Want in veel wijsheid ligt veel
verdriet, en als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart. Laat mij nou
maar licht zijn, want niet lichtheid, Milan, maar zwaarte is ondraaglijk.
En dan wil ik best af en toe haar hond uitlaten.
giel van strien
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De dood en de jongeling
Het was een wonderlijke tijd. En het was een wonderlijk gezelschap dat die dag bij
elkaar kwam op het perron van Molderwaelsen. Daar had je de jongeling. Een
schichtig figuur. Voldeed immer aan de verwachtingen die men van hem had als
men van hem vernam: studentenbril [gebarsten glazen, kromme pootjes], ruitgepijpte
pofbroek met riempjes net boven de knieën en een iel gestreept overhemd.
De jongeling leek wat onzeker. Schichtig keek hij naar links. Nog altijd was er
geen trein te zien. Ten oosten van zijn blindevlek bungelde het aankondigingsbord
maar deze gaf vooralsnog geen vertraging aan. Het spoor leek verlaten. Achter op
het rangeerterrein hobbelde wel een goederenlocomotief, maar ja. De mensen op het
perron werden onrustig. Vingers gleden in neuzen, schoten door haardossen en dure
haarstukjes of wreven plichtmatig over rauwe kinnen. Een enkele vinger gleed in de
achterzak van een ander. Het werd in de boeien geslagen en meegenomen. Weer
ging de jongeling op zijn tenen staan. Hij keek over de oceaan van wachtende hoofden
maar zag niets. Mijn hoofd is als een dobberende kurk temidden van deze deinende
breinen, dacht hij. Hij deed zijn muts met grappig bolletje af en veerde op en neer,
hiermee een op en neer dobberende kurk imiterend. Vreemd, dacht hij. De jongeling
slingerde zijn rugtas weer om en liep de trap af.
In de hal beneden bleef hij staan en dacht na. Wat deed hij hier? Het was druk.
Geïrriteerd liepen de mensen tegen hem aan, waarbij hij nogal eens ruw opzij geduwd
werd.
- De jeugd ook van tegenwoordig! muilde een passant voordat hij de trap naar het
perron opdraafde.
Nou moe, dacht de jongeling maar hij durfde het natuurlijk niet hardop te zeggen.
Hij liep voorzichtig naar de gele posters met de vertrektijden. Deze smeten de
jongeling onafgebroken met tijden om de oren zodat hij het al spoedig moest opgeven.
O, de immer tollende waarheid, kermde hij in zichzelf. Een wrede ronkende bromtol
in mijn kersepit. Boven zijn kale hoofd [een mooie glimmende schedel] weerklonk
inrollende donder. Gods toorn, wist de jongeling. Hij knikte tevreden. Nu zou hij
gestraft worden. Hij deed zijn rugzak af en repte zich weer naar boven.
De trein. Hij stond er. Zojuist geland. De opengesperde deuren leken de schichtige
passagier te verwelkomen. De jongeling boog vriendelijk, stapte in en zocht een
plaats om zich te kunnen zetelen.
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Na enig geijsbeer tussen twee wagons in vond hij in een klein coupeetje een lokkende
leegte tegenover een kolossaal dik wijf. Een boterbal, dacht de jongeling opmerkzaam.
Wit klonterig zweet sijpelde uit al haar poriën en ze ademde zwaar. Op de vraag of
de jongeling zitten mocht schudde de dame resoluut met het hoofd. Schudschudschud.
Hoogst amusant vond de jongeling en bootste haar na. Daarna nam hij plaats en bood
de dame een hap van zijn snickers aan maar zij keurde de geoffreerde
chocolademelange geen blik waardig. Neen!, leken haar trillende neusvleugels hem
toe te roepen. De jongeling begreep en knikte instemmend. Dus voortaan toch maar
een rolo. Het kon hem er echter niet van weerhouden een prettig gesprek te beginnen.
Hij lalde ronduit over zijn oom Bebberd en zijn moeder die bij elkaar woonden op
de Molderwaelse Wallen bij wie hij zojuist op bezoek was geweest en die niet thuis
waren zodat hij maar weer vroegtijdig naar huis was gegaan. Vandaar hij gezeten in
de trein alhier. Zelf, zo bleek, woonde de jongeling sinds de dood van zijn papaai
bij zijn tante omdat daar minder ruzie van kwam. Hij vertelde de dame over tante's
verleden, over haar smaak van kleding, haar inkomen, over haar huis, haar tuin, haar
opbergschuur. En daarna weer over moesje en oom Bebberd en over hun reis naar
Nicaragua. [Ja, of Timboktoe. Hij wist het niet helemaal zeker meer.] Maar het
tafereel was ontroerend. Nergens verviel de jongeling in platvloerse opmerkingen.
Zijn gebaren, enthousiast maar ingetoomd, overschreden nimmer de grens van het
functionele en zijn taalgebruik bleef tot op de komma beschaafd en accuraat.
- Welkom in de Intercity richting Berghel Broek-eind, lalde een stem boven de
kruinen van de passagiers. In deze trein is Rail Tender Service aanwezig. U kunt hier
terecht voor een kop koffie of thee, gekoelde dranken, dagverse broodjes en lichte
zeden. U wordt vriendelijk verzocht hiervoor het middenpad vrij te houden. Wij
wensen uw allen een prettige reis.
Niet veel later kwam er een hapjeskar voorbij getuft. Eerst nam de jongeling
hiervan geen notitie, totdat de in gepaste uniform gestoken marktkoopvrouw in zijn
linker oor tetterde:
- Rail Tender Service! Bifi's, broodjes en bekers koffie of thee!
Spoorslags tastte de jongeling in zijn buidel.
- Heeft u ook Drentse wafels met chocodip?
In zijn handen wipten twee duiten hitsig op en neer.
- Rail Tender Service! Bifi's, broodjes en bekers koffie of thee!
Doortastendheid van de kruipende middenstand. De jongeling vroeg de taart
tegenover zich of hij haar iets kon aanbieden. Een bifiworstje of een broodje
misschien. De pyramidevormi-
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ge gouden ring, met 14 kleine puntige briljantjes afgezet, boorde zich diep in zijn
onderlip. Toen van links weer:
- Rail Tender Service! Bifi's, broodjes en bekers koffie of thee!
De jongeling bedankte vriendelijk. Hij dresseerde zijn geld terug in zijn zak en
zag het wagentje na totdat de schuifdeuren zich achter de kont van de koopvrouw
sloten.
Intussen was zijn lip aardig gaan zwellen. Geil, zo'n obscure verdikking die om
aftasting met de tong blijft vragen. Erotische, zweetbruisende taferelen drongen zich
aan hem op en de verzoeking hieraan in te geven was groot maar de jongeling behield
dapper zijn fatsoen. Hij bekeek de dame tegenover hem nog eens aandachtig. Ze leek
het warm te hebben zo onder die mantel met bisamkraag. [Bisam-kraag?
Kraag-van-bisam? Die muskusrat lééfde nog, kermde ja onhoorbaar, was zich, o
horror, gewaar van het feit dat zijn darmen en ingewanden er bruusk door
mensenhanden waren uitgerukt, dat zijn nagels waren geclipt en verbrijzeld en dienst
deden als vulsel voor babyrammelaars en dat zijn ogen door een speciaal daarvoor
ontwikkeld en overheidsgefinancierd apparaatje waren uitgezogen en waren vervangen
door twee plastic dopjes, zwart als git, gelijk de kraaloogjes van zijn hoedster zelf.]
De vrouw was een beul. Een gore tante die het lot tartte voor haar plezier. Haar
lelijkheid van buiten was haar lelijkheid van binnen. Gombrowicz schreef eens: ‘Wat
mij aan deze vrouw opviel, was een vreemde misvorming van de mond in het brave
huisvrouwengezicht met heldere oogjes - het was alsof haar mond aan één kant een
inkeping vertoonde, en deze verlenging, onmerkbaar, een millimeter, veroorzaakte
een vertrekking van de bovenlip die naar voren schoor of weggleed, bijna als een
reptiel. Van dit zijwaartse, glibberige glijden ging een afstotende kilte uit, als van
een slang of kikvors, en toch had hij mij onmiddellijk verwarmd en aangestoken
omdat het de doorgang was die naar het bed voerde, naar een glibberige en slijmerige
zonde.’ Maar dat kon van dit lijpe wijf toch niet gezegd worden, dacht de jongeling.
Haar lippen waren meer een dik rubber elastiek waarmee doorgaans grote weckpotten
werden afgesloten. Aan haar oorlellen hingen joekels van malagieten die bij iedere
beweging van het hoofd woest tegen elkaar aan sloegen en een regen van gouden
vonken lieten neerkomen. De spelden die zich in haar pruik vraten leken
knauwzuchtige kokkels te zijn die zo uit het natte zand aan het strand bij Oost
Schollenland waren geplukt. Verder hingen aan de hals van het wijf dikdradige
snoeren, gelijk hoogspanningskabels, met gereigde kruppels en nepgesteente. De
woeste rossige baard die krolsend op haar kin gedijde was een laaiend Elmsvuur en,
om de creatie te vervolmaken, was daar dan haar adem, die rook naar een melange
van nat
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verkoold schapewol en geweekte kroepoek. De jongeling excuseerde zich toen hij
merkte dat hij begon te staren. Hij kneep zichzelf hierbij bestraffend in zijn wang en
begon te wenen. Maar trof hem enig verwijt? Zulke lippen als die van haar waren
donders boeiend en sterk was de wil van de man die dit negeren kon. Dat mocht
gezegd worden door velerlei intercoms en andere geluiddragende apparaten! De
jongeling besloot uit de hypnotiserende roes te geraken door actief te handelen en
zette daarom zijn muts maar weer op.
- Grappig bolletje, sprak een man in het voorbijgaan.
Achter hem een nest kinderen en een kakelwijf. Maar de jongeling was inmiddels
verdiept in zijn snickers waar hij één voor één de pinda's uitpeuterde.
- Ik blief geen aardnoten, zo verklaarde hij tegenover de dikke bibs en hij wierp
de verachtelijke pitjes in een speciaal daarvoor meegenomen papieren builtje. Maar
ik eet graag. Het vult de leemtes in mijn leven. Ik leid zo gezegd een
Emmertalerbestaan.
Toen vroeg hij aan het dikkerdje of de anekdote over zijn moesje en oom Bebberd
of safari in Nicaragua haar een beetje kon bekoren. [Ja, of Timboktoe, dat wist hij
dus niet meer.] De vrouw keek op hem neer maar zei nog altijd niets. Haar huid
spande zich. Zacht gekraak. Expansie van de geest, dacht de jongeling opmerkzaam.
Waarschijnlijk neemt zij mij op zoals ik haar opneem. De toeschouwer die wordt
gade geslagen. En terecht. Weer baggerde een man door het gangpad. Een touwtje
zat om een van zijn worstevingers gestrengeld en aan het uiteinde zwengelde een
jojo. Zzzzrrr zzzzrrr. Uit zijn andere hand ontsproot een bos madeliefjes. Hij zoekt
zijn lief, meende onze jonge held. De man liep door.
De jongeling keek om zich heen waarbij van tijd tot tijd zijn blik kruiste met die
van de dame. Hoofd-op-romp, analyseerde hij nu. Plompig lijf met ledematen. Vier
bananen in een pudding. Zo heeft Hij haar geschapen en zo heeft Hij haar verlaten.
De stilte in de coupé ontspon haar machtig web. Het maakte de jongeling nerveus.
Het deed hem teveel aan thuis denken, aan tante, die had dat ook zo erg, dat ze zo
lang en intens kon zwijgen. Maar die was dan ook doofstom. En maf. Eens lag ze
uitgestrekt op de kachel. En schreeuwen en schreeuwen. Zonder geluid dan. En maar
in die cactus knijpen. Eén, twee! Eén, twee! Onzeker schoof de jongeling heen en
weer. Hij moest handelen. Nu. Hij trok nu zijn trui uit en vouwde hem met bevende
handen op tot een stevig pakketje en begon er een vrolijk wijsje op te roffelen.
Ramtamrampampampof. Hij keek om zich heen, eens zien of iemand hem helpen
wou, maar niemand die hem helpen wou. En de stilte was tergend. Zwaaien met de
muts met het grappige bolletje leek hem nu onvermijdelijk. Mensen zouden wijzen
en
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schateren van het lachen en hem uitjouwen om het bolletje. Men zou hem feliciteren
en foto's van hem nemen die dan op covers van dure meggeziens konden prijken.
Men zou hem rijk maken en hem prijzen om zijn stupide doordachtigheid. Men zou
hem uitroepen tot resident van ons schoon Neerlands vorstendom en hem lauweren
en voor hem een speciale kroon maken, één met een grappig bolletje, een fonkelende,
op en neer stuiterende saffier waarschijnlijk. Vergulde standbeelden zouden spoedig
wel volgen. Het Olympisch vuur zou naar hem vernoemd worden, of minstens een
komeet, heel ver hier vandaan, aan een andere hemel. Maar niemand die reageerde.
De jongeling bond nu maar zijn trui om het hoofd/de schedel alsof het een soort rood
kapje betrof en vroeg de dame te raden wie of hij voor moest stellen. De rubberen
lippen van de dame vormden een dreigende ---------. Toergenjew! dacht de jongeling
koortsachtig, de wanhoop nabij. Zijn hersens kraakten, raaskalden, zochten.
Toergenjew schreef eens, zo treffend geobserveerd: ‘Mijn gedachten dwaalden af,
herinneringen, flarden nachtmerries, onsamenhangend geouwehoer, ik had gedroomd
dat mijn pik eraf viel. Ik schrok me het apezuur, maar het deed geen zeer. Ik stond
er ineens mee in mijn hand. Een beetje lullig. Ik kon hem er niet meer opkrijgen.’
Of was dat Verhaeren? Natuurlijk, dat was Henk Verhaeren geweest. Wie anders?
De jongeling kon het ook niet helpen. Die ogen, die mond, die stilte. De vrouw.
Wanhopig keek hij om zich heen.
- Mevrouw, ik vind u zo lief!
- DIT IS EERSTE KLAS, JOOD! brulde de vrouw en ze begon wild om zich heen
te trappen.
De jongeling keek verschrikt op naar het bordje boven de deur:
1ste KLAS, JOOD
De jongeling knikte. Dat waren wijze woorden. Per abuis moest hij het verkeerde
treinstel binnen zijn gegaan. Neen, dacht hij. Iedere vorm van tegenwerping zou hier
ongepast zijn. Ik ben hier niet gewenscht. En terecht. Ik hoor hier niet. Hulde aan
het scherpe gevoel voor perceptie en haar fijnzinnige gevatheid voor details. De
jongeling besloot zich gedeisd op te stellen. Misschien dat mijn terughoudendheid,
zo dacht hij en de gedachte klopte haast op het ridicule af, verschoond van enig
heibel, mijn berusting in de abuis kan blootleggen en de dappere vrouw, die al het
recht heeft op lustwraak en executiedrang, wellicht tot kalmte kan
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manen. Misschien dat zij zelfs wel haar genade kan schenken aan een nietige mier
zoals ik, dat ze inziet dat ze zich de moeite van het vertrappen kan besparen daar het
te niet doen van een slecht en onordentelijk leven als het mijne slechts het uitblazen
van een brandend twijgje is in een laaiende bosbrand. Misschien zou ze wel van me
kunnen houden. Uit zijn achterzak haalde de jongeling zijn leeswaar tevoorschijn,
DE DOKA VAN DAMOKLES: POCKET EDITIE, en begon voorzichtig te bladeren. Vaag
kon hij zich het boek herinneren. Het gekrijs van de dame, die nu met haar handtasje
in zijn gezicht stond te beuken, bemoeilijkte het lezen echter zeer. Hij kon het gedrag
van de gezette mevrouw zeer begrijpen maar het benauwde hem evenwel. Teveel
herinneringen. Hij besloot dan ook naar elders te gaan.
De witte wanden, de golvende graffiti, de glanzende wc-bril. Het licht van de zon
dat gefilterd door het melkglas naar binnen kwam. De jongeling kwam hier al gauw
weer wat tot bedaren. Hij ging zitten en bladerde door zijn boek. Het holle rammelende
geluid van buiten deed de jongeling vermoeden dat de trein nu over een brug reed.
Hij trok door en bestudeerde aandachtig de rail die tussen zijn benen doorschoot.
- Eindeloos langer dan hij breed ziet, mompelde hij. Tenzij ik, en hij draaide een
kwart slag, zó ga zitten op de heilige stoel. Dan heeft het onmetelijk brede spoor een
lengte van hier tot hier.
Hij ging weer staan en legde zijn oor tegen de deur te luisteren. Maar de deur zei
niets. Wel meende onze held in de verte nog altijd het hysterische gekrijs van de
gezette dame te horen. Wat moet ik doen, dacht hij. Wat moet ik...? Hij schrok toen
er hard op de deur geroffeld werd. Een piepstem zong van buiten:
- Mijn vrind, ben je daar? Neem me tot je, kerel. Dor zijn de dagen zonder jou!
De jongeling stapte het pissoir uit. Buiten stond de man met de jojo. Zijn rooie
kop blies stoom uit alle gaten. Door middel van amoebiale uitstulpingen werkte hij
zichzelf achter de rug van onze koene held naar binnen en trok de deur met een klap
dicht. De jongeling maakte zich zo smal mogelijk om de rij wachtenden niet te
hinderen en liep verder. Op zijn tenen sloop hij verder langs duistere gangpaadjes,
roodverlichte personeelshokjes en fietsenaccommodaties. Het rook er vreemd.
Brandend roest. Tussen twee wagons door flitsten rails. Een schitterend licht in de
verte vertelde hem dat het einde nabij was. De jongeling haalde diep adem en telde
zijn passen af.
2de KLAS
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Hier moest hij wezen. In dit gedeelte van de trein leek een zekere rust te heersen.
Als op de weecee. De sfeer was haast... comfortabel. Niet geheel onvoldaan wilde
hij het gangpad doorkruisen toen een gezellig oud dametje hem met haar wandelstok
deed struikelen. Bonkebaf. Toen de jongeling weer wankelend overeind was
gekrabbeld zag hij oma's priemende vinger, met een reeks plastic zilveren ringen
afgeschermd, die naar de deur wees.
- Doet u die deur toe jongeman, zei het mensje kortaf.
De jongeling keek haar niet begrijpend aan. De vinger, als een autonoom levend
en denkend organisme, kronkelde onverbiddelijk in de lucht.
- Ik wil niet dat het hier tocht, kuchte de oude taart.
De woorden leken zich niet in één zin te willen vastleggen en zochten los van
elkaar een weg naar buiten. De jongeling bleef even verward staan en dacht na.
Wittgenstein zou het wel hebben geweten. Die had de vrouw bij haar nekvel gepakt
en de hele trein doorgesmeten. Nou en of. Maar langzaam werden de kreten één
geheel. Hij begon te snappen. Hij begreep. Alsof de laatste en definitieve zwengel
aan de Rubric Magic Kubus in zijn hoofd gegeven werd. Hij had het door. Het heelal,
God, de mensheid, het wezen van Inferieure Oneindigheid. Ja, het waarom van alles
viel samen tot een keiharde ‘Zie daar!’ Met een kreet van overwinning trok hij de
deur open en vleide hem met een ruk weer toe. Ziezo, dacht de jongeling voldaan en
keek verwachtingsvol om naar het oude dametje, maar deze was inmiddels in slaap
gesukkeld en wist van niets.
- De jeugd van tegenwoordig, kraste ergens een stem.
Uiteindelijk vond de jongeling een vacant plekje neffens het raam tegenover een
net heertje van middelbare leeftijd. De jobber was gestoken in een iets te strak
weliswaar maar van een gezonde diarreebruine kleur voorzien colbertje, een
donkerpaarse broek en zwarte doffe schoenen. De jongeling, die nimmer zijn
hoffelijkheid verloor, vroeg of hij hier zetelen mocht. Dat mocht. Dat deed het
instemmend stilzwijgen van de man hem althans vermoeden. God zij met ons, dacht
de jongeling en hij meende er goed aan te doen deze gedachte met de man te delen,
als ook:
- Pas maar op! Van vele toeters weet Hij wanten!
Maar de jobber reageerde niet. Ook bij herhaling bleef het stil. Alleen dan het
eeuwige gonzen van de trein over het onmetelijke spoor. Misschien is de man liever
op zichzelf, dacht de jongeling. Of doof. Hij besloot dit kleine incident geen punt
van betekenis te laten zijn. Men moest toch wat mankeren. Wat wèl een punt was,
en van een punt van enig omvang kon men
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hier wel degelijk spreken, was die bescheiden doch onsmakelijke fluim die uit de
mondhoek van het heertje was komen kruipen. Het was de jongeling reeds opgevallen
bij het zittengaan maar hij wilde hier uit respect niet over beginnen. De fluim naderde
thans echter de kin, hetgeen een voorlopig einde van de reis zou betekenen, maar
wat nu als het speeksel daarna voor het luchtruim zou kiezen? Dan was het maar
afwachten waar de spuugmassa terecht zou komen. Eigenlijk zijn het mijn zaken
niet, dacht hij. Maar anderzijds heeft een beetje engagement in de brouwerij nog
nimmer voor een beroerde schuimkraag gezorgd. De jongeling besloot er dan ook
maar het zwijgen toe te doen en in ieder geval een oogje in het zeil te houden. Hij
moest onwillekeurig denken aan die zwerver die hij eens tegen het lijf was gelopen
op Hoog Catharijne. Hij stond net aan een lange frietstengel te zuigen toen hij in de
hoek van de hal een vieze ouwe vlerk zag staan. De lijpe loeder stond daar
ongegeneerd te braken en dan nog niet eens fatsoenlijk voorover gebogen zoals het
hoort maar rechtopstaand waarbij hij recht vooruit leek te kijken naar de mensen om
hem heen. Zijn jasje was doorweekt, zijn ogen leeg. De jongeling was naderbij
gelopen om vooral niets van het spektakel te missen en zag tot zijn ontsteltenis dat
het niet eens gewone gezonde Hollandsche kots betrof, zo van die romige, blanke
vla-achtige met klontjes maar, het leek wel iets van... bruin water. Terwijl de jongeling
zo nog een beetje doormijmerde begon het hem op te vallen dat het heertje hem nogal
indringend aankeek, net boven de ogen. In zijn blik lag verachting, een diepe
gewortelde verachting. Heb ik soms een pukkel, opperde de jongeling. Ik heb vast
een pukkel. Midden op mijn voorhoofd. Een kanjer van een wrat. Of een puist. Zo
één die op springen staat. Natuurlijk, en dat is wat die brave man bang maakt. Vandaar
zijn stille walging. Ik ben een nare bruut, en terecht. Ziener, ik verdien het niet te
leven. Dit schreeuwend veerde de jongeling overeind, rende terug naar het weeceetje
en bekeek zichzelf in de wandspiegel. Er was niets te zien. Geen topje hoofdgelei of
ander soortachtige etter-uitstulping. Niets. Slechts een griesmeelblanke huid. Een
ongelukkig doch schoon denkhoofd. Hij besloot hierop, wat kon hij immers anders
doen, de spiegel mee te nemen. De jongeling excuseerde zich dan ook bij een
voorbijgaande conducteur en vroeg hem diens zakmes te leen. De NS-diender boog
voorover, keek zijn belager onderzoekend aan en hief langzaam zijn wijsvinger op
die hij naar het hoofd van de jongeling deed punten.
- P...P...Puist! hakkelde hij.
De jongeling, beseffend dat een zakmes van welk kaliber dan ook nu cruciaal was,
herhaalde zijn verzoek en drong aan. Tijd was er nauwelijks meer. Hij voelde hoe
buiten het universum
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verkrampte. De conducto moest dit toch wel hebben ingezien want geërgerd
overhandigde hij tenslotte het instrumentje. Maar waarom eigenlijk, wilde hij weten.
De jongeling vertelde het hele verhaal. Oom Bebberd, Nicaragua, Wittgenstein en
de alom grote vrees voor rimpelpus. Ontsteld schudde de condo het hoofd en zag
zich machteloos tegenover zoveel onwetendheid.
- Daar moet je een schroevedraaier voor gebruiken jood! brulde hij ontdaan.
Kreunend leunde hij tegen de zijwand.
- O ik zou kunnen leven in een notedop, weet je wel, en mezelf heerser noemen
over een oneindig groot rijk ware het niet dat ik immer moet dealen met onuitstaanbare
lieden zoals gij.
Zonder verder een reactie af te wachten dook hij het twaletje in en wrikte met een
kruiskop binnen twee tellen de spiegel van de muur.
- Hier! blafte hij tegen de jongeling.
Hij drukte de spiegel in zijn handen en beende weg.
Teruggekeerd op de plek tegenover de kwijlende jobber bemerkte de jongeling
dat hij nog altijd het zakmes van de conducteur in zijn bezit had. Het zag er duur en
complex uit en bezat ongetwijfeld vele functies voor een kwadraat aan mogelijkheden.
Echt Zwitsers ook nog. Maar het is niet van mij, dacht hij, en dus mag ik het niet
behouden. Het zou niet juist zijn. Hij draaide het raampje open en wierp het ding
naar buiten. Zo. Of het heertje misschien last had van de tocht? Iets verderop stak
een oud vrouwtje haar hand omhoog. De jobber zelf nam niet de moeite te reageren.
- Ziener, bad de jongeling, U schiep het zwijgen als moordend wapen tegen de
drang tot zinloos gewauwel en dat was juist maar U kunt toch niet toezien hoe dit
edel middel, dat zowel mild als verzengend kan zijn en rust in de Chaos kan brengen,
door onwetend aards gepeupel wordt misbruikt voor doeleinden die ik niet eens
hardop noemen durf? Ik sta hier in onmacht. Mijn dilemma is groot.
Zijn aandacht werd gauw echter afgeleid door de gevreesde fluim die nu, als een
dartel spinnetje gehangen aan een draad, langzaam maar zeker naar beneden begon
te zakken. En dan de ouwe jobber die hiervan zelf nog altijd niets scheen te merken
en die nog immer voor zich uit staarde. Starend de staar der starenden. Wat was er
toch zo intrigerend aan dit voorhoofd? De jongeling wierp een vluchtige blik in de
wandspiegel naast hem. Niets! Zie je wel? Hier was iets gaande, iets duisters, iets
dat zijn duizend ogen sloot bij daglicht en zich pas bij sche-
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merval oprichtte. De jongeling begon het nu stevig op zijn heupen te krijgen. En hij
wilde eigenlijk niets liever dan het heertje beetpakken, hem aan de pijnbank snoeren,
uitrekken, vanuit grote hoogte op hem springen [vanaf een kast misschien], en hem
van alles vragen maar hij dorstte niet. De afwezigheid die het heertje genoot straalde
een zekere beheersing uit, een onaanraakbaar iets waarmee niet te sollen viel. Het
zwijgen was verfoeilijk en extatisch tegelijk. Met een ietwat onbehaaglijk gevoel
van verrukking begon de jongeling maar wat te lezen. Af en toe, als hij even
voorzichtig opkeek, keek hij recht in de twee loerspelonken van zijn metgezel. Het
gestaar stoorde zijn lezen. Andermaal wendde hij zijn blik af en keek uit het raam.
Buiten gleed het landschap voorbij. Het was... hij kon het ook niet helpen... de tranen
kwamen. Ach Ziener, snifte hij. Waar gaat dit alles naar toe? Waar gaan we heen?
De door de tranen misvormde windsingels buiten dansten op en neer. Een vennetje
kroop voorbij. Een kreet ver weg: een libel stortte in zee. Maar oog voor de natuur
had de jongeling nauwelijks. De wereld buiten werd dan ook al gauw wazig en iets,
hij wist niet wat, drong zich op. Het was een schreeuw in de stilte. Een daad. Een
woord. Hij sloot zijn ogen en dacht terug aan vroeger. Aan thuis. Zijn papaaitje was
er nog. Gingen ze dikwijls wandelen in het bos. Daar was een vennetje. Ze gingen
er zitten en kijken naar de dieren in het bos. De vlinders, de eekhoorntjes, de
schuchtere zwijntjes aan het spit savonds bij de barbecue. En de mannen in witte
jassen die kwamen. Ze kwamen voor papaaitje. Ze hadden ook een witte jas voor
hem meegenomen, maar die was anders. Had veel te lange mouwen en veters in
plaats van een rits of knopen. De jongeling snikte. Het was alsof hij het gras nog kon
ruiken. Het natgeregende kreupelhout, de madeliefjes. Zo dichtbij. Alsof ze in een
bosje aan een nylondraadje voor zijn neus bungelden. Hij opende zijn ogen en keek
recht tegen een bos madeliefjes aan dat voor zijn gezicht hing. Hij blikte omhoog en
volgde met zijn ogen de nylondraad tot deze tussen de spijlen van het bagagerek
verdween. Even meende hij daar een twinkeling waar te nemen. Twee glunderende
ogen. Hij zette zich af op de armleuning en hees zich aan het rek omhoog totdat hij
er net met zijn neus bovenuit stak. Toen zijn ogen aan de duisternis gewend waren
ontwaarde hij de dikke jojoman die languit tussen de koffers in het rek lag.
- Dag dikke jojoman, zei de jongeling en knikte beleefd.
- Ah, daar bent u reeds, sprak de man gelaten. U ziet, we kennen mekaar. Al is het
verdomd lang geleden. Heel goed. Maar u vraagt zich af wat ik hier doe zo in dit
bagagerek. Je hebt toch wel een machtig uitzicht vanaf hier. En een ruimte. Vooral
in de lengte.
Terwijl hij zo sprak rolde hij als een razende de draad rond zijn vingers ten einde
zijn boe-
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ketje ruikers weer boven te krijgen.
- U ziet, ach, laat mij maar even. Luister. Een en ander zal u waarschijnlijk wat
vreemd overkomen. Juist. Welnu, voor alles is een verklaring. Maar ik kan me uw
verbazing wel voorstellen. U komt thuis, savonds van een dagje rondslenteren op de
Dam en kijken naar de nette heeren, en ziet: uw huis is verplaatst. Tien meter verder
op. Verzet als 't ware. U schrikt. Durft u nog naar binnen? En dat, mijn vriend, maar
laat mij je eerst omhelzen, terwijl er feitelijk niets aan de hand is. En à propos ik
merk dat ik je niet langer meer utoyeer. Ik stel voor om hetzelfde te doen. We kennen
immers elkaar. Weet je nog, de Ringvaart af of daar, onder aan de zeedijk aan het
water. De koeien in het gras. De zon in het water.
De jongeling dacht na maar kon zich niet zo gauw een koe herinneren. het boeketje
was boven gekomen. Met een ferme ruk, dat het leven kostte aan de helft van alle
blaadjes, haalde de dikke jojoman zijn buit binnen en legde hem voor zich neer.
- Mijn pijp... jongeman. Laat mij even...
Met een geroutineerd gebaar wipte de man een pijp uit zijn binnenzak en zette
hem in de hens.
- Prima pijpje... Ach, ik zie je kijken. De visdraad. Maar ik vis niet echt. Nou soms,
maar dan zonder wurm. Heus, alleen een loodje. Rustig aan de waterkant zitten en
ronduit boomen met jezelf. Je denkt waarschijnlijk, die is gek. Dat doen er wel meer.
Ik weet ervan. Maar jij, kerel, jij lijkt zoveel op mijn vriend van vroeger. Al toen ik
je ginds zag bij het water closet. Ik wist 't. Jij bent 't! Al die dagen, al die jaren. En
de lui maar zeggen dat ik mal geworden ben. G.v.d. zeggen ze. Maar ik zeg slechts:
ziezoo, en dan alleen nog zo nu en dan, in speciale gevallen, zoals nu. En nu heb ik
je gevonden. Na al die tijd. Je hebt er geen weet van. De man gleed met zijn hand
over het kale hoofd van de jongeling.
- Ach, iedere dag leek wel zo'n verdomde Zondag sinds jij wegging Jaap. Waarom
toch? Maar, ach neen, je bent 't niet... niemand is 't. Hij is dood. Ik weet 't. Morsdood.
De zon nagesprongen. Ik... blief je een stuk stokbrood?
De man wrong zijn arm naar achteren en haalde een baguette tevoorschijn en een
groot scherp vleesmes met een lange punt.
- Hier, tast toe. Ik heb genoeg. Besmeerd met echte Franse smederkaas. Brie,
zeggen ze nu. Ik zeg G.v.d. Maar niemand luistert. Behalve jij dan, kerel, jij lijkt
toch zo veel op hem. Laat me je van hem vertellen.
De jojoman sloeg zijn ogen voor een moment dicht. Hij knikte en gromde
binnensmonds.
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- 't Was zo'n wonderlijke kerel. Liet zich natregenen, de ganse dag. Den druiloor.
Zat hij langs de kade of aan dek. Of zo maar ergens daar bij de Zuiderzee. En 't deerde
hem niks. Geen ene moer. En alles zien. Hij schilderde van binnen. In zijn hoofd.
‘Baaf’, zei di, ‘ik schilder van binnen’, dat zei hij, ‘binnen in mijn hoofd’. Daarom
deed i nooit van die schilderijtjes maken. Hij schilderde alles binnen in zijn hoofd,
snap je jongmens?
De jongeling knikte.
- En een geheugen hatti voor landschap dat aan het wonderbaarlijke grensde. Langs
de spoorlijn van Middelburg naar Amsterdam kende-n-i alles, elk veld, elke sloot,
elk huis, elke laan, elke boomgroep, elk richeltje hei in Brabant, elke wissel van 't
spoor. Als je uren in 't donker had gereden en Japi had al dien tijd geslapen op den
bank en je maakte hem wakker en je vroeg: ‘Japi waar zijn we?’ dan moest je een
wachten tot i goed wakker was en dan lag i even te luisteren naar den klank van het
rijden en dan zei i: ‘Ik denk dat we bij Etten-Leur zijn.’ En dan kwam 't uit ook.
- Goddomme, mompelde de jongeling vol ontzag.
- Ja nou Jaap. Dat was nog eens klasse.
Beiden zwegen ze voor een moment.
- En dan zeggen ze ‘Baaf, je bent mal geworden. En je schilderijtjes zijn ook al
klote’. Wat moet je daar mee? Zijn dat nou vrienden Jaap? Zeg het mij. Dus één voor
één...
De man bekeek het lange vleesmes in zijn handen.
- ...als door stokbrood, zei hij en keek de jongeling aan. Als door zachte brie.
De rook uit zijn pijpje verspreidde zich en kronkelde rond het hoofd van onze
jonge held. Deze wapperde met zijn ene vrije hand maar de mist werd dichter en
dichter. En de stem van Baaf klonk van steeds verder weg.
- Wat doe je anders met zulke mensen? Niets... alleen wat je doen kunt.
Koekebakker zei 't reeds zo treffend, hij... wat zei di ook alweer? Jongmensch, help
mij hier eens uit den brand. Ziezoo! Dat zei di.
De mist werd dichter en dichter en... het gedrongen gezicht van de dikke man
vervaagde en vervaagde, nee vervormde, nam een andere gestalte aan, langzaam,
geleidelijk, met de waas mee, en het begon te draaien, draaide de andere kant op,
naar links, meer naar links dichter en dichter.... De jongeling wreef zijn ogen uit,
wreef ze open, open, keek naar buiten, uit het raam, naar het landschap dat voorbij
gleed. Het raam, waarin de reflectie van het heertje speelde. Een fantoom was het.
Een fantoom die hem tot in de eeuwigheid zou blijven aanga-
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pen. Gapen... De jongeling schrok op uit zijn overpeinzingen. Hij bezag zijn metgezel.
Des oude mans muil was in de tussentijd inderdaad flink gaan zakken. Zo onopvallend
mogelijk probeerde de jongeling de boel op te nemen. De mond van de jobber stond
nu wagenwijd open. Een lonkende duisternis. Je kon er zo een propje in schieten als
je dat wilde. Als je dat wilde. Ziener vergeef mij, begon de jongeling gehaast maar
de verzoeking, de niet te stelpen neiging het helse waanbeeld te volgen, was te groot.
De jongeling wist reeds: hij zou ingeven aan het Duivelse Voorwendsel. Zijn armen
begonnen te tintelen, zijn benen trilden en zijn rechterhand begon een machinale
houding aan te nemen. Het ging gebeuren. Het was duidelijk. Het geheel van de
wereld en de anti-wereld kwam samen in het hier en al wat komen zou was reeds
geschied. Hij pakte zijn boek tevoorschijn en zo voorzichtig en zachtjes als maar
enigszins door de situatie werd toegelaten scheurde hij een stuk van de pagina af dat
hij achteloos tot een keurig propje verwerkte en strategisch tussen duim en nagel van
wijsvinger plaatste alsof het een projectiel betrof. Concentratie vereist. Rustig ademen.
Bloed koel. Hoofdhuid rimpelloos. Oren stil, niet zweten.... Het was een dunk. Een
klasse dunk! Buiten gleden eindeloze graanvelden voorbij. Aren bogen licht onder
een briesje dat was opgestoken en ergens aan de horizon tufte een tractor. De
jongeling, weggedoken achter zijn vingers, durfde nauwelijks te kijken. Het propje
dat woelig ronddobberde in een mondig meertje. De kleine gedrongen man die
onbeweeglijk bleef zitten. Geen oogblink. Geen zucht. Zonderling. Die man zou toch
niet..? De jongeling aarzelde even maar boog toen resoluut naar voren en beet de
jobber in zijn neus. Het koude vlees groette hem. Geen twijfel mogelijk. Die was
dood. De neus, het gezicht, het lichaam. Zo simpel en eenvoudig als de dingen maar
zijn konden. De jobber, in al zijn netheid en beheersing, was niet meer. De geest die
niet langer meer als in een roes zat vastgezombificeerd aan een zwaar sompig lichaam.
Le jobbre est mort, vive le mort. De jongeling, toch ietwat van zijn stuk gebracht
door deze grote ontdekking, keek schuw om zich heen maar niemand scheen iets
gemerkt te hebben. Slechts een lange reeks apathische hoofden die zachtjes ja knikten
op het ritme van een monotone kadans. Wat moest hij doen? Nadenken. Neen, eerst
kalmeren, dan nadenken. Dit vereiste lef, zo met de dood voor ogen. Maar onze held
was koen en dapper en vreesde geen gevaren. Iemand waarschuwen leek hem gepast.
Maar wie? Ach Ziener, geeft U toch slechts een klein teken. Schenk mijn neus de
gave van een kompasnaald. Waarschuwen waarschuwen! hamerde het in zijn kersepit.
De machinist? Neen, daar kwamen ongelukken van. Die lui waren van nature
instabiele mensen. Vanwaar anders de rails? Nee, dat was uitgesloten. Die behulpzame
conducteur
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van daarnet, zou dat wat zijn? De jongeling tastte de zakken van zijn dode metgezel
af en vond diens portemonnee, een klein blikken doosje met daarin drie dode kevers
en een verkreukelde foto van een blote dame met in haar handen een van een oude
krant gevouwen steek. Links in de hoek stond erbij gekrabbeld: Diep in het woud,
diep in een droom. XXX Brikje. Met de portemonnee zou de conducteur wel blij zijn,
dacht de jongeling terwijl hij de rest netjes terugstopte. Hij zal de c.v. van de man
willen doorseinen naar de bevoegde autoriteiten. Bovendien moet er geweten worden
waar de drommel heeft gewoond zodat hij op het juiste station kan worden afgezet.
Peinzend liet hij zijn ogen door de wagon dwalen tot zijn blik boven de deur op een
radijsrode handgreep viel. Het al even felgekleurde woord eronder geprint leek zijn
bestaan te willen uitschreeuwen:
NOODREM
Het teken!, dacht de jongeling. Ziener u geeft gehoor aan mijn smeekbeden. Maar
is het nodig? Vertelt u mij! Een recalcitrante daad als deze, wat zouden daarvan de
gevolgen kunnen zijn? Ziener u alleen kent de toekomst op uw duimpje. Het is voor
u verleden tijd. Uw wil zal geschieden maar ik neem niet de verantwoordelijkheid.
Dat doet u zelf maar. De jongeling keek schichtig om zich heen. Zijn vezeltjes spanden
zich. Hij zou, als niemand er op voorbereid was, met een rauwe kreet naar voren
stuiven en in een gevaarlijke snoekduik naar de hendel grijpen. De mensen zouden
hem perplex nastaren in zijn vlucht naar Het Doel en in een verzengende
teneergeslagenheid zich realiseren welk een held hier voorbijstevende en wat hij met
deze daad al niet zou bewerkstelligen voor de mensheid. Niets zouden ze kunnen
doen, vastgenageld in hun burgelijke zetels op hun burgelijke bibsen, dan met een
collectief ontzag toekijken en het lot in stilte afwachten. Maar nog voordat het
voorwendsel concrete vormen had kunnen aannemen begonnen de radijsjes te bloeden.
In een visioen leek alles om zich heen te vervagen en bestond er alleen nog maar het
Ene Woord:
DOODREM
En het waanbeeld had zich nog niet voltooid of de remmen gierden, de stellen knalden
tegen elkaar en de passagiers vlogen over de banken. Honden, koffers, Rail Tender
Servicekarretjes. Ook de jongeling schoot naar voren en belandde pardoes bij het
heertje op schoot. Toen een
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golf van algemene verwarring, die tot in het bijzondere en dan met name in de niets
ontziende details met een zekere mate van gruwelijkheid doorschoot. Rumoer ende
verbijstering! Een orgie van puilende muilen, zwetende lichamen en bekers hete
koffie of thee. En na het tumult één sidderende tel van verbijstering. Een zon, van
rechts, die zonder enige gêne naar binnen keek. Stil wezen, adem zacht. Een gouden
roes vulde de wagon. Een verrukking maakte zich van de gevallenen meester.
Orgastisch gekerm weerklonk. De geladenheid vrat. Toen een deur die werd
opengerukt en de conducteur die naar binnen beende. Hoofd rood als een overrijpe
tomaat, mouwen opgestroopt, broekspijpen tot boven de knieën gehezen, fluitje
achteloos in de mondhoek gehangen. De NS-diender, diender van de Nederlandse
Spoorwegen, hij sprak, langzaam, zeide of die brutale snotneus daar, gezeten op die
meneer eens eventjes hèèl gauw nader tot hem hier wilde komen. Nog nakermend
probeerde de jongeling uit te leggen dat hij met zijn hand niet in de buurt van de
noodrem was geweest. Dat hij er slechts over gepiekerd had, iets te hevig misschien,
maar dat het telekinetische gaven moesten zijn geweest. Dat zijn moeder daar ook
last van had gehad en dat zij daarvoor was behandeld. Dat zij nu een nier moest
missen. De conducteur, hij schudde het hoofd en zei uitdrukkelijk langzaam:
- Men kan glimlachen en glimlachen en toch een gezicht hebben om op te spugen.
Want het was immers hij die aan de noodrem getrokken had.
- O gepeupel, leent mij uw oor. Er is een staking aan de gang. Acuut. Zojuist over
de radio medegedeeld. Wat wilt u nog meer? Het landelijk spoornet ligt zo plat als
een gewalste kwartel.
En hierbij perste hij, bij wijze van bevestiging, zijn duim en wijsvinger krachtig
op elkaar.
- Iedereen gezien?
Een meisje barstte in tranen uit en begroef haar hoofd in de schoot van haar vader.
- V...v...vogeltje.
Maar waarom eigenlijk?, wilde een oud vrouwtje weten.
- Omdat ik daarom gevraagd heb, snauwde de conducteur. Vanwege de jeugd!
En hierbij wees hij wedermaal dreigend in de richting van onze jonge held.
- Die ewige Jugend zoals Nietzsche zei!
Instemmend gemompel klonk nu over en weer. Nietzsche... Ja! De ennesser
vervolgde zijn betoog. Bedoeling was, zo verklaarde hij, alle vervelend ogende jonge
lieden ter plekke het ov uit te mieteren. Om ze te leren de gunsten van een gezond
stel jonge benen te waarderen.

Passionate. Jaargang 3

21/K
Alles goed en wel en helemaal tot uw dienst, dacht de jongeling, maar daarmee is
de kwestie inzake de dode jobber nog altijd niet ten einde. Voorzichtig, om niet te
suggereren dat zijn akkevietje van enige aanduidbare waarde was, kaartte hij het
probleem aan terwijl hij naar het heertje wees. Deze was inmiddels door de klap
voorover gaan hellen en hing nu met zijn hoofd tussen de benen.
- Is mijn zaak niet, blafte de conducteur. Ik staak. Ik voer niets uit.
Een iel stemmetje ergens in de massa vroeg wat dan het verschil was met
functioneren. Andermaal ondernam de jongeling een dappere poging en verwees nu
naar de reclameslogan van de NS:
De NS is er voor iedere levende ziel,
tralala!
[Zijn huppelpasje deed nogal geforceerd aan maar daar moest de kaartjesmolesteur
het maar mee doen.] En vroeg of voor het heertje misschien tegen een acceptabele
toeslag een uitzondering kon worden gemaakt.
- Ik weet niet precies wat jij wilt snotjochie herpesknobbel edelpuist maar ik ga
jou eruit gooien!
Hierop pakte de diender de arme jongeling beet en sleurde hem mee naar het
balkon. Automatisch, alsof zij wisten wat er van hen verwacht werd, zwaaiden de
buitendeuren open. De lange grashalmen in de berm ritselden de kleine toe wat zij
zagen gebeuren.
- Velerlei plezier nog, snauwde de conducteur en deed de jongeling uitgeleide.
Het was een dorre, droge dag en stof dwarrelde hoog op.
Toen de jongeling weer overeind gestrompeld was tuurde hij door één der ramen
naar binnen. Daar zag hij hoe de conducteur inmiddels samen met een collega over
het heertje gebogen stond. Verstaan wat ze tegen elkaar zeiden kon hij niet maar uit
de gebaren die zij maakten kon hij afleiden dat de aard van het euvel niet zo zeer lag
in de lichamelijke toestand van het heertje alswel het banale feit dat hij geen geldig
kaartje op zak had. Nou moe, dacht hij. Dat is sterk. [Dat was het zeker. En het werd
nog sterker: geld bleek de man evenmin op zak te hebben.] Eén man greep het heertje
onder de oksels en de ander nam hem bij de voeten en voor de jongeling besefte wat
er ging gebeuren droegen ze ook hem naar het balkon. Deuren open:
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- Eén, twee, Jonas in de wallevis, klonk het over de verlaten polder.
De beide spoormannen beleefden de grootste lol. Ze zagen toe hoe het heertje met
een fraaie boog in de berm belandde alwaar het keurig in gehoekte houding bleef
zitten. Ter plaatse begonnen ze een vreugdedansje. Intussen was de jongeling naderbij
gesneld. Hij sloeg zijn armen rond zijn goeroe, die kennelijk Jonas scheen te heten,
en bleef vol afschuw kijken naar het triomfantelijk gehuppel. Zo slecht had hij nog
nooit iemand zien dansen. Toen sloegen de deuren dicht en zette de trein zich in
beweging.
De jongeling keek het gevaarte na tot er niet veel meer van over was dan een
wazige stip aan de horizont. Toen liet hij zijn metgezel los en bekeek hem aandachtig.
Eerst maar zijn portemonnee retourneren, dacht de jongeling. Ik zou het anders maar
vergeten. Toen vouwde hij de kouwe rakker in de bruidspositie, tilde hem op en liep
heen. Zijn ogen hield hij star gericht op de horizon. Vaag wist hij dat daar ergens
thuis moest zijn.
Na een paar uur zwalken merkte hij dat de horizon nog altijd niet dichterbij
gekomen was. De grote Ziener had hem weer een lelijke poets gebakken. De jongeling
begon nu ook al aardig vermoeid te raken. Hij stopte en bekeek de dooie in zijn
armen. Ik ben eigenlijk gek, dacht hij. Hij gooide het heertje in de sloot en draafde
heen. Nog geen halve kilometer verder was hij de hele toestand met de merkwaardige
jobber [Johannes?] nagenoeg vergeten. Het laatste wat hem bij was gebleven was
die hoogst opmerkelijke slijmdraad. Want dat was toch een wonderlijk iets. Dat die
onder de laagkruipende behandeling van de conducto's in het geheel niet geleden
had! Neen, want zelfs nadat de jobber de trein was uitgezet hing hij er nog, alsof
toen pas uitgelopen, zacht zwiepend in een licht speelse lentebries. Afijn, het water
in de sloot zou daar wel korte metten mee maken. Het rivierlandschap kende geen
genade!
y. dalman

Passionate. Jaargang 3

23/L

Acceptatie, verkrampt
Kus de kranten schoon, Echo
Het is bijna tijd
Echo, ren door het bos
Roep de naam en pluk de kranten
Het leven is poreus
Het leven is poreus
Accepteer het verlies, Echo.
Lik de koude soep van het bord, Echo
Kijk hoe de herinnering rijpt
Echo, dans om het bloemenbed
Schaterlach om de geplukte anekdotes
In ieder detail het geheel zien
In ieder detail het geheel zien
Dat is wijsheid, Echo.
Klop je haar uit boven haar foto, Echo
Zie dat ze zichtbaar blijft
Echo, niets brandt zonder vuur
Strijk de lucifer en laat haar branden
Rouwen is nasterven
Rouwen is nasterven
Neem afstand, bewaar.

richard dekker
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Roetheens bezoek
Ik verblijf in vlees
dat maar niet wil sterven
Daarin trek ik rond
op zoek naar waarde'
Zolang ik op uw knekels blaas
ontsnapt uit u geen leven
Waait mijn adem door uw levend vlees
dat stilaan verliest zijn waarde'
En dan...
Aan 't eind van deze plundertocht
in een lijf, ontdaan van waarde'
staak ik 't knekelblazen
en ontsnap ik met u - het leven
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Helden
Onbegrepen schuwte
wie het paard in zich ontkent
door een muilpaard te veinzen.
De angst dapper te zijn
voor wie helden schampert.
Onbeschaamde luiheid
wie strijdt om vergeten slagen
door in boeken te schrappen.
De trots van een verliezer
voor wie helden dwazen zijn.
Onbehouwen hovaardij
wie liefde ziet in domme noodzaak
door te zijn wat je verovert.
De lompheid van de dichter
die zijn eigen helden speelt.

Passionate. Jaargang 3

26/n

De dag dat ik iets wilde doen
[vermomming van een gênante vertoning]
Dezelfde vrouwen schreeuwden om aandacht
en de familieleden vraten zich een weg door de week
en mijn moeders hoofd werd vierkant in vier dagen tijd
en mijn vrienden, wat een schamel aantal, stonden te gapen
en dan waren er klaplopers, verkleed als kunstenaars
en figuren uit boeken ver-van-hier
Dat was op de dag dat ik besloot te buigen
ik wilde buigen als nooit daarvoor
zoals nog nooit door mij
zoals nog nooit door wie dan ook
ooit gebogen was
Ik wilde buigen om het mooiste
in de ogen te zien
Hoe diep mocht ik buigen
Dezelfde huisgenoten vergaapten zich aan mijn bezittingen
en de teamgenoten hikten om het hardst hun centen op
en mijn moeders lijf werd een harde klomp in vier dagen tijd
en mijn vriendinnen, wat een armoedige aanblik, ze deden niets
en dan waren er loslippigen, vermomd als dweepzieken
en mensen die ik nooit eerder gezien had
Het valt niet mee te buigen - niet voor mij
ik wilde buigen als nooit daarvoor
zoals buigen nog nooit omschreven was
zoals nog nooit de bedoeling was geweest
dat ooit gebogen zou worden
Ik wilde buigen om het mooiste
van mijzelf te laten zien
Hoe diep mocht ik buigen
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Dezelfde hoogwaardigheidsbekleders verstoorden mijn ritueel
en de omstanders brulden laconiek hun vervoering
en mijn moeders benen leken wel ivoren kolommen, eeuwen oud
en mijn helden, een onwerkelijk zootje, namen hun poses aan
en dan de schuldeisers, verkleed als vriend of huisdier
en voorbijgangers verborgen in hun kraag
In hun midden stond ik, om het hardst te buigen
ik wilde buigen als nooit daarvoor
zoals alleen ik kan buigen, met mijn fysiek
zodat buigen weer iets bijzonders werd
niet het zinloze buigen om het buigen
ik wilde buigen om het mooiste
dat met buigen te bereiken is
Hoe diep mocht ik buigen
Dat viel wel mee
Ik buigen
Mijn uiterste best
Daarna ging iedereen zijns weegs
de vrouwen gingen elders aandacht trekken
familieleden, vrienden, teamgenoten, vriendinnen,
hoogwaardigheidsbekleders, huisgenoten, omstanders,
ze gingen, alleen, in paartjes of met hele groepen tegelijk
verduiveld, gingen ze. Huisdieren, helden, schuldeisers. Daar
gaan ze. En ook mijn moeder met haar blokhoofd op haar stenen
klomp en stampend met haar ivoren poten. DONK DONK DONK. Kijk
ze gaan, allemaal.

richard dekker
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Aforismen
■ Onderwijs is een complot tegen volkswijsheden.
■ Ik heb geen kinderen, maar godzijdank zijn ze allen goed terechtgekomen.
■ Je gevoel is dat deel van je verstand dat je maar geen verstand kunt bijbrengen.
■ Eelt is de koning van de ziel.
■ Drank helpt je het belang van nuchterheid te relativeren.
■ Het gevaarlijkste aspect aan de liefde is dat je erin gaat geloven.
■ Wat ik af en toe in openbare toiletten te zoeken heb, hou ik liever strikt
openbaar.
■ Incidentele impotentie is een even niet kunnen dat moet kunnen.
■ God heeft de mens niet verlaten. Hij is slechts even sigaretten halen in een
ander heelal.
■ Politiek is stemmingmaken, en dan ontstemd zijn dat anderen hetzelfde doen.
■ Het meest slagvaardige parlement aller tijden vind ik nog steeds Napoleon.
■ Als je verzwijgen leuk vindt en je wilt daarvan je vak maken, moet je ergens
voorlichter worden.
■ Een aforisme is de makkelijkste manier om moeilijk te doen.
■ Dialecten zijn talen voor beginners.
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■ Zelfmoord is nog maar een fractie van wat ik mezelf soms aan zou willen
doen.
■ Cynici peppen zich op door zichzelf even de put in te praten.
■ Een waarheid is kortsluiting in het geruchtencircuit.
■ Een film is al dat gedoe voor en na een bioscooppauze.
■ De eerste Rotterdammer kan nooit een echte zijn geweest.
■ Jongetjes worden groot als je elke dag hun knuffelbeest moet verschonen.
■ Een oceaan is waar een zee te water raakt.
■ Mensen die voortdurend klagen over de zinloosheid van het bestaan, hebben
er gewoon de pest over in dat ze er niet in slagen hun zin door te drijven.
■ Wat eeuwig in de mode blijft, is de vergankelijkheid.
■ Dialoog tussen twee ééndagsvliegen: ‘Kwart over twaalf was voor mij een
slecht jaar.’
■ Als ieder mens hetzelfde is, heeft een ieder het recht te spreken namens de
massa.
■ Ik ben de massa.
■ Bierbuiken vormen het bewijs dat intellectuele bagage kan gaan schuiven.
■ Een archeoloog die in een steengroeve een paar ijzers hoort piepen, nadert
de bronstijd.
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vester biezeman
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■ Vervreemding betekent iemand missen terwijl die er is.
■ Behalve feestdagen zouden er ook treurdagen moeten zijn. Liefst op dezelfde
dag.
■ In dit kikkerlandje is hebzucht ooievaar.
■ In een echt zware Tour de France komt de bezemwagen als eerste over de
finish.
■ In de nichtenwereld is alleen vals echt.
■ Camp is elite-kitsch.
■ Het gemeenste wat je kunt doen: bedelen om een Straatkrant.
■ Een lintje ontvangen is van je eer beroofd worden.
■ Mensen die niet roken doen dat om zichzelf een houding te geven.
kees versteeg
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Verkooppunten Passionate → Rotterdam
- Centrale Bibliotheek Hoogstraat 110

→ Biebshop

- Witte de Withstraat 68

→ Boekhandel J. van den Bos

- Rochussenstraat 169

→ Dodorama

- Lijnbaan 150

→ Donner boeken bv

- Oude Binnenweg 131 b

→ Boekhandel Van Gennep

- Van Oldenbarneveldstraat 129

→ Woutertje Pieterse

- Westersingel 28

→ Boekentafel Café De Consul
iedere tweede zondag van de maand

- West Kruiskade 26

→ Boekentafel Tejatro Popular
iedere derde vrijdag van de maand

- Rochussenstraat 281 C

→ Stichting Passionate
tevens voor abonnementen en oude
nummers, tfn 010 477 24 92
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Komp 'r nog wat van?
Procedureel mijn creatieve
portie weer voor streefdatum
achter de rug [= een figuur
met 3 nullen voor de komma].
Binnenkant boordje van mijn
overhemd [ZEEMAN] zogezeid
nog klam om de nek: traject
tot dusver was af toe
knap heikel, ook ditmaal
versjteerd door tussentijds
moeten zien te klaren van
diverse pleuris-akkevietjes excusez le mot.
In verlengde waarvan trouwens,
met permissie, onderscheidene
[last]posten dienaangaande op
ingesloten factuur.
Stadium op dit moment
[wat nou inconveniënt?]:
dat complete mikmak als vanouds
ligt gefiatteerd [zie de nodige
krabbeltjes] ter totale
executie.
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Waar ik mijn handen
niet aan zal branden.
Geeft anders zo'n heisa,
zulk een rompslomp.
En is per slot van rekening
ook helegaar mijn afdeling
niet.
Wèl opnieuw zurück bei Ab
[die van de parate bovenkamer],
subsidiaar van zessen klaar,
armen over mekaar, benen op
het bureau, voor volgende
melogem, instrumentarium
bij de hand.
In dit verband, da's waar ook:
tot sint-juttemis duurt te lang.

frans vogel
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Te gek moment
Weet nog goed.
Was die keer
op dat lullige stationnetje
van Aerdenhout.
Toen ik [goed snik?]
pardoes op mijn
achterhoofd ben gevallen:
hartstikke nieuw gaatje
in mijn kop.
Absoluut te gek moment.
Wist gelijk niks meer
van wat daarvoor
allemaal moet zijn gebeurd:
flink stuk van mijn leven
[lang niet achterlijk?]
in 1 klap kwijt, foetsie,
pleitos pinéros.
Of ik daar nu dan niet
als een randdebiel
of een volslagen idioot
naar op zoek ben?
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Zijde ge mal:
juist dat ene moment
vind ik al te gek.
Complètement fou,
weet je wel.
Crazy. Wahnsinnig.
En voor de rest
moedu nie bij mijn
zijn: forget it.

frans vogel

Passionate. Jaargang 3

38/s

Zomer in Rotterdam
Nou de stad van gloeiend beton is,
doorklief je het beste nog de Maas
per watertaxi: langs je kanis
strijkt dan een briesje - vlindergeraas.
De ‘stuur’ koerst aan op Hotel New York,
waar je van boord stapt naar het terras
om te gaan lunchen met knife fork:
top is 't leven, 't ligt waterpas.
Tink'lende glazen, een schaterlach.
Scheepshondgeblaf, heel in de verte.
Een heli- chopt retour zo ie kwam.
Wijl de havens rondom met hun pracht
je niets doen dan wereldofferte:
profiteer - zomer in Rotterdam!

frans vogel
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Alles over de tomaat
Net nadat ik had moeten concluderen dat ook vandaag weer niemand mij in de trein
of bij een popconcert had zien zitten en mijn gang door de Volkskrantrubriek
‘Oproepen [personen]’ dus wederom tevergeefs was geweest, rinkelde mijn telefoon.
‘Ben jij het Klaas?’ krijste een neuzelaar aan de andere kant. ‘Nee, u bent verkeerd
verbonden, ik ben Klaas niet,’ antwoordde ik, maar daar had de man geen boodschap
aan. Een onwezenlijk verhaal volgde.
Terwijl ik naar buiten staarde, dwaalden mijn gedachten af naar de vraag wat ik
moest doen om in de trein een onuitwisbare indruk te maken opdat ik ook eens
gezocht zou worden door een bevallige dame. Ondertussen ging de man maar door;
het leven viel niet mee, hij piekerde teveel en meer van dat soort fraais. Waar ik
bleef, hij zat al een uur in café Dux op mij te wachten, ik wist toch wel hoe moeilijk
de tijden waren?
‘Ik ben over een kwartier bij je,’ sprak ik om er maar van af te zijn en legde de
hoorn neer. ‘Iedereen die niet alleen kan zijn moet opgeknoopt worden, weg ermee,’
dacht ik, draaide de sleutel van mijn voordeur twee maal rond en slofte met
doodvermoeide pas in de richting van een plek die alleen maar onheil kon brengen.
Het vooruitzicht straks café Dux te moeten binnengaan stemde mij niet vrolijk.
Bij het binnentreden walmde de geur van beduimelde kranten, halflege koffiekopjes
en natte regenjassen mij tegemoet. Aan elk tafeltje klonk het angstig herschikken
van valse tanden en pruiken. Onaangenaam riekende hondjes kloven een soepbeen
af. Nadat ik met een glas bier aan een van de tafeltjes was gaan zitten, keek ik met
een benauwd gezicht om mij heen. Ik had eigenlijk al weer spijt dat ik mij had laten
verleiden deze spelonk vol dode adders binnen te treden. Vermoeid luisterde ik naar
het schier onuitputtelijke gekakel in dit epicentrum van cultureel Rotterdam.
En zoals altijd wanneer ik iets te gretig op een voorstel was ingegaan dat mij in
wezen niet interesseerde, kwam het verleden mij ongevraagd bezoeken. Gezichten
van mensen die ik ooit gekend had, kwamen in mijn herinnering; de mierzoete
melancholie van een drinker. Daar was de grote schilder Pedro met wie ik hier menige
avond had zitten bomen en waarvan ik zelfs nog even had gedacht dat hij zich serieus
met schrijven bezighield. Schilderen kon hij als geen ander, maar wat het schrijven
betrof was hij volgens mij nooit verder gekomen dan het overzichtelijk opstellen van
een boodschappenlijst. Waarom iemand niet gewoon deed waar hij goed in was, was
mij nooit duidelijk geworden. De mensen maakten het zich-
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zelf graag moeilijk, iets anders kon ik er niet uit opmaken. Meer herinneringen
kwamen. Ik zag de getormenteerde kunstenares Eegje voor me, die ik hier had ontmoet
toen ze met de restanten van een heus zweefvliegtuig binnenkwam. Eegje had een
schreeuwende behoefte aan ruzie en schopte overal waar ze kwam binnen vijf minuten
een geweldige herrie. In haar onderwerpen was ze niet kieskeurig en was er helemaal
geen aanleiding dan verzon ze die gewoon. Zo had ze mij ooit verketterd omdat ik
niet wist op welk soort papier ik mijn gedichten schreef. Waarom nam mijn leven
altijd zo'n rampzalige wending?
Een aan drank verslaafde, kettingrokende homp reuzel lichtte zijn billen enkele
centimeters van zijn kruk om een fluitende wind te laten en hield vervolgens zijn
lege bierglas hoog in de lucht, om aan te geven dat het tijd was het weer te vullen.
Ik keek om mij heen om te zien of er meer mensen waren die zin hadden deze
alcoholische zelfmoordenaar dood te schoppen, maar niemand scheen iets gemerkt
te hebben. Overal werd gezellig gepraat, hier en daar klonk zelfs een schaterende
lach. Het leven was blijkbaar een feest.
Neuzelmans zou wel niet meer komen, misschien had hij hier al die tijd gezeten.
Alleen een idioot als ik maakte afspraken met iemand die hij niet kende en nog nooit
gezien had. Het werd tijd om naar huis te gaan. De beelden tuimelden zoals gewoonlijk
weer over elkaar, beelden die toch alles met mij te maken hadden. Ik moest orde
scheppen, waar had ik het over?
Ik was nauwelijks een kwartier thuis toen de telefoon ging. ‘Zeg wat is dat nu?
Mij een beetje voor joker laten zitten in die kroeg. Je bent wel een mooie.’ ‘Hoort u
eens, ik weet niet wat u wilt, maar ik geloof dat u niet helemaal goed snik bent. Ik
ben Klaas niet en zou het erg prettig vinden als u iemand anders ging lastig vallen,’
sprak ik geïrriteerd waarna ik de hoorn met een resoluut gebaar neerlegde. Dat was
ferm gesproken vond ik. Heel wat beter dan de keer dat ik tegen middernacht door
een mij onbekende vrouw gebeld was die met strenge stem had gevraagd wat ik aan
het doen was, waarop ik met een gevoel van onbestemde vrees de hoorn op de haak
had gelegd. Maar ferm of niet, vreemd bleef het wel. Wat bewoog sommige mensen
toch, nu weer iemand die meende met Klaas te spreken.
Daar ging de telefoon weer. Niet opnemen dacht ik nog, maar het volgende moment
klonk weer diezelfde nasale stem in mijn oor. ‘Klaas, je moet vanavond naar mijn
huis komen, ik moet met je praten.’ Wat had het voor zin om weer te vertellen dat
ik Klaas niet was. ‘Goed, maar geef mij dan even je adres,’ sprak ik met vermoeide
stem. Wat maakte het uit, ik kon toch wel even gaan kijken wie er achter deze stem
verscholen ging? Ik was eigenlijk ook wel
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nieuwsgierig geworden en had vanavond toch niets beters te doen. Overal was wat
en nergens echt geluk. Ik had mij tot nu toe in mijn leven altijd gemakkelijk laten
overhalen tot zaken waar ik weinig of geen belang bij had. Een keertje meer of minder
maakte toch niet uit?
‘Klaas heeft het weer eens op zijn heupen en iedereen moet er onder lijden,’ hoorde
ik terwijl ik de trappen van het huis opliep. Moest ik misschien iets zeggen? Maar
wat? Een compliment over zijn huis zou nogal vals klinken, een grotere kolerezooi
had ik in mijn leven nog niet gezien.
‘Dat is lang geleden Klaas, dat we elkaar gezien hebben. Maar ik heb altijd geweten
dat we elkaar weer zouden ontmoeten. Jij wist het toch ook, ik bedoel dat we elkaar
weer zouden zien?’
Een dikke, half kalende vijftiger met een natte kleine mond, keek mij
verwachtingsvol aan. Toen ik niet op zijn vraag reageerde, wees hij mij op de koelkast
die midden in de kamer stond en waaruit ik ‘zoveel mocht drinken als ik op kon.’
Zonder de man ook maar een blik waardig te keuren nam ik een flesje bier uit de
koelkast, opende het en ging op de dichtstbijzijnde stoel zitten. ‘En wat zijn de
prijzen,’ dreunde ergens ver weg een televisie die zo hard aan stond dat ik vrij
duidelijk vernam dat de winnaar een driesterren-koelkast, een krultang met krullers,
‘die zeer praktische electrische tandenborstel’ en een stereoset met continu vermogen
van 2 maal 60 watt tot zijn eigendom mocht rekenen. ‘Maak het volgende spreekwoord
af, oost west..,’ dacht ik grimmig.
Waar ging dit allemaal naar toe en wat had het voor zin? Misschien moest ik mij
maar niets afvragen. Ik ging ook elke dag naar de supermarkt en het toilet zonder er
bij na te denken. Je kon er toch niets van zeggen. Ik hoorde wel eens hoopvolle
geluiden in zogenaamd goede gesprekken met een vriend die dan beweerde dat alles
een betekenis had en niets zomaar gebeurde. En even leek de lucht dan geklaard en
had ik het gevoel dat ik aan de voltooiing van iets groots deel had. Maar al snel werd
ik weer overspoeld door een ellende zo onbegrijpelijk en zinloos, dat ik uiteindelijk
niet met goed fatsoen kon blijven volhouden te geloven dat het ergens goed voor
was. Het leven was nu eenmaal zinloos en als we dat met zijn allen nu maar eens
wilden aanvaarden, zou er minder ellende in de wereld zijn.
Ik zat al minstens tien minuten wezenloos met een fles bier in mijn hand voor mij
uit te staren en al die tijd was er geen woord gezegd. Het natte mondje zat nog altijd
naast mij en staarde strak voor zich uit. ‘De barscene, eerste bedrijf,’ dacht ik terwijl
ik een tweede flesje
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uit de koelkast graaide. Ik kon mij ineens heel goed voorstellen dat ik voor altijd op
een stoel in deze kamer zou blijven zitten. Misschien zou ik na een maand of wat de
stoel naar de raamzijde opschuiven om te zien wat er in de wereld gebeurde. Verder
was het allemaal in orde, alleen de koelkast diende met enige regelmaat bijgevuld
te worden. Daar zou ik die vieze dikzak voor in kunnen zetten, die zou zich toch niet
durven verzetten.
Ik schrok een beetje toen de man naast mij plotseling op luide toon begon te
spreken. ‘Waar heb je in hemelsnaam al die tijd gezeten Klaas? Sjaan dacht minstens
dat je dood was. Zeg eens, waar heb je uitgehangen?’
‘In het buitenland,’ hoorde ik mijzelf tot mijn eigen verbazing zeggen en keek de
man nu voor het eerst recht in de ogen. ‘Het buitenland,’ herhaalde de man.
‘Wat moest jij in het buitenland en waar haalde je het geld vandaan om zo lang
weg te blijven? We hebben je een jaar niet gezien.’ Even viel er een stilte. ‘Mijnheer
is naar het buitenland geweest, Godallemachtig.’ Hij schonk zichzelf met bevende
hand een fors glas in, daarna keek hij weer strak voor zich uit.
Ik nam een flinke slok van mijn bier en probeerde over de hele zaak na te denken.
Het werd er niet eenvoudiger op. Maar verder dan deze weinig opzienbarende
conclusie kwam ik niet. Ik scheen nogal wat emotie te hebben losgemaakt door
zomaar een jaar te verdwijnen. Dat was ook geen doen natuurlijk, zonder iets te
zeggen naar het buitenland gaan en anderen een jaar lang in onwetendheid laten. En
die arme Sjaan, die dacht dat ik dood was. Nee, ik had mij bepaald niet netjes
gedragen. Maar wacht even, het ging hier om Klaas die blijkbaar deze treurige
uitdragerszooi ontvlucht was en niet om mij. En wat had ik met Sjaan te maken, ik
kende haar niet eens. Het was zaak werkelijkheid en fictie goed uit elkaar te houden,
dan kon het zeker een gezellige avond worden, zo hield ik mijzelf voor.
‘Wat heb je daar dan gedaan?’ vroeg de man terwijl hij mij wezenloos aanstaarde.
‘Och, wat gewerkt hier en daar, een goede klusjesman kunnen ze overal gebruiken,’
sprak ik en dronk mijn zesde of zevende fles in één teug leeg.
‘Maar de zaak dan, hoe staat het dan met de zaak,’ sprak de man met een wanhoop
in zijn stem die mijn agressie wekte en een heimelijk verlangen deed ontstaan hem
met een elektrisch, liefst beetje bot, broodmes zijn hoofd af te zagen.
‘De zaak, ja dat vergt nadere beschouwing,’ bralde ik gewichtig zonder idee
waarover de man het had. ‘De zaak komt wel goed, dat is mijn stellige overtuiging,
zit er maar niet over in,’ klapte mijn tong nu enigszins dubbel.
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De grens van de dronkenschap was gepasseerd, ook voor de man, bij wie een gelige
drab langs zijn kin droop. ‘Ik voel mij niet lekker,’ sprak hij en deed een poging om
van zijn kruk te komen. Maar als een eend die tegen een hoge oever probeert op te
klimmen, viel hij weer terug. Even zat hij roerloos, het volgende moment viel hij
met wijd opengesperde mond voorover op de grond. Terwijl zijn lichaam schokkende
bewegingen maakte, kwam er steeds meer van de gelige stroop tussen zijn laffe,
dunne lippen uit. Wat nu te doen? In ieder geval niet meer het glas bijvullen, één
braakscene op een avond was wel genoeg.
Ik liep met onvaste benen de kamer in en bleef ergens in het midden staan. Tegen
een muur stond een soort reuzenpoef voor minstens vier personen met daarvoor een
houten tafel waarop glazen verschaald bier en twee asbakken tot de rand gevuld met
sigarettenpeukjes.
Aan de andere kant van de kamer bevond zich een boekenkast waarin opvallend
veel boeken over alcoholhoudende dranken stonden. Verder nog wat boeken over
treinen, pasta's, traumatische ervaringen en andere zaken waarvan je eigenlijk niets
anders kon zeggen dan dat ze bestonden.
Toen ik een boek met de titel ‘alles over de tomaat’ opensloeg, viel er een foto
uit. Ik nam de foto van de vloer en bekeek haar aandachtig. Het was een afbeelding
van de man, zijn natte mond in een afschuwelijke grimas getrokken die vaag aan een
soort eenvoudig geluk deed denken. Naast hem stond de meest betoverend mooie
vrouw die ik ooit in mijn leven gezien had. Hoe was het mogelijk, ze had haar arm
om zijn schouder geslagen! Schande, zo'n oude dikke man met een jonge, onschuldige
prinses. Ik kon mijn ogen niet van haar afhouden. Mensen die zo mooi waren moesten
verboden worden. Het was gewoonweg misdadig.
Duizelig van zoveel schoonheid ging ik op een stoel zitten. Ik had mij weer mooi
in de nesten gewerkt en kon hier maar beter zo snel mogelijk vertrekken en nooit
meer terugkomen. Even overwoog ik nog om mondje voorgoed uit zijn lijden te
verlossen, maar zoals hij daar lag kwam het waarschijnlijk toch niet meer goed. Dan
hoefde hij later ook niet naar zo'n bejaardentehuis waar ik altijd zo droevig van werd.
‘Het was opa's liefste wens boven de Noordzee uitgestrooid te worden.’ En zo
dwarrelde opa dan op een mooie zomerdag duizendvoudig naar beneden, minuscule
deeltjes vergane hoop, angst, woede, frustratie en geilheid lieten zich meevoeren op
de wind om tenslotte door de golven weggespoeld te worden.
Ik moest naar huis als ik niet terstond knettergek wilde worden. Ik stak de foto in
de binnenzak van mijn colbert en rende de trap af, waarbij ik steeds achterom keek
om er zeker van te zijn dat ik niet door een zeskoppige, vuurspuwende draak
achtervolgd werd. Dat ik ver-
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doemd was en mijn bestaan voor aitijd een lijdensweg zou zijn wist ik al lang.
Ik kwam er al snel achter dat de diefstal van de foto het alleen maar erger maakte.
De drang om naar de bovennatuurlijke schone vrouw te kijken werd met de dag
sterker. Wat ik ook deed, telkens moest ik mijn blik op haar richten en het kostte een
enorme inspanning die weer van haar af te wenden. Die dikke had ik er natuurlijk
vanaf gescheurd, daarna had ik het restant van de foto netjes bijgeknipt. Maar het
werd te erg, ik kwam nergens meer aan toe. Wanhopig gooide ik de foto in de
vuilnisbak en besloot direct een lange wandeling te maken. Na een half uur moest
ik mij gewonnen geven en naar huis terugkeren, waar ik met bevende hand de foto
uit de vuilnisbak haalde.
Toen er diezelfde dag een brief op mijn deurmat lag, wist ik zeker dat de vrouw
mijn noodlot was waar op geen enkele manier aan te ontkomen viel. Nou ja, brief,
het was meer een nerveuze opsomming van feiten die mij niets zeiden en waartussen
geen verband was te ontdekken. Veel verontschuldigingen, daar begon het mee.
Daarna volgden beschrijvingen van gebeurtenissen en personen die ik niet kende.
Tot slot werd ik verzocht een bepaald telefoonnummer te draaien om een nieuwe
afspraak te maken.
Ik legde de brief op tafel en dacht aan de wartaal uitslaande drinkebroer die ‘een
zaak’ had. ‘Hoe moet het dan met de zaak,’ hoorde ik hem weer zeggen. Interessanter
was de vermelding van een dochter die, zo begreep ik, momenteel in het buitenland
verbleef voor studie. Jaap - zo heette het natte mondje, wist ik nu - kon, hoe lelijk
hij was, best de vader zijn van die wereldspetter, die al dagen onophoudelijk mijn
gedachten en bloed teisterde. Ik kreeg visioenen waarin ik Jaap zover kreeg mee te
werken aan de verovering van zijn vlees en bloed. Zo gek was het eigenlijk niet eens,
hij scheen met alle geweld te willen geloven dat ik Klaas was. Die jongen moest een
speciale betekenis voor hem hebben. Als ik hem kon doen geloven dat ik Klaas was,
dan...
Niet alles tegelijk, eerst moest ik Jaap maar eens bellen. ‘U spreekt met Klaas, ik
heb uw brief ontvangen. Zullen we een afspraak maken?’
‘Klaas jongen, wat ben ik blij dat je belt,’ klonk het opgelucht van de andere kant.
‘Kom vanavond naar mijn huis, een uur of acht is prima.’
's Avonds schoor ik mij, trok een fatsoenlijke broek aan en nam een goede fles
wijn mee. Bij binnenkomst zag ik dat Jaap de boel had opgeruimd. Hij ging mij vast
aan die mooie dochter van hem voorstellen, fantaseerde ik, blij dat ik zo verstandig
was geweest mij een beetje
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behoorlijk te kleden.
‘Het spijt me dat ik vorige keer zo dronken was, de spanning van de eerste
ontmoeting, begrijp je?’ Ik begreep er geen moer van, maar knikte gretig en keek
steels om mij heen. Behalve Jaap en ik leek er niemand thuis te zijn.
‘Verwacht je nog meer bezoek?’ probeerde ik zo luchtig mogelijk. ‘Nee, we hebben
de avond voor onszelf,’ was zijn teleurstellende antwoord. Het kostte mij enige
moeite kalm te blijven. Mijn haat jegens Jaap was sinds onze laatste ontmoeting
alleen maar toegenomen. Het was van het grootste belang om dit niet te laten merken.
Eerst moest hij mij naar de schoonste aller schonen brengen. Hem vermoorden kon
altijd nog.
‘Ik zou graag willen dat je weer in de zaak komt werken, dat alles weer net als
vroeger wordt. Je zou er niet alleen mij, maar ook Sjaan veel plezier mee doen.’ ‘Ja,
kijk,’ stamelde ik. ‘Tenzij je al andere plannen hebt,’ liet Jaap er snel op volgen.
‘Het zou mij verdriet doen, maar je hebt natuurlijk je eigen leven.’ Wie was Sjaan
toch, zijn adembenemende dochter? En wat was dat voor een zaak waar hij het almaar
over had? ‘Ik wil best weer in de zaak komen,’ zei ik en probeerde zo spontaan
mogelijk naar Jaap te lachen. De natte mond viel open van geluk en wilde mij nu
kussen, iets dat ik nog net kon voorkomen door mij snel met het ontkurken van de
meegebrachte fles wijn bezig te houden. We klonken op de zaak en dronken onze
glazen in een teug leeg.
‘Wanneer kun je beginnen?’ ‘Morgen al als het moet.’ Ik wist dat het niet kon wat
ik deed en twijfelde niet alleen aan de geestelijke vermogens van Jaap, maar nog
meer aan die van mijzelf. Om te beginnen gaf ik mij uit voor iemand die ik niet was,
vervolgens moest ik in ‘de zaak’ gaan werken, en dat allemaal om de dochter te
krijgen die mij wellicht helemaal niet moest.
‘Ik had het kunnen weten,’ dacht ik toen Jaap de volgende morgen op de afgesproken
plaats de rolluiken omhoog deed. Flessen wijn, jenever, bier, wodka en gin stonden
quasi- nonchalant in de etalage opgesteld. Dit was dus de zaak, stelde ik opgelucht
vast. Ik was even bang geweest dat er achter het luik computers en andere moeilijke
apparaten tevoorschijn zouden komen, maar drank verkopen, ja, dat zou wel lukken.
Na een week had ik het helemaal door en smeerde zelfs de grootste vrek de duurste
merken aan. Jaap liet niet na zijn tevredenheid te tonen als ik een klant weer eens
flink had afgezet en zei dan dat mijn moeder dit nog had moeten meemaken. Ik had
geen idee over

Passionate. Jaargang 3

47/W
wie hij het had, maar dat kon mij ook steeds minder schelen. In ieder geval niet over
míjn moeder, want die leefde gezond en wel in een slaapstadje ver van hier.
Ik vroeg mij wel af wanneer de steeds feller door mij begeerde dochter nu eens
terugkwam van die studiereis. Ik droeg haar foto altijd bij me in de linker binnenzak
van mijn colbert. Alleen 's avonds, wanneer ik thuis was, haalde ik de foto tevoorschijn
en keek dan langdurig naar haar prachtige golvende lange haar, die lange elegante
jurk en die grote glimmende groene steen die ze aan een leren koord om haar
goddelijke nek droeg. Ik moest alleen niet te lang naar haar grote borsten kijken,
daar werd ik vreselijk onrustig van en kon dan de eerste uren van de nacht niet in
slaap komen.
Aan het einde van de tweede week hield ik het niet langer uit. Het was een kwartier
na sluitingstijd toen ik tijdens het neerlaten van de rolluiken besloot de kardinale
vraag te stellen. ‘Wanneer komt je dochter terug Jaap?’
Jaap, die tot dan toe met veel concentratie zijn muntgeld had zitten tellen, waar
hij mooie torentjes van bouwde, liet het geld voor wat het was en stond langzaam
op. Zijn gezicht was krijtwit. Een stapeltje munten viel om, daarna was het minuten
lang doodstil.
Ineens kwam hij in beweging. Een oude zware kassalade, waaruit de weekopbrengt
als confetti alle kanten op dwarrelde, zeilde rakelings over mijn hoofd. Een
oorverdovend kabaal volgde toen de la midden in de etalage tot stilstand kwam.
‘Je blijft van mijn dochter af,’ schreeuwde Jaap, die nu stond te zwaaien met de
honkbalknuppel die altijd achter de toonbank lag ‘voor het geval dat’.
Ik stond doodstil en keek hem strak aan. Zijn ogen waren die van een waanzinnige;
hij leek dwars door mij heen te kijken. Zijn mond was niet langer nat en al helemaal
niet laf. Wat die grimas uitdrukte viel moeilijk onder woorden te brengen, maar het
zat helemaal niet goed.
Jaap haalde diep adem en begon op de meters lange rekken met flessen sterke
drank in te hakken. Als een vibrafonist met slechts één stok maaide hij langs de
honderden flessen, die onder zijn ritme van haat en agressie de meest prachtige tonen
voortbrachten. ‘Daar gaat de weekaanbieding,’ dacht ik toen ik al bijna een halve
kilometer van de zaak verwijderd was.
‘Winkelier ruïneert eigen zaak’ las ik de volgende dag in het regionale dagblad. ‘De
man, die een verwarde indruk maakte, is na verhoor naar huis gestuurd’. Ja allicht,
hij had slechts zijn bezit aan puin geslagen. Mensen die hun eigen videorecorder
stalen werden ook niet vervolgd.

Passionate. Jaargang 3

48/x
Ik wierp de krant op tafel en begon over de hele zaak na te denken. Er zat geen enkele
logica in Jaaps handelswijze. Het was al merkwaardig genoeg dat hij contact met
mij gezocht had en er van overtuigd leek dat ik Klaas was. Helemaal vreemd vond
ik de blinde woede waarmee hij zijn nering aan gruzelementen geslagen had. Ik kon
mij niet voorstellen dat zijn verzekeringsmaatschappij dergelijk destructief gedrag
zou dekken. En dat allemaal omdat ik op zeker moment gevraagd had wanneer zijn
dochter terug zou komen.
Van mijn plan om Jaap, de zaak en zelfs de dochter te laten voor wat ze waren
kwam weinig terecht. Twee dagen na Jaaps woedeuitbarsting liep ik 's avonds naar
zijn woning. In het trapportaal brandde licht, in de woning zelf was het donker. Ik
betrapte mijzelf op het onbegrijpelijke verlangen aan te bellen, maar zag gelukkig
op tijd in dat dit een idioot plan was en besloot naar huis te gaan. Daar bleven dezelfde
vragen door mijn hoofd spoken. Ik besloot Jaap te bellen, als hij opnam kon ik altijd
nog ophangen.
Nadat ik de telefoon zo'n twintig keer had laten overgaan, legde ik de hoorn neer,
trok mijn jas aan en verliet mijn woning. Toen ik kort na middernacht bij het huis
van Jaap aankwam was de situatie onveranderd; behalve in het trapportaal brandde
er geen licht in het huis.
Ik stak de straat over en bleef voor de voordeur van de woning staan. Moest ik
aanbellen? Er was niemand in de straat te zien. Aan de overkant waren alle lichten
gedoofd. Ik stak mijn hand zover mogelijk in de brievenbus en schrok toen mijn
vingers een koord te pakken hadden. Ik kon niet meer terug, mijn ziekelijke
nieuwsgierigheid had het reeds gewonnen van elk denkbaar verstandig besluit.
Ik liep zo voorzichtig mogelijk de trap op naar de eerste verdieping. Op de overloop
bleef ik vijf minuten staan luisteren om mij ervan te overtuigen dat er niemand in
het huis aanwezig was. Daarna opende ik de deur die toegang gaf tot de woonkamer.
Ik streek een lucifer aan en constateerde dat de kamer er opgeruimder uitzag dan ik
haar ooit had gezien. Om niet telkens een nieuwe lucifer te hoeven gebruiken, stak
ik de dikke kaars aan die in de vensterbank stond. Even had ik het angstige gevoel
dat de kaars zoveel licht gaf dat Jaap, waar hij zich ook bevond, het wel moest zien
en het alleen maar een kwestie van tijd was voordat hij de trap op zou stormen om
mij in repen te snijden.
Maar het bleef stil. Ik liep naar de boekenkast waar ik de foto had gevonden van
de vrouw die ik nog steeds niet in levende lijve had gezien. Het boek ‘alles over de
tomaat’ bleek, behalve veel kleurenfoto's van tomaten, geen inzichten te verschaffen
die mij dichter bij het
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geheim van de onbekende schoonheid zouden brengen. Ook de boeken over treinen,
pasta's en traumatische ervaringen bevatten niets anders dan de kaften beloofden.
Maar wat verwachtte ik dan eigenlijk te vinden? Een map, een kaart waarop precies
stond uitgetekend waar de vrouw zich bevond, zoals een schat die ergens begraven
lag?
Juist toen ik besloot dat het afgelopen moest zijn met deze waanvoorstellingen en
ik mij nooit meer met onbekenden in zou laten, viel mijn oog op een mapje dat tussen
twee oude woordenboeken was weggestopt. Om het mapje zat een lint waarin nogal
wat knopen zaten die zich niet makkelijk lieten lospeuteren. Eindelijk had ik de
laatste knoop los en opende de map.
Er zaten zo'n vijftig foto's in, vakantiekiekjes zo te zien. Jaap met een mij
onbekende vrouw bij een beekje, op een terras, in het bos, alles in een omgeving die
mij aan Zuid-Europa deed denken. De vrouw op de foto was ongeveer van Jaaps
leeftijd en moest vroeger zeer knap geweest zijn. Ze deed mij aan iemand denken,
maar aan wie? Ik ging nu sneller door de stapel foto's heen.
Ineens was ze daar. Mijn hart sloeg over van schrik. Dit kon niet waar zijn, zoiets
bestond niet. Ik hield de kaars dichter bij de foto om mij ervan te vergewissen dat ik
het goed gezien had. Mijn aanbeden vrouw zat op een bankje bij een meer en ik...,
ik..., ik zat naast haar! ‘Ik word gek, ik raak het kwijt,’ dacht ik en begon hevig te
zweten.
Ik liet de foto's uit mijn hand vallen en liep met trillende benen naar de overloop.
Ik moest rustig de trap afdalen, de deur achter mij dicht trekken en gewoon naar huis
lopen. Alles zou goed komen.
Maar ik deed geen van deze dingen. Ik liep naar de trap die naar de zolder leidde
en keek naar boven. Ik zette mijn voet op de eerste trede en keek, de kaars voor mij
uit houdend, weer naar boven. Waar ik de moed vandaan haalde begreep ik niet,
maar ik besloot door te lopen.
Jaap draaide langzaam rond, alsof hij in een draaimolen zat die bijna tot stilstand
kwam. Zijn armen hingen slap langs zijn lichaam, het leek net of hij zijn schouders
ophaalde. Op zijn lichaam zat een grote enveloppe met plakband vastgemaakt. ‘Voor
Klaas’.
Het kostte veel moeite om het papier van zijn heen en weer slingerende lichaam
te krijgen. ‘Natuurlijk heet je niet Klaas. Dat weet ik wel. Je moet het mij niet kwalijk
nemen, ik heb het geprobeerd. Maar wat geweest is komt niet meer terug. Ik wilde
het niet, lieve jongen. Het gebeurde gewoon, ik hield van mijn dochter. Maar op een
fatale manier. Neem het mij niet kwalijk.’
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Een paar meter verderop zaten de resten van wat ooit twee mensen geweest waren,
ieder op een eigen stoel. Ik kwam dichterbij en keek vooral naar het geraamte met
het lange haar. Haar grote borsten, waar ik vaak hoofdpijn van had gekregen, waren
verdwenen. De groene steen hing tussen haar ribben. Ik boog mij voorover en keek
in haar holle ogen. Maar daar was, behalve de zenuwachtige tred van een insekt tegen
de binnenkant van haar schedel, niets te zien.
paul van der schoor
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[advertentie]
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Tot slot
Zo'n zes jaar geleden sloeg ik in de trein van Amsterdam naar Rotterdam de bundel
First Love and Other Sorrows open. Ik had het boek die dag gekocht na lezing van
een Volkskrant-recensie die sprak van verhalen ‘zo goed dat ze bijna onleesbaar
worden’. ‘The State of Grace’, heette het openingsverhaal, en voor het eerst las ik
de taal van Harold Brodkey:
‘There is a certain shade af red brick - a dark, almost melodious red, sombre and
riddled with blue - that is my childhood in St. Louis. Not the real childhood, but the
false one that extends from the dawning of consciousness until the day that one leaves
home tor college. That one shade of red brick and green foliage is St. Louis in the
summer [the winter is just a gray sky and a crowded school bus and the wet footprints
on the brown linoleum floor at school], and that brick and a pale sky is spring. It's
also loneliness and the queer, self-pitying wonder that children whose families are
having catastrophes feel.’
Ik herinner me nu nog de opwinding die ik voelde. En ik vroeg me af of de
medereizigers het aan me gezien hadden, zo groots was het geheim dat mij door het
lezen van die bladzijde was onthuld. Kort daarop kocht ik Stories in an Almost
Classical Mode, nog altijd de beste verhalenbundel die ik ken. Hierin gooide Brodkey
alle remmen los, en First Love leek er ineens heel traditioneel bij. De verhalen waren
zo intens dat ze inderdaad haast afschrikten. Wie heeft ooit zoiets geschreven als
‘Play’, over de eindeloze aaneenschakeling van sensaties van een jongen die zijn
eerste orgasme beleeft, bladzij na bladzij na bladzij; of ‘Verona: a Young Woman
Speaks’, over de bedwelmende geluksgevoelens van een jong meisje; of ‘Angel’,
waarin een engel verschijnt en, hoewel er verder niets gebeurt, de getuige ontredderd
achterlaat, nauwelijks in staat het gebeurde te verwerken.
In dit laatste verhaal, als in vele andere, laat Brodkey zoveel ideeën los dat hij de
lezer lijkt te willen tarten. De hoofdpersoon houdt niet op te filosoferen over waarheid,
geloof, het menszijn. Maar ook denkt hij: ‘Het had niets gezegd en Het was eensklaps
verdwenen, en dat wilde misschien zeggen dat we Het maar het best gewoon los
moesten laten.’ De verschijning kwam en ging, en was niets meer en minder dan
zichzelf - ‘betekenis is een menselijk idee.’
Waar intellect is, laat Brodkey telkens zien, kan ook overgave zijn. Omdat alles
verandert kiest hij voor de extase van het moment. En zo is zijn stijl: zonder plot,
drijvend op associaties, gedachtenstromen, in woorden die zichzelf herhalen of
tegenspreken en zo hun eigen onvermogen toegeven - want ook woorden zijn
voorlopig.
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In 1991 verscheen Brodkey's autobiografische roman The Runaway Soul, waaraan
hij 35 jaar had gewerkt. Ruim 800 bladzijden lang en in alle opzichten het meest
extreme Brodkey-statement. Af en toe moest ik doorbijten. Maar dat proza, nog altijd
zo vol schittering, hoefde voor mij nooit op te houden. De meningen over het boek
waren verdeeld, en sommigen hekelden Brodkey's ambities. Ineens was hij niet meer
de mythische figuur die - volgens velen - op basis van een handvol verhalen tientallen
jaren de Amerikaanse literatuur had overschaduwd.
Juist rond het verschijnen van The Runaway Soul openbaarde zich de ziekte die
Brodkey had opgelopen ‘na enkele homoseksuele experimenten in de jaren zestig’.
Eenmaal zag ik hem op tv, een jaar geleden, nog in redelijke gezondheid. Hij sprak
over zijn laatste, toegankelijkere roman Profane Friendship. Gelaten leek hij, maar
tegelijkertijd gehaast om de memoires die hij nog af wilde krijgen. Hopelijk zullen
tenminste nog delen hiervan verschijnen. Brodkey overleed op 26 januari, 65 jaar
oud.
In ieder geval zijn er die vier boeken. Als er hierin al een motto te vinden is voor
Brodkey's werk, dan moet dat het volgende zijn uit zijn beroemdste verhaal
‘Innocence’:
‘Ik wantrouw resumés, elke vorm van glijden door de tijd, elke boude bewering
dat men controle heeft over wat men vertelt; wie beweert dat hij begrijpt, maar er
kennelijk kalm onder blijft, wie beweert dat hij met emoties schrijft die hij bedaard
in zijn herinnering heeft opgeroepen, is naar mijn mening een grote sukkel en een
leugenaar. Begrijpen is huiveren. Zich herinneren is opnieuw binnentreden en
inwendig verscheurd worden. Ik bewonder het gezag van op je knieën voor de
gebeurtenis zitten.’
‘Meer heb ik op dit moment niet te melden,’ schreef hij in een artikel in The New
Yorker over zijn ziekte. ‘Bid voor me.’
erik brus
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Literaire agenda Rotterdam: februari 1996
ZONDAG

4
DUNYA OPEN PODIUM - DICHTERS AAN HET WOORD
Georganiseerd door het Dunya Festival i.s.m. de Stichting LIFT en
de Schrijversschool van de SKVR. Voordrachten van o.a.: Rudy
Bedacht, Aziz el Manouzi, Rick Pos, Mohammed Hussein en Fehmi
Eruçar. Presentatie: Rudy Lion Sjin Tjoe. BIBLIOTHEEKTHEATER:
HOOGSTRAAT 110: AANVANG 14.00 UUR: ENTREE GRATIS:
RESERVEREN 010 281 62 62

ZONDAG

4
ZONDAGSSCHRIJVERS
Zelfgeschreven verhalen en gedichten worden voorgelezen en
besproken, voor mensen die het schrijven als hobby beoefenen.
Iedere eerste zondag van de maand. Voor informatie: 010 - 4751785
of 4716116. HET FILMHUIS: NIEUWSTRAAT 12: SCHIEDAM: AANVANG
14.00 UUR: ENTREE GRATIS
8
JOSEF HASLINER LEEST UIT ‘OPERNBALL’ [1995]
Is het een krimi? Of een politieke thriller? Het is gewoon een roman,
zegt Josef Haslinger. Opernball veroorzaakte door zijn dramatische
inhoud al voor zijn verschijnen veel opschudding. Lezing en gesprek.
Voertaal Duits/Nederlands. GOETHE INSTITUT: 'S GRAVENDIJKWAL
50-52: AANVANG 20.00 UUR

DONDERDAG

ZATERDAG

10
GEZONGEN POËZIE UIT TURKIJE - DOOR ALI EKBER ÇIÇEK
[TURKIJE] NAHIM AVÇI
Anatolië heeft een lange traditie van ‘dichter-zangers’. Deze dichters
begeleiden zichzelf op de saz [langhalsluit]. THEATER DE EVENAAR:
MUSEUM VOOR VOLKENKUNDE: WILLEMSKADE 25: AANVANG 20.15
UUR: TOEGANG ƒ17,50/ƒ15,-

Passionate. Jaargang 3

55/A
ZONDAG

11
GERARD REVE ‘OUD EN EENZAAM’
Lezing door Magda Sosef in de reeks ‘Werken van Eros’. Reve
creëert een hoogst persoonlijk universum, waarin erotisch sadisme
een belangrijke plaats inneemt. In ‘Oud en eenzaam’ zoekt Reve de
wortel van zijn sadistische voorkeur in het verleden.
BIBLIOTHEEKTHEATER: HOOGSTRAAT 110: AANVANG 14.00 UUR:
ENTREE ƒ10,-/ƒ7,50

ZONDAG

11
POËZIE IN DE CONSUL
Optredens van Adriaan Bontebal, Anton Born, Anja Klaassen,
Jacques Oerlemans en Hanneke Pot. Muzikaal intermezzo: Hans
Wüst, zang/gitaar. Presentatie: Joz Knoop. Inclusief open podium.
Aanmelden hiervoor bij de presentator. Organisatie: Stichting
Weerwoord. CAFÉ DE CONSUL: WESTERSINGEL 28: AANVANG 13.45
UUR: ENTREE GRATIS

VRIJDAG

16
TAALTHEATER
Multi-disciplinair programma met optredens van: Jacqueline
Lauwersheimer [poëzie], Ira Bart [poëzie], Louis Looyschelder
[beeldende kunst], Alex Roeka [zang en gitaar], Kyan Thijse
[column], Raoul Goudvis [performance], en Colder Rede [muzikale
performance met zang en piano]. Presentatie: Niels Hansson.
POPULAR: WEST KRUISKADE 26: AANVANG 21.30 UUR: ENTREE
ƒ7,50/ƒ5,-

ZONDAG

18
JONGE SLA - LITERAIR MAGAZINE OP HET PODIUM
Neeltje Maria Min is deze maand te gast naar aanleiding van haar
nieuwste boek ‘Kindsbeen’, dat nu al een herdruk beleeft. De tweede
gast wordt later bekend gemaakt. Jonge Sla bevat een aantal vaste
rubrieken: Stefan Rovers bespreekt kinder- en jeugdboeken in Extra
Jonge Sla, Francisco van Jole verzorgt het onderdeel Literatuur op
Internet en Theater Bonheur presenteert De Bloemlezing. Frank Jan
Kat en Emiel Benda verzorgen de muziek. Jonge Sla wordt
georganiseerd door Stichting Littera Rotterdam en gepresenteerd
door Edith Zuiderenth. ZAAL DE UNIE: MAURITSWEG 34: AANVANG
14.30: ENTREE ƒ10,-/ƒ7,50
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22
EINE ENDLOSE GESCHICHTE [1995] - ERICH HACKL LEEST
UIT ‘SARA UND SIMÓN
In 1995 kreeg Hackl de Gerrit-Engelke-Literaturpreis van de stad
Hannover. De auteur beschrijft de verschrikking van de moderne
politiek met een bijzondere relatie tot vrouwen; hij geeft daarbij van
een uitzonderlijke fijngevoeligheid blijk. Voertaal Duits/Nederlands.
GOETHE INSTITUT: 'S GRAVENDIJKWAL 50-52: AANVANG 20.00 UUR

DONDERDAG

ZONDAG

25
POËZIESÉANCE VAN HENRI VAN ZANTEN
Met Eloy G.M. Everwijn en Niels Hansson. De poëzieséances van
Henri van Zanten zijn gewijd aan onverwachte gedichten, onbekende
verzen, eigen werk en andermans regels. ZAAL DE UNIE:
MAURITSWEG 34: AANVANG 15.00 UU: ENTREE ƒ10,-/ƒ7,50

ZONDAG

25
EQUATOR VERHALEN
Familieprogramma met verhalen uit alle windstreken. Presentatie:
Paul Middellijn. Muziek: Story Ensemble. BIBLIOTHEEKTHEATER:
HOOGSTRAAT 110: AANVANG 14.00 UUR: ENTREE ƒ10,-/ƒ7,50

Passionate. Jaargang 3

57/B

Over de auteurs.....
Vester Biezeman '65
IS ALS VRIJWILLIGER VERBONDEN AAN STICHTING WEERWOORD TE ROTTERDAM.
HIJ SCHRIJFT GEDICHTEN EN EXPERIMENTEERT MET POËZIE-POSTERS, WAARBIJ
HIJ OP ZOEK IS NAAR EEN EVENWICHT TUSSEN WOORD EN BEELD.

Y. Dalman '73
STUDEERT THEATER, FILM EN TELEVISIEWETENSCHAPPEN IN UTRECHT. IN ZIJN
VRIJE TIJD HOUDT HIJ ZICH BEZIG MET FOTOGRAFIE, WAARBIJ HIJ ZICH LAAT
MEESLEPEN DOOR DE VERVALLEN ACHTERBUURT IN DE GROTE STAD, ‘DE MARGE’
ZOALS HIJ HET ZELF NOEMT. HIJ PUBLICEERDE O.A. IN MOSSELVOCHT EN
SCHRIJVERS IN DE LIFT 1995. OP 29 DECEMBER J.L. DROEG HIJ OP HET
WINTERFESTIVAL VAN LITTERA ROTTERDAM UIT EIGEN WERK VOOR.

Richard Dekker '69
WERKT OP DE AFDELING RAILINFRABEHEER ALS PROJECTBEGELEIDER BIJ DE
N.S. TE UTRECHT. UIT HOOFDE VAN ZIJN FUNCTIE BEDELT HIJ REGELMATIG MET
DE PEN OM GELD. OOK STAAT HIJ DE PERS TE WOORD. IN DE WEEKENDEN
SCHRIJFT HIJ GEDICHTEN EN VERHALEN EN PRESENTEERT ZICH AAN HET PUBLIEK.
OP 7 JANUARI J.L. DROEG HIJ OP UITNODIGING VAN PASSIONATE VOOR TIJDENS
HET NIEUWJAARSPODIUM IN HET BIBLIOTHEEKTHEATER TE ROTTERDAM.

Paul van der Schoor '61
IS WOONACHTIG TE ROTTERDAM. HIJ WERKT ALS FREE-LANCE JOURNALIST VOOR
VERSCHILLENDE MEDIA. IN DIE HOEDANIGHEID PORTRETTEERDE HIJ SCHRIJVERS
ALS HUGO CLAUS EN ZIJN GROTE VOORBEELD GERARD REVE. HIJ PUBLICEERDE
EERDER IN SIC EN PASSIONATE. BIJ LAATSGENOEMD MAANDBLAD WAS HIJ OOK
ENIGE MAANDEN ALS EINDREDACTEUR ACTIEF. OP HET OGENBLIK WERKT HIJ
AAN DE AFRONDING VAN ZIJN EERSTE NOVELLE EEN WARME KOP THEE.
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Kees Versteeg '59
IS EEN POLITIEK BETROKKEN EN SOCIAAL BEWOGEN JURIST UIT ROTTERDAM.
MET ZIJN AFORISMEN, INMIDDELS EEN VAST ONDERDEEL IN PASSIONATE, WEET
HIJ ZIJN VISIE OP MENS EN SAMENLEVING OP SUBTIELE EN HUMORISTISCHE WIJZE
TE VERWOORDEN. VEEL TERUGKERENDE THEMA'S IN ZIJN AFORISMEN ZIJN: DE
POLITIEK, IDEALISME VERSUS OPPORTUNISME EN HET LOT VAN DE DOLENDE
DERTIGER.

Frans Vogel '35
IS DICHTER, COLUMNIST EN RECLAMEWETENSCHAPPER, WOONACHTIG TE
ROTTERDAM. ALS COLUMNIST LAAT HIJ MAANDELIJKS VAN ZICH HOREN MIDDELS
EEN COLUMN IN HET ROTTERDAMSE UITGAANSMAGAZINE CIRCUIT. BINNENKORT
ZAL DOOR HET CENTRUM BEELDENDE KUNST EEN DICHTBUNDEL VAN HEM
WORDEN UITGEGEVEN, GETITELD TE GEK MOMENT.
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[nummer 3]
[De rechter: wat is je beroep?]
DE RECHTER: WAT IS JE BEROEP?
BRODSKY: IK BEN DICHTER, VERONDERSTEL IK.
DE RECHTER: GEEN ‘VERONDERSTEL IK’ HIER [...]. HEB JE EEN VAST
BEROEP?
B.: IK DACHT DAT DICHTER EEN VAST BEROEP WAS.
DE RECHTER: GEEF NAUWKEURIG ANTWOORD.
B.: IK SCHREEF GEDICHTEN. IK GELOOFDE DAT MEN ZE ZOU
UITGEVEN. IK VERONDERSTEL...
DE RECHTER: WAT JE VERONDERSTELT, INTERESSEERT ONS NIET.
VERTEL ONS WAAROM JE NIET WERKTE.
B.: IK WERKTE. IK SCHREEF GEDICHTEN.
DE RECHTER: EN WIE HEEFT JE ALS DICHTER ERKEND? WIE HEEFT
JE IN HET GELID VAN DICHTER DOEN TOETREDEN?
B.: NIEMAND [...]. EN WIE HEEFT MIJ IN HET GELID VAN HET
MENSELIJK RAS DOEN TOETREDEN?
DE RECHTER: HEB JE GESTUDEERD OM DICHTER TE WORDEN?
B.: WAT?
DE RECHTER: OM DICHTER TE WORDEN. HEB JE DAN NIET JE STUDIE
OP HET LYCEUM VOORTGEZET?
B.: IK HEB NIET AANGENOMEN DAT DIT VAK OP SCHOOL WERD
ONDERWEZEN.
DE RECHTER: MAAR WAT DAN?
B.: IK GELOOF DAT DAT... VAN GOD KWAM.
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In den beginne
Zou Riekus Waskowsky dat nou ook hebben gehad? Dat je na een dozijn jonge
jenevers je huis niet meer kan vinden? Je verlaat je barkruk in alle nuchterheid,
wringt je door het gordijn dat aangeeft dat ook het café om de hoek hype-gevoelig
is en net wanneer je de koude avondlucht wilt opsnuiven slaat er iemand met een
hamer op je hoofd.
De dichter Waskowsky was voor langere tijd bewoner van de Zwaerdecroon, op
nummer 48-A om precies te zijn. Het grootste gedeelte van zijn Rotterdamse oeuvre
kwam een paar huizen bij mij verderop tot stand. Ook de dichters Casper van den
Berg en Frans Vogel betrokken hier een kamer en wellicht deden ook zij inspiratie
op in nabijgelegen kroegen. Van Waskowsky is bekend dat hij geen groot voorvechter
van geheelonthouding was, zodat het niet uitgesloten is dat hij hier ooit aan de deur
heeft staan krabben. Helaas was ik er toen nog niet om hem open te doen - net zomin
ik na een bezoek aan het café om de hoek gehoor vind op nummer 48.
Waar Waskowsky in ieder geval geen last van had, was een sectie letteren van de
Rotterdamse Kunststichting die onder de bezielende leiding van de heer Melchior
de Wolff stond. Ik weet niet of u de brieven in het Rotterdams Dagblad heeft gelezen,
maar mijn eerste indruk is dat het beleid van de RKS door veel stadgenoten niet erg
gewaardeerd wordt. De zevenduizend gulden die dit tijdschrift door meneer De Wolff
en consorten onthouden wordt, gaat nu waarschijnlijk naar zo'n project van hoog
niveau dat van bovenaf met veel geld en tam-tam de stad wordt ingesmeten. Het
gebrek aan realiteitszin van deze arrogante technocraten kan dan vervolgens worden
afgelezen aan de verbazing die zij zullen uiten wanneer hun elitaire geesteskindje
aan de eerste de beste kinderziekte overlijdt. Wisten zij veel dat er geen hond op zat
te wachten.
Het gaat de RKS er niet om ideeën die in de stad leven te stimuleren, aan te sluiten
bij bestaande initiatieven, of podia die hebben aangetoond levensvatbaar te zijn
financieel te steunen. Het gaat er de RKS überhaupt niet om zich bezig te houden
met wat er in de stad leeft. Stel je voor dat het erudiete gezelschap van de sectie
letteren zomaar rechtstreeks zou communiceren met gewone Rotterdammers. Dat
zou toch te gek voor woorden zijn. Welbeschouwd - en even tussen ons gezegd - zijn
de Rotterdammers toch niet meer dan een stelletje luidruchtige havenarbeiders dat
door de sectie letteren een beetje beschaving moet worden bijgebracht. Daarom
beschouwt de RKS het als een missie am ons sterfelijken met het literair niveau van
De Wolff en consorten kennis te laten maken. Zoals christenmensen vroeger hun
naastenliefde betuigden door negertjes te leren hoe je het beste zilverpapier kon
sparen, zo offeren De Wolff c.s. zich op om Rotterdammers te
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begeleiden op hun weg naar de alfabetisering.
Laten we ze daarvoor dankbaar zijn, deze pioniers van de Grote Kunst, want het
is geen pretje om barbaren enig literair besef bij te brengen. Dat is een taak waar
je niet te licht over moet denken, al je tijd en energie gaat er aan op. Wat je voor
zo'n stad allemaal over moet hebben.
Ik stel me zo voor: soms vereren ze Rotterdam met een bezoek, want hun
opofferingsgezindheid gaat echt heel ver. Niet dat ze te gast zijn in de talkshow van
Deelder, want om onbegrijpelijke redenen worden ze voor de wekelijkse happening
in Parkzicht niet uitgenodigd. Nee, dan komen ze op een vrijdag bijeen en vergaderen
ze over een nieuw project van hoog niveau, waarna ze elkaar sterkte wensen en zich
naar het station haasten. Daar zie je ze dan meestal de trein naar Amsterdam of een
provinciestadje nemen, hoewel een enkeling tegenwoordig naar het zuiden spoort,
maar dat zal wel met carnaval te maken hebben.
U kunt zich voorstellen wat een commotie het geeft wanneer een groepje jonge
mensen een eigen blad begint uit te geven. En met hun naïeve brutaliteit hebben ze
dan ook nog het lef om subsidie aan te vragen: het astronomische bedrag van 7.000
gulden. Alsof ze niet wisten dat alles in Rotterdam geïnitieerd wordt door de
commissie De Wolff. Het niveau van het tijdschrift ligt beneden Normaal Amsterdams
Peil, luidt het oordeel van de sectie letteren. Want volgens sommigen ligt heel
Nederland beneden Normaal Amsterdams Peil. Misschien is het daarom een aardig
idee om Rotterdamse maten in het leven te roepen en om te beginnen de sectie letteren
van de RKS langs de Rotterdamse meetlat te leggen. Eens even kijken of ze dan nog
de kop boven water kunnen houden.
Mocht u binnenkort geronk horen, dan bestaat inderdaad de mogelijkheid dat ik
na een bezoek aan het café om de hoek ergens lig te snurken, maar het kan ook zijn
dat Kees Versteeg met het zagen aan stoelpoten de revolutie heeft ingezet.
En zo, jongens en meisjes, zijn wij aan het einde gekomen van ons sprookje De
Wolf en de Zeven Ruggen. De ruggen hadden een veilig heenkomen gezocht in de
staander op het stadhuis aan de Coolsingel. Daar ontfermden politici zich over het
zevental en zij beraadslaagden tot diep in de nacht wat zij met hen zouden doen.
Totdat één van de politici voorstelde om de ruggen onder de hoede van Passionate
te brengen. Daar zou het zevental veilig zijn.
En zo geschiedde het. De wolf werd verbannen naar het Amsterdamse Bos, de
ruggen gingen een mooie toekomst tegemoet en Passionate schreef nog lang en
gelukkig.
giel van strien
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Bleek huis
1
Huis met geblindeerde ramen,
bleek en gaaf in zijn toverslaap.
Huis met een tuinpad, twee
oude kabouters bij de trap.
De dag schuift het stapsgewijs
de rivier in tot de nacht het
verdrinkt. Zielsdiep.
Ook ik verdrink. Iedere keer
dieper. Het binnen heb ik
opgeslokt. Nu zie ik meer
het buiten. Mijn ogen zijn
rode kerstballen lichtjaren
hiervandaan. Mijn oren suizen.
Er zit een zweep
in de takken van de treurwilg.
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2
De vloeren kraken alsof er
iemand schuifelt met trage
tred van herinneringen,
beteugeld door het gebint.
Mijn opa die toveren kon
met bijen? Of tante Marta
met haar kromme knieën?
Beiden al onder de zwarte zode
tot op de graat opgevreten.
Het huis is gebleven. Misschien
blaast de wind met zijn lippen
de luiken wel open en
stromen golven van ratten
over het raamkozijn.
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3
Het licht wordt dunner,
de bomen strammer. Wakend
bij het gesloten poortje
ben ik een spijl in dit hek.
De wolken rondom hebben de kleur
van een roze droom. Over de weg
zwalpt een herdersteef
bloesemblaadjes op.
Ons leven is maf.
Kort als een leugen.
Steen haalt dieper adem
als berg, als huis, als graf.

jana beranová
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Een regenworm heeft geen bewustzijn
Mensen die met behulp van potlood, kwast of beitel iets kunnen uitdrukken zijn voor
hem een soort tovenaars. Zij die beeldend aan het leven een mysterieuze duiding
geven, kunnen op zijn nimmer aflatende bewondering rekenen. Wanneer hij het werk
niet begrijpt is dit nooit aan de kunstenaar te wijten, maar wordt zijn gebrekkige
voorstellingsvermogen hiervoor steevast verantwoordelijk gesteld. En dit verhoogt
zijn aanzien voor de makers nog meer. Zij die dingen zien die voor hem verborgen
blijven, kunnen wellicht ook de zin van het leven doortasten, weten waarom alles is
zoals het is en vinden dat goed. Goden zijn ze, goden die zich omringen met meer
of minder getalenteerde engelen. Deze laatsten mogen vanuit de schaduwen een
stukje schrijven, een werk kopen of gewoonweg wat losjes discussiëren over zoiets
als het kleurgebruik. ‘Die Armando daar kost al gauw veertigduizend gulden,’ wordt
hem door een kunstenaar verteld. Spoedig hierna is de man tussen gelijkgestemden
verdwenen en staat hij met zijn glas rosé alleen naar de prent te staren.
Het atelier is behoorlijk groot. Het heeft, behalve de begane grond, een eerste en
tweede verdieping. Niet wetend wat te doen beklimt hij de trap. De eerste etage bevat
de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog. Aan een wand hangen ingelijste foto's
van joodse kinderen die in de kampen zijn omgekomen. Ze kijken met holle ogen
indringend in de lens. Boven elk portret hangt een lampje waardoor de foto's een
merkwaardige verdieping krijgen. Tegen de muur staan metalen kistjes gestapeld,
het zijn waarschijnlijk de kistjes waarin de persoonlijke bezittingen van elk kind
lagen opgeslagen. Toentertijd dan, nu zijn ze ongetwijfeld leeg. Nog een verdieping
hoger en hij is op de zolder. Op de vloer liggen aan elkaar genaaide lappen in een
bonte schakering van kleuren.
Als hij weer beneden komt, ziet hij dat het drukker is geworden. Drank is in
overvloed aanwezig en wordt door iedereen aangewend om de uitzichtloosheid van
de zondag weg te spoelen. Met de vermoeide blik van een kunstkenner gaat hij met
zijn vierde of vijfde rosé in de tuin zitten, waar het gejengel van enkele verwende
kinderen door een bleke namiddagzon wordt beschenen. Af en toe ziet hij een vaag
bekend gezicht. In de deuropening staat Jaco Postma, een zonderling met wie hij op
de middelbare school heeft gezeten. Hij is in de loop der jaren weinig veranderd,
nog steeds dezelfde nerveuze slungel die voortdurend aan zijn te korte mouwen trekt.
Zijn haar lijkt zelfs langer dan vroeger. Jaco staat te praten met een lelijk meisje met
een beugel in haar mond en een grote vlinderbril op de scherpe neus. ‘Alles
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is al geschilderd,’ hoort hij hem tegen het meisje zeggen. ‘Met eigen hand kan je
niets nieuws meer maken. Daarom moet je niet menselijke beweging voor je laten
werken. Levend materiaal zonder bewustzijn, zonder besef van tijd.’ Een collega
van de krant komt naar hem toe en slaat hem iets te hard op de schouder. ‘Sinds
wanneer ben jíj geïnteresseerd in beeldende kunst?’ ‘Ongeveer zo lang als jij.’ ‘Ja
ja, je hebt gelijk. Het is weer niks gedaan hier. Luister, waarom pakken we niet een
borrel in Sonny?’
‘Nou vooruit, maar ik blijf niet langer dan een uur.’
Café Sonny is niet veel veranderd door de jaren. Aan de ronde tafeltjes zitten nog
steeds dezelfde mensen met dezelfde uitdrukkingsloze gezichten, ze zijn alleen tien
jaar jonger. Iedereen probeert iets persoonlijks te laten zien, een schijn van artistieke
kwetsbaarheid uit te drukken, maar tegelijkertijd gaan de ogen angstig heen en weer
teneinde in anderen de spiegel te vinden die moet bewijzen dat het goed is. Dat ze
de juiste houding aannemen, de juiste dingen zeggen en voldoende aandacht trekken.
Zijn gedachten gaan naar alle avonden die hij hier ooit heeft doorgebracht. Het
moeten er wel bijna duizend zijn geweest. Ook hij heeft heel wat tijd aan die tafeltjes
doorgebracht, zichzelf wijsmakend dat hij voor grote dingen voorbestemd was. Een
mens kan zich heel lang van alles wijs maken. Maar de tijd rekent genadeloos af met
alle overspannen fantasieën. Een mens kon wel van alles willen, vliegenier worden
of directeur van een grote fabriek, maar het leven had meestal iets anders met je voor.
Je wilde bijvoorbeeld sterrenkundige worden, maar werd banketbakker. Of je zag
jezelf al als acteur op het podium staan, maar mocht alleen de kaartjes scheuren. Of
je wilde een boek schrijven, maar schreef voor de krant.
‘Daar ben je dan eindelijk, het werd wel tijd,’ hoort hij de nasale stem van Jaco
Postma zeggen terwijl hij de trappen van het oude huis beklimt. De deur op de eerste
verdieping zit dicht en hij begint aan de volgende trap. Op de overloop van de tweede
verdieping is het nogal donker. Het beetje licht dat er binnenvalt komt door het raam
in de deur die naar de woonkamer leidt. Moet hij daar nu naar binnen gaan? Is het
verbeelding, of ruikt hij de weeë pislucht van de armoede en de angst die over alle
zwoegers en tobbers van de aardkloot hangt?
Een paar seconden later staat hij in de woonkamer. Jaco zit aan een soort huisbar.
Het voornamelijk uit houten schroten en spaanplaat opgetrokken, volstrekt uit het
lood staande gedrocht ontneemt hem iedere lust om de kunstenaar te interviewen.
Hier en daar hangt een stuk hout los, er zijn stickers op de bar geplakt die al jaren
verkleurd moeten zijn. Ook hangt
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er een houten bergbeklimmer aan de wand met daar onder ‘groeten uit Tirol.’
‘Neem eerst wat te drinken, dan praten we straks,’ zegt Jaco. Hij neemt een
blocnote, een pen en een kleine recorder uit zijn tas, gaat aan de bar zitten en schenkt
zich vervolgens een glas whisky in. Zijn afkeurende blikken zijn Jaco niet ontgaan.
‘Jij denkt natuurlijk, wat moet die kunstenaar met al die walgelijke meubels. Een
kunstenaar heeft modern design of zelfontworpen hebbedingetjes in zijn huis staan,
geen burgerlijke kitsch. Nou mijnheer de journalist, ik hou toevallig van kitsch.
Voorwerpen kunnen mij niet lelijk genoeg zijn. Dat mag je gerust opschrijven.’
Werktuiglijk brengt hij het glas naar zijn mond, slobbert het in een keer leeg en
bestudeert de platgetrapte stukken chips en nootjes op de vloer achter de bar. Het
begint weer goed. Waarom krijgt hij altijd dit soort klussen, heeft hij zoveel vijanden
op de redactie?
In het persbericht dat hij vluchtig heeft doorgenomen, staat iets over een nieuw
en uniek project van een kunstenaar die ‘niet menselijke beweging voor zich laat
werken.’ ‘Misschien is het goed als je eerst nog eens uitlegt wat je nu eigenlijk precies
van plan bent.’ Jaco schenkt de glazen nog eens vol, slaakt een diepe zucht en begint
met vermoeidheid in zijn stem zijn verhaal.
‘Stel je hebt een doek van zes bij acht meter. Je koopt een berg wormen, die
wormen verdeel je in drie groepen. Vervolgens doop je die in rode, gele en blauwe
verf. Je stort ze uit op het doek en laat ze net zo lang hun gang gaan tot ze dood zijn.
Kun je je voorstellen wat een enorm effect dat geeft als je die wormen daarna van
het doek haalt? Een groot, levend kunstwerk, met honderden penseeltjes geschilderd.’
Het klonk rijkelijk vaag. Eigenlijk moest hij direct opgehangen worden boven zijn
wanstaltige bar of, net als de bergbeklimmer aan de wand, naar Tirol gestuurd en
van een bergwand gegooid. Er kwam een heimelijk verlangen in hem op deze malloot
in zijn gezicht te slaan. Tegelijkertijd had hij medelijden met de kunstenaar. Jaco
had niet altijd slechte ideeën, hij was alleen zo verdomd slecht in het verkopen van
zijn creatieve arbeid.
Hij herinnert zich het boekje met lucifers die zo bevestigd waren dat wanneer je
een bladzijde omsloeg de kop een strijkvlak raakte, zodat het boekje zich als het ware
vanzelf in brand stak. Iemand met zo veel fantasie zou toch niet meer in een kraakpand
moeten wonen waarvan de eerste verdieping, door alle uitvindingen die er uitgestald
zijn, onbewoonbaar is geworden, denkt hij terwijl hij naar de merkwaardige inrichting
van het huis kijkt.
In een hoek van de woonkamer staat een ouderwetse tandartsstoel, compleet met
spoel-
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bak, boren en verchroomde tangen. De muur tegenover de huisbar is voorzien van
tientallen haken waaraan bossen ijzerdraad, gereedschap, halve radio's en God weet
wat nog meer hangen. Verder staat er een kast met minstens honderd laden waarin
zich spijkers, bouten, ringen en moeren in alle denkbare maten bevinden. In de
achterkamer staat een grote werkbank voorzien van een bankschroef en boorinstallatie.
En tussen dit alles staan gebruiksvoorwerpen als tafels en stoelen, een oude stereo
en televisie.
‘Waar blijft dan de hand van de kunstenaar? Als je zelf niet meer schildert, heb
je in feite niets gedaan.’ Postma schudt het hoofd, er komt een cynisch trekje rond
zijn mond. ‘Alles is al geschilderd. Met eigen hand kan de mens niets nieuws meer
schilderen. Het gaat om levend materiaal zonder bewustzijn, zonder besef van tijd.’
Waar heeft hij dit eerder gehoord?
‘Ik zou het ook wel met varkens en kippen en een boel andere dieren willen doen,’
vervolgt Jaco. ‘Op een doek zo groot als een voetbalveld, maar daarvoor mis ik het
geld.’
Na zijn derde glas whisky begint hij er steeds meer aan te twijfelen of dat stukje
voor de kunstbijlage er komt. Hij kan het aanbod van een vierde glas niet weerstaan.
Plotseling begint Jaco te lachen. ‘Ik zal nooit de emmer dunne stront vergeten die
ik eens in een museum voor moderne kunst op een voetstuk zag staan. Het onderschrift
luidde: diarree en een verstopt toilet. Om je te bescheuren. Luister, ik ben te dronken
voor zo'n kloterig interview. Kom morgenavond naar mijn feest in de grote hal, dan
leg ik het je nog wel uit. Hier heb je het adres.’
De grote hal ligt pal aan het water. Als de enorme schuifdeuren aan de kant van het
water opengaan, steekt een oude, roestige scheepshelling uit de rivier omhoog. Jaco
beklimt een trap, gaat op het verhoogde gedeelte staan vanwaar vroeger nieuwe
schepen werden gelanceerd en heft als een messias zijn armen ten hemel. ‘Hier komt
mijn levenswerk tot stand. Het tijdperk van de grote Postma is nog maar net
begonnen,’ galmt het door de hal.
‘Hoe ga je dit betalen?’ ‘De eigenaar van de hal werd helemaal wild toen ik hem
vertelde over mijn wormen op doek. Hij krijgt er een paar unieke schilderijen voor.
En anders staat het gebouw toch maar leeg.’ Voor een genie met een bijstandsuitkering
had Postma het niet slecht voor elkaar. Er stonden zowaar al een tapinstallatie en
enkele biervaten, ongetwijfeld betaald door de kunstminnende eigenaar van de hal.
‘Zou jij mij kunnen helpen met het opzetten van de doeken?’ ‘Dat wil ik best doen,
maar ik weet weinig van beeldende kunst.’
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‘Dat hoeft ook niet. Ik heb alleen wat hulp nodig bij het timmeren van het geraamte
en het opspannen van het doek.’
‘Wie komen er eigenlijk vanavond?’ ‘O, de gebruikelijke club.’
Jaco loopt naar de andere kant van de hal waar zijn aandacht gevangen wordt door
twee mannen die in de deuropening van de ingang staan. De gebruikelijke club dus.
Dat zou in ieder geval de kunstenares Elizabeth - ‘ik wil niet met je naar bed’ betreffen en ongetwijfeld ook de tekenaar Manolito en zijn drankzuchtige gevolg.
Verder Cornelis Kraan, Han Mango en nog enkele arrivés.
Er wordt geluidsapparatuur naar binnen gereden. Niet veel later dreunt de eerste
house door de hal, die door de enorme afmetingen nogal blikkerig klinkt. Rondom
de plaats die als dansvloer moet dienen zijn oude banken neergezet.
De eerste gasten arriveren, de tekenaar Manolito en zijn gevolg. Na een vertoning
die een hartelijke begroeting moet voorstellen, doen allen een greep in de koelkast
die tot de nok gevuld is met drank. Hij heeft een bank gevonden vanwaar hij een
goed overzicht heeft op de ingang. Contemplatie is het zoetste tijdverdrijf dat hij
kent.
Het begint nu snel drukker te worden. Jaco neemt als een geboren gastheer
felicitaties en bloemen in ontvangst, converseert, schudt of knikt met zijn hoofd, net
zoals het uitkomt. Een jongen in een duur kostuum neemt plaats achter de tapinstallatie
en begint met een serieus gezicht de glazen vol te schenken. Dit is beslist geen
besloten borrel, het wordt een echt feest.
Hij beseft dat hij nog te weinig materiaal heeft om een verhaal te maken. Misschien
moet een en ander gelardeerd worden met smeuïge human interest. Een vrouw maakt
zich los uit een groepje en gaat naast hem zitten. Ze staart hem enige tijd doordringend
aan en begint vervolgens op zeurderige toon te spreken.
‘Ik kan aan de schoenen van iemand zien of hij okay is of niet.’ Hij heeft eigenlijk
geen zin om er op in te gaan. ‘En, wat is de conclusie als je naar mijn schoenen kijkt?’
‘Jij bent geloof ik wel in orde.’ Nu wil ze een trekje van zijn sigaar. Een hoestbui is
het gevolg, uit wraak krijgt hij de inhoud van een half glas bier in zijn kruis.
Hij kijkt om zich heen. Een scenarioschrijver, een acteur, een tekenlerares, een
beeldend kunstenaar en een journalist. De tekenlerares ligt als een panter op de grond.
Ze is, net als de rest, een eind weg.
De acteur zet zijn act van ongenaakbare superster voort. Niemand heeft hem ooit
iets
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zien doen, behoudens enkele rolletjes in derderangs films en tv - series waarin hij
drie zinnen mag zeggen, maar zelf vindt hij zich de interessantste uitvinding sinds
de stoommachine. Hij heeft die en die acteur gezien in die en die film en daarin is
die acteur ‘zo fantaaaaastisch.’ En niemand heeft door dat hij eigenlijk geheel iemand
anders speelt. ‘Zo fantaaaaastisch!’
De panter kan haar ogen nauwelijks meer open houden. De rest zuigt aan bierflessen
en knikt en mompelt ‘ja, ja, ja.’ Iedereen wil weg, maar iedereen blijft zitten. De
panter begint te spreken. ‘De werkelijkheid, wat is dat eigenlijk? Is het hele leven
eigenlijk geen bedrog? Is er wel verschil tussen dromen en waken? Lees de krant,
kijk 's middags eens naar een soap en vraag je af of dit allemaal werkelijk gebeurt.
Ga eens voor de spiegel staan en kijk jezelf diep in de ogen en besef dat je naar jezelf
staat te kijken. Dat ben jij, wie is dat dan? Weet je wel wie dat is daar aan de andere
kant? Spreek je naam hardop uit en huiver.’ Mooi gesproken.
‘Ik zie dat je je nogal vermaakt.’ Het is jaco die naast hem is gaan zitten. ‘Wie
zijn al die mensen?’ ‘Een aantal van hen komt uit Amsterdam. En er zitten veel
kennissen bij van Molenmaker.’ ‘Molenmaker?’ ‘De eigenaar van de hal. Ik zal hem
straks wel aan je voorstellen.’ Weg is Jaco alweer.
Een jongen en een meisje rollen als slangen over de grond op de maat van de
machinaal stampende muziek. Nu liggen ze op elkaar en bewegen ritmisch het
onderlijf. Copulatie in vierkwartsmaat. De tekenaar Manolito vertelt dat hem zojuist
een rol in een film is aangeboden.
Waar komt dat zoemen vandaan? Hij draait zich op zijn rechterzij en luistert
aandachtig. Een hels koor, alsof een zwerm bijen een nest heeft gebouwd onder het
bed. Hoe lang heeft hij geslapen? Een locomotief puft door zijn hoofd en laat zo nu
en dan een scherpe fluittoon horen. Steeds meer kolen worden op het vuur gegooid,
de stoker weet van geen ophouden. Gespierde armen dirigeren de schop in steeds
hoger tempo naar de vlammende muil van de ketel. De snelheid loopt op. De machinist
kijkt star voor zich uit. Er zit speeksel op zijn kin.
Hij voelt zijn ogen branden en weet zeker dat hij in zijn slaap heeft gehuild. Het
opgedroogde zout voelt ruw aan. In de slaapkamer hangt de geur van de dood. God,
laat dat vreselijke zoemen ophouden.
Langzaam komen flarden van herinnering aan gisteren in hem terug. Alsof de
stoker hulp heeft gekregen van een leger jonge mannen die steeds meer kolen op het
vuur werpen. De

Passionate. Jaargang 3

15/H
trein verandert in een lang zwart lint dat onherkenbaar door het landschap suist. Aan
het einde van de lijn wacht het onverzettelijke stootblok. Met open ogen wacht hij
op de duizelingwekkende klap die een lange stilte in zal luiden. Daarna lange tijd
geen beweging meer. Uit een wolk van stoom rijst een berg gloeiend staal op.
Verwrongen stangen trillen na als overspannen zenuwen. Wielen die het contact met
de aarde verloren hebben, draaien als bange ogen naar de zon.
Als hij nu maar wist wat de afstand tot het stootblok en de snelheid van de trein
waren, dan kon hij uitrekenen hoe lang hij nog te gaan had. Dan zal er rust zijn. Ah,
rust! Maar hij beseft dat het einde van de lijn nog niet bereikt is. Het enige dat hij
kan doen is zich voorbereiden, zich alvast schrap zetten.
De waterstralen die over zijn lichaam kruipe4oem in zijn hoofd te versterken.
Zwarte vlekken op de betegelde wand als hij met zijn ogen knippert. In de spiegel
ziet hij zwarte randen onder donkere ogen in een wit gezicht. Drieëndertig en al
helemaal oud. Verbittering trekt voren aan weerszijden van zijn mond. Opkruipend
tandvlees bedreigt zijn gave gebit. Het vet rond zijn heupen maakt hem misselijk.
Hij laadt met Jaco de bestelbus uit waarin zich voor enkele honderden guldens hout
en verfdoek bevinden. De jongen die de bus bestuurt heeft zijn jas uitgetrokken en
helpt mee uitladen. Als het voertuig leeg is drinken ze bier in de voorjaarszon. Nadat
de bestelbus is verdwenen, lopen ze naar de lading en gaan er vervolgens enige
minuten doelloos naar staan staren.
‘Zes bij acht meter lijkt mij wel wat erg groot.’ Jaco legt een aantal latten tegen
elkaar. ‘Je kan niet groot genoeg werken jongen, geloof mij nou maar. Lui als
Molenmaker denken dat iets pas goed is als het groot is, daar krijgen ze een stijve
van.’ Ze besluiten direct te beginnen met het raamwerk. Twee uur later ligt er een
rechthoek van zes bij acht meter, doorsneden door twee diagonaal lopende latten.
Het doek opspannen is moeilijker dan het lijkt. Te strak leidt al gauw tot scheuren,
te slap is ook niet goed. Daarbij moet rekening gehouden worden met het gewicht
van de wormen die er overheen komen.
Na vijf dagen liggen er vier enorme doeken in de hal. Op de hoeveelheid wormen
heeft Jaco zich verkeken. Tien kilo is bij lange na niet genoeg, vijftig kilo komt meer
in de richting. De eigenaar van een kwekerij kan deze hoeveelheid moeiteloos leveren.
Ronald de Bok van de regionale televisie-omroep wil de creatie van het eerste
schilderij live in de uitzending.
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Morgenmiddag begint Jaco, op die manier kunnen camera's en lichtinstallatie op tijd
geïnstalleerd worden.
‘We schakelen live over naar een loods, waar de kunstenaar Jaco Postma op het
punt staat te beginnen aan een uniek project.’ Een bestelwagen met een enorme bak
wormen verschijnt voor de loods. De camera neemt een close - up van de dikke,
glibberige beesten. De presentator vraagt Jaco of hij er klaar voor is. De eerste klanken
van de derde symfonie van Beethoven zingen door de ruimte. Getooid in een oude
stofjas en rubber handschoenen schept Jaco het eerste doek vol wormen, egaliseert
de berg en gooit er vervolgens enkele liters verf op. De Marcia funebre schalt op
volle sterkte.
Jaco vergeet alles en iedereen, voor hem bestaan alleen nog het doek, de wormen
en de verf. Als een bezetene draait hij op handen en voeten door de brij heen. Nu
rolt hij zelfs door de smurrie van rood, geel en blauw. Een paar voorbijgangers wier
aandacht is getrokken door de auto met daarop T.V., staan wezenloos naar het
schouwspel te kijken en lopen vervolgens hoofdschuddend weg.
Na een uur is het eerste doek gevuld en is het een kwestie van wachten geworden.
Morgen komt de cameraploeg terug om, nadat alle wormen zijn verwijderd, het
resultaat vast te leggen. Aansluitend zal de kunstenaar geïnterviewd worden.
De volgende dag begint Jaco met een plastic schep voorzichtig de dode wormen
te verwijderen. Het is een secuur werkje, omdat de verf nog niet helemaal hard is
geworden en je al scheppend voortdurend het risico loopt de oorspronkelijke lijnen
van het doek te vegen. Anderzijds moet het nu wel gebeuren, daar langer wachten
het gevaar in zich bergt dat de troep er niet meer van afgaat.
EEN REGENWORM HEEFT GEEN BEWUSTZIJN
Door onze kunstredactie
Rotterdam, 2 mei. Een aartspessimist mag je hem gerust noemen. Laat de elementen
het werk doen. Menselijke activiteit gaat ten gronde aan het bewustzijn. Alles is al
geschilderd. Levend materiaal zonder bewustzijn, zonder besef van tijd, daar gaat
het volgens de kunstenaar Jaco Postma om.
In de immense hal aan de Maas tref ik hem aan, lopend tussen vier enorme doeken
die tegen de wanden staan. ‘Hier ben ik lang naar op zoek geweest. Ik wist dat ik het
eens zou maken.
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Maar het ontbrak mij aan ruimte. Hier is het dan, dit ben ik. Pas nu heb ik het gevoel
los te zijn gekomen van alle bullshit die je tijdens je opvoeding en op school meekrijgt.
Je moet die kennis natuurlijk wel eerst verwerven, maar daarna is het zaak alles zo
snel mogelijk van je af te zetten.
Met schilderen ben ik jong begonnen. Op mijn twaalfde was ik al met olieverf in
de weer. Als ik nu naar die eerste werkjes kijk, zie ik al een beetje Pollock, Gorky,
de Kooning en Tobey. Niet dat ik mijzelf met hen wil vergelijken, maar zekere
invloeden zijn reeds in mijn vroege werk aanwezig. Het is net als bij de abstract
expressionisten een reactie op kleinburgerlijke en nationalistische elementen. De
structuur van de doeken die je hier ziet heeft veel weg van “Autumn Rhythm” van
Jackson Pollock. Niet dat ik er naar gestreefd heb om iets dergelijks te doen. De
enige bewuste overeenkomst in onze manier van werken is dat het doek tijdens het
schilderen op de grond lag. Maar Pollock deed dat om deel van het schilderij te
worden. Dan krijg je dat gezever over “contact met het schilderij” en “dat het schilderij
een eigen leven heeft.” Ik kan niet tegen dat soort praatjes. Wat nou eigen leven!
Een kunstenaar is zich altijd bewust van wat hij doet. Zelfs als je nergens aan wilt
denken, denk je nog ergens aan, namelijk dat je nergens aan wilt denken.
Ik heb het wel geprobeerd. Een tornado van energie oproepen, een gevoel van
individualiteit, zo sterk dat de buitenwereld er geen invloed meer op zou hebben.
Dat gevoel van beslotenheid, totaal los van de omringende wereld. Het lukt je nooit.
Als je een brood bij de bakker haalt, ben je dat gevoel al weer kwijt. Daarom moesten
deze doeken buiten mijzelf tot stand komen. Een regenworm heeft geen bewustzijn,
die schildert alleen maar. Daarom druipt de fysieke expansie van de doeken af. Het
is alsof je met een microscopische blik de grauwheid van het menselijk bestaan
aanschouwt. Teleurstelling verbeeld in liters verf. Laat alle hoop maar varen, want
er is geen hoop.’
‘Heb je het bericht niet gezien?’ schalt de vrouwenstem in zijn oor. Hij pakt het
dagblad en leest. ‘Bedroefd geven wij kennis van het overlijden op tweeëndertigjarige
leeftijd van onze enige zoon Jacobus Johannes Postma.’ Daar onder de namen van
de ouders. De begrafenis zal over vier dagen plaats vinden.
Hij noteert haar adres en zegt dat hij er meteen aankomt. In de tram, op weg naar
haar huis, vraagt hij zich af wat er gebeurd kan zijn. Heeft hij een hartaanval gekregen
of was Jaco in het geheim aan heroïne verslaafd geweest en was het een overdosis?
Van de vriendin weet
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hij niets, niet eens haar naam.
Als ze hem open doet, ziet hij dat ze minstens vierentwintig uur niet geslapen
heeft. De grote kunstenaar was er twee dagen geleden uitgestapt door een combinatie
van pillen en drank. Toen zij hem had gevonden was hij al helemaal koud geweest.
Geen brief, niets had hij achtergelaten. Alsof hij de nutteloosheid van alles had willen
accentueren, had hij nog wel het huis opgeruimd en schone kleren aangetrokken.
Ze blijkt Veronica te heten en huilt met tussenpozen. Waarom hij het gedaan heeft
en waarom zij er niets van heeft gemerkt zijn de vragen die ze zichzelf steeds stelt.
Nutteloze vragen waarop nooit een antwoord zal komen. Omdat hij een van de laatsten
is die een lang gesprek met Jaco heeft gehad, hoopt ze via hem meer duidelijk te
krijgen.
‘Ik kende hem niet echt goed. Na het interview heb ik hem geholpen met die
doeken. Ik weet alleen dat hij veel dronk en op zoek was naar nieuwe wegen in de
schilderkunst.’ ‘Teleurstelling verbeeld in liters verf. Laat alle hoop maar varen,
want er is geen hoop,’ hoort hij de schilder met een drankstem zeggen.
‘Denk je dat hij van mij hield?’ Wat moet een mens met zulke vragen? Hoe kan
hij dat weten?
‘Vast wel, hij hield vast van je.’ ‘Waarom heeft hij dan zelfmoord gepleegd,
waarom?’
Hij moet hier weg zien te komen en wel zo snel mogelijk. Maar hij blijft zitten en
zoekt wanhopig naar woorden.
‘Ga maar met mij mee. Het is beter voor je om nu niet alleen te zijn.’
‘I know of these romantic friendships of the English and the Germans,’ zegt Stephane
Audran tegen Jeremy Irons. ‘They are not Latin. I think they are very good if they
do not go on too long.’ Irons, lang, knap, smaakvol gekleed, staart over het water
van Venetië. Peter heeft de scene al zo vaak gezien. Cara waarschuwt Charles dat
Sebastian ten onder dreigt te gaan aan de drank.
Hij schenkt zichzelf een glas cognac in en drukt Veronica tegen zich aan. Ze maakt
zijn gulp open en werkt haar rechterhand naar binnen. Hij spoelt de videoband met
Brideshead Revisited door naar de beroemde scene waarin Anthony Andrews
volslagen bezopen de kamer binnen komt om zijn excuses te maken aan Charles.
‘Come to apologize to Charles. He's my guest and my only friend and I was bloody
to him.’
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De warme mond van Veronica doet hem duizelen. Zijn ademhaling wordt
onregelmatig.
‘Contra mundum?’ vraagt Sebastian. ‘Contra mundum,’ zegt Charles.
‘Doe ik het niet goed?’ vraagt Veronica. Haar stem klinkt schuldig. Hij bergt zijn
slap geworden geslacht op en staart zonder iets te zeggen naar het televisiescherm.
‘Modern art is all bosh, isn't it?’ ‘Great bosh.’
Hij moest denken aan een stelling van Spinoza, volgens welke haat die door liefde
wordt overwonnen, in liefde overgaat en groter is dan wanneer er geen haat aan
vooraf ging. Betekende dit dat je meer van een vrouw ging houden als je haar eerst
gehaat had? En wat als je in de periode voor die haat van haar gehouden had? Had
de wijsgeer daar wel eens aan gedacht?
‘Hoe moet dat nu met die atelierruimte en die doeken?’ ‘Henk Molenmaker is een
lul,’ sprak zij grimmig. ‘Vorige week kwam hij met de mededeling dat Jaco een
maand de tijd had om naar een andere ruimte te zoeken.’
‘Maar hij had die ruimte net twee maanden.’ ‘Ja, maar die doeken van Jaco
verkochten niet, niemand wilde ze hebben. Je denkt toch niet dat ie die hal zomaar
aan Jaco ter beschikking stelde?’
Jaco was geen mooie dode en lag er zeker niet vredig bij. Met zijn lange haar dat
langs zijn gekwelde gezicht was gedrapeerd en die slungelige lange armen, leek hij
nog het meest op een vogel met geknakte vleugels.
In het rouwcentrum trof hij behalve Jaco's ouders enkele kunstbroeders, waaronder
de tekenaar Manolito en de schilder Cornelis Kraan. De moeder, een kleine boerse
vrouw, verborg haar hoofd in de schoot van haar man. Met tussenpozen kwam zij
overeind en begon door de ruimte te lopen, waarbij ze steeds dezelfde zin herhaalde:
‘O, wat vreselijk, wat vrese-lijk.’ Manolito, die duidelijk gedronken had, staarde
onophoudelijk naar de kist. Plotseling draaide hij zich om en liep op onvaste benen
jankend de kamer uit. Kraan, die blij was nu ook weg te kunnen, volgde hem direct.
De dag van de begrafenis was het drukkend warm. Daar waren ze; de
scenarioschrijver, de interessante acteur, de tekenlerares, de beeldend kunstenaar en
de panter die zich afvroeg of er wel verschil was tussen dromen en waken. En daar
was natuurlijk ook de tekenaar Manolito, die ooit een lijst had opgesteld met
onvoorziene problemen die zich mogelijk konden voordoen bij het kopen van een
eiland. Een zwarte hoed scheef op zijn immer lachende
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hoofd. Altijd van de partij als er iets te doen was.
Waren zij tovenaars? Zagen zij dingen die voor hem verborgen bleven? Konden
zij de zin van het leven doortasten? Wisten zij waarom alles was zoals het was?
Waren zij Goden? Hij wist het niet.
Hij zag alleen maar mensen op weg, altijd op weg van het een naar het ander.
Iedereen was altijd met de toekomst bezig, op weg naar een doel dat dagen, maanden
of jaren verder lag. En als zo'n doel bereikt was waren er al weer andere plannen
gemaakt die vervuld moesten worden. Niemand stond ooit stil bij het heden, dat gaf
maar onrust en ontevredenheid. Allen keken uit naar die onbestemde periode waarin
het echte leven een aanvang zou nemen. Sommigen verwachtten het geluk op aarde
van een betere baan, anderen zagen de hogere levensvervulling in een kind waarvoor
de juiste partner zich te zijner tijd wel zou aandienen. Een verhuizing, andere vrienden,
een grote liefde, niets was te dol om de mensen het gevoel te geven dat hun tijd nog
moest komen. Alleen die broze beloften deden de mensen gehoorzamen aan de
geboden van de wekker en de chef op het werk.
Daarom kwamen ze met hun van zelfkwelling scheefgegroeide gezichten uit hun
bedden om zich vervolgens door de ochtendspits maar hun kantoren te begeven en
wanhopig te pogen inhoud te geven aan een zinledig bestaan. Misschien waren zij
juist het uitverkoren volk, dat, lijdend in stilte, het kruis droeg, tot de uitreiking van
het gouden, met diamanten ingelegde speldje en de goede pensioenregeling toe.
Om dan de laatste tien jaar van hun leven te kunnen genieten van de reductiekaart
in het openbaar vervoer. Want zij die beseften dat nog geen duizend verhuizingen,
vrienden en grote liefdes de leegte konden vullen, waren pas goed de klos. Gelukkig
werden er geen diepzinnige toespraken gehouden over het leven en de dood. Leven
was leven, dood was dood en verder geen gelul.
Nadat Jaco in de grond was gestopt, was er koffie met gebak voor iedereen in een
gebouw dat aan de rand van de begraafplaats lag. Zo tussen alle bloemen had de
omgeving bijna iets vrolijks.
paul van der schoor
Engelse tekst afkomstig uit ‘Brideshead Revisited’ van Evelyn Waugh.
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Splinters
Over dit land ben jij gezaaid
in fragmenten van bestaan,
versnipperd tussen vingers,
de aanraking verdrongen gewaand.
Van vaders hand en moeders borst
zijn slechts splinters gebleven
die wroeten in het vlees,
dat leeft, maar weigert te genezen.
Je wijst me dorp en stad
en liefkoost de velden.
De kavels liggen verspreid
zonder eenheid voor te stellen.
Tussen zoeken en vergeten
ploegen wij een voren.
Alles heeft nog een plaats,
nog is alles niet verloren.

ruud van der aa
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Turquoise
Eindeloos turquoise. Wie kent hem niet,
de kleur die weigert echt blauw te zijn
of groen.
Maar die een mengeling is van beide
en niets, zoals de lijn die een horizon is
voorbij het grasland
onder een bijna wolkloze lucht.
Een beetje koud misschien
[er staat ook een straffe wind].
Het spel van fijne miezer in het gezicht
van een laatherfstkind.
Dat turquoise.

y. dalman
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Grijs
Nevelgrijs,
van dat net niet witte.
Zoals een lijkwade
die pas gedragen is.
[En zoals nevel hangt boven dood land.]
Maar ook het dode land zelf:
Stoppels en stronken
en soms hardbevroren plassen.
Bleek grijs ook, als het gezicht van iemand
die jou eens lief was
maar die nu is vervaagd
in een sluier van grijs.
Nevelgrijs.
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Roze
Het typische roze dat zich niet beschrijven laat,
dat leeft. Het roze van je huidHet rozedat rood kleurt bij schaamte en opwinding.
dat groen wordt van ergernis of nijd.
dat azuurblauw aanloopt van kou
of kan verbleken bij angst.
Maar ook het roze dat donkerpaars kleurt
en oplaait in ademnood
en dat altijd zal eindigen in een caleidoscoop
van mismaakte tinten
[Als van een verveelde regenboog.]
wanneer het is afgestorven
en tot ontbinding overgaat.
Dat roze.
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Eigenaardig rood
Eigenaardig rood.
Zegt u dat wat?
Het is de kleur van kleine dingen zoals van klinkers
en gestold duivenbloed.
Maar ook sommige klanken dragen die kleur
en uitroeptekens,
gemarneerd in coulant bordeaux
of scharlaken
of statig vermiljoen.
CRIMSON!
?
Wispelturig rood dus, dat niet weet
hoe het zich dient te schikken.
In diverse schakeringen a.h.w.
zoals een hemel bij schemer
op een dag dat alles anders loopt
dan normaal.
Dat eigenaardige rood.
Vind ik.
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Purper
Het purper waaruit dromen ontstaan,
en het purper van Bic balpenneninkt
waarmee je heel speciaal
ongenaakbaar kunt schrijven
of ik
of Blitzträumen
De schaduw van een treurwilg die valt
over het water van een kleine ven,
het water waarin een libel
levenloos op haar ruggetje drijft.
De schaduw op dat water. De vleugeltjes.
De gebroken schittering.
Purper.

y. dalman
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Geel
De nadagen van Van Goghs fraaie zonnebloemen,
gebroken geel, langzaam kruipend naar het einde toe.
De glimlach van een zerk.
Kijk, het scheermes dat jij zo hekelt, waarmee je
haat hebt gekerfd in je linker borst
en Hij in je rechter.
De schittering van een oud hemellichaam
dat wegkwijnt in de dampkring:
een wens, ten dode opgeschreven.
Geel, de geur van pas gemaaid hooi en van een
doodgeboren baby die daar ligteen vermetel blos tintelt op zijn wangen.
Het Kleine Kind,
zijn oogjes die gesloten zijn.
Geel van koorts.
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Wit
Wij kunnen niet zonder.
Het geheel omvattende wit waarmee alles begint
en waarop iedere kleur wordt neergezet.
Bij uitstek de kleur die wij graag
willen verraden,
die wij verloochenen. Want het is
zo simpel. Zeg maar iets.
Maar wit is tevens het wit dat alles draagt,
een contrast geeft (en iets verheft dus).
Het wit
waarop alles staat wat hieraan vooraf ging
en dat wat nog komen gaat.
Histor levend wit dus eigenlijk.

y. dalman
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Aforismen
■ Zwijgen is menen wat je niet zegt.
■ Als God belastingen hief was alles gratis.
■ Niet vloeken is aangeleerd.
■ Verongelijkte NSB'er: goed, ik was fout. Maar alleen in de oorlog.
■ Sportvissen is een ernstige vorm van dierenmishandeling en daarom
waarschijnlijk zo'n ontspannende bezigheid.
■ Een wild zwijn dat jaagt op prins Bernhard wil de varkensstand op peil houden.
■ Het bedenkelijkste aspect aan roken vormt het het risico dat je ermee stopt.
■ Democratie is dictatuur van de argumenten.
■ Een droom is het mooiste wat er niet is.
■ Cynicus: als je drinkt drinkt met mate ga je langzamer kapot dan je lief is.
■ Het leuke aan je dood is dat je daarna heel veel nieuwe mensen ontmoet.
■ Moeilijke mensen kun je soms niet méér tegen je in het harnas jagen dan door
ze te begrijpen.
■ Fatsoensrakkerij is roddelen over roddelen.
■ Vergeleken bij reality-tv is de werkelijkheid maar een doodsaaie bedoening.
■ Wie een moeilijk onderwerp wil aansnijden, moet die door een stilte laten
voorsnijden.
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■ Orde is geen fascisme maar gewoon orde.
■ Niet-vegetariërs houden wel degelijk van dieren, alleen op een
niet-vegetarische manier.
■ Soms voel ik me zo verschrikkelijk eenzaam dat ik al blij zou zijn wanneer
er op m'n begrafenis tenminste een kist op kwam dagen.
■ Waar de kleine man van droomt, daarvan liggen grote geesten juist wakker.
■ Mocht er leven na de dood bestaan, dan reageren de doden daar in ieder geval
erg rustig op.
■ Compromis tussen darwinisten en creationisten: de mens stamt af van een
aap, maar dan wel eentje die in God geloofde.
■ Mensen die dag en nacht bezig zijn het onrecht ter wereld te bestrijden, doen
zichzelf een groot onrecht.
■ De mens is van nature erg gemaakt.
■ Het prettige aan langdurige werkloosheid is dat je heel de dag in pyama op
je werk mag rondlopen.
■ Als je een kuiken kokend van woede wilt krijgen moet je een ei in de vriezer
stoppen.
■ Schrijven is een bezwaarschrift indienen tegen het leven.
■ Wie in dominee Visser een heilige ziet, maakt van Paulus een dealer.
■ Kakwijven met een nepbontjas aan moet je gewoon doodknuppelen.
kees versteeg
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Pop met echt blond haar
4/5 Augustus 1962
Wie opent, vannacht
de speelgoeddoos / van de Maan?
Kleine Beer?
Weggelopen.
Langs de Melkweg. Terug
naar AF.
Je vlieger van rood cellofaan?
Verhangen!
Aan de ochtendster! In z'n eigen touw...
Alsook je [bont
blauwe]
Harlekijn...
Je knikkers?
Glazen tranen [waarin een vlinder
klapwiekt / wit van marmer]
Geloken ogen
als Zij open doet /
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Je blootste
pop: ge bro ken
Blondine Eeuwigheid...
haar mond: Zonsondergang
[Lipstick: Bloed]
: ‘Marilyn! Bid voor ons!
Bid
voor alle mannen!’

manuel kneepkens
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Noordereiland
Over de Nieuwe Willemsbrug schuifel je ons tegemoet
in bewolkte vensters weerkaatsend de Maas
Vermotregend eiland met je lekke daken / rochelende
regenpijpen/ plassende goten
Binnenschippers, shag-rokend/ jeneverklokkend/
Klotsend tegen kades, statenbijbelzwart...
Zeg, hoor je eigenlijk niet meer stroomòpwaarts thuis
naast Dordrecht, dat Insula Dei,
vroom sepia
met z'n [natte] droom van Rechtschapenheid
Oudemannenkont
van somberte / tot aan de waslijn van de wolken
urinerende zon?
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Zeehond
Hoor, de avond blaft
schaduwen eenzaamheid
in gods zwembassin
Wat is dat voor raar doodsverlangen
te willen zijn
een lampekap van huid?
Kop op
wij zijn in Blijdorp
en niet aan Hades' Hof!

manuel kneepkens
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Ik luister in de consul
Ik luister in de Consul, met mijn ogen dicht
naar het gekraak van je postmoderne bank
en het handje dorre woorden uit je kleine mond
heel in de verte klinkt steeds weer
de klacht van een snel vergeten vrouw
ik luister in de Consul, met mijn ogen dicht.
Ik luister in de Consul, met mijn ogen dicht
inééns klinkt uit je geërfd ledikant
heel hoog, de hybride samenzang
van fiktie en verlangen
die de lusten heeft verlaagd tot Libelle-liefde
ik luister in de Consul, met mijn ogen dicht.
Ik luister in de Consul, met mijn ogen dicht
naar de kwetterende kanaries aan de bar
naar gedachten, leger dan verlaten binnenplaatsen
vanuit de petit salon klinkt het getik
van druppels zweet in het harteloze neonlicht
ik luister in de Consul, met mijn ogen dicht.
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Ik luister in de Consul, met mijn ogen dicht
naar de oproep van een reeds gestorven dichteres
die in de uithoek van haar duistere gedachten
het geloei uit hartstocht verwarde
met een opgedragen plicht
ik luister in de Consul, met mijn ogen dicht.
Ik luister in de Consul, met mijn ogen dicht
de commies De Wolff rekent grommend af
hij riekt wat uit zijn mond
dat zal wel zijn geweten zijn
ik luister in de Consul, met mijn ogen dicht.
Ik luister in de Consul, met mijn ogen dicht
een kassabon fladdert op je rok
of de rekening hoog is? dat weet ik
of je auto start? dat weet ik
vanachter het stadhuis komt een witte zon op
dat begrijp ik uit het ijs in je grijze ogen
ik luister in de Consul.

HENK HOUTHOFF
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[advertentie]
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Hoera! Hoera! - 3
Mining is macho,
zeiden de kompels,
dagelijks dalend in liften,
zwoegend door smalle gangen,
dorstend naar het zwarte goud.
Brood op de plank,
daar ging het om, maar ook,
ondanks stoflongen en gruis
in ooghoeken en oren,
te weten iemand te zijn.
Drive the rats back into their holes,
sprak in '26 Winston Churchill
bij het breken van de staking;
van aanvang af gedoemd
kropen ze schouder aan schouder,
groeven zich steeds dieper in.
Een uitgestorven soort,
vertederend ook toen al,
naakt wachtend voor de douche,
onbeholpen grote, witte lijven
met roetkoppen en -handen.
Alles wat nog rest,
sintelbergen en dode schachten.
Explosieven en graafmachines
winnen nu, vreten bovengronds
zwart het landschap weg.

sacha van vliet
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Het Belang van Poëzie 1
Vanaf nu zult U op deze plek maandelijks een verhaal over poëzie aantreffen. Het
geschrevene zal de verschillende genres van recensie, essay en polemiek omvatten.
Actualiteit, oude Grieken en middeleeuwse hofdichters zullen in de loop van het jaar
aan bod komen. Theoretische bespiegelingen over begrippen als traditie, perfectie,
innerlijke stem, de mythe van het genie en het recht op tegenstrijdigheid, maar ook
subjectieve kritiek losgelaten op de nieuwste bundel van de nieuwste hype-dichter
van de zoveelste wanhopige uitgeverij zullen samen met voorbeelden van hoe het
wel moet hier hun plaats vinden.
Doelstelling van deze rubriek is om de hedendaagse poëzie op haar merites te
schatten, om de oudere poëzie van stof en vooroordeel te ontdoen, om de
eigenschappen te formuleren waaraan laat-twintigste-eeuwse poëzie moet
beantwoorden, om het belang van poëzie wederom tot onderwerp van gesprek te
maken.
Mijn streven is om iedere maand verslag te doen van hetgeen ik in de vier
voorafgaande weken aan taal ben tegengekomen. Ik weet dat het hoog gegrepen is,
dat het najagen van samenhang binnen een levend en derhalve voortdurend aan
verandering onderhevig organisme als taal snel het karakter van een spookgevecht
kan krijgen. Het zij zo, ik vertrouw erop dat iedere tegenwerping van de kant van de
taal, iedere poging van haar om aan mijn defenities te ontsnappen, gepaard zal gaan
met minstens zo veel ideeën voor nieuwe schrijfsels. Moge de weg lang zijn en
onvoorzien!
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In Memoriam
1940-1996
Iosif Brodski - Joseph Brodsky
De eerste aflevering van deze nieuwe rubriek zal in z'n geheel gewijd zijn aan de op
28 januari jl. in New York overleden Russische dichter Joseph Brodsky.
Sinds ik een jaar of vijf geleden zijn werk heb leren kennen, eerst in Nederlandse
en later in door hem zelf gemaakte Engelse vertalingen, vormt zijn poëzie voor mij
het grote voorbeeld van hoe nu poëzie geschreven moet worden. Zijn oeuvre bestaat,
voor zover gepubliceerd, uit zo'n achthonderd pagina's Russische poëzie, een direct
in het Engels geschreven bundel essays met als titel: ‘Less Than One’, in het
Nederlands vertaald met ‘Tussen iemand en niemand’, één toneelstuk en een boekje
over Venetië. Een tweede bundel met essays, ‘On Grief and Reason’, staat op het
punt te verschijnen.
*
‘I who write these lines will cease to be, as will you who read them. But the language
in which they are written and in which you read them will remain not merely because
language is more lasting than man, but because it is more capable of mutation.1
De poëzie van Joseph Brodsky is doordrongen van taal. Niets kon hem zo boeien als
een woord. Of het nu een woord was dat alleen al door z'n klank betekenis opriep,
een woord dat vergeefs trachtte de geschiedenis te verhullen of een woord dat hij
nog nooit eerder in een bepaald rijmverband had gebruikt, deze fascinatie, deze
afhankelijkheid van taal was hetgeen dat bij hem de motor deed lopen. In één van
zijn vele interviews stelde hij: ‘Als ik voor mezelf een god zou moeten ontwerpen,
iets dat oppermachtig heerst, dan zou dat de Russische taal zijn.’2 De taal was in zijn
opvatting niet het gereedschap van de dichter, maar precies andersom: de dichter is
het instrument van de taal. Een dichter moet bovenal met taal bezig zijn, daarna pas
met gedachten, ideeën en gevoelens en op een derde, of misschien wel dertigste
plaats, met zijn eigen leven. In een essay over de Russische dichteres Marina
Tsvetajeva, waarin hij veel zegt dat ook op hem zelf van toepassing is, formuleert
hij het als volgt: ‘Toch is een dichter een combinatie van een instrument en een
menselijk wezen in één persoon, waarbij de mens langzamerhand aan het instrument
ondergeschikt raakt.’3
Te praten over het karakter van zijn poëzie is even verleidelijk en onbevredigend als
praten over het universum. Zodra je één ding benoemt, doe je een veelvoud tekort.
Wanneer ik zijn werk begin te lezen bevind ik mij vanaf het eerste woord in een staat
die zich nog het best met verliefdheid laat vergelijken. Het is een verwarring,
verbazing, een nieuwsgierigheid naar het ongekende dat volgen kan; het is alsof door
zijn taal je zintuigen op
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scherp worden gezet, terwijl het verstand en het kritisch vermogen niet zozeer worden
uitgeschakeld, alswel opgeschort.
Brodsky's poëzie laat net als het werk van zijn voorgangers Mandelsjtam en
Tsvetajeva een oververzadiging van taal zien. Het ene moment bevindt de schrijver
zich op een brug over één van de vele kanalen in het voormalige Leningrad, een
volgend moment zweeft hij als een havik door de ionosfeer, converseert in een park
in Parijs met Mary Queen of Scots, om vervolgens in één van de weinige
autobiografische gedichten voor eens en altijd duidelijk te maken dat zelfbeklag
ongewenst is en dat niemand hem in de rol van slachtoffer zal zien.
De overtuigingskracht van zijn poëzie ligt in het feit dat, naast de virtuoze
beheersing van het vak, alles wat tot het rijk der verbeelding behoort binnen zijn
vermogen lijkt te liggen. Door het in de meest onvoorziene combinaties samenvallen
en over elkaar heen schuiven van beelden, klanken en verhalen ontstaat er een
kristalvormige structuur die een eenheid en een samenhang suggereert zoals die door
veel hedendaagse schrijvers als onhaalbaar en niet meer van deze tijd wordt geacht.
De wereld bestaat uit naaktheid en uit plooien,
met in de laatsten meer liefde dan straalt uit gezichten.
Zo wordt ook de heldentenor in de opera mooier
hoe meer hij zijn aria's naar de coulissen gaat richten.
Ik kijk in de nacht, en de blauwe pupil in mijn ogen
spoelt zijn lens met een traan die er glans aan verleent.
En de maan in het hoofd is een plein, leeggezogen,
zonder fontein. Maar wel van eender gesteent.4

Het werk van Joseph Brodsky is tegelijk persoonlijk en afstandelijk. De in zijn
gedichten vaak aanwezige ik-figuur eist niet de aandacht voor zichzelf op, maar zet
de lezer er toe aan om samen met hem de wereld opnieuw, van een afstand en met
verbazing te bekijken. De wereld die hij te zien kreeg maakte hem tot een
pessimistisch dichter, met dien verstande dat in het woord ‘dichter’ zijn optimisme
besloten lag. Dankzij de taal kan er immers vorm worden gegeven aan leegte,
wanhoop en aan andere zaken die in vormloze staat een mens kunnen overweldigen.
Zijn ongeloof en verzet t.a.v. alles wat bekend werd geacht betrof ook de taal.
Brodsky was een dichter die zich veel aan de traditie gelegen liet liggen, maar die
het tevens als noodzaak zag om uitdagingen aan te gaan: nieuwe versvormen, nieuwe
thematiek en uiteindelijk ook een nieuwe taal. [Deze instelling is waar ik op doel,
wanneer ik zeg dat hij poëzie schreef zoals er naar mijn idee nu poëzie geschreven
moet worden.]
Veel van zijn gedichten vormen cycli, pagina's lange gedichten met een, naar
Russische gewoonte, vast rijm- en metrumschema. Daarnaast schreef hij sonnetten,
stanza's, elegieën, vrije verzen, gedichten met schijnbaar kinderlijk simpele metra,
vlindergedichten, en om met de man zelf te spreken: etcetera, etcetera. Brodsky was
ook een meester van de opsomming, van de hele en de halve herhaling. In zijn ‘Grote
elegie voor John Donne’ uit 1963 laat hij gedurende meer dan tweehonderd regels
zien hoe met de dood van
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de grootste zeventiende-eeuwse Engelse dichter, de wereld die hem omringde tot
stilstand kwam.
Verstomd de kraaiekreet, het nachtelijk
uilegelach. Verstomd heel Engeland.
Enkel een ster. Een muis schiet bangelijk
voorbij. De wereld slaapt. De doden slapen
zacht in hun kist. Wie leeft slaapt in zijn bed,
gedompeld in de zee van zijn pyjama.
Alleen. En diep. Tegen elkaar, getwee.5

Rijm, op een enkele uitzondering na, was voor hem onontbeerlijk. Afgezien van
esthetische redenen bleef het een niet te verwaarlozen hulpstuk bij het voordragen
van poëzie. Joseph Brodsky las met het timbre en de vervoering van een
russisch-orthodoxe priester. Een spanningsboog van honderd regels kon hij volhouden
zonder, naar het leek, ook maar één keer adem te halen. Het waren altijd de originele
Russische versies van de gedichten en, al kon je er geen woord van verstaan, toch
kreeg Brodsky direct gelijk in zijn opvatting dat de betekenis van een gedicht in de
eerste plaats door haar klank wordt overgedragen. Nadjezjda Mandelsjtam, de weduwe
van de eerder genoemde dichter Osip Mandelsjtam, herinnert zich Brodsky in het
tweede deel van haar memoires als volgt:
‘Ik heb wel eens gehoord hoe losif gedichten voordroeg. Aan het vormen van de
klanken neemt zijn neus actief deel. Zoiets had ik nog nooit bij iemand anders
geobserveerd: de neusgaten worden samengetrokken, verwijden zich, de neusvleugels
bewegen op allerlei manieren, iedere klinker of medeklinker krijgt een bepaalde
neusklank mee. Dat is geen mens, maar een blaasorkest, maar afgezien daarvan is
hij een heel lieve jongen, voor wie ik bang ben dat het slecht met hem zal aflopen.
Dichter zijn, en bovendien Jood, is in onze tijd niet aanbevelenswaardig.’6
*
Joseph Brodsky werd als Iosif Aleksandrowitsj Brodski op 24 mei 1940 geboren in
het voormalige Leningrad, aan de vooravond van negenhonderd dagen Duitse
belegering. Dit ‘inleidend hoofdstuk ter voorbereiding op het leven’ gaf de stad het
uiterlijk van een overlevende, en zoals Brodsky in zijn essay ‘Tussen iemand en
niemand’ opmerkt: ‘Een overlevende kan niet naar Lenin vernoemd worden.’7
Het joods-russische milieu waaruit hij voortkwam omschreef hij zelf als
‘intellectuele middenstand’, zijn vader was journalist en persfotograaf, zijn moeder
vertaalster. In die tijd had een Sovjetburger recht op negen vierkante meter
privé-woonruimte, keuken en sanitair werden gedeeld met een aantal andere gezinnen.
‘Het wonen erin ontdoet je van alle illusies over de aard van de mens.’8
Zijn negen jaren verplichte schoolopleiding vielen samen met de laatste, en vooral
voor de joden ergste jaren van het Stalinbewind. Vanaf zijn vijftiende werkte hij als
freesbankwerker in een

Passionate. Jaargang 3

44/v
kanonnenfabriek, het Arsenaal geheten, ook wel aangeduid met de veelzeggende
codenaam: ‘Postbus 671’. Naast de fabriek lag een ziekenhuis en in het lijkenhuis
aldaar vond hij zijn volgende baan. Aan de andere zijde van het ziekenhuis lag een
gebouw dat ‘de Kruisen’ werd genoemd, Ruslands beroemdste gevangenis. Ook hier
zou hij spoedig enige tijd doorbrengen, zodra hij het plan om dokter te worden had
laten varen en in plaats daarvan gedichten was gaan schrijven.
Na nog twee even verplichte als vergeefse visites aan psychiatrische inrichtingen
verscheen er in november 1963 een artikel in een sovjetkrant met als kop: ‘Een
literaire parasiet.’ Hierin werd gesteld dat ‘mensen als Brodsky niet in Leningrad
thuishoren.’ Dit was de opmaat tot zijn arrestatie in februari 1964 en tot het
daaropvolgende schijnproces dat ‘het werkschuwe element Brodsky’ tot vijf jaar
verbanning en tewerkstelling in een gebied nabij de poolcirkel zou veroordelen.
‘Maar ik vond het niet zo erg, want zie je, ik hou van vervelende dingen, van
onplezierige dingen, want bij onplezierige dingen weet je tenminste zeker dat er geen
bedrog in het spel is.’9 Ironisch genoeg was door dit proces de naam van Brodsky in
binnen- en buitenland bekend geraakt en dankzij internationale pressie werd hij na
ruim een jaar vrijgelaten. Acht jaar later, in juni 1972, werd Brodsky gedwongen de
Sovjet-Unie te verlaten. Op de dag van zijn vertrek verzond hij een open brief aan
de man die verantwoordelijk was voor zijn verbanning, partijvoorzitter Brezjnev. In
deze brief maakt hij duidelijk wat zijn verbanning wel en niet zal veranderen:
‘Although I am losing my Soviet citizenship, I do not cease to be a Russian poet. I
believe that I will return; poets always return, in flesh or on paper.’10
Het formuleren van de redenen waarom een niet-politieke, laat staan
programmatische dichter als Brodsky tot twee maal toe verbannen werd is een
hachelijke zaak. Het zou impliceren dat in het Rusland van de jaren '60 en '70 mensen
op vast te stellen gronden veroordeeld werden. De Opperste Sovjet had in 1961 een
decreet uitgevaardigd waarin het opriep tot ‘intensivering van de strijd tegen
individuen die geen sociaal nuttig werk verrichten’. Ondanks het feit dat de poëzie
van Joseph Brodsky in de Sovjet-Unie nooit gepubliceerd werd [althans niet voordat
hij in 1987 de Nobelprijs kreeg] was zijn werk dankzij zijn eigen voordrachten,
ondergrondse uitgaven en heimelijk geïmporteerde westerse vertalingen bijzonder
populair geworden. De meeste van de in het Engels vertaalde gedichten stammen uit
de periode 1972-1985, maar uit de ongeveer twintig gedichten die ik ken van voor
zijn verbanning kan je wel opmaken dat titels als ‘The End of a Beautiful Era’ en
‘To a Tyrant’ de grenzeloos cultuuroptimistische sovjetautoriteiten niet welgevallig
zullen zijn geweest.
Brodsky was niet zozeer geïnteresseerd in de dagelijkse gevolgen van een
vergankelijk systeem als wel in de oorsprong van het, door hem vaak met een
hoofdletter geschreven, Kwaad. Het Kwaad was voor hem de ‘ongelofelijke vulgariteit
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van het menselijk hart’, die wortel schiet wanneer de een zich beter gaat wanen dan
de ander. Het is dan ook te simpel om in het werk van Brodsky het zogeheten Kwaad
gelijk te stellen aan het sovjetsysteem, waarvan hij zoveel te verduren heeft gehad.
Ook zou het te veel eer voor de geschiedenis zijn om te zeggen dat zijn werk en dat
van vele andere dissidenten te danken is aan de dictatuur. Het was ondanks de
repressie dat Brodsky een trefzekere poging deed om de continuïteit van de Russische
literatuur veilig te stellen. Zijn gevecht tegen het communisme was een gevecht voor
de cultuur.
Na een kort verblijf in Europa vertrok hij naar de Verenigde Staten. Met het
aannemen van het Amerikaans staatsburgerschap veranderde losif Brodski zijn naam
in Joseph Brodsky.
*
Na ruim tien jaar in Amerika te hebben gewoond ging Brodsky over op het schrijven
in het Engels. Zijn poëzie is hij altijd in het Russisch blijven schrijven [al heeft hij
er, zoals gezegd, zelf schitterende Engelse vertalingen van gemaakt], maar de essays
die vanaf halverwege de jaren tachtig verschenen waren het gevolg van zijn behoefte
om zich een nieuwe taal eigen te maken. Al vanaf de tijd dat Brodsky nabij de
poolcirkel de lange nachten kon vullen met studeren, hadden de Engelse taal en haar
literatuur een grote invloed op zijn werk gekregen.
Een deel van de essays gaat over door hem bewonderde auteurs zoals de eerder
genoemde Marina Tsvetajeva en Osip Mandelsjtam, maar ook over niet-Russische
dichters als Konstantinos Kavafis, Eugenio Montale en Wystan Hugh Auden. Echter
voor een ander deel van de essays, de verhalen die gewijd zijn aan zijn jeugd, zijn
ouders, aan Leningrad, is het van meer betekenis dat ze in het Engels zijn geschreven.
In het essay ‘In anderhalve kamer’ beschrijft Brodsky in 45 korte hoofdstukken van
vaak niet meer dan één bladzijde, het leven dat hij met zijn vader en moeder heeft
gekend. Het is geschreven vlak na de dood van zijn ouders en het is via de Engelse
taal dat Brodsky een poging doet om zijn ouders enige vorm van vrijheid terug te
geven, een vrijheid die zij zich van voor 1917 nog konden herinneren, maar die zij
sindsdien niet meer ervaren hadden. ‘Dit zal hen niet uit de dood doen opstaan, maar
de Engelse grammatica zou op zijn minst wel eens een betere ontsnappingsroute uit
de schoorstenen van het staatscrematorium kunnen blijken te zijn dan de Russische.’11
Wat Brodsky met deze essays probeert te bereiken is om in het reine te komen
met wat hij noemt: ‘de kwaliteit van mijn geheugen’. Het was een poging om de
onverenigbaarheid te weerleggen van zijn Amerikaanse heden met het Russiche
verleden. Het was een poging die uitliep op een aanklacht, omdat het geheugen alleen
in details geïnteresseerd bleek te zijn. Met al zijn verbale kracht, met zijn strategie
om het geheugen te geven wat het vraagt, namelijk een detaillering die
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reikt tot zoiets verfijnds als: ‘de roodachtige, licht ontstoken linkerwang van mijn
moeder’, moet hij uiteindelijk toegeven ‘dat er geen continuïteit mag zijn, van niets.’
Precies hetgeen hij met zijn poëzie weet te bewerkstelligen, is dat waarvan hij in zijn
meest geslaagde proza moet erkennen dat het in werkelijkheid niet bestaat.
Het is vooralsnog onzeker of Brodsky in de laatste tien jaar van zijn leven ook
nog gedichten heeft geschreven. Zijn onverschilligheid jegens publiceren doet hopen
dat zijn bureauladen gevuld zijn, maar evenzeer is er een kans dat het Engelstalige
proza beschouwd moet worden niet alleen als het vervolg, maar ook als de
plaatsvervanger van zijn Russische poëzie.
Met Brodsky heeft de Russische cultuur haar grootste dichter van na de Tweede
Wereldoorlog verloren. Mandelsjtam, Tsvetajeva, Achmatova, Pasternak, zij hadden
zich geen waardiger opvolger kunnen wensen.
In januari 1965 schreef de 25-jarige Brodsky een in memoriam voor de in die maand
overleden Engelse dichter T.S. Eliot. De eerste strofe, in de vertaling van Charles B.
Timmer, luidt als volgt:
Hij stierf in januari. 't Jaar begon
met vorst bij de lantaarn aan het balkon
en de natuur had nog te weinig zon
om hem haar fraai ballet te openbaren.
Elk raam vernauwt als het een sneeuwlaag torst;
elk kruispunt werd een plas bevroren korst;
in 't straatlicht stond de bode van de vorst
en sloot de deur op 't nachtslot van de jaren.12

peter swanborn

Eindnoten:
1 Lezing t.g.v. Nobelprijs 1987. Engelse vertaling: Barry Rubin.
2 Vrij Nederland, 11 september 1982.
3 Tussen iemand en niemand, p.188, vertaling: Frans Kellendonk.
De Bezige Bij, Amsterdam. 1987
4 Torso, p.79, vertaling: Charles B. Timmer.
De Bezige Bij, Amsterdam. 1987
5 De herfstkreet van de havik, p.14, vertaling: Arthur Langeveld.
De Bezige Bij Amsterdam. 1989
6 Tweede Boek, p.99, vertaling: Hans Leerink.
G.A. van Oorschot, Amsterdam. 1973
7 zie 3. p.12, vertaling: Frans Kellendonk.
8 zie 3. p.455, vertaling: Kees Verheul.
9 NRC Handelsblad, 14 januari 1983.
10 International Herald Tribune, 25 juli 1972.
11 zie 3. p.460, vertaling: Kees Verheul.
12 zie 4. p.47.
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Tutu
De Bisschop wordt
Eer toegeblazen
Door verbeten
Cocaïnelippen
Funky Stuff van Miles
Geeft de geestelijken
Moed genoeg
Om te fuseren
Met de werkelijkheid

ger van veen
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Vampier
Omar Hakim schuimt
Slagwerkend
De straten van New Orleans af
Eindigt in Bourbon Street
Waar Stings meelijwekkende vampier
Zijn slachtoffers zoekt
Eén ervan is de sax
Die met priesterhanden
Soleert achter de stem
Scheutjes wondermiddel
Overgoten met
Marsalis toverij
Brengt het beest in verwarring
Het vlucht
In het schijnsel
Van dun lantaarnlicht
Zoveel schoonheid
Werkt beter
Dan een kruis
Of drie teentjes knofiook
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Wat er zoal leeft in een huis aan de Vijverweg op 6 maart 1990
Ik heb vandaag weer een naam doorgekrast op de verjaardagskalender. Margaretha
van Tuilenburgh, de kinderen noemden haar tante Rollebobs of Bollerobs of iets
dergelijks, is eergisteren overleden. Het was een mooi, bescheiden kaartje. ‘...toch
nog onverwacht, na een kort ziekbed...’ Ze had darmkanker. Het heeft vier maanden
geduurd, geloof ik. Maartje, mijn lieve, overleden vrouw, was al sinds haar schooltijd
in Indië bevriend met tante Rolle-, nee Bollerobs [god, hoe noemden ze haar toch?].
Ik heb Marian gevraagd een nieuwe verjaardagskalender te halen. ‘Zo een als ik nu
heb,’ heb ik er bij gezegd. Dat begrijpt ze wel, het is een pienter vrouwtje. Ik heb
een paar jaar geleden van Oskar een BLACK MAN RAY kalender gekregen. Ik heb
Man Ray nog gekend, in Parijs, la rue Férou 2 bis, maar dat is lang geleden. In de
nieuwe kalender ga ik niets meer doorkrassen. Bij een overledene zet ik in het vervolg
een kruisje achter de naam.
Deze maand zijn er al vier bekenden overleden, dit jaar al negen, en het is pas maart!
Bij ieder sterfgeval van een kennis of dierbare vriend stop je zelf ook een beetje te
bestaan. Unieke herinneringen aan jou verdwijnen mee in de kist onder de grond of
gaan in rook op. Ik wil niet gecremeerd worden, hoewel het overbodig is je te
bekommeren om zulke post-existentiële zaken. Ik heb twee kinderen verloren, ze
zijn beiden begraven. Gerard was zevenendertig en Gijsbert werd net twaalf. Ach,
wat is dat altijd een zielig muisje geweest. Hij werd ook veel te vroeg geboren. In
mijn herinnering is Gijsbert altijd ziek geweest. Weken achtereen had hij griep of
liep hij te hoesten en te snotteren. Hij stierf aan een zware longontsteking; zo ging
dat in die tijd. Het spijt mij nog altijd dat ik mijn Maartje te weinig heb kunnen
bijstaan in die tijd.
Ik heb nog drie kinderen: Karel, Bea Maria [naar haar moeder] en Berend Quirinus
[naar mijn oom Berend en Maartjes broer Quirinus Leopold]. Ik zie ze nooit. Ik zit
altijd alleen in dit grote huis, nou ja, met Marian de huishoudster en haar man
natuurlijk. Ik zit het liefst in de serre in een van die lekkere fauteuils of aan tafel. Zo
kan ik de straat inkijken en zie ik het zonlicht weerkaatsen in de vijver schuin
tegenover. Nee, de kinderen zie ik niet meer, niet gezellig tussendoor. Ach, eentje
woont in Aerdenhout en de ander woont in Velp, maar B.Q. woont gewoon in
Hillegersberg, Rotterdam. Soms bestel ik een taxi en dan zoek ik ze gewoon op,
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maar dan zegt zijn vrouw steevast: ‘Maar papa, had dan gebeld, dan had B.Q. je toch
opgehaald!’ Jaja, maar uit henzelf doen ze het nooit. Ik ben toch geen bedelaar.
Ik besta. Ik zie mijn handen, wit en week, liggen op de eikehouten tafel. Ze hebben
geen functie. Ze liggen maar te liggen. Toch doen die handen één belangrijk ding
voor me: ze vertellen dat ik besta. Ze bevestigen mijn bestaan. Ik kan ze bewegen,
kijk: ik draai ze om, de vingers krullen omhoog, mijn handen vormen twee kommen.
Ik zie ze, ze bewegen op mijn commando, hun handelingen zijn volstrekt overbodig,
maar ik zie ze. Besta ik omdat ik mezelf zie? Zou ik minder of helemaal niet bestaan
als niemand me zag, zelfs ik mezelf niet? Onzin! Daarnet dacht ik: ik zie mezelf, dus
ik besta, maar nu twijfel ik. Hoe kan ik mijn eigen bestaan bevestigen? Wie vertelt
me dat ik wel goed kijk? Ik ben bang. Dit zijn gekke gedachten. Ze slaan nergens
op, het is toch zo simpel als wat: ik zie iets en dat betekent dat het er is. Punt uit. Het
bestaan is helemaal niet afhankelijk van het opgemerkt worden, het is er gewoon,
daarmee uit. Ik zie de groene straatlantaarn voor mijn huis. Die bestaat. Hij brandt
niet, de zon schijnt, maar ik weet dat-ie vanavond zal gaan branden. Bestaat het licht
dat vanavond zal stralen? Nee, want nu brandt hij niet en bestaan is een
momentopname, toch? Maar ik wéét dat-ie vanavond brandt. Gisteren brandde hij
immers en eergisteren en dat al zo'n dertig jaar. Als het licht nu niet bestaat, betekent
dat dan dat het licht van vanavond een ander licht is dan het licht van gisteren? Toch
zie ik geen verschil. De kracht, de kleur en de reik-wijdte blijven eender. Als ik
gisteravond even uit het raam had gekeken en de lantaarn had zien branden en als ik
daarna pas weer vanavond zou kijken, had ik kunnen denken dat hetzelfde licht al
een vol etmaal bestond. Het zit 'm dus niet alleen in de waarneming, het gaat ook
om de kennis.
Het is nog erger: het licht van vanavond half zeven zal anders zijn dan het licht
van half tien. Het licht van de lantaarn is afhankelijk van zijn omgeving. Het is
natuurlijk afhankelijk van de zon en van een auto die erbij geparkeerd kan staan en
daardoor het bereik beperkt. Bestaat het licht iedere seconde opnieuw? In ieder nieuw
nu een nieuw bestaan, heet het zo? En hoe zit 't dan met mijn bestaan? Is mijn bestaan
wel zo absoluut als het lijkt; dit oude, weke, fletse lichaam met zijn sleetse geest? Ik
ben jarenlang Hoofddirecteur geweest en Buitengewoon economisch adviseur van
de KVP, lid van verschillende Raden van Commissarissen, plaatsvervangend
voorzitter van de wijkraad en zelfs een blauwe maandag penningmeester van de
ijsclub. Maartje was ook altijd in de weer, vooral veel liefdadigheid-
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jes, ik heb me er veel te weinig in verdiept, terwijl zij er zo in opging.
De laatste tijd heb ik steeds meer moeite mijn gedachten bij elkaar te houden. Het
lijkt wel of ze de neiging hebben weg te waaien. Ik voel dat ik alle gedachten,
overpeinzingen en herinneringen bij elkaar moet binden. Ik weet het allemaal niet
meer zo; ik ben bang voor de aftakeling. Ik heb me al neergelegd bij de aftakeling
van mijn lichaam, maar ik geloof niet dat ik het gestage afglijden van mijn geestelijk
vermogen kan aanvaarden. O, ik weet wel dat dit proces al geruime tijd aan de gang
is, ik vergeet veel en heb soms moeite met de juiste formulering, maar ik bedoel
echte dementie. Ik ben nog liever dood dan dement, geloof ik. Nee, dat weet ik zeker,
daar was ik al uit, dat had ik al voor mezelf vastgesteld. Vreemd dat onder die zaken
waar je zo zeker van bent, toch een stroompje twijfel kabbelt. Vroeger twijfelde ik
bijna nergens over, herinner ik me. Op mijn werk en in huiselijke kring stond ik met
de volle honderd procent achter mijn besluiten. Twijfel is een soort kanker en het
begint de laatste tijd geweldig uit te zaaien. Bij alles wat ik zeg, denk of doe, twijfel
ik, zo lijkt het. Zulke zaken maken me bang. Het bewijst dat ik verander. Ik wil niet
veranderen. Ik herinner mezelf als een goed en gelukkig mens. ik wil niet dat anderen
die herinnering vertekend zien door de beelden van een hulpbehoevende, incontinente
oude dwaas in zijn laatste dagen.
De zon is weg. ik denk dat het ieder moment kan gaan regenen. Ik hoop dat Marian
voor de bui terug is. Ze is naar Den Toom en naar de slager en naar de boekhandel
voor de kalender en een cahier. Alle drie winkels aan de Oudedijk. Ik denk niet dat
ze het redt. De wolken zien er dreigend grijsblauw uit en ik meen daarnet een lichtflits
gezien te hebben. Er loopt een man voorbij met een hond, een Aerdale terriër. De
hond tilt zijn linkerachterpoot op en plast tegen de groene lantaarnpaal. Ik kan het
niet goed zien, maar ik geloof dat de hond ernaast straalt. De man ziet me zitten in
de serre en denkt dat ik hèm aankijk, maar het gaat mij om de hond en de lantaarnpaal.
De man draagt een beige regenjas en een bijpassende geruite shawl. Hij kijkt me
recht in het gezicht aan en maakt een beweging met zijn hoofd, met zijn kin
voornamelijk, het is een weifelende groet. Zo van: ik heb gedag gezegd, maar als je
niet reageert, heb ik het ook niet gedaan. Sorry meneertje, ik heb het gezien, en ik
heb het wel door, maar ik groet niet terug. De man kijkt demonstratief omhoog naar
de dreigende lucht [zoals een kat zich opeens verwoed begint te wassen als je hem
te lang aanstaart] en hij stopt zijn hoofd dieper in zijn shawl. De hond snuffelt nog
wat aan de lantaarnpaal, is waarschijnlijk verbaasd
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zijn eigen urine er niet op terug te vinden, maar hij krijgt geen tijd voor nader
onderzoek, want zijn baasje trekt hem mee. Ze lopen door, sneller dan toen ze door
de Vijverweg liepen. Ik zie hoe ze de Slotlaan uitlopen en kijk ze na tot ze de Hoflaan
rechts inslaan. De groene lantaarnpaal staat er nog. Eigenlijk is hij al lang niet echt
groen meer, het groen is er door de jaren afgebladderd. Als je de mensen naar de
kleur vraagt, zouden ze bijna verontwaardigd ‘groen natuurlijk’ zeggen, omdat ze
zien dat-ie ooit groen is geweest. Soms lijkt-ie nog echt groen, maar nu zie ik zijn
ware kleur, hoewel zijn ware kleur afhankelijk is van en niets anders is dan de kleur
van het moment. De naam ‘groen’ heeft geen betekenis meer, ook het woord ‘kleur’
gaat in rook op, het is niets meer en minder dan wat daar staat voor mijn huis, ontdaan
van de namen die er ooit aan zijn gegeven.
Ik vind het gezellige straatverlichting in de wijk, niet zo opdringerig, niet zo
smaakloos uniform. De lantaarns zijn mooi, sierlijk gesmeed met krullen en boogjes.
De top ziet eruit alsof hij iedere avond afzonderlijk ontstoken en gedoofd moet
worden. Het straalt niet zo gewelddadig fel de huizen in. Ik woon hier nu twee- of
drieëndertig jaar. Ik ben hier in de buurt geboren, groeide op in Indië en vertrok
daarna met de familie naar Zuid-Afrika, waarna ik naar Nederland terugging om te
studeren. In 1932, vlak na mijn studie, vertrok ik in mijn eentje opnieuw naar Tempo
Doeloe, waar ik Maartje ontmoette, het mooiste meisje van het 1932-33 oudejaarsfeest
van de tennisclub. We trouwden in 1934 en vertrokken kort daarop [wederom] naar
Zuid-Afrika, waar ik voor het eerst voor de Afrikaanse tak van het familiebedrijf
ging werken. In 1950 kwamen we terug naar Nederland, naar Kralingen, waar het
bedrijf dreef op de opmars van de Rotterdamse haven. Kort daarop kochten we dit
huis en ik ben er altijd blijven wonen. Ik zal ook nooit meer weggaan, dat heb ik
alvast besloten. Mij verkassen ze niet meer, ik heb te sterke banden, ik wil hier
sterven, in ditzelfde huis, dezelfde kamer en ja, als het kan in het zelfde bed alsStop!
Wat een beestenweer! Marian haalde het net. Dat lieve kind is voor het geluk geboren.
Ze trok de voordeur dicht en het was ba-haam! een geweldige wolkbreuk en
oorverdovend onweer. Ze kwam net de verjaardagskalender brengen hier in de serre
[het is er één met zwartwit foto's van bizarre stillevens, maar Man Ray zit er niet
tussen; de boekhandelaar belde nog naar andere zaken, maar niemand begreep welke
kalender ik bedoelde] en ze vroeg meteen of ik in de eetkamer wilde dineren.
‘Waarom? Je weet toch dat ik het liefst hier in de serre dineer, meisje. Dan kan ik
uitkij-
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ken over de straat en de vijver en me telkens voornemen op te letten hoe het geleidelijk
donker wordt, telkens realiserend dat ik het gemist heb.’
‘Jawel, maar u weet toch dat uw zoon Karel komt dineren met mevrouw Vervoort
en Oskar met zijn verloofde en Julia met Sebastiaan.’
‘Hemel nee! Marian, wil je wel geloven dat ik dat helemaal vergeten ben. O, wat
erg is dat toch!’
‘Het geeft niets, meneer Vervoort. Ik ben het niet vergeten en ik ben bezig met
een zalig diner naar een verrukkelijk recept van mijn moeder.’
‘Maria, Marian, als ik jou toch niet had...’
Ze glimlachte verlegen en wandelde achterwaarts de serre uit en voelde zich
verplicht me tot het laatst toe te lachen, omdat ik haar tot het laatst aan bleef kijken,
omdat ik niets wilde missen van die verlegen lach.
Oskar met zijn verloofde? Heeft die jongen een verloofde, moet ik haar kennen, hoe
heet ze dan, hoe ziet ze er dan uit? Staat haar verjaardag misschien al op de kalender?
Dan moet ik haar naam zeker zijn tegengekomen tijdens het overschrijven. Karin,
heette ze niet Karin? Was het niet dat roodharige meisje wiens vader kolonel was in
het leger? Jawel, dat is ze, dat is Karin. Ze woont in Driebergen, ik weet het weer.
Ze studeert Geneeskunde, net als Oskar. Het is een charmant, pittig ding, met zo'n
lief, verwend pruilmondje en als ik me niet vergis, is ze in september jarig, begin
september, want ze is virgo. Dat kan ik mooi even verifiëren, de kalender ligt nog
op de eikehouten tafel. Jawel, zie je het valt nog reuze mee met die aftakeling: 16
september.
Ik besta, ik besta nu en op hetzelfde moment als Marian bestaat. Als mijn hart klopt,
stroomt er bloed door Marians aderen. Toch staan deze zaken los van elkaar, ze
kennen geen andere connectie dan dat ze beide bestaan en handelen in dezelfde
seconde. Het is om waanzinnig van te worden. Vreemd, vroeger hield ik me nooit
zo bezig met zulke irrationele onderwerpen, maar nu, nu ik niets meer om handen
heb, nu het mijn leven ontbreekt aan inhoud, laten deze zaken mij niet los. Zo ben
ik in staat om mijn bestaan in het heden tijdelijk te verlaten en terug te keren in mijn
bestaan van vroeger, als kind. Ik weet dat er uiterlijk niets verandert, maar als ik
volkomen ontspannen zit in deze heerlijke, groene fauteuil in de serre en ik probeer
me te concentreren op niets, dan voelt het alsof mijn hoofd zich dichter bij mijn
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benen, en specifiek mijn knieën bevindt. Het is een vreemd gevoel, mijn lijf is kleiner
geworden, ik denk automatisch terug aan de tijd rond mijn twaalfde jaar toen het
lichaam echt zo klein was als ik het nu voel. Ik zie mijn vader en mijn moeder aan
het diner op de achtergalerij en ik zie onze tuin met de tropische flora. Ik zie, ik hoor
de insecten. Ik ging vaak op insectenjacht met Freek, mijn buurjongen. We bewaarden
ze in Freeks kamer, want mijn moeder wilde die ‘vieze beesten’ niet in huis hebben.
Mijn lichaam is kleiner nu, ik heb het gevoel dat de stoel waarin ik zit, groter is
geworden. Ik kan me een heel klein beetje bewegen en dan voel ik nog sterker dat
mijn romp gekrompen is. Als ik me te veel beweeg, is de betovering verbroken en
moet ik opnieuw beginnen. Meestal lukt het dan niet meer. Het vreemde is dat mijn
hoofd niet meekrimpt, dus lijkt het of ik een enorm waterhoofd heb dat slecht op een
veel te klein lijfje is gemonteerd. Mijn benen zijn van mijn romp tot knieën
meegekrompen, van mijn onderbenen en voeten weet ik het niet. Hoe ik me ook
concentreer, ik kan geen greep krijgen op die delen. Het is een fijn gevoel. Vredig
en vertrouwd. Zoals wanneer de laan hier is ondergesneeuwd en de bomen zijn wit
en alles lijkt wit en je staat bij het raam en kijkt naar buiten en ziet de bevroren vijver
en de onbevlekte sneeuw, bijna te fel, te helder licht voor je ogen, en je voelt je
langzaam naar voren buigen en verdwijnen in het beeld, één worden met het
landschap. Het is de absolute ontspanning, zo moet de dood voelen, denk ik dan. Als
je sterft, word je één met de wereld, één met alles. Maartje, Maartje. Kom op oude
jongen, daar is nu geen tijd voor. Straks komen je zoon en schoondochter en
kleinkinderen. Je moet je nog verkleden.
richard dekker
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Tabak van die pruim
Kopregel op streamer bij groente[n]man:
‘ELKE PRUIM VERTELT 'N SAPPIG VERHAAL.’
Tikje dubbelzinnig misschien, maar
onmiskenbaar de vrucht van nadenken
over slagzin t.b.v. collectieve
campagne voor de Nationale Pruim o.i.d.
Hij [die kopregel] herinnerde mij subiet
aan Jan Meulendijks' puzzel in
de Volkskrant van paar dagen eerder,
met: verticaal, 53, zes hokjes,
‘gedroogde pruim’ [1ste letter een p] waar ik toen vedders geen chocola
van kon maken, in de kroeg.
Gelukkig gaf ouwe, trouwe Van Dale
thuis prompt bescheid: ‘prunel, v.[m.]
[-len], ben. voor kleine, van de schil
en de stenen ontdane, gekonfijte of
gedroogde witte pruimen, inz. uit
de Palts en uit Italië.’
Waarmee bovengeciteerde kopregel
als ‘een boom zo volgeladen’
rechtop overeind bleek te staan.
Impliciet het feit, dat lekker
een sappig verhaal vertellen
d'r voor een gedroogde pruim
per se niet [meer] in zit wat ook maakt, dat men alras
zwaar tabak heeft
van zo'n pruim.
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Onder ede
Zo waarlijk helpe mij
god almachtig, moet je
dat stelletje geparfumeerd
befgajes d'r nou bij zien
zitten.

frans vogel
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Hetzelfde, maar dan anders
Er stapt een man in een auto
verricht de nodige handelingen
voor het rijden
en rijdt
daarna
dan ook
inderdaad
weg.

Aldus het evergreen-gedicht
‘De autobezitter’ van K. Schippers.
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Maar nu ['96]. Aan de Voorhaven
op Delfshaven in Rotterdam
zien ik vanuit mijn stamkroeg
een nagenoeg identiek tafereel
zich afspelen: hieronder
het verschil tussen haakjes.
Er stapt een man in een auto
verricht de nodige handelingen
voor het rijden
[niet dan nadat ie
van binnenuit
met zijn rechterhand
over de suicide-seat heen
het rechterportier
heeft geopend
voor een vrouwspersoon,
die naast hem plaats neemt,
het portier sluit haar
seat-belt vastmaakt]
en rijdt
daarna
dan ook
inderdaad
weg.
Zijn rechterhand
al op haar linkerknie,
neem ik aan.

frans vogel
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De dageraad
De grote gebaren
in eeuwen van ontzetting
sloegen steden tot puin
en jij, razensnoeiende estheet
gaat met vederlichte stappen
zomaar door een straat
en helder daagt het inzicht
dat de vader van mijn moeder
stierf voor nutteloze idealen.

henk houthoff
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Moermansk
Er zijn er heel wat
even langs geweest, in de ‘Clara’
maar het waren meer doden
dan levenden
velen voorgoed vergroeid
met het kwaad
op den duur raken we ze kwijt
zei je
de beste c.d.'s en de vaste vrienden
en altijd werd het verzwegen
het jaar dat een ekster
je vrouw had versierd
en altijd heb ik bewaard
dat je verder ging
mannelijk, met een getikte grijns
als een vermolmd boegbeeld
door sneeuw en ijzel.
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Ten slotte
Ik zag de Fat Boys voor het eerst in het clipprogramma Music Box van Super Channel.
Drie ontzettend dikke zwarte mannen in bajeskleding sprongen trampolines op en
af en buitelden door het beeld. Ze hadden het grootste plezier, en de muziek was al
net zo zorgeloos - vette jaren zeventig beats, schaamteloze dameskoortjes [in die tijd
helemaal uit], en humoristische raps van de drie heren.
Ik haalde hun LP The Fat Boys Are Back bij de platenbieb. Hier hoorde ik voor
het eerst de talenten van Darren Robinson, de human beatbox van het gezelschap.
Met zijn mond en zijn keel wist hij allerlei percussiegeluiden te maken. Schrapen,
klakken, hijgen, ik weet niet wat hij allemaal deed maar het paste naadloos in de
muziek.
De teksten van de raps kenmerkten zich door een positieve benadering van de
eigen individualiteit, en ze pleitten voor het ongeremd genieten van de genoegens
van het leven. ‘So let the foods gather, my teeth won't chatter/ eat anything on a
soulful platter/ and I'll get fatter and just get better/ but don't follow me if I climb a
ladder.’
Dat de teksten een getrouwe afspiegeling waren van hun levensstijl, begreep ik
uit artikelen over de Fat Boys. Darren Robinson alleen al bracht ruim 200 kilo op
de weegschaal. Het trio, zo las ik, heette aanvankelijk Disco 3. Toen ze een
talentenjacht in Brooklyn hadden gewonnen kregen ze een platencontract aangeboden.
Tijdens een tournee door Europa waren de rekeningen van hun roomservice dermate
hoog, dat hun getergde promotor hen de naam ‘Fat Boys’ gaf.
Niet lang na mijn kennismaking met de Fat Boys hoorde ik op de radio de Skinny
Boys, in vele opzichten een tegenpool. Het werd gedraaid door mijn favoriete DJ
John Peel, dus ditmaal was mijn enthousiasme wat meer verantwoord. Rip The Cut,
heette het nummer, en ik was weg van de uitgeklede sound, met zuigende scratches
en een loeiharde bas. Ik was verkocht voor de rap.
Dè rapgroep in opkomst was toen Public Enemy, een radicaal gezelschap uit New
York. Ik kocht hun eerste twee LPs, waarop loeiende sirenes en een hoop noise
gepaard gingen met kwade teksten over de racistische [media-] terreur in de VS.
Wat een power, dacht ik in typische PE-terminologie. De enige dissonant, de
militaristische poses op de hoezen, nam ik maar op de koop toe.
Wel schrok ik toen ik de autobiografie van Malcolm X las. Hoe kon een man die
zo in en in fout was de held zijn van Public Enemy en vele andere rapgroepen? Maar
het deksel ging pas goed open bij de derde Public Enemy LP, Fear of a Black Planet.
Misschien waren ze overmoedig geworden door
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het succes, ik weet het niet. Maar ineens doken er tekenen van racisme, antisemitisme
en homohaat op in de teksten. Ik borg mijn PE T-shirt diep weg in mijn kast en zocht
naar nieuwe namen.
Even verleidelijk bijna was de muziek van N.W.A., de Los Angeles-variant van
Public Enemy, en de groep van Eazy-E en Ice Cube. Het bendeleven in het ghetto
Compton werd door N.W.A. breed uitgemeten, in woord en in daad. Dit is de groep
die ooit een kritische tv-interviewster een kaakfractuur bezorgde.
Ice Cube ging al snel solo en ik viel toch weer voor die muziek; nergens anders
vond je zo'n energie, zulke messcherpe produkties en een volmaakte vorm van
minimalisme. Ice Cube nam afstand van zijn verleden en sprak wijze woorden in
interviews. Nee, hij deed niet aan geweldsverheerlijking in zijn teksten, hij wilde
enkel een getrouw beeld van het leven op straat geven. Iedere geloofwaardigheid
verdween echter toen zijn derde plaat uitkwam. Eén nummer handelde over het
aftuigen van Koreanen, om nog maar te zwijgen over de verhandeling over Cube's
andersgeaarde medemens. Op dat moment hadden de twee beste rapacts voor mij
afgedaan, en slechts een incidentele plaat kon nadien nog iets van die [muzikale]
opwinding terughalen.
Gedurende de laatste jaren brak de ene rel na de andere uit rond de groten van
de rap. Inmiddels is Public Enemy ontbonden, opgebrand na alle zelf-opgeroepen
controverses. Eazy-E is vorig jaar overleden aan aids. Ice Cube is gevlucht naar
Hollywood en maakt nu standaard misdaadfilms. N.W.A., of wat ervan over is, teert
op oude roem. En Snoop Doggy Dogg, de enige echte nieuwe rapster van de laatste
tijd, staat terecht op verdenking van moord.
Ondertussen ging het niet goed met de Fat Boys. Zij pasten niet in de nieuwe
rapcultuur - veel te braaf. Ze hadden nog eenmaal een hit, een remake van The Twist
samen met Chubby Checker. Daarna hoorde ik niets meer van ze. Totdat ik onlangs
het overlijdensbericht las in de krant. Darren Robinson, de human beatbox, werd
onwel toen hij thuis voor een stel vrienden zijn kunsten stond voor te dragen. Hij viel
plotseling neer, en mond-op-mond beademing mocht niet meer baten. Darren
Robinson werd 28 jaar.
‘Take advantage of the music that you hear
it's the human beat box, the man of the year.’

erik brus
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Literaire agenda Rotterdam: maart 1996
ZONDAG

10
POËZIE IN DE CONSUL
In het teken van het ‘light verse’. Met optredens van Gé van den
Bovenkamp, Frits Criens, Bernadette Neelissen, Kees Torn en Jos
Versteegen. Muzikaal intermezzo: Josée van der Staak, zang en
gitaar. Presentatie: Joz Knoop. Met open podium. Aanmelden op
de middag zelf bij de presentatrice. CAFÉ DE CONSUL: WESTERSINGEL
28: AANVANG 13.45 UUR: TOEGANG GRATIS

ZONDAG

10
SADE AAN HET EIND VAN DE 20STE EEUW
Is er in de hedendaagse literatuur sprake van een volledige acceptatie
van het kwaad? Lezing door Magda Sosef in de serie ‘Werken van
Eros’. Teksten worden gelezen door Fred van der Hilst.
BIBLIOTHEEKTHEATER: HOOGSTRAAT 110: AANVANG 14.00 UUR:
TOEGANG GRATIS: RESERVEREN 010 281 62 62

VRIJDAG

15
EEUWIG ELDORADO
Boekenweekprogramma met optredens van schrijvers, boekenmarkt
met nieuwe boeken, muziek en andere attracties. Presentatie: Maria
Heiden. M.m.v. Manuel Kneepkens, Cynthia McLeod, Vonne van
der Meer, Jaap Scholten en Koos van Zomeren. Organisatie:
Gemeentebibliotheek en Rotterdamse Boekverkopersbond

VRIJDAG

15
TAALTHEATER
Multi-disciplinair programma met optredens van o.a. Colder Rede
[muzikale performance], Ko de Laat [performance-poëzie], Berend
J. Vonk [beeldende kunst], Jos an iz Geetar [muziek] e.a. Verder
een column. Na afloop dansen met DJ Bert Spliff. Bar de gehele
avond open. Presentatie: Niels Hansson. POPULAR: WEST KRUISKADE
26: AANVANG 21.30 UUR: ZAAL OPEN 21.00 UUR: TOEGANG ƒ7,50
/ PASSEN ƒ5,-

Passionate. Jaargang 3

67/G
ZONDAG

17
JONGE SLA - JEF GEERAERTS EN MARCEL MÖRING
Jef Geeraerts is te gast bij het literaire theaterprogramma Jonge Sla.
Hij komt praten over zijn nieuwste boek Goud. Van Marcel Möring
verscheen onlangs de essaybundel Het derde Testament. Jonge Sla
bevat een aantal vaste rubrieken zoals De Recensie, De Bloemlezing,
De Lezer, Extra Jonge Sla en Literatuur op Internet. ZAAL DE UNIE:
AANVANG 14.30 UUR: TOEGANG ƒ10,- / ƒ7,50

ZONDAG

17
LITERAIR ONTBIJT
Programma in het kader van de Boekenweek, met Adriaan van Dis
en Maarten 't Hart. Muziek: Salonorkest Crème.
BIBLIOTHEEKTHEATER: HOOGSTRAAT 110: AANVANG 11.00 UUR:
TOEGANG ƒ45,-: RESERVEREN NOODZAKELIJK 010 281 62 62

ZONDAG

24
DE LENTESALON
Programma i.s.m. Stichting Weerwoord. Presentatie Roland te Booy.
M.m.v. Harold de Boer, Rob Klaassen, Joanne Oussoren, Martin
Ros, Thom Schrijer, Henk Weltevreden e.v.a. Muziek: Tommie
Meijer en Alex Roeka. BIBLIOTHEEKTHEATER: HOOGSTRAAT 110:
AANVANG 14.00 UUR: TOEGANG ƒ10,- / ƒ7,50

ZONDAG

24
POËZIESÉANCE VAN HENRI VAN ZANTEN - ANNA
ENQUIST
Anna Enquist is te gast bij Henri van Zanten. Zijn Poëzieséances
zijn gewijd aan onverwachte gedichten, onbekende verzen, eigen
werk en andermans regels. ZAAL DE UNIE: AANVANG 15.00 UUR:
TOEGANG ƒ10,- / ƒ7,50
28
JENS SPARSCHUH LEEST UIT ‘DER
ZIMMERSPRUNGBRUNNEN’ [1995]
Ook Sparschuh's vierde roman neemt de Duitse betrekkingen op de
korrel. Satire maakt de Duitse eenheid tot een groot leesplezier.
Voertaal Duits/Nederlands. GOETHE INSTITUT: S'GRAVENDIJKWAL
50-52: 20.00 UUR: RESERVERING 010 436 54 11

DONDERDAG
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ZONDAG

31
EQUATOR VERHALEN
Familieprogramma met verhalen uit alle windstreken. Presentatie:
Paul Middellijn. Muziek: Story Ensemble. BIBLIOTHEEKTHEATER:
HOOGSTRAAT 110: AANVANG 14.00 UUR: TOEGANG ƒ10,- / ƒ7,50
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Over de auteurs.....
Ruud van der Aa '60
IS IN ROTTERDAM GEBOREN EN WOONT ER NOG STEEDS. HIJ WERKT ALS
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKER AAN DE ERASMUS UNIVERSITEIT. IN ZIJN
POËZIE STREEFT HIJ NAAR EEN BEGRIJPELIJKE EN TOEGANKELIJKE TAAL OM
GEVOELENS EN GEDACHTEN UIT TE DRUKKEN. DIT IS ZIJN EERSTE PUBLICATIE.

Jana Beranová [Tsjechië]
IS DICHTERES EN BEËDIGD VERTAALSTER TSJECHISCH. ZE VERTAALDE ZEVEN
ROMANS VAN MILAN KUNDERA EN VEEL TSJECHISCHE POËZIE. ZE PUBLICEERDE
DE POËZIEBUNDELS GEEN HEMEL ZO HOOG EN ROZEMARIJN EN DE PROZABUNDEL
NU DELEN WE EEN GEHEIM. DE AFGELOPEN ANDERHALF JAAR WERKTE ZE IN
HET VENUSPROJECT SAMEN MET BEELDEND KUNSTENAAR HENK VAN VESSEM.
TEKSTEN EN OBJECTEN VAN DIT PROJECT WORDEN IN MEI 1996 IN DE
LAURENSKERK TE ROTTERDAM TENTOONGESTELD. DE OPENING VALT SAMEN
MET DE PRESENTATIE VAN HAAR NIEUWE POËZIEBUNDEL KISKASSEND GEDICHT
BIJ UITGEVERIJ DE GEUS. HET GEDICHT BLEEK HUIS IS EEN VOORPUBLICATIE UIT
DEZE BUNDEL.

Y. Dalman '73
STUDEERT THEATER, FILM EN TELEVISIEWETENSCHAPPEN IN UTRECHT. HIJ
PUBLICEERDE O.A. IN MOSSELVOCHT, JIJJAJIJ EN PRADO. NAAST HET SCHRIJVEN
VAN GEDICHTEN EN VERHALEN HOUDT HIJ ZICH BEZIG MET FOTOGRAFIE. NAAR
ZIJN ZEGGEN ZIJN PART-TIME DOEMDENKEN EN HET DEMONUMENTALISEREN
VAN HOLLANDSE WINDMOLENS ZIJN HOBBIES. EXPERIMENTELE COLLAGES VAN
ZIJN HAND VERSCHENEN O.A. IN HET BELGISCHE ANTI-POSTMODERNISTISCH
KWARTAALTIJDSCHRIFT WEIRDO'S.

Richard Dekker '69
WOONT IN UTRECHT EN WERKT BIJ DE NS. IN DE ZOMER GAAT HIJ GRAAG OP
REIS NAAR VER AFGELEGEN EILANDEN ZOALS
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TAHITI EN DE MARKIEZEN. OP LAATSTGENOEMDE EILANDENGROEP ZOU HIJ
GRAAG ZIJN BOTTEN NEERLEGGEN NAAST JACQUES BREL EN GAUGUIN. MAAR
ZOVER IS HET NOG NIET. HIJ PUBLICEERDE IN L'ART FROID EN PASSIONATE.
NAAST PROZA EN POËZIE SCHRIJFT RICHARD DEKKER SINDS KORT OOK
CABARET-TEKSTEN.

Henk Houthoff '41
IS DICHTER EN WOONACHTIG IN ROTTERDAM. HIJ PUBLICEERDE IN DE TWEEDE
RONDE EN HET NIEUW WERELDTIJDSCHRIFT. HENK HOUTHOFF IS EEN LIEFHEBBER
VAN ROTTERDAMSE POËZIE. ZO ZIET HIJ RIEKUS WASKOWSKY ALS ZIJN GROTE
VOORBEELD. ALS ROTTERDAMMER ÉN ALS DICHTER LEVERT HOUTHOFF
REGELMATIG BIJDRAGEN AAN PASSIONATE. DEZE MAAND EEN SCHOTSCHRIFT
EN TWEE GEDICHTEN.

Manuel Kneepkens '42
IS CRIMINOLOOG EN FRACTIEVOORZITTER VAN DE STADSPARTIJ IN ROTTERDAM.
ZIJN EERSTE DICHTBUNDEL TUIN VAN EETLUST PUBLICEERDE HIJ IN 1976.
ONLANGS IS HIJ DOOR KOMRIJ UIT DE LIJST DER ONSTERFELIJKEN VERBANNEN,
MAAR DIT IS VOOR HEM GEEN REDEN OM HET DICHTEN TE STAKEN. OVERIGENS
OVERWEEGT DE REDACTIE VAN PASSIONATE EEN BRIEVENACTIE IN HET
ROTTERDAMS DAGBLAD TE STARTEN OM KOMRIJ OP ANDERE GEDACHTEN TE
BRENGEN. OP 15 MAART VERSCHIJNT ZIJN VIJFDE POËZIEBUNDEL LANDSCHAP
MET VAKANTIE BIJ UITGEVERIJ DE PROM IN BAARN. DE GEDICHTEN POP MET
ECHT BLOND HAAR EN NOORDEREILAND ZIJN AFKOMSTIG UIT LANDSCHAP MET
VAKANTIE.

Paul van der Schoor '61
STUDEERDE EEN BLAUWE MAANDAG ITALIAANSE TAAL EN LETTERKUNDE. NU
IS HIJ WERKZAAM ALS FREELANCE-JOURNALIST EN WOONT IN ROTTERDAM. HIJ
PUBLICEERDE IN SIC EN PASSIONATE. HIJ WERKT AAN DE AFRONDING VAN ZIJN
EERSTE NOVELLE EEN WARME KOP THEE. DAARIN SLAAT HET NOODLOT TOE
VOOR EEN GEDESILLUSIONEERDE DERTIGER DIE EENZAAM TEN ONDER GAAT
AAN EEN OBSESSIEVE LIEFDE. HET VERHAAL-FRAGMENT EEN REGENWORM HEEFT
GEEN BEWUSTZIJN IS AFKOMSTIG UIT BOVENGENOEMDE NOVELLE.

Peter Swanborn '63
SCHRIJFT GEDICHTEN EN VERHALEN EN MAAKT FOTO'S EN OBJECTEN. OVERDAG
VERKOOPT HIJ BLADMUZIEK. HIJ PUBLICEERDE GEDICHTEN IN APPEL EN DE GIDS
EN ZIJN EERSTE VERHAAL IN HET JANUARI-NUMMER VAN PASSIONATE. DE
REDACTIE WAS NOG NIET OP DE HOOGTE VAN ZIJN JOURNALISTIEKE
KWALITEITEN. NU WEL.

Ger van Veen '55
WERKT ALS HYPOTHEEKVERKOPER OP EEN BANK. HIJ SCHREEF IN HET VERLEDEN
DE TONEELSTUKKEN: EEN BIJNA VERLATEN BUS-STATION BIJ HEVIGE
SNEEUWVAL, DOODGEWOON IN DE ZON EN SPIEGELWANDEN. ZE WERDEN O.A.
UITGEGEVEN DOOR DE TONEELCENTRALE IN BUSSUM. HIJ WON TWEE JAAR
GELEDEN DE POËZIEPRIJS VAN HET VLAARDINGS TAALGENOTSCHAP EN WERKT
REGELMATIG OP PROJECTBASIS SAMEN MET BEELDEND KUNSTENAARS. DIT IS
ZIJN EERSTE PUBLICATIE IN EEN LITERAIR TIJDSCHRIFT.

Kees Versteeg '59
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IS EEN ROTTERDAMMER IN HART EN NIEREN. DIT BLIJKT ONDER MEER UIT ZIJN
POLITIEKE BEVLOGENHEID, WAARBIJ HIJ - INDIEN NODIG - DE REVOLUTIE NIET
SCHUWT. ZIJN VEELZIJDIGHEID BLIJKT UIT AFORISMEN, WAARIN
SOCIAAL-POLITIEKE ALSOOK FILOSOFISCHE EN PSYCHOLOGISCHE THEMA'S OP
SUBTIELE WIJZF WORDEN UITGEWERKT. PASSIONATE IS ER TROTS OP OM DE
ZICHZELF CITERENDE ‘EENZAME STILIST’ IEDERE MAAND TE PRESENTEREN AAN
HET GROTE PUBLIEK.

Sacha van Vliet '53
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WOONT IN BREDA. VORIG JAAR BESLOOT HIJ FULL-TIME SCHRIJVER TE WORDEN.
HET GEDICHT HOERA! HOERA! - 3 IS AFKOMSTIG UIT DE GELIJKNAMIGE CYCLUS
VAN ACHT GEDICHTEN, MET ALS OVERKOEPELEND THEMA DE TECHNISCHE
VOORUITGANG VAN DE MENS IN DE TWINTIGSTE EEUW. DIT IS ZIJN EERSTE
PUBLICATIE.

Frans Vogel '35
IS DICHTER EN COLUMNIST EN WOONT AL JAREN IN ROTTERDAM. OP

1 MAART

WAS HIJ NOG TE ZIEN IN DE TALKSHOW VAN ROTTERDAMS NACHTBURGEMEESTER
JULES DEELDER BIJ VERONICA. MEDIO 1996 PUBLICEERT HIJ DE DICHTBUNDEL
TE GEK MOMENT, UITGEGEVEN DOOR HET CENTRUM BEELDENDE KUNST IN
ROTTERDAM. DE GEDICHTEN OPGENOMEN IN DIT NUMMER ZIJN EEN
VOORPUBLICATIE UIT DEZE BUNDEL.
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[nummer 4]
['s Ochtends was]
's Ochtends was
het ochtend en
ik leefde nog steeds.
Misschien schrijf ik
wel een roman,
dacht ik.
En dat deed ik toen.

Charles Bukowski
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In den beginne
Tijdens het festival van 1990 lukte het niet tijdig te reserveren. Maar gelukkig bood
het sympathieke filmhuis aan de Gouvernestraat me alsnog de kans. Krzysztof
Kieslowski's verfilming van de tien voornaamste voorschriften van de Mozaïsche
wet werd tweewekelijks in paren vertoond. Mijn afkomst niet verradend liet ik mij
meevoeren door de boeiende interpretatie van Exodus 20:1-17. Dit had ik nog nooit
meegemaakt. Hoe vaak had ik niet zo'n gebefte toga De Wet op horen dreunen?
Tientallen malen, zoniet honderden. Maar dit was van een heel andere orde. Wat
een visuele kracht, wat een verhaaltrant, en wat een geweldige tekstschrijver was
daar aan het werk geweest. Realistische, afgemeten dialogen, tot leven gebracht in
dat fraaie, enigszins zangerige Pools. Als de katholieke Kerk ooit besluit het Latijn
vaarwel te zeggen, dan is het Pools de eerste taal die voor opvolging in aanmerking
komt. Ik weet niet of het gezaghebbende clubje kardinalen er ook zo over denkt, maar
de paus is het vast met me eens.
A Short Film about Love zag ik op die bewogen woensdagavond in het voorjaar
van '90. Ik was al enige maanden verliefd op een studente bestuurskunde. Ja, nu
klinkt ook mij dat belachelijk in de oren. Maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen
dat ik het vreselijk te pakken had. Mijn god, wat was ik verliefd. En mijn god, wat
was zij dat niet. Dat voelde ik door haar krampachtige houding, dat begreep ik uit
haar omhaal van woorden die zochten naar een goede verstaander. Niettemin
forceerde ik een afspraak. En wat denkt u? Ze kwam niet! Ze liet mij daar mooi alleen
met het zesde gebod zitten. Gedesillusioneerd zeeg ik in het pluche van Venster 3.
Ergens in de maagstreek knaagde iemand aan mijn zelfvertrouwen. Het gat werd
zienderogen groter. Tenslotte verplaatste de leegte zich als een olievlek over mijn
lichaam. Mijn benen werden zwaar, mijn armen rustten lusteloos op de leuning, mijn
borstkas ademde traag en iedere gedachte verdween, alsof in mijn hoofd het heelal
uitdijde. In die toestand zag ik Kieslowski's meesterwerk. Het was alsof de kracht
van alle emoties, gedachten en ideeën die het doek domineerde met een factor tien
werd vermenigvuldigd. Eenvoudige woorden werden mokerslagen en analoog aan
de techniek van de film werden zeer menselijke gevoelens enorm uitvergroot.
A Short Film about Love ging helemaal niet over een voyeuristische adolescent
die een vrouw van de wereld de liefde verklaart. Nee, de zesde studie uit de decaloog
ging over mij en de studente bestuurskunde. Ook ik bewonderde een vrouw die ik
eigenlijk begeerde. Talloze malen gluurde ik vanuit een portiek naar haar onverlichte
slaapkamerraam. U moet het niet verder vertellen, maar in de hoop een glimp van
haar op te vangen verliet ik iedere zondagavond - ook ik doorzie het ironische
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karakter van dit bijkans religieuze ritueel - mijn zolderkamer in het westen van de
stad, om op zoek te gaan naar haar altijd onverlichte woning. De straat die haaks
naar haar huis liep werd toentertijd gerenoveerd, zodat er stellages genoeg voorradig
waren om mij verdekt op te stellen. Bovendien had ik reeds op de universiteit geleerd
hoe een wetenschapper zich achter een stelling moet verschuilen. Ze heeft het gelukkig
nooit geweten. Want in films en boeken mag dit gedrag getuigen van echte, grootse
en meeslepende liefde, in de alledaagse werkelijkheid word je voor dit soort praktijken
opgepakt, vervolgd, behandeld aan de Mathenesserlaan of opgesloten in een
gekkenhuis. Daarom moet u mij echt beloven het niet verder te vertellen.
De essentie van A Short Film about Love is de liefde die onbereikbaar is. Maar
dat komt niet door de persoon die jou afwijst, maar door de idee die in je hoofd heeft
post gevat. Het gaat hier om de romantische liefde die onvervulbaar is en weinig
met zwak vlees te maken heeft. Sterker nog, het meest wezenlijke kenmerk van deze
liefde is dat het hartstochtelijk streven naar het vervullen ervan schijn is. Want het
doel is niet dat de liefde beantwoord wordt, maar het streven ernaar is een doel op
zich. Daarom raakt Kieslowski's adolescent in paniek wanneer de vrouw die hij
bespiedt hem plotseling uitnodigt.
Anders gezegd: het gaat hier om de filosofische liefde die bestaat bij de gratie van
de blik; het eindeloos observeren van het object, dat van zijn eigenlijke identiteit is
ontdaan en geschapen is naar het ideale beeld van de observator. Om dit ideaal in
stand te houden is distantie onontbeerlijk, iedere tedere aanraking - hoe gering ook
- zou het beeld aan gruzelementen slaan en daarmee de idee vernietigen. Eigenlijk
heeft het dus niets met liefde te maken.
Intussen ben ik iets te oud voor dit soort romantische opvattingen. Op een bepaalde
leeftijd besef je dat liefde eigenlijk alleen maar met zwak vlees te maken heeft. En
dat al het andere de taal van aangeklede apen is. Zoals in de politiek het
beargumenten vanuit rechtvaardigheidsprincipes het ongebreidelde machtsstreven
verhult, zo leiden eindeloze dialogen over liefde enzo de aandacht af van het basale
verlangen naar de daad. En ga me alsjeblieft niet vertellen dat er meer is, want dat
verhaal ken ik intussen wel. Deze wereld is uit een reeks toevalligheden ontstaan en
door een dito reeks belanden wij bij elkaar in bed. Dan blijft er inderdaad niet veel
over. Als Kieslowski daar een film over zou hebben gemaakt, dan had hij ongetwijfeld
A Film about Short Love geheten.
Nou ja, ik kan er ook niets aan doen.
giel van strien
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Point of view
Het is nooit goed
of het deugt niet.
Wat de boel d'r een stuk
overzichtelijker op maakt.
‘Fraai standpunt is dat!
Dreig je zo niet
van lieverlee
punt of wat
uit oog te
verliezen?’
Laat mijn d'r buiten:
ben al bijziend.

frans vogel
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Zonet
Zonet heb ik dit sonnet geschreven,
al ging dat niet zonder slag of stoot.
Nog aan 't begin ervan was 'k as de dood,
maar 'k zou het levensadem geven.
Gebogen over het papier [nog onbeschreven],
rond bet uur dat neigt naar avondrood,
ontsnapt' ik, vloekend, maar ternauwernood
aan 'n gefrustreerd in 't luchtledig' zweven.
Doch 't eerste woord ervan, zo hâk vooropgezet,
moest starten met 't slot van 't alfabet.
De rest zou dan een kwestie zijn van rijm et cetera.
Ik schreef en schrapte, koos woorden nauwgezet.
Lag soms wel eeuwen na te denken op mijn bed.
Het resultaat: dit vers, dat uitmondt in een A.
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Perspectief
Lang, heel lang
kan het donker zijn.
Tot je tot je strot
in de stront zit.
Maar zie: 1 x in de
diepste duisternis
[de barre, barre nacht
dat je jammerlijk de psalm
De profundis aanheft:
nooit eerder nog
zat enige sterveling
zo zwaar in de rats
als jij] - of daar wenkt
boven aan de rand
van het ravijn,
door grauwe waden
van nevel mist
bijkans onttrokken
aan het zicht
[zal je anders net zien],
zowaar een zweem van
licht.

frans vogel
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Sportverdwazing
Ik? Wielrennen? Ga nou gauw fietsen.
Voetballen? Doet me geen kanaal.
Boksen? Kijk wel link uit.
Schaatsen? Laat me ijskoud.
Tennissen? Nog niet met kennissen.
Schermen? Beetje met wóórden, ja.
[Roeien met de riemen die ik heb, hè?]
Denksport: geen denken aan.
Zo kan ik, wat schaken betreft,
nog geen paard van een dame onderscheiden.
Wat me ook op straat [buiten het
schaken om] de nodige parten speelt:
denk ik een praatje aangeknoopt te hebben
met het paard van de schillenboer,
blijk ik in feite een babbel te zijn begonnen
met de vrouw van de slager! Of andersom.
De krankjorumste situaties.
Eén keer zelfs, in 't holst van de nacht,
liep ik op [hou je vast!] tegen een páárd
van een dame. Absoluut mesjoggene toestand:
schaakmaf. Mag wel uitkijken...
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De stad die mensen eet
Bij onze laatste ontmoeting zei ik tegen Sandra: ‘Heb je ooit zelfmoord overwogen?’
‘O ja, vaak genoeg.’
‘Wat houdt je tegen?’
‘Hoop?’
‘Onzin! Zie je dan niet dat je op een dood spoor zit. Ik ben volledig uitgekeken
op deze situatie, op jou ja. Voor mij hoeven deze ontmoetingen niet meer. En ik
spreek niet alleen voor mezelf; van de anderen hoor ik soortgelijke verhalen.’
Zij begon te huilen, keek me even vertwijfeld aan en staarde daarna uit het raam,
beschuldigend bijna alsof de stad buiten, Amsterdam, de oorzaak was van haar misère.
Alsof haar verhuizing naar de hoofdstad nu een jaar geleden de klaagzang had
ingeluid. Maar dat was natuurlijk niet waar. De stad de schuld te geven was wat al
te gemakkelijk. We wisten beiden dat deze jammerperiode al eerder, in Rotterdam,
begonnen was. Sterker: de verhuizing naar Amsterdam werd gezien als een nieuw
begin, een schone lei. Zelfs ik geloofde erin.
‘Hoe kan je zoiets zeggen, vlak na..., vlak na...’
‘Goed dan, de sex die we hebben is om te ontkomen aan jouw geklaag,’ zei ik en
ik had spijt dat ik het had uitgesproken; het was zo ongelooflijk waar. Zij sloeg haar
kleine handen voor haar gezicht en liep een andere kamer in. Ik pakte een appel van
de fruitschaal en haalde een mes uit de keuken en schilde het rimpelige velletje van
de voor de rest nog gave vrucht. Ik sneed telkens een kwart af en bracht die met het
mes naar mijn mond. Toen de appel op was, gooide ik het mes van een afstandje op
het aanrecht tussen de rest van de meerdaagse afwas en ging op zoek naar Sandra.
Ik vond haar in de slaapkamer voor het medicijnkastje.
‘Wat ben je van plan, Sandra? Is het nu echt of zoek je weer medelijden? Sorry,
dat middel werkt niet meer. Je hebt te lang gekoketteerd met je problemen, je hebt
te lang gedobberd op de kalme golfjes van je zelfbeklag. Het doet me niets meer.
Het is ook weinig origineel, we kennen deze al van je moeder, hè.’
Sandra's moeder had talloze zelfmoordpogingen gedaan, alle met medicijnen. Ze
wist griezelig precies hoe op 't nippertje gered te worden. In de inrichting waar ze
nu woonde, kreeg ze de kans niet meer.
Door Sandra met haar moeder te vergelijken had ik een gevoelige snaar geraakt.
Ze liet
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zich op haar knieën vallen en begon te jammeren.
‘Sandra, sta op. Probeer je te vermannen, dan kan ik afscheid nemen.’
Ik trok haar omhoog en probeerde met mijn lippen haar wang te raken, maar zij
draaide zich van mij af en ik miste. Ik probeerde het niet nog een keer.
‘Begrijp dan dat je je weer bij elkaar moet rapen, dat je opnieuw moet beginnen
met een nieuwe vriendenkring, hier in Amsterdam. Je kunt het, verdomme, je hebt
bewezen dat je het kunt. Kijk eens naar de vrienden die je had [bijna sinistere nadruk
op had] in Rotterdam. Zoiets lukt je weer als je maar wat positiever, wat
optimistischer, wat opgeruimder naar buiten treedt. Jezus, je hebt zulke grote talenten,
gebruik ze dan!’
Daarna nam ik afscheid met een afgeknepen ‘misschien zie ik je nog, als je weer
jezelf bent’ en zij beantwoordde dat met iets dat nog het meest weghad van een korte,
ingehouden lach en daarop verliet ik haar slaapkamer, trok mijn jas aan, verliet het
huis en ging eerst naar de snackbar in haar straat voor een loempia en toen naar het
Centraal Station.
Ik hoorde daarna bijna twee maanden niets van haar, het meisje dat me voor deze
laatste ontmoeting minstens twee maal per week belde.
Op een zonnige julidag kwamen Diana en ik uit de bioscoop die we waren
ingevlucht om te ontsnappen aan de overdreven middaghitte en we stonden net buiten
te wennen aan het felle zonlicht toen er naar me geschreeuwd werd.
‘Daar staat-ie de klootzak. Hee, jij hebt mijn zus vermoord!’
Het was Sandra's oudere broer met zijn vrouw.
‘Kom Ruud, laat die jongen toch, ik wil geen moeilijkheden,’ probeerde ze hem
tegen te houden. Maar Ruud liep op me af en wilde uithalen, maar vlak voor me hield
hij stil en zijn armen bengelden besluiteloos langs zijn lichaam. Ik dacht dat hij ging
huilen, maar hij schudde alleen zijn hoofd en liet zich door zijn vrouw meeslepen.
Ik keek hoe ze de Lijnbaan afliepen en zag dat zij een zakdoek uit haar tas haalde en
dat hij er zijn neus in snoot. Zij draaide zich nog naar me om, maar ze waren te ver
weg om de uitdrukking af te lezen. Daarna keek ze weer voor zich uit en gaf ze hem
een arm alsof ze hem moest ondersteunen. Ik dacht aan de grappen die Sandra en ik
maakten over zijn grote oren en haar dikke benen.
‘Wie waren dat, waar hadden ze het over?’ vroeg Diana, die Sandra niet kende.
Ik drukte haar tegen me aan, ondanks de hitte, en nam haar mee naar het terras van
het Doelencafé. Daar gaf ik haar zo beperkt mogelijk uitleg, want voor zulke private
onderwerpen was onze
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verkering nog te pril. En daarvoor maakte ik wel of niet mijn excuses en toen zette
ik haar op de trein en ging snel langs bij Dennis.
‘Natuurlijk wilde ik niet dat ze echt zelfmoord zou plegen,’ zei ik tegen hem. Dennis
behoorde ook tot de vriendenkring waarvan Sandra ooit de prominente positie van
salondame innam.
Ik vervolgde: ‘Dat zou toch je reinste waanzin zijn! Ik wilde die pit weer terug,
die doffe ogen moesten weer stralen. Ik wilde haar duidelijk maken dat ze haar blik
moest richten op de toekomst, niet blijven zwijmelen over wat eens was. En toen
zag ik dat wat een peptalk moest worden, afgleed naar..., naar, nou ja.’
‘Ik begrijp het,’ knikte Dennis: ‘ik kon mij er ook niet meer toezetten bij haar
langs te gaan, haar op te bellen.’
‘Precies. Het geklaag, dat onophoudelijk gejammer. Die middag kon het me niet
meer schelen als ik maar van dat gezanik af was. Het lijkt wel of we worden omringd
door louter depressievelingen. Afijn, jij begrijpt dat.’
Dennis knikte treurig. Natuurlijk begreep hij dat, het lijstje namen van mensen die
in de put zaten was ook hem bekend. Ook zijn moeder bracht het grootste deel van
het jaar door in Delta.
En terwijl hij thee inschonk zei hij: ‘Vreemd, als je twee jaar terug zou vragen wie
van onze groep het helemaal zou gaan maken, dan was iedereen ervan overtuigd dat
Sandra de toekomst had.’
‘En we hebben allemaal kunnen zien hoe die uitstraling stilletjes verflauwde.
Zonder een directe aanleiding te ontdekken.’
‘Wist je dat ze dood was?’ vroeg hij.
‘Net zo min als jij, maar het verraste me niet of misschien wist ik het ook wel. Ik
weet het niet.’
‘Is er iets veranderd, denk je?’
‘Nu, bedoel je?’ vroeg ik en keek hem voor het eerst in dit gesprek recht in de
ogen.
‘Ja nu. Is er iets veranderd, is jouw leven veranderd nu ze dood is, nu je het weet?’
‘Nee, ik geloof van niet.’
‘Bij mij ook niet.’

Passionate. Jaargang 3

14/h
Thuis belde ik Saskia, Sandra's beste vriendin, en zij zei dat ze me al veel eerder
verwachtte. In haar afscheidsbriefje, geschreven nadat ze alle [!] pillen uit het
medicijnkastje geslikt had, schreef ze dat Richard, Dennis, Vick, Petra, Allan en ik
[nou ja, gewoon de hele groep, haar voormalige vrienden] niets van haar dood
mochten horen, voorlopig. Verder schreef ze dat deze laatste daad het laatste was
wat ik van haar kon verlangen. Meer hoefde ik niet van haar te verlangen, zo schreef
ze.
Saskia kreeg deze laatste zinnen nauwelijks, en alleen na mijn aandringen,
uitgesproken. De lijn viel stil, ik hoorde Saskia huilen en wist dat ik niets mocht
zeggen. Ik hing op.
Later hoorde ik dat Sandra twee weken dood was toen men haar vond. Bij haar
begrafenis in Rotterdam waren behalve haar en Saskia's familie ook Fred, Ron en
Marjan aanwezig. Hoe deze laatste drie ondanks Sandra's verzoek toch op de hoogte
waren gekomen van haar dood, blijft voor mij een raadsel.
richard dekker
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Psychotisch
Klimop
klimaf
naar de onderwereld
van karpers met zonnebrillen
en van edelweiss in de neus
van Madonna
Ratten schieten weg
in de toren van beschaving
vissekomtegels met piranha-soldaten
gaan ten aanval
Rok zonder trekteugel
het schaarse nachtgewaad
lokt demonisch kijkgedrag
soms een steekmug
vaker onafgewerkt doodsverlangen
Chinese borsten priemen
sadistisch vooruit
het slachtveld op
De toverkol en het monstrueuze
monument op de Dam: een te grote
dildo brrr een kris die de aarde vermoordt
pilaarbijters doen goena-goena-spelletjes
of zij gooien de zweep op een wees uit Haïti
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Het slotklooster heeft sex-appeal
omdat de abdis cocaïne snuift en
in de beker gods ligt een heroïnespuit
Een bastaardkind steekt zijn piemeltje door
het behang - onschuldige kinderrijm - een
kikkerdrilmoeder snijdt hem eraf
Ik droom van koningin Beatrix
en Sonja van kleuterjuffrouw Van der Zee
en van bolle Truus wherever
Landuitwaarts vind ik leesparadijzen voorbij de betonnen ruïnes - Gauguin
Slauerhoff Wilde en kapitein Nemo
[of de dood van Zwartbaard]
Pas op voor de kindermoordenaars!!!

joanan rutgers
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Aforismen
■ Hoera, ik sta in de schoolkrant!
■ Wat het onmenselijke zo onmenselijk maakt, is de mensenhand die je erachter
voelt.
■ Omdat auteurs er in Rotterdam toch maar een beetje bijhangen, zou je eigenlijk
bij de Dienst Vandalismebestrijding subsidie moeten aanvragen voor een eigen
hangplek.
■ Een vlieg die je uit je slaap houdt wil dat je soep klaar gaat maken.
■ Een vrede duurt meestal net zo lang als het duurt om de misdaden uit de
voorgaande oorlog te verwerken.
■ Een atoomoorlog is niet meer dan een storm in een glas zwaar water.
■ Alle tijd is ontdooide ijstijd.
■ Het leven kent geen doel; het is slechts een gewoonte.
■ Valse nichten zie je altijd wandelen met van die in en in keurige teven.
■ De Walletjes: een raamvertelling waarin daden de woorden vervangen.
■ Wat seksueel het meest intimideert, is onschuld.
■ Ik eis een onmiddellijk verbod op het Wetboek van Strafrecht omdat dit
uitermate kwetsend en beledigend is voor dieven.
■ Het enige wat ik van mijn cursus boeddhisme heb onthouden, is dat pijpen
het lekkerst is in de lotushouding.
■ Een beroepswerkloze die nooit z'n bed uitkomt, toont liefde voor z'n vak.
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■ Harteloosheid tref je juist het vaakst aan bij dubbelhartigen.
■ Het meest bedreigend voor de macht zijn jonge politici nog zonder dienstauto
met chauffeur.
■ Stotteraars bezitten twee hersenhelften verbonden door een spatiebalk.
■ En waar was Kees Versteeg toen John F. Kennedy werd neergeschoten? Om
precies te zijn: half verscholen onder een vensterbank op de derde etage van
een oud verlaten schoolgebouw in Dallas, Texas.
■ Geliefden die voortdurend theatraal afscheid van je nemen zonder ooit bij je
weg te gaan, kunnen het sterven niet laten.
■ De achillespees van ijdele mensen is dat ze gevoelig zijn voor hielenlikken.
■ Duisternis reist met de snelheid van het licht.
■ Eenzame mensen hebben soms een reuzegezellige muur om zich heen.
■ Legalisering van drugs is de enige manier om Frankrijk te verheffen.
■ Ik denk dat bevers dammen bouwen om zich tegen die van ons te beschermen.
■ Sommige mensen hebben zo'n grote mond, dat je een verlengsnoer nodig hebt
om ze de mond te snoeren.
■ Eerste les filosofie: bezint eer ge aan de bezinning begint.
kees versteeg
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Man van Blijdorp
Ik spreek u toe vanuit de volte
van volières papegaaien, majesteit horizon.
een soort profetie - haast sibellijns!
[Zie, hoe diep onder mij in 't gootsteenputje
gorgelend
Dr. Livingstone Mr Stanley begroet...]
Hoor, hoe achter uw plastic douchegordijn
ruisend
Victoria Falls toespreekt
uw illustere grote teen, Man van Blijdorp...
‘Was er maar méér Tao, mèèr Boeddha
in u, o, sociaal-demokratie
verdomd, ik zou op u stemmen
Nu stem ik lijst Oorsprong: de Nijl.’

manuel kneepkens
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De Albatros
[Remake. Malieveld, november 1983]
Wat te doen met de doodzieke albatros
plots, uit de hemel
gevallen / als een kwak uit z'n eigen cloaca...
zijn poten onzinnig oranje, grotesk
vertekend
Een stervende Donald Duck...?
Gevangen
wordt hij nu door twee, drie matrozen
Kwik / Kwek / Kwak / gekeeld met een mes
[Men zegt: de kok zal 'm verwerken in de vleespastei
ter ere van Poseidon de Aard_
schokker...]
: ‘Zeg, vreten jullie Europeanen dan werkelijk àlles?’
: ‘Yes, Mister Disney,
mits 't maar komt uit uw imperium
Vader van de levende Mouse!’
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Blijdorp II
Waarom weerspiegelt mijn oog
mijn oor
als honinggeel satijn
de Orinoco - uw tweeling rivier, Amazone?
En waarom hult m'n rechterbuurvrouw
-Kaalte
haar man, een burokraat
uit Praagzich in een bontjas van ontaarde
chinchilla?
Opdat nu eindelijk eens op mijn ochtendlijk balkon
verschijnt de Herrin van het Heelal
_als op Thabor_
schitterend bestoven door [gestoken] imkers?
Imiterend de Reichskristallnacht met één zweep
slag
van 2 ½ miljoen donderkopjes
langs 't Vroezenpark met haar tong?

manuel kneepkens
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[Je ligt er anders bij als je zwanger wilt worden]
je ligt er anders bij als je zwanger wilt worden.
Ja, normaliter is de enige reden waarom ik van bil ga, ordinaire lust ... maar toen
ik zwanger wou worden, kwam daar een hoger doel bij ... ik was als het ware keihard
aan het werk voor mijn toekomst.
Voor de zaadcellen, die mij kwamen bezoeken, was dat een hele verrassing. Worden
ze anders altijd tegengehouden, door een pil een spiraal of een naar stukkie rubber,
nu konden ze zo doorlopen. Eierstokken die het zaad anders verwaand de rug toekeren,
stonden nu al reikhalzend naar ze uit te zien ... eileiders die behulpzaam de weg
liepen te wijzen en een baarmoedermond die lieve uitnodigende woordjes fluisterde...
Binnen een maand was ik dan ook zwanger. Wat maar goed was ook, want nu de
kwaliteit van het sperma achteruit schijnt te hollen, kan je het maar beter snel geregeld
hebben.
Vier- en- een-halve maand was ik de gelukkigste vrouw van de randstad.
Toen begon ik te bloeden.
Nou zei de huisarts ... je moet je niet meteen verschrikkelijk veel zorgen maken, zo
te voelen zit alles nog goed. Laat voor alle zekerheid even een echo maken ... maar
volgens mij loop jij over een maand of vier gewoon achter de kinderwagen.
De gynaecoloog in het ziekenhuis die de echo
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moest maken, zei helemaal niks. Wees mijn vriend en mijn zoontje, die ik ter
ondersteuning had meegenomen een stoel, en mij een bed waarop ik moest gaan
liggen, schoof mijn t-shirt omhoog en ging met een scanner langs mijn buik. Ik hield
mijn adem in, kon niks zien omdat hij het beeldscherm niet naar mij toegedraaid had.
Toen deed hij voor het eerst zijn mond open. Dood, zei hij koeltjes, hartstikke dood,
en zo te zien al een paar dagen ook. Maak straks met de zuster maar even een afspraak
voor een opname, zodat we de overblijfselen weg kunnen halen.
Omdat ik niet naar de gezichten van de vader en het broertje van de overblijfselen
durfde te kijken, keek ik maar naar dat van de gynaecoloog.
En weet je waar hij sprekend op leek? Op Andries Knevel van de EO.
Kijk, in principe vind ik dat iedereen op de TV moet kunnen, maar gaat dat met
Andries Knevel nou niet erg ver? Die man begint te kwijlen als hij over God praat.
Echt waar, dan beginnen zijn oogjes fanatiek te glimmen, en vormt zich allerlei
speeksel bij zijn mondhoeken. Als je een hond hebt die dat doet, laat je hem afmaken
... ja, toch ... uit puur mededogen alleen al.
En die heeft een of andere kutactrice met een kutcamera naar een abortuskliniek
gestuurd? Met een kutverhaal dat dat kutwijf de baby niet wou omdat de gezinsauto
dan te klein zou worden ... en of ze een beetje op konden schieten met de abortus
omdat ze wel op wintersport moest?
Als je zoiets alleen al kan bedenken, meneer Knevel, ben je ziek in je hoofd.
Ga vooral door met het redden van een foetus wiens enige levensverwachting is
dat hij, als hij geboren wordt, elke krokusvakantie mee naar Oostenrijk moet, niet in
de iets te kleine gezinsauto, maar in de skibox erbovenop. En dan ook nog onder het
motto: mond houden jantje, anders slaan we die ook nog dicht...
Elk kind heeft het recht om GEWENST geboren te worden. En of je nou, zoals ik,
te maken krijgt met een kind dat zomaar sterft in je buik, of je komt voor de moeilijke
keuze van een abortus te staan, in beide gevallen heb je als vrouw maar een ding
nodig ... heel veel meegevoel en als het kan een beetje steun. Maar zeker geen
fanatisch gelul van een stel eo-gekken, die preken van hel en verdoemenis maar zelf
hun kinderen wel laten onderwijzen onder het motto: mond houden, jantje, anders
spuiten we die ook nog vol.
Andries Knevel en abortus ... het is net de stier Herman in een porseleinkast ... waarbij
ik vooral niets ten nadele van de stier zou willen zeggen.
Daarvan is immers deze week nog bewezen dat hij wel enige menselijkheid in
zich heeft.
carrie
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Telkens weer
Iemand verstopt zich in de jas
van groene crêpe de Chine vol
gaten die ik niet dichten kan.
Mijn armen zijn te lang na zoveel
afscheid, de stoplappen opgebruikt
als doekjes voor het bloeden.
Voorgoed is speelgoed op zolder,
de halsketting versnipperd, Winnetoe
vol ezelsoren. Ook bomen vermolmen,
alles is doorlopend onderweg.
En uit de plooien van die stof
duikt mijn krullenbol op en
hoor ik telkens weer
mijn moeders
stem:
je moet nog groeien naar jouw doden.

jana beranová
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Wederkeer
Tegen de lente geeft de aarde geur af.
De weide, op plekken bedekt met
opgedroogde halmen, is vol
verlangen. Hoogste tijd.
Ik tast in het biezen mandje.
Nee, niet uit het water opgevist.
Gevlochten wilgetakken waaraan ik
schommelde als kind. Tijdelijke kist.
Met gulle hand zaai ik het grijsachtige
zand. Stofwolken.
Asvlokken.
Stuifas.
Net stuifsneeuw, in het zonlicht.
Vader met zijn aardse aard zal wel de
zwaardere zijn. Jij zweeft en strijkt neer
als vogels op de schouders van Franciscus
van Assisi. Vederachtig licht.
Zo bezeer je je niet
aan de stekende strohalmen.
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Gauguin ben ik
[De schilder hoort Hina Tefatou aan]
Trots hoort op 't rif
Ik wacht in de bergen
... was mijn haar uit
om haar weer te vangen
... en giet het waswater uit
over de zoom van haar lach
Trots wacht op 't rif
Ik hoor in de bergen
... trek mijn lippen af
laat ze zingen voor mijn voeten
... en schenk de volheid van mijn lippen uit
over de rafels van haar stem
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Trots wuift de wind weg op 't rif
Ik verberg me in de bergen
... leg mijn schaduw uit
op de etende stenen
... en spreid deze dagen uit
over de sporen van haar bestaan
Trots staat te kijk op 't rif
Ik bespied hem in de bergen
... schud het dode vel
van mijn armen op een doek
... en strooi mijn verleden uit
over de splinters van haar naam:
Matania

richard dekker
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De zee
Onder de paleozoïsche zon,
op de rug van de oceaan kwam ik
in Bohemen aan. Bohemen lag aan zee.
Eeuwen traden uit hun oevers, versleepten
hun waterbuiken, treurige zoute tranen.
Ons wezen ze alleen wat tekens toe.
Allerhande trilobieten versteenden
tot namen, net als mensen:
Babička, de kever Opoe.
En wij bouwden konijnenhokken naast
het beekje bloed waarmee alles begon,
wij braken de dagen open als brood.
Als ik nu over de bergen loop
hoor ik het zingen van dennen en
in de valleien de hartslag van rivieren.
Maar af en toe slaat
het verlangen met zijn vleugels,
hollen heupen de golven tegemoet.
Bedaar, onstuimige merrie,
roep ik, je hebt nog
een volle zee...
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maar nee, als een vloek
versplinter ik
tegen het rif.
Zonder lijf,
tussen vier ogen van muren
eindelijk oertaal,
leg ik de zee,
getekend op bordkarton,
in mijn schoot
waar het
onmiddellijk
begint te deinen.

jana beranová
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Het belang van poëzie [2]
In de tweede aflevering van deze reeks essays over poëzie wil ik een paar eerste
opmerkingen maken over het wijd verspreide beeld van de tragische, onbegrepen
dichter en over de mythe van het genie.
De huidige idee van het ‘genie’ als uitzonderlijk begaafd, creatief, uniek en
superintelligent wezen, als de sterveling met godenkracht, dateert uit de achttiende
eeuw en het is opmerkelijk hoe tot voor kort dit idee stand hield en hoe het, ondanks
alle ontwikkelingen en meningsverschillen, keer op keer door nieuwe stromingen
werd overgenomen. Pas sinds de dood van Einstein en Picasso heeft het woord ‘genie’
plaats gemaakt voor het relatief omzichtige ‘geniaal’.
Het waren in de eerste plaats de schrijvers uit de Sturm und Drang periode die
zich begonnen af te zetten tegen het gangbare, bovenal Franse idee van kunst als
zijnde een spel van regels en vernuft. Deze romantische neuroten, virtuoze
duivelskunstenaars en andere te vroeg gestorvenen zagen zichzelf als uitverkorenen
die op zoek moesten gaan naar de zin van het bestaan, en wel door uiting te geven
aan hun hoogst persoonlijke individualiteit. Het individu als symbool voor de
mensheid. De Duitsers wilden niet meer voor een elite schrijven, zij richtten zich tot
het ganse ‘Volk’, in de vaste overtuiging dat het ‘Volk’ geneigd zou zijn zich tot het
genie te richten. Met als resultaat een tragiek die genoeg stof gaf voor een grandioze
literatuur vol Weltschmerz. De in 1792 in Moskou in volledige armoede op straat
doodgevroren Duitse schrijver Jakob Michael Reinhold Lenz omschreef het lot
waartoe zijns inziens menig genie was veroordeeld:
‘Wenn wir das Schicksal des Genies betrachten [ich rede von
Schriftstellern], so ist es unter aller Erdensöhne ihrem das bängste, das
traurigste. Ich rede ehrlich von den größesten Produkten alter und neuer
Zeiten. Wer liest sie? wer genießt sie? - Wer verdaut sie? Fühlt das, was
sie fühlen?’1
Vanaf deze tijd was de schrijver een eenling, een buitenstaander met al de rancune
van een afgewezen minnaar. Hem restten nog twee opties: zelfmoord en rebellie.
Welke keuze hij ook maakte, hij koos voor de eenzaamheid, de prijs van een
opgeschroefd zelfbeeld en van doorgevoerde individualiteit.
Ook de Franse dichter en wapenhandelaar Arthur Rimbaud was een eeuw later
een soortgelijke visie toegedaan. Op 15 mei 1871 schreef hij een brief waarin hij
over de figuur van de dichter opmerkte:
‘Want hij komt tot het ongekende! Omdat hij zijn toch al rijke ziel meer
dan wie ook heeft ontwikkeld!2
Nog eens vijftig jaar later, bij de geboorte van het modernisme, bleek er op dit punt
nog weinig verandering mogelijk. Ook voor de aanhangers van deze stroming, die
toch hun best deden om de
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Romantiek op ieder front te ontkrachten, bleef de dichter een persoon die op z'n minst
gelijkenis vertoonde met de Übermensch. In 1932 verwoordde een Engelse criticus
zijn standpunt als volgt:
‘Poetry matters because of the kind of poet who is more alive than other
people, more alive in his own age.’ [...] ‘He is unusually sensitive,
unusually aware, more sincere and more himself than the ordinary man
can be.’3
Tegenwoordig vormt geen dichter het bewustzijn, het geestelijk leiderschap van zijn
generatie. Afgezien van de vraag of hij het zou moeten zijn en tevens of hij het ooit
daadwerkelijk is geweest, kunnen we zonder veel discussie vaststellen dat een
Westeuropees dichter aan het eind van de twintigste eeuw zich niet, zoals het een
genie betaamt, in het spirituele centrum van de samenleving bevindt. [De op zich
niet onzinnige stelling dat er überhaupt geen sprake meer kan zijn van zoiets als een
spiritueel centrum laat ik voor de goede orde terzijde.]
In hoeverre zijn de genoemde citaten pogingen om voor dichters een bijzondere,
unieke positie te creëren, in hoeverre is het hoogmoed? Zijn het niet meer dan
manoeuvres om de aan dichters toebedeelde buiten-maatschappelijke positie aanzien
te verschaffen? Het door de samenleving opgelegde onderscheid te accepteren door
er nog een schep bovenop te gooien?
Niet dat het er mij om gaat deze uitspraken te ondergraven, integendeel, ik denk
dat het belang van poëzie en daarmee ook de waarde van hen die haar voortbrengen
dagelijks wordt ontkend, zeker in een tijd waarin iedere vorm van individualisme
schijnbaar wordt gewaardeerd, maar in werkelijkheid binnen de kortste keren wordt
toegeëigend en, eenmaal van zijn scherpe kanten ontdaan, tot massacultuur wordt
gedegradeerd. Het zijn echter uitspraken die hoofdzaak en bijzaak verwarren.
Mijn punt is dat de waarde van het dichterschap op juiste gronden moet worden
geschat. Waar ligt het onderscheid tussen een dichter en een niet-dichter? Is het wel
zo dat dichters meer zien, meer weten, meer mensenkennis bezitten dan de man of
vrouw die zich verre houdt van poëzie?
In de roman ‘De Nihilestheet’ uit 1987 van de Amerikaanse schrijver Richard
Kalich is een in eerste instantie goedwillende medewerker van de plaatselijke sociale
dienst er toe over gegaan om een gehandicapte, volledig afhankelijke jongen in huis
te nemen. Het gaat echter mis zodra deze jongen over artistieke kwaliteiten blijkt te
beschikken:
‘Hij moet ophouden te pogen meer te zijn dan hij is. Hij moet zich er, net
als wij allemaal, bij neerleggen dat hij een gewone sterveling is. Hij moet
niet iets anders willen zijn. Hij moet niets willen. Hij moet niet iets willen
zijn. Hij moet me niet herinneren aan wat ik niet ben. Wat ik tijden geleden
vergeten ben en waaraan ik de herinnering voor eeuwig uit mijn geheugen
wil bannen. [...] En het belangrijkste: hij moet zijn behoefte aan schoonheid
opgeven, die hem van de rest van ons onderscheidt en ons herinnert aan
onze tekortkomingen.’4
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Voor zijn omgeving is de kunstenaar bedreigend. De kunstenaar wordt als een spiegel
gezien, een spiegel die je het best zo ver mogelijk kan houden. Dit fragment maakt
duidelijk dat de kunstenaar in zich meedraagt wat in feite iedereen in zich meedraagt.
Het verschil en daarmee de bedreiging zit in de mogelijkheid van de kunstenaar om
deze kennis, deze ervaringen zichtbaar te maken. Wat een kunstenaar voelt of ervaart
is niet wezenlijk anders dan wat zijn buurman ervaart en het is ook niet een bewijs
van voorspellende gaven. Wezenlijk anders is dat de kunstenaar er zijn vak van maakt
om zijn ervaringen en belevenissen te formuleren. Daarin ligt de kracht van een
dichter en van poëzie, niet in een obscure vorm van levenswijsheid.
*
Schrijft een dichter niet direct te begrijpen verzen en worden deze verzen vervolgens
door een zekere autoriteit gewaardeerd, of liever nog van een tot de verbeelding
sprekend geldbedrag voorzien, dan is deze dichter een waar genie, of op z'n minst
geniaal. Kunstenaars worden, net als in het Duitsland van de achttiende eeuw, bij
voorkeur gezien als wereldvreemde wezens die hun tijd vooruit te zijn.
Wanneer een kunstenaar door het publiek tot genie wordt uitgeroepen, of wanneer
hij zichzelf tot genie uitroept [om zich uit angst voor zijn eigen burgerlijkheid van
ditzelfde publiek te onderscheiden], in beide gevallen wordt hij geïsoleerd,
onschadelijk gemaakt, op een veilige afstand gesteld. In dit opzicht is het resultaat
gelijk wanneer hij als een te verwaarlozen stuk speelgoed terzijde geschoven zou
zijn. Geniale kunst heeft echter enerzijds het voordeel dat we haar niet hoeven te
begrijpen, zij is immers onze tijd vooruit, en anderzijds dat we haar moeiteloos
kunnen hanteren als statussymbool ter meerdere glorie van onze kunstzin. We leggen
ons er gewillig bij neer dat we deze kunst nooit zullen verstaan maar zijn tegelijk o
zo tolerant, om niet te zeggen opportuun, en laten zonder enige betrokkenheid de
kunstenaar z'n liedje zingen.
‘Zo ongevoelig als de gemiddelde burger voor de kunst is, zo gevoelig is
hij voor her verwijt dat hij geen kunst kan genieten.’5
*
Dat een gedicht een visionair karakter kan hebben zal ik niet betwisten, evenmin als
het gegeven dat er dichters bestaan die dankzij een sterk ontwikkeld
waarnemingsvermogen dingen kunnen zien die voor anderen niet snel aan de
oppervlakte komen. Toch is dit een kwaliteit die voor mij op de tweede plaats komt.
Een niet te onderschatten deel der Hollandse huismoeders, ambtenaren en
straatzwervers hoort klopgeesten, verkeert bij tijd en wijle in vroegere levens en is
stilzwijgend overtuigd van de verborgen betekenis van lichtflitsen.
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Tot visioenen zijn de meesten van ons in staat.
Dichter en niet-dichter zijn in wezen meer verwant dan zij beiden geneigd zijn toe
te geven. Dichters zijn geen supermensen, het zijn geen wezens die in tijden en
werelden vertoeven ‘where no man has gone before’.
Datgene waar in een geslaagd gedicht over gesproken wordt is, hoe persoonlijk
ook, algemeen menselijk. Het is, zoniet voor het gehele ‘Volk’, dan toch voor de
geïnteresseerde lezer herkenbaar. Wat een dichter van een niet-dichter onderscheidt
is niet het idee dat de dichter meer zou zien of ervaren, maar simpelweg dat hij het
laat zien, dat hij, zoals gezegd, er zijn vak van maakt om zijn belevenissen te
formuleren, om al wat hij meemaakt in samenhang te brengen en van woorden te
voorzien. Als een dichter meer te vertellen heeft dan een niet-dichter, is dat in de
eerste plaats omdat hij beter kan vertellen.
peter swanborn

Eindnoten:
1 J.M.R. Lenz, Werke in einem Band, p. 371 [Berlijn en Weimar 1980]
2 ‘Car il arrive à l'inconnu! Puisqu'il a cultivé son âme, déjà riche, plus qu'aucun!’ Uit de
‘zienersbrief’ aan Paul Demeny, vertaling: Hans van Pinxteren Artur Rimbaud, Verzamelde
prozagedichten, p. 17 [Atheneum, Polak Van Gennep 1986]
3 F.R. Leavis, New Bearings In English Poetry, p. 16 [Chatto Windus 1932]
4 Richard Kalich, De Nihilestheet, vertaling: Janneke van der Meulen, p. 140 [Agathon 1989]
5 Menno ter Braak, Verzameld werk deel 1, Het carnaval der burgers, p. 121 [G.A. van Oorschot
1950]
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Christenhoer [1]
MENSEN VRAGEN MIJ WEL EENS OF DE DINGEN DIE IK MEEMAAK ECHT GEBEURD
ZIJN. JE ZOU ZEGGEN ‘JA, LOGISCH!’ MAAR DAN KEN JE MIJ NIET. HET NU VOLGENDE
RELAAS IN IEDER GEVAL IS ZEKER AUTHENTIEK. ALLES TEN SPIJT OVERIGENS, MAAR
WIE BEKOMMERT ZICH DAAR NU EIGENLIJK OM? NIEMAND TOCH? VERMALEDIJD
ZEG!
Ik loop door de straten van Sertogenbosch en bemoei me nergens mee als ik plotseling
genoeg krijg van alles. Ik laat me tegen zomaar een paaltje zakken en kom naast een
grijsaard te zitten. De ouwe seniel zit wijdbeens op een ingezakte doos en staart
wezenloos voor zich uit. In zijn handen ligt een verlopen gitaar. Waarschijnlijk van
de rommelmarkt. Drie snaren ontbreken, één hangt er zomaar wat bij. Twee meter
voor zijn linker voet [schoen met gat waardoor grote teen] prijkt een mandje met
daarop een vieze zwarte hoed. In de gibus bevinden zich o.a. 3 stuivers, een knaak,
een knoop en een tigtal deuken. Vertwijfeld gaan de gerimpelde kootjes omhoog.
Tzooooiiing, floingngng. Een vrouw met satijnen midzomernachtblouse en diadeem
klapt beleefd. Ze is een mallotige deern met meer geld dan charme. Ik vraag me af
of ze dat zelf wel beseft. Ik groet de gitaarman, graai wat geld uit de ouwe hoed en
zwalk verder, mijn Wereld Moeheid als een dwarsbint op mijn knokige schouders
gegooid.
Zie de struinende menigte. Doelloos waart zij rond, dolend van de ene winkel naar
de andere met afgeladen boodschappentassen vol velerlei bruikbare dingen en
toestanden.
Bruikbaar. Het zou wat.
Van alles wat bruikbaar is kun je 83% zo weggooien.
Een plotselinge dorst drijft mij naar café De Ossepoot. Die blijkt gesloten. De
dorst blijft. Dus maar naar de Mac.
Achter de balie staat de griet met de vetkuif, neusring en zalige borsten. Ik zie
haar daar vaker staan. Ze heeft dromerige diarreebruine ogen. In gedachten ben ik
bloot en vindt zij mij mooi. ‘Doe mij die shake van tweevijfentwintig! En een vette
cheeseburger.’ ‘Welke smaak menjeer?’ vraagt ze. ‘Nou, Leerdammer als het u verder
niets uitmaakt. Anders gewoon 48+.’ ‘Ik bedoel de milkshake menjeer. Welke smaak,
aarbijen, vanielje of banaan?’ ‘Nee, geen banaan. Die moet ik niet. Chocolade graag.’
‘Sorry. Die hebben we niet. We hebben alleen aarbijen, vanielje en banaan.’ ‘Geeft
niets, doet u mij maar aarbijen. En vergeet u vooral mijn bur-
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ger niet.’ ‘Medium?’ ‘Neen, goed doorbakken assublief.’ ‘Ik bedoel de grootte van
de shake menjeer.’ ‘Ach, doet u mij maar koffie. Medium.’
‘Met of zonder suiker?’ ‘Neen, dank u.’ Maar ik heb al geen trek meer. Ik ben
misselijk geworden van alles. Wat doe ik ook hier. Zieltjes winnen in een burgertent?
Thuis een blik ananas opengetrokken en het daarna met inhoud en al de vullisbak
ingekieperd. Op de sofa in slaap gevallen tot zeven uur. Daarna televé aan: mijn hoop
op de verschijning van dominee Gremdaat wordt genadeloos de grond in gedrilboord
door de openingstune van het journaal. Sommige mensen kijken graag naar het
journaal. Die weten niet dat 88,23% van het nieuws geen nieuws is maar iets ouds
op herhaling. Diverse gezichten passeren de revu [en verkondigen hun boodschap.]
Harmen Siezen. [Ellende.] De weerman. [Nog meer ellende.] Binnen dus net zoveel
misère als buiten maar binnen wordt alles door de tévébuis opéén geprakt en drie
keer geconcentreerd weergegeven. Buiten merk je niets van alle narigheid in de
wereld. Behalve dan van het weer natuurlijk.
Omgeschakeld: een man ligt op de straatstenen. Het lijkt hem niet te deren. Een
stem klinkt: ‘Hé buddy... are you alright?’ ‘Yeah,’ zegt de man [hij artikuleert goed]
‘just let me rest my head in the gutter for a little while. I'll be alright.’ Deze act de
présence maakt voor mij alles weer goed. Buiten ligt de dag. Dus de straat maar weer
op gegaan en opnieuw richting café De Ossepoot gekoerst. Het is koopavond. Genoeg
te zien onderweg. Uit een open raam ergens boven mij dwarrelt lichte muziek naar
buiten.
Sertogenbosch is net als alle andere gehuchten een krot op fictieve palen. Zaag ze
door en alles stort inéén. Er ligt hier misschien een baal Bosche wietblowers op
apegapen en er heerst een hoogconjunctuur van gootkruipers maar verder verschillen
we niet wezenlijk van de buitenwereld. Ook hier lijdt menig hoer aan tepelerosie en
zielevuur. Ook hier worden er genetisch gemuteerde embryo's met aangeboren
gasmaskers ter wereld gebracht en plegen de moeders zelfmoord op aanraden van
hun artsen. Ook hier heerst in het zakenleven en de politiek de klan van de CCC, de
Corruptelingen, de Chanteurs en de miezerige bastaards met de Connecties.
En laat noorderlingen het niet te hoog in hun bol krijgen. De enige reden waarom
er meer lichaamsdelen in de grachten van Amsterdam worden gevonden dan in die
van Sertogenbosch is omdat Amsterdam meer grachten heeft. Meer niet. Heeft verder
ook niks te
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maken met miljeu, etnische afkomst, sfeer-in-de-wijk of anderzins.
Ben je sero-positief in de ghetto's van Mokum sterf je echt niet sneller dan wanneer
je huist in de slums rondom Den Bosch. Pijn is overal hetzelfde al roepen ze ginds
in doodsangst ‘kanker!’ en hier ‘tyfus!’ En veel er tegen doen kun je toch allemaal
niet.
Behalve dan flink door de grond zakken.
Dus zie maar.
Het is propvol in De Ossepoot. Met American Football bewegingen bestelt men bier.
Hier huist het hossende volk. Vurige deernen worden in de flanken gespoord door
wiplustige boys want dat willen ze. Daarvoor komen ze. Er hangt hier een odeur van
rook en zweet. Dat windt de mensen op. Het lekkere ding a/d bar zegt: ‘Zegt u het
maar.’ Dus ik mijn tekst oplepelen: ‘Heeft U Jezus reeds in uw hart? Alleen zo kunt
u verzekerd zijn van een weldadige dood en een goede voortzetting! U kunt een gratis
infofolder krijgen of, indien u geen twijfels meer heeft, kunt u zich terstond tot ons
voegen. Om negen punt dertig uur is er buiten op de Parade nabij de St. Jan cathedraal
een straatoptreden met al onze broeders en gezusters. Eénvijftig voor niet-leden.
Kom nu en ontvang een gratis verrassingspakket van de Here Jezus.’
Ik sta gauw weer buiten.
Even nadenken. Ik heb nog anderhalf uur voor het optreden. Deze wordt zonder
mij opgezet omdat ik altijd alles stuk maak. Men zegt ga jij maar rondlopen en praat
met mensen en deel ze in de liefde de je hebt met de Heer.
Vandaar.
Zelfde opzet als voorheen: twee bakstenen door de ruiten en dan rennen, de hele
Karrenstraat uit, dan via de achterkant van de V&D langsaf en het plein over. Werkt
altijd. Slechts even maar knaagt het geweten.
Dat is de stem van God, zegt Jan-Dielem.
Jan-Dielem is niet lekker.
Het is nu redelijk stil. De echte kroegbeesten moeten nog komen. Alleen de vroege
watjes en de happy hour parasieten zijn aanwezig. Ze mosjen in goedkope kleding
op de maat van muziek die zij niet mooi vinden en drinken drankjes die te duur zijn.
En maar zeggen dat de wegen van de heer stoffig en onberekenbaar zijn. Men zegt
wel meer.
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Mensen zeuren ook altijd. Ik ben stevig gebouwd, kan een aardig sprintje trekken en
heb een energieke walnoot in mijn kersepit die ik degelijk weet te gebruiken. Ik vind
dat mensen vrij moeten zijn op een vierkante meter. Eénieder die dit gebied
ongeoorloofd betreedt en slechts uit is op kwade bedoelingen moet maar weg. Mensen
hebben ook allemaal recht op een vierkante meter. Dat is de zaak. Dat is mijn
boodschap. Verklein je wereld, vergroot jezelf. Dit idee heeft zich als een plaat
spanbeton mijn hoofd ingeboord en is er blijven liggen. Een degelijke basis waarop
ik verder bouw. Toch heb ik altijd gezeur aan mijn hoofd. Want de mensen weten
het namelijk altijd beter: ‘Ga iets fatsoenlijks doen!’ zeggen ze, of: ‘Denk na.’ Of ze
verachten gewoon mijn scheerwollen Garfieldsokken.
Bij gebrek aan beter denk ik.
Afvallige zwijnen.
Stenen heb ik altijd op zak. Voor het geval dat. Laat mijn wapen de grond zijn waarop
ik loop. Dat zeg ik maar. Hier, de eerste worp is me-rinkeldekinkel-teen raak! Gegil.
Muziek zwijgt. De Ossebaas beent naar buiten, de pleister nog op de neus van de
vorige keer. Ditmaal heeft de gnuiperd twee potige kerels in zijn kielzog. Ontblote
borsten met ruig zwartkrullend jungelhaar. Afzichtelijke tronies. Tongen druipend
uit hun bek. Ik verwacht ieder moment dat ze zullen gaan blaffen. Ik werp andermaal
en geniet van een vol-baf!-treffer op zijn linker oog. De dikzak gaat door de knieën
en kronkelt op de tegels. Als de twee bierbuiken eenmaal op snelheid zijn gekomen
ben ik al lang de V&D langsaf.
Kom ik om de hoek Dikke Jillem tegen het lijf gelopen! Ik krabbel versuft overeind
en moet me inhouden om niet te gaan schreeuwen.
[Wie vloekt ontspoort.]
‘Azazel!’ brult hij. ‘Jij ook hier? Dat treft. Ik zie je vanavond toch wel bij de mis?
We hopen erop dat jij ook nog het woord tot je zult nemen. Alles gaat goed maar
veel moet nog worden gedaan.’ Ik knik tegen de bulk met de twee harige pukkels op
zijn voorhoofd en wil me loswringen maar zijn klauwen zijn als hermetisch
vastgeroeste bankschroeven. Dikke Jillem is nog niet klaar met zijn desjiepel. Hij
drukt zijn gezicht tegen het mijne en lacht hard met krachtige ademstoten die naar
bagger ruiken. Slaat me vervolgens één twee drie vier keer joviaal op de schouders.
Jillem is het laagste van het laagste. Het absolute nulpunt. De bodem van de beerput.
Zo denken er meer van ons over, maar hij heeft de centen.
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Veel centen. En dus zwijgt men.
‘Je houdt wel een toespraak Azazel’, zegt hij weer. ‘En wat staat daar op je trui?’
‘CCCP.’ ‘Doe uit dat ding. Je loopt erbij als een secreet! Hoe wil je ooit in Zijn ogen
volgroeid zijn als je zelf niet je best doet?’ Ik ruk me los. Ik zeg hem dat ooit een
utopie is. Dat de zon al lang is opgebrand wanneer ooit zal verschijnen. ‘Mits we
ons zelf tegen die tijd niet hebben opgeblazen of van de kaart geveegd met één of
ander enge synthetische epidemie.
Iedereen wordt wel eens geslagen, getuchtigd en gekrawatst. Is het niet lichamelijk
dan is het wel geestelijk. Het smoort het kind in je. Meestal. Of je blijft erin. Ik werd
gauw groot. Anderen weer blijven voor eeuwig klein en nietig. Zoals Dikke Jillem.
Een patserig infantje. Ieder woord dat hij de wereld in spuit is een traan die niet
gelaten is. Hij kan niet huilen. Dat heeft hij nooit geleerd. En dat laat hij blijken.
Maar ik kan er tegen. In de storm vind ik het vuur en houd hem laaiend. Nog geen
dag geleden lag ik in een vreemd bed. Werd ik gemasseerd, gestreeld en getuttebold.
Wie zou ooit willen tongzoenen met de duivel?
De smalle straatjes in Den Bosch zijn beter dan die in Utrecht. Nauwer en sinister
en toch nog net iets minder bezaaid met shitslikkers en crackzuigers. In Utrech' weet
je ook waar de straatjes op uitkomen waardoor je nooit zult verdwalen. Altijd kom
je wel op een parallelstraat uit. Of op een gracht. In Den Bosch weet je nooit waar
je eindigt. Je kunt hier een eeuwigheid ronddolen zonder gezien te worden en zelfs,
als je maar lang genoeg loopt, jezelf kwijt raken.
De nauwe straatjes noem ik steegjes.
Dat klinkt filmnoirachtiger.
Tussen twee daken door zie ik de spits van de St. Jan. Het is acht uur geweest.
Maar de St. Jan slaat geen negen maal. De St. Jan doet het niet.
De Dom in Utrecht doet het nog wel maar de klank is slecht en de toren te hoog
zodat de verhevenheid van al dat gebeier slechts ten delen de grond bereikt.
Voor de rest kan gezegd worden dat de klepelaar die ze daar hebben zitten geen
moer kan spelen.
‘Wat zijn jouw dromen Christenjoch?’ vraagt de rijke vrouw als ze zich weer heeft
aangekleed. Ze rookt een sigaret al wil ze dat zelf niet toegeven. Ze spreekt ook van
‘Zigarette’. Ik
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lig nog naakt aan de zijde van haar overleden echtgenoot als zij zachtjes mijn been
streelt. Ik draai me wat ongemakkelijk op mijn zij en zie me aangestaard door wijlen
's mans hoofd dat nog ingelijst op het nachtkastje staat. De rijke vrouw heeft me zelfs
gevraagd één van zijn overhemden te passen. Het was uiteraard veel te groot. ‘Ik heb
geen dromen mevrouw. Alleen nachtmerries. Het zijn demonen die bezit hebben
genomen van gemutileerde knaagbeesten, ratten meestal, groter in omvang dan in
de werkelijkheid, vol gapende wonden met bloedkorsten en meestal mank vanwege
gescheurde pootjes maar toch snel, die mij dan nazitten en opjagen tot in het bos. Ik
houd wel van loofbomen. Meestal eindig ik in één of ander sompig moeras waarin
ik dan blijf steken en wegzink. Of ik zak gewoon weg in shit. In een trog bijvoorbeeld.
Ben ik voer voor dol geworden varkens. En dan word ik wakker, meestal gillend.
En dan maak ik de lui wakker bij wie ik ondergebracht ben en dan krijg ik slaag.’
‘O,’ zegt zij, ‘ik bedoelde eigenlijk meer jouw dromen over de toekomst.’ Ze reikt
me mijn broek aan en lijkt echt geïnteresseerd te zijn. ‘Geen hoop is geen illusie,’
zeg ik dan. Maar zoiets werkt niet goed. Het klinkt te gewichtig. Dus zeg ik er meteen
achteraan: ‘Koester je niets, verlies je weinig.’ Dat of andersom. Ik bedoel, je maakt
ervan van je ervan maken kunt.
Hank zei vroeger altijd ‘Je moet slaan met de knuppels die je hebt!’
Hank was mijn buurjongen.
Hank is alcoholist geworden. Hij zit nu in de gefangnis.
Dikke Jillem zouden ze openbaar moeten terechtstellen vind ik. Radbraken of zo.
Met botte bijlen inhakken op die dikke pens van hem. Dat kan best op het marktplein.
Het college van B&W zal niet moeilijk doen. Dat is al lang blij met surrectie van
een nieuwe toeristenattractie. Moet er wel voor gezorgd worden dat annonces voor
dit feest ruim van te voren worden verspreid in de regio.
Weet je wat, we erecteren een kiejotiene.
Op kosten van het Rijk.
We organiseren een braderie, laten een show aanrukken met Russische ezels en
blinde danseresjes. Leuk voor de kinderen. En voor savonds leasen we het padvinders
goochelclubje. Daarna is er een gezamenlijk gezang en klokslag twaalf de bijl.
Eerst Jillems voeten, zijn vieze voeten die hij nooit wast.
Dan tot net onder de knieën.
Dan tot de romp.
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De oksels.
En tenlotte het mismaakte hoofd van hem. Tsjop! Na afloop is er dan nog een
borrel en zijn er schalen met prikkertjes kaas en olijven.
God zal wel inzien dat het goed is.
Absoluut.
Voor me staat een oude vrouw. Pruik met visnetje. Neplederen handtas. Tweederangs
gratie. Haar geest weerspiegelt een danig fluctuerende intelligentiekoers. Ze zoekt
de toekomst op straat maar vindt slechts uitwerpselen van het verleden in de goot.
Het ouwe vrouwebrein ratelt, getergd door herinneringen. [Ideeën, wanen.] Haar
hoofd excrementeert niets dan hersen-drek. Doublure van een verlopen jeugd. Alleen
thuis droomt zij fijn. Wat kan zij anders? Dan ligt ze in bed, of op de bank, de knieën
hoog opgetrokken, en koestert ze wat ze ziet: een lonkend beeld van kristal.
Loepzuiver, doorzichtig, maar o zo fragiel. Flinterdunne materie die breekt bij de
kleinste aanraking. Zo dichtbij en toch zo on-me-te-lijk ver weg. ‘Houdt u van
olijven?’ vraag ik dan. De vrouw schrikt op uit haar roes. ‘Wablief jongmens?’
‘Olijven. Voor na de onthoofding.’ Ze kijkt me glazig aan. ‘Wie bent u?’ vraagt ze
verward. Ik poog de juiste woorden te vinden. ‘Ik spreek mensen aan. Maar dacht u
dat ik dat voor mijn plezier deed? Tot heiligdom kun je uitsluitend verdoemd worden.
Here Jezus, Hij was het meest veredelde werktuig van sereniteit. Of Hij daar zo blij
mee was? Hij ging zelf liever ook vissen. Maar iemand moest het doen.’ Op dat
moment draait de vrouw zich om en dribbelt weg. Ik roep haar na: ‘En tot het volk
zei Hij: “Wanneer gij een wolk ziet opkomen uit het westen, zegt ge terstond: er
komt regen.” En zo gebeurde het!’
Maar de vrouw dendert verder. Haar vuist gebald. Een rauwe strijdkreet ontsnapt
aan haar muil. Ik zie toe hoe de infanterie op een drafje de HEMA verovert.
Je wilt vooruit in het leven. Laat geen seconde onbenut. Je hebt ook nog maar zo
weinig. Met een noodgang banjer je door de straten op zoek naar morgen. Dan bedenk
je je. Zomaar. Wil je ineens links afslaan.
Mag dat?
Of ik me dus ook even achter de microfoon wil scharen vanavond. Juffrouw Jonne
[103], die die taak normaal is toebedeeld, is ziek. Dat klopt. Ik ben welbespraakt.
Men vraagt mij vaak
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om de mensen toe te spreken. Dat betekent de tekst uit je hoofd kennen en oplepelen
met een intonatie die strelend is voor het oor en warmend voor het hart. Dat moet
vanavond wel want het weer slaat om.
Mensen zien de lijnen in mijn gezicht en lezen er een groot en afzichtelijk lijden
van af.
Dat maakt hen week en vatbaar voor onze pretenties.
Het groot en afzichtelijk lijden is overigens gespeeld. Denk ik.
Dikke Jillem en consorten van het Genootschap voor de Wakkere Mens houden
van mij en exploiteren mij. Vies van kapitalisme zijn ze niet. De Heer schiep het
immers eigenhandig als wapen tegen het rooie gevaar, zeggen ze.
Dat bevalt mij niet maar ik vang er een mooie duit voor.
Doch niet alleen mijn gevat spraakvermogen wordt lukratief door de Orde ingezet.
Alles voor de werving. Het doel heiligt de middelen, zegt men. Ik verhuur mijn
lichaam dan ook niet, ik leen hem slechts uit aan de rijke en alleenstaanden. Door
mij tot de Heer. Die vrouwtjes vang je werkelijk voor een vis en een brood.
En een half uur.
Hiervoor vang ik overigens niet behalve dan de geneugten die God voor dit doel
maar even door zijn Algrote Vingers ziet.
Vlakbij het Plein staat [of ligt] een dinges, een kunstwerk. Een stenen zitbank met
pretenties. Ik zeeg neer naast een oude taart. Haar gezicht is één grote etalering van
verdrongen jeugdtrauma's en obsessieve frustraties. Haar ogen schreeuwen in de
leegte. Larmoyante kreten van een peigerende ziel. Deze dame is een wandelende
budgetmarkt met in de aanbieding deze week: ressentimenten in alle kleuren. One
size, fits all. Normaal gesproken negeer ik dergelijke extremiteiten. Te radicaal. Niet
in voor het mooie. Met dat soort full-time doemdenkers valt geen zee te bezeilen.
Maar ergens ben ik toch te sociaal bewogen om haar niet te delen in mijn grenzeloze
flamboyance. Het is alsof er ergens een hersenparasiet zit die de boel saboteert, die
enkele goed functionerende neuronen ineens andere dingen laat doen. Die kortsluiting
veroorzaken waardoor verkeerde wisselstromen ontstaan. Prikkels die stemmen laten
spreken, die zeggen: Azazel, zeeg neer! ‘Mevrouw, mag ik u een serieuze vraag
stellen?’ ‘Absoluut niet.’ Smeuïge wrok. Onstrembare haat jegens de mensheid.
Stront op poten. Ik knik begrijpend en zwijg. Tijd verstrijkt. ‘Wat zijn dat allemaal
voor vragen? kermt ze. Donder op. Het is toch allemaal een ellendige drab hier.’
‘Nou,’ wil ik de zaak nuanceren, ‘misschien
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bevindt het leven zich hier en daar in een milde staat van ordeloosheid maar...’ ‘Het
is hier één grote bagger!’ ‘Ook goed mevrouw.’ ‘Ookgoedmevrouw mij niet
jongmens! Ik weet wat jij bent. Ze lopen hier vaker. Dat valt maar mensen lastig met
mooie praatjes. Het eeuwige leven. Over het einde dat spoedig komt. Je weet het
wel.’ ‘Mensen,’ begin ik voorzichtig, ‘zien ons vaker aan als de personificatie van
tot in het onpasselijk doorgetrokken aanhankelijkheid. Wees gerust. Ik spuug net zo
graag op u als u op mij. Ik ben geen pro-deo filantroop, mevrouw. Ik ben een
gequalificeerde evangelist. Ik schenk het woord Gods, wat dat voor u ook moge
betekenen. Daarin zit slechts een vleugje menslievendheid. Voor de rest zijn het
regels en wijsheid. En enkele geboden, daar heeft u vast wel eens van gehoord.
Nuttige zaken. Maar géén haardvuursentiment. Neen. Geloof is slavernij maar wie
een Meester heeft wordt beschermd. Zo moet u het zien. En in het u laten dienen zit
Zijn liefde voor u verscholen. Hij is wat verlegen. Een directe loyaliteitsverklaring
zit er niet in denk ik. Ieder heeft zo zijn eigen manieren. Hem dienen is geen plicht
maar een voorrecht. Misschien is God wel het Ego van de mensheid en is het heelal
één grote arrogantie. Ik kan het u niet zeggen.’ De diva tuurt nog altijd beteuterd
haar tas, zoekt haar identiteit daar tussen de asperines en broccoli. ‘En hoe zit dat
dan met al dat lijden in de wereld?’ ‘Praat u niet te hard. De BVD zit overal. Wat
denkt u? Dat ik dergelijke wijsheid in pacht heb om wereldproblemen op te lossen?
Wij hebben wetten die het oplossen van Grote Problemen verbieden. Het hele
Binnenhof zou van de ene dag op de andere op straat staan. Dat laten ze nooit toe.
Begin daaraan en u begeeft zich in een doodlopende weg. Nee, de boodschap die ik
verkondig is: vergeet de wereld en red uzelf. Voeg je tot ons en voeg je tot Hem. Hij
zal je dan van deze hele obligate diaboliek verlossen. U stelt te grote vragen. Daar
mag u niets mee doen. Het is voor uw eigen veiligheid. Ik kan u wel vertellen waarom
Hij zogezegd alles “toelaat”, voor zover Hij dan de dingen hier toelaat, want wees
daar nog maar niet zo zeker van. Maar u zou er niet op voorbereid zijn. U kunt het
niet aan met uw simplistische boodschappenbreintje. Uw hersenen zijn getraind op
het sturen van de juiste impulsen. Het ene been voor het andere, opdat u kunt lopen.
Opdat u uw boodschapjes kunt doen. De kwabben in uw voorhoofd vertellen u
hoeveel centjes u moet afrekenen voor de asperines die u ongetwijfeld hard nodig
hebt. Daarmee houdt u zichzelf in leven. Heel goed. Maar gaat u nu alstublieft niet
zitten nadenken. Levensgevaarlijk.’ ‘Maar wie moet dan hier de boel op orde stellen?
Daar moet over gedacht worden!’ ‘Mevrouw,’ zeg ik terwijl ik krampachtig probeer
mijn geduld te bewaren, ‘wie vandaag de dag pretendeert een oplossing gevonden
te hebben voor de grote vraag-
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stukken of zelfs voor de Grote Chaos loopt kans een flinke boete te krijgen, of zelfs
voorlopige in hechtenis neming. Dat zeg ik net. Het Apparaat pikt zoiets niet. U komt
aanzetten met een Algeheel Goed Functionerend Plan en u zult de Nobelprijs winnen
en tegelijkertijd de gehele ambtenarij en zijn duizenden jaren van heersende
soevereiniteit in één klap omver halen. De denkende elites van alle naties zullen u
naar het leven staan. De huidige orde is gedoemd te sterven. Daarop teert de
samenleving. Graan dat zichzelf maalt zet alle molenaars op straat. U wilt terug naar
het tijdperk van Grote Orde dan wilt u terug naar de Drunen en naar de Hunen en
Barbaren: de knots is de wet. En de rode loper waarop de heersers schrijden is niets
anders dan het vergoten volksbloed. Mevrouw dat is orde. Het Nazidom is orde. Het
fascisme staat of valt met het behoud van orde. Maar heb geen vrees. Communisme
komt terug. Gods Rijk komt terug. Iedereen die in Hem gelooft krijgt bij de Poort
een hamer en een sikkel en een eigen kaveltje op het Algrote Groen. Dan is het
werken. Voor jezelf, begrepen? Voor het gezinnetje dat je daar hebt. Want God zal
je niets wat menselijk is verbieden. Maar begaat u een misstap, dan vallen we er
allemaal voor. Geen straf voor het individu. En voer je geen reet uit daarboven, dan
sterf je want alleen zij die helpen zullen geholpen worden.’ Een ouwe lor tikt op mijn
schouders. Ik heb ongemerkt publiek gekregen. ‘Waarom zeggen zoveel mensen dan
dat God niet bestaat?’ ‘Subtiele vorm van massahysterie.’ ‘En waarom is er zoveel
ellende op aarde?’ ‘Is al gevraagd! U moet wel opletten.’ Er wordt nu over en weer
geroepen. Niet iedereen is me vijandig gezind. Er zijn er die hun vuisten ballen maar
er zijn er ook die de opstandelingen vastklampen, die naar me wijzen, die gretig ja
knikken en zeggen dat ik wijs gesproken heb. Er zijn er die langzaam wegslenteren.
Ik zal ze niet weerhouden. Er zijn er die aarzelend dichterbij komen. Ik zal ze niet
aanhalen. Mensen zijn nergens zo broos als wanneer zij twijfelen. Ik maak daar geen
misbruik van. Ik haal ze niet over. Nee, ik stook het vuur in ze op, laat de twijfels
groeien. Ik teer op de pijn van anderen, op de vertrokken gezichten, de gedrongen
postuurs, het wegkwijnen. Deze strijd moeten ze zelf beslechtigen. Laat ik slechts
de brancard zijn die ze afvoert. ‘Maar kunnen we dan niet net zo goed het Paradijs
hier op onze aardkloot neerpoten?’ ‘Meneer, hallo! Waar denkt u dat we al duizend
jaar mee bezig zijn? Neen, ons bestaan is een knap staaltje wanspoed. Spectaculaire
pech. Het tijdperk van het denken is voorbij. Dat wordt nu voor ons gedaan. Geloven
is wat de klok slaat. Daar is geen Haagse wig tussen te krijgen. Ons rationeel, bij het
volle verstand dus, voorbereiden op een Nieuwe Wereld. Niet één waarin we vrij
zijn, want dat zijn we nu, en kijk maar eens in wat voor een beerput we spartelen,
maar een Nieuwe Wereld waarin
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iedereen zijn plaats heeft, even groot, ongeacht de status die men nu geniet, en waarin
men omgaat met zichzelf en van daaruit leeft voor elkaar. Haaks dus op wat jullie
reetkevers nu massaal aan het bekokstoven zijn.’ ‘Neem mij niet kwalijk,’ mompelt
de gast achter zijn kraag.
Ik wend me weer tot mijn eerste toehoorder, de vrouw met de boodschappentas.
Het is me niet ontgaan dat haar enigszins verbogen en verbolgen houding heeft plaats
gemaakt voor een gerechte rug en geopende ogen. ‘Kijk, het zijn ook allemaal maar
definities. Leuzes. Heeft niets om het lijf. Maar luister. Ik ben geen religieuze snob.
Geen met zijn zieke ziel koketterende penitent. Neen mevrouw. Ik ben een realist.
Vroeger dacht ik ook: eeuwig geloof is een mooi verpakt recividisme van sociale
slavernij. En ik had gelijk. Maar je moet het positief zien. Indoctrinatie, manipulatie:
Neen! U dient zelf te oordelen. En óver uzelf te oordelen. Vergeet de wereld. Hier,
laat mij ter illustratie een verhaal vertellen...’
yorgos dalman
In het volgende nummer het tweede deel van Christenhoer.
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Een appel
De ene keer ben je een meisje
zachtgeurend als een appel
dan weer een halfvergane zangeres
maar als je een vriend was
zouden we naar een kroeg gaan
om te praten en te lachen
in de wartaal van de liefde
maar dat idee verdraag je niet
zo iemand zal je nooit worden.

henk houthoff
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Lisboa antiqua
In het pathetische café
‘Het einde van de wereld’
bezingt een resolute stem
de ons bekende zee
en de straten uit een almanak
bevolkt door bestofte idealen
je kent het wel:
de dagen die ik achterliet
zijn als gras
maar in de diepe, diepe stroom
van mijn gedachten
zwem jij
minzaam wuivend
naar de uitgestorven vissen
maar als ik een fado
zou moeten zijn, welnu
dan één van minder woorden
geen vlinders
als opengeslagen prentenboeken
maar liever als de schaduw
van je sok.
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Ten slotte
A Short Film about Killing beleefde zijn première op het filmfestival van Cannes in
1988. Gilles Jacob, de directeur van het festival, had het aangedurfd deze film - over
de moord van een jongen op een taxichauffeur - voor het hoofdprogramma te
selecteren. Bij de eerste vertoning, 's avonds om acht uur, liep de halve zaal weg.
Mensen begonnen te braken en er werd gefloten. De regisseur stond na afloop nerveus
rokend onderaan de trappen, om de reacties van het publiek af te wachten. Hij had
zich wat verdekt opgesteld, alsof hij zich geneerde. Daarna, zo vertelt ons een
Nederlandse filmscribent, liep hij een uur lang zwijgend over de boulevard van de
stad.
Ikzelf zag de film bijna een jaar later. Ik zat hem uit, al scheelde het niet veel.
Nooit ben ik zo van een film geschrokken. A Short Film about Killing begint met een
wat sloffige jongen die door de straten van Warschau slentert. Hij trapt naar duiven,
duwt een man om in een urinoir en gooit een steen naar een auto. Af en toe staat hij
stil, en staart naar stralende mensen op reclameposters. Mensen schrikken van hem,
en hij lacht. De camera staat vlak op zijn gezicht. Voortdurend verkeerslawaai
vervormt de geluiden, en over alle beelden ligt een vieze, groengele waas, met zwarte
vlekken in de hoeken. Alles lijkt verkrampt, in ademnood.
De jongen, Jacek, stapt een willekeurige taxi in, en hij vraagt de chauffeur naar
een afgelegen plek te rijden. ‘Hier stoppen,’ zegt hij dan, en direct slaat hij een touw
om de keel van de chauffeur. Jacek trekt het touw zo strak aan dat de chauffeur
omhoog komt van zijn stoel. Zijn voet glijdt van het gaspedaal af en de auto komt tot
stilstand. Langzaam rijdt verderop langs de dijk een fietser, die niets ziet of wil zien.
De chauffeur drukt in wanhoop zijn hand op de claxon; het lawaai is ondraaglijk.
Jacek schiet uit de auto en opent het voorportier. Met een ijzeren staaf slaat hij
de arm van de chauffeur kapot. Dan beukt hij in op het hoofd - bloed gutst aan alle
kanten van het gezicht af. Jacek bukt voorover en ziet de chauffeur in de ogen. ‘Jezus,’
mompelt hij en een moment lang verliest hij, overdonderd door wat hij heeft
aangericht, zijn verwrongen trekken. Dan springt hij op en haalt een deken uit de
achterbak. Hij wikkelt de deken rond het hoofd van de chauffeur, die geen geluid
meer maakt.
Aan beide voeten sleurt Jacek het lichaam de auto uit, en sleept het de berm in.
Daar brengt de chauffeur toch nog enkele woorden uit. ‘Ik kan niet ... alsjeblieft.’
Jacek rent naar de waterkant en komt terug met een grote kei. Hij knielt neer bij de
chauffeur, heft de kei boven zijn hoofd en aarzelt. De gele kleur van de hemel boven
hem is bevlekter dan ooit. Dan deelt hij een laatste klap uit.
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Uiteindelijk komt hij tot bedaren in de auto, en hij zet de radio aan, totdat het
opgewekte liedje hem razend maakt en hij het apparaat lostrekt en het water in gooit.
Het lichaam van de chauffeur ligt aan de kant, eindelijk stil.
Later in de film wordt Jacek berecht, en tenslotte geëxecuteerd door ophanging.
Een verklaring voor zijn daad wordt niet gegeven. Alleen is duidelijk dat het om een
dolende jongen ging in een harteloze wereld. De advocaat die hem verdedigde blijft
vertwijfeld achter. Wetten zijn nodig, zegt hij, om de mens te verbeteren. Maar wie
heeft het recht een doodstraf uit te spreken? Zijn zij die een dergelijke wet uitmaken
zelf onschuldig? Want zo is de dood in A Short Film about Killing - niet dramatisch
of iets dat duidelijkheid schept, maar zinloos en in geen enkel opzicht groots of
rechtvaardig.
Krzysztof Kieslowksi maakte films over morele keuzes en hun consequenties. Zijn
uitzicht was somber, maar menselijke waardigheid bestaat in zijn werk, bij hen die
voor respect of liefde kiezen, en alles wat dood maakt bestrijden. Zijn beste films zijn
eenvoudig, en zonder veel woorden - alles wordt uitgedrukt in het beeld. Hij werd
bekend met zijn tiendelige reeks televisiefilms Dekalog, gebaseerd op de Tien Geboden
[A Short Film abaut Killing is een speelfilmversie van deel vijf hiervan]. Na zijn
laatste, teleurstellende trilogie Trois Couleurs besloot hij in '93 te stoppen met filmen.
Hij was vermoeid, zei hij, en hij hoopte niet lang meer te leven. Een hartaanval
maakte een eind aan zijn leven, op 13 maart, 54 jaar oud.
‘De wereld is op het diepste punt beland,’ zei hij in een tv-interview. ‘En verder
weet ik het ook niet.’
erik brus
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Literaire agenda Rotterdam - Rijnmond: april 1995
ZONDAG

14
POËZIE IN DE CONSUL
Met optredens van o.a. Mechteld Teekens, Aziz El Manouzi, Ina
van Vondel. Muziek Koos Pettinga die liedjes zingt op tekst van de
dichter Leo Stilma. Presentatie: Joz Knoop. Met open podium.
Aanmelden op de middag zelf bij de presentatrice. CAFÉ DE CONSUL:
WESTERSINGEL 28: AANVANG 13.45: TOEGANG GRATIS

VRIJDAG

19
TAALTHEATER
Multi-disciplinair programma met optredens van o.a. Arie van der
Krogt [zang en gitaar], Henk Houthoff [poëzie], Finn [muzikale
performance], Steve Scott [poëzie], Joop's diashow [beeldende
kunst] en ‘Peters bluesband’. Presentatie: Janny Veninga. POPULAR:
WEST KRUISKADE 26: AANVANG 21.30 UUR: ZAAL OPEN 21.00 UUR:
TOEGANG ƒ7,50 / PASSEN ƒ5,-

ZONDAG

14
DUNYA OPEN PODIUM POËZIE - FEESTELIJKE AFSLUITING
VAN DE SERIE
Voordrachten van o.a. Felix de Rooij, Ibramhim Selman, Aboe Rosa
Wolf, Toama Al-Hodhiji, Ali Moussawi, Habieba Achahbar, Marion
Altena, Ato Kwamena Amissah. Presentator: Rudy Lion Sjin Tjoe.
Voordracht van de Nederlandse vertalingen: Igma van Putte- de
Windt. BIBLIOTHEEKTHEATER: HOOGSTRAAT 8: AANVANG 14.00
UUR: TOEGANG GRATIS: RESERVEREN 010 281 62 62

ZONDAG

21
JONGE SLA
Peter Goedhart en Eric van der Croft brengen een muzikaal Van
Ostayenprogramma. Overige gasten Hermine Landvreugd en Cynthia
MacLeod. Vaste rubrieken: Stefan Rovers bespreekt kinder- en
jeugdboeken in Extra Jonge Sla, Francisco van Jole verzorgt het
onderdeel Literatuur op Internet en Theater Bonheur presenteert De
Bloemlezing. Organisatie: Stichting Littera Rotterdam. Presentatie:
Edith Zuiderent. ZAAL DE UNIE: AANVANG 14.30 UUR: TOEGANG
ƒ10,- / ƒ7,50
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25
INGO SCHULZE - LEEST UIT ‘33 AUGENBLICKE DES
GLÜCKS’ [1995]
Voor zijn eerste roman ontving Ingo Schulze de Döblin-Förderpreis,
de Aspekte-literatur-Preis. Zijn boek bestaat uit 33 verhalen die zich
alle in St. Petersburg afspelen. Thema's armoede en mafia. Voertaal
Duits/Nederlands. GOETHE INSTITUT: 'S GRAVENDIJKWAL 50-52:
AANVANG 20.00 UUR: RESERVEREN 010 436 54 11

DONDERDAG

25
SCHRIJVERSDINER
Schrijversschool SKVR. Een avond gewijd aan de Marokkaanse
literatuur met een Marokkaanse maaltijd en Marokkaanse muziek.
BIBLIOTHEEKTHEATER: HOOGSTRAAT 110: AANVANG 19.00 UUR:
TOEGANG ƒ45,-

DONDERDAG

ZONDAG

28
EQUATOR VERHALEN - EEN FAMILIEPROGRAMMA MET
VERHALEN EN MUZIEK UIT ALLE WINDSTREKEN
Presentatie: Paul Middellijn. BIBLIOTHEEKTHEATER: HOOGSTRAAT
110: AANVANG 14.00 UUR: TOEGANG ƒ10,- / ƒ7,50
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Over de auteurs.....
Jana Beranová [Tsjechië]
ONTVLUCHTTE TSJECHIË MET HAAR OUDERS EN STUDEERDE IN ROTTERDAM AF
IN DE ECONOMIE. NU IS ZE DICHTERES EN BEËDIGD VERTAALSTER TSJECHISCH.
ZE PUBLICEERDE O.A. TWEE POËZIEBUNDELS EN EEN PROZABUNDEL. DE
GEDICHTEN OPGENOMEN IN DIT NUMMER ZIJN EEN VOORPUBLICATIE UIT HAAR
DICHTBUNDEL KISKASSEND GEDICHT, WELKE IN MEI
BIJ UITGEVERIJ DE GEUS.

1996 ZAL VERSCHIJNEN

Carrie
WOONT EN WERKT IN ROTTERDAM. ZE IS AL VIJFTIEN JAAR ACTIEF ALS
COLUMNIST OP RADIO RIJNMOND. OOK IS ZE IEDERE ZATERDAG TE BELUISTEREN
IN SPIJKERS MET KOPPEN, HET RADIOPROGRAMMA VAN DE VARA. ENIGE JAREN
GELEDEN WERDEN HAAR COLUMNS GEBUNDELD ONDER DE NAAM OP
OORLOGSPAD. ONDANKS HERHAALDELIJK AANDRINGEN VAN DE NIEUWSGIERIGE
REDACTIE WIL ZE HAAR LEEFTIJD NIET KENBAAR MAKEN.

Yorgos Dalman '73
STUDEERT NOG STEEDS THEATER, FILM EN TELEVISIEWETENSCHAPPEN IN
UTRECHT. HIJ PUBLICEERDE PROZA EN POËZIE O.A. IN MOSSELVOCHT, SCHRIJVERS
IN DE LIFT 1995, JIJJAJIJ EN PRADO. OOK DROEG HIJ REEDS ENIGE KEREN VOOR
UIT EIGEN WERK OP VERSCHILLENDE LITERAIRE PODIA IN DEN LANDE, O.A.
TIJDENS HET WINTERFESTIVAL VAN LITTERA ROTTERDAM.

Richard Dekker '69
WOONT IN UTRECHT, MAAR KOMT REGELMATIG NAAR ROTTERDAM OM ZIJN
FAVORIETE VOETBALCLUB SPARTA AAN TE MOEDIGEN. DEZE MAAND IS HET
WERK VAN RICHARD DEKKER O.A. TE BEWONDEREN OP DE CENTERFOLD MET
HET GEDICHT GAUGUIN BEN IK. EEN WARE SMULPARTIJ VOOR DE IN DE PACIFIC
GESPECIALISEERDE CULTUREEL-ANTROPOLOOG EN GAUGUIN-KENNERS. ALDUS
DE AUTEUR. HIJ PUBLICEERDE EERDER IN L'ART FROID EN PASSIONATE.
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Henk Houthoff '41
WOONT IN ROTTERDAM. HIJ PUBLICEERDE IN DE TWEEDE RONDE EN HET NIEUW
WERELDTIJDSCHRIFT. OOK PUBLICEERT HIJ REGELMATIG IN PASSIONATE,
HETGEEN DE REDACTIE ZEER OP PRIJS STELT. ZO WORDT ER MAANDELIJKS DOOR
DE REDACTIELEDEN VAN DIT TIJDSCHRIFT STRIJD GELEVERD OM DE
HANDGESCHREVEN HOUTHOFFS.

Manuel Kneepkens '42
IS CRIMINOLOOG EN FRACTIEVOORZITTER VAN DE STADSPARTIJ IN ROTTERDAM.
OP 15 MAART JL. PRESENTEERDE HIJ IN HET BIBLIOTHEEKTHEATER IN ROTTERDAM
ZIJN VIJFDE POËZIEBUNDEL LANDSCHAP MET VAKANTIE. DE DRIE GEDICHTEN
OPGENOMEN IN DIT NUMMER WERDEN NOG NIET EERDER GEPUBLICEERD.

Joanan Rutgers '65
IS DICHTER, RECENSENT EN LITERATOR. HIJ PUBLICEERDE IN HOLLANDS
MAANDBLAD, MAATSTAF EN HET ZUIDAFRIKAANSE TYDSKRIF VIR LETTERKUNDE.
JOANAN RUTGERS ONDERSCHEIDT ZICH VAN DE REST VAN DE INZENDERS O.A.
DOOR DE LENGTE VAN ZIJN GEDICHTEN. OOK IS HIJ DE ENIGE ZONDER
TELEFOONAANSLUITING, HETGEEN DE AUTEUR VAN DEZE RUBRIEK ZEER
BETREURT.
Peter Swanborn '63
IS DICHTER EN BEELDEND KUNSTENAAR. OVERDAG VERKOOPT HIJ BLADMUZIEK.
HIJ PUBLICEERDE EERDER IN APPEL, MOSSELVOCHT EN DE GIDS EN DROEG VOOR
OP VERSCHILLENDE LITERAIRE PODIA IN DE REGIO. DEZE MAAND DE TWEEDE
LITERAIRE COLUMN UIT DE REEKS HET BELANG VAN POËZIE DIE IN DE VOLGENDE
MAANDEN IN PASSIONATE ZAL VERSCHIJNEN.

Kees Versteeg '59
IS EEN SOCIAAL BEWOGEN EN POLITIEK GEËNGAGEERD JURIST UIT ROTTERDAM.
OOK DEZE MAAND IS HET BREIN VAN HET NOORDEREILAND WEER PRESENT MET
EEN SERIE SCHERPZINNIGE AFORISMEN UIT EIGEN KEUKEN.

Frans Vogel '35
IS ONLANGS ÉÉNENZESTIG JAAR GEWORDEN. HIJ IS DICHTER EN COLUMNIST IN
HET ROTTERDAMSE UITGAANSMAGAZINE CIRCUIT. MEDIO 1996 VERSCHIJNT ZIJN
POËZIEBUNDEL TE GEK MOMENT BIJ HET CENTRUM BEELDENDE KUNST IN
ROTTERDAM. FRANS VOGEL IS TOT NU TOE DE OUDSTE PUBLICIST IN PASSIONATE.
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[nummer 5]
[... en menig cultuurspeculant]
... en menig cultuurspeculant
in overheidsdienst ziet
vandaag de dag alleen ruimte
voor topliteratuur,
vergetend dat de top van een
berg in de eerste plaats top
is dankzij de berg.
Nederland is groot geworden
dankzij vakmanschap en
middelmaat.
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In den beginne
Zodra ik mijn ogen opende besefte ik dat het een zware dag zou worden. Bij tijd en
wijle dienen ze zich aan, de dagen waarop van alles dreigt mis te gaan. Het beste is
dan om gewoon in bed te blijven en je verder niet te verroeren. Laat mij maar een
dagje overslaan, dacht ik, en sloeg het dekbed weer over mij heen.
Na een minuut of tien vermande ik mezelf en klauterde behoedzaam alsnog uit
bed. Wat een onzin was het om mijn gedrag zo door een weliswaar existentiële, maar
toch ook zeer ordinaire angst te laten leiden. Wanneer ik de goden niet verzocht, zou
mij niets gebeuren. Zolang je geen straat overstak, kon je niet onder lijn 4 komen.
Een knappend geluid van brekend glas deed mij als verstijfd stilstaan. Beteuterd
keek ik naar het vernielde montuur. Er zat niets anders op dan mijn zonnebril met
sterke glazen op te zetten. Bij aanschaf van die bril had ik echter in een overmoedige
bui een zeer donkere tint uitgezocht; de grootheidswaanzin van het moment gaf mij
in dat onder bepaalde omstandigheden het handig kon zijn mij anoniem over straat
te begeven.
Gelukkig slaagde ik erin zonder de ene de andere bril te vinden en opgelucht zette
ik het Ray Charles-montuur op. Het werd meteen nacht in de kamer, zodat ik
genoodzaakt was alle lichten in huis te ontsteken. Aangezien ik vreesde onder een
vrachtwagen te komen, besloot ik hem ook op te houden toen ik voor een boodschap
de stad in moest. Er helemaal gerust op was ik niet, want buiten was het zwaar
bewolkt en niet veel warmer dan een graad of zes. Mijn voorgevoel was juist, want
nauwelijks had ik de Zwaerdecroon verlaten of kinderen riepen mij na. ‘Hé blinde,
is je hond weggelopen?’ schreeuwde een van de snotapen gevat. Dat had ik toch niet
helemaal met mijn anonimiteit bedoeld. In plaats van mij aan de wereld te onttrekken
zorgde de bril ervoor dat ik er tot toetrad.
Dat idee hield mij zodanig bezig dat ik na alarmerend gerinkel ternauwernood
een tram ontweek. Ik keek het gevaarte na en tot mijn stomme verbazing bleek het
een rood-witte kleur te hebben en op weg te zijn naar de Zürichsee. Ik besloot het
spoor van de dalende tramwagens te volgen en verkoeling te zoeken langs de Limmat,
want door de föhn was de temperatuur flink opgelopen. Routineus hield ik mijn
blindenstok loodrecht voor me en stak zonder te kijken en zonder enige angst de
Bürkliplatz over. Het slapende meer waaraan Joyce ooit over het weerspiegelende
licht van de oeverlampen dichtte bood mij een uitzicht op de bergen aan de overzijde.
Verveeld hing ik over een reling, keek naar beneden en grijnsde. ‘Mijn naam is Theo
Gantenbein en ik bedonder mijn vrouw Lila,’ sprak ik tot mezelf. Maar dat had u
wellicht reeds begrepen.
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Gantenbein, de protagonist uit de roman van Max Frisch weet niet wie hij werkelijk
is. Als een van de mogelijke antwoorden op die vraag neemt hij de rol van blinde
man aan, maar het had evengoed die van dove kruidenier kunnen zijn. Zijn probleem
is dat van de hedendaagse mens die door het wegvallen van een legitimerende
waarheid kampt met een identiteitsprobleem. Daar waar vroeger christendom middels
het verdienen van een plaats in de hemel en verlichtingsideeën door het verwezenlijken
van vrijheid de mens een raison d'être gaven, is het huidig begrip ‘mens’ volledig
uitgehold. Het enige dat resteert is de vorm die het existentiële vacuüm omhult en
aan het oog onttrekt. Op de vraag wie wij zijn geven wij bakker, schrijver, of blinde
man als antwoord. Veel meer dan de mogelijke houdingen die wij kunnen aannemen
zijn deze antwoorden echter niet. Je kan bovendien op een dag stoppen met bakken
en schrijver of blind worden.
Een mensbeeld waarin de vorm de inhoud domineert vindt uiteraard zijn weerslag
in alle geledingen van de maatschappij. In de politiek zijn ideologische uitgangspunten
vervangen door snelle reclamespots waarin een produkt verkocht wordt. Daarnaast
is New Age het voorbeeld van een religieuze beweging waarin de uiterlijke vormen
de traditionele boodschap moeten vervangen. En natuurlijk heeft deze ontwikkeling
ook consequenties voor de kunst. De tijd dat een bepaalde groep auteurs - om maar
op bekend terrein te blijven - volgens een bepaalde waarheid een alomvattende
concept van hoe te moeten schrijven ontwierpen, ligt achter ons - en misschien ook
wel voor ons. Of je dit nu betreurt of niet, een ieder die zich met literatuur bezighoudt
kan hier niet aan voorbijgaan.
Het meest wezenlijke voor de mens is zijn identiteit. Vandaar Gantenbeins
onophoudelijke zoektocht. Want de vraag naar wie wij zijn moet voortdurend
beantwoord worden. Op het politieke vlak is een oplevend nationalisme het antwoord
op de ideologische gezichtloosheid van de partijen. Naast deze ontwikkeling wordt
bijvoorbeeld de nihilistische dreiging op religieus terrein met fundamentalisme
bestreden. Ook in de literatuur zou iets dergelijks kunnen plaatsvinden. Ik stel me
voor: een soort lokale identiteit, dus één waar literaire boompjes met groene blaadjes
in bijvoorbeeld Rotterdamse aarde wortelen. Want zei Gerrit Komrij al niet dat er
een Nederlandse én een Rotterdamse literatuur is.
's Avonds laat liep ik - nog altijd met zonnebril - voor een héél andere boodschap
door de stad. Een auto met een Frans nummerbord temperde vaart en reed enige
tijd met mij op. De bestuurder keek een paar keer om zich heen en draaide toen het
raampje open. ‘Hé monsieur, do you sell hashish?’ vroeg hij met het accent van
Peter Sellers.
Van een blinde was ik in een drugsdealer veranderd.
giel van strien
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Het plan
Nadat hij voor de vierde keer het naargeestige mechanische geluid heeft gehoord
staat hij op en loopt naar buiten. Er is nu even niets te doen weet hij, maar dat weet
hij al bijna dertig jaar.
Hoe lang heeft hij in al die tijd staan wachten? Elke week ongeveer vijf minuten,
dat zijn tweehonderdzestig minuten per jaar en maakt in dertig jaar dus bijna
achtduizend. Achtduizend minuten wachten om jezelf niet ouder te zien worden,
denkt Bronsteen. Hij verbaast zich niet over deze snelle rekensom, hoofdrekenen is
altijd zijn sterkste kant geweest. Waar hij wel versteld van staat is het besef dat hij
moest wachten om zichzelf niet ouder te zien worden.
‘Daar zit een tegenstrijdigheid in,’ denkt Bronsteen. Normaal is dat je niet hoeft
te wachten om een oude kop te krijgen. Als je maar lang genoeg leeft gebeurt dat
vanzelf wel. Je leeft, stort je van de ene crisis in de andere, verliest je haar, wordt
dik en sterft - als je geluk hebt - een niet al te gewelddadige dood in een
bejaardentehuis, wellicht met de resten van een half gebakje nog in je mond, terwijl
de televisie aanstaat. Even slaat de angst bij Bronsteen toe, de angst dat hij zich
vergist heeft. Maar al snel heeft hij zich weer volledig in de hand, zoals het hoort.
Nee, hij heeft niet voor niets gewacht.
Ook nu niet in deze hal, waar iedereen zich zoals gewoonlijk naar het juiste perron
spoedt om de trein te halen. Hij weet zich door ervaring ook heel goed een houding
te geven in die minuten dat hij daar in de stationshal staat. Goed, hij heeft geen kaartje
dat hem het recht verschaft een reis te ondernemen naar verre oorden. Ook de
gewichtige aktentas en regenjas waarmee vele passanten toegerust zijn ontbreken,
evenals de gehaaste blik en het nerveus bestuderen van het polshorloge. Maar niemand
verdenkt hem. De truc zit hem in het feit dat hij hier elke week op een ander uur
komt. En dan nog, hij blijft nooit langer dan strikt noodzakelijk.
Met een tevreden gezicht loopt hij naar de kiosk, pakt een tijdschrift en bladert
het door. Aandachtig bekijkt Bronsteen de afbeeldingen van jonge, frisse modellen
en denkt: ‘jullie ontkomen er niet aan.’ Nu nog even langs de borden lopen waarop
de vertrektijden staan weergegeven en dan is het tijd om terug te keren en op te halen
waarvoor hij gekomen is.
Het ziet er goed uit, stelt hij tevreden vast terwijl hij met rustige pas naar de uitgang
loopt. Net voordat hij de hal verlaat draait hij zich om en werpt een laatste blik op
al die jonge,
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dynamische mensen die nog twee of minder minuten hebben om in te stappen. ‘Loop
maar,’ denkt Bronsteen. ‘Loop zo hard je kunt. Haal die trein maar en zet die walkman
op je hoofd, zodat je die cursus Sanskriet kunt volgen terwijl je ondertussen het
laatste boek van Robert Gipsbeen leest. Het zal niet helpen. Jullie worden toch oud.’
Op maandagavond gaat Bronsteen naar zijn leesclubje. Na zijn pensionering is hem
in een praatgroep voor 65-plussers verteld dat het moeilijk is om na een arbeidzaam
leven ‘verder te gaan in een nieuwe, boeiende fase’.
Wat bedoelden die mensen? Dachten ze dat zijn bestaan als boekhouder op een
advocatenkantoor zo boeiend geweest was? Ja, arbeidzaam wel. Die weledelgestrenge
klerelijers hadden hem zo laten ploeteren en zwoegen dat het een wonder mocht
heten dat hij nog zonder stok liep. Verzet of sabotage heeft hij nooit gepleegd,
ledigheid is immers des duivels oorkussen en bovendien is hij niet zo opgevoed.
Maar ach, die slavendrijvers van dat kantoor zijn reeds tot stof wedergekeerd, of
kwijlende opa's geworden, die hun kleinkinderen kwellen met eindeloze herhalingen
van de schelmenstreken die ze uithaalden met dekselse jaargenoten waarvan de
namen voorgoed vergeten zijn.
Zijn plan, dat hij nu bijna dertig jaar elke week tot uitvoering brengt, zal hem voor
een zelfde lot behoeden. Hij heeft nog geen toupet nodig en doet het nog goed bij
vrouwen beneden de vijfenzestig. Men had de buurvrouw moeten zien kijken toen
hij gisteren kwiek nonchalant over het tuinhekje sprong! Die wilde zo met hem op
vakantie.
De leesclub komt vanavond bij elkaar in het huis van Bram Braamsteeg, een
jeneverstoker op leeftijd die de bijnaam Pipo de clown draagt vanwege zijn
regelmatige gebruik van de uitdrukking ‘sapperdeflap’. De andere twee leden van
de club zijn Hendrik Kraaienbrink, gewezen gemeenteambtenaar en bijgenaamd ‘De
Kraai’ vanwege zijn doortrapte, lafhartige blik en Manfred de Vos, die zo weinig
persoonlijkheid heeft dat het nooit bij iemand is opgekomen hem een bijnaam te
geven. ‘Sapperdeflap, je bent laat,’ zegt Braamsteeg als hij Bronsteen binnenlaat.
Bronsteen begroet de andere leden en gaat aan de lange tafel zitten waar Bram, nadat
hij iedereen koffie heeft ingeschonken, zal aanschuiven om zijn literaire referaat te
houden. Het is te hopen dat het vanavond een beetje interessant wordt, want vorige
week was het een ramp. De Vos besprak toen een werkje van een bakvis die er - met
hulp van een invloedrijke papa - in geslaagd was een boek van de drukpers te laten
rollen waarin verteld werd hoe het was om in een progressief milieu op te groeien.
Echt iets voor De Vos
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om zo'n boek te kiezen.
Braamsteeg heeft een boek gelezen van een of andere Rus, de naam van de schrijver
zegt Bronsteen niets. Het geweldige van het boek schijnt te zijn dat alles zo lang
duurt. Als de hoofdpersoon naar het toilet gaat komt hij daar vijfenveertig bladzijden
later pas vanaf. Ja, zo schoot je wel op met schrijven. De vorm van het licht geroeste,
ietwat verbogen haakje, de WC-bril die het midden hield tussen perfect rond en
elegant ovaal, het niet aflatende lekken van de stortbak, die precies elke tien seconden
een druppel losliet, zenuwachtig kruipend ongedierte in hoeken en gaten en een
opdringerig uit de toiletpot opstijgende gierlucht, die de hoofdpersoon aan vroeger
doet denken en de schrijver de kans geeft eens lekker in dat droeve verleden te spitten.
Wie de arme stoelganger vervolgens dwingt tijdens het tanden-poetsen de laatste
tien jaar van zijn huwelijksleven nog eens kritisch te beschouwen, heeft bij elkaar
al gauw honderd pagina's.
Braamsteeg babbelt maar door. Zijn woorden drijven als wierook de kamer uit.
Bronsteen weet al lang niet meer waar het over gaat, ziet alleen een klomp vlees met
een bewegend gat erin. Voorzichtig bespiedt hij de andere leden van het gezelschap.
De Vos zit wezenloos voor zich uit te staren. Waar kijkt hij naar? Je weet het nooit
bij De Vos. Zou die oude rukker zijn eigen tanden nog hebben? Vast niet. Masturbatie
leidt tot tandbederf, dat weet zelfs een kind. En die De Vos zit er vast en zeker de
hele dag aan. Nee, die tanden staan 's nachts op het nachtkastje. En dat haar. Kom
nou De Vos, maak dat je moeder wijs. Je bent zeven jaar ouder dan ik, dat haar is
niet van jou.
Bronsteen voelt dat hij bekeken wordt. De ogen van de Kraai schieten net te laat
weg als Bronsteen naar hem kijkt. Een licht gevoel van paniek maakt zich van
Bronsteen meester. Waar keken die glitteroogjes naar? Hebben ze soms tekenen van
verval gezien?
‘Onmogelijk,’ denkt Bronsteen. ‘Ik heb een plan, ik blijf eeuwig jong.’ Hij kijkt
naar de Kraai. Een grijze veldmuis is het geworden. Niets is er meer over van zijn
vroegere heroïek. De jeugdige dadendrang is verdwenen, net als zijn zwarte krullen.
Meer dan wat zilveren haren die hier en daar als roos tegen zijn kale schedel plakken
is er niet over. Alleen de kraaienoogjes glimmen als vanouds. Een oude haarloze zak
met twee edelstenen erin. Een snob, die de Nederlandse literatuur ‘alleen nog te
pruimen vindt als ze in het Engels is vertaald.’
De brommende Braamsteeg babbelt maar door. Existentiële eenzaamheid, de
oneindige tijd en het fantastische gebruik van de onomatopee, er komt gewoon geen
einde aan zijn betoog. ‘Sapperdeflap, wat een saai boek,’ denkt Bronsteen en hij
geeuwt.
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Op woensdagavond gaat Bronsteen naar zijn moeder die in een bejaardentehuis
woont. Elke week wil hij een kleine verrassing voor haar meebrengen, elke week
wordt het moeilijker iets origineels te vinden. Moeder is bijna vijfennegentig; een
CD kan ze niet meer horen, een boek niet meer lezen en gebak of andere zoetigheid
mag ze niet meer eten.
‘Er is bezoek voor u, uw zoon,’ trompettert een mooie jonge vrouw in moeders
oor. Bronsteen kust zijn moeder op de wangen en drukt haar een pakje in haar hand.
De oude vrouw staart onbewogen voor zich uit.
‘Een cadeautje, voor u!’ hoort Bronsteen zichzelf schreeuwen en hij voelt zich
plotseling onbeschrijflijk dom. Hij gaat tegenover haar zitten en kijkt zijn moeder
zo vrolijk mogelijk aan. Ze reageert niet. Bronsteen zucht en kijkt langs haar heen
naar de muur waar een gehaakte spreuk hangt. ‘Zoals het klokje thuis tikt, tikt het
nergens’ staat er te lezen. Wat heb je aan een klok die thuis tikt als je bijna niet meer
hoort en niet eens de krant kunt lezen. Als je man al vijftien jaar dood is en je zoon
van zeventig een keer in de week uit beleefdheid een bezoekje brengt. En straks
komen die verdomde feestdagen er weer aan. Zitten we weer met kerstmis een kalkoen
in zijn kont te kijken. Ouderdom, de kroon op het leven, m'n reet!
Bronsteen zet de radio aan en gaat voor het raam staan. ‘Zeg toch eens wat,
moeder,’ fluistert hij in de wetenschap dat ze hem niet hoort. Wat gaat er in je om,
waar denk je aan, wat voel je? Word je nog wel eens geil als je mooie jonge sporters
op de televisie ziet, of zie je ook dat niet eens meer? Hij schrikt bij de gedachte aan
zijn oude moeder, naakt in bed, de vingers tussen haar benen. Mocht je zoiets wel
denken? ‘Ik ging alleen maar even suiker halen.’ Bronsteeg kijkt om. Ze zit nog
steeds in dezelfde houding, het pakje in haar handen geklemd.
‘Ze hield van veel suiker in haar koffie.’ ‘Wie moeder, wie hield van suiker?’
‘Toen ik met de klontjes terugkwam zat ze met een glimlach voor zich uit te staren,
alsof ze net een goede grap had gehoord.’
Ineens begrijpt hij het. Mevrouw Te Pas, moeders vriendin in het bejaardentehuis,
is overleden. Wat nu? Hij gunt zich geen tijd om na te denken. ‘Het spijt me moeder.’
Hij ziet het voor zich, de dikke mevrouw Te Pas die in domme verbijstering in het
niets staart, de ogen reeds dof, de slechte adem gestokt. Nu niet in paniek raken, denk
aan het plan. En zeg iets.
‘Ze was al heel oud, bijna negentig. En niet meer zo gezond. Het zat erin dat ze
een keer zou gaan.’
Moeder staat op, in haar ogen staan achterdocht en verachting te lezen. Met een
voor
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haar leeftijd ongewoon krachtige beweging smijt ze het pakje tegen de muur. Geluid
van brekend glas. Daarna begint het overdreven lekker te ruiken in de kamer. Alsof
de slechte adem van mevrouw Te Pas verdreven moet worden.
‘Wat heeft iedereen het weer druk,’ denkt Bronsteen. De aanblik van al die mensen
die zich door de stationshal spoeden geeft hem een intens tevreden gevoel. Allemaal
op de vlucht voor de ouderdom. Bronsteen voelt zich vandaag zó krachtig, zó
zelfverzekerd dat hij het niet eens nodig vindt naar de borden met vertrektijden te
turen, zoals hij gewoon is te doen tijdens de uitvoering van zijn plan. Ook de kiosk
laat hij links liggen.
Na vijf minuten komen de foto's uit de machine rollen. Het ziet er weer goed uit,
zoals altijd eigenlijk. Hij staat er pront op. Kijk die haarinplant nou toch eens.
Fantastisch! Nee, die achtduizend minuten zijn het dubbel en dwars waard geweest
om te wachten.
Thuis gekomen pakt Bronsteen zijn plakboek en lijmt het strookje met de vier
pasfoto's in. Volgende week de laatste foto's van het jaar en dan vol frisse moed in
januari met een nieuw album beginnen. Hij slaat de eerste pagina van het plakboek
op en kijkt naar zichzelf zoals hij er uitzag in januari van dit jaar. De kiekjes van
februari en maart volgen. In april is hij naar de kapper geweest, dat is duidelijk te
zien. Verder is er geen verschil waar te nemen. Van januari tot december bladerend
is hij werkelijk geen dag ouder geworden.
Wat is het jaar eigenlijk hard gegaan. De jaren gaan steeds sneller, zo lijkt het wel.
Wat is er na zeventig jaar overgebleven? Geen vrouw en kinderen, daarvoor is hij
altijd te zeer op zijn vrijheid gesteld geweest. Geld ook al niet; nu ja, een karig
pensioen waar hij net van rond komt. Vrienden? Och, als je die literaire ouwe
lullenclub vrienden wilt noemen. Zijn jeugd, ja die is gebleven, stelt Bronsteen
tevreden vast. Hij hoeft volgende week alleen maar even langs notaris Akersloot om
het plakboek af te geven. Akersloot bergt het voor hem op, bewaart Bronsteens jeugd
achter slot en grendel.
Bronsteen schrikt als de bel gaat. Half elf. Wie komt er op zo'n onmenselijk laat
tijdstip nog aan de deur? Angstig gluurt hij door de gordijnen van de woonkamer.
Verrek, het is de Kraai!
‘Waar was jij vanavond?’ De Kraai's glitteroogjes kijken Bronsteen streng aan.
‘Jij zou een boek bespreken vanavond, weet je nog?’ Bronsteen staat perplex. Hoe
kan hij de leesclub nu vergeten zijn? Dat is hem nog nooit gebeurd.
‘Laat je mij nog binnen of niet?’ Bronsteen maakt een uitnodigend gebaar en volgt
de
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Kraai naar de woonkamer. Hij vergeet nooit iets, voor alles is al jaren een plaats en
een tijd in zijn leven. Hij schenkt voor de Kraai een jonge jenever in die hij heeft
staan voor het geval er eens bezoek komt. ‘Die fles heb ik jaren geleden gekocht en
hij is niet eens half leeg,’ denkt Bronsteen.
‘Zeg eens eerlijk,’ begint de Kraai. ‘Heb jij nog wel zin in die literaire avondjes?
Eerlijk zeggen.’ ‘Jawel, het is alleen, ik vind het zo erg dat...’ Bronsteens onderlip
trilt.
‘Dat wat, dat wat, zeg het maar! Dat Braamsteeg en de Vos altijd van die
verschrikkelijke boeken willen bespreken? Zeg het maar, want ik vind dat ook
vreselij...’
‘Nee man, hou toch eens op! Je begrijpt het helemaal niet.’ Bronsteen is opgestaan
en loopt, de handen diep in de broekzakken gestoken, onrustig heen en weer door
de kamer. Moet hij het de Kraai vertellen of niet? Hij zou wel willen, maar durft het
niet. Want hoe gaat het met zulke vertrouwelijke gesprekken; hij begint met iets en
van het een komt het ander. Voor hij het weet heeft hij veel meer verteld dan hij
aanvankelijk van plan was. En is het ook niet een beetje belachelijk voor een man
van zeventig om meteen in paniek te raken als hij eens iets vergeten is? Dat hoeft
heus niet te wijzen op een beginnende dementie. Het hoort gewoon bij het... Het...
Zijn hart begint sneller te kloppen.
‘O ja, dat was ik bijna vergeten,’ zegt de Kraai en tast in de binnenzak van zijn
colbert. Mijn God, een foto, de Kraai heeft een foto! ‘Het is ongelooflijk hoe lang
zo'n rolletje nog goed blijft. Ik vond het vorige week in een doos op zolder en heb
het meteen laten ontwikkelen. Weet je nog die vakantie in Italië, vijftien jaar geleden?’
‘Alles is verloren,’ denkt Bronsteen. Het is te laat, hij heeft al naar de foto gekeken.
Daar staat hij op een plein in Florence. Wat is hij nog jong! Vijfenvijftig slechts.
‘Je had dit niet mogen doen,’ fluistert Bronsteen met hese stem. ‘Je maakt mij
kapot.’ Kraaienbrink staat snel op en weet nog net te voorkomen dat Bronsteen tegen
de grond stort.
‘Zeg wat heb jij ineens?’ Bronsteen, die op de bank is gaan zitten, staart naar zijn
vlekkeloos schone tapijt. ‘Ik dacht dat ik het tegen kon houden, Kraai. Het is gek,
maar ik dacht het echt.’
‘Bronsteen, wat lul je nou. Waar heb je het over?’ Bronsteen staat op en loopt naar
zijn bureau waarop zijn plakboek ligt, verborgen onder een stapel
belastingformulieren. De Kraai slaat de bladzijden van het boek om, bekijkt
nauwkeurig de foto's. ‘Zeg eens, wat is dit?’
‘Het is een elixer,’ begint Bronsteen met doffe stem. ‘Een elixer tegen de ouderdom,
tegen de overbodigheid, het niet produktieve. O, wat haat ik de jeugd, met haar
vanzelfsprekende
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gave uiterlijk. Die arrogante snelheid waarmee ze je in alles passeren. De nauwelijks
verholen irritatie als ze er niet langs kunnen en even op je moeten wachten.
‘Die walgelijke eufemismen waarmee reclame- en beleidsmakers de ouderdom
steevast willen omtoveren in een permanent feest. Een goed verzorgde oude dag of
de derde jeugd heet het dan. Een nieuwe, boeiende fase heette het in mijn geval. En
dan die idiote lieve opaatjes die, blakend van gezondheid en levenslust, in de
televisiereclame mogen optreden als wijze oude heer. Maar als je te kennen geeft
dat je niet met pensioen wilt, zeggen ze dat er nu eenmaal een tijd van komen is en
een tijd van gaan en dat je van je welverdiende rust mag gaan genieten. MAG?
MOET!
‘De dood klopt elke dag aan mijn deur. Ik doe niet open natuurlijk. Dus loopt hij
door, een grijnslach op zijn gezicht. Hij weet wel dat ik thuis ben, maar laat het nog
maar even zo. Op een dag zal hij de deur intrappen en mij desnoods aan mijn haren
meeslepen.
‘God zal mij om uitleg vragen. Wat was dat Bronsteen? zal hij zeggen. Te denken
dat je zou kunnen ontsnappen aan het lot dat ieder mens beschoren is? Hoogmoed
mijn jongen. Meer dan een tijdelijk lidmaatschap kan ik je voorlopig niet bieden.
Kraai, je moet mij helpen. Ik ben bang.’
Kraaienbrink strijkt Bronsteen door zijn haren. ‘Ik help je.’
‘Denk je dat we het halen?’ vraagt Bronsteen en kijkt voor de zoveelste keer op zijn
horloge. Kraaienbrink knikt geruststellend en schakelt naar een hogere versnelling.
Het bestelbusje schiet vooruit.
‘Jeeeehaaa,’ schreeuwt de Kraai en zet Bronsteens jeneverfles aan zijn mond. ‘Een
road-movie voor bejaarden, Bronsteen, verdomd als het niet waar is.’
Bronsteen zegt niets, kijkt alleen maar bezorgd van de kilometerteller naar de
jeneverfles en van de fles naar zijn horloge. Nog een half uur, dan begint het nieuwe
jaar.
‘De zee, ik zie de zee!’ krast Kraaienbrink theatraal.
‘Drink niet zo veel.’
‘Into each life some rain must fall,’ zingt Kraaienbrink en stuift het strand op.
‘Niet zo hard.’ Als de bus tot stilstand komt, begint Bronsteen meteen uit te laden.
De kraai maakt een kleine kuil in het zand en vult het met houtsnippers en papier.
Het is tien voor twaalf.
‘Ben je er klaar voor?’
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Bronsteen knikt. De kraai gooit wat spiritus over de houtsnippers en strijkt een lucifer
af.
‘Ga je gang.’ Bronsteen pakt een plakboek en houdt de kaft in het vuur. Het wil
niet zo snel vlam vatten als hij had gedacht. Hij kijkt op zijn horloge; vijf voor twaalf.
Dan staat hij op en begint de vijf dozen met plakboeken tegen elkaar aan te
schuiven. Hij giet de hele fles spiritus over de boeken leeg.
‘Maak de champagneflessen maar alvast open.’ Eén lucifer is dit keer genoeg.
paul van der schoor

Pompeji
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]

Passionate. Jaargang 3

17/I

[Dat waren nog eens tijden!]
dat waren nog eens tijden!
De gefortuneerde burgerij woonde rustig in de prestigieuze villawijken en godbetert! - het muesli-ontbijt was nog niet zalig verklaard, omdat de heersende
romantiek alles deed verteren. Nederland; voor de oorlog, zeg 1935, die tijd dus. Het
verschil tussen leedverwekkend en angstverwekkend was nog voer voor psychologen,
gefundenes fressen voor psychiaters [daar hadden we er gelukkig nog maar weinig
van], terwijl een vleugje esthetische correctheid als een zorg voor later werd afgedaan.
De looskletsende, tuitvormige drilpudding producerende neuroten, lieten zich nog
niet al te opvallend buiten hun rondom München opgeslagen tentenkampen
aanschouwen.
Dat waren nog eens tijden!
Proza en Poëzie stonden innig verstrengeld op een sokkel, die tot aan de hemel
reikte; de literaire critici en recensenten werden nog niet tot de dikhuiden gerekend;
hun was de zielkundige verfijndheid van de rinoceros nog geheel onbekend. Nederland
schreef en Nederland las.
Dat waren nog eens tijden!
Problemen tussen literaire heavyweights onderling, werden middels polemieken
en/of vuurvol geschreven schotschriften uitgevochten. Dat werd een ware kunstvorm;
de Nederlandse Letteren zijn daar meer dan wel bij gevaren.
Bleek het papier uiteindelijk niet voldoende
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om uiting te geven aan je oprechte aversie of diepste zieleroerselen, ja dan restte je
maar één alternatief: de oorvijg of kinnebakslag.
Zo werd het op een avond dichter en virtuoos vertaler Martinus Nijhoff allemaal wat
te veel en liep, lichtgevoet in alcoholische nevelen, recht op schrijver Edgar du Perron
toe en schreeuwde: ‘Nu wil ik verdomme wel eens weten wat jij tegen me hebt!’
Dit gebeurde in het destijds nog echt deftige Americain; tegenwoordig een lustoord
voor gesjeesde analfabeten, met maskers uit Peru aan de schrijfkamermuur, zodat
de integere Du Perron, met zijn aangeboren gevoel voor decorum, verplicht werd tot
antwoorden.
‘Dat kan beter bij een andere gelegenheid.’
Daar wilde Nijhoff niets van weten, zodat uiteindelijk beide kemphanen op het
Leidseplein tot een echte kloppartij geraakten. Natuurlijk had ook deze ruzie weer
rechtstreeks met Jan Jacob Slauerhoff te maken; met afstand de grootste querulant
uit de Vaderlandse literaire geschiedenis, maar tevens wel één der grootste dichters
uit die tijd.
Dat waren nog eens tijden!
Nadat een drietal Amsterdamse taxichauffeurs de twee reuzen had gescheiden,
voegde de meer dan middelmatige vuistvechter Nijhoff zijn opponent toe: ‘We moeten
er morgen nog eens over praten en afdrinken.’
Dat waren nog eens tijden!
Want; 't is echt niet anders, zo is het spel en zo behoort het gespeeld te worden!
Du Perron ging niet op deze invitatie in en wierp deze, wellicht door omstandigheden,
opgeroepen jovialiteit, verre van zich. Niet uit blinde haatdragendheid, maar omdat
hij - indien iemand voor hem had afgedaan - immer heel consequent bleef.
Zo bleef hij ook zonder mankeren naast Slauerhoff staan; zo standvastig, dat zelfs
Simon Vestdijk daar weer een schuchter vraagteken naast plaatste.
Dat waren nog eens tijden!
Nu leven we in de ijstijd van de denderende stilte. Maand na maand komen
uitgevers met wéér een nieuwe literaire ontdekking voor uw boekenplank aangesneld,
maar keer op keer wordt de grootspraak van deze boekpaladijnen door de ramsj
achterhaald. De neo-Nederlandse literatuur is verworden tot een mierzoet
versuikerspind spinneweb; vol aan onderkoelde vuurvliegjes.
Van oorsprong behoren polemist en columnist de literatuur serieus op te vatten,
terwijl de pamflettist, vanwege zijn opzet, stijl en eventueel risicovolle
onderwerpbehandeling, juist door de literatuur met egards moet worden behandeld.
Vergeet 't maar, dit zijn andere tijden!
De staat van de Nederlandse e-columnie is ronduit deplorabel; de inflatie aan eigen
originali-
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teit en daarmee gepaard gaande hersenloze verruktheid, doet menig adept van het
Amsterdamse grachten-circuit, de autoriteit van het geheiligd privé-domein betreden,
om als opgedirkte puritein, collega paginavullertje te betichten van bordeelbezoek
of anderszins.
Dit is de huidige tijd!
A zegt dat B een dief is;
C stelt dat A lange vingers heeft:
D beticht B van plagiaat en stuitend spraakgebrek;
E kan niet schrijven, maar wenst te ventileren, dat
C het met D doet, terwijl die toch overduidelijk in de huwelijkse staat met A
verkeert...
Oftewel: het opblazen en leegpompen van de tegenstander op een verhullende wijze,
zodat u denkt, met hele grote denkers vandoen te hebben.
Dit zijn barre tijden!
Als iemand vraagt hoe laat het is; bij mij vijf over twaalf.
Grote denkers...?
Lilliputters op plateauzolen!
jacob nederlof
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Aforismen
■ Idealisme is de meest verheven vorm van zelfvernietiging.
■ Het socialisme is op z'n retour omdat wij dit ook zijn.
■ Ik kan niet-rokers niet uitstaan omdat ze zo verdomd stiekem meeroken.
■ Nog even, en elke sigaar die je in gezelschap opsteekt veroorzaakt een kleine
Cuba-crisis.
■ Liefde is de hebzucht van de ziel.
■ Impotentie gaat heel vaak samen met jubeltenen.
■ De dood houdt de wereld jong.
■ In het eeuwige leven zweef je ook gewoon elke dag naar je werk.
■ Ik geloof dat mannen meer in het huishouden zouden doen als er leukere
schortjes te koop waren.
■ Huisman: als ik een vrouw was geweest had ik pilote of bouwvakster willen
worden.
■ Mensen bij wie om de haverklap alle stoppen doorspringen, moeten hun
chirurg eens vragen om een aardlekschakelaar.
■ [Bergbeklimmerswijsheid] Waar een lijzijde is, is ook een loefzijde.
■ Integriteit betekent dat je zuinig bent op die ene haar die je jezelf beter waant
dan anderen.
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■ Kassajuffrouw: als ik schizofrenen met één kaartje naar binnen laat, voelen
ze zich meteen ontzettend gediscrimineerd.
■ Het grootste obstakel op de weg naar het succes is je eigen talent.
■ Als ik voor de keuze stond om geregeerd te worden door een democratie van
de verkeerde mensen, of door een dictatuur van een goed persoon, koos ik voor
mijn eigen staatsgreep.
■ Een zebra op de rug van een andere zebra; het ziet eruit als neuken, maar wie
weet wil er één slechts oversteken.
■ De saaiste tuinman die ik ooit heb meegemaakt ging me uitleggen hoe de
vork in de steel zat.
■ Het staat nu onomstotelijk vast: een kruisboog met ballpoint is een veilig
verjaardags cadeau voor je zoontje.
■ Wasbeer tegen andere wasbeer: waarom loop je toch heel de tijd achter me
aan? Heb ik soms was aan m'n reet?
■ Ik geloof zeker dat je als schrijver enige zelfcensuur moet betrachten in wat
je schrijft, mits je maar genoeg ruimte overhoudt om je familie, je geliefde, je
buren en je collegaschrijvers te kwetsen.
■ [Over de teloorgang van het christendom] Tegenwoordig denken de meeste
mensen dat we met Pasen de kruisiging vieren van het paard van Sinterklaas.
■ In de grammatica van het zwijgen geldt: het ongezegde is het gezegde.
kees versteeg
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Vogelklas
Ik ben een puber in het diepst van mijn gedachten
een kleuter in de krochten van mijn ziel
Een schoolkind dat het nooit heeft kunnen velen
dat het Leven - later dan - zo tegenviel.
Mijn hart een zilvermeeuw besmeurd met olie
de kop geknakt in onbegrepen pijn
Een meeuw voor wie de Vogelklas van Karel
Helaas al lang geen redding meer kan zijn.
Mijn brein verweerd als een bemoste muur
verteerd door alcohol en cocaïne.
Mijn bloed verworden tot een stinkend zuur
Mijn lijf een langzaam dooddraaiende turbine.
Er is geen hoop en geen vergeving voor dit al.
Wel zijn er van die spaarzame momenten
Dat je even lacht, gelooft in dit Heelal.
Maar dat sterft dan wel door Gebrek aan Centen.

bernadette neelissen
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Het Belang van Poëzie [3]
Slechts weinig zichzelf respecterende kunstenaars zijn geneigd hun werk te
kwalificeren als ‘traditioneel’. Zo populair als tegenwoordig het zelfstandig
naamwoord ‘traditie’ is, zo negatief is het bijbehorende adjectief ‘traditioneel’. Wil
men in deze tijd een werk aanprijzen omdat het aansluit bij wat geacht wordt de
traditie te zijn, dan wordt de aanduiding ‘traditioneel’ vervangen door het even
onverwoestbare als tendentieuze ‘klassiek’. Wordt hetzelfde werk geprezen door hen
die alles wat naar geschiedenis ruikt verfoeien, dan heet het opeens modern.
De termen zijn uitgehold, hun ware betekenis op sterven na dood. Een kunstwerk
dat in de eerste plaats opvalt door z'n inwisselbaarheid wordt uitgeroepen tot
volwaardig lid van de traditie; een werk dat uitblinkt in een doordachte en zorgvuldig
geformuleerde uitdrukking van de tijd waarin het ontstaat, wordt klassiek genoemd.
De termen zijn teruggebracht tot niet veel meer dan een gemakzuchtig oordeel, een
oordeel dat niet meer omvat dan een culturele KEMA-keur.
Het is een oordeel even nietszeggend als het woord ‘geniaal’ waartegen ik in de
vorige aflevering van deze rubriek mijn bezwaren heb geuit. Ze zijn als compliment
bedoeld, maar toch worden deze termen in feite gehanteerd om het kunstwerk
monddood te maken. Op slinkse wijze wordt de rijkdom van een kunstwerk genegeerd,
je zou kunnen zeggen: weggepromoveerd. Een voortijdig oordeel, ook wanneer het
positief is, staat de aandacht die nodig is om in een kunstwerk op te gaan, hardnekkig
in de weg.
De woorden ‘traditie’ en ‘klassiek’ worden gehanteerd als stempel van goedkeuring.
Enerzijds voor alle kunst die zich gemakkelijk laat plaatsen omdat ze zich toch alleen
bezighoudt met imitatie en blinde navolging, anderzijds voor al die kunst die zich
richt op restauratie als gevolg van de momenteel wijd verbreide, sentimentele en
mijns inziens zieke roep om Klassieken. Ziek, niet omdat het hier gaat om een pleidooi
voor de ontegenzeglijke waarde van deze Klassieke Werken, maar enkel om het in
ere herstellen van een autoriteit. Een autoriteit die ons moet komen vertellen wat te
denken en vooral wat niet te denken. Een autoriteit die ons in de gelegenheid zal
stellen om algemene regels te formuleren die op elk literair werk toegepast zouden
kunnen worden. Een autoriteit die verloren gegaan zou zijn doordat een vorige
generatie kunstenaars wat al te langdurig op zoek was naar een zogeheten vrijheid
in de kunst.
Het begrip ‘klassiek’ is heden ten dage synoniem aan de schoonheidscultus van
de meerderheid van de bevolking. Klassiek wordt beschouwd als tegengesteld aan
‘modern’, in de zin van ‘natuurlijk’ versus ‘onnatuurlijk’. In zogeheten klassieke
kunst hoopt men kleine en ongevaarlijke variaties op een vertrouwd thema te vinden.
[Alle amusante, maar weinig inhoudelijke begripsver-
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warring ontstaan ten gevolge van het postmodernisme, oftewel het klassiek-moderne
en het modern-klassieke laat ik voor de goede orde terzijde.]
Het begrip ‘traditie’ is verworden tot een symbool van herhaling, tot een ervaring
die gelijk staat aan niet veel meer dan een vluchtige herkenning van iets dat opduikt
uit ons beperkte beeld van het verleden. Het stelt gerust omdat datgene waarvan wij
vergeten waren dat het vrijwel verdwenen was, er toch nog blijkt te zijn. Dat het om
een slap aftreksel gaat stoort ons niet, hierdoor wordt een eventueel pijnlijk besef
van verlies aangenaam verzacht, en wordt het ons eenvoudiger gemaakt om snel op
iets anders over te gaan. Traditie is verworden tot iets dat valse zekerheid geeft en
dat ons niet opzadelt met enige vorm van verantwoordelijkheid. Traditie is overgegaan
in haar tegendeel. Of, zoals de reclamecampagne van een Frans cognacmerk het
onlangs met haar slogan doeltreffend wist te verwoorden: Traditie als Trend.
*
Traditie is niet een gevaarte dat tot stilstand komt op het moment dat een schrijver
zijn pen op papier zet. Traditie is de wisselwerking tussen dat wat reeds is en dat wat
nu gemaakt wordt. Traditie is dynamiek, en is tegengesteld aan conventie. Traditie
behoort tot de roerende en niet tot de onroerende goederen.
Geen dichter die na het voltooien van zijn puberale levensfase nog dichter wil zijn
kan het zonder historisch besef stellen. De oude Grieken zijn hem even geliefd of
vertrouwd als de middeleeuwen, de Romantici of zelfs als de hedendaagse
babbelpoëzie. Dat wil niet zeggen dat hij een onmogelijke hoeveelheid kennis en
eruditie veroverd moet hebben alvorens hij zelf aan het werk kan gaan. Zou dit het
geval zijn, dan zou kennis een remmende factor worden en dat kan nooit de bedoeling
zijn. Waar het om gaat is dat een dichter open staat voor al zijn voorgangers. Hij
moet zich realiseren dat alle fragmenten die tezamen de totaliteit van zijn cultuur
vormen gelijktijdig bestaan, hier en nu, en dat het zogeheten verleden een niet te
onderschatten deel uitmaakt van zijn eigen kleine, particuliere actualiteit. Hij hoeft
niet direct in staat te zijn om een uitvoerig college te geven over de gestage
ontwikkeling van de westerse cultuur sinds Homerus. Liever niet, laat dat maar over
aan de dames en heren kunsthistorici. Het is zijn poëzie waarin een dichter zijn
houding ten aanzien van het verleden kenbaar maakt en het is zijn poëzie waarmee
een dichter het verleden weet te wijzigen.
Dit klinkt wellicht pretentieus, maar U moet zich deze wijziging in de meeste
gevallen dan ook niet te groot voorstellen. Desalniettemin, in het geheel van de
literatuur verandert er iets wanneer er een wezenlijk nieuw, literair kunstwerk ontstaat.
Wat men niet van het leven kan zeggen, kan

Zeezicht
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men wel van de kunst zeggen: het verleden vormt een eenheid. Voordat een nieuw
werk er is vormt de literatuur een gesloten, maar levend geheel waarin elk literair
werk in relatie staat tot alle andere literaire werken. Wanneer zich een wezenlijk
nieuw werk aandient, dan zal dit gesloten geheel opengebroken worden om plaats
te maken voor het nieuwe element. Elke doorbraak van het nieuwe veroorzaakt
noodzakelijkerwijs een tijdelijke desoriëntatie binnen het bestaande geheel. Er moet
binnen dit geheel een nieuwe rangschikking plaatsvinden en ieder aanwezig fragment
wordt, al is het minimaal, aangeraakt door wat is toegevoegd. De innerlijke samenhang
van de traditie wordt gewijzigd als viel er een druppel in een plas water. Er ontstaat
niet alleen een relatie tussen het nieuwe kunstwerk en het reeds bestaande, ook de
reeds bestaande kunstwerken onderling hernemen hun positie. Wezenlijk nieuw is
dát kunstwerk dat dit proces bewerkstelligt.
De metafoor van de druppel en de plas is ongelukkig in zoverre hij impliceert dat
de druppel, eenmaal opgegaan in het geheel, niet meer zichtbaar zou zijn. Binnen de
literaire traditie is het echter zo dat van alle elementen die haar vormen de onderlinge
verschillen wel blijven bestaan. De elementen blijven, ondanks het feit dat ze deel
zijn gaan uitmaken van een groter geheel, in de eerste plaats zelfstandige kunstwerken.
Juist al deze verschillen laten zien wat literatuur is. Het nieuwe kunstwerk en de
reeds bestaande traditie zijn gelijkwaardig. De één verdwijnt niet in de ander. Ze
gaan een relatie aan zonder zichzelf te verloochenen.
Welbeschouwd is er in de literatuur geen verleden. Tijdens het ontstaan van een
kunstwerk doet het verleden zich gelden in het nieuwe. Na voltooiing keert het nieuwe
zich naar het oude en dwingt het oude zich aan te passen. Zo ontstaat het heden als
gevolg van het verleden en zo wordt het verleden gewijzigd door het heden. Binnen
een levende cultuur vindt er een doorgaande en wederzijdse beïnvloeding plaats, de
garantie voor continuïteit. Alleen in de verandering blijft het verleden bewaard.
Ten gevolge van deze dynamiek gaan er ook delen verloren of worden eens
gewaardeerde kunstwerken [tijdelijk] onzichtbaar. Precies hierom kan er nooit sprake
zijn van vooruitgang in de kunst, enkel van voortgang, van ontwikkeling.
*
Wellicht vindt U mij naïef om vol te houden dat er ook in deze tijd nog wezenlijk
nieuwe kunst gemaakt kan worden. Immers, alles is toch al gemaakt. Mijn antwoord
hierop is dat je de Muze misschien wel kunt beledigen, maar dat je haar niet haar
kracht kunt ontnemen.
Zowel het idee dat traditie ballast is, dat het de spontaniteit en de zo noodzakelijke
naïviteit van de kunstenaar in de weg zou staan, als het idee dat alles al gemaakt is
en dat we slechts nog tot herkauwen in staat zijn, getuigen mijns inziens
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van een gebrek aan inventiviteit, van een tekort aan doorzettingsvermogen en van
een spirituele armoede aan de zijde van de kunstenaar.
Tot op heden is er altijd gezocht naar nieuwe vormen, naar nieuwe manieren om
onze ervaring van de werkelijkheid te uiten, vast te leggen en over te dragen. Juist
dit zoeken naar nieuwe vormen is hetgeen dat iemand tot een onderdeel van een
traditie maakt. Blinde navolging is in de traditie uit den boze. De enige vorm van
navolging die traditie toestaat is, paradoxaal genoeg, de vernieuwing, de originaliteit.
De grootste overeenkomst die een traditioneel dichter van nu vertoont met zijn
voorgangers is het zoeken naar nieuwe vormen. Respect voor de oude meesters toon
je niet door hun werk na te bootsen maar door hun zoektocht naar nieuwe vormen
te vervolgen. Dit leidt onvermijdelijk tot het onderuithalen van dat wat diezelfde
oude meesters gemaakt hebben, van wat je het meest bewondert, tot het op z'n kop
zetten van dat wat je gevormd heeft.
Het gesloten geheel van de literaire traditie vertoont een vanzelfsprekendheid
waardoor het voor een nu werkzaam dichter moeilijk is zich te realiseren wat er voor
alternatieven zijn of wat het vervolg kan zijn. Voor hem die nieuwe mogelijkheden
ziet is deze vanzelfsprekendheid een bedreiging en tegelijk vormt zij de drempel
waarop hij zich kan afzetten. Elke vanzelfsprekendheid is voorlopig, maar het behoort
tot het wezen van het fenomeen dat slechts weinigen zich dit realiseren.
Een eerste voorwaarde is dat de dichter een historisch besef ontwikkelt en dat hij
dit voor zolang hij dichter wil zijn blijft ontwikkelen. Met een historisch besef wordt
niemand geboren, het is iets waarvoor je moet kiezen en vervolgens moet werken.
Alleen zo kan een dichter zijn bijdrage leveren aan de geleidelijke ontwikkeling van
de poëzie.
Traditie is geen postmoderne grabbelton, het is geen schijnzekerheid voor
sentimentalisten en het is geen autoriteit die er om vraagt door neo-neoromantici
afgebroken of genegeerd te worden. Traditie is de term die we hanteren om de
verborgen samenhang in de cultuurgeschiedenis aan te duiden. En het mag heldhaftig
lijken om deze samenhang te verwerpen, maar men kan er zeker van zijn dat ieder
kunstwerk met een dergelijke opzet zijn maker niet zal overleven.
In de loop der tijden zijn er natuurlijk veel stromingen in de kunst geweest die
gefloreerd hebben mede dankzij het feit dat zij zich op de aan hen voorafgaande
generatie hebben afgezet. De breuk met het verleden blijft een terugkerend verschijnsel
in de kunst. In al deze gevallen zou je achteraf kunnen zeggen dat van een echte
breuk geen sprake was en dat de rebellerende stroming in wezen een logisch vervolg
vormde op wat er aan voorafging. Maar dat is gladstrijken en het gaat voorbij aan
de behoefte van menig kunstenaar om zich af te zetten. Wat echter opvalt is dat het
afwijzen van de voorgaande generatie meestal gepaard gaat met het naar zich toehalen
van een verderaf
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gelegen cultuurperiode. In de Romantiek verwierp men het voorbeeld van de
klassicisten en werden in plaats hiervan de middeleeuwen herontdekt. Honderd jaar
later werden de romantici zelf in de ban gedaan en vonden hun modernistische
kinderen aansluiting bij de Renaissance en de Klassieke Oudheid. Van belang is de
verbondenheid met anderen. Een dichter dient zich bewust te zijn van de continuïteit
van de traditie en van het feit dat hij daar deel van uitmaakt. De arbeid van een dichter
mag dan vaak lijken op een egotrip, in werkelijkheid maakt hij zijn poëzie samen
met al zijn voorgangers.
We leven in een tijd waarin de aandacht voor geschiedenis groot is als nooit tevoren.
We reconstrueren muziek zoals die vijfhonderd jaar geleden geklonken moet hebben,
we poetsen schilderijen op totdat ze eruit zien alsof ze zo uit een zeventiende eeuws
atelier komen. Ongetwijfeld een goede zaak, maar daarmee krijgt de traditie meer
respect dan betrokkenheid. De omgang met het verleden wordt overgelaten aan de
historici, terwijl de scheppende kunstenaars het laten afweten.
Het behoort echter ook tot de taak van de kunstenaar om het werk van zijn
voorgangers levend te houden. Niet door een encyclopedische kennis op te bouwen
maar door het bestaande werk voort te laten leven in zijn eigen, nieuwe werk.
Traditie geeft een idee van wat er gedaan moet worden. Door het besef niet enkel
van wat er nu leeft, maar ook van wat er nog steeds leeft wordt zichtbaar wat nog
niet gemaakt is en wordt duidelijk wat de eigen positie is. Want, zoals ik al eerder
zei, de postmoderne smoes dat alles al gedaan is getuigt van een armoede en een
vermoeidheid die wij ons niet kunnen veroorloven.
Het was de Engelse dichter en criticus T.S. Eliot die in zijn essay ‘Tradition and
the Individual Talent’ uit 1919 de door mij voorgestane benadering van het begrip
traditie als eerste hanteerde. En het was de Fransman Francis Ponge, één van de
meest originele denkers en schrijvers van deze eeuw, die in 1942 opmerkte:
‘...wat betreft ieder willekeurig iets is niet allen niet alles gezegd, maat dient bijna
alles nog gezegd te worden.’1
peter swanborn

1

Francis Ponge, Le parti pris des choses. Gallimard, Parijs 1942.
Vertaling J. Bernlef, geciteerd in: Raster 19, p. 147, De Bezige Bij 1981.
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Bloody shame!
Dat overvolladen van schepen:
of de heren stuwadoors
geen benul hebben!
Onderlaast nog. Een platboomd
vaartuig op de Maas [ter hoogte
van de Ouwe Plantagie] was
dermate afgeladen met
schredderschroot, dat het
door de golfslag van een
passerend privé-jacht
[bleek later van een
schathemeltjerijke havenbaron]
ter plekke zonk. De Havenloods
d'r bovenop met: ‘Persoonlijke
ongelukken deden zich niet voor.’
Plus dáár weer bovenop in
MaasstaD [de gotspe!]:
‘Schredderschroot naar
de haaien.’ Altijd koekoek
één zang. Vertel mij wat.
Maar ook aan wal. Vrachtwagens
over de Hoge Zeedijk. Chassis
na chassis bezwijkt. Bijrijder
van Van Gend Loos-wagen:
‘Was anders morgen wel gebeurd.’
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Of je ziet één paard een vracht
trekken die door nog geen twee
paarden... en dan is het doodleuk: ‘Hadden we aan een
deux chevaux óók niks gehad!’
Toppunt gister op de dijk
over de Dijkstraat. Was met
een paard-en-wagen van
Klootwijk. [Slagzin op de
laadklep: ‘De beste bakker
van Rotterdam.’ Nou, zeg maar
slachtzin...] Wagen was zo
hoog opgetast met zakken meel,
dat bij een onvoorziene bobbel
in het wegdek prompt de vooras
brak. Zag het voor mijn neus
gebeuren.
Liefst zestig tot zeventig
balen lagen d'r op die wagen.
En dat voor één paard.
Arme beest zakte finaal
door zijn hoeven. 'k Heb
[de sterke tegenwind waarschijnlijk ten spijt] nog
geroepen: ‘Schande, voerman!’

frans vogel
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Croix de vache
Een vaste hand,
een scheermesje,
een scheutje Chinese inkt
en het voorhoofd van een
weerspannig wicht:
meer kwam d'r niet
voor kijken, mocht ik
die pooier toen geloven.
Of het moest zijn
['Heb anders altijd nog
in een kapsalon gestaan!]
wat vervolgens zijn incisies
weer aan het zicht onttrok:
ponyhaar.
In middels alweer jaren
in peroxyde-zilvergrijs
sluik neervallend boven
het craquelé rond
de ogen de mond
van een besje.
Incidenteel
te signaleren
aan een tafeltje
in een tearoom fragiel maar monter
achter haar cappuccino
met een Cointreau d'rbij.
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frans vogel

Kwatrijn
Qua trein is dit de TGV.*
Zet je maar schrap dus, s.v.p.
Voor je het weet, straks in die bocht:
exit door ruit, jij - g.v.d.!

*

Train à Grande Vitesse
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Tempo doeloe
Indië.
Ind[ones]sië.
[ones]?
Once.
Damals.
Sekarang sudah.*

frans vogel

*

Dat is voorbij.
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Passionate → Verkooppunten
Spui 14-16, A'dam

→ Atheneum
afdeling Nieuwscentrum

Breestraat 93, Leiden

→ Kooyker

Molendijk 4-6, Oud-Beijerland

→ Boekhandel Edel

Centrale Bibliotheek Hoogstraat 110,
R'dam

→ Biebshop

Witte de Withstraat 68, R'dam

→ Boekhandel J. van den Bos

Meent 119, R'dam

→ Van Buul boeken - tijdschriften

Rochussenstraat 169, R'dam

→ Dodorama

Lijnbaan 150, R'dam

→ Donner boeken bv
afdeling Nederlandse literatuur

Oude Binnenweg 131 b, R'dam

→ Van Gennep

Voorschoterlaan 145, R'dam

→ Oosterboekhandel J. Amesz

Rochussenstraat 281 C, R'dam

→ Stichting Passionate
voor abonnementen en oude nummers,
tfn 010 477 34 92

Broersvest 85, Schiedam

→ Boekhandel J.S. van Leeuwen

Hof van Spaland 31, Schiedam

→ Boekhandel Mercurius

Veerplein 33, Vlaardingen

→ Boekhuis Den Draak
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Christenhoer [2]
Vergeet de wereld. hier, laat mij ter illustratie een verhaal vertellen...
‘In Afgelegerije woonde eens een poes, niet bijster vindingrijk Poes genaamd. Poes
leed er een goed leven met een waanzinnig mooie vrouw, Nanoutchka, en drie schatjes
van kinderen, La Cynthe, Chôntalle en Biskwietje. Het ging hem allemaal veel te
goed af. Op een dag kwam Poes terug van het vissen en trof hij een nest aan vol
bloed, repen pels en darmen. Gomorra was voorbijgetrokken, de Grote Hazewind.
Poes' leven was gebroken. Hij wilde niet meer eten, niet meer drinken en niet meer
slapen. Dat hield hij twee dagen vol. Toen zoop hij zichzelf het lazarus, vrat zich
rond in Taveerne Whiskas en sliep eens heerlijk uit op de houten vloer in Moortjes
Kiet. En toen hij ontwaakte dacht hij: Ik ga op pad. En zo gebeurde het.
Poes doopte zichzelf Rancune en ging op weg, op zoek naar Gomorra, de Grote
Hazewind. Hij zou hem vinden en in één monsterlijke hap verschalken. Het was een
onmogelijke opgave, wist Poes. Maar hij was zich er ter degen van bewust dat hij
anders niet verder wilde leven.
Na dagen van doelloos struinen kwam hij bij een spoorbaan. Daar vond hij in het
gras een duif. De vogel was onvoorstelbaar zwaar toegetakeld en zou niet lang meer
te leven hebben. “Gomorra,” prevelde de duif. “Gomorra....” Krampachtig hief hij
een vleugel op en puntte ermee over de spoorbaan. Toen zeeg hij ineen. Rancune
hield één minuut een plechtige stilte in acht, deed zich vervolgens te goed aan dit
onverwachte feestmaal, en besloot de spoorlijn te volgen.
Na een goed uur in de berm gelopen te hebben kwam hij een bruinvis tegen in de
sloot. “Halt,” sprak deze. “Eet mij niet op. Luister liever naar wat ik te zeg...” Maar
dat was dan ook meteen alles wat het vinnige beest nog uit zijn kieuwen kon persen.
Likkebaardend sjokte Rancune verder.
Na een goed uur gelopen te hebben kwam hij weer een bruinvis tegen. “Halt, sprak
deze. Eet mij niet op. Luister liever naar wat ik te zeggen heb.” “Nou vooruit. Spreek,”
zei Rancune en hield halt. De bruinvis schraapte zijn keel. “Je moet niet naast het
spoor lopen, in de berm, maar erop. Alleen dan zul je de weg vinden.” “Ach malle
bruinvis,” schmierde Rancune. “Ik mag wel niet de slimste zijn, debiel ben ik ook
weer niet. De Razende Trein zal mij doden als ik op het spoor blijf lopen.” “Nee
nee,” sprak de bruinvis en schudde gelaten met zijn kop. “De
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liefde voor jouw Nanoutchka en voor La Cynthe en Chôntalle en Biskwietje is sterker
dan de razendste trein of de grootste hazewind.” Nonsense, dacht Rancune. Hij wist
wel beter. Met één klap maaide hij de bruinvis op de kant en verslond het beest. Hij
likte vervolgens zijn snorrebaard weer af en liep voort. Nog even, dacht hij, en ik
moest maar eens rust gaan houden. Inderdaad was de zon al aardig gaan dalen en
Rancune's pootjes werden moe.
Na doch een goed uur gelopen te hebben kwam hij weer een bruinvis tegen in het
water van de sloot. “Halt,” sprak deze. “Eet mij niet op. Luis...” “Ja ja!” morde
Rancune geïrriteerd. “Voor de draad ermee.” “O, wel goed mijn vrind. Je moet niet
naast het spoor lopen maar erop. Anders zul je nooit de weg vinden. Jouw liefde voor
Cynthe en Sjaan en Nootje en eh...” Rancune joeg een lastige vlieg weg. “Het is al
goed. Het is al goed. Boodschap begrepen. Ik ben onoverwinnelijk en ik moet het
ijzeren spoor betreden wil ik het Grote Doel bereiken.” Demonstratief wipte Rancune
het spoor op. “Zo goed?” vroeg hij schamper. De vis knikte en stak een duim in de
lucht. “Top!” “Nou,” zei Rancune. “Houdoe dan.” Hij liep verder, ditmaal de vis de
vis latend. Honger had Rancune al lang niet meer. Hij had een goed uur gelopen toen
een zware goederentrein over hem heen raasde. Het lawaai was oorverdovend. Grond
beefde, masten trilden. Een ijzingwekkende gil reet de schemering uiteen.
Rancune lag naast het spoor. Een beetje bloed sijpelde uit zijn oor langs de kin
omlaag. Daar waar de rode saus op de stenen druppelde kleurden deze donkerrood.
Rancune haalde moeilijk adem. Hij kneep zijn beide ogen tot spleetjes. Tegenover
hem, aan de overzijde van het spoor, lag een lange grote hoop verwrongen staal.
Sissend en dampend.
Een kleine bruinvis zwom naderbij, mokkend om al die ravage in zijn achtertuin,
en fluisterde Rancune het Grote Geheim toe. Rancune knikte en likte nog eenmaal
zijn snorrebaarden af. Het was voor hem een schrale troost te weten dat het gras aan
de overzijde dood was en nimmer meer zou opkomen.’
De vrouw naast mij staart in de diepe spelonken van haar boodschappentas.
Omstanders zwijgen en kijken me aan. [De mensen - ik - de vrouw. Heilige
drieëenheid.] Ze schudt weemoedig nee. Ik wend me tot de massa en wijs naar haar
hoofd. ‘Ze twijfelt! Mensen, ziet aan! Voel haar, betast haar. Ze is echt en stervende.
Haar oude ik crepeert!’ Het wordt haar nu teveel. Snikkend zakt ze met haar gezicht
voorover tot op haar schoot. Bittere naftaregens. Ik klap in mijn handen. Enkele
omstanders klappen vertwijfeld mee. Ik kijk op mijn horloge. Om half negen vanavond
zou de tent opengaan. Ik heb nog meer te doen. Ik verkondig het optre-
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den van vanavond en koers mijn vinger richting de Parade. Dan pak ik de stickers
die ik nog over heb en deel ze uit. De tekst, zelf bedacht en door Frans-Kibbe en zijn
ouwe heer laten drukken, heb ik ook op een groot pamflet staan. Coulant sla ik een
arm om de oude vrouw, manoeuvreer haar weer overeind, en stop haar het plakkaat
in de handen.
!! Hoedt u voor de hetrodoxe heresie !!
Nu!
‘Wilt u alstublieft zo blijven zitten?’ Ik geef haar een schouderklopje en weet voor
haar nog een verloren riks uit mijn kontzak op te diepen. ‘Hier. Koop er maar een
mooi karakter voor.’
Heb je ooit iemand recht in de ogen aangekeken om hem of haar te overtuigen van
de Waarheid? En was jou blik één van beheersing en berusting ìn die waarheid of
was het toch slechts een knap staaltje acteerwerk en zochten je ogen in die ander
slechts een mogelijkheid om je eigen onrust weg te halen?
Kijk iemand nooit recht in de ogen.
Je zal maar misleid worden of erger, de waarheid moeten inzien.
Het is de hoogste tijd om de buttons op te spelden.
LOOF DE HEER. TWIJFEL NIET.
GEEF!
Rustig dein ik door de Hinthamerstraat. Wil ik juist zo'n beetje richting de Parade
koersen, zie ik die ouwe ruft van vanmiddag weer zitten. Of nòg zitten. Je weet het
niet. Die dingen gaan volstrekt aan je voorbij. Zelfde plek, zelfde deuntje. Tzooooiiing,
floingngng. De gedachtengang van zulke lieden is onmogelijk. Werving trouwens
ook. Alzheimer is een demon die zelfs de Heer te slim af is. Zegt zo'n ruft ‘Ja ik wil.
Loof God.’ en geheid dat hij zijn alliantie de volgende dag weer vergeten is. Gaat
dan moeilijk doen met de contributie. Dat is nergens goed voor. Moet de knokploeg
weer worden opgetrommeld en zo.
Men heeft het maar druk.
‘Hoe oud ben je eigenlijk, vraagt de vrouw aan de kleine Christen.’ ‘Oud genoeg,’
moet ik liegen.
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De ruft, doelloos staart hij voor zich uit. Mompelt wat door zijn neus. Zijn ergernis
jegens deze planeet manifesteert zich in lange groengele snotbellen die uit zijn verlepte
reukorgaan bungelen. Nog immer gaan met tussenpozen de kaken op en neer. Voor
mijn voeten staat het mandje met de vieze gedeukte hoed. Ach ja, de hoed. Ik kijk
erin. Niets. Leeg. Zelfs de knoop is verdwenen. Ik krijg medelijden.
Ik krijg altijd medelijden.
Reflectie heet dat.
Ik ben de radja van compassie, de sjamaan van schrijnend medelijden. Ik zit zo
stampvol fonkelende affectie, het komt tot aan mijn strot, het sijpelt mijn neus uit.
Ik waad er tot aan mijn middel doorheen.
Ik kus de man recht op zijn uitgezakte mond en sla zijn gitaar van de rommelmarkt
op de straatstenen stuk. [De hoed trap ik zo wijd mogelijk weg.] Heeft die stumperd
geen dilemma meer.
Als ik doorloop hoor ik hem achter me toch een sloot aan oerklanken spuien, niet
te turven.
Schijnt wel therapeutisch te werken, dat overschreeuwen.
Lieden als de ruft kom je hier vaker tegen. Ze hebben een abonnement op de straat.
Soms ook zie je ze wel eens bij de dagmarkt. Staan ze bij de kassa te morren achter
hun wagentjes die afgeladen zijn met kleefmiddeldragee's, bitterkaakjes en pakken
warme brintapap, en maar wauwelen omdat ze geen geld kunnen vinden omdat ze
vergeten zijn waar hun broekzak zit en onderwijl maar doormalen en doormalen over
alles en nog wat en maar niet in de gaten hebben dat niemand er iets van begrijpt.
De lippen van de caissière vormen routineus ‘ouwe mopperaar’ als een klant haar
vragend aankijkt.
De caissière kent alle psychoten bij naam.
Ten enemalen, ik was in gedachten bij het Paradijs en bemoeide me met geen
zaken anders dan de mijne, sprak zo'n kluif plotseling tegen mij.
Hij sprak. Tegen mij.
Over atoombommen.
Ik knikte beleefd, sprak van een algehele schande en stak motiverend een duim in
de lucht. Hierop begon de bastaard te grommen, rekende af, balde zijn vuist in mijn
gezicht en liep vervolgens met zijn winkelwagentje in eindeloze rondjes om zijn as
totdat de kassavrouw hem
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er op attendeerde dat hij niet moest vergeten zijn boodschappen in te laden.
Nog meer ballende vuisten in onze richting.
En honderdduizend fragmentatiebommen en granaten.
De meeste mensen praten daar niet over, over bommen en zo. Dat ‘deprimeert’ hen.
Ze praten liever over dingen die minder ergernis wekken. Over voetbal bijvoorbeeld,
of over het weer. Dat zijn meestal de mensen die zeggen dat ze niet tegen bloed
kunnen maar bij een ongeluk wel boven op het slachtoffer gaan staan en naar hem
wijzen en dan vieze gezichten trekken omdat ze het zo verschrikkelijk vinden en
omdat ze ècht niet tegen bloed kunnen. In een rondedans hossen de bloedhonden om
de verongelukte heen. De kring sluit nauwer en nauwer want de mensen op de tweede
rij dringen naar voren. Zo'n slachtoffer op de straatstenen sterft dan meestal wegens
zuurstofgebrek.
Zonde.
Ik sla links af en zie in de verte bekende gezichten opdoemen. Ik vind ze vervelend,
die gezichten. De meeste althans. Niet allemaal. Daar heb je Hobbe. Een knaap waar
je mee kunt lachen. Ook een slet trouwens. En ik zie Frans-Kibbe bij het kraampje.
Frans-Kibbe is even oud als ik. Ook hij is te pruimen. De rest niet. Die lui zijn
vervelend. Zij zijn geen volbloed veulens maar zweterige werkpaarden met
oogbindsels voor. Zij draaien rond in een rad omdat zij zo denken de wereld draaiende
te houden. De huichelachtige ondertoon in hun door en door vastgehouden glimlachen
stoort me nog het meest.
Veel stoort mij, daar niet van.
Maar vooral dit.
Vrijt u met mij dan vrijt u met de Here, lijken de smoelen toe te lachen. Hoe houden
ze het vol? Je moet wel erg overtuigd zijn van het goede in de medemens om de
ganse dag zo rond te kunnen lopen op straat. Ik heb het zelf één keer geprobeerd.
Nooit meer. Ik liep een blauw oog op en twee dagen kaakkramp.
De lui van de Orde poetsen hun tanden zelden of nooit. Ook doen ze zich niet
wassen.
Dat mag niet van de Heer, schijnt.
Maar ja.
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Top 3 van de sowieso zinloze aanpakken:
1. ‘Mijnheer, mag ik u wat vragen? / mag ik even met u spreken?’
2. ‘Belangstelling in het geloof, mevrouw?’
3. ‘Een aalmoes assublief!’
Incognito-stoomcursussen [onder het motto ‘Meng u onder de mensen’] hebben tot
nu toe de volgende tips opgeleverd: Wasmiddelachtige slogans werken beter dan
dogmatische encyclieken. Bestel nu uw LOOF DE HEER. TWIJFEL NIET. GEEF!-buttons.
Ook t-shirts met opdruk mogelijk. Kijk bij zowel de aanspraak-op-straat als de
leur-aan-deur methode niet meteen vriendelijk. Mensen vertrouwen dat niet. [Geef
ze hierbij geen ongelijk.] Begin een serieus praatje over het wel wee van de wereld
alsof je een vertegenwoordiger bent in deurnaambordjes of wafelijzers. Wees attent
en straal vertrouwen uit. [Trek zonodig een Vernieuwde Dash 3-gezicht.] Laat het
plaveisel tenslotte je loper zijn en de regen je zegen. Stel de mensen gerust. Zij mogen
de ezels zijn waarop je binnenrijdt.
Kolja staat op de uitkijk. Men [= de Orde = de Gemeenschap = de Wereld] duldt
liever geen zwarten. Jezus moet immers een hart hebben om in te huizen.
Ik heb daarover zo mijn twijfels.
Ik denk dat alle mensen een hart hebben.
Dat zeg ik dan soms en dan bellen ze naar de man die ik de huis-aan-huis kapelaan
noem en die komt dan langs met een builtje kruiden waar hij thee van trekt en vertelt
mij dan dat twijfelen gezond is. ‘Het houdt de geest soepel. Het is een beproeving
en als je die doorstaat,’ zegt hij, ‘neemt de Heer alle twijfels weg. Snap je?’
De opkomst: 3 mensen en een hond. Zelf blijk ik niet te hoeven spreken. We houden
het kort vandaag. Het begint nu ook al te regenen. ‘Uiteraard,’ hoor ik Jan-Dielem
zeggen tegen de mensen. ‘Hij test u, lieve mensen! Hij bewatert u en reinigt iedere
porie in uw gore lijf! Houdt u vol!’
De microfoon kraakt. Niemand verstaat hem.
Jan-Dielem is een afzichtelijk misbaksel. Niet om aan te zien. De aderen in zijn
gezicht staan op springen. Alles in zijn lichaam kraakt als hij zich beweegt. Zijn
hoofd is een endorfine fabriek. Hij zweet het spul. Hij ruikt ernaar. Dikke Jillem en
hij passen goed bij elkaar. De Heer zal daar in de hemel wel een lekker knuffelhoekje
voor ze vrijhouden. Dat weet ik zeker.
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Nog een half uur gaat het zo door. Genesis dit, Exodat. Dan zingen. Mevrouw
Koldenbas op de viool en haar dochtertje Lomke op de bekkens. Het kind wordt
zeiknat van de regen. Ze huilt een beetje. De mensen roepen ‘Wat zielig!’ en
‘Beulen!’.
Dan gaan ze naar huis.
Ik groet de lui, neem afscheid van de kleine Lomke. Kus, als niemand mij ziet,
haar tranen weg en fluister in haar oor: ‘Bekeer je, nu kan het nog!’
Ze kijkt me aan en lacht.
Ze begrijpt me niet.
Ik loop heenwaarts, de handen in de zakken. Er is muziek. Op de maat loop ik en
denk ik en laat ik alles gaan.
Ik ben moe.
Ik ben een secreet.
Ik ben verdomme jullie Christenhoer.
Ik knoop mijn broek open en laat mijn afschuw de vrije loop gaan in een ouwe
gedeukte hoed die zomaar voor mij de weg verspert.
Drink dit, het is net wijn.
De rijke vrouw bewondert haar naaktheid in de wandspiegel. Het glas vertoont een
barst in de bovenhoek. Iedere dag wordt de barst een beetje groter. Net zo lang totdat
haar hele lichaam dwarsover een litteken bezit dat haar lelijk maakt. De rijke vrouw
troost zich met het idee dat het slechts om haar evenbeeld gaat en dat zij in de
werkelijkheid niet geschonden is. Zij beziet zichzelf, soms uren achtereen. Gaat dan
liggen op het bed. Een waterbed. Een tweepersoonsbed. Ze klauwt met haar nagels
in haar hoofdhuid want de pijn maakt haar groter dan ze zelf is. Dan loopt ze wat
rond, naakt, tast ze alles af maar altijd eindigt ze weer op dezelfde plaats, voor de
spiegel. Zij beziet zichzelf, soms uren achtereen. Een adertje kruipt over haar borst
als een kleine tatoeage. Een haartje kronkelt uit haar schouder als een misplaatste
voelspriet. Haar schouderbladen schuiven als continenten over haar rug heen en weer.
Haar borsten spannen zich, trekken samen, als zij met haar hand tussen haar dijen
verdwijnt. Schilfertjes dwarrelen van haar knieën als zij zich weer opricht. Haar
handen trillen als zij met een doekje het natgelikte plekje op de spiegel droogwrijft.
Haar ogen slaan een ogen-
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blik neer als zij in de reflectie het raam achter haar ziet. De vitrage die door de wind
even oplicht en haar een blik gunt op de wereld buiten, die haar klein laat zijn, zo
klein dat ze met gemak kan rondkruipen in de moleculaire ruimte tussen het laagje
verf en het kale metaal van de lantaarnpaal die voor haar venster staat. Ze hangt als
een witte vlag uit het raam, als een vaandel, een vod. Beneden in de straat loopt een
man. Zij klimt, naakt, langs de regenpijp naar beneden, rent de straat over, klautert
langs de man omhoog, zijn heupen, zijn schouders, zijn nek, zijn hoofd, en kruipt
onder zijn hoed. Vanaf daar ziet zij ineens alles wat zij voorheen niet had opgemerkt.
De dingen om haar heen. Het mos tussen de voegen van de stenen in het
Rozemarijnstraatje. De schaduw op het water in de grachten. De nooduitgang achter
de tolbrug. Twee kinderen op straat, een frisbee, krampachtig uitgestrekte armpjes,
dichtgeknepen ogen. De wind om de schoorsteen. Het weerkaatste onweerslucht in
de windwijzer. De eerste regendruppels op de afgebladderde verf van een brievenbus.
De klamme warmte. De stollende hitte. De kleur van nat geregend gras. De geur van
weemoed. De weemoedige oude man. Het vilt van zijn hoed. Zijn hoed. De fabricage.
De produktiekosten. Het ontwerp. De inkt. Het zweet van de arbeiders. De handen.
De opgedroogde plassen koelwater nabij de machines. Fabriekshallen. Kisten.
Rubberen banden. Uitlaatgassen. Asfalt. Horizon. Een denkbeeldige lijn. Het raakvlak
van de wereld voor haar en de waanzin.
In mijn linkerzak tref ik nog een kei. Disco Gelleksie is niet ver lopen vanaf hier.
Grote ramen, vele mensen. Ik heb nog even. Zo moe ben ik ook weer niet.
Zieltjes, ik kom eraan!
En dan naar de Mac, als die nog open is. Een blij gezicht opent alle deuren, zeggen
ze. Zou de Mac misschien toch ontvankelijk zijn voor Zijn Liefde? Zou menjeer Mac
de Here Jezus in zijn hart willen hebben?
Misschien als Hij van tijd tot tijd wat bestelt.
Een vette cheeseburger of zo. Of een lekkere shake.
Medium.
Gloria in excelsis deo.
Welterusten.
yorgos dalman
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Ten slotte
Jeffrey Lee Pierce is dood. De beste blanke country/blueszanger, van de Amerikaanse
band The Gun Club, stierf op 31 maart aan een beroerte. Hij verbleef op dat moment
in het huis van zijn vader, om bij te komen van een alcoholverslaving. Hij had al
jaren niets meer van zich laten horen.
Ik zag The Gun Club op het Metropolis popfestival, zo'n vijf jaar geleden. Ik trof
het die dag. De optredens van The Gun Club - toen al in hun nadagen - waren berucht
in die tijd. Vaak, zo had ik dikwijls gehoord, gooiden ze er met de pet naar. Een
stelletje dronkemannen stond dan wat te brallen op het podium en haakte voortijdig
af. Maar op goede dagen waren ze groots. Pierce verdreef dan de demonen in zijn
hoofd met zijn furieuze stem en de denderende ‘cowpunk’ van zijn band, zoals dat
toen genoemd werd.
Het optreden, herinner ik me, was aan het eind van de dag. De zon verdween
achter het Podium Oost, en een stel volhouders en Gun Club fans verzamelden zich
op het half leeg geworden grasveld. Jeffrey Lee Pierce, met zijn bolle gezicht en de
witte haren die als stro vanonder zijn hoed uitstaken, zong als een bezetene. Of ze
‘My dreams’, het allerbeste Gun Club nummer speelden, weet ik niet meer. Wel weet
ik dat ik net L., mijn toenmalige geliefde, gedag gezegd had. Hij had het geprobeerd
die dag, maar zijn klassiek geschoolde oren verdroegen de popklanken van het festival
niet langer. Het maakte niet uit, L. en ik zouden alles dat ons scheidde uiteindelijk
overwinnen. Ik wist het zeker. Ik stond daar naar Pierce te kijken en ik dacht, het
komt goed.
Dat moet Jeffrey Lee Pierce ook vaak gedacht hebben in zijn tumultueuze carrière.
Gun Club leden vertrokken, de band viel uiteen, Pierce maakte soloplaten, de band
kwam weer bijeen, kwijnde weg, en weer wat solowerk volgde. Nooit wist je wat er
zou volgen, maar altijd dook Pierce wel weer op en soms met zoveel vuur dat je
dacht: eens zal het echt weer goed komen met 'm.
Toch heeft hij een nummer als ‘My dreams’ nooit meer geschreven, en een LP als
The Las Vegas Story, waarvan het afkomstig is, heeft The Gun Club niet meer
gemaakt. Ik ben geen liefhebber van metaforen, maar deze mag er zijn. Waar anders
moet je een conceptplaat situeren over het verval van de Amerikaanse samenleving,
dan in Las Vegas waar dromen verkocht worden en vervolgens aan stukken geslagen?
Van boven een roulettetafel kijken de bandleden je op de hoes aan, en je weet dat je
op een reis wordt meegenomen, van een flonkerende buitenkant naar een duister
innerlijk. ‘In the heat of the night I walk with the beast/black against the Nevada
sky.’
Dat is allemaal jaren geleden. Drie maanden terug zag ik de nieuwe Scorsese film
Casino, over, inderdaad, Las Vegas. Hier is Las Vegas de stad waar in de jaren
zeventig nog vrije jongens - zoals
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gespeeld daar Robert de Niro en Joe Pesci - hun gang konden gaan. Zij konden als
casinobaas en mafiagangster hun zakken vullen in een wereld die nog niet
overgeorganiseerd was. ‘Selling dreams for cash,’ was hun devies, en het leek alsof
ze de stad regeerden. De Niro loopt in de eerste scène in een knalroze pak het beeld
binnen, alsof hij wil zeggen: ik maak hier uit hoe ik erbij loop. Maar de auto die hij
instapt ontploft, en hij overleeft met veel geluk de aanslag. De vriendenclub is door
hebzucht uiteengevallen, en de ene afrekening volgt op de andere. Vervolgens nemen
de grote maatschappijen het over. De droomwereld van Las Vegas is nu nog leger
dan ie al was, mijmert de Niro in de slotbeelden. ‘Today it's like Disneyland.’
Ik zag Casino met een vriend, M. Na afloop liepen we, op een doordeweekse nacht,
door de stad. In Nighttown hadden we, beduusd van de film, slechts naar de dansvloer
gestaard, maar nu begonnen we te praten. M. was degene geweest die ik, zes jaar
eerder, als eerste vertelde over mijn ontluikende gevoelens voor L. die ik toen net
kende. We haalden die herinnering op. We liepen over de grote, donkere vlakte van
het marktplein en we spraken over toen en nu. Ik dacht: dit is er tenminste nog.
Nu is het een paar maanden verder en er is veel veranderd. Jeffrey Lee Pierce is
overleden; hij zal nooit meer ‘My dreams’ bezingen, en wat daarmee gebeurt als je
ouder en wijzer wordt. Ik zal ook geen Gun Club concerten meer zien, al dan niet
met aanhang. Ik ben nog wel een keer naar Casino geweest, ditmaal zonder nachtelijk
nagesprek. Inmiddels hebben, door een Austeriaans toeval, L. en M. elkaar ontmoet,
en ze schijnen het goed te hebben samen. De dingen grijpen ineen, vaster dan ooit
lijkt het wel. Zo doet de tijd dat. En ik word 32 vandaag.
erik brus
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Literaire agenda Rotterdam: mei 1995
ZONDAG

5
LEZING OVER LEVEN EN WERK VAN JOOST VAN DEN
VONDEL - DOOR EDITH ZUIDERENT
Laatste aflevering in de serie ‘Vier 17e eeuwse schrijvers en hun
muzen’. Organisatie Stichting Littera Rotterdam. SCHIELANDSHUIS:
AANVANG 14.30 UUR: TOEGANG ƒ10,- INCLUSIEF TOEGANG TOT HET
MUSEUM

ZONDAG

12
POËZIE IN DE CONSUL
Met voordrachten van Jan Eijkelboom, Rinus Kappelhaf, Hans
Kreuzen, Cathy Pemberton, Richard Schuring, en muziek van
Diadame (á capella zang). Presentatie Joz Knoop. Met open podium.
Aanmelden op de middag zelf bij de presentator. CAFÉ DE CONSUL:
WESTERSINGEL 28: AANVANG 13.45 UUR: TOEGANG GRATIS

VRIJDAG

17
HET TAALTHEATER
Multi-disciplinair programma met poëzie, muziek, een column,
beeldende kunst en andere verschijnselen. Met optredens van o.a.
Richard Dekker (poëzie) en The Lost Lovers Show: Britpop en
Euroballads, door de deejays Robert van der Kroft en Napoleon
Handkerchief. POPULAR: WEST KRUISKADE 26: AANVANG 21.30
UUR: ZAAL OPEN 21.00 UUR: TOEGANG ƒ7,50 / ƒ5,-

ZONDAG

19
JONGE SLA LITERAIR MAGAZINE OP HET PODIUM
Met Herman Brusselmans en Theo Verhaar, en Rob Scherjon
presenteert zijn nieuwe boek, Vaste rubrieken: Stefan Rovers brengt
een column over leuke en interessante boeken voor jongere lezers
in Extra Jonge Sla, Francisco van Jole verzorgt het onderdeel
Literatuur op Internet en Theater Bonheur presenteert een fragment
van hun nieuwe theaterstuk. Muziek: Zita Duson en Erik van der
Kroft, zang en piano. Organisatie: Stichting Littera Rotterdam.
Presentatie: Edith Zuiderent. ZAAL DE UNIE: AANVANG 14.30 UUR:
TOEGANG ƒ10,- / ƒ7,50
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THOMAS BRUSSIG LEEST UIT ‘HELDEN WIE WIR’ [1995]
‘De Helden wie wir’ zijn intelligent, brutaal, grappig, ongeremd.
Brussigs roman is het verhaal van de man die Erichs leven verlengde
en toen de Muur deed vallen. GOETHE INSTITUT: 'S GRAVENDIJKWAL
50-52: AANVANG 20.00 UUR: RESERVEREN 010 436 54 11

DONDERDAG

ZATERDAG

1 JUNI ZONDAG 2 JUNI
DUNYA FESTIVAL 1996 - DE POËZIETENT; EEN WAAR
FEEST VOOR DE POËZIE LIEFHEBBER
Gezongen poëzie, opgezegd, gedeclameerd of rustig gelezen; poëzie
van de gewone taal of poëzie als magische taalkunst. Maar het
poëzieprogramme presenteert vooral poëzie als resultaat van een
intensieve zoektocht naar dat ene moment: de ruimte tussen
gevoelens en verstand. Verder treden traditiegetrouw de winnaars
van de Dunya Poëzieprijsvraag op. Organisatie: Rotterdamse
Kunststichting Museum voor Volkenkunde. Voor programma zie
Dunya Festivalkrant. EUROMAST PARK: PARKLAAN: VEERKADE:
AANVANG 13.00 UUR: TOEGANG GRATIS
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Over de auteurs.....
Yorgos Dalman '73
IS STUDENT IN UTRECHT, SCHRIJVER EN FOTOGRAAF. DROEG OP VERSCHILLENDE
PODIA VOOR UIT EIGEN WERK EN PUBLICEERDE EERDER IN SCHRIJVERS IN DE
LIFT 1995, MOSSELVOCHT EN PASSIONATE. IN DIT NUMMER HET TWEEDE EN
TEVENS LAATSTE DEEL VAN ZIJN VERHAAL CHRISTENHOER.

J.A. Deelder '44
IS NACHTBURGEMEESTER VAN ROTTERDAM. HIJ HOUDT VAN SPARTA EN
JAZZMUZIEK. SINDS ZIJN POËZIEDEBUUT GLORIA SANTORIA IN 1969 PUBLICEERDE
HIJ ZOWEL PROZA ALS POËZIE. IN 1988 ONTVING HIJ DE ANNA BLAMANPRIJS
VOOR ZIJN HELE OEUVRE. ZIJN GEDICHTEN WERDEN TWEE JAAR GELEDEN
GEBUNDELD ONDER DE NAAM RENAISSANCE, GEDICHTEN '44-'94. DE REST MAG
ALS BEKEND VERONDERSTELD WORDEN.

Jacob Nederlof '51
IS VAN OORSPRONG COPYWRITER EN OVERSPANNEN WISKUNDELERAAR.
TEGENWOORDIG IS HIJ COLUMNIST BIJ RADIO RIJNMOND EN VERSLAGGEVER
VOOR DE WEGENER HUIS-AAN-HUIS BLADEN. HIJ IS NIEMANDS MEESTER EN
NIEMANDS KNECHT. DE COLUMN IN DIT NUMMER WERD IN JANUARI
VOORGEDRAGEN OP RADIO RIJNMOND.

1996

Bernadette Neelissen '59
IS NOG NET EEN JAREN VIJFTIG KINDJE EN WERD GEBOREN IN HAARLEM. ZE
KREEG AL SPOEDIG EEN KLAP VAN DE MOLEN ALDAAR. NU WERKT ZE OVERDAG
ALS KUNSTJOURNALISTE OP DE REDACTIE VAN HET ROTTERDAMS DAGBLAD. 'S
AVONDS BANJERT ZE DOOR DE STAD OP ZOEK NAAR VERTIER. ZE BESCHOUWT
HAAR GEDICHTEN, DIE ZE REGELMATIG OP VERSCHILLENDE ROTTERDAMSE
PODIA TEN GEHORE BRENGT ALS EXTRA-LIGHT VERSE. DIT ONDER HET MOTTO:
ER MOET MEER GELACHEN WORDEN.
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Paul van der Schoor '61
IS SCHRIJVER EN WERKZAAM ALS FREE-LANCE JOURNALIST IN ROTTERDAM. OP
HET OGENBLIK LEGT HIJ DE LAATSTE HAND AAN ZIJN NOVELLE EEN WARME KOP
THEE. HIJ PUBLICEERDE EERDER IN SIC [REEDS TER ZIELE] EN PASSIONATE
[BLOEIT ALS NOOIT TEVOREN]. ZIJN HOBBY'S ZIJN HARDLOPEN EN BOURGONDISCH
TAFELEN MET VRIEND EN VIJAND. DIT IN WILLEKEURIGE VOLGORDE.

Peter Swanborn '63
WOONT IN ROTTERDAM EN SPREEKT VOLGENS INGEWIJDEN EEN AARDIG WOORDJE
RUSSISCH. HIJ PUBLICEERDE IN DE GIDS, MOSSELVOCHT EN APPEL. INSPIRATIE
VOOR ZIJN MAANDLIJKSE COLUMN OVER POËZIE IN PASSIONATE DOET HIJ BIJ
VOORKEUR OP IN ZUIDELIJKE LANDEN. ZO VERBLEEF HIJ TER VOORBEREIDING
VAN DEZE COLUMN EEN WEEK IN LISSABON EN ZAL HIJ NAAR ALLE
WAARSCHIJNLIJKHEID DEZE ZOMER AFREIZEN NAAR HET ‘VENETIË VAN HET
NOORDEN’: SINT PETERSBURG.

Kees Versteeg '59
IS ROTTERDAMMER, EEUWIG REVOLUTIONAIR EN JURIST BUITEN DIENST. ZIJN
AFORISMEN SCHRIJFT HIJ 'S NACHTS BIJ KAARSLICHT, OVERDAG RUST HIJ UIT IN
ZIJN DOORZONWONING OP HET NOORDEREILAND. KEES VERSTEEG VERTOONT
ZICH WEINIG IN HET OPENBAAR. EEN GUNSTIGE UITZONDERING DAAROP VORMT
OPZOOMERDAG: DAN ZAL HIJ SAMEN MET DE BUURTBEWONERS EEN EXTRA
ZEBRAPAD VERVEN OP EEN NOG NADER TE BEPALEN GEVAARLIJK KRUISPUNT.
EEN ECHTE KINDERVRIEND, DEZE MAN.

Frans Vogel '35
IS COLUMNIST BIJ HET ROTTERDAMSE UITGAANSMAGAZINE CIRCUIT EN WERKT
ALS COPYWRITER VOOR VERSCHILLENDE KROEGRELATIES. IN SEPTEMBER 1996
VERSCHIJNT ZIJN DICHTBUNDEL TE GEK MOMENT BIJ HET CENTRUM BEELDENDE
KUNST IN ROTTERDAM. HIJ PUBLICEERDE EERDER IN PASSIONATE.
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[nummer 6]
[In den beginne]
In den beginne was er het woord en al gauw glommen letters als dolken
Jana Beranová
Bovenstaand motto is één van de 584 dichtregels die Jana Beranová in het
kader van het Venusproject schreef. Gedurende de omlooptijd van de planeet
Venus schreef zij dagelijks een dichtregel, terwijl beeldend kunstenaar Henk
van Vessem onafhankelijk van haar iedere dag minstens één kunstwerk maakte.
Het resultaat van dit bijzondere project is nog tot 15 juni in de Laurenskerk te
bezichtigen.
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In den beginne
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Je rent door het klaslokaal waar je leerde lezen, achtervolgd door een donkere schim.
Voor de zoveelste keer passeer je het tafeltje waaraan je plaatsnamen op commando
opdreunde. De juffrouw met de kunstarm lacht schamper om je angst, terwijl ze met
één hand aardappels schilt. Wim die allang dood is staat in de hoek met een pijpje
bier. Je wilt hem om hulp vragen, maar het is alsof je keel is dichtgeknepen. De
vermoeidheid verlamt je benen en bij de plaat van het turfschip van Breda krijgt de
lugubere variant van Zorro je te pakken. Hij grijpt je bij het hoofd en duwt met duim
en wijsvinger je ogen in de kassen.
Je ontwaakt, maar de schim blijft op je oogbollen drukken. Verdwaasd kijk je naar
de Prodentglimlach van een reporter met vastgeplakt haar. Wat hij zegt dringt niet
helemaal tot je door, totdat je brokken kauwgomengels ontwaart en het idee hebt dat
aan het voeteinde de Thunderbirds zich hebben verzameld. Waarschijnlijk zijn ze
zojuist op Mars geland en wordt de leider van de expeditie geïnterviewd door een
mondiale nieuwszender. Hoe de tocht verlopen is krijg je echter niet te horen, want
de Thunderbirds maken plaats voor een lijst met namen die langzaam door het beeld
glijdt. Het schijnt om hotels te gaan waar men de t.v.-zender kan ontvangen. De
gasten van de betreffende hotels zitten naar een station te kijken waar men verneemt
dat ze in die hotels naar dat station kunnen kijken.
De lucht van verbrand brood dringt je neusgaten binnen. Je maag protesteert en
laat grommend haar afkeuring blijken. Het is alsof hij geeuwt, maar vergeet om de
mond weer te sluiten. Je hebt het idee dat dit niet goed gaat en wilt overeind komen,
maar nu drukt de schim je met tien vingers de ogen in, zodat je je snel weer terug
laat zakken en je hoofd verkoeling zoekt op een koud stukje laken. Om de jeukende
pijn te verdrijven zou je het liefst je schedel lichten om eens lekker de binnenkant te
krabben. Je zou je oogbollen aan de achterzijde masseren en kalmerend toespreken,
dat het allemaal goed komt en zo. Opnieuw eist de maagstreek alle aandacht op en
met wrijven probeer je de gemoederen te bedaren, maar je weet dat je moeite
tevergeefs is. Je laat de hand zakken en geeft je over aan de opwellende katergeilheid,
de enige toevlucht waar je tijdelijk van de schim verlost bent. De weervrouw met
het rechthoekige gezicht dat uit één stuk is gehakt, verandert in een mannequin uit
de nieuwe zomercollectie. De truttige schoudervulling maakt plaats voor geraffineerde
lingerie en met zwoele stem voorspelt ze een nat voorjaar.
Met een zucht laat je haar verdwijnen. Dan heeft de schim vrij spel en ben je
overgeleverd aan zijn grilligheid. Er is geen gedachte meer waarop je je kan
concentreren, geen afleiding is nog bestand tegen de wijze waarop hij huis houdt in
je lichaam. Hij perst zijn hoofd tegen de wand van je buik, zijn handen klauwen zich
om je hersenstam, hij trappelt ongeduldig in de toppen van je vingers, het is alsof hij
eruit wil maar de uitgang niet kan vinden. Je weet dat
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dit het moment is om het bed te verlaten, dat als je nu blijft liggen er een soort
premortale ontbinding optreedt, die gepaard gaat met een stank van rottende eieren
vermengd met oud zweet.
Bij de zevende keer dat je tot drie telt slaag je erin het ledikant uit te klimmen.
Een moment wankel je en zoek je steun bij de boekenkast. Je hebt slechts één gordijn
gesloten; daglicht vermengt zich met het zwakke schijnsel van een drietal
schemerlampen. Na een paar minuten, maar dat kan evengoed een paar uur zijn, weet
je wat je de hele tijd al gehoord hebt: de zeurende, brommende toon komt uit de
boxen van je stereoset. De volumeknop draai je van 10 naar 1 terug en je twijfelt
over wat je zal opzetten, totdat de schim een beslissing neemt en je de powerknop
indrukt.
In de keuken begin je te kokhalzen bij de aanblik van verschraald bier in een
beduimeld glas. Je wendt je blik af en hebt de tegenwoordigheid van geest om de
stekker van het tostiapparaat uit het stopcontact te trekken. De verkoolde boterhammen
zijn voldoende om je maaginhoud naar boven te laten komen. Op een drafje volg je
een chipsspoor naar het toilet, alsof je vannacht Klein Duimpje heb gespeeld. Het
verzet wordt gestaakt, je geeft je gewonnen en zakt op je knieën voor de pot. Een
penetrante urinelucht verdrijft die van de mislukte tosti's en heeft op je maag een
uitwerking als een rode lap op een stier.
Met de kwijl nog aan je kin strompel je de gang in, om in een vlaag van morbide
zelfkastijding de spiegel van de muur te rukken. Het asgrauwe gelaat is dat van de
schim, die geheel bezit van je heeft genomen. Wezenloos staar je naar de persoon
die je niet bent, je knijpt in een wang die de jouwe niet is. Het is op dat moment dat
je de eerste herinnering aan de avond ervoor te binnen schiet. Misschien maar voor
een seconde, of zelfs nog minder, heb je het interieur van het café waar je gisteravond
geweest bent op je netvlies. En in de gauwigheid meende je ook John en Xandra te
zien.
Je weet dat dit de eerste wee is en het geheugen de vorige avond gaat baren. Het
heeft geen zin je er tegen te verzetten, het beste is gewoon om af te wachten en af
toe een handje te helpen wanneer dit nodig is. Je kan het vergelijken met het leggen
van een puzzel, zo'n jig-saw van 1000 stukjes, waar je vroeger een hele winterdag
mee zoet was. Net zoals toen begin je eerst met het leggen van de rand, want dat is
het makkelijkst en je hebt de ruimte afgebakend. Het laatste doe je de lucht of de
zee, al weet je niet of die erbij zit. Want in tegenstelling tot vroeger heb je geen
voorbeeld tot je beschikking.
Angstig zit je voor het raam, want je vreest de afbeelding die te voorschijn komt.
Giel van Strien
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Aforismen
Er is niets moeilijkers in het leven dan het aanvaarden van je eigen genialiteit.
Uit stille meisjes groeien later de leukste tantes.
Beter een slecht geweten dan geen geweten.
Dat een mens niet kan vliegen bewijst dat hij de vrijheid niet aankan.
Je bent meestal verplicht de waarheid zó in te kleden dat het een onwaarheid
wordt.
Niets dan goeds over de heiligen.
Behalve als ze dood zijn.
Kunstenaars moeten in dit leven koste wat het kost hun eigen weg volgen, zelfs
als ze daardoor gelukkig worden.
Zelfs voor zondagskinderen wordt het ooit maandagochtend. Al zul je zien dat
ze dan mogen uitslapen.
Favoriete sport der goden: dwergwerpen met de Groten der Aarde.
Het toppunt van kapitalisme vind ik wel dat je op het postkantoor niet eens meer
gratis kan betalen.
Kees Versteeg
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Dolfijn
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Hij gelooft in het goede, hij blijft erbij. Daarom houdt hij zo van Plato,
van normatieve ethiek. Maar ik houd ook vol: de mens handelt vanuit
begeerte en tekort.
Hij begrijpt dat mensen zo kunnen denken, maar hij, hij heeft geboft. Want ach
welnee, dat je op het seminarie alleen maar gefrusteerd raakt, dat is zwaar overdreven.
Natuurlijk, je had de biecht en dat eeuwige gedoe over onkuisheid, maar verder ...
geen van zijn broers is zo goed toegerust als hij, zo vroeg in aanraking gekomen met
poëzie, literatuur, toneel. Kultuurbarbaren zijn het!
Hij zit nog in zijn onderbroek, een beetje onderuitgezakt op de rechte stoel. Hij
slaat zijn benen over elkaar.
De ervaring van zojuist! Of er iets aan me mankeert, heb ik gevraagd. Maar o god
nee! Of ik alsjeblieft geduld met hem wilde hebben. Het kwam heus wel goed, want
er was niets met hem loos.
Stukjes van zijn verleden aan de hand van foto's. De lange oprijlaan die hij drie
keer per jaar afliep met zijn zware koffer. Ja, daar had hij wel naar uitgekeken: naar
de vakanties, de warmte van het grote gezin. Zijn moeder. Wat zou er in haar zijn
omgegaan? Was het waar dat hij een streepje voor had en dat ze juist daarom zo
afstandelijk deed? Bladzijde na bladzijde slaat hij om. Kiekjes met kartelrandjes.
Een toneeluitvoering. Of ik hem eruit kan halen. ‘Dat kleine ronde hoofdje daar?’
En dan ineens als student, een beetje onderuitgezakt aan de vergadertafel,
quasi-nonchalant, maar o god, dat weet hij nog wel, hoe verlegen! Van de beschermde
wereld van het seminarie, want dat was het toch, je hoorde er bij, mensen
bekommerden zich om je, naar een kamer in de universiteitsstad. De
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prefect had hem te kennen gegeven dat hij niet geschikt was. Teveel bezig met sex!
Want hij had ze eerlijk gebiecht: de spelletjes met zijn buurjongetje. Voelt hij zich
tot mannen aangetrokken? Nee, hij weet wel zeker van niet. Hij wijst: zijn eerste
kamer. Wat een eenzaamheid! En niet alleen daar. In de pauzes had hij zijn
medestudenten bekeken: vlotte lui die elkaar op de schouder sloegen, lawaaierig hun
mening verkondigden. Blaaskaken! Windmakers! Maar nee, hij wil er niet verder
over praten, dat is niet goed. Hij begint weer over zijn vak. Hij neemt het serieus.
Van al die moderne stromingen moet hij niets hebben. Analytische taalfilosofie. Wat
moet hij daar bij voorbeeld mee! Ik ben een leek, maar mij lijkt nu juist dàt wel iets.
Hij houdt weer vol. Voor hem is filosofie ervaring die zich omzet in denken, het
leven beschouwd, de blablabla ontbloot. Zo zit dat! En hij raakt op dreef over
deugdethiek en fundamentele filosofische reflecties met een geschiedenis van 2500
jaar. Ik plaag hem met zijn onderbroek.
Hij koopt van alles een dozijn. Rode slips en T-shirts. De badstofpyjama's, de vale
ribbroeken, hij heeft ze in zakken voor het Leger gepropt. Het is eigenlijk niet waar
dat hij om kleren geeft Maar zijn pukkeltje, hij beklopt het uit elkaar vallende ding,
dat doet hij niet weg, daar is hij aan verknocht.
Hij heeft gezegd dat hij samen oud wil worden. Eerlijk tegen elkaar zijn, niets
voor elkaar verbergen. Hij heeft me plechtig drie dikke mappen overhandigd: het
dossier over Renate en de dood van Stella.
Ik heb een hele nacht gelezen. Toen heb ik de mappen zover mogelijk achter op
de kast geschoven. Wat ik gelezen heb, wil ik vergeten.
Nee, ik wil niet dat hij zal zeggen dat hij me niet in de steek zal laten. Hij zegt dat
hij ook maar een egoïst is.
In bed is hij weer verlegen. Hij wil het doen zoals het hoort. Ik strijk hem over
zijn voorhoofd.
... Ik droom dat ik met een stapel mappen loop, en van het verschrikkelijke meisje
dat mij tegenhoudt. Ik schreeuw tegen haar, ik wil de stapel voor haar voeten smijten.
Ik loop ermee en ik loop ermee ...
Onderweg naar het huisje in Zeeland, zet ik mijn stoel in de slaapstand. Mijn kop
bonst.
Dolf maakt snel een bed op, knoopt mijn hoge veterschoenen los. Hij stopt me
zorgvuldig in. In geen jaren is iemand zo lief voor me geweest. Stilletjes richt hij
een eigen kamer in, legt boeken en kleren op stapeltjes.
Hij zit te wachten om uit eten te gaan, in een makkelijke stoel, zijn armen op de
leuningen, en zijn broekknoop los, want hij kan al dagen niet naar de wc. Hij vindt
alles goed. Wat ik ook voorstel. ‘Doe alsjeblieft die grijns van je smoel!’ Ik schrik
er zelf van, maar hij vindt het frappant. Dat hebben ze lang geleden ook eens gezegd,
precies zo, op het seminarie nota bene. Prima dat ik hem erop attent maak.
Onderweg naar Brugge is hij stil.
Hij komt monter terug van een strandwandeling. Hij zegt dat hij zich nog nooit
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zo gekend heeft gevoeld. Dat ik een beroep doe op zijn eigenheid, op zijn kracht.
Hij staat op zijn tenen. Hij rekt zich uit, kin in de lucht. ‘Ik noem je Dolfijn,’ zeg ik.
‘Dolfijn??’ ‘Een heel intelligent dier ... en als je zo staat ...’ Dat maakt hem gelukkig.
Iemand die hem helemaal wil! Hij zegt dat hij voor me kiest, dat hij van me houdt.
Ik leg een hand op zijn mond: te vroeg om te praten over houden van. Hij bezweert:
zo voelt hij het en hij wil het uiten.
Hij vraagt of ik het ook aan vrouwen kan zien of ze sexy zijn. En aan mannen?
Aan hem? Ik geef toe dat je dat in een oogopslag vaststelt. Ziet hij er niet te jong uit?
‘Belachelijk jong,’ heeft ooit een vrouw gezegd. Ik stel een goede kapper voor.
Hij vertelt zijn droom. ‘Ik stond op de kerktoren uit te kijken over mijn parochie.
Hoeveel mensen had ik al vermoord? Iemand achter me, ik draaide me om, ik was
het zelf, ik rende de trappen af, stootte de kerkdeur open. Op het plein knielde een
vrouw. Ze wilde mijn zegen. Ze kuste mijn voeten, ze smeekte. Ik maakte het kleine
gebaar van het kruisteken: wacht maar, jij gaat er ook aan.’ Hij zwijgt verschrikt.
‘Machtsstrijd,’ zeg ik.
‘Filosofie,’ zegt hij, ‘is proberen rationeel vat te krijgen op wat we in het leven
moeten willen, om dan die norm, dat goed, te verwerkelijken. Ethiek, de eerste
filosofie! Want het gaat niet om leven zonder meer, maar om goed leven! Het goede
bestaat, al ken je het niet, het ís iets’. Ik begin over oorlogen, martelingen, honger,
de mens als ergste vijand van de mens. Hij herhaalt dat het goede bestaat en als een
houvast of postulaat wordt aangereikt, je kan het vasthouden als deze persoon, als
deelnemer aan deze cultuur, in deze tijd!
We zitten in een café aan de rijksweg. Zijn ellebogen op het pluchen kleedje, zijn
hoofd tussen zijn schouders, vertelt hij hoe met Renate heeft gevochten. Verwarrend
ja, want vlak nadat hij haar had geschreven dat hij het niet van plan was: geweld te
gebruiken om haar het weekend thuis te krijgen; dat het niet zijn stiel is. Hoe ze naar
hem toe is gekomen, zijn dochter, of hij een vreemde was, alleen maar om te zeggen
dat ze weer niet meeging. Plotseling heeft hij haar arm gegrepen. Ze schopte maar
hij liet niet los. Een groepsleider was te hulp geschoten: ‘Je vader vecht voor je!’
Maar meegaan deed ze niet.
Op de terugweg heeft hij de auto aan de kant gezet en zijn tranen laten gaan. Pas
toen drong het tot hem door wat zij uitschreeuwde. Dat het aan hem lag! Dat hij altijd
alles verkeerd deed!
Ik blaas haar weg, die Stella, als ze boven onze hoofden zweeft. Ik wil niet aan
haar denken. Maar ze hangt om ons heen. Als we liggen te praten in bed. Als we
wandelen, als we fietsen. Ik geloof niet in geesten, niet in reïncarnatie, ik geloof niks,
maar op een dag, we lopen op een weggetje in de polder, schiet ze fluks mijn linkerzij
binnen. ‘Al was het alleen voor Renate,’ hoor ik mezelf plotseling tegen Dolf zeggen.
En ik roep dat hij een lul is, dat hij zich er vanaf maakt omdat hij niet naar zichzelf
durft te kijken, dat hij niet echt voor
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zijn dochter vecht, haar steeds verder vermoordt met zijn geschrijf naar psychiaters.
Hij stottert in tranen. En nu word ik kwaad op mezelf, waar ben ik toch mee bezig?
Waarom maak ik me druk om een wildvreemd meisje, ik heb haar nog niet eens
ontmoet!
Op een zondag in december, staat ze op het antwoordapparaat. En zegt dat ze op
is. Dolf vertelt van de opgespaarde pillen. Chanteert ze hem?
‘Kom op!’ zeg ik en we stappen in de auto.
De afspraak met het team is dat ze de weekends thuis moet zijn. Op Dolfs
medewerking wordt gerekend. Ik vraag of ze hem advies hebben gegeven. Nee, hij
weet dan niet wat hij met de situatie aan moet. Hij vertelt van de weekends waarop
Renate, eenmaal thuis, achter de vleugel op de grond ging zitten. Hoe hij geen woord
uit haar kon krijgen. Hij weet het ook niet meer! Hij wordt er soms kwaad om: zijn
hele leven verdomme in het teken van zijn dochter! Hij heeft zijn best gedaan voor
terugplaatsing naar een gesloten afdeling, een gesprek met de behandelend psychiater
aangevraagd, die niet op zijn brieven ingaat en het verzoek zonder meer heeft
afgewezen. Net of ze niks met hem te maken willen hebben.
Ik veronderstel dat het inderdaad weleens de aanpak zou kunnen zijn. Tenslotte
is Renate in therapie, niet hij. Als zij sterk wordt, is hij wel gedwongen adequaat te
reageren. Hij knikt me vreemd aan. Híj is toch de verantwoordelijke partij! Híj kan
toch Renate daar zo weghalen! Ze moeten hèm toch op zijn minst inzicht geven in
de behandeling! Ja en nee. Ik zeg dat hij moet kiezen: het alleen doen of het overlaten.
Hij wil eerst informeren bij het ziekenhuis. In zijn lange jas, een fladderende vogel
in de verlaten hal. De portier verzekert dat er niemand is binnengebracht de afgelopen
uren.
Het giet. Zwart glimmert de parkeerplaats. In de kantine is Renate niet gezien.
Met een zaklantaarn zoeken we het terrein af, kijken onder afdakjes en in portieken,
waar ze zou kunnen liggen onder een meegesmokkelde deken.
Hij zegt dat hij het wel kan: alles van zich afgooien.
Maandagochtend zit hij al vroeg te werken. Schrijven, zijn lust in zijn leven.
‘Prutsen,’ noemt hij het, want onbescheidenheid kunnen ze hem niet verwijten. Om
twaalf uur belt Renate eindelijk.
Hij praat over de mogelijkheid van meer relaties. Ik vind het best, als hij de pret
met andere vrouwen voor zich houdt. We zitten ergens buiten, de lucht boven de
bosrand is dichtgetrokken. Aan het tafeltje naast ons, hoe kan het zo, heeft iemand
het over universele filosofische waarheden. En Dolf gaat verder aan zijn boek. Onder
de parasol vanwege de eerste spatten.
Hij wordt tot over zijn oren rood als ik opmerk hoe verliefd hij kijkt. En dan de
bekentenis: dat hij wel gek zou zijn om iemand naast mij te zoeken! Er is geen vrouw
die aan mij kan tippen! Hij jaagt de vliegen rond mijn hoofd weg, hij hangt mijn jasje
dat afgegleden
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is, weer over mijn schouders. ‘Weet je wat, wij gaan eerst samen naar Wenen!’ Ja,
zo kan hij ook zijn, heel impulsief.
We hebben ze op het laatste moment. Kaarten voor Tannhäuser. Dolf in de ene loge,
ik in de andere. Het schot tussen ons in. Over de balustrade kunnen we elkaar een
hand geven. Ik kijk loodrecht naar beneden. Ik druk me tegen de rug van het fragiele
stoeltje en vecht met mijn hoogtevrees terwijl Tannhäuser vecht om zich los te maken
van zijn aardse geliefde op de Venusberg. Het toneel is gehuld in blauwe nevels van
de waterval. Najaden baden in het meer. Het koor der Sirenen vangt aan. Ik adem
naar mijn buik. Dat zo'n supervrouw als Venus nog zo haar best moet doen om zo'n
man te houden. Hij zingt het vele malen uit: ‘Aus deinem Reiche muss ich fliehn!
O Königin! Göttin! Lass mich ziehn!’
Pauze. Met champagne en kaviaar. De Weners zijn in avondkleding. Ik heb een
kanten bloesje aan en Dolf zijn nieuwe broek. Wij zijn maar toeristen.
Terug op het stoeltje. Bij de eerste tonen van de tweede akte gaat het gebeuren.
Vol orkest. De vreugde van Elisabeth. Het strakke geluid van Cheryl Studer: ‘Gefühle,
die ich nie empfunden, Verlangen, das ich nie gekannt!’ En Tannhäuser! Ben ik niet
net als hij? Hij schalt het uit: ‘Den Gott der Liebe sollst du preisen!’ En dan nog eens
samen: ‘Gepriesen sei die Stunde.’ Als de Landgraaf, een bas die heb ik nog het
liefst, het onderwerp voor een zangwedstrijd aanheft: ‘Könnt ihr der Liebe Wesen
mir ergründen?’ denk ik pas weer aan Dolf, die natuurlijk voor Wolfram von
Eschenbach is. ‘Wolfram von Eschenbach beginne!’... en aangekondigd door
klokjesmuziek: ‘Da blick ich auf zu einem nur der Sterne’... Dolf is veel beter dan
ik. Te goed voor mij. De gluiperige edelen.: ‘So ist's! So ist's!’
Dolf durft niet goed te klappen als hij naast zich iemand hoort zeggen dat
Tannhäuser ‘seine Rolle gar nicht versteht’.
De derde dag in Wenen is hij zichzelf weer helemaal kwijt. Hij stapt in de verkeerde
tram, vergaapt zich aan de verkeerde kunstwerken.
De vierde dag moet ik mee naar de universiteit. In het vervallen gebouw, tussen
studenten, voelt hij zich eindelijk op zijn gemak. Hij opent deuren, stelt voor iets te
eten in een kantine, en dan, zelfs daar! Hij wil me de afdeling van een decaan
binnenloodsen en terwijl ik nog aarzel, wordt hij als een kind de gang weer op
gestuurd.
Op een bank in het park, zijn voeten op de rand van de vijver, haalt hij Plato uit
zijn pukkeltje. Ik begrijp het en pak de tram naar het hotel.
Een paar uur later klopt hij. Hij stort zich dwars over het bed: ‘Help mij! Ik heb
je zo nodig!’
Door de Mariahilferstrasse raast het verkeer. De ramen staan open, het is wel dertig
graden. Hij vraagt of ik ertegen kan dat hij zo klein is. Ik schud mijn kussen op, ga
liggen en zeg dat ik er niet tegen kan.
Thuis in Nederland zegt hij dat het onze
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laatste nacht samen is, maar dat hij nog wel met me om wil gaan. Hij wil andere
vrouwen vertellen van mijn bestaan, hoe belangrijk ik voor hem ben. En hij toch ook
voor mij? Ik moet altijd een beroep op hem kunnen doen.
Op een zondagmiddag wil ik wel mee naar Renate die nu weer intern is.
Brilletje, staartje, hoge schoudertjes, zo sloft dat meisje voor ons uit naar de
gemeenschappelijke huiskamer. Daar schenkt ze thee en presenteert cake. Ze
informeert beleefd. Antwoordt monotoon op gestelde vragen. En of Dolf de volgende
keer haar gitaar wil meenemen. Dan plots, aan een van Stella geërfd kettinkje
frunnikend, is er de vraag voor Touch for Health. Of dat systeem nou wel klopt, want
ze heeft nagedacht... Voor ik het besef, is het eruit: ‘Ik geloof er helemaal niet in.’
Ik schrijf Renate. En krijg lieve kaartjes terug. Mij kan het niet schelen dat Dolf
zijn nieuwe vriendin aankondigt, maar Renate neemt het voor me op: ‘Zo kan ie wel
weer klootzak!’
Ze zou wel bij mij op kamers willen. Maar als het er op aankomt, ben ik ook maar
een egoïst. Die alleen nog wil weten hoe het zit. Of Stella tegen Dolfs geleerdheid
opzag. Zoals hij nu tegenover mij zit! Zijn vingers stijf in elkaar gestrengeld, de
onderste kootjes spierwit. De door hem opgerichte Platogroep. Op zondagmiddag
buigen ze zich gezamenlijk over de vertaling voor de volgende bijeenkomst. In de
serre met de houten banken en de lange tafel. Alles bruin in dat huis, op de vleugel
na waarop zij liefst Chopin en Brahms speelt. Meubels uit de studententijd. Met
pluche beklede crapauds naast de moderne bank. Parketvloeren bedekt met oude
tapijten die samen met de boeken de lucht in huis bepalen. Nergens een vrije wand.
Boeken, overal vandaan. De tedere gebaren waarmee hij ze uitpakt! Stella beschrijft
het in haar dagboek. Misschien met een laatste glimlach om hem. Maar ook daar is
de onthullende puntenlijst. En het norse gezicht op de foto, haar armen om de
opgetrokken knieën, in de vensterbank van het tweede huis. Zo, in korte broek, lijkt
ze op Edith. Edith met het jongenslijf, zijn ongelukkige liefde. Eens heeft Stella
rechtstreeks gevraagd of ze tweede keus was. Hij heeft geantwoord dat ze het zo niet
moest zien. Hij heeft niet geprobeerd haar van het tegendeel te overtuigen, want dat
zou hij niet eerlijk hebben gevonden. In haar dagboek: ‘Dolf, vaag als altijd.’ Ze gaat
iets doen waar hij met al zijn geleerdheid niet bij kan. Touch for Health. Ze weet
hem ervan te overtuigen dat het normaal is dat ze zich rot voelt omdat er ‘van alles
loskomt’. Dat ze niet naar de huisarts hoeft. Want een genezer die zichzelf niet kan
genezen! De rugpijn die erger wordt. En het vreemde van die enkel. Ze kan zich niet
herinneren hem verzwikt te hebben. Dolf, achter glas, met een boek waarin hij nu
eens niet leest, slaat hen gade. Zijn vrouw en zijn dochtertje in de serre. Met voedsel
dat getest wordt. De op en neergaande beweging van de arm. ‘Weerstand!’ hoort hij
steeds maar zeggen.
De roodheid, het pijnlijke been. Moet hij het
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zichzelf verwijten dat hij haar onder die omstandigheden nog een keer heeft
meegenomen, een krukje voor haar voet de auto, om de brief aan Edith te brengen?
Dè brief, hij had hem al zo vaak geschreven en weer verscheurd. Hoe lang geleden
alweer, dat ze hem tijdens een wandeling in Brugge had gezegd dat het nooit iets
kon worden? Nu, twintig jaar later, heeft hij die wandeling beschreven. Hoe hij zich
toen voelde, wat er in hem omging. Hij wil, hij móet weten wat ze werkelijk gedacht
heeft. Hoe ze nú over hem denkt. Hij weet Stella ervan te overreden dat het hem
zielsgelukkig zal maken als ze achter hem kan staan, het van hem kan begrijpen. Hij
haalt haar over de brief te lezen.
Onderweg wordt ze héél ziek. Hij moet wel omkeren. Hij weet nu zeker dat het
psychisch is. Thuis helpt hij haar de trap op. En gaat beneden zitten lezen, mokkend
nog, zodat ze hem vergeefs roept. Pas als hij gekreun hoort, gaat hij naar boven en
treft haar dwars over de badkamervloer. Hij vangt haar ontlasting op met haastig
afgescheurd wc-papier. ‘Mijn hoofd! Oh, mijn hoofd...’
Renate, wakker geworden, neemt de leiding. Hij laat het zich uitleggen. Hoe hij
zijn arm moet houden, weerstand moet geven. Lichte weerstand is positief, betekent
‘ja’. ‘Is mamma al bewusteloos?’ Zijn arm geeft lichte weerstand. ‘Moeten wij de
dokter waarschuwen?’ Zijn arm zakt door.
Ik haal de mappen van de kast. Ik smijt ze voor zijn voeten.
Ellen Toornend
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Gedicht van de maand
Zo'n decade of drie
en opoe is weer over.
Ofte wel: het is 1 mei,
feest, de rooie vlag hangt uit.
Hetgeen boudoirtijgers, kruisridders e.a. kuttekwaaduithalers,
hoe libidineus ook, als op
eieren doet lopen. Immers:
het in zo'n stadium
ten diepste vullen ener schede
met de blanke rampestamper
(dikke verwennerij verkeert
in zinderende binnenpret)
betekent geheid
bloed a/d paal.
Andere aanwijzingen voor
visite opoe Lentezoomer:
dagelijks Beefsteak ter tafel
en (observatie door deurspleet)
wijdbeens klit/kleefband-geklooi
met geurvreterig maandverband in de wandeling ook wel (watte?):
speklappen.
Maar...
alle malligheid nu op een
popi-wetenschappelijk eierstokje:
het verschijnsel vindt al sinds
menig millennium inmiddels
mondiaal in miljoenen,
mogelijk miljarden gevallen
plaats vanaf de menarche
(in Nederland/ België tussen
het 12de-14de jaar) tot a/d
menopauze (in West-Europa
vanaf 51,4 jaar).
So. Misschien wel meest
gestelde vraag ter wereld ooit:
‘Is opoe d'r nog niet?’

Frans Vogel
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Close to the egg
Vanouds kabaal
rond ‘het ovaal’:
's mensdoms leven
oergegeven.

Frans Vogel
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Deze column is geschreven naar aanleiding van het volgende:
1) Het Cultureel Woordenboek. (Uitgeverij Areopagus, onder auspiciën van de
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, 1992.)
Onder de sectie ‘Wereldliteratuur’ wordt op blz. 187 het volgende epigram
afgedrukt:
‘Sir, I admit your general rule
That every poet is a fool:
But you yourself may serve to show it,
That every fool is not a poet.’ (Matthew Prior)
In 1994 belde Jacob Nederlof de uitgever en redactie van dit quasi-geleerde boek
op, om netjes en ‘met twee woorden sprekend’ de zeer geleerde dames en heren te
vertellen, dat we inderdaad hier met een epigram vandoen hebben, edoch, zeker niet
van Matthew Prior, maar wel voor 100% van Alexander Pope.
2) In 1995 komt de Académie Française met de mededeling dat 80% van alle
wetenschappelijke rapporten, geproduceerd door Nederlandse universiteiten,
onleesbaar zijn en daarbij ook nog bol staan van feitelijke onjuistheden!
In dat zelfde jaar onderschrijft het Wetenschappelijk Bureau van de Verenigde
Naties deze stelling.
Met een weinig quasi-waardigheid, een vleugje pseudo-wijsheid en een overdosis
nepwetenschappelijke bagage, kom je nergens echt ver. In Nederland beland je zonder
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mankeren op een heuse universiteit.
Saillant, maar tevens in-en-in triest, blijft het gegeven, dat een goed gevulde ransel
aan academische humbug en genoeg spiekbriefjes in de achterzak, uiteindelijk kan
resulteren in het afstuderen aan één van onze o zo befaamde Vaderlandse
universiteiten.
De verlichte en geletterde bovenlaag van onze bevolking houdt zich zes jaar schuil
en beziet gedurende deze periode de buitenwereld als één ranzige samenzwering,
bestaande uit diverse kudden hardlijvige analfabeten en immer grazende intellectuele
holbewoners.
Na her-intreding in de samenleving acht de elite zich volkomen bevoegd tot al
datgene wat de grote goede God hen ingeeft. Onze sterrenwichelaars zien licht waar
duisternis heerst. Zij schaffen zich een Westvlaams polderboerderijtje, of vaal wit
gekalkt villaatje aan, om vervolgens het echt grote werk ter hand te nemen.
Er worden beleidsnota's geschreven, wetenschappelijke rapporten bijelkander
geharkt, en, erger dan erg: Jut Jul produceren scheetsgewijs meer dan drie zinnen
per diarree-aanval en dopen dergelijk ongemak bij de platvloerse stoelgang, zonder
blikken of blozen PROEFSCHRIFT!
U roept om de dokter en Norrit, zij roepen DOCTOR en KASSA! Gompie, het is
tijd dat er maar weer eens flink gescholden en getierd moet worden, zo kan 't niet
langer...
Dat niemand dit luchtballonnen-proza ook maar één blik waardig keurt, weet een
ieder, maar nu onze universiteiten ook nog eens beticht worden van het klakkeloos
voorverwarmen van afgekeurde balkenbrij - taai als slijm, geurend naar ongewassen
oksels en zo bleek als verschraalde kaas - wordt het nu muisstil in een academisch
rein verklaarde keuken van geleerd Nederland. Geen bistro ter wereld zet die
Hollandse balkenbrij op het menu; bij ons is die drab niet aan te dragen; wij lusten
er wel pap van. Maar nu heeft een college van hele hoge en zeer geleerde culinaire
professoren - Joop Braakhekke's, maar dan voorzien van I.Q. - bekend gemaakt, dat
die balkenbrij uit Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Leiden, Tilburg en Twente,
helemaal geen balkenbrij is! De Nederlandse universiteiten scheiden
wetenschappelijke rapporten af, die buiten dat ze onleesbaar zijn, ook nog eens bol
staan van feitelijke onjuistheden.
Stel u voor: de professionele helderheid van kaarslicht wordt gekoppeld aan de
taalvaardigheid van Koning Onbenul, en dan nog klopt er niets van.
Ook - en vooral! - de Erasmusuniversiteit is streng op de academische vingertjes
getikt. Wat daar uit de studentikoze gaarkeuken ter tafel werd gebracht, bleek veelal
rijp voor de klieketon.
Een zogenaamd swingend verenigingsleven dat eerste - en tweedejaars studenten
er aldaar op na houden, is geen garantie voor een degelijke wetenschappelijke
vorming.
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Gomperdegompie.
Hoor professor Gompie toch eens...
In een grijs verleden wees professor Gompie er al op, dat de slechtste balkenbrij
eetbaar (niet te vreten, dus) in omloop werd gebracht door een voormalig
nonnenklooster uit het zuiden des lands, nu roemloos onder de naam: Katholieke
Hogeschool Tilburg.
Dat doet Gompie nooit meer...
Er stond een storende fout in het Cultureel Kookboek, waar Gompie's vrouw, Gympie,
geen balkenbrij van kon koken.
Gompie's zoontje, Gummetje, een uiterst irritant overschot van buitenechtelijk
geknutsel, maar door-en-door belezen (daar begint altijd het gedonder), schreef een
ziedend bescheiden, maar genadeloos gelijkhebbend epistel naar de uitgever van
betreffend Cultureel Kookvlugschrift, inhoudende: dat op blz. 187 onder ‘epigram’
K met Peren werd omschreven, terwijl overduidelijk de ingrediënten van balkenbrij
werden opgesomd.
Alles bleek terug te voeren op het keuken-geklooi van een gesjeesde koksmaat,
verbonden aan de faculteit Literatuur-sociologie te Tilburg.
Per telefoon werd Gompie Co dan ook te verstaan gegeven, dat deze
wetenschappelijke medewerker, zich bijzonder diep in zijn academische kruis getast
voelde, en o ja, wie wij wel dachten te zijn(!?!)
Hij was druk doende met zijn proefschrift, hij had wel wat anders aan zijn hoofd.
Dit proefschrift van onze literaire baliekluiver zou een tijdsbeeld van de Engelse
romantische dichters belichten...
O, zo!
Ter plekke gingen bij alle Gompianen de haartjes op de wervelkolom recht overeind
staan, zodat professor Gompie zachtjes in de telefoon fluisterde: ‘Voor Fl. 15.000,schrijf ik voor jou dat proefschrift.’
Maar ja, van verre werd hem bulderend medegedeeld, dat Gompie van balkenbrij
geen kaas had gegeten.
De plebejer heeft een proefschrift geschreven.
Hij is gepromoveerd. Hij voldoet aan alle eisen van het academisch métier. In het
proefschrift staan 19 fouten van formaat, maar alleen kniesoren schuiven dergelijke
balkenbrij verre van zich. De kneus doet niets ‘in’ of ‘met’ de taal.
Gadverdamme..., niet eens balkenbrij.
Zelfs Gummetje wil die 19 fouten niet uitstuffen.
Jacob Nederlof
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Aforismen
Ware democraten herken je aan hun bedenkingen jegens de democratie.
Alle verdraagzaamheid begint met de kunst jezelf te verdragen.
Uit dorpsgekken groeien later de beste burgemeesters.
Domme konijnen herken je aan hun ezelsoren.
Schrijvers die met politici omgaan,
doen er verstandig aan hun verkeerde lach te oefenen.
Bij stompzinnige mensen moet je niet aarzelen
de zinnigheid erin te stompen.
Een dief in de nacht heeft eigenlijk best iets heel geils.
Mensen die te veel dromen, beroven zichzelf van het leven.
Wie in gezelschap van zwijgers zijn mond opendoet,
plaatst zichzelf meteen buiten de discussie.
Een parkeerwachter die je een bon uitdeelt, kun je niet meer vernederen dan
door hem een tip te geven.
Kees Versteeg
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Seance
Ik sla mijn vlees in jouw nagels
en ik voel andermans hand
branden op de jouwe die
mij (soms) 's ochtends wakker streelde
Ik richt groene seances in
tot mijn geest kapseist
Ik ben een eindeloos masturberende aap
in gevangenschap
ik ben een hond die zijn pootwond likt tot brandens toe
Tot bloedens toe
sla ik mijn vlees in jouw, onwillige, nagels
en waarschijnlijk vermoed je het

Paul Stronks
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Bezoek
Gebleven is jeuk
op een geamputeerde ledemaat
en gebleven is mijn krakend oog
gespitst op je gestalte
als je komt, lichtzinnig spook
Wanneer je weer vertrekt
scheurt mee de kamerwand
en reiken er vellen

Paul Stronks
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Het belang van poëzie 4
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In onze Randstedelijke oren klinkt de Friese taal even exotisch als het
Keltisch of het Swahili. Geef een Hollander de keus, en zijn voorkeur
gaat uit naar de zachte, katholieke ‘g’ van onder de rivieren. Geef een
Hollander de mogelijkheid om Friesland voor Vlaanderen in te ruilen,
en zonder veel twijfel zal hij hier toe overgaan. Zo vertederd als wij
kunnen zijn door onze dialecten, zo ongeïnteresseerd zijn wij in onze
tweede landstaal. Antwerpen is dichterbij dan Leeuwarden.
En dat terwijl de grond waarop wij hier in de Randstad lopen eens tot Friesland
behoorde. En, minder ver weg in de geschiedenis, hoeveel Friezen zijn er in de loop
der tijden niet deze kant uit gekomen? Hoeveel Friese achternamen kom je nu niet
tegen in het telefoonboek van een stad als Rotterdam?
Vreemd genoeg is het nageslacht van de Friezen die verder zijn weggetrokken
meer geïnteresseerd in hun ‘roots’. Engelsen en Amerikanen met Friese voorvaderen
plegen in hun gefrustreerd verlangen naar oorsprong en geschiedenis veelvuldig te
benadrukken dat het Fries de voornaamste overgebleven schakel is tussen de
Germaanse talen van het vasteland en het Engels. De Friese taal zou aan het Engels
verwant zijn zoals het Nederlands aan het Duits. Zij is in hun woorden: ‘the only
first cousin of English’. Een voorbeeld voor deze verwantschap vormen de
Anglo-Friese woorden die de nasale n-klank hebben verloren. Een Duits woord als
‘fünf’ is in het Oudfries ‘fif’ en in het Engels ‘five’. Daarentegen is er een gelijkenis
met het Duits te zien in de nog vaak met een hoofdletter geschreven zelfstandige
naamwoorden. Over de ware verhoudingen binnen deze taalfamilie zijn de filologen
het nog altijd niet eens.
Sinds het begin van de vorige eeuw is er ten aanzien van het Fries wel het een en
ander veranderd. De Romantiek met haar naïef enthousiasme voor vergeten volkeren
en verwaarloosde talen heeft goed werk gedaan. De Friezen werden zich bewust van
hun
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cultuur. Er ontstond een bloeiend en bekvechtend verenigingsleven; in 1937 werd
de ‘Fryske Akademy’ opgericht en sinds de jaren vijftig mag er op de scholen in het
Fries worden onderwezen.
De geschiedenis van de Friese literatuur van vóór 1800 vertoont minder continuïteit.
Er is niet veel meer dan een drietal hoogtepunten, waarvan er één enkel als verhaal
is overgeleverd.
Vrijwel gelijk met Bonifatius, wiens Engelstalige preken waarschijnlijk zonder al
te veel moeite door de toenmalige Friezen verstaan konden worden, vierde in de
achtste eeuw de blinde zanger Bernlef zijn triomfen in hetzelfde gebied. Deze
Homeros van de Oudfriese literatuur (niet te verwarren met zijn recente naamgenoot
en tegenpool) zong liederen over voorouders, koningen en oorlogen, en begeleidde
zichzelf daarbij op de harp, als het geen lier is geweest. Ook schijnt hij een eerste
Friese vertaling van de oudtestamentische psalmen op de planken te hebben gebracht.
Aldus de kroniekschrijvers, want helaas is er niets van 's mans werk op papier of
perkament bewaard gebleven.
Na Bernlef valt er een gat van een paar eeuwen, tot het moment waarop de eerste
wetsteksten geschreven gaan worden en er dientengevolge een nieuw hoogtepunt
aanbreekt. Opvallend aan de op zich droge, administratieve taal van deze teksten is
hoe zij gebruik weet te maken van poëtische middelen. Een dwingend ritme en
allerhande klankeffecten konden het geheugen helpen en zodoende de mondelinge
overdracht vereenvoudigen. Alliteratie en assonantie maakten hun intrede in de Friese
literatuur en hebben haar nooit verlaten.
Alvorens haar eerste grote persoonlijkheid en pleitbezorger te vinden in de figuur
van Gysbert Japicx (en daarmee haar derde hoogtepunt) verdwijnt rond 1500 door
politieke veranderingen de Friese taal uit de boeken. Zij werd verdreven uit de stad
en verbannen naar het platteland. Alleen als spreektaal wist het Fries zich nog te
handhaven.
Twee jaar geleden is er een ‘Spiegel van de Friese Poëzie’ verschenen. Na vertalingen
in het Deens, het Duits, het Hongaars, het Italiaans, het Pools en het Engels is er nu
eindelijk ook in het Nederlands weer een ruim en representatief overzicht voorhanden
van wat er zich in literair Friesland sinds de zeventiende eeuw heeft afgespeeld. Niet
dat deze uitgave veel aandacht heeft gekregen in de vaderlandse pers.
De ‘Spiegel’ is tweetalig, gelukkig, want het lezen van het Middelfries van een
schrijver als Gysbert Japicx, maar ook van het ‘moderne’ Fries, is niet bepaald
eenvoudig voor iemand die, zoals ik, de Friese taal niet of nauwelijks beheerst. Daar
komt nog bij dat het Fries in de loop van 350 jaar meer is veranderd dan het
Nederlands en dat terwijl het lezen van de taal van Hooft en Huygens ook al geen
sinecure is. Het probleem met vertalingen is natuurlijk wel dat zij nooit volledig
zullen weergeven wat
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deze poëzie zo rijk en sterk maakt: de klanken, de kleuren en het ritme van de Friese
taal.
Gysbert Japicx is de grondlegger van de Friese literatuur. Hij werd in 1603 te Boalsert
(Bolsward) geboren, op Wipstraat 6 om precies te zijn. (Het huis waar 300 jaar later
de overgrootmoeder van ondergetekende zou komen te wonen, maar dit terzijde.)
Hij kwam uit een calvinistisch gezin; zijn vader was begonnen als kistenmaker,
verwierf later de opdracht om het nog altijd befaamde raadhuis van Bolsward te
ontwerpen en was op het hoogtepunt van zijn carrière zelfs een paar jaar burgemeester.
Zoon Gysbert zou een minder opvallend maatschappelijk leven leiden. Hij werd
stadsschoolmeester en kerkelijk voorzanger. Zijn literaire prestaties brachten hem
geen roem en voor zover bekend is hij nooit buiten de grenzen van Friesland gekomen.
Op 63-jarige leeftijd is hij vrijwel tegelijk met zijn vrouw Sijke overleden ten gevolge
van de laatste pestepidemie die de Lage Landen en daarmee ook Bolsward trof. Vier
van hun vijf kinderen waren hen voorgegaan. Het laatst overgebleven kind, zoon
Salves, die zijn zieke ouders vergeefs te hulp kwam in zijn professie als chirurgijn,
had dit gezien zijn eigen levensverwachtingen beter niet kunnen doen. Ook hij stierf
spoedig.
Tijdens zijn leven is er van Gysbert Japicx vrijwel geen werk in druk verschenen.
Twee jaar na zijn dood, in 1668, zag zijn verzameld werk het licht onder de bescheiden
titel ‘Friesche Rymlerye’, een bundel die hij hoogstwaarschijnlijk zelf nog heeft
samengesteld. Het geheel bestond uit drie thematische delen, 1: ‘Bortlycke
Mingeldeuntjes’, 2: ‘Huwzmanne Petear’ en 3: ‘Hijmelsch Harp-luwd’, waarbij 1
staat voor het ondeugende, 2 voor het belerende en 3 voor het religieuze.
Gysbert Japicx was een typisch renaissance-dichter. Zijn poëzie was virtuoos,
vernuftig, geestig, het was een spel voor intellectuelen met een gevoelsleven. Hij
gebruikte net als zijn anderstalige tijdgenoten veel motieven uit de antieke en bijbelse
mythologie; hij werkte naar voorbeelden van Vondel, Huygens, Roemer Visscher,
Ovidius, Horatius of Vergilius en maakte op deze modellen variaties in het Fries.
Zijn werk getuigt in de eerste plaats van vakmanschap en taalbeheersing. Veel van
zijn lyrische gedichten zijn wat betreft de versmaat afgestemd op melodieën en
liederen die in de zeventiende eeuw in de mode waren.
Inhoudelijk was zijn werk niet vernieuwend, ook het voor een beschaafd publiek
opvoeren van boerse personages (zoals in zijn vaak pagina's lange
toneelgedichten-in-dialoogvorm, de zogeheten ‘Landelijke Boerenkout’) past geheel
in de sfeer van zijn tijd.
Des te vernieuwender was zijn inzicht dat het Fries geschikt was als literaire taal.
In het Nederlandstalige voorwoord van zijn verzameld werk, gericht aan de
‘Nauwkeurigen Neder-lander’ noemt hij de Friese taal: ‘een praal-bloeme aan uw
algemeene
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eerenkrans’. Het was ‘de eer van het Fries’ die hem de pen deed oppakken; in die
tijd een ongehoord standpunt.
Gysbert Japicx zag dat de Friese spreektaal goed te gebruiken was voor dialogen
die in een realistische stijl geschreven dienden te worden, zoals in het slotdeel van
zijn ‘Nyschierige Jolle in Haytse-Yem’, oftewel: ‘Nieuwsgierige Jolle en Haitse-oom’.
In dit gedicht wordt met behulp van tamelijk sterke beelden het morele vraagstuk
der ijdelheid onder de loep genomen.
'k Nim; Dijn jieren mogge klieuwe
To mijn jeld, aef jiette meer,
(Ney mijn winscke' in dijn bejear)
Schoene den dijn strame schoncken,
Flesck-fortorre huwd in boncken,
Kâde, Kromme, Lame Ljea,
Stjonckende' Amme fuwl in quea,
Schoe dijn Muwlle sonder Tosken,
Rachel-quijl, in qualster-bosken,
AEgen, AEren blijn in doaf,
Yn 't kirt, Stamme sonder loaf,
Tjienje', az heagste' in wirdigste' eere,
't Offerjen uwz ljeave Heere?

In de vertaling van D.A. Tamminga:
Stel, jij brengt het tot mijn jaren,
Met nog menig jaar erbij,
- 'k Hoop met jou dat dit zo zij Zouden dan jouw stramme knoken,
Vel en been, van vlees verstoken,
Kille leden, krom dikwerf,
Adem, stinkend naar bederf,
Zou jouw mond, tandloos, met lippen
Waaraan fluim en kwijl ontglippen,
Ogen, oren blind en doof,
Zou zo'n boomstronk zonder loof
Offerande zijn des Heren,
Om zijn grote naam te eren?

Zijn stad- en streekgenoten bleven echter vrijwel zonder uitzondering het Nederduits
hanteren als schrijf- en kanseltaal. Zoals gezegd, na 1500 was het Fries verbannen
naar het platteland en dat had haar reputatie geen goed gedaan. Uit het zo goed als
afwezig zijn van Friese geschriften uit de zestiende en eerste helft zeventiende eeuw
blijkt dat schrijvend Friesland haar moedertaal ongeschikt vond voor een
welgemanierde vorm van communicatie. Vooralsnog veranderde er dan ook weinig
door de komst van Gysbert Japicx. Pas anderhalve eeuw na zijn dood kreeg zijn werk
de waardering en de erkenning die het toekwam, en daarmee ook haar navolgers.
Het is de verdienste van Gysbert Japicx, dat hij als eerste de Friese taal heeft
beschouwd als taal, los van de sociale vooroordelen van zijn tijd. Hij heeft zonder
terug te kunnen grijpen op een al bestaande Friese poëzietraditie, het Fries na lange
tijd weer tot schrijftaal en voor het eerst in haar geschiedenis tot literaire taal weten
te maken. Niet alleen geschikt voor ‘Landelijke Boerenkout’, maar ook voor ‘Hemelse
Harpklanken’. Eén van zijn mooiste gedichten
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Koorts
Het begint met zweet in de nacht.
Klaterdauw. Je ogen prikken bij het openen
door zure adem. Je ruikt jezelf.
Beslagen tranen.
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Blitzträumen is een beetje op jezelf
neerkijken in een chaotische slaap.
Ondood op het ritme
van onregelmatig ademhalen.

Yorgos Dalman
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laat dit overtuigend zien. De titel is ‘Nachtrest-bejerte, aef Juwn-bede’, oftewel:
‘Avondgebed’. Van dit uit vijf sapphische strofen bestaande gedicht (iedere strofe
telt drie regels van elf en een slotregel van vijf lettergrepen) met ook nog eens slepend
slagrijm (een combinatie zonder precedent) de eerste twee strofen:
Nu iz de Dey forronn' mey uwre' in stuwne,
Oermits de Sinn' dol-duwck't, ijnn' wetters gruwne.
Meyts' uwz nu Sliep (fen God, om restjen, juwne)
Deys lest onbuwne.
Komm', swiete sliep uwz eagen firddig binne,
Dat swierlijck Droagjen naet onstjoergje' uwz sinne',
Dat sorgge' in aengste' uwz rest-njue naet oer-rinne
Nogg' free forwinne.

En in de archaïserende vertaling van D.A. Tamminga:
Nu is de dag vergaan met ure en stonden,
Vermits de zon zinkt in der waat'ren gronden.
Maak ons nu, Slaap, ter rust door God gezonden,
Daags last ontbonden.
Kom, zoete Slaap, reeds neigen onze ogen.
Dat boze dromen ons niet kwellen mogen,
Dat zorg en angst de nachtrust niet vermogen
Te doen zieltogen.

*
Vergeleken met een paar jaar geleden kan de Friese literatuur zich momenteel
weer in enige belangstelling verheugen. Ten eerste is er nu de bovengenoemde
‘spiegel van de Friese poëzie’. Ten tweede, en qua publiciteit van groter effect, is er
de doorbraak van de dichter Tsjêbbe Hettinga. Deze in 1949 geboren reïncarnatie
van de Oudfriese zanger Bernlef publiceert al sinds de jaren '70 gedichten, maar lijkt
pas recentelijk zijn stem te hebben gevonden. Zijn werk is een grotere vormvastheid
gaan vertonen. De strofebouw werd regelmatig, de toon in zijn gedichten werd
consequent. Zijn optredens maken grote indruk en de laatste, tweetalig uitgegeven
bundel ‘Vreemde kusten/Frjemde kusten’ verscheen in de winkels samen met een
CD: ‘de foardrachten’, waarop het Friestalige origineel door de dichter zelf wordt
voorgelezen. Acht gedichten in een tijdsbestek van 51 minuten, waarmee meteen is
gezegd dat een enkel gedicht van Tsjêbbe Hettinga zich over vele pagina's kan
uitstrekken.
Zijn voordracht kent een verbazingwekkende articulatie. Iedere lettergreep komt
afzonderlijk over zijn lippen zonder ook maar een keer het ritme in gevaar te brengen.
Elke medeklinker krijgt zijn eigen gewicht. De klinkers, waaronder de fameuze Friese
twee- en drieklanken, houdt hij vaak lang aan, alsof hij elke klank zijn eigen kleur
wil geven. Het is bij het luisteren bijna een voordeel om geen Fries te verstaan, zo
lijk je nog het meest te kunnen genieten van de klankrijkdom van deze taal, die hier
in al haar zintuiglijke kwaliteiten
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gepresenteerd wordt.
Maar, om misverstanden te vermijden, de gedichten van Tsjêbbe Hettinga vormen
meer dan een tekstboek bij een geslaagd optreden. Zijn uitzonderlijke voordracht is
een aangename bijkomstigheid die we met beide handen moeten aangrijpen, maar
het is niet de reden waarom zijn werk door een volgende generatie nog gelezen zal
worden. Die reden ligt in de taal zelf besloten en niet in iets dat zo aan slijtage
onderhevig is als het weliswaar gerechtvaardigd, maar o zo vergankelijk applaus
voor een welluidende stem en een krachtige voordracht.
Tsjêbbe Hettinga is in de eerste plaats een dichter bij wie, wonderbaarlijk genoeg,
stem en schrift samen blijken te gaan. Ga één keer in je leven naar Poetry International
en je weet hoe zeldzaam het is dat dichters hun eigen werk goed, of op z'n minst
verstaanbaar, voor kunnen dragen. En bovendien, hoor je aldaar een goed spreker
dan wordt al snel duidelijk dat een goed spreker vaker een slecht dichter is, dan dat
een slecht spreker een goed dichter is.
Maar niets van dit alles bij Tsjêbbe Hettinga, wiens optreden op Poetry International
1995 ook mij wist te raken. Hij las bij die gelegenheid ‘It faderpaard’, een gedicht
dat bestaat uit 2 keer 7 strofen van elk elf regels en dat opgedragen is aan wijlen zijn
vader Piter Mewis Hettinga. Het is een overvol, over zichzelf heenbuitelend spektakel
van klanken, beelden, kleuren en dynamiek en in eerste instantie is het moeilijk om
greep te krijgen op de lijn in het verhaal, zo melodieus en tegelijk opzwepend is het
ritme. Tweede deel, eerste strofe:
Fannacht sil it foar ivich nacht wêze, no't in maitiid
Yn de broaze spegels fan it oantinken it ljocht ûntfalt
En eagen brekke yn in holle, yn in wynstille
Pleats, dêr't, in bline planeet allyk, in siel yn omslingeren
Dy't de doarren tichtklapt fynt, finsters mei hynstehûden
Blynkape; bientige fingers, dy't rikke nei in fjild fol
Bloedreade soerstâlen, betaaste it tsjustere stof
Fan fermôge hoannebalken op de lêste grissels fan
It ljocht; en ûnder 'e pannen mei de deade fûgels
Kreaket, stiller as de spinnen yn har webben fan inket,
In byntwurk dat syn grûn fynt yn in seesâlte ierde.

In de vertaling van Tsjêbbe Hettinga zelf, in samenwerking met Benno Barnard:
Vannacht zal het voor eeuwig nacht zijn, nu een lente in
De broze spiegels van het aandenken het licht ontvalt en
Ogen breken in een hoofd, in een windstille hoeve,
Waarin, een blinde planeet gelijk, een ziel rondslingert die
De deuren dichtgeklapt vindt, vensters met paardehuiden
Geblindeerd; knokige vingers, die reiken naar een veld vol
Bloedend rode zuring, betasten het duistere stof
Van vermolmde hanebalken op de laatste korrels van
Het licht; en onder de pannen met de dode vogels
Kraakt en kreunt, stiller dan de spinnen in hun webben van inkt,
Een bintwerk dat zijn grond vindt in een zeezoute aarde.

Ook in de andere zeven gedichten van deze bundel lijkt er geen grens gesteld aan
het aantal beelden. Het enjambement is overvloedig en het slot van ‘It faderpaard’
wordt wel erg zwaar aangezet met een zich tot elf maal toe herhalende

Passionate. Jaargang 3

39
imperatief. Het onder dichters levende taboe op bijvoeglijke naamwoorden schijnt
hem nog nooit bereikt te hebben. Het oogt als een vulkaaneruptie na ruim twintig
jaar ingehouden witregelpoëzie. Een stijl die ook door Tsjêbbe Hettinga zelf werd
beoefend in bundels als ‘Yn dit lân’ (1973) en ‘Fan lân loft en leafde’ (1975).
Dit nu is poëzie van de lange adem. Het werk is ambitieus, en het doet een zeldzaam
geworden gooi naar hoge, verheven zaken, naar een groots en meeslepend leven.
Het vakmanschap van Tsjêbbe Hettinga mag, wanneer het om het gebruik van
beelden en effecten gaat wel eens te wensen overlaten, maar het is wat betreft ritme
en eenheid van toon, onbetwistbaar. In elk van zijn gedichten bevinden zich momenten
of regels die zo zwak zijn dat zij zelfstandig niet zouden overleven. Toch blijft de
spanningsboog intact en binnen de eenheid van het gedicht blijken zij alsnog
functioneel en derhalve onmisbaar. De ketting is sterker dan haar zwakste schakel.
Tsjêbbe Hettinga is een verhalenverteller. Hij verhaalt van de krachten der natuur,
van de levens van mensen, van dood en liefde, van verval en verlangen. De grote
onderwerpen, het repertoire van elke dichter. Maar grote onderwerpen leiden niet
automatisch tot grote poëzie. De betekenis van zijn gedichten wordt niet gevormd
door het feitelijke onderwerp. Beter gezegd, het ware onderwerp is niet het
levensverhaal van de prostituée in ‘It gers it hea en de rook fan beide’, (‘Het gras
het hooi en de geur van beide’). Het is ook niet de ongrijpbaarheid van de Friese
natuur in ‘It Wikeler Hop’, (‘Het Wijckeler Hop’). Het ware onderwerp is het ritme
van de taal.
Vraag me niet hoe het kan, maar om het ritme van zijn poëzie te vangen is het niet
noodzakelijk om een van zijn voordrachten bij te wonen of om de CD te horen. Ook
in geschreven staat geeft zijn taal het ritme aan. Het ritme is het fundament waarop
zijn gedichten staan. Door het ritme weet hij het publiek, luisteraars en lezers,
deelgenoot te maken van zijn vertellingen. Het is het ritme dat overtuigt en het is in
het ritme dat de ware betekenis van zijn poëzie besloten ligt.
De aard van zijn werk en voordrachten heeft ertoe geleid dat Tsjêbbe Hettinga vaak
de ‘Dylan Thomas van Friesland’ wordt genoemd. Een vergelijking waar hij zelf
(ondanks zijn uitgesproken bewondering voor de man) niet erg blij mee kan zijn,
want Dylan Thomas leeft alleen nog als mythe voort en zijn werk wordt nauwelijks
meer gelezen. Een vergelijking ook die mank gaat omdat, naast het feit dat Dylan
Thomas meer gevoel voor theater had en ook een graad intellectueler was, er zich
een verschil aftekent in hun omgang met de taal. Als ik naar oude opnames van Dylan
Thomas luister is het alsof hij zijn verzen op een vlakke uitgestrekte hand heeft liggen
en hen zo, als edelstenen op een kussen, aan zijn publiek aanbiedt. Zijn liefde voor
de taal was zeker even groot als bij Tsjêbbe Hettinga, maar wel van een andere aard.
Dylan Thomas was zelfbewust. Hij kon zijn werk van een afstand
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bezien, hij kon het als een object beschouwen en hij kon ook prachtig óver zijn eigen
werk praten. Niet zo bij Tsjêbbe Hettinga, bij hem is er geen enkele beleving van
afstand, van objectivering. Hettinga is zijn taal, zijn woorden vormen zijn natuur.
Voor Hettinga is poëzie niet de kunst van het zo mooi mogelijk liegen, van een
zelfbewuste en geraffineerde pose, of van een onthullende maskerade. Zijn werk is
niet rationeel of intellectueel en valt, mijns inziens, moeilijk te beschouwen als een
reactie op het experiment, of als een verzet tegen de daaruit voortstrompelende
karigheid van de naoorlogse vaderlandse poëzie. Als er al sprake is van een reactie,
dan is het een positieve reactie en wel op de schrijvers van wie hij ook werk in het
Fries heeft vertaald, Dylan Thomas en Derek Walcott.
Eén van zijn meest geslaagde gedichten is ‘De blauwe hauk fan Wales’, of ‘de blauwe
havik van Wales’. Het gedicht telt vijf strofen van elf regels en iedere strofe begint
met de regel ‘It is slim simmer’ of met een variant hierop. Het is een beschrijving,
of liever gezegd een evocatie van een warme zomer op het platteland van Wales. Op
het eerste gezicht dus geen Friesland, maar voor de goede verstaander gaat het ook
hier, net als in de gedichten die wel over Friesland gaan, om de sensaties die
landschap, natuur en seizoenen kunnen oproepen, waar je ook bent. Aan het slot van
de één na laatste strofe bevindt zich een regel die ik U vanwege het beeld van de yen i-klanken niet wil onthouden: ‘en de lytse koele kapel dêr't ik my myn/ Earetsjinst
yn yntink lit dy ûnleauwich huverje,’ of in de vertaling: ‘en de kleine koele kapel
waar ik mij mijn/ Eredienst indenk doet jou ongelovig huiveren’. Zoals ik al eerder
opmerkte, sinds de Middeleeuwen hebben alliteratie en assonantie de Friese taal niet
meer verlaten.
De vijfde en laatste strofe geeft een even puntgaaf als ontroerend slot van zowel
het gedicht als van de beschreven zomer.
It is slim simmer.
Bijen begûnzje de blomstikken grêven, steure har
Net oan it fan Welshsprekkende Ingels op 'e sarken.
Flinters beflaene magen dy't hongerje efter in
Tombe; twa tongen falle yn 'e slach en taal flechtet
Nei de njonkenskikkende sinnen fan 'e hanneling;
De hichten fan Jarvis kantelje, de kliffen skomje.
Under it sliepen fan do en ezel falt de blauwe
Hauk fan Wales, wylst de brimzen, as de toarstige liuwen
Fan augustus, ús Welsh Bittere kroezen beleavje
En simmer ferdrifkje.

En in de vertaling van Hettinga en Barnard:
Het is wreed zomer.
Bijen gonzen rond bloemstukken en graven, storen zich
Niet aan het van Welshsprekende Engels op de zerken.
Vlinders fladderen en magen hongeren achter een
Tombe; twee tongen vallen elkaar aan en de taal vlucht
Naar de nevengeschikte zinnen van de handeling;
De hoogten van Jarvis kantelen, de kliffen schuimen.
Terwijl duif en ezel slapen, valt de blauwe havik
Van Wales, terwijl de wespen, de dorstige leeuwen van
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Augustus, onze kroezen vol Welsh Bitter believen
En zomer verdrijven.

Stoort U zich niet aan het clichématig fladderen van de vlinders in de vertaling. In
het origineel is de zware d-klank niet te vinden. De ‘n’ en de ‘f’ vormen samen met
de klinkers ‘i’ en ‘ea’ (die als ‘ee’ uitgesproken moet worden) het ideale klankeffect
om dit op zich bekende beeld een nieuw, onaards en vederlicht leven in te blazen.
Er zijn lezers die menen de stijl van Bilderdijk of Potgieter te herkennen en evenzo
zijn er luisteraars die de stem van een vorige generatie toneelspelers menen te horen.
Tsjêbbe Hettinga beantwoordt, zonder het zelf na te streven, aan het gevestigde,
geromantiseerde beeld van de dichter, de ziener met de slechte ogen, de zingende
bard. Met een zucht van verlichting wordt hij door het even vermoeide als verwende
publiek binnengehaald om het te verlossen van tientallen jaren understatement en
ironie. De man wordt hiermee, mijns inziens, geen recht gedaan en evenmin zijn
poëzie.
De gedichten van Tsjêbbe Hettinga zetten ons niet terug in de tijd, zijn werk is
geen pastiche, het is geen twintigste-eeuwse versie van Bilderdijk en het is ook geen
jaren '90 vertaling van Dylan Thomas. Zijn werk is authentiek, in die zin dat het
alleen in deze tijd geschreven had kunnen worden. Het romantisch levensgevoel dat
er aan ten grondslag ligt heeft weliswaar ook in andere tijden de literatuur bepaald,
maar dit is eerder een teken van tijdloosheid dan van tijdgebondenheid. Zijn werk
toont een kijk op de wereld die de afgelopen halve eeuw weinig aandacht heeft
gekregen, maar die desondanks nog volop leeft. Het brengt naar de voorgrond wat
lange tijd in de achtergrond heeft staan wachten.
*
Wanneer Hollanders zich een mening vormen over de Friese taal, getuigt deze vaak
van irritatie en onbegrip. Waarom zijn die Friezen zo onpraktisch? Waarom moeten
zij koppig vasthouden aan die moeilijke taal die hen bovenal isoleert? Zij weten toch
dat buiten Friesland niemand zo gek is om die taal te gaan leren?
Onze kennis van het Fries gaat niet verder dan de wetenschap dat het hier een taal
betreft en geen dialect. We hebben nauwelijks enig idee van de verborgen schoonheid
van deze taal die, als zij maar serieus wordt genomen, iedere associatie met de folklore
van een elfstedentocht overstijgt. Toegegeven, het dagelijks leven biedt weinig
aanleiding om ons diepgaand in het Fries te verdiepen. Raken wij al of niet per
ongeluk in Friesland verzeild, dan zal iedere Fries ons verstaan. En mocht er in
Friesland eens iets gezegd of geschreven worden dat ook voor ons westerlingen
interessant zou kunnen zijn, dan zullen de Friezen zelf de eersten zijn om dit voor
ons te vertalen.
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Ook in Friesland zelf heeft het Nederlands meer maatschappelijk gewicht dan het
Fries. Nagenoeg alle Friestaligen beheersen het Nederlands, maar hoeveel
Nederlandstaligen beheersen het Fries?
Het Fries is weliswaar een kleine taal, maar het is niet de taal van een enkel
individu. Het is de taal van een gemeenschap. Veel grote poëzie is geschreven in de
taal of het dialect van een kleine gemeenschap, zij het wel altijd in een levende taal.
Het is, mijns inziens, ook een vals idee om te denken dat gedichten voor iedereen
verstaanbaar zouden moeten zijn, net zoals het een vals idee is, dat gedichten voor
niemand verstaanbaar zouden hoeven te zijn.
Het gebruik van het Fries als literaire taal berust op een persoonlijke keuze. Zowel
bij Japicx als bij Hettinga lijkt zij gebaseerd op het idee dat het Fries de moedertaal
is en dat alleen met behulp van haar kleuren, haar muziek, haar ritme een Fries dichter
in staat zal zijn om alle nuances en differentiaties, die nodig zijn voor het maken van
goede poëzie, op te roepen.
Hadden zij in het Nederlands geschreven, zouden zij tot gelijke resultaten zijn
gekomen? Zouden zij meer of minder beroemd zijn geworden? Het zijn net zulke
onzinnige vragen als: Wat zou er van Slauerhoff zijn geworden, indien hij in het
Frans had geschreven? Of Roland Holst, ware hij toch maar direct in het Keltisch
gaan schrijven? Of Jules Deelder in het Swahili?
Japicx en Hettinga, en velen met hen, hebben voor de Friese taal gekozen. En al
is net als in elke andere literatuur lang niet ieder Friestalig boek interessant (en er is
weinig reden om ten aanzien van de literatuur van een klein volk minder kritisch te
zijn), toch is het van groot belang dat de Friese taal levend wordt gehouden. En dat
betekent niet alleen: bewaren, maar ook uitbreiden en vernieuwen.
Om deze reden heeft Gysbert Japicx de Middelfriese spreektaal tot schrijftaal
gemaakt, en heeft ook Tsjêbbe Hettinga de hedendaagse Friese spreektaal een plek
gegeven binnen zijn poëzie. Wellicht is iedere ommekeer, iedere revolutie binnen
de poëzie van welke taal en tijd dan ook, te beschouwen als een poging van de
schrijftaal om zich de veranderingen toe te eigenen, die de spreektaal als eerste heeft
ondergaan.
Op dit moment is het het werk van Tsjêbbe Hettinga dat het meest in het oog
springt, maar het zou zonde zijn om hem tot pleitbezorger van de Friese taal te
reduceren. Want, als er uit een vergelijking van de Renaissance-dichter Japicx en de
vooralsnog bij geen stroming in te delen Hettinga één verschil naar voren komt, dan
is het wel dat eerstgenoemde vooral een groot Fries schrijver was, terwijl Tsjêbbe
Hettinga bovenal een groot Fries schrijver is.
Peter Swanborn
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1. Spiegel van de Friese Poëzie.
Samengesteld door Teake Oppewal en Pier Boorsma.
Meulenhoff, Amsterdam. 1994
2. Gysbert Japicx, Gedichten.
Keuze uit zijn poëzie met vertalingen en commentaar
door D.A. Tamminga.
Ambo en Fryske Akademy. 1989
3. Tsjêbbe Hettinga, Vreemde Kusten/ Frjemde Kusten.
Met vertalingen van Tsjêbbe Hettinga en Benno Barnard.
Atlas, Amsterdam/Antwerpen. 1995
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Aforismen
Het allervervelendst aan zondagen vind ik de ‘leuke’ dingen die je dan gaat
doen.
Goochelaars vind ik zo vervelend omdat ik ze nog nooit iemand met succes aan
stukken heb zien zagen.
Aan je eerste moord beleef je het meeste plezier.
Liefde is het onvermogen om toe te geven aan de haat.
Ik geloof in de romantische liefde, mits je om de beurt de vuilniszakken
buitenzet.
Altruïsme in de liefde is de meest geslepen vorm van bezitterigheid.
Romantici zijn altijd op zoek naar een partner eveneens zonder verstand.
Ik ben een voorstander van het homo-huwelijk, mits je mag scheiden als er geen
kinderen komen.
Het gevaar van sex is, dat je ervan gaat masturberen.
Voor de meeste mensen is hun humeur hun ideologie.
Kees Versteeg
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Onder 1 hoedje?
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‘Het voornemen bestaat om de redakteurs en ev. de medewerkers aan het woord te
laten om publiek hun standpunt in te nemen tegenover gard-sivik,’ schrijft René
Gysen in gard-sivik nummer 8, dat in juni 1957 verscheen. Na kritiek van de
buitenwacht had de redactie van het tijdschrift er behoefte aan de literaire balans op
te maken. Waar stonden ze? Wat was hun positie ten opzichte van andere tijdschriften,
auteurs en dichters?
Deze eerste poging om uit het gepubliceerde werk een soort beginselverklaring te
distilleren vond plaats ruim twee jaar nadat gard-sivik nummer 1 verschenen was.
De redactie van het Vlaamse blad werd bij het achtste nummer met twee Nederlanders
uitgebreid; de Rotterdammers Cornelis Bastiaan Vaandrager en Hans Sleutelaar
kwamen haar versterken. Sleutelaars woning aan de Essenburgsingel werd het
Nederlandse redactieadres en voor een periode van enkele jaren eiste Rotterdam
binnen de Nederlandstalige literatuur een vooraanstaande positie op.
Ook Passionate bevindt zich in een fase dat het keuzen moet maken. Net als gard-sivik
toentertijd wordt ons verweten dat wij geen concept hebben, dat wij nergens voor
staan en slechts volkomen willekeurig te werk gaan. Deze kritiek kunnen wij niet
negeren, het geeft namelijk een verkeerd beeld van ons, zodat ik op deze plaats een
aanzet wil geven voor een discussie over de vraag waar dit tijdschrift staat en waar
het naar toe moet. Voor ik daar echter toe overga, wil ik de lezer informeren over de
beweegredenen van de redactie bij de oprichting van dit blad.

1. Waarom Passionate bestaat
Er is op literair gebied iets verontrustends aan de hand met deze stad. Men slaagt er
maar niet in een literair klimaat te scheppen waarin talent gedijt en publiek dankbaar
toehoort, ondanks het feit dat in het verleden beleidsmakers specialisten hebben
aangesteld die zich volledig aan deze taak wijden. Want wie na al die jaren het
resultaat beziet, kan niet anders dan concluderen dat de schrijvers en dichters van
deze stad er wel erg bekaaid vanaf komen. Het gevoerde beleid van de
verantwoordelijke dames en heren - wie de schoen past trekke hem aan - heeft niet
geleid tot het bijeenbrengen van het schrijvende deel van de bevolking en het
debuteren van jong talent - een enkele uitzondering natuurlijk daargelaten. Sterker
nog, als je wantrouwig bent - en dat ben ik - dan wekt het gevoerde beleid de indruk
dat de verantwoordelijke instantie zich ontpopt als de waakhond van de literaire stilte
die deze stad in haar greep houdt.
Maar, hoor ik u tegenwerpen, Poetry International dan? Natuurlijk, dit grootse
festival vormt in Rotterdam het jaarlijkse literaire hoogtepunt en ook ik zal deze
maand weer van de partij zijn. Maar met dat ene prestigieuze dichtevenement creëer
je natuurlijk nog geen literair klimaat. Het is
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geweldig - en dat bedoel ik echt niet ironisch - om een Chinees over te laten komen
die dan in het Kantonees, en wellicht zelfs achterstevoren, de 100 meter van München
à la Schierbeek imiteert. Maar als je tegelijkertijd niets doet om je talent te stimuleren,
laad je de verdenking op je dat het prestige van het evenement en de daarbijbehorende
aandacht in de landelijke media de voorkeur geniet boven het steunen van Rotterdamse
initiatieven. Zonder nu met de vinger naar bepaalde personen te wijzen of anderszins
met de schuldvraag bezig te zijn, is het verstandig om ons af te vragen waarom bijna
geen enkele schrijver er in slaagt hier een succesvol bestaan te leiden. Wat is dit
eigenlijk voor een stad, waar auteurs verhuizen, een geïsoleerd bestaan leiden, of
een roemloze dood in de goot sterven?
Passionate is twee jaar geleden opgericht met de bedoeling de beklemmende stilte
te verbreken. Het is een schreeuw waarvan op dit moment de echo wordt gehoord,
zij het nog altijd door een beperkt aantal mensen. Want ook wij ontvangen bitter
weinig steun van de mensen die het in deze stad voor het zeggen hebben, alsof er in
Rotterdam dagelijks een literair tijdschrift wordt opgericht. Bij mijn weten is
Rotterdams Mooi de laatste poging geweest en dat is nu al weer zo'n tien jaar geleden.
Alle inhoudelijke kritiek die je op Passionate kan hebben daargelaten, het initiatief
op zich zou toch op z'n minst enige steun van die mensen moeten krijgen die er
volgens hun functie verstand van hebben en in de positie verkeren het daartoe
bestemde gemeenschapsgeld te verdelen.
Ik ben de laatste om het belang van Passionate te overschatten, maar ook de lauwe
reactie - wat in dit geval een eufemisme voor doodzwijgen is - op ons verschijnen
toont aan dat er iets mis is. Hoewel ik geen psycholoog ben en daarom alleen het
gezond verstand ter beschikking heb, wil ik toch een poging wagen de vinger op de
zere plek te leggen.
Er is sprake van een gefragmenteerd literair klimaat, waarin ongesubsidieerde
podia al jaren in de marge aankloten, gesubsidieerde instanties nauwelijks
samenwerken en jonge schrijvers onwetend van elkaars bestaan zijn omdat er geen
bindende factor is, waardoor ze het over het algemeen hooguit een paar jaar
volhouden, maar uiteindelijk stuk voor stuk, op een enkeling na, het gevecht tegen
de drank verliezen - of de bui al zagen hangen en bijtijds verhuisden. Daarbij komt
nog dat de verantwoordelijke instantie zo verschrikkelijk verbureaucratiseerd is dat
er stempelambtenaren zijn ontstaan die nauwelijks feeling met de ontwikkelingen in
de stad hebben.
Dit alles nu is mijns inziens te herleiden tot het literaire
minderwaardigheidscomplex waar Rotterdam mee worstelt. Een complex dat zijn
oorsprong vindt in een diepe minachting voor het literaire verleden van deze stad.
En wie ooit een bloeiend literair klimaat wil creëren, zal met dat verleden moeten
beginnen. Want je kunt iets pas waarderen wanneer je weet dat
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het bestaat.
Om het schrijnende van de situatie te illustreren zal ik u een voorbeeld geven. In
mijn straat schreef de dichter Riekus Waskowsky een groot gedeelte van zijn oeuvre.
Schuin achter mij werkte Willem Elsschot aan zijn debuut Villa des Roses, onlangs
in de Volkskrant door een uitgever - ik meen van Querido - tot de beste tien
prozadebuten van deze eeuw uitgeroepen. Even verderop woonde Anna Blaman,
toch ook niet de eerste de beste en in gard sivik 32 geëerd door Cornelis Bastiaan
Vaandrager met een gedicht waarin de Vliegerstraat figureert. Van De Vaan werd
overigens zijn korte roman Leve Joop Massaker in dezelfde rubriek van de Volkskrant
- alleen door een andere uitgever, ik geloof van Arbeiderspers - ook al tot de beste
tien prozadebuten van de twintigste eeuw gerekend. En nog weer twee straten verder
woont de bekendste dichter van Nederland. Geen slecht resultaat, lijkt me. Maar het
enige dat aan deze auteurs en hun werk herinnert is een nauwelijks leesbaar tegeltje
in de Snellinckstraat waaruit duidelijk moet worden dat Elsschot daar Villa des Roses
heeft geschreven. Het tegeltje is zo verschrikkelijk armoedig dat de indruk wordt
gewekt dat de stad zich lijkt te schamen voor het feit dat iemand hier een succesvolle
roman heeft geschreven. Alsof men wil zeggen: we begrijpen dat het een vergissing
is, want eigenlijk had dit werk in Amsterdam, Parijs of Antwerpen het licht moeten
zien.
Waarom kun je bij de VVV geen literaire route halen, waarbij je een tocht kan
maken langs de voormalige woonhuizen van auteurs, compleet met het werk dat ze
hebben geschreven en anekdotes die zo'n wandeling opluisteren? Het heden wordt
gevoed door het verleden, dus zorg dat je dat in kaart brengt, maar vooral dat je het
terug kan vinden in de stad. Het moet toch niet zo ingewikkeld zijn en zoveel geld
kosten om bijvoorbeeld zo'n rondleiding op papier te zetten?
Waarom kent deze stad wel een beeldenroute maar geen poëzieroute? Er zijn
dichters genoeg die hier gewoond hebben of wonen, of anderszins iets met deze stad
te maken hebben gehad. Waarom wordt hier door de verantwoordelijke dames en
heren niets mee gedaan? Straks wordt de Erasmusbrug geopend en hoe fraai zou het
zijn wanneer je op een donkere winteravond naar Zuid wandelt en op de pyloon met
reusachtige letters en fraai verlicht het gedicht Heelal van Deelder leest. Je tuurt naar
het koolzwarte firmament en ziet: Hoe verder men keek, / hoe groter het leek. En er
zijn natuurlijk talloze andere mogelijkheden waaruit een prachtige poëzieroute kan
worden samengesteld. Al die kale muren, al die spiegelwanden, ze smeken bijna om
poëzie. Met fraai vormgegeven teksten kun je - eventueel in samenwerking met het
bedrijfsleven - de stad geweldig verrijken. Het is tekenend voor het huidige gebrek
aan initiatieven dat nota bene de vuilnisophaaldienst voor de enige poëzie in de
Rotterdamse straten zorgt. Laten we er de Roteb eeuwig dankbaar voor zijn. Laat de
aarde
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altijd helder zijn / en altijd helder de luchten rijdt wekelijks de Zwaerdecroon in en
fluitend zet ik de vuilniszakken buiten.
Waarom kostte het mij zoveel moeite om onderzoek te doen naar literaire
tijdschriften die in deze stad hebben bestaan? Van sommige bladen was het niet direct
duidelijk of ze in de stad aanwezig waren, voor andere werd ik doorverwezen naar
bibliotheken in Amsterdam, Leiden en Middelburg. Je moet er toch niet aan denken
dat je voor een Rotterdams tijdschrift naar Zeeland moet, alsof dat het kloppend hart
van de Nederlandse literatuur is. Uiteindelijk kwamen er gelukkig toch meer
verzamelingen boven water dan men in eerste instantie verwachtte, maar ook dit
voorval is illustrerend voor het gebrek aan respect dat we hier voor het literaire
verleden hebben. Een tentoonstelling gewijd aan de literaire tijdschriften die deze
eeuw in Rotterdam hebben bestaan, zou een goede gelegenheid vormen om eens te
kijken wat er zoal ondernomen is.
Helaas kan ik niet de hele stad over een kam scheren, wat het polemisch karakter
van dit betoog niet ten goede komt. Een positieve uitzondering vormt bijvoorbeeld
de inzet van de directeuren van de gemeentebibliotheek en het bibliotheektheater om
De Buisbaby aan de Hoogstraat het literaire centrum van Rotterdam te maken. De
bibliotheek als ontmoetingspunt kan de eerder genoemde fragmentatie tegengaan en
een stimulerende werking hebben voor de aangesloten organisaties, waarbij
verschillende podia op elkaar worden afgestemd of zelfs samengevoegd.
Een andere positieve ontwikkeling is dat projecten en organisaties die tot voor
kort om onbegrijpelijke redenen financiële steun werden geweigerd deze nu plotseling
wel krijgen. Hoewel het moeilijk is om een objectief beeld te vormen, kan ik mij niet
aan de indruk onttrekken dat de mede door Passionate aangezwengelde discussie en
daarmee gepaard gaande publiciteit de directe oorzaak zijn van deze koerswijziging.
In de lijn van deze nieuwe ontwikkeling is het niet meer dan logisch dat ons
subsidieverzoek bij de Rotterdamse Kunststichting alsnog wordt gehonoreerd.
Ik ben kritisch, maar geen scepticus. De vraag is echter of deze actuele
ontwikkelingen voldoende zijn om van het minderwaardigheidscomplex af te komen,
al zijn het een paar stappen in de goede richting. Waar het om gaat is een
mentaliteitsverandering, een ander zelfbeeld, want nu ik toch de psycholoog uithang,
is het beter zijn terminologie te hanteren. Het kenmerk van iemand met een
minderwaardigheidscomplex is dat hij dit gevoel compenseert door
grootheidswaanzin. De existentiële twijfel, de sterke gevoelens minderwaardig, een
absolute nul te zijn, maken plaats voor een zelfbeeld waarin de eigen mogelijkheden
onbegrensd zijn en de persoon in kwestie het centrum is van het universum, waarbij
God niet zelden afstand van zijn troon
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moet doen. Met enig gevoel voor overdrijving kan men de ambities van het
stadsbestuur om Rotterdam in 2001 tot culturele hoofdstad van Europa te bombarderen
in dit licht zien. De literaire leemte wordt volgestort met een prestigieus evenement,
waarbij plotseling een berg geld wordt vrijgemaakt om allerlei literaire activiteiten
te organiseren, totdat het festijn voorbij is en de beklemmende stilte weer langzaam
bezit van de stad neemt.
Begrijp me goed, ik vind het uitstekend, dit soort prestigieuze projecten, het kan
mij niet decadent genoeg zijn. (Net zo goed als ik een voorstander ben van al die
architectonische juweeltjes - die nu zelfs op Boerenzij verschijnen. Gooi bommen
op Centraal Station en Lijnbaan en laat er putdeksels, potloden en Blaakse bossen
voor in de plaats komen!) Maar opnieuw zeg ik dat je met een jaarlijkse aflevering
van Poetry International en een periode van 12 maanden waarin je het culturele
centrum van Europa bent je nog geen literair klimaat creëert.
De broodnodige mentaliteitsverandering vindt zijn essentie in een reëler zelfbeeld.
Dat betekent dat je koestert wat je hebt en tevreden bent met wie je bent. Dit heeft
tot gevolg dat er een einde komt aan al die self-fulfilling prophecy's van ‘dat het niks
is en ook wel nooit wat zal worden’. Als ik ergens schijtziek van word dan zijn het
wel die artikelen die over ons verschijnen waarin een literair maandblad wordt
gekoppeld aan allerlei stereotypen die van deze stad bestaan. Rotterdam is een
arbeidersstad, waar je de mouwen opstroopt, hard moet werken en vooral niet moet
schrijven, en meer van dat geleuter. Om me maar even tot mezelf te beperken: ik
ben veeleer een man van geen daden maar woorden.
Die clichés maken deel uit van een beeld dat wellicht voor de periode van de
Spaanse bezetting opging, maar nu achterhaald is en alleen nog voortleeft in de
hoofden van hen die aan dit literaire minderwaardigheidscomplex lijden. Het is dus
niet zozeer vechten tegen een beeld dat de wereld van deze stad heeft, alswel tegen
lokale hersenschimmen en spookbeelden waarmee het ingekankerde negativisme
botviert. Wat ik wil zeggen: deze stad heeft een enorme potentie en is prachtig als
je er doorheen loopt. Laat dat verdomme op literair gebied dan ook eens zien! Of als
men deze zaak niet van belang acht, geef dan Passionate in ieder geval de kans om
net als bijvoorbeeld het initiatief van de gemeentebibliotheek de lokale literatuur
nieuw leven in te blazen, in plaats van ons zo tegen te werken. Want wij zijn namelijk
een nieuwe generatie en de toekomst is van ons!

2. De identiteit van Passionate
Zoals de omslag van het mei-nummer fraai illustreerde wordt ons verweten dat we
gezichtsloos zijn. Er is gezegd dat wij geen rekenschap afleggen van de traditie en
zelfs gesuggereerd dat wij die onvoldoende kennen.
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Alsof een mens in staat zou kunnen zijn om alles wat uitgegeven is te lezen. Dit beeld
van een verwoed lezende literator wekt bij mij slechts de lachlust op, aangezien hij
sterke overeenkomsten toont met De Autodidact uit Sartre's Walging. Een literator
die in zijn poging alles te omvatten start met het lezen van auteurs die met de letter
‘A’ beginnen sterft voortijdig en zal in ieder geval het werk van Zwagerman onberoerd
laten, al zitten er misschien onder onze critici niet zoveel liefhebbers van deze
nieuwerwetse auteur.
Identiteit kun je tweeledig opvatten. Enerzijds heb je positieve identiteit waarbij je
benoemt wat je bent, en daarnaast bestaat er negatieve identiteit, waarbij je aangeeft
wat je onderscheidt van anderen. Een ieder die zich hier wel eens mee bezig houdt,
weet dat de methode van de negatieve identiteit veel makkelijker is dan de eerste.
Het is dan ook zeer verleidelijk om met behulp van een afgeleide vorm van de
falsificatiemethode van Popper er achter te komen wie je bent. Iedere keer wanneer
je een bepaalde literaire opvatting tegen komt die je niet bevalt, streep je hem weg,
totdat er uiteindelijk bepaalde uitgangspunten en opvattingen overblijven die je
identiteit vormen. Ik ben echter van mening dat dit een te defensieve wijze van
benaderen is, en daarom wil ik eerst een poging wagen direct te benoemen waar
Passionate volgens mij voor staat.
Passionate moet een tijdschrift zijn dat niet alleen interessant maar ook prettig is
om te lezen, want in tegenstelling tot anderen ben ik van mening dat de auteur
rekening met de lezer moet houden. Wanneer de laatste er alles aan moet doen om
zijn aandacht bij het boek te houden, omdat het betreffende werk niet boeiend is,
maar louter en alleen geschreven om de zoveelste revolutionaire ontwikkeling in de
literatuur te veroorzaken, kan mij zo'n corpulente egotrip gestolen worden. Joyce's
Ulysses mag dan straks als het belangrijkste literaire werk van deze eeuw worden
uitgeroepen, ik heb behalve de gewaardeerde eindredacteur van dit blad, anglicist
Erik Brus, nog altijd niemand ontmoet die het met plezier gelezen heeft. En ga me
dan niet vertellen dat literatuur zoiets verschrikkelijk verhevens is dat er voor de
lezer nooit enige levensvreugde uit te halen zou zijn - hoe ongelukkig moet je zijn
om dat te kunnen beweren? Dit soort elitaire gedachten horen thuis in het wereldje
waarin romans en dichtkunst met incestueuze intenties tot meesterwerken worden
uitgeroepen. Hoe kleiner de groep van critici en neerlandici die het werk omarmen,
hoe groter de waardering voor het betreffende meesterwerk.
Aangezien je als lezer maar een sterfelijk mens bent, kan de afschuw erg ver gaan.
Zo kun je bijvoorbeeld met alle wil van de wereld geen touw vastknopen aan het
gedeelte van Ulysses dat zonder interpuncties is geschreven. Het kan dan wel zeer
revolutionair zijn, het is ook totaal onleesbaar. Bovendien mag de literatuur een
omzichtige benadering van de werkelijkheid zijn, waarin je niet direct zegt
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wat er aan de hand is, maar veeleer tussen de regels een sfeer probeert op te roepen
die een bepaalde emotie aan de lezer overbrengt - dit alles wil nog niet zeggen dat
de lezer zich moet beijveren in het decoderen van geheime boodschappen en
verwijzingen naar zogenaamd diepzinnige filosofische gedachten, die in de praktijk
niet veel meer betekenen dan eindeloos geciteer uit een omgevallen boekenkast,
aangevuld door onbegrijpelijk encyclopedisch staccato. Deze enge opvatting van
literatuur is die van de elite die het stokje van de literatuur doorgeeft aan de volgende
elite, maar intussen op geen enkele wijze contact met de wereld, dat wil zeggen: de
lezer, heeft gemaakt. Want met het publiek wil men geen rekening houden en daarom
is het ook niet meer dan een estafette in een leeg stadion.
Het is naar mijn mening dan ook in dit opzicht dat wij ons verbonden voelen met
het karakter van Rotterdam. Hoewel ik als geen ander het gevaar besef van de clichés
die ik in het eerste gedeelte van dit betoog bestreden heb, denk ik dat Passionate uit
het ruwe, directe taalgebruik en de afkeer van opgeblazen pretenties en elitair handelen
inspiratie kan opdoen. Zonder nu een enge vorm van lokalisme aan te hangen, zal
dit het uitgangspunt van het tijdschrift moeten zijn. Daarbij is natuurlijk plaats voor
iedere auteur die past binnen deze visie, waarin de lezer de positie krijgt die hij
verdient. Al is het natuurlijk ook weer niet zo dat de auteur horig aan de lezer moet
zijn, want daarmee zou de literatuur in Passionate zich op een hellend vlak begeven
dat waarschijnlijk ergens bij Konsalik eindigt.
Met het enerzijds willen putten van inspiratie uit de lokale cultuur en anderzijds
ons niet te willen beperken tot een regionale functie is er een spanning ontstaan die
verwarring en verdeeldheid kan veroorzaken. Ik ben me daarvan bewust en we zullen
daar rekening mee moeten houden. Deze spanningsverhouding tussen de Rotterdamse
wortels en de opvatting het gebied van het blad niet af te grenzen is echter geen
tegenstelling, want ze verschillen beide van karakter.
Het ontlenen van je literaire uitgangspunten aan je leefomgeving is de identiteit
van je blad, de meetlat waarnaast je de ingekomen kopij legt. Wat natuurlijk wat
anders is dan een blauwdruk van een literaire heilstaat, want die interesseert mij, net
als de politieke variant, geen moer. Het gaat erom dat je een bepaalde overtuiging
vorm geeft, een concept hebt waar je mee kan werken. En dat moet je voor heel het
Nederlandstalige gebied doen, omdat je wilt dat je blad ook buiten Rotterdam gelezen
wordt en je bovendien kwaliteit die aan je criteria voldoet niet voor opname in je
blad moet uitsluiten. Het resultaat is het beste van beide: het eerste vormt het concept
volgens welk je te werk gaat, het tweede is de concrete inhoud van je blad.
Wat de negatieve identiteit betreft voel ik mij als redactielid van Passionate verwant
met

Passionate. Jaargang 3

54
tijdschriften als Zoetermeer, Schrijver en Caravan en Mosselvocht, omdat dit nieuwe
literaire bladen zijn, grotendeels gemaakt door dezelfde generatie als waartoe ik
behoor. Onze generatie heeft intussen wel genoeg boeken gelezen over de Spaanse
bezetting waaronder onze grootouders gebukt gingen. Daarnaast hebben wij weinig
gemeen met het naïeve vredesverlangen en dogmatisch politiek gedram van onze
ouders, voordat ze besloten om alsnog carrière te maken. Wij zijn ontzuilde kinderen
die opgegroeid zijn in een gefragmenteerde samenleving die tekenen van ontbinding
vertoont. Aan de meesten van ons werd geen levensovertuiging meegegeven, zoals
dat aan onze ouders werd gedaan. Wij hebben ons teruggetrokken op het bastion van
de individuele leefwereld, waarbij sommigen de sexualiteit een bijna religieuze
waarde toedichten. De maatschappij en de politiek kunnen ons nog nauwelijks boeien,
omdat wij niet echt van een bepaald idee overtuigd zijn en min of meer stilzwijgend
erkennen dat je geen criteria voor handen hebt waaruit je een bepaalde waarheid kunt
kiezen, maar dat verschillende waarheden naast elkaar bestaan. Het is dit beeld van
de trendy twintiger en dolende dertiger dat ook zijn stempel op Passionate drukt. Je
vindt het zeker terug in het werk van Richard Dekker en Paul van der Schoor, maar
ook in dat van bijvoorbeeld Yorgos Dalman en Kees Versteeg, allen auteurs die
regelmatig in dit tijdschrift publiceren.
Passionate is echter geen Zoetermeer of Schrijver en Caravan, alleen al omdat
laatstgenoemden een positie tussen de traditionele literaire tijdschriften hebben
ingenomen waarvan dit blad mag hopen dat het die ooit bereikt. Maar daarnaast ben
ik van mening dat de zogenaamde Nixers (wat eigenlijk een zwaktebod is van bejaarde
critici die zeer voorspelbaar het werk van een nieuwe generatie de grond in stampt,
al is er voorzichtig een kentering waarneembaar; de kritiek is niet meer onverdeeld
negatief en over een paar jaar is waarschijnlijk iedereen om) de indruk wekken zich
neer te leggen bij het naast elkaar bestaan van verschillende waarheden. Men lijkt
geen positie te willen kiezen omdat de idee bestaat dat er niets nieuws meer valt te
bedenken. ‘De postmoderne smoes dat alles al gedaan is getuigt van een armoede
en een vermoeidheid die wij ons niet kunnen veroorloven,’ schrijft Peter Swanborn
in het vorige nummer van Passionate, en ik ben de eerste om deze stellingname te
onderschrijven.
Waar dat standpunt toe leidt weet ik niet. Maar zoals ik aan het begin van dit
betoog al schreef is dat het doel ook niet. Het uitgangspunt is om een inventarisatie
van het maandblad te maken en daarnaast een aanzet tot een discussie te geven.
‘Eigenlijk hoop ik op de medewerking van mensen (ook nieuwe namen!) die op een
waarachtige wijze, niet oppervlakkig, niet enkel als intellektueel, maar in hun bestaan
beroerd zijn door het leven (dat is leven in onze tijd) en die dan vanzelfsprekend
hun originele - bedoeld niet zozeer splinternieuwe, als wel in henzelf oorsprong
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vindende - gedachten en gevoelens weten mee te delen op een originele wijze,’ besluit
René Gysen zijn betoog in gard-sivik nummer 8.
En daar valt niets meer aan toe te voegen.
Giel van Strien
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Gelijkenis
Ik vernam dat mijn stuurse vader
achting verkreeg
naarmate zijn felle preken aansloegen
(een burn-outsyndroom ter beloning).
Ik doe helaas niet anders. Ook ik
dien het woord, zelfs nu mijn oude vader
de kerken vermijdt en mensen verjaagt.
Misschien dat poëzie verhevener is,
maar beweren durf ik niets, want mijn
schrijven is eenzamer en het is nog
maar de vraag of mijn gemeente luistert.
Zo stond ik eens te preken voor de dieren
staande op een houten bostafel te Assisi,
tussen twaalf flessen melk en honing,
terwijl een net zo verloren kameraad
zijn hoofd schudde en lachte, stierf
Franciscus opnieuw in mij.

Joanan Rutgers
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Aforismen
Zelfmoord is de dood met net iets te veel special effects.
De waardigste dood is die welke aan je voorbijgaat.
Ik heb een agenda, maar alleen als smoes om aan afspraken te ontkomen.
Kunstenaars die rijk zijn, zijn hun tijd niet ver genoeg vooruit.
Dichten is leven van Gods portemonnee.
Tegenwoordig wil iedereen schrijver zijn, maar niemand lezer.
Als dronken mensen je de waarheid gaan vertellen moet je zelf snel nog meer
drinken.
God is de goedkope toneeltruc die mensen aanroepen als ze op hun sterfbed
liggen.
Zij die zich hun eigen herder wanen, zijn vaak de grootste schapen.
Ik geloof inderdaad dat de mens een onsterfelijke ziel bezit, zij het tijdelijk.
Kees Versteeg
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Ten slotte
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Het was me de bevrijdingsdag wel. Eerst moest ik naar een lezing over Vondel,
alwaar een zure mevrouw mij bestraffend toesprak (de details bespaar ik u), waarna
ik met een benauwd gevoel het statige museum aan de Korte Hoogstraat verliet.
Culturele voeding op deze manier werkt niet, wist ik, en ik toog op mijn fiets naar
het Binnenrotteplein.
Daar had zich rond het podium bij de Bibliotheek een grote groep mensen
verzameld. Wat vage klanken van een band die ik niet kende klonken al van verre,
en ik besloot direct maar naar voren te dringen. Ik zag vijf jongens staan die zo van
de straat geplukt leken, met een zanger die zich kromde bij ieder uithaal van zijn
stem. ‘Vanavond toont het leven zijn ware gezicht,’ ving ik op, en het gezicht straalde
inderdaad van eerlijkheid en het zoeken naar contact. Mensen om mij heen lachten
en staken hun hand uit naar het podium, en alle benauwenis die ik gevoeld had loste
op. Helaas, het mocht nog maar een kwartier duren, toen was het over. ‘Zo te zien
is er maar één geloof voor mij,’ had de zanger nog laten weten, en ik wist dat ik er
een geloof bij had gekregen.
Later op de avond, na een korte wandeling, zag ik thuis mijn goede vriend P. Eens
heeft hij mij bekend dat hem weinig zo lief is als voorgelezen worden, en daar wil
ik hem best af en toe mee van dienst zijn. Nu lazen wij het beroemde verhaal De
bibliotheek van Babel. Hopelijk weet u dat deze vertelling handelt over een bibliotheek
met alle mogelijke boeken, omdat ze alle lettertekens in iedere mogelijke volgorde
bevatten. Daarom bevat deze bibliotheek:
‘Alles: de minutieuze geschiedenis van de toekomst, de autobiografieën van de
aartsengelen, de waarheidsgetrouwe catalogus van de bibliotheek, duizenden en
duizenden valse catalogi, de bewijsvoering van de valsheid van die catalogi, het
bewijs van de valsheid van de echte catalogus, de versie van elk boek in alle talen,
het waarachtige verslag van jouw dood.’
De mensen kunnen deze overdaad niet aan. Na een euforie over het bestaan van
de bibliotheek slaat de waanzin toe, omdat alles, inclusief de wijsheid die de wereld
zou kunnen redden, nu gezegd is maar onvindbaar in de onmetelijke bibliotheek. Er
komen sekten, pelgrimages, boekvernietigingen, zelfmoorden. De bevolking loopt
tot een tiende terug, en de verteller van het verhaal beseft tenslotte dat zijn levenslange
zoektochten in de bieb tevergeefs zijn geweest.
Waarom is het niet langer mogelijk dat deze boeken voor ons de wereld verklaren,
en leidt alleen al de dreiging ervan tot gekte? Vroeger moest kunst de waarheid
verbeelden. Schoonheid telde ook mee, maar dit hoorde altijd in dienst te staan van
het ware. Religieuze en morele waarden moesten verbeeld worden; kunst om de
kunst was er nauwelijks, het was enkel een middel om de mens tot het ware en goede
te leiden.
Nu weten we niet meer wat het ware en goede is. Zelfs de mogelijkheid van
wetenschap en techniek om ons hiertoe te
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leiden is ondermijnd. Er ligt geen wereldbeeld meer voor ons gereed om ons het
leven te verklaren; wijzelf dienen, ieder op eigen wijze, onze eigen waarheden samen
te stellen. Hiertoe pikken wij overal flarden van ideeën van anderen, hopend dat we
tenminste voor een moment tot een inzicht komen.
Binding met anderen zoeken wij nog wel, niet in een gedeelde waarheid, maar in
het zoeken naar schoonheid. Dat is wat kunst ons nu nog bieden kan. Een moment
van jezelf verliezen, even weg uit de overindividualiteit. Want wij willen helemaal
niet voortdurend op onszelf staan. We zoeken wat we mooi vinden, op allerlei
verschillende plekken, en hopelijk kunnen we dat nog delen ook. Daarom gaan we
naar lezingen, popconcerten, en worden tijdschriften opgericht. En daarom hou ik
van Gummbah, Morrissey, Henk Houthoff, Lars von Trier, Johnny Marr, en Kees
Versteeg. En van Van Dik Hout, sinds het bevrijdingsfestival. En van Jorge Luis
Borges, meer dan ooit sinds die dag.
Erik Brus
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Over de auteurs
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Yorgos Dalman '73
is part-time doemdenker en brildragend. Hij publiceerde eerder in De Ruigte,
Jijjajij en Mosselvocht. Dit leidde onlangs tot een artikel in een Vlaams-Nederlands
cultureel tijdschrift waarin hij een ‘plaag’ en een ‘veelschrijver’ genoemd werd.
(Betreffende recensent krijgt spoedig bezoek aan huis - U wordt op de hoogte
gehouden.) Verder woont hij, werkt hij, wordt hij oud en gaat hij waarschijnlijk ook
wel dood in 's-Hertogenbosch.
Jacob Nederlof '51
woont in Numansdorp en werkt als verslaggever voor de Wegener Huis-aan-Huis
bladen. Toch beschouwt hij zich eerder als schrijver dan journalist. Iedere
donderdag-middag tussen twaalf en twee is hij met een column te beluisteren op
Radio Rijnmond.
Joanan Rutgers '65
is dichter, recensent en literator. In zijn prozagedichten laat hij zich in het bijzonder
leiden door gekte en dood. Hij publiceerde in Hollands Maandblad en Maatstaf.
Paul Stronks '68
volgt de eerstegraads lerarenopleiding Tekenen aan de kunstacademie te Utrecht
en hoopt deze volgende maand met succes af te ronden. In zijn vrije tijd schildert hij
surrealistische portretten waarin hij ironisch commentaar levert op het sexuele leven
van de mens. Zijn engelstalige gedicht Burning Deep werd door Nathalie Boogers
op muziek gezet en verscheen op de c.d. Waterconcert van Aquarel. Dit is zijn eerste
literaire publikatie.
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Peter Swanborn '63
studeerde in het verleden ooit aan universiteit en kunstacademie. Nu werkt hij drie
dagen in de week als verkoper van bladmuziek. En voor het overige: hij schrijft
gedichten en is de auteur van het maandelijkse essay over poëzie. Hij publiceerde
o.a. in De Gids en Mosselvocht.
Ellen Tornend '31
is pas op latere leeftijd met schrijven begonnen - 1989 om precies te zijn - maar
heeft desondanks al veel positieve kritieken mogen ontvangen. Ze publiceerde in
Opzij, Iambe en Surplus. Op het ogenblik is ze bezig haar beste proza te verzamelen
in de verhalenbundel Ik riep en ik zwaaide en ik wilde hollen, maar het was kruipen
wat ik deed.
Kees Versteeg '59
is een sociaal bevlogen en geëngageerd Rotterdammer. Vanuit zijn vertrekken op
het Noordereiland trekt hij met de pen ten strijde tegen het maatschappelijk onrecht
en de machtspolitiek van politici in de grote steden. Binnenkort verschijnt van hem
een artikel in het anarchistisch tijdschrift de As. Veel terugkerende thema's in zijn
aforismen zijn: god, dood en liefde.
Frans Vogel '35
is al op leeftijd maar dicht met meer vuur dan menig jong Rotterdammer. Zijn
column in Circuit is naar de mening van de auteur van deze rubriek bijzonder
lezenswaardig. In de nazomer komt zijn dichtbundel Te Gek Moment uit bij het
Centrum Beeldende Kunst te Rotterdam.
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Vrouwen worden graag scheef aangekeken.
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In den beginne
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Je kunt er de klok op gelijk zetten. In sommige reacties op het juninummer tekent
zich een houding af die even voorspelbaar als nietszeggend is: die van ontevreden
conservatieven die mompelen dat vroeger alles beter was. Ook het epistel dat u
verderop aantreft en handelt over dit maandblad is hier een goed voorbeeld van. Deze
uit de hand gelopen woedeaanval, waarin leestekens soms even hinderlijk aanwezig
zijn als verkeersdrempels in provinciale buitenwijken, is een goedbedoelde maar
evenzeer tot mislukken gedoemde poging ons met klassiekers om de oren te slaan,
aangezien de artificiële filippica tegen de schrijvende jongeling blijft steken in het
luidruchtig benoemen van enkele randverschijnselen, daar het de auteur op pijnlijke
wijze ontbeert aan een weldoordachte en zuiver geformuleerde visie op de artistieke
koers van dit lang niet meer groene blaadje.
Maar laat ik u zelf oordelen.
In de literaire wereld hoor ik regelmatig dit soort geluiden. Onlangs was ik op een
bijeenkomst waarin ik ze weer veelvuldig opving. Sommige erudiete literatoren
grossierden er zelfs in. Ik ben de eerste om te erkennen dat het mij op dit moment
aan veel ontbreekt - geluk en zo - maar ik ben dankbaar dat ik niet die hang naar
voorbije tijden heb en ik bid God op mijn blote knieën dat ik nooit zo seniel zal
worden dat ik, bij een glas goedkope rode wijn, ga verlangen naar dat wat nooit
geweest is. Voor mij is iemand die beweert dat het vroeger beter was bij voorbaat
verdacht, omdat het meer zegt over de huidige situatie waarin diegene zich bevindt
dan zijn oprechte waardering voor een bepaalde periode. Het is niet meer dan het
pathos van de grijsaard die zijn onvermogen met het heden om te gaan verbergt achter
een simpele, maar o zo valse, verering van het beeldende proza van de Galliërs - om
de grote Asterix maar eens te parafraseren.
Neem nu bijvoorbeeld de commotie die ontstaan is over de constatering dat
onderzoek heeft uitgewezen dat veertienjarigen gemiddeld maar vier minuten per
dag lezen. Boekverkopers schreeuwen moord en brand en cultuurwetenschappers
reppen van een literaire apocalyps, ook al heb ik me laten vertellen dat er in Nederland
vorig jaar meer boeken dan ooit zijn verkocht.
Nu weet ik natuurlijk niet wat u deed toen u die leeftijd had, maar toen ik veertien
was, en voor even niet achter het tienerbureau mijn deel beroerde, stond ik me meestal
ergens op een straathoek te vervelen, of probeerde onder een afdakje een jonge deerne
te zoenen. En àls ik las dan genoten Bob Evers en uiteraard Achterberg de voorkeur
- die commissaris, wel te verstaan. Volwassenen die met terugwerkende kracht al op
zeer jonge leeftijd bedwingers van dikke pillen waren, neem ik niet al te serieus. En
de enkeling die wel zijn puberteit in afzondering heeft verlezen, is er vaak niet
gelukkiger op geworden: het chagrijn druipt van zijn smoel en zijn pen kan hij vaak
alleen nog maar in azijn dopen. Slechts zieke geesten die geplaagd worden door de
frustratie van een gemiste tienerliefde misgunnen het grote kind zijn onbevangen
pubergeluk. Waarom zou je Tolstoj gaan lezen als je samen met je meisje naar MTV
kunt kijken? Bovendien is het beruchte onderzoek veel te
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conservatief doordat er niet gekeken is naar moderne communicatiemiddelen als het
wereldwijde computernet. Sinds Passionate op Internet staat hebben die veertienjarigen
natuurlijk helemaal geen tijd meer om nog zoiets als boeken te lezen.
Het mag waar zijn dat veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen, nieuw zijn
ze natuurlijk niet. Papier zal een minder prominente rol gaan spelen dan het nu doet,
ook al heb ik - waarschijnlijk net als velen van u - een nostalgische hang naar een
boekenkast met werken die je in de hand kunt nemen, die je kunt betasten, waarin
je kunt bladeren en aan het papier kunt ruiken hoe oud ze zijn, en meer van dat soort
sentiment. Maar het kind dat op dit moment achter zijn PC opgroeit en als een spin
in zijn web informatie uit alle hoeken van de wereld vergaart, heeft hier natuurlijk
geen boodschap aan.
U moet zich voorstellen dat ook de bibliothecaris van Alexandrië ooit mismoedig
zijn hoofd schudde toen een jongeling met een rol perkament onder de arm kwam
binnenwandelen. ‘In wat voor tijden leven we eigenlijk?’ verzuchtte hij 's avonds
tegen z'n vrouw, die kortstondig een succesvolle carrière als zangeres van The Bangles
had gehad. ‘Zit ik vanmiddag op m'n gemak De Nijlbode te lezen, komt er zo'n trendy
student met dat postmoderne perkament de bibliotheek binnenlopen. Je weet niet
wat je ziet: mijn bibliotheek besmet door dat jonge, hypegevoelige volk! Het gaat
niet goed met onze jeugd, ze lappen de traditie van de papyrusrol aan hun laars en
lezen onze klassiekers niet meer.’ (Overigens, als hij geweten had dat dit de gevreesde,
als student vermomde, pyromaan van Gizeh was geweest, had hij wel wat anders
gedaan dan zijn hoofd geschud, maar dit terzijde.)
Wat mijzelf betreft: de kans is niet gering dat ik over een jaar over dertig - het
gevecht tegen de drank nog altijd niet verloren - wordt uitgelachen door een stel
opgeschoten jongelui die in deze stad een blaadje uitgeven (alleen de Nieuwe
Rotterdamse Kunststichting (NRK), onder de bezielende leiding van Martin Borsboom
- de Nieuwe Meneer Martin van de Kunststalling - is niet erg enthousiast). Wanneer
ik hen een floppy met mijn column overhandig hoor ik ze bijna hardop denken: ‘Ha,
die ouwe lul werkt nog met WP 5.1....’
Al doet het gemeentearchief nog zo haar best, eens zullen deze woorden voor de
opgroeiende Nederlander onleesbaar zijn. Dan is hetgeen wij schrijven voor het
nageslacht niet langer bereikbaar. Maar dat streven zou ook een overspannen ambitie
zijn, aangezien ook de wereld wel een keer ophoudt met draaien. Gelukkig maar,
want je moet er toch niet aan denken eeuwig voor deze woorden verantwoordelijk
te zijn.
Giel van Strien
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Aforismen
Menig aforisme wordt als grap bedacht voordat zij ernst blijkt te zijn.
Het zijn altijd de mensen die zelf niets te zeggen hebben, die vinden dat anderen
teveel praten.
Als er leven is na de dood, waarom zouden we dan sterven?
De muzikale interesse van de homofiel gaat niet verder dan so-do-mi.
Als ik doofstommen zie breien, bekruipt me altijd het gevoel dat ze vieze dingen
zeggen.
Domheid heeft het voordeel dat er rekening mee wordt gehouden.
Laten we één ding goed begrijpen; de kerk heeft niets tegen moor als het maar
geen euthanasie is.
Vreemd dat zoveel landen een leeuw in hun vaandel dragen waar nooit een
leeuw geleefd heeft.
Nachtbraken; een vreemd woord, want het braken begint eigenlijk altijd pas
tegen de ochtend.
Wolf de Wit
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Vaandrager in Vogel-vlucht
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Laat ik beginnen bij de dag van zijn geboorte: 26 augustus 1935. Volgens zijn
ex-vrouw Hetty Smink vond die geboorte plaats a/d Pretorialaan op Rotterdam-Zuid.
Een broer of zus van Cor is er voor- of nadien nooit geweest, zodat ie zijn verhaal
Tweestrijd in Gard Sivik nummer 8 kon beginnen met de regel: ‘Moeders mooiste
ben je niet, Lichaam, zeiden ze vaak tegen hem, maar ze hadden ongelijk, want hij
was enigst kind.’
Zes jaar later verhuist het gezin Vaandrager naar de Brielselaan, ook ‘op Zuid’.
Zijn vader die KEES heette en postbesteller annex bestelwagenchauffeur was, komt
naderhand eveneens in het werk van Cor terecht. Op de flaptekst van De Hef staat
bijvoorbeeld: ‘...zo riep ik mijn eerste dikke boek een halt toe met het familiare
KLAAR IS KEES ...’, terwijl binnen in De Hef van pag. 9 t/m 20 de ‘Instructie’ aan
een PTT-beambte is te vinden onder de titel (vrij naar de slogan van Jan Cremer)
Een onverbiddelijke besteller. Voorts staat op pag. 48 van zijn bundel Metalon het
gedicht (For father):
So you were, never
hesitating, disturbing, just
forgotten first lines, can be
sly, to continue, a stair
for instance dance, look, walk
like a dutch meadowbird
to waiting car, so far,
I don't drive, see your hands
round steeringwheel feel
at Ease, at Peace.

Om een geëtste indruk te krijgen van Cor zijn puberteitsjaren leze men zijn
semi-autobiografische novelle Leve Joop Massaker, die bij herdruk volgens een
advertentie ‘met hartebloed geschreven’ is.
‘Cornelis Bastiaan Vaandrager,’ schrijft Ruud Kuyper, die het weten kan, ‘was
een briljant leerling van het Charlois Lyceum in Rotterdam-Zuid. Met een tien voor
zijn Griekse vertalingen (Homerus, Herodotus) haalde hij zijn einddiploma gymnasium
alpha. “Ga in elk geval verder studeren,” adviseerde de rector. Maar dat deed Cor
niet. Hij voelde zich dichter en schrijver, artiest en trendsetter.’
En dat was ie ook: over zijn artikelenserie Botsende jeugd in de Maasstad, destijds
verschenen in Algemeen Dagblad en handelend over de plaatselijke variant van de
generatie zoals die werd neergezet in de film Les tricheurs (in Nederland: Zondaars
in spijkerbroek, Marcel Carné, 1958) - over die serie wordt nou nòg geluld. Het was
cult-journalistiek avant la lettre. Cor bleek de spreekbuis van zijn eigen opstandige
generatie. En was als zodanig op slag bekend. Ook bij mij. Al had ik hem nog nooit
ontmoet.
Dat zou, volgens Cor zelf, voor het eerst zijn gebeurd in Amsterdam voor de deur
van het huis van Simon Vinkenoog, bij wie ik toen inderdaad wel 's op bezoek ging
omdat diens eerste roman Zolang te water voor mij, katholiek grootgebracht en
kleingehouden, een regelrechte openbaring was. Tsjonge, dat was nog 's wat ànders
dan het proza van Anton Coolen, Arthur van Schendel en Stijn Streuvels.
Godverdomme zeg, die Vinkenoog: meesterlijk!
Niettemin werkte ik in die tijd nog als dagbladcorrector bij de katholieke krant De
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Maasbode a/d Kortenaerstraat. Vlak daarbij, a/d Schiedamsevest, zat café De Pacific:
een kroeg voor journalisten en jazzliefhebbers, waar ik tussen de middag mijn
boterham at. Het moet aldáár zijn geweest dat ik Hans Sleutelaar en Cor Vaandrager
voor het eerst tegen het lijf liep. Evenals de opkomende schilders Woody van Amen
en Daan van Golden. De Pacific bleek allengs een kroeg voor het jonge, meer
artistieke deel van de samenleving. Zoals naderhand café De Fles a/d 's-Gravendijkwal
en café Pardoel a/d Oude Binnenweg. Legendarische lokaliteiten. Gelijk valt op te
maken uit de boeken van mijn hand die inmiddels over De Fles en Pardoel zijn
verschenen.
Maar ter zake. Dit verhaal gaat over Cor. Met wie ik op zeker moment als
copywriter werkzaam was bij reclamebureau Labey a/d Coolsingel, schuin tegenover
het destijds in aanbouw zijnde hotel van Conrad Hilton, die als magnaat over de hele
wereld opereerde onder de slagzin ‘Be my guest’. Mijn werkkring op dat bureau had
ik gekregen op voorspraak van Hans en Cor. Die zaten daar al langer. Vonden dat
ik in de reclame beter op mijn plaats was dan in de dagbladcorrectie annex
journalistiek, over onderwerpen als een lezing van Heinrich Böll of een dichtersavond
met Ed Hoornik.
Hans en Cor werkten halve dagen. Dus de ene week zat ik 's morgens met Cor en
's middags met Hans op één kamer, de andere week andersom met 's morgens Hans
en 's middags Cor op die kamer. Zodoende werd ik dagelijks door beiden gecoached
en in het vak wegwijs gemaakt. Een mooi vak, copywriting. Binnen de discipline
van het reclametekstschrijven leer je zindelijk denken, verrassend uit de hoek komen,
kort en bondig formuleren, dus economisch en efficiënt schrijven - alsmede mensen
overtúigen, desnoods van hun eigen gelijk. Voor de verborgen verleider van Vance
Packard moet je in het duister van de slaapkamer wezen. En nu ik het er tòch over
heb: de basis van een communicatieve tekst ligt eerder in weten en begrijpen dan in
suggereren en aansporen. Een goed voorbeeld daarvan is de volgende tekst, in het
kader van deze lezing uitgerekend van de hand van C.B. Vaandrager voor het bureau
N.V. Labey Rotterdam:
1 OP DE 5 HUIZEN
WORDT BEDREIGD.
UW HUIS?
Op het moment dat u dit leest, kunnen houtworm, huisboktor, zwam, rot
of schimmel bezig zijn met hun vernietigend werk aan uw kostbare
eigendommen. Minieme gaatjes in meubelen, dakhout, binten,
verkleuringen van hout- of muurwerk, kleine hoopjes zaagsel: de eerste
tekenen die er op wijzen dat de aantasting al minstens een jaar aan de
gang is! Spoedig ingrijpen is geboden. Langer uitstellen - de insekten
vermenigvuldigen zich, krijgen assistentie van ontelbare larven - leidt tot
ernstige schade, kostbare reparaties... Wist u dat 1 op de 5 huizen op deze
manier bedreigd wordt?
Afdoende bescherming en bestrijding met Rentokil
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U kunt schade aan uw waardebezit voorkomen door tijdige behandeling
met Rentokil. En heeft u maar even het vermoeden dat uw eigendom
aangetast is, smoor de aanval in de kiem met Rentokil. Voor elk project
(zowel binnen als buiten: alle hout- en muurwerk) is er het aangewezen
Rentokil-preparaat (op oliebasis, vluchtige basis, kleurloos en in 13
verschillende beitskleuren). Wilt u het niet zelf behandelen, dan stellen
onze experts desgewenst een uitgebreide ‘diagnose’ om u vervolgens een
gedetailleerd rapport met offerte voor de benodigde behandeling voor te
leggen - zonder enige kosten! Accepteert u de offerte, dan verschijnt ons
service-apparaat (o.m. beschikkend over 9 service-wagens) om uw
waardebezit voorgoed veilig te stellen - tegen minimale kosten!
20 jaar garantie
Rentokil is getest en goedgekeurd door T.N.O. De resultaten met Rentokil
zijn zo succesvol, dat wij garanties tot 20 jaar verstrekken. Wacht niet tot
het te laat is. Leg uw probleem nu aan ons voor!
Rentokil: voor bescherming en redding van uw eigendom!
Uit professioneel oogpunt gezien is dit een zakelijke en concrete tekst, die gelijk al
in de kopregel aan de kant van de prospect gaat staan (‘UW HUIS?’). De argumentatie
ervan is logisch opgebouwd. En alle informatie die er in wordt verstrekt is specifiek
tot in het detail. Geen huiseigenaar die zich er niet door aangesproken kan voelen.
Hij is geschreven (want tekst is mannelijk) door Cor Vaandrager, die eerst veel later
en dan nog vanwege sommige zijner gedichten een warhoofd zou worden genoemd.
Maar wie bij zijn volle verstand is neemt die warhoofdigheid niet klakkeloos aan.
Aangenomen, althans, dat hij of zij te goeder trouw is, natuurlijk. Over het eventueel
ontsluiten van hermetische teksten kunnen we dan altijd nog een andere keer lullen.
Trouwens zo rond de periode dat bovenstaande reclametekst op het bureaupapier
werd gezet bestond er, afgezien van de lengte ervan, maar weinig verschil met het
zakelijke en concrete karakter van het gedicht met de titel Tekst (van welke titel Cor
moet hebben geweten dat hij ‘weefsel’ betekent, want elders heeft ie het over een
‘eige gebreide tex’). Het is een praktisch voorbeeld van het gedicht als residu van
een uitgebeende advertentietekst:
Honderden (hier merknaam) Mobiele Kranen
doen dagelijks over de hele wereld
wat van ze verwacht wordt:
hijsen, toppen, zwenken (8 meter arm).
360° onbeperkt zwenken.
Montage in Mexico (volgt foto).
De man in de cabine
heeft het makkelijk.
Goed zicht. Goede ventilatie.
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Verwarming als de temperatuur daalt.
De bediening is kinderlijk
eenvoudig: drie handles en een gaspedaal.
C'est tout.
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Het zakelijke en concrete karakter van dit soort poëzie komt bijna op het ironische
af tot uitdrukking in het gedicht Rekening dat door Cor en Hans samen is geschreven:
De gedachtengang f
De idee f
De uitwerking van de idee f
De formulering f
(volgt streep boven de
f van het subtotaal, met
links daaronder:)
O.B. 4% f
(afsluitend met een
streep boven de f van
het totaal).

Een gedicht dat je inderdaad zwart-op-wit onder ogen krijgt als een (nog oningevulde)
factuur. En geheel individuéél kwam Cor destijds met het eindeloos geciteerde gedicht
(uit de cyclus Het dagelijks leven):
Verkoopster: Zal ik het prijsje er af halen?
Klant: Nee, laat u het prijsje er maar op zitten.

In dit somma- en prijsverband was het naderhand dan ook een optimaal functionele
oplossing van boekomslagontwerper Leendert Stofbergen (óók al uit de
school-Labey/Rotterdam) om als visualisatie op de paperback-cover van Vaandrager's
Totale poëzie een stréép, daaronder een cesuur (waarin de titel) en daaronder weer
een dùbbele streep te zetten: éven afrekenen! Natuurlijk impliciet met de poëzie van
de Vijftigers. Want zo waren ze óók wel weer, van De Nieuwe Stijl (DNS), van
welke naam het tweede woord zonder eind-‘e’ in de reclame zo ongeveer het meest
gebruikte woord is.
De àchterkant van Vaandrager's Totale poëzie liegt er ook al niet om. Leendert
Stofbergen heeft hem voorzien van een flink plus-teken, dat dus een consequente
‘uitwerking van de idee’ van de voorkant is (immers: aan afrekenen gaat totaliseren
vooraf, dus optellen) en bovendien de positieve meerwaarde van het boek indiceert.
Als die al niet zou blijken uit de tekst ernaast van Hans Sleutelaar. Ik citeer:
‘Armando, C.B. Vaandrager, Hans Verhagen en ik vormden in de eerste helft van
de jaren zestig een literaire bende van vier. Ons dreef een nieuwe opvatting van de
realiteit, die uitmondde in de zogeheten Nieuwe of Totale Poëzie. In wat wij destijds
met de taal wilden doen, is Vaandrager het verst gegaan. Op elke bladzij van dit boek
zegt hij ongewone dingen in doodgewone woorden. Stelselmatig is hij bezig het
geijkte woord opnieuw te ijken. Ook inhoudelijk blijft hij hardnekkig trouw aan
zichzelf. Hij zoekt het mysterie consequent in de onvervalste werkelijkheid. Zijn
dichterschap is compromisloos. Kom daar eens om.’
Inderdaad: waar vind je dat nog? Ook het boek zèlf, dat in 1981 uitkwam, is zelfs
bij De Slegte niet meer verkrijgbaar. Dus als u het ergens ziet liggen, moet u het
maar gewoon annexeren. Geheel conform de ooit door de Rolling Stones geadviseerde
techniek zoals die in voorkomende
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gevallen ook door Cor werd toegepast. En waartoe hij u aanspoort in het titelloze
gedicht op pag. 58 van zijn laatste bundel Sampleton:
Mens, durf te claime.
Mooi ten prooi.

Anderzijds was Cor ook niet te bescheten om de herkomst van een quote gewoon
wèl te vermelden. In dit geval verwijs ik naar pag. 50 van die zelfde bundel, waar
een eveneens titelloos gedicht eindigt met:
Er is simpelweg geen uitweg (toegeschreven an André van Duin).

Uitweg? By the way: Henk Blanken schrijft ergens dat de bundel Sampleton
nauwelijks meer werd opgemerkt. Dank je de koekoek, denk ik dan: die zelfde Henk
Blanken vertrouwde mij in Amsterdam, tijdens de presentatie van Jan Eilander's
debuut Altijd te laat, toe dat ie Sampleton eigenlijk helemaal NIX vond, weet je wel.
Maar met zo'n standpunt ligt het ook voor de hand dat door hem nauwelijks meer
werd opgemerkt dat er wel dégelijk aandacht is besteed aan Sampleton. O.a. door
Rob Schouten in Vrij Nederland. Deze recensent, die zelf ook dichter schijnt te
wezen, meent dan, dat de fo-ne-ti-sche spelling die Vaandrager hanteert hem voorkomt
als een zestiger-jaren-hebbelijkheid (hij bedoelt waarschijnlijk: een
jaren-zestig-onhebbelijkheid). Voorts, volgens Schouten, krijg je niet de indruk dat
Vaandrager nog wenst te communiceren. Maar Rob Schouten moest 's wéten.
Ooit bracht ik, samen met Theo Janssen, die nu al weer vier jaar taxichauffeur is
in Rotterdam, een bezoek aan Vaandrager in de psychiatrische kliniek Delta. Bij die
gelegenheid wist Cor, tussen twee langdurige stiltes door, haperend uit te brengen
dat ie niet meer kon ‘communiceren’ (als ex-katholiek onthóu ik zo'n woord) en dat
ie dat ‘heel pijnlijk’ vond. Schouten heeft dus per se een verkéérde indruk gekregen,
mede op basis waarvan ie in zijn recensie kan concluderen dat Vaandrager inmiddels
ook op papier is vervallen tot (daar hèbbie 't weer) volslagen warhoofdigheid. Hij
gebruikt nog net niet het woord ‘getikt’. Want dàn pas zou ie gelijk hebben: de poëzie
van Vaandrager is inderdaad op een mechanische schrijfmachine getikt - zie het
gedicht (Machineschrijven) op pag. 44 van zijn bundel Metalon. Tenslotte voegt Rob
Schouten er nog een onjuist citaat aan toe: hij schrijft dat ie wel moest lachen om de
regel (het zijn er twee): ‘Vanille bestelle. / Bastille bestorme.’ Zodat meneer ècht
niet heeft gelachen om wat er stáát, namelijk: ‘Vannelle bestelle. / Bastille bestorme.’
Vermoedelijk rookt ie geen zware shag.
Goed. Till so far de aandacht die aan de bundel Sampleton werd besteed door Rob
Schouten. Want ook ikzelf heb niet zo gek lang geleden, maar éérder dan Rob
Schouten, mijn gedachten over deze lang niet gekke bundel van Vaandrager op papier
gezet. De titel van mijn ‘recensie’ luidt simpelweg Sampleton en ik laat haar
voorafgaan door een gedicht-in-dialoogvorm van Cor uit zijn bundel Metalon:
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Is-ie... moeiluk met... sgrijve?
Makkeluk zou ik um nie wille noeme.

Ja, kweetnie. Wat zâk zegge? De tijd van Maasoeverloos geouweteringhoer in de
literaire ruimte is in ieder geval voorbij. Zeker waar hier met zo'n anderhalf A4 moet
worden volstaan. So. Komt SAMPLETON 1 × ter sprake, dan hoor je al gauw als
main complaint (hoofdpijn krijgie d'r van): nogal fo-ne-tisch, hè? Voorwaar. Maar
laat men daar zijn of haar ‘Raymond Queneau’ dan op naslaan. Of anders op z'n
Nederlands als gebiologeerd koekeloeren naar het vierde woord in de titel van Remco
Campert's boek Het leven is vurrukkulluk (eerste druk 1961). Van Jan Oudenaarden
weten we voorts dat hier ter stede (Rotterdam dus) in de volksmond de letter ‘n’ aan
het eind van een woord veelal wordt ingeslikt. Gelijk trouwens in SAMPLETON op
pag. 33 de letter ‘t’ in de vertrouwde variant op ‘Lullaby of Broadway’ (by Doris
Day?): ‘Lul die neem ze brood mee’, in welke zin ondertussen het principe van mijn,
dijn en zijn met heel ze hebbe en houwe overboord is gepleurd, mede omdat je anders
de techniek van het al of niet geruisloos annexeren wel op je buik kunt schrijven
(Edding 3000 hangt er onder) en je dientengevolge totaal onvermoede linguïstische
en/of idiomatische kansen bij voorbaat definitief Q8 ben(t). Wèl wordt die zojuist
ingeslikte ‘t’ pertinent weer uitgesproken in de bekende lokale afscheidsgroet ‘Ik
gaat’, in SAMPLETON ten grondslag liggend aan een notitie als ‘zo reageert ik daar
op’ (pag. 49).
Wat dat allemaal (en nog veul meer) betreft is SAMPLETON dan ook hèt
straatvoorbeeld van een verantwoord toegepast soort dialect (ask argot!) dat tot op
de letter consequent verder gaat dan bij de volgens Jan Wolkers onvolprezen dichter
A.C.W. Staring (1767-1840), die het woord ‘malkandur’ (zie METALON, pag. 13)
nog elemaal met een ‘e’ schreef. E.e.a. doet deswegen veronderstellen dat de
verschillende schrijfwijzen in SAMPLETON van het woord ‘gereedschap’ (pag 24,
44 en 47) door de heren tekstbezorgers Martin Bril/Hans Sleutelaar stráál over het
hoofd zijn gezien, evenals de schrijfwijze van het woord ‘gedichte’ op pag. 84, dat
oorspronkelijk (zie cover IN STAAT VAN OPROER/ROTTURDAMSE GEDIGTE)
i.p.v. met ‘ch’ met een ‘g’ is bedoeld, conform in de eerste zin op de achterflap van
SAMPLETON het enkelvoudige woord ‘gedig’, want zeker dáár alzo geschreven
met de implicatie van het Engelse werkwoord ‘to dig’: ‘Dit is mijn gedig’ kun je
voor het zelfde aantal woorden ook lezen als ‘Dit heb ik gedolven’, niet dan?
En-trepot... SAMPLETON bevat in dit verband inderdaad een aantal nuggets, hier
kriskras door malkandur de gedichten op pag. 61, 38, 12, 40, en 31, welk laatste
2-regelige gedicht (elke regel 3 woorden van 1 syllabe) tevens het toepasselijke motto
vormt van Piano Gitaar. De vooruitgang volgens Bril van Weelden, een stripverhaal
gewijd aan de kunst van het uitstel.
In SAMPLETON komen verders naar boven: ‘panische verrukking’ (Schulte
Northolt) naast ijskouwe registratie en verregaand laconisme afgewisseld door
onmiskenbare staaltjes van boosaardigheid e.a. echo's van dodelijke ernst. Een Bezige
Bij-annonce onder de 1-woords heading ONVERSCHROKKEN stelde dan ook
volkomen naar waarheid (Truus in de reclame!)
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foto: Hansje de Reuver
Cornelis Bastiaan Vaandrager met zijn moeder

Passionate. Jaargang 3

20
dat SAMPLETON ‘vol sardonische humor en keiharde zelfspot’ zit. Maar dan nòg.
Te verhelen of -halvedonkeremanen is ommers niet dat naar de essentie van menig
gedicht in SAMPLETON plenty te gissen valt. Zelfs na herhaald en geconcentreerd,
minutieus lezen, resp. woord voor woord (zwaar laten) wegen.
Alsdan ook, geachte nwe. lezer (m/v), sluipt het syndroom naderbij van Henk
Blanken, die over de gedichten in METALON schreef asdat ie d'r geen ene jota uit
wijs kon (warrig van werd?): ‘... maar zelden kan ik op de rollende zinnen reageren.
Ik probeer ze te duiden, zoek naar een betekenis, wil me in die grimmige poëzie
wurmen, en juist daarom - vermoed ik - “begrijp” ik het niet.’
Wie nochtans weigert dit Henk Blanken-syndroom greep op zich te laten krijgen;
wie de hier en daar op zijn minst inderdaad weinig toegankelijke poëzie in
SAMPLETON desalniettemin wil ‘kraken’, zij wellicht op het spoor geholpen met
de hint in de laatste zin van het gedicht (history and mine) op pag. 20: ‘Ik kripto.’
Bij dezen alvast den puzzelaar heil! (Einde ‘recensie’.)
Wat dan van pas kan komen bij dat puzzelen, een goeie stimulans, is dat u
dope-gebruiker bent (of bent geweest) en dat u oog hebt voor de legio verwijzingen
naar de consumptie van allerlei drugs in het werk van Cor, met name naar het roken
van marihuana en hasjiesj. Een snelle inventarisatie uit vier gedichtenbundels:
Uit Zij het gehavend:
• je laat me/dubbe over godspeed, aanverwante artikele
• Uit mijn T-hoofd
• Mij niet gemainlined.
• Ik speel, met Santana, zaden.
• Schmeck gut, ni...?
• rokende, wortels ergens van
• Ben je op speed, zo ogend, kweetnie.
Uit WIEL 8 niet die den Mensch beziet:
• en ik moet stuff snije
• ope oge, al / of niet door dope
• edoch gebloot verbode
• meerkleuredrux
• GET HIGH - STAY HIGH
Uit In staat van oproer/Rotturdamse Gedigte:
• weedstick (woordspeling op Woodstock?)
• in park, dien men welteverstaan / te blowe
• verandering van vloe / doet blowe
• edog gebloot verbode / geblaze
Uit Metalon:
• Geef me drie / vloeitjens, bladerdeeg van / me.
• al snap ik aan meet geen reet
• Azzie een blootje wil, / kleje dan maar uit.
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De laatste regel is oorspronkelijk het 2-regelige gedicht onder de titel Arena, dat is
opgedragen aan Mr. Jan O. (= Oudenaarden). Het is 1 van de weinige gedichten
waarvan de titel niet tussen haakjes staat. Jan Oudenaarden, desgevraagd in Teatro
Popular voorheen Arena, kan zich niet herinneren ooit iets dergelijks tegen Cor te
hebben gezegd. Aangenomen moet dan ook worden dat het eerste woord van dit
gedicht (‘Azzie’) een verwijzing is naar de tweede regel van de titel van Jan
Oudenaarden zijn eerste boek ‘WAT ZEGGIE? / Azzie val dan leggie!’. Te
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meer waar Cor in het gedicht (Insulindestraat), nadat ie heeft geschreven ‘azzie van
Schiekade kom’ opmerkt: ‘hè / hè weer die Oudenaarden onder hamur- /tjus, ksst!’
Voor de rest ligt de pointe van dit gedicht natuurlijk in de spelling-CBV van het
verkleinwoord ‘blowtje’ in combinatie met de suggestie dat ‘azzie’ dat ‘blootje’ wil,
je beter maar meteen zèlf in je nakie kan gaan staan i.p.v. te wachten tot iemand
anders zich voor jou ontkleedt (mocht zo iemand al in de buurt zijn).
Wat volgens mij eveneens over dope gaat is het gedicht met de titel (I need more).
Er staat een asterisk achter de titel, beneden a/d pagina herhaald met de vermelding:
‘Iggy Pop’, een notoire speed-addict en het pop-idool van Cor Vaandrager, die op
een geel met rood bedrukt visitekaartje zelfs de paspoortnaam van Iggy Pop,
Oosterburg, als pseudoniem gebruikte. Het gedicht in zijn geheel luidt:
Dat kan wel zijn.
Dat wil nog niet zegge.
Dat bedoel ik.

Onmiskenbaar over speed, in de vorm van methedrine, gaat Cor zijn bekende gedicht
Vleeswagen naar Parijs, dat prozaïsch nader staat uitgewerkt in het hoofdstuk The
French way op pag. 170 en 171 van De Hef:
De cabine zindert, twee maal lang haar
met gitaar. Ik val mijn lifters niet lastig
met vragen over drugs. Ik ben goedkoper
dan de trein, en slik gratis metedrijn.
Ze kunnen een zware van me draaien.
Geen gerook van dat andere spul, dan
worre we draaierig en zijn we te lul.
Ik rij in 1 ruk door.
Bij Reims moet ik zeiken als een makke beer.
Doen als ik, de stutten trekken, het loopt
al in me overall. Geen sterveling te zien,
toch pik ik gindse boom, voor een
brede, schuimende straal, merkwaardig
want wat drink ik nou?
‘Aarappels afgegoten en
naar het vlees gekeken.’
Geen antwoord, geen schrammetje aan
de gitaren. Ik zoek een zender met weinig
gelul en veel muziek.
Ik buig mij over het stuur en vraag om vuur.
Ik paf en sla beleefd een zuurtje af.
Ik pak mijn thermosfles en spoel wat
meetjes mee. Ze zien alleen elkaar en ik
zet grote ogen op, en andere muziek.

Nou is die hang naar dope er bij Cor altijd al geweest sinds ie ergens in '63 het boek
Stimulantia van de Deense professor en doctor Knud Möller ontdekte: een dikke pil
van 396 pagina's waarin het complete scala aan stimulerende middelen van absinth
tot zwavelwaterstof wordt behandeld. En Cor was niet de enige die zich al gauw aan
allerlei spul te buiten ging. Je kreeg in Rotterdam een complete scene, die onderling
bij elkaar over de vloer kwam en in mekaars boekenkast stond te rommelen. Dan
werd bijvoorbeeld De man met de gouden arm van Nelson Algren uitgeleend tegen
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Morfinist van dr. J. van Arkel Zegwaard, Opium van Jean Cocteau tegen The Scene
van Clarence L. Cooper, A Hatful of rain van Michael Vincente
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Gazzo tegen Hooked van Phil Kirsch, The Fantastic Lodge van Helen MacGill Hughes
tegen H is for Heroin van David Hulburd, Drugs van Peter Laurie tegen LSD van
Constance A. Newland, Drugs and the mind van Robert S. de Ropp tegen The
Creeping Flesh van Douglas Rutherford en ga zo maar door. De praktijk bleef niet
bij de theorie en de literatuur achter: er werd geslikt, gesnoven en gespoten dat het
een lieve lust was. Soms vond dat expliciet zijn weerslag in wat er door deze of gene
op papier werd gezet. Zo wemelt het alleen al op pag. 87 van Arie Gelderbloms
gedichtenbundel Gekkenwerk van de medicijnen, sufmakers, pepmiddelen en
regelrechte crazydrivers: pethidine, opium, diacid, saridon, trilafon, prominal, valium,
dexedrine, ritaline, efedrine, efetonine,purple hearts, panto's, captagon, belladonna,
vitamine B2, nozinan, chloral, tuinnal, serenase en amfetamine. Terwijl Jules Deelder
zijn voorkeur voor het laatste verwoordde in het distichon:
Een leven zonder speed
is het leven niet.

Amfetamine is, afgekort tot amf, ook het spul waar Cor naar op zoek gaat in het
gedicht (AMF SVP), waarvan de laatste regel, naast een aantal andere van Cor,
onlangs nog werd geciteerd door Herman Brood in het t.v.-programma Boek in
Waterland:
Pik, slaap je? Ja of nee.
Nou ik (iets in mij) moet gaan. Mag ik?
Gelegenheden die open blijven
te over op beide Maasoevers.
Manoeuvres (man-uren) van oevreuzes.
Zijn idee van zeeman Zinbad.
Ik betreed zijn kaai-uit.
Ik moet helder zijn en ingewanden niet
overgeven.
Eerst dorst je niet.
Eerder rust je niet.
Het toilet is op de gang.
Wij zijn niet bang.
Ik lig goed.
Als jij ligt, doe ik het uit. Trust.

Van iets uitdoen is ook sprake in het gedicht (Zomaar, zomer):
Deel van me
klop maar, ik laatje
toch niet buite.
Ik kan niet zeggen
dat je veel zon krijgt
Gaat verandere.
Doen we wat aan,
uit, bedoel ik.
Deel van me, jij moet.
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Typisch een gedicht dat alleen maar geschreven kon worden door Cor Vaandrager,
die al in 1 van zijn vroegste gedichten, Writers at work, laat weten: ‘Mijn hart is
intakt. Heb kontakt / met dat hart.’ ‘Hartelijk van Cor Vaan’ schreef ie in mijn
exemplaar van zijn bundel Metalon. Dat wil zeggen: Hij tekende een hartje met
daarachter
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foto: Hansje de Reuver
Cornelis Bestiaan Vaandrager (l) en Frans Vogel
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de letters: e, l, u en k (hart-eluk). In mijn exemplaar van zijn bundel Sampleton schreef
ie: ‘Op naar underground smash NOVILON’, dat de laatste bundel in een trilogie
moest worden. Zelf heb ik in Sampleton een krantefotootje geplakt van het
Leopoldbeeldje achter museum Boymans-van Beuningen. Op dat fotootje zien we,
boven de kop van de dichter Jan Hendrik Leopold (1865-1925), op de muur
geschreven: ‘CAID is HERE’, waarbij ‘CAID’ dan de titel is die Cor voor zijn nieuwe
prozaboek had bestemd. Maar vooral heb ik dat fototje er in geplakt omdat het
dichterschap van Leopold soms de raadselachtigheid moet hebben gehad die je af
en toe ook in het werk van Cor tegenkomt. Dan is het gedicht in zijn intertekstualiteit
(ahum) ondoordringbaar: het gedicht is dan Vaandrager's eigenste feestje, in
hermetische eenzaamheid gevierd. ‘Kicken’ in het vocabulaire van Cor. (Franky
werd door zijn vijftienjarige broer Dennis flink belast. Die werd in mei al apart tot
jeugd-tbs veroordeeld voor de moord op een onbekende, illegale Turk. Hij verklaarde
onder meer dat Franky een man in stukken had gehakt met een bijl. ‘Kicken,’ zou
Franky tijdens zijn daad hebben gezegd, - de Volkskrant, donderdag 17 augustus
1995.)
Maar voor het overgrote deel van zijn werk, zeker van het proza, wordt ook de
lezer die kick deelachtig. Vraag maar aan Dirk van Weelden, die bijvoorbeeld De
Reus van Rotterdam heeft gekoesterd als het best gelukte prozaboek dat De Nieuwe
Stijl heeft nagelaten. Hij legt ook uit waaròm: ‘In de Reus van Rotterdam zijn
gebruiksaanwijzingen, krante-artikelen, reclameteksten, interviews, verhalen, liedjes,
brieven, oude dagboeken, sprookjes en citaten met elkaar gelijkgeschakeld. Of het
nu zelf geschreven is of niet, het zit als ready-made ingeklemd tussen de kaften van
dit nieuwrealistische boek. Het boek heeft geen plot, geen vastomlijnd thema of
chronologie. De eigenlijke held van het boek is een metafoor: De Reus van Rotterdam
die drie gedaanten verbindt, maar zonder commentaar, interpretatie of verhaal: de
historische en tragische “lange man” Rigardus Rijnhout, Vaandrager zelf en het
groothandelsgebouw, het eerste gebouw dat na de oorlog in Rotterdam verrees.’
Dirk van Weelden geeft ook volmondig toe schatplichtig te zijn aan Vaandrager:
Arbeidsvitaminen, het boek dat ie samen met Martin Bril schreef, kan worden gelezen,
naar zijn eigen woorden, ‘als een alfabetisch geordende dwarsdoorsnede van een
geestverwantschap (...) waarin we verbluffend dicht bij (...) onze conclusie uit de
lectuur van De Reus van Rotterdam bleven.’ Het hoofdstuk Cultuur in
Arbeidsvitaminen is zelfs regelrecht geïnspireerd op een gedicht van Cor:
Hedenavond tombola.
Vele aantrekkelijke prijzen,
waaronder de onderbroek
van Harry Mulisch.

‘Een vrij onbenullig gedicht’ schrijven Bril Van Weelden, ‘maar goed, die
Rotterdammers blonken uit in dat soort dingen. Het kon allemaal.’ Maar zó onbenullig
is het gedicht niet of Bril van Weelden gaan blind voorbij aan de ambiguïteit van
het woord ‘aantrekkelijke’ in dit
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gedicht: het heeft hier ‘betrekking’ op een prijs die èn attractief is èn die je aan kunt
trekken. - een dubbelzinnigheid die al in de jaren '60 in advertentieteksten voor
lingerie en textiel kon worden aangetroffen in een formulering als ‘- aantrekkelijk
geprijsd’. Bovendien weet in ieder geval Martin Bril nu dat dit gedicht in het oeuvre
van Cor een cruciale plaats inneemt: Vaandrager neemt er stelling in ten opzichte
van de schrijverij en het schrijverschap à la Harry Mulisch, die hem nog meer kan
vertellen. Er komen trouwens in zijn werk bij herhaling passages voor die over het
schrijven gaan (ook dáárom wordt ie een writer's writer genoemd). In dit verband
citeer ik uit De Hef de overgang van pag. 161 naar 162: ‘Wie weet wat er staat? (...)
“Lepeltje”: Stopie heb weer wat geschreven, natuurlijk Post-vaandrager. Trouwens,
allemaal: Vroegindeweij met zijn kleine kutbundeltje, Martin Lusse en Jules Deelder,
Gelderblom, Koop en Leynse... zonder de Nieuwe Stijl analfabeten, met misplaatste
grappen, en kleren die geen mannetjes maken.’ Dat is dan de visie van Cor anno
1975 (een visie, overigens' die hij mij voor m'n rekening laat nemen, maar soit).
Inmiddels, anno 1992, is Rien Vroegindeweij (elders in de spelling-CBV: Rien
Vroegikjewat) een gearriveerd publicist en heeft Jules Deelder de carrière gemaakt
waarvan ik zelf al in 1979 het financiële succes voorzag, zoals in U allen de ballen!
zwart op wit te lezen staat: ‘Hier wordt poëzie pure poen. Hier wordt kunst groot
geld. In coupures van tausend. Ritselend. Joh. Enschedevers. (...) Aan het loket voor
de uitbetalingen toucheert hij nu de revenuen van zijn werk, één ogenblik lang twee
handen die een lief pakket duizendjes keurig tezamen voegen. Knisperend.’
Wat vervolgens eveneens met poëzie en poen van doen heeft is de inbraak die Cor
ooit pleegde in het winkeltje van Woutertje Pieterse (zelf zou ie het een break hebben
genoemd). D' affaire staat uitvoerig beschreven in het boek van Eddy Elsdijk. Maar
waar het mij om gáát zijn de drie vragen die Eddy Elsdijk zich over Cor stelt voor
ie met zijn verhaal op de proppen komt. Die vragen luiden namelijk: ‘Wie was er
nou eigenlijk de reus van Rotterdam? Hij toch zeker? Wat hadden die drie lilliputters
met poëzie te maken?’ En dan moet het antwoord op die vragen luiden dat Cor in
literaire zin inderdaad onmiskenbaar boven hen uitsteekt. Of ie nou een schietijzer
bij zich droeg of niet. Wat trouwens in betreffende story niet helemaal klopt. Of
beter: wat pertinent niet waar is, de prachtige regel ten spijt van zijn kompaan
Armando: ‘Het is bier met revolvers, het is muziek.’ Wèl heeft het imago van Cor
als een triggerhappy soort bandiet minstens 1 gedicht opgeleverd, afkomstig van die
andere architect van De Nieuwe Stijl, Hans Sleutelaar:
Is het waar dat jij, de vriend van mijn jeugd,
je wilt wreken op mij? Er wordt verteld
dat je gewapend gaat. Ik staar in het duister
en overdenk je lot. - Mijn god.

Hoe dan ook: voor eeuwig blijft ‘in het duister’ wat er met n'importe wie zou zijn
gebeurd als Vaandrager wèl met een blaffer op zak zou hebben rondgelopen. O ja,
over (niet) schieten gesproken: plotseling schiet mij iets te binnen. Een herinnering
uit de tijd dat Cor nog samen met zijn vrouw Hetty en dochter Isis in de Witte
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van Haemstedestraat woonde, toen De Hef nog in de smaak was (moest een bestseller
worden, vond ie) en er al flink door 'm werd gebruikt, amfetamine en zo. De anekdote
typeert het particulier soort humor dat ie kon hebben. Humor waar in dit geval zijn
benarde thuissituatie aan ten grondslag ligt en die óók nog 's te maken had met
schrijven op wereldniveau.
Goed. Ik sta dus op zekere dag voor zijn deur. Omdat op de plaats waar zich
normaal de huisbel bevindt alleen maar een groot gat is te zien, bonk ik enkele malen
met mijn vuist tegen de buitendeur. Ik hoor gestommel van iemand die de trap af
komt. De deur gaat open en tegenover mij, in de deuropening, staat Cor Vaandrager
in ontbloot bovenlijf, dat onder de zwarte vegen en olievlekken zit, om zijn nek een
fietsketting en in zijn rechterhand een levensgrote baco. Op mijn vraag wat er met
zijn bel aan de hand is (ik geloof niet dat mijn stem erg vast klonk) geeft Cor het
onsterfelijke antwoord: ‘Geen bel, ja. No bell: een mens moet wat dóen om die Prijs
te krijgen...’
Frans Vogel

Passionate. Jaargang 3

27

Aforismen
De charme van roken schuilt in de wetenschap dat je de gezondhe van anderen
bewust schaadt.
In de meeste landen is het juist heel kafkaësk om een éérlijk proces te krijgen.
Hoe meer alternatieve straffen in dit land worden opgelegd, hoe meer ik ga
verlangen naar alternatieve rechters.
De ergste ziekte is 's ochtendsvroeg gezond weer op.
Een man die nooit huilt heeft als kind de verkeerde zindelijkheidstraining gedaan.
Rijkdom verenigt de rijken; armoede daarentegen verdeelt de armen
Filosoferen is paniek vermomd als uiterste bedachtzaamheid.
Lente: twee damherten die elkaar schaken.
Hoe vermoeiend het leven ook is, het is onverstandig een al te lange adempauze
te nemen.
Elke ochtend schud ik fluitend m'n werkplek op.
Kees Versteeg
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Kinderafdeling
voor Geertje
Je hoorde haar dood al grommen
als een boosaardige hond
tussen de ritselende papieren
en de lippen van de dokter.
Het leven loopt laf een blokje
om als zij naar buiten kijkt
en kinderen ziet hollen,
en dollen op de schommels
want binnen, op het grimmig blauw
beweegt schokkend haar levenslijn
aangevreten door vreemde beestjes
die niemand bij name kent.
De tijd loopt trekkebenend
door de gang, hij sart en tart
de eeuwigheid door zijn
dodelijke aanwezigheid
maar als hij weg is
weten we hem wel te vinden
de schoft

Leo Stilma

Passionate. Jaargang 3

29

De joodse schrijver
Elke nacht,
als de koelkast aanslaat,
schrikt hij wakker en wacht
op het geluid van naderende
laarzen door de slapende stad.
Hij vloekt als een takje kraakt,
bang dat iets hem zal ontgaan.
Hij leeft met vlekken van
het verleden voor zijn ogen,
legt dag en nacht zijn oor op
het spoor van krantenberichten,
en wurgt de onverschilligheid
in gewone gezichten met blote
handen op zijn schrijfmachine.

Leo Stilma
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Het besluit
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Er is niets aan de hand, dacht Mark terwijl hij naar de eerste streep
zonlicht staarde die zich op het plafond aftekende. Hij draaide zijn
hoofd op zijn kussen en staarde naar Len die van hem afgekeerd nog
lag te slapen. Len ademde zichtbaar, maar zonder de onverstaanbare
geluiden die Mark al zo vaak in zijn slaap gestoord hadden. Hoeveel
uren had hij al niet zo naast zijn vriend gelegen?
Hoe vaak had hij al niet 's ochtends vroeg het eerste licht de kamer zien binnenkomen?
Heerlijk vond hij het, de momenten waarop hij ontwaakte en alles weer verfrist en
overzichtelijk leek.
Zo ook deze ochtend. Ze waren in een nare sfeer naar bed gegaan. Al weken leek
Len ergens op aan te sturen, en was hij humeurig en ontwijkend. Totdat er, altijd
weer, iets knapte in hem en ze elkaar weer in de armen vielen zonder te weten welk
probleem er nu opgelost was. Tenminste, Len kon het niet zeggen en hijzelf wilde
het niet weten, ging het door Mark heen. Maar Lens stemmingen waren zo gezocht,
leek het wel, stonden zo ver af van hun ware gevoelens voor elkaar dat ze als vanzelf
weer oplosten. Daarom komt het goed, dacht Mark. Nog altijd konden ze smelten
om elkaar en dat zou alles overwinnen.
Marks geloof was er nog, maar was het vreemd dat hij soms wantrouwig was,
zoals gisteren gebeurde? Len had om elf uur 's avonds gebeld - hij stond in de file
want er was iets aan de hand op de weg, al wist hij niet wat. Om twaalf uur kwam
Len thuis. Mark had hem enkel aangekeken, maar Len ontweek zijn blik en ging
voor de tv zitten. Even later, in bed, lagen ze naast elkaar naar boven te staren. Len
zou geen woord zeggen, wist Mark, dus uiteindelijk vroeg hij maar: ‘Je spreekt toch
wel de waarheid?’ Lange tijd zei Len niets. Toen tuitte hij zijn lippen. Dat deden ze
vaak, voor de grap, in een gespeeld moment van verdriet of spijt. Maar nu was het
menens. Len ging rechtop zitten en boog zich diep voorover. Met stokkende
ademhaling huilde hij, en steeds zei hij ‘liefste’
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voordat een nieuwe uitbarsting volgde. Mark zat naast hem en deed niets. Hij wachtte,
totdat Len rustig was en hem omhelsde. Daarna kropen ze onder de lakens, en Mark
voelde zijn zorgen niet langer. Er was alleen nog de warmte van Lens lichaam - de
warmte die hem nog steeds, na drie jaar, boven alles ging.
De strook zonlicht was begonnen af te dalen naar de wand boven hun voeteneinde,
toen Mark hoorde dat Len zich naar hem toe draaide. Len legde zijn hoofd op Marks
borst. Toen zoende hij Mark en stond met een sprongetje op, ‘ik ga douchen’. Even
wilde Mark hem bij de enkel grijpen en hem weer het bed in trekken, zoals hij gedaan
had na hun eerste nacht bij Len thuis. Len moest toen naar zijn werk en zei: ‘Nee,
ik moet gaan, ik kies voor mijn carrière’. ‘Zo'n vriendje wil ik niet,’ zei Mark daarop
en ze lachten, want ze wisten toen al dat ze elkaars vriendje zouden worden. Len liet
hem daarop achter, en Mark waarde voorzichtig door het vreemde huis dat hem na
één nacht al was toevertrouwd.
Nu pakte Mark hem niet beet, maar stapte na hem het bed uit. Terwijl Len douchte
maakte Mark in de keuken het ontbijt klaar. Ze konden elkaar horen door een opening
boven in de muur tussen hen, en ze maakten zoengeluiden zoals zo vaak. Len één
keer, Mark één keer. Len twee keer, Mark twee keer. En nog eens, drie keer. Het
deed Mark nog altijd inwendig glimlachen. Hier gaat het toch om, dacht hij bij
zichzelf, en hij probeerde niet langer aan zijn ongerustheid te denken. Het was sowieso
geen dag voor sombere gedachten. Vandaag zouden ze naar de Dag van de
Romantische Muziek gaan, een mooie gelegenheid om er een dag van liefde van te
maken. Ongetwijfeld dacht Len er ook zo over.
Een half uur later fietsten ze over de ventweg langs de autobaan waaraan Len woonde.
Er was nauwelijks iemand op straat. Wat zouden de mensen doen op een stralende
zondagmorgen? Mark tuurde, zoals hij vaker deed, bij de woningen naar binnen.
Bijna altijd stond er wel een grote fauteuil voor het raam, zichtbaar tussen de planten
op de vensterbank. Daarboven verhief zich dan het rustende achterhoofd van een
oudere man, of de fladderende kop van een opengeslagen krant. In iedere woning
leek zich een zorgeloos leven af te spelen, maar het kon niet anders of dat was schijn.
Overal werden wel relaties verbroken, kinderen het huis uit gegooid, gezinsleden
getreiterd, of werd overspel gepleegd. Was het niet altijd zo dat de mensen iedere
vorm van dramatiek in hun leven verborgen voor anderen? Iedereen hield de schijn
op van een zedig en rimpelloos bestaan, ongeacht wat er zich in het geheim afspeelde.
Mark keek naar Len die naast hem reed en strak voor zich uit keek. Zou Len ook
dit soort overpeinzingen kennen? Eigenlijk spraken ze nooit over dergelijke zaken,
ze kenden alleen de momenten van hun dagelijkse zorgen en plezier. Het leek wel
of Len iedere reflectie uitbande, of aan Mark niet tonen wilde.
Maar wat gaf dat als hij samen met Len door de stad kon fietsen? Niemand had
hem ooit zo geleerd om van het moment te genieten. Ook nu probeerde hij dat, terwijl
ze de route namen die hij al zo vaak alleen gereden had - de langgerekte straat uit,
linksaf op het kruispunt, voorbij de
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stalen hekken en langs de grijze, glimmende vuilverwerkingsfabriek richting de
tunnel die ze op de noordoever brengen zou, naar het Euromastpark waar ze zijn
moesten. Ze fietsten langzaam, en bijna zonder woorden, met af en toe een keurende
blik van Len die hij niet verkoos te duiden. Mark wilde niets toestaan vandaag dat
ook maar enigszins aan gisteravond deed denken.
Eenmaal de tunnel door kwamen ze op de Westerkade, en gingen de bocht door
waar zeilschepen rij aan rij aangemeerd lagen. Daar fietsten ze ook eens, in hun
begintijd, de tegenovergestelde kant op. Ze waren naar een Erotic Night in Gay Palace
geweest, waar ze met onverholen spot de pretenties van een paar male strippers
becommentarieerd hadden. Onderwijl hadden ze elkaar veel erotischer gevonden,
en Lens hand gleed voortdurend onder Marks mouwloze T-shirt dat hij altijd zo
spannend vond. Op de fiets terug naar Lens huis keken ze elkaar voortdurend aan.
Ineens stak Len zijn hand uit en bracht beiden tot stilstand. Hij pakte Mark beet en
zoende hem langdurig, midden op de autoweg in een kille maandagnacht. Dat was
pas ware opwinding. Zou Len er ook aan terugdenken, vroeg Mark zich af. Hij durfde
het niet te vragen. Ze reden zwijgend de Westzeedijk op, en zagen rechts van hen al
groepen mensen langs de beboomde omheiningen het Euromastpark inlopen.
Even viel Marks blik op het museumpark dat aan de andere kant van de dijk lag,
en zijn gedachten veranderden abrupt. Daar, verderop, was het een heel ander verhaal.
Hij probeerde iets op te vangen, maar hij zag alleen het kerktorentje en de donkere
boog die er stond en het zicht op het park aan buitenstaanders onttrok. Maar hij wist
best wat daar gebeurde, of beter gezegd wat Len daar placht te doen. Hij was alleen
niet zeker of Len er de laatste tijd nog kwam. Dan zou hij het ook vertellen, hadden
ze afgesproken, maar wat was dat waard? Hij wist dat Len in staat was om 's avonds,
nadat hij zijn gereformeerde koor gedirigeerd had, nog even daar een vluggertje te
maken voordat hij bij Mark kwam slapen. En dat Len jongens uit de metro oppikte
en mee naar huis nam. En dat Len in de buurt van geen sauna kon komen zonder er
naar binnen te gaan. En dat Len hem daarover met een stalen gezicht de grootste
leugens kon vertellen.
Maar Mark wist niet of dat het enige waardoor Len steeds weer hun liefde op de
proef stelde. Hoe vaak had Len hem al niet beloofd tenminste eerlijk te zijn? Iedere
ontdekte leugen - de nichtenwereld was nu eenmaal klein - trof Mark als een
vernedering. Len had weinig last van scrupules, zo leek het. Hij zou zelfs, bij wijze
van spreken, in staat zijn er nog eens met een vriend van Mark vandoor te gaan. Soms
vermoedde Mark diep in Len een kil en berekenend hart, maar altijd was er het
stralende oppervlak van hun relatie dat hem weer meesleepte. Kon iemand die hem
zoveel plezier gaf slecht zijn? Hij wilde het niet geloven.
Eenmaal, in het begin al, had hij er niet meer tegen gekund. Hij was naar huis
gegaan en hij had geroepen: ‘je bent ziek!’ Maar hij was niet bestand tegen de brieven,
de tranen, de beloftes van beterschap die volgden. Hoe kon hij niet zwichten voor
zoiets?
Toen praatten we er tenminste nog over,
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peinsde hij. Ze zetten ondertussen hun fiets tegen een lantaarnpaal aan. In de verte
hoorden ze al wat vage muzikale klanken, terwijl ze met de stroom mensen meeliepen
die vrolijk lachten en heel wat opgewekter leken dan hij en Len. Nu al zag hij, zoals
hij al vreesde, een overdaad aan picknickmandjes, parasols en pastelkleurige
kledingstukken. Dat beloofde wat voor straks.
Eerst moesten ze nog langs Loos. Daar rechts, in de tuin aan het water, had ooit
Lens boezemvriendin Mea foto's van hen genomen in allerlei liefdevolle poses. Op
het houten speelrek, aan de waterkant, om elkaar, op elkaar. Wat was hij blij geweest
toen hij, enkele maanden later, een van de terughoudender van die foto's bij Lens
ouders op de schoorsteenmantel zag staan. En dat bij Mea thuis ... Godver, weer dat
vroeger, zei Mark ineens tot zichzelf, hou er toch mee op. Nu loop ik hier toch ook
nog met Len, dáár gaat het om. Er is nog niets verloren. Hij knikte zacht met zijn
hoofd alsof hij zichzelf wakker wilde schudden. Hij pakte Len even bij de arm en ze
keken elkaar aan. Lieevv-juhh zeiden ze zonder geluid, met overdreven
lipbewegingen, en daarna het korte toonloze lachje dat andere mensen altijd zo
vreemd tussen hen vonden.
Maar zo was het met veel dingen. Wat zij samen hadden, hoe goed het ook was,
raakte al snel verstoord door de buitenwereld. Zelfs nu voelde Mark dat, terwijl hij
uitkeek op het uitgestrekte grasveld waarop ze waren uitgekomen. Om hen heen
stonden kraampjes waar wijn en punch verkocht werd. Verderop stonden de podia
waarop ensembles in kanten bloezen met hun strijkstokken zwierden. Gezinnen
paradeerden over de paden met aangelijnde honden. Meisjes met staarten en wijde
rokken boven geelgesokte schoenen huppelden langs. Hij zag een overmaat aan
gestreepte kantooroverhemden, opgewekt bedoelde zomerkleding, en van die
vreselijke Engelse Jane Austen-hoedjes. Het was alles van een bemeten, zurige
vrolijkheid.
Ineens wilde hij weg. Hij kon niet tegen de zuinige gezichten om hem heen, de
vrome uitdrukking van de mensen die op hem zo hypocriet overkwam. Het deed hem
veel te veel denken aan de wereld waarin Len werkte en hij als bezoeker nooit aarden
kon. De wereld waarin hij stil achterin de kerkbanken zat om Len te zien dirigeren.
En bij de uitgang op hem wachtte. Niemand daar mocht weten dat hij Lens vriend
was, om diens imago niet te schaden: de voorkomende jongen die precies was zoals
het burgerfatsoen voorschreef, de juiste persoon om het kerkkoor de heilige liederen
aan te leren. En dan verweet Len hem nog dat hij niet in die wereld paste. En hij hij liet het zich maar aanleunen, hopende dat dat het beste was.
Mark vloekte in zichzelf. Hoe hadden ze hier ooit heen kunnen gaan? En het was
nog wel zijn idee geweest. Als ze maar weer even samen waren, dacht hij, dan was
het goed. Hij gebaarde haastig naar een zijpad vlak voor hen, en Len volgde hem.
Al snel liepen ze tussen de bomen door, over de vochtige aarde waarop hoge,
uitwaaierende takken gebroken schaduwen wierpen. De muziek, het gepraat van de
mensen vervaagde en de bebossing werd steeds dikker. Mark voelde zijn onrust
verdwijnen. Hier kon niemand ze zien. In een opwelling omhelsde hij Len en zoende
hem hard op de mond. Ze waren

Passionate. Jaargang 3

35
er toch altijd nog, de momenten waarop ze gek waren van elkaar, in elkaar opgingen,
bijna inwisselbaar werden?
Die momenten waren er nog wel, soms, maar zeker niet nu. Len liet zich even
zoenen, maar deed toen een stap terug. Niet dat hij niet van seks in de buitenlucht
hield, integendeel. Maar dan wel in het donker, en met een vreemde. ‘Kom, laten we
teruggaan,’ zei hij en liep naar het pad dat zich naar het licht en de muziek toe
slingerde. Even keek hij om naar Mark die zijn ogen neersloeg. Met natuurlijk weer
die teleurgestelde blik die hij soms wel van Marks gezicht af wilde slaan. Waarom
werd Mark niet gewoon kwaad als het hem niet beviel? Het bedrukte Len, die houding.
Kon hij er wat aan doen dat hij geen zin had?
Ze kwamen weer uit op het hoofdterrein waar steeds meer mensen in het gras bij
de podia begonnen te zitten. Len aarzelde. Moesten zij ook ergens neerstrijken en
punch gaan halen, en doen alsof ze van de muziek genoten? Het had weinig zin, de
stemming was er helemaal uit. Hij wist precies hoe het zou lopen. Ze zouden midden
tussen de mensen gaan zitten om geen aandacht voor elkaar te hoeven hebben. Of
ze zouden weer een van Marks onvermijdelijke vrienden tegenkomen waar Len
helemaal geen zin in had. Of, in het gunstigste geval, zouden ze al hun rituelen uit
de kast trekken, de woorden, de gebaren, hun eigen taal die zo krachtig was dat ze
daarmee tenminste nog de schijn van een goede stemming konden ophouden.
Hij wilde hier helemaal niet zijn met Mark. Hij had wel ja gezegd op zijn voorstel,
maar hij vermeed nu eenmaal iedere confrontatie met Mark. Die nam hem dat ook
kwalijk, dat wist hij ook wel, maar hij kon het gewoon niet. Achter iedere discussie
doemde een veel grootser probleem op, dat hij maar liever bedekt hield.
Ze keken elkaar gelijktijdig aan. Op zulke momenten, hij wist het, hadden ze geen
woorden nodig - ze liepen terug richting Loos, naar hun fietsen. Die vertrouwdheid,
ondanks alles, de vanzelfsprekende manier waarop ze elkaar aan de oppervlakte
vonden, dat was iets bijzonders en hij prentte zich dat ook regelmatig in. Het maakte
ze vrij, allebei. Met wie anders zou hij ooit dat ene nummer van die Velvet
Underground-zanger kunnen opzetten, en samen de idiote dans nadoen die ze iemand
ooit hadden zien doen op een Spasmodique-concert in Gouda? Of zo door de kamer
trippelen als een van hen koffie ging halen? Wie anders zou hij ooit op een kerstnacht
in de sneeuw in het bijzijn van zijn ouders, zijn vader vooral, omhelzen en sprongetjes
maken van blijdschap om de liefde die ze gevonden hadden? Maar daaronder,
daaronder ... Zo'n vrolijk iemand was Mark eigenlijk helemaal niet, en dat benauwde
Len. En hijzelf, altijd bleef hij die onrust voelen, de drang naar iets nieuws,
opwindends. Het deed hem in allerlei bochten wringen die hem steeds meer verstikten.
Zoals die smoes van gisteravond. Hij wist gewoon niets meer te verzinnen om zijn
avonturen voor Mark te verbergen. En altijd maar dat praten dat Mark wilde, terwijl
hij zoveel te verzwijgen had.
Niets was nu eenmaal spannender dan het afdalen naar bezwete, onverlichte kelders,
het gluren in vochtige hokjes, het schuifelen tussen bomen door op donkere vlaktes.
Het maakte hem
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wild: de willige mannen overal om hem heen, het uitzoeken van de mooiste, de
wenkende ogen, dan het zoeken naar beschutting, en steeds weer nieuwe handen om
hem te bevredigen. Niets met Mark kon dat benaderen. Altijd was dat hetzelfde, het
verveelde hem meer en meer. Maar niet aan denken verder, zei hij tot zichzelf en
keek naar Mark, die zwaaide naar iemand maar gelukkig doorliep.
Ze stapten op de fiets en laveerden tussen de mensenstromen door. Ze reden de
dijk over, en rechtsaf naar het water. Blijkbaar ging Mark er al van uit dat ze bij hem
zouden slapen; dat moest dan maar. En misschien was dat ook het beste. Ze waren
er immers nog altijd, die momenten dat hij ineens weer blij was met Mark. Net zoals
daar, op die hoek bij de zeilschepen, 's nachts toen ze eens terugkwamen van Gay
Palace. Maar toen was het altijd zo, ze konden gewoon niet van elkaar afblijven. Wat
was er toch veranderd sindsdien? Het heeft eigenlijk niets met Mark te maken, dacht
hij soms. Het was het web van leugens waarin hij steeds meer verstrikt was geraakt.
Welke liefde was bestand tegen zoiets? Maar, eigenlijk wist hij dat wel, hij gaf liever
de schuld aan Mark, het suste zijn onrust. Als hij nu eens de werkelijk ware zou
vinden, zouden alle problemen dan niet vanzelf oplossen? Mark was gewoon niet
goed genoeg, daar hield hij het maar op.
Hij keek om, en zag Marks ogen die langs de schepen dwaalden. Zou hij aan
diezelfde nacht terug denken? Hij hield even in zodat ze weer samen op reden. Ze
pakten elkaar als vanzelf even bij de arm. Dat zat er nog altijd ingebakken. Een
oudere vrouw verderop glimlachte naar ze. Altijd riepen ze dat op bij anderen,
tenminste bij onbekenden. Dat was al zo toen ze, nadat ze elkaar een maand kenden
al, samen naar Londen gingen. Die mevrouw toen in de bus, die cafébezoekers die
hen op oudjaarsnacht in een hoekje zagen zitten ... Zo trots als het hem kon maken,
dat was er altijd geweest, zolang ze maar samen waren en de buitenwereld op een
afstand.
Ze lieten elkaar los toen ze bij de tunnel kwamen. In volle vaart gingen ze de kille
gang door, met dat vreemde geluid van het water boven hen, als van een zeeschelp
tegen een oor gedrukt. Len ging sneller, maar hij was nu eenmaal sportiever. Op de
trap naar boven lazen ze met gespeelde geamuseerdheid de grote strippanelen aan
de wand over verantwoorde afvalverwerking. Alsof het louter om kleine kinderen
of achtergeblevenen ging die de fietstunnel gebruikten, zo dom waren de grapjes van
het doe-het-zelf mannetje met het petje op. Maar wat gaf dat. Ze keken elkaar aan,
dan het knikje met het hoofd, en dat lachje ... Dat konden ze in ieder geval nog goed,
ging het door hem heen: net doen alsof ze zich prima vermaakten.
Die avond keken ze televisie bij Len thuis. Ze zaten samen op de bank en het was
zo'n slechte stemming nog niet. Len probeerde soms Mark te peilen - hoe zou hij
zich voelen over hun uitstapje vandaag? Mark deed opgewekt, maar ook voorzichtig,
bang misschien zich nogmaals op te dringen. In ieder geval waren ze kalm, beiden.
Het was alsof ze vastbesloten waren de dingen te doen die ze al zo vaak gedaan
hadden. Ze deden mee met Hints, lachten om het knullige Stads TV, en keken tenslotte
naar een van Marks favoriete
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programma's, dat EO-programma van Henk Binnendijk. (Waarom hield Mark daar
eigenlijk van, vroeg hij zich af. Wat wisten ze nog veel niet van elkaar.) Ditmaal was
Carry Tefsen te gast, pratend over God in een boot aan de Portugese kust. Er waren
wel betere afleveringen geweest, besloten ze. Ze zapten, en Mark schold nog even
op hem omdat hij MTV nooit wilde voorprogrammeren. Toen was het twaalf uur
geweest en tijd om naar bed te gaan.
Hij keek toe hoe Mark zijn lensspullen pakte en zich voorover boog over zijn
spiegeltje. Toen liep hij naar de badkamer en poetste zijn tanden. Even later kwam
Mark bij hem staan, en met hun witte monden keken ze elkaar aan in de spiegel.
Marks ogen keken niet zomaar, ze staarden en zochten naar iets. Maar Len kon het
hem niet geven en hij sloeg snel zijn ogen neer. Hij bukte en spoelde zijn mond, en
liep naar de slaapkamer zonder nog iets te zeggen. In bed wachtte hij op Mark,
luisterend naar de geluiden die hij maakte. De kraan die dicht ging, het ophangen
van de handdoek, het sluiten van een deur.
Mark kwam binnen en deed met een trage beweging zijn shirt uit. Mark ging hem
toch niet proberen te verleiden? Maar nee, Mark kroop in bed en ging op zijn zij
liggen. Ze schoven alleen even tegen elkaar aan, en Mark drong nergens op aan. Het
was stil in de kamer, er was slechts het geluid van hun ademhaling, die van Mark
wat zwaarder dan de zijne. Marks huid, maar dat was altijd zo, voelde koud aan voor
Lens handen. Na enkele minuten draaide Mark zich om, en ze wensten elkaar een
goede nacht.
Len liet zijn hoofd wegzakken in het kussen, maar hij sloot zijn ogen niet. Zijn
blik ging langs de donkere, papieren lamp boven hem, de brede strook maanlicht op
de wand, het stuk helderblauwe hemel dat hij door het raam kon zien. Mark lag
geluidloos naast hem. Hij zou toch niet al slapen? Dat was niets voor Mark, die vaak
de slaap niet vatten kon. Vroeger maakte Len zich daar zorgen over, nu ergerde het
hem eerder. En dat was niet zomaar, dat voelde hij ook wel. Ooit wist hij dat hij van
Mark hield. Nu was hij niet zeker meer, en dat was niet genoeg. Hij moest zorgen
dat het stopte. Maar niet door iets te doen en dan de schuld te moeten dragen. Nee,
hij zou gewoon ophouden de dagelijkse inspanningen te doen die liefde betekenen,
en zich zo stap voor stap uit Marks leven verwijderen. Dat was het beste. Ineens
hoorde hij Marks hoofd bewegen. Hij keek opzij en zag dat Mark zich naar hem
toegedraaid had, met zijn ogen dicht en een hand tussen zijn wang en het kussen.
Len keerde zich om, trok het laken omhoog tot aan zijn kin, en voelde de slaap
langzaam tot hem komen.
Erik Brus
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Tweespalt van percepties en losse handen
Er kruipt een motor uit een dijk
remise, achterkamer
verwerkt haar ruwe schetsen
verminkte Amerikaan, derdegraads verbrand
vervoert zijn visioenen
doet mij glas in lood vermoeden
ik ben geen kenner van materiaal
geluid rekt zich met losse handen uit
verplaatst diffuus verwaande golven
ziet pappa danseresjes zoenen
terwijl hij sigaretten rookt
er hinkt hier iets, tweespalt
van percepties, oprecht wat in het rond
het beklimt een ladder, schudt
de dromen uit de haren
laat heksenkring visioenen baren
vergruisde baarmoeder
van onze liefde, vervloekte hel
verlicht de kunstgreep van het leven
laat mij binnen verder broeden
sleur mij mee in visioenen

Dimitri Kruik
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Achteruit en niet op tijd
ondersteboven
hang ik aan wolken
de aarde stil en
zwaarteloos
(als je lang kijkt
naar iets dat niet beweegt
dan zie je niets
dat niet beweegt)
en kijk, een trein rijdt achteruit
achteruit en niet op tijd
de akkers golven het haver
met de wind mee
een jong veulen kamt
zijn ongemeten onschuld
lacht om wat mensen niet weten
en giert om wat hij zelf niet weet
alle mensen zijn even verschillend
voor hem gelijk, hij hoeft geen auto
armen wijd dan tot ik stijg
maak een salto door de ruimte
en de ruimte die draait mee
ga van zijwaarts weer naar voren
en van achter weer opzij
en dans dan eenzaam als tevoren
mezelf achterwaarts voorbij

Rijn Vogelaar
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Het belang van poëzie 5
Poetry International 27
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Begin juni vond aflevering 27 van Poetry International plaats, het
festival waarover in het buitenland lovend word gesproken maar dat
binnen Rotterdam met argusogen wordt bezien. Voor zover het
überhaupt wordt gezien. Het aantal Rotterdamse bezoekers was ook
dit jaar weer opvallend laag.
Poetry International heeft de naam elitair en besloten te zijn. Menig
Rotterdammer, hoeveel boeken hij jaarlijks ook moge lezen, gaat er
a priori van uit dat dit feest niet voor hem bestemd is. Veeleer lijkt
het een festival te zijn voor dichters en schrijvers die, na zelf
voorgelezen te hebben, samen met hun kleurrijke aanhang het publiek
vormen voor andere dichters en schrijvers.
Poëzie is nooit een kunst geweest die massa's op de been wist te brengen: lang niet
iedere lezer is ook luisteraar. Toch is het opvallend dat het publiek dat andere
Rotterdamse literaire middagen en avonden wel frequenteert, bij Poetry niet of
nauwelijks aanwezig is. Ook is het spijtig dat de grote groep van Rotterdammers die,
op welk niveau dan ook, zelf poëzie schrijven zich nauwelijks geroepen voelt om
naar de Doelen te komen.
Met Poetry International heeft de gemeente buiten haar grenzen naam gemaakt en
het is juist die hang naar prestige en aanzien die veel regionale literatuurbeoefenaars
irriteert, zodra blijkt dat hun werk door de gemeentelijke instanties niet wordt
opgemerkt of, erger nog, niet wordt beloond. Het geld dat in vliegtickets en
verblijfkosten voor dichters uit den verre wordt gestoken, kan immers niet nog een
keer worden uitgegeven.
Er is, ondanks de poëtische spreuken op vuilniswagens, nog altijd geen connectie
tussen de stad en het festival. De stad lijkt het festival te tolereren vanwege het
genoemde respect dat zij er, zoals gezegd, buiten haar grenzen mee weet te winnen,
maar ook het festival zelf lijkt weinig moeite te doen om haar plek in de stad te
bevechten. Even afwezig als de Rotterdammers in het publiek zijn de noodzakelijke
aankondigingen in straten en openbare gebouwen. In de weken voorafgaand aan het
festival was het niet bepaald eenvoudig om een programma onder ogen te krijgen.
Een onwelwillende geest zou kunnen denken dat Poetry International enkel bij gebrek
aan beter in Rotterdam resideert.
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En dat terwijl de dichters en dichteressen, die soms de halve wereld afreizen om hier
hun kunst te tonen, tezamen een programma vormen waar, ondanks de niet te
vermijden dieptepunten, elk ander poëziefestival jaloers op mag zijn. Zoveel is er in
die 27 jaar wel bereikt, dat er nu mede dankzij Poetry International sprake kan zijn
van zoiets ideëels als een internationale dichtersgemeenschap.
Maar nogmaals, wat betreft de wijze waarop Poetry International zich naar buiten
toe presenteert zou zij veel kunnen leren van haar grote broer, het naburige Film
International.
Het festival had dit jaar twee ‘vooravonden’, één in Maastricht en één in Antwerpen.
Ook de eerste vrijdag en zaterdag in Rotterdam konden als ‘vooravonden’ worden
beschouwd, daar pas op maandag 17 juni het festival in de ware zin des woords
geopend zou worden. Een groot deel van het programma heb ik bijgewoond en van
een aantal hoogtepunten zal ik bij deze verslag doen. De zwakke momenten laat ik
weg, behalve daar waar zij, om wat voor negatieve reden dan ook, mij toch wisten
te raken.
De eerste avond in de Doelen had het karakter van een generale repetitie. ‘Dichters
uit Nederland en Vlaanderen en de rest van de wereld’ lazen voor uit eigen werk en
werden aangekondigd door de Rotterdamse boekverkoopster Maria-‘van Gennep’Heiden. Afgezien van de kwaliteit van de ten gehore gebrachte poëzie had de gehele
avond een vrijblijvend, zichzelf niet echt serieus nemend voorkomen. Het
hoofdprogramma leek een nevenprogramma. Halverwege vroeg menigeen zich nog
steeds af of het festival misschien toch in een andere zaal van start was gegaan.
Het decor bleek dit jaar, voor de verandering, geslaagd te zijn, maar de zaal was
verlicht als de aula van een crematorium. Niettemin sloot dit goed aan bij menig
nihilistisch gedicht. ‘Verdriet komt ons de bek uit stinken/ terwijl we achter de kist
aan hinken’, aldus Peter Berger.
In totaal maakte een zestiental dichters hun opwachting en het spits werd afgebeten
door de ook aan Passionate-lezers bekende Jana Beranová. Haar wijze van voordragen
legt de nadruk op het vitale en verhalende karakter van haar poëzie. Waar haar
taalgebruik en haar oordelingsvermogen nogal eens tekort schieten, bij voorbeeld in
een te veel aan clichés en het ontbreken van een doordachte structuur, weet zij de
luisteraar, meer nog dan de lezer, mee te voeren in een sprookjesachtige en, ondanks
het bijna prozaïsche uiterlijk, wel degelijk poëtische wereld.
Na Jana Beranová verscheen bovengenoemde Peter Berger ten tonele en vervolgens
Peter Verhelst, een Belgische dichter die, naar eigen zeggen, zijn werk niet gemeten
wil zien met de maatstaven van de klassieke poëzie. Het feit dat zijn overwegend
erotische poëzie geïnspireerd is op film, muziek en schilderkunst geeft hem het idee
dat zijn werk ook volgens de maatstaven van deze disciplines beoordeeld zou moeten
worden. De gedichten die hij op deze avond voorlas waren geschreven naar aanleiding
van de megalomane theaterstukken van zijn landgenoot Jan Fabre. Een veelvuldig
aanwezige eerste persoon, de nadruk op eigen en andermans
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lichaamsdelen en een gekunsteldheid waarin ik inderdaad weinig poëzie kon
ontdekken: ‘Ik ben geboren met zwarte sneeuw onder mijn vel’. Modern, romantisch
en monotoon. Peter Verhelst was aangekondigd als een moeilijk, zo niet onbegrijpelijk
dichter en halverwege de voordracht werd dan ook door de dichter zelf aan het publiek
de vraag gesteld: ‘Gaat het nog?’. Waarop hij een volgend gedicht besloot met:
‘Tweelingen bestaan alleen in Auschwitz-Birkenau/ Ik ben Auschwitz-Birkenau/
Gelieve mij te excuseren.’
Het echte nevenprogramma werd gevormd door het Open Podium. Uit een onbekend
aantal inzendingen waren 25 deelnemers geselecteerd, die ieder voor een minuut of
twee het podium mochten beklimmen. De aankondigingen duurden soms langer dan
de feitelijke voordracht. Naast Nederlandstalig werk waren er gedichten te horen in
het Irakees, het Hebreeuws, het Engels (Wales, Nieuw Zeeland en de V.S.), het
Spaans (Costa Rica) en in een Italiaanse variant van het Nederlands. In ieder geval
werd de tweede helft van de naam van het festival waargemaakt.
Elke redactie, of het nu van een tijdschrift of van een festival is, weet hoe moeilijk
het kan zijn om goede kopij binnen te krijgen. Toch kan ik mij niet aan de indruk
onttrekken dat een serieuzer opzet en een betere publiciteit meer en vooral betere
dichters er toe aan zou zetten om hun werk in te zenden. Eén advertentie in de
Volkskrant lijkt mij niet de meest vruchtbare werkwijze. Een open podium van een
festival als Poetry International zou mijns inziens de ambitie mogen hebben om te
laten zien wat er in Nederland buiten de officiële kanalen om aan kwalitatief goede
poëzie wordt gemaakt. Waarom worden er in de tientallen ‘officieuze’ literaire bladen
die Nederland kent geen oproepen geplaatst? Waarom wordt er niet een beroep
gedaan op de toch niet geringe infrastructuur van het zogeheten ‘tweede circuit’?
Als ik de krant mag geloven, kiest Poetry er vanaf 1997 voor om te
‘professionaliseren’. Een woord waar ik mij veel goeds bij kan voorstellen, maar dat
tegelijk het gevaar met zich meebrengt dat alles wat niet beantwoordt aan de even
modieuze als twijfelachtige norm: ‘allure’, van het programma verdwijnt. In dat
geval is de kans groot dat een pas drie jaar oud initiatief, nog vóórdat het aan zijn
kinderziekten heeft kunnen ontgroeien, het bestaansrecht wordt ontzegd.
Wat de inhoud van het open podium betreft, deze was niet erg bemoedigend. Zeker
de jonge garde bracht weinig kwaliteit ten gehore. De meeste indruk werd nog
gemaakt door een dichter wiens debuut uit 1959 dateert, Gerrit Kleijwegt. Met zijn
gedicht ‘Huishouding’ kwam hij nog het dichtst in de buurt van wat poëzie kan zijn.
Op maandagavond werd, zoals gezegd, het festival officieel geopend door Leo
Vroman, de onlangs nog gelauwerde éminence grise van de Nederlandse poëzie.
Zijn in het Engels voorgedragen gelegenheidsgedicht ‘Communication’ was zowel
het toonbeeld van een speelse, inventieve geest, als een voorbeeld van hoe er in
poëzie gefilosofeerd kan worden zonder het publiek met de hamer der wijsbegeerte
neer te slaan. Vroman is de
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onbetwiste meester van het vlindergewicht. In zijn woorden doet de meest gezochte
redenering zelfs de luisteraar die op emoties uit is, glimlachen.
Politicians running in opposing camps
may think that people are mere postage stamps:
you have to lick
their backsides to make them stick
and carry your message across.
Their lick is their loss:
poets have nothing to lick
but their own wounds
in public.

Is het een gevolg van nonchalance of vrijblijvendheid dat in de aan het publiek
uitgedeelde tweetalige tekst van dit openingsgedicht een gênant aantal typefouten
stond? En dat in de loop van het festival zou blijken dat dit euvel niet eenmalig was?
Na Leo Vroman kwam Neeltje Maria Min. De presentator roemde haar dertig jaar
oude debuutbundel ‘Voor wie ik liefheb wil ik heten’, maar versprak zich en liet de
eerste letter van het laatste woord weg.
De taal die Neeltje Maria Min hanteert kan je, in al haar kleurloze grauwheid,
omschrijven als poëtisch correct; de inversies zijn vertrouwd en ook het relatief
verbod op adjectieven leeft zij keurig na. Haar gedichten zijn duidelijk geen proza
maar hebben toch een verhaallijn die zichtbaar genoeg is om de leesbaarheid te
behouden. De gedichten suggereren een raadsel dat wij met poëzie associëren en ook
de klank van een ouderwets stevig aangezet volrijm blijft niet achterwege. Het idee
dat we hier met poëzie te maken hebben is even verleidelijk als bedrieglijk.
Een duinpan was onze bedding.
Daar had het glimmende helm
geklapwiegd, ons in slaap gesust.
Daar werden wij wakker, wreven
het zand uit de ogen, zagen
een vogel hoog boven ons bidden,
wisten ons prooi van wat dwingt.(1)

Wat correct is, is gemakzuchtig. De zelfgenoegzame pathetiek van de slotregel wordt
voorafgegaan door een al te eenvoudig binnenrijm in ‘vogel hoog boven’ en door de
wel erg opzichtige dichterstruc in de herhaling van het woord ‘daar’.
Tijdens het luisteren naar Neel Min voelde ik de wereld om mij heen inkrimpen.
Haar oprechtheid klonk mij onoprecht in de oren, haar bitterheid scheen van de lage
soort. De negatieve gevoelens die uit dit werk spreken zijn misschien wel overtuigend
in hun aanwezigheid, maar zijn tegelijkertijd niet te verdragen omdat het uitingen
zijn van een ongelimiteerd zelfbeklag. Het is slachtofferpoëzie en derhalve nauwelijks
meer als poëzie te beschouwen. Poëzie hoeft voor mij niet optimistisch te zijn, zij
hoeft geen getuigenis af te leggen van de onuitputtelijke bron der levensvreugde,
maar wel dient zij het blikveld van de lezer of luisteraar te verruimen. Er kan prachtig
gescholden en gehaat worden in de literatuur en er kan zelfs virtuoos gezeurd
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Terug in Venetië
Het zet zich vast
in dat adertje
dat opschrikt
bij één twee
dubbelhartige
signalen:
zet een barcarolle in,
zing het bakzeil vol.
Of een delta van adertjes
op 't zielig slissen
van de volleerde loflust:
in deze luwte lagen wij nog nooit,
wij zijn verder nu, zo veel is zeker.
‘Nu je dat zegt, weet ik dat ik je kan haten
als (nee: wanneer) dat straks nodig blijkt.’
Kreten slaak je
(rake, loze)
als salvo's van
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ingekeepte
leugengrillen.
En jij, stem af
op mijn ‘volare’
zet je luisterstoel
(leugenstoel)
in de holtes
van mijn stil profiel:
de jaren van het schroevedraaien,
jij hebt me versteld en vast gemaakt.
Apocalyptisch gondellied
alsem in de grachten
(de plooien bedoel ik)
van het beddegoed.
‘...We zijn verder nu - We zijn verder nu...’
Ik lig hier en laat het rijpen.

Richard Dekker
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worden, maar altijd moet dit gebaseerd zijn op een fundamentele liefde voor het
leven én voor de kunst. Alleen als woede zijn wortels in de liefde heeft, is zij oprecht.
Gelukkig was er de Italiaan Mario Luzi. Deze in 1914 geboren hermetische variant
op Leo Vroman heeft een stem die gerust lijkt te stellen zonder ook maar één woord
of onderwerp van zijn scherpte te ontdoen. De luisteraar krijgt direct het idee dat er
achter zijn taal een immense wereld schuil gaat, niet zozeer een peilloze diepte als
wel een veelvoud aan landschappen.
Hoeveel levens, dit bijvoorbeeld, dat uit luiheid
en gewoonte het mijne heet te zijn...
En nu verschijnt zij met verloren blik
aan de oppervlakte
een vlies van regen losmakend
uit de diepte van de visrijke stad,
ze neemt haar zoon bij de hand, een hand
die me aan haar greep lijkt te ontsnappen,
naar lucht snakkend, spreekt ze geen woord
terwijl ik het verdriet voel
voorbij die oorzaak, en golven
van berouw dat pijnlijk het oneindig
kleine deeltje uitrekt
waarin de handeling stil staat, of de pulsar.(2)

De volgende avond bleek bepaald te worden door even stijlvolle als sociaalbewogen
gedichten. Zowel de Filippijn Gelacio Guillermo als de Hongaar Péter Kántor, de
Brit James Fenton, de Israëliër Moshe Dor en de Zuid-Afrikaan Sipho Sepamla lazen
werk voor waarin de maatschappelijke gevolgen van opkomst of verval van politieke
systemen een meer of minder aanwezige rol speelden. Het pleit voor de dichters dat
zij deze onpoëtische onderwerpen in de meeste gevallen tot bijzondere poëzie wisten
te verheffen.
Stone cries to stone,
Heart to heart, heart to stone
And the interrogation will not die
For there is no eternal city
And there is no pity
And there is nothing underneath the sky
No rainbow and no guarantee There is no covenant between your God and me.

Zo begon James Fenton zijn tien strofen lang gedicht ‘Jerusalem’ uit 1988. Van alles
wat ik die avond gehoord heb was dit één van de mooiste voorbeelden van poëzie
waarin duidelijk gesteld wordt dat er niets duidelijk is. Van dit gedicht is geen regel
mis te verstaan maar iedere regel laat zien dat in de wereld waarover het gaat,
misverstaan aan de orde van de dag is. Het laat het ‘eigen gelijk’ van de joden, de
christenen en de moslims zien, zodanig dat van ieders gedrag de absurditeit gelijkelijk
wordt onthuld. Het gedicht is expliciet waar het zich beperkt tot het laten zien; het
is impliciet waar het een oplossing suggereert. Van propaganda is geen sprake, zelfs
een oproep tot verdraagzaamheid is een interpretatie die een lezer alleen vindt wanneer
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tot lijflied zal verheffen, c.q. degraderen.
Een vreemde bijkomstigheid, en één waarmee
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ik mijzelf meteen tegenspreek, was het gelach in de zaal tijdens een aantal van de
meest schrijnende regels in het gedicht. Voor zover ik dit kon beoordelen was het
een gevolg van het licht absurde rijmgebruik van James Fenton. In regels als: ‘This
is a minaret/ I'm not finished yet.’ of in: ‘Have you ever met an Arab?/ Yes I am a
scarab/ I am a worm. I am a thing of scorn’ meende een deel van het pubiek een
frivoliteit te horen die mijns inziens de dichter niet op het oog gehad kan hebben.
Rijm wordt met lichtvoetigheid en humor geassocieerd en werkt, wanneer de betekenis
niet direkt wordt opgepikt, snel op de lachspieren. De vraag is of dit ook gebeurd
zou zijn wanneer van dit gedicht een evenzo rijmende vertaling was voorgelezen.
Het feit dat de op veel punten ook rijmende vertaling van Jan Eijkelboom op de
achtergrond werd geprojecteerd doet hieraan geen afbreuk want het effect van rijm
is toch vooral afhankelijk van het oor, meer dan van het oog. Maar misschien vergis
ik mij, misschien werd er gelachen om wat men las en niet om wat men hoorde. Des
te erger.
Voor de pauze had de Hongaarse ‘rivierdichter’ Péter Kántor het podium
beklommen. Eén gedicht van hem wil ik U niet onthouden:
Wat is er nodig om gelukkig te zijn?
Welbeschouwd
heb je er niet zoveel voor nodig
twee mensen
een fles wijn
een stukje smeerkaas
wat zout, brood
een kamer
met een raam en een deur
buiten regen
in lange uitgerekte strepen
ja en natuurlijk sigaretten.
Toch komt het er, als het meezit
op al die avonden maar een enkele keer van
net als grote gedichten bij grote dichters.
De rest is voorbereiding
nawoord
hoofdpijn
lachstuipen
het kan niet, maar het moet
het is teveel, maar niet genoeg.(3)

Poetry International bewees nogmaals zijn waarde en functie toen op woensdagavond
de mij onbekende Koreaanse dichter Ko Un ging voordragen. Het is meer dan een
prettige bijkomstigheid wanneer oude vooroordelen door elkaar geschud worden.
Wat veraf was blijkt dichtbij, terwijl de dichter die uit een vertrouwd land komt
poëzie met zich meebrengt die maar niet dichtbij weet te komen.
Aziatische kunst geeft mij zelden zo'n vertrouwd gevoel, en ook met het werk van
Ko Un zou dit zo zijn geweest, ware het niet dat ik nu in de gelegenheid werd gesteld
om zijn voordracht bij te wonen. De vertalingen van zijn werk bleven weliswaar net
als de meeste andere oosterse poëzie op afstand, maar de manier waarop deze man
met een even dwingende als fluisterende stem zijn gedichten vanuit de diepst gelegen
klankkast van zijn lichaam te voorschijn liet komen was het bewijs dat poëzie zich
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woorden leken geheel samen te vallen met zijn adem. Zijn poëzie lag meer nog in
zijn stem dan in zijn taal.
Maar, kan je je dan afvragen, wat is het dat op dat moment zo overtuigt? Is dit niet
enkel de toon, een bezwerende en verleidende kracht die het publiek met zich mee
sleept? Kan zo'n stem niet evengoed bedriegen? Hoe zeker kan je er van zijn dat de
charme van de stem samengaat met een waardevolle betekenis? Is dit niet de
uitgelezen kans voor de vorm om haar gebrek aan inhoud te verhullen?
Het zou een even perverse als interessante test zijn, ware het niet dat de poëzie
zich hiervoor niet laat misbruiken, om voor één keer de meest foute, in een onbekende
taal geschreven teksten op de meest prachtige wijze voor te laten dragen en om de
allermooiste gedichten door een politicus te laten declameren.
De ster van de donderdagavond was Rita Dove. Deze in 1952 geboren
Afro-Amerikaanse dichteres heeft een staat van dienst waar elk net beginnend dichter,
of erger nog, een in leeftijd gevorderd dichter, zich maar beter niet te veel aan kan
spiegelen. Prijzen, doctoraten en werkbeurzen werden haar in veelvoud aangeboden,
met als voorlopig hoogtepunt de functie van U.S. Poet Laureate die zij van 1993 tot
1995 als jongste en ook als eerste zwarte dichter bekleedde.
Rita Dove las gedichten voor uit haar laatste verzameling ‘Mother Love’ en tevens
twee nieuwe gedichten: ‘The Venus of Willendorf’ en ‘Lady Freedom among us’.
Laatstgenoemde schreef zij nadat zij vanuit het kantoor dat zij als Poet Laureate in
Washington tot haar beschikking had, had gezien hoe aan de overkant van de straat
het beeld van ‘Lady Freedom’ van het dak van het Capitool was gehaald en op een
parkeerplaats stond te wachten op reparatie.
In ‘Mother Love’ gebruikt Rita Dove de mythe van Demeter en Persephone om
de relaties te beschrijven tussen een moeder die eens een dochter was en de dochter
die op het punt staat een eigen leven te gaan leiden. Naast deze twee hoofdfiguren
komen ook een minnaar, een buurman en de schrijver zelf aan het woord, zodat het
verhaal vanuit een steeds wisselend perspectief wordt verteld. Ook de locaties waar
de verschillende scènes en ontmoetingen zich afspelen, Parijs, Arizona, Mexico,
Sicilië, wisselen in hoog tempo.
De personages in deze anekdotische, relatief toegankelijke gedichten worden met
evenveel medeleven als ironie beschreven. Met haar sterk ontwikkeld gevoel voor
het absurde detail lijkt zij zich op geen enkele wijze te storen aan de huidige
Amerikaanse moraal van politieke of culturele correctheid. Of, zoals zij later op de
avond in een interview zei: ‘America eats its children. But first it feeds them and
makes them nice and plumb.’
Al de personages zijn, zoals Rita Dove aan het slot van haar inleiding tot ‘Mother
Love’ zegt: ‘struggling to sing in their chains’. En in het interview tijdens Poetry
formuleerde zij het als volgt: ‘Every poet appreciates the pressure of the language.’
Dit is dan ook wat Rita Dove in mijn ogen tot een waar dichter maakt: niet alleen
haar personages, maar ook zijzelf is zich voortdurend bewust van de grenzen van de
taal,
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van de cultuur en van de traditie. En bijna nog belangrijker dan dit besef is het plezier
dat zij zichtbaar (en hoorbaar) aan het gevecht met deze grenzen beleeft.
Rita Dove heeft dan ook een groot gevoel voor vorm. Vergeef mij het onderscheid,
maar ik ken weinig andere vrouwelijke dichters die er, net als Rita Dove, niet huiverig
voor zijn dat hetgeen zij te vertellen hebben ten onder zou kunnen gaan aan een
overmatige aandacht voor de vorm, voor hoe het verhaal verteld moet worden.

Wiederkehr
He only wanted me for happiness:
to walk in air
and not think so much,
to watch the smile
begun in his eyes
end on the lips
his eyes caressed.
He merely hoped, in darkness, to smell
rain; and though he saw how still
I sat to hold the rain untouched
inside me, he never asked
if I would stay. Which is why,
when the choice appeared,
I reached for it.(4)

In de vertaling van Jan Eijkelboom:

Wiederkehr
Hij wilde me alleen om gelukkig te zijn:
om in de lucht te lopen
en niet zoveel te denken,
om de in zijn ogen
begonnen glimlach te zien
eindigen op de lippen
die zijn ogen liefkoosden.
Hij hoopte slechts, in het donker, regen
te ruiken; en al zag hij hoe stil
ik zat om de regen onaangeraakt
in mij te houden, vroeg hij nooit
of ik wou blijven. Dat is waarom,
toen de keus zich voordeed,
ik ernaar greep.5

In dit gedicht uit ‘Mother Love’ is de hij-figuur Hades, god van de onderwereld en
is de ik-figuur Persephone, het jonge meisje dat volgens de Griekse mythe de fout
beging om een gouden narcis te plukken. Op dat fatale moment opende zich de
onderwereld en werd zij door Hades ontvoerd, tot woede en verdriet van haar moeder
Demeter, die vervolgens de andere goden ging tarten om haar dochter weer terug te
krijgen. Rita Dove laat de vraag open of dochterlief wel net zo graag naar de ‘gewone’
wereld wil terugkeren als haar moeder wenst te geloven. Persephone heeft immers,
al of niet met opzet, van het voedsel van de doden gegeten en kan derhalve de Hades

Passionate. Jaargang 3

niet meer voorgoed verlaten. In de mythe wordt er een oplossing gevonden in de vier
seizoenen. Persephone wordt daarmee een symbool van vruchtbaarheid: in lente en
zomer verkeert zij op aarde, in herfst en winter keert zij terug naar de Hades en
verkrijgt haar moeder Demeter het recht om het verdriet om haar dochter voorrang
te geven boven haar plichten als godin van de landbouw.
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Een Afro-Amerikaanse dichteres die zich bezighoudt met mediterrane mythen en
vervolgens grootse poëzie schrijft; er is geen beter bewijs tevinden voor de stelling
dat culturen alleen overleven door zich te vermengen. Wat dit betreft staat Rita Dove
hand in hand met de Caribische Nobelprijswinnaar Derec Walcott, die zijn magnum
opus ‘Omeros’ baseerde op de lotgevallen van Odysseus. Het is een goede zaak dat
het alleenrecht dat Europese kunstenaars menen te hebben op hun traditie, aan de
kaak wordt gesteld of beter nog, wordt genegeerd. Het wordt nu echter tijd dat, om
maar iets te noemen, een Oostenrijkse dichter in de huid van Centraal-Afrikaanse
mythen kruipt. Scepsis en verontwaardiging zullen zijn deel zijn, in de eerste plaats
van zijn Europese collega's. De Centraal-Afrikaanse reactie kan ik, helaas, nog niet
voorzien.
De vrijdag was geheel gewijd aan de in januari van dit jaar overleden
Russisch-Amerikaanse dichter Joseph Brodsky. Een zeven jaar geleden op Poetry
International gemaakte videofilm over Brodsky werd voorafgegaan door voordrachten
van de Russische dichter Alexander Koesjner en de Ierse dichter Seamus Heany.
Heany was bevriend met Brodsky vanaf het moment dat deze in het Westen verscheen.
Beiden ontvingen de Nobelprijs voor literatuur. Koesjner heeft Brodsky gekend in
de tijd dat deze nog in Rusland verbleef, dat is tot 1972. In 1989 zagen zij elkaar
terug toen Koesjner voor het eerst in staat was om naar het Westen te reizen en zowel
Koesjner als Brodsky deelnamen aan Poetry International.
Koesjner en Brodsky zijn twee extremen in de Russische poëzie. Brodsky was
sterk beïnvloed door Marina Tsvetajeva, de dichteres uit de Moskouse school wier
leven in de eerste helft van deze eeuw een maximum aan dramatiek zou bereiken.
Hier tegenover stonden mensen als Achmatova en Mandelsjtam, die tot de
Petersburgse school werden gerekend. Over de verschillen tussen deze twee Russische
poëzietradities valt veel te zeggen maar daar dat valt buiten het bestek van dit verslag.
U houdt dit van mij tegoed. Overigens, de literaire onderscheidingsdrang van Moskou
en Petersburg was (en is nog steeds) van een aard waar Amsterdam en Rotterdam
veel van zouden kunnen leren.
In Petersburg werd Brodsky beschouwd als zijnde een Moskous dichter. Koesjner
geldt daarentegen als een echte Petersburger. Zijn poëzie is stoïcijns, cynisme en
sarcasme zijn hem vreemd. Zowel persoon als werk van Brodsky en Koesjner
verschillen sterk. Koesjner is geen rebel. Zorgvuldigheid, zelfbeheersing en een
streven naar perfectie zijn voor hem van te veel waarde om deze, ter wille van wat
voor gevecht dan ook, in de waagschaal te stellen. Wat beide dichters verbindt is de
liefde voor de Russische taal en het uitgesproken belang van zaken als discipline en
vakmanschap. Het gebruik van vaste vormen en van een duidelijk aanwezig metrum
en rijm, zoals te zien in het navolgend citaat van Koesjner, doet een Nederlands oor
wellicht ouderwets aan, gewend als wij zijn aan ‘open’, prozaïsche verzen, ook wel
‘vrije verzen’ geheten. Maar Joseph Brodsky legde het op de videofilm nog eens
ondubbelzinnig uit: ‘Het
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strikte metrum is alleen strikt voor de dichter. De lezer maakt het vrij. Niets bevrijdt
de lezer meer als een goede dichtregel. Bij vrije verzen is het precies andersom. Die
zijn vrij voor de dichter en niet voor de lezer.’
Draai de ring nog eens rond - en 't zou lijken alsof
Het een vrachtschip in 't winterse Jalta betrof,
Dat met kolen geladen afmeerde.
En opnieuw sloeg een zonnestraal fonkelend in...
Doet hij zelf in juwelen, of kocht hij de ring
In een winkel die hij eens passeerde?
Draai die magische ring voor de derde maal rond.
Deze keer ben je sprakeloos, sta je verstomd
Bij de keus uit dit aanbod van dromen:
Of een vriend van weleer bij de ingang zien staan?
Of dat louche figuur hiervandaan laten gaan?
Of je jeugd nog eens terug laten komen?(6)

Dit zijn de laatste twee strofen van het gedicht ‘In een café-restaurant’, geschreven
een paar maanden nadat Brodsky het land uit was gezet. Het was het enige gedicht
over Brodsky dat de censuur wist te passeren en zodoende op Sovjet grondgebied
gepubliceerd kon worden. De censor wist niet dat het ‘winterse Jalta’ een verwijzing
was naar Brodsky's gedicht ‘Winteravond in Jalta’. Tevens is de ‘vriend van weleer’
in de op twee na laatste regel, in het origineel een ‘roodharige vriend’. Iedere, in
literatuur geïnteresseerde bewoner van het toenmalige Leningrad wist dat het hier
Brodsky betrof. Zo niet de censor.
Koesjner las dit gedicht voor op onvervalst Russische wijze: melodieus en met
een licht geëxalteerde, hoge zangstem. Ook zijn vrouw, Elena Nevzgliadova, las een
aan Brodsky opgedragen gedicht voor. Maar het waren niet alleen Russen die Brodsky
eerden. De Mexicaan Homero Aridjis, de Israëliër Moshe Dor, de Tsjech Miroslav
Holub, de Duitsers Gregor Laschen en Michael Krüger, de Nigeriaan Ogaga Ifowoda,
de Japanner Makoto Ooka, de Nederlandse Amerikaan Leo Vroman en de Israëlische
Nederlandse Judith Herzberg lazen allen één of meerdere herdenkingsgedichten voor.
Seamus Heany was van deze rij de hekkesluiter. Hij wist met zijn ‘Audenesque’
een niet mis te verstane ode te brengen, niet alleen aan Brodsky, maar ook aan diens
leraar, vriend en reddende engel W.H. Auden. In de light-verse achtige stijl van
laatstgenoemde roept Heany onder andere een bezoek op dat hij in Amerika bij
Brodsky bracht. Van het zeventien strofen tellende gedicht, de strofen acht, negen
en tien:
Pepper vodka you produced
Once in Western Massachusetts
With the reading due to start
Warmed my spirits and my heart
But no vodka, cold or hot,
Aquavit or uisquebaugh,
Brings the blood back to your cheeks
Or the colour to your jokes,
Politically incorrect
Jokes involving sex and sect,
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Everything against the grain,
Drinking, smoking like a train.(7)
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Heany en Koesjner waren de enige dichters die op deze avond verzen in een vaste
vorm liet horen. Op de overige avonden bleek dit een nog grotere zeldzaamheid.
Misschien denkt men in Rotterdam dat de vaste vorm zich minder goed laat
voordragen, wat ik me nauwelijks kan indenken. Misschien word er minder in vaste
vormen geschreven, wat ik mij tot op zekere hoogte wel kan indenken. Toch heb ik
het idee dat een poëziefestival ook deze stemmen moet laten horen, al zal het wat
meer research vragen om deze, vaak impopulaire dichters te vinden. Hoe verschillend
het werk en de dichters ook waren, toch bleef er op het ambachtelijke vlak van de
poëzie veel onbesproken. Zaken als waarneming en persoonlijke plaatsbepaling leken
belangrijker te zijn dan het zoeken naar nieuwe verstechnieken. Het merendeel van
de deelnemers bleek dan ook een gelijke ‘vrije’ vorm te hanteren. Het was alsof er
ook door de dichters zelf op dit punt geen enkele dialoog, laat staan discussie meer
wordt gevoerd. Waar vroeger nog duidelijke standpunten werden ingenomen lijkt
tegenwoordig alles te mogen en iedereen vindt alles goed.
Zo drong zich de gedachte aan het bestaan van een mondiale poëziemode op, ook
door de aard van de ten gehore gebrachte liefdesgedichten. Deze kunnen blijkbaar
alleen nog geschreven worden wanneer er aan de liefdesverklaring een
wetenschappelijke observatie wordt vastgekoppeld. Emoties dienen niet alleen
geobjectiveerd te worden, ze moeten ook samengaan met hun tegendeel. Afgezien
van het feit dat dit wel degelijk goede poëzie op kan leveren was het opvallend dat
dit welhaast de enige werkwijze leek te zijn. Wellicht is dit een nadelig gevolg van
het feit dat mede door een festival als Poetry International dichters bekend zijn met
het werk van al hun buitenlandse collega's. Toch had ik, zeker bij het eigenzinnig
volk der dichters, gerekend op meer individualisme en op een gezonde dosis
onderscheidingsdrang.
Nog een overeenkomst was dat vrijwel alle poëzie een min of meer verhalend karakter
had. Het is natuurlijk waar dat verhalende poëzie zich beter leent tot voordragen,
beter in ieder geval dan cryptische poëzie waarbij de toehoorder als enige reactie
heeft dat hij het betreffende gedicht nog minstens tien maal moet herlezen alvorens
het op hem indruk weet te maken. Meerdere keren was het echter zo verhalend dat
ik er de poëzie niet meer in kon herkennen. Wat er overbleef was niet meer dan proza
met beeldspraak.
De reden waarom iemand voor dit festival wordt uitgenodigd kan natuurlijk niet
zijn dat hij de woorden die hem te binnen schieten vertikaal weet te ordenen. Waar
het om gaat is dat de betreffende schrijver over een poëtisch oog beschikt. Hij moet
in staat zijn om op geheel eigen wijze verbanden te zien tussen de meest uiteenlopende
zaken. Hij moet samenhang ontwaren tussen gedachten, gebeurtenissen,
waarnemingen en gevoelens die zonder zijn aandacht gescheiden zouden blijven.
Ook een prozaschrijver kan een dergelijk poëtisch oog hebben. Het is echter een
kwaliteit die, zo bleek toch zeker één keer per avond, niet voor iedere zichzelf dichter
noemende schrijver is weggelegd.
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De slotavond was gevuld met een Afrikaans programma, een vertaalproject rond
Breyten Breytenbach en met een prijsuitreiking. Uw verslaggever moet nu bekennen
dat hij na de Brodsky-avond een punt van verzadiging had bereikt. Zeven avonden
poëzie en een veelvoud aan persoonlijkheden leverden zo veel indrukken op dat je
op een gegeven moment, hoe onvoorstelbaar de gedachte op de eerste avond ook
geweest zou zijn, er mee instemt dat het festival ten einde loopt. Ik neem hier dan
ook de vrijheid om me te beperken tot de mededeling dat de ‘C. Buddingh'-prijs voor
de nieuwe Nederlandse poëzie’ verleend werd aan Henk van der Waal, die met zijn
voorzichtige, consequente gedichten twee van de drie andere genomineerden duidelijk
achter zich liet. Alleen Pieter A. Kuyk, een man die in leeftijd van al de drie andere
kandidaten de vader had kunnen zijn, wist mij meer te overtuigen met zijn poëzie.
Kuyk is evenmin een hoogvlieger, maar hij lijkt, meer dan van der Waal, een poëtisch
ideaal voor ogen te hebben.
Het laatste woord wil ik geven aan, hoe kan het anders, Joseph Brodsky. Het zijn de
vier regels die Leo Vroman op zekere dag in lijn 9 van de New-Yorkse metro aantrof
en die hij vervolgens gebruikte als aanhef bij zijn herdenkingsgedicht. Als een stad
zich weet te versieren met regels als deze, heeft zij een zichtbaar verbond gesloten
met de poëzie:
Sir, you are tough
and I am tough
but who shall write
whose epitaph?

Peter Swanborn
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Eindnoten:
(1) uit: Kindsbeen. De Bezige Bij, Amsterdam, 1995.
(2) uit: Nel corpo oscuro della metamorfosi. Vertaling: Karin van Ingen Schenau.
(3) uit: Een gedicht is een bericht, Roteb, Express.zo, Poetry International, Rotterdam, 1996.
Vertaling: Wim Swaan.
(4) uit: Mother Love. W.W. Norton Company, New York/London, 1995.
5 5. uit: ibid.
(6) uit: Vier Peterburgers (gekozen en vertaald door Peter Zeeman). De Bezige Bij, Amsterdam,
1996.
(7) uit: Times Literary Supplement, 9-2-1996.
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Jona
In de buik van de nacht
zonder tekenen om te duiden
en toch, ik weet het
alles wordt geprijsd en gelabeld
tot de dood er op volgt
en 's morgens tref ik weer
de rituelen aan
want gehoorzaamheid heeft mij
ingeprent de zijdelingse knik
en de migraine
hoe het ook zij
buiten als vanouds de storm
het geschreeuw van een zenuwlijder
tezaam als de grondtoon
van mijn ridicuul bestaan.

Henk Houthoff
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Cor T.
Nee, gelukkig was hij niet
de geoliede vechtmachine
wij berekenden de gradenstand
van zijn swingende afsprong
voor de vliegende schaar.
Kranten bejubelden z'n radslag
dubbele Nelson
de splitsing van z'n ledematen
wreker van onrecht
het pokdalig hoertje aangedaan
maar hij was niet gelukkig.
Hij werd voor zichzelf een vreemde
getroffen door die boemerang
ligt hij nu voor het laatst in bed
omringd door de veile lachjes
van zijn vrienden.
Die na ontzaglijk drinken
van zijn geheime mix tequila-gin
voor altijd hebben vastgesteld
hij was de allergrootste
geoliede vechtmachine.

Henk Houthoff
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De richting
nil penna, sed usus

Passionate. Jaargang 3

63
Passionate ligt op mijn schrijftafel.
Het literaire maandblad, uitgave maart '96 is verpakt in een vaalblauwe kaft en
voorzien van plakker, waarop de afdruk, of indruk van een tijgerpoot, berenklauw,
of de signatuur van Melchior de Wolff prijkt.
AFGEKEURD lees ik onder deze dierlijke voetstap en hoofdschuddend vervolg
ik mijn bezigheden. Al jaren leef ik namelijk met de zekerheid, dat oprechte hartstocht
en onderbroekenlol niet geschikt zijn tot een vruchtbaar huwelijk. Beide partners
zijn elkander tot in den eeuwigheid trouw, dat is waar, maar het komt tot niets; het
leidt tot de coïtus van het-wel-willen-maar-het-niet-kunnen, kortom: de echtscheiding
die gepaard gaat met veel gebroken ruiten en hard dichtslaande deuren, is
onverbrekelijk verbonden met een dergelijk huwelijk. Onvruchtbaarheid is en blijft
onvruchtbaarheid. Een reageerbuisbaby is dan al snel de aangewezen weg om een
huwelijk te redden. Nee, dus. Want de baby uit de reageerbuis, doet de
onvruchtbaarheid bij één der partners, niet ophouden!
Mijn oog blijft maar gericht op Passionate, de titel van het literaire maandblad.
Let wel: we spreken hier over een literair maandblad, we spreken hier dus over
Literatuur en niet over kunst, muziek of podiumkunsten.
Waarom dan Passionate? Hartstocht vereist, voor alles, eerlijkheid, dus een
‘laaglandse leugen’ mag nimmer de ‘hemelhoge schoonheid’ van de taal die Dante
sprak, geweld aan doen. Er bestaat geen Passionate, alleen Passionato! Uit de ‘o’
klinkt meer hartstocht dan de ‘e’ ooit kan bevatten.
Het pijn aan de ogen en droef te moede makende §-teken (het zogenaamde
paragraafsymbool) mag een sieraad voor elke typograaf zijn; voor mij is het een boze
herinnering aan mijn wiskundeboek van de middelbare school. Kom laat ons uit
hartstocht voor het schone woord, dit verderfelijke slangenvignet, voor eeuwig en
altijd in de grond trappen. Weg er mee.
Dat ruimt op! PASSIONATO, pianissimo gebracht. Want wij keren terug naar de
bron. Die bron, uit hartstocht aangeboord, mag nooit opdrogen en verworden tot een
miezerig, ranzig slootje, overvol aan brak water en daarenbij nog eens aan het lezend
oog onttrokken door het kroos van jolijt en gadgets uit de tierelierindustrie. Volg de
richting van mijn wijsvinger, zonder mankeren rechtvooruit en schrijven. Dit en dit
alleen, zal Passionato doen overleven, alle andere wegen zullen alras openbaren, dat
het vluchtwegen of sluipweggetjes zijn, die ons allen alleen maar brengen naar het
Koninkrijk der Literatureluur. Daar is niets te zoeken!
De sluipweg van het geapprecieerd willen zijn in kleine kring (bij wie en om wat
dan ook) zal resulteren in de vangrail die middelmaat heet. De vluchtweg van
geklieder-in-de-ruimte, ik bedoel: uitermate kinderlijke gedachten op een A-viertje
pennen, daarbij quasi-geleerd een minzaam hoofdknikje schenkend - liefst in de
nabijheid van een jonge deerne - aan medeklieders in de kroeg, is leuk als enscenering
uit een B-film, maar met schrijven heeft het bitter weinig van doen. Laat staan, met
literatuur. Wij zijn een literair maandblad, wij houden ons bezig met het
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geschreven woord, in de meest letterlijke betekenis van ‘schrijven’ en lezen; meer
niet.
PASSIONATO verwijst bijdragen die niets met literatuur hebben uitstaan vrij
vriendelijk, maar genadeloos gedecideerd, naar de achtertuin van de desbetreffende
auteurs. Ik denk daarbij aan ‘doorwrochte verhandelingen’ aangaande de
tierelier-industrie, in het bijzonder epistels die het wel en wee van bijvoorbeeld The
Fat Boys behelzen, maar evenzo veel met literatuur vandoen hebben, als het
lidmaatschap van een kleuter bij het Algemeen Ouderen Verbond.
Het is over! Het is gedaan met gedichten die bestaan uit één hele regel. Of één
regel, uitgestreken in vier of vijf zinnen, over de hele pagina je beloerend, als ware
het alsof ‘het gedicht’ denkt tijdens lezing door de geïnteresseerde lezer: ‘Nou, bedenk
jij er dan nog een paar regels bij.’ Als wij gaan dichten, als wij het recept ‘poëzie’
op het offerblok der retoriek plaatsen, dan moet men genieten en herlezen!
PASSIONATO wil poëzie waar de verhouding tussen ritme en metrum aanvaardbaar
en weldoordacht wordt geserveerd. Waar sprake is van: klassieke maatval en
heffingsvers. Waar eindrijm, binnenrijm, staand- en slependrijm hand-in-hand- gaan
met glijdend rijm en dubbelrijm. De dactylus en amphibrachus hun zuster anapest
met gepaste eerbied de ruimte tot ontwikkeling laten. De jambe moet weer uit de
schrijfla; de trochee wordt afgestoft; de versvoet in ere hersteld, terwijl de alexandrijn
weer victorie zal kraaien. Poëzie is een roeping, geen bezigheid om enige ledige
uurtjes te vullen; ga dan ook in Godsnaam tekenen! Ja, ik zit te vitten, dat weet ik
zelf ook wel, maar begraaf je zelf dan ook tien jaar in J.C. Bloem, Achterberg, Keats
en Alexander Pope, en probeer daarna weer tot leven te geraken, wie weet?

En PASSIONATO en Proza?
Kan dat, tweemaal ‘en’ in een zin van vier woorden? De moderne tijd zegt van wel,
maar het enige moderne aan deze tijd is het achteruithollend literaire besef van Jip
Janneke. Want zij hebben een Teleac-cursus pappen-en-nathouden op de pc gevolgd
en het resultaat laat zich raden: gebakken peren op smeerolie. Wenst PASSIONATO
wereldproblematiek in onderbroekenstijl? Zitten wij verlegen om tinnef-thema's voor
bij het haardvuur? Wie o wie kan zich vinden in weltschmerz voor de incrowd, of
vals pathos voor eerlijke HAVO-kneusjes? Kortom, altijd de beste ideeën, maar
steevast verliezen.
Sinds ‘De Avonden’ ligt de literatuur al te lang uitgeteld op het canvas en is
verworden tot literatureluur. PASSIONATO wil de zwaar aangeslagen schrijver
bijstaan en gereed maken voor de volgende ronde. De overige dilettantische
neuspeuteraars en amechtige cornflakes-knabbelaars mogen in een andere ring hun
kunsten vertonen, met meestal de stemvork van de Amsterdamse grachtengordel
weggewerkt in de linker bokshandschoen en een overdosis aan onder-de-gordel-slagen
in petto hebbend voor een toch al niet kritisch publiek, maar PASSIONATO roept
vanaf nu een halt toe aan als die op tochtige zolderkamers geconcipieerde oprispingen
van quasi-literaire maagpatiënten.
We gaan weer schrijven, om gelezen te worden!
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PASSIONATO mag dan onder geen beding ten onder gaan aan een veelheid van
kinderlijke paginavullers, die nooit meer teweeg brengen, dan een klakkeloos geknaag
aan het appreciatievermogen van de literaire muis. Wij zullen de postmoderne
brievenromans dumpen. Alle nooit beleefde zogenaamde reisverhalen verwijzen wij
naar het riool. Wij keuren het junkenproza en zedenschetsen uit de zachte onderbuik
van het modieuze milieu geen blik meer waardig. Het is uit met de pret. De lege
pagina-maffia ziet haar werk maar te slijten bij de Afvalverwerking Rijnmond, zodat
deze geurgigant hun ‘pennevruchten’ via de schoorsteen van het geweten, kan laten
vervliegen tot alarmfase negen voor pseudo-literaire astmalijders en would
be-etterletters. Het is nu voorgoed uit!
Schrijven was nimmer een excuus tot verhulling van eigen onkunde, nee zeker
niet, is ook nooit de opzet geweest van schrijven. Alle registers van de vertelkunst
behoren - ook nu en tot in den eeuwigheid - tot op maximale stand te worden
opengetrokken. PASSIONATO zal proosten op de kalm, coherent geschreven roman
van de vakman, die zijn fantasie aanwendde ter uwer verpozing, wiens verbeelding
werd gevoed door de klappen die hij echt zelf had opgelopen, maar deze feilloos
wist te projecteren op een door hem zelf in het leven geroepen romanpersonage,
zonder goedkope melodramatiek. Voorlopig staat de Nederlandse literatuur als een
verlepte begonia in de vensterbank van de belerende kaste, volkomen uitgebloeid,
zelfs kunstmest en liefdevolle toediening van koel water is al niet meer nodig.
PASSIONATO zal de schrijver koesteren, die lak aan critici heeft. De schrijver
die schrijven kan zal schrijven in PASSIONATO, want laat ons toch eerlijk zijn; de
gemiddelde literaire recensent formuleert vele malen intelligenter dan de totale som
aan manuscriptenvullis op het buro van de AKO-of Librisjury. Literair bezien verkeert
Nederland in de tijd van de grote verslonzing, iedere ballade van de vuilnisbak komt
in aanmerking voor één of andere literaire prijs. Rotzooi op A4-formaat is het, meer
niet; gepriegel om geprezen te worden door medepriegelaars. Hij die zo nodig de
literaire lieveling van het volk wenst uit te hangen, doe mij een plezier en loop de
postbus van PASSIONATO voorbij! Voor prietpraat-proza is papier te duur, mijn
tijd te kostbaar en bovenal: uw dagboek is daar het aangewezen toneel bij uitstek
voor.

Couleur Locale
Iedere morgen bij het opstaan open ik m'n ogen - Godzijdank nog steeds! - en loop
recht op een kast af, waarin zich mijn uiterst bescheiden bibliotheek schuil houdt
tegen ranzige blikken van ongenode gasten. Het complete werk van Dostojevski,
Dickens en Vestdijk staat daar genoeglijk, zij aan zij, met het oeuvre van Joseph
Conrad, Nabokov en (natuurlijk, u had het kunnen weten) D.H. Lawrence, en iedere
morgen weer weet ik het meteen. Een romancier word ik nooit, wat moet ik nu, een
armzalig Kuifje voor een huis-aan-huis-blad en stukkiesproducent ter lering en vertier,
nog toevoegen aan dergelijke schrijvers? Niets, echt helemaal niets! Moet ik schrijven
voor de ramsj? Moet ik zo nodig een literaire held voor twee weken zijn? Maar ik
kan wél leven met de zekerheid dat ik nimmer kan
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voldoen aan de literaire eisen, die ik mij zelf stel. Dan maar geen romancier.
Zonder stijl is geen proza en poëzie mogelijk. Een constatering, die als zin veel
makkelijker uit de pen komt, dan als overweging op papier van zich doet spreken.
Ik bind de ijzers onder en ga mij op glad ijs begeven, daar ben ik mij bewust van,
maar het standpunt van PASSIONATO ten opzichte van STIJL en opvatting qua
literatuur zál duidelijk moeten worden.

PASSIONATO en STIJL
Hij, of zij, die schrijft in Passionato zal voorzien moeten zijn van een volstrekt unieke
kijk op datgene waarover hij schrijft, maar daarenbuiten ook nog eens moeten
beschikken over stijl. Stijl wordt a priori verkregen door een weloverwogen dosering
aan ‘weglating’ en/of ‘omdraaiing’. Stijl is de constructie waarmee de taal aan het
onderwerp wordt gemetseld tot een architectonische diamant, waarvan de schittering
door iedereen kan worden waargenomen; een zichtbaar en oogstrelend, maar evenzo
wankel evenwicht, tussen: punten; klinkers; accenten; metaforen en understatements.
(Ik vertelde u al, dat we op glad ijs schaatsen; zwaaien en zwieren is er dus niet bij,
hier behoort men technisch perfect te schaatsen. Voor de krabbelaars onder ons; daar
links staat een koek zopie-tent, rust maar wat uit.)
Stijl moet immer de glans van gemak afstralen. Stijl is niet aan te leren, stijl is een
van de literaire God gegeven kunst, die je zinnen laat schrijven, die bij de lezer niet
in de strot blijven steken, maar tussen de oren blijven hangen.
PASSIONATO zal de stijl aan haar boezem koesteren. PASSIONATO zal aangeven
dat ‘mooischrijverij’ evenzo ver van stijl verwijderd is als de Nobelprijs voor Hugo
Claus.
Flutverhaaltjes en fluistergebrabbel voor de kleine kring van intimi is niets, wordt
nooit wat en is vóór alles: GEEN LITERATUUR! PASSIONATO is er voor de
literatuur, PASSIONATO zal nimmer een podium voor paginavullers mogen worden.
In alles zal de stijl van PASSIONATO te herkennen zijn.

In the meantime
Het juni-nummer van Passionate ligt mijn schrijftafel. Mooi, echt waar, maar die
cover!? Het is toch geen magazine voor het Rotterdams Filmfestival?

PASSIONATO en de maatschappij
Vanaf vandaag stopt PASSIONATO met het uitdelen van schimpscheuten richting
80 kilometer noordelijk en onthoudt zich van ieder commentaar ten aanzien van
gebeurtenissen die aldaar plaatsvinden. Miskenning is erger dan ontkenning, maar

Passionate. Jaargang 3

zwijgen, vooral doodzwijgen, is bij uitstek voor een literair maandblad, dé aangewezen
strategie. Stijl en zwijgen zijn namelijk heel nauw aan elkaar verwant.
Dit is de richting die PASSIONATO op moet; recht vooruit en schrijven. Méér is er
namelijk niet!
Jacob Nederlof
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[advertentie]
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Aforismen
De koers van Passionate is die der Argonauten.
Niet de laatste, maar de zwaarste loodjes wegen het zwaarst.
Een mens die geen bindingen durft aan te gaan, maakt misbruik van z'n vrijheid.
Een erectie is grof geschut in stelling brengen teneinde een losse flodder af te
vuren.
Na mijn dood wil ik het liefst levend begraven worden.
Politiestaten zijn staten waarin de politie vrij rondloopt.
Woestijnen zijn gestrande oceanen.
Als Don Quichotte met ambtelijke molens in gevecht was geweest, lag dat boek
van Cervantes nu nog niet in de boekwinkel.
Waag nooit een sprong in het duister, tenzij je daar het licht vermoedt.
Ik wil in de tram best m'n zitplaats afstaan aan een oudere, mits die het aanbod
maar afwijst.
Kees Versteeg
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Voor de rozensnoeiende estheet
En jij,Het slijmspoor van de wolken
over autistische stoeptegels
naar de roodwitte linten
afgetekend het bijna zwaaigat:
huiverende seconde;
dit is mijn straat.

henk,

En het slepen van soldaten
als het likkebaardend leve de humus
op naar 't kransenparcours
B O E M de schijven mArMeRMaRmER:
rilling in de ruimte;
dit is mijn kindertuin.

henk,

Of het schouderophalend vlieden
van de v r u c h t - b a r e aarde
leeg loopt 't eiland: ruiveren van de roc
wat trekt het Kanaal van Mozambique?
de trage trek mal gâche;
dit is mijn inzicht.

henk,

Ik lig overal.
Soms heb je door
dat je zo veel hebt
dat je alles kwijt bent.

Richard Dekker
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Stilstand
richard dekker
Om mij heen trouwen mensen die ik al jaren ken met mensen die ik nog maar net
lijk te kennen. Ik heb oorlogen zien uitbreken en zien aflopen. Ik weet hoe
vriendschappen zich ontwierpen en tot wat zij zijn verworden; ik zag mensen komen,
weggaan en weer terugkomen (ja, dat is het ergste). Ik woon alleen - nog altijd altijd
nog - in het huis vol zuigende hoeken. Ik lig als een fossiel in mijn bed, zie de zilte
balken boven mij.
- Soms is het fijn
je bewust
van jezelf
in je omgeving
te zijn
maar
in de regel
niet
Sta ik op 't punt nieuwe gezichten
(de sjieke snit)
te passen voor
het vervolg
begint het oude
toch weer
te stralen!

WAT MOET IK TOCH MET JE AAN?
Het is nacht nu. Ik tel de gepelde schillen van het bewegingloze jagen. Een eindeloze
striptease: wat ik uittrek, herbreit zich terstond om het schaamrijke lijf. In Rotterdam
stuift 't stof in duinen van mijn gedichten; het wordt niet gezien en zeker niet gelezen.
Voor deze vellen lonkt geen tong. CHANDRALEN!
- Piepklein overschrijven
vijf keer vouwen
en diep weg
voorin je broekzak
linksdragenden
links
Op de achterkant van een waardezegel
stekenstond geschreven
(in het bekende
linkerhandschrift):
voor bezoek aan C.
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WIE DUWT TOCH STEEDS DAT WOORD NAAR BINNEN?
En deze vraag brokkelt op mijn weg: hoe lang moet ik nog een ander blijven, wanneer
mag ik nog alleen mijn arm zijn, afgestoten door het overtollige lijf, zelfstandig
verder leven, zoekend naar een naam waarmee ik gedichten kan ondertekenen?
richard dekker
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De ‘blauwe’ buurvrouw
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Zó was dus een zwaar auto-ongeluk.
Door het plotselinge verschijnen van een auto die van rechts kwam (waar kwam
die weg vandaan?), had ik geremd, raakte iets en maakte met auto en al een zwieperd
door de lucht. Ik had mijn snelheid gekend. Honderdveertig. Ik telde de keren dat ik
over de kop ging. Eén, twee, drie... Bij de eerste keer was ik over de vangrail heen
gevlogen. ...Vier. Een dreun tegen een paal of boom. Dan verder. Haalde ik nog een
vijfde keer?
...Viereneenhalf. De wagen wipte terug van de randen van de wielen en bleef op
zijn zijkant staan. Het laatste wat ik zag was het autoportier bij de bestuurdersplaats
dat in slowmotion dichtsloeg. Ik lag dubbelgevouwen tegen de andere deur. Ik voelde
de warmte van bloed dat langs voorhoofd en handen liep. Toen was alles zwart.
‘Lig toch es stil.’ Wie zei dat? ...Ik zat aan mijn bureau. Mijn kleinzoon Bertje
van zeven stond naast me. Ik bedacht dat het zo tekenend was voor deze tijd, dat de
afstand tussen een kind en een grootvader zo was veranderd. Als ik vijftig jaar eerder
had geleefd, dan was ik een oude man, tenminste voor de normen van toen. Hoeveel
jaren verschilden we nu in leeftijd? Achtendertig jaar. Háh! Hij had nog een behoorlijk
jonge opa. Hij logeerde bij ons. Hij was dolgelukkig met de postzegels die ik hem
gaf. Ik zei: ‘Je krijgt er nog meer. Ik heb deze nog niet helemaal uitgezocht’, en wees
met mijn hoofd naar de overige postzegels voor me. Bertje was zoals ik vroeger was;
ondernemend, en voor ouderen vertederend. Hij had - verdomme nog aan toe! - toch
niet bij me in de auto gezeten? Nee. Ik was alleen geweest. Even kwam ik weer bij.
Ik keek naar het dashboardkastje. Daar lag de autokaart met de geweldige vondst.
Gelukkig. Het deurtje was nog dicht.
...Het moest vroeg in de ochtend zijn, ergens rond drie uur. De val van de
Schellingwouderbrug (ik herkende de omgeving), duurde hooguit een seconde. De
klap op het water was groot. Er was geen sprake van nog kijken naar het opspattende
water. Meteen werd ik naar beneden getrokken door het motorblok dat ze aan me
hadden vastgemaakt. Verzetten was zinloos. Mijn polsen zaten met handboeien aan
elkaar vast achter mijn rug. Handboeien! In een flits zag ik de afbeelding van de
beroemde boeienkoning Houdini, van het moment dat hij geketend in de rivier de
Theems was gesprongen, met honderden belangstellenden aan de kanten, op de brug
en in bootjes van de meest uiteenlopende vormen en formaten.
Hopeloos. Aan het begin van de val had ik me neergelegd bij mijn lot. Misschien
zelfs even daarvoor tijdens de rit in het busje, toen ik ontwaakte en me bewust werd
van de uitzichtloze situatie. Ik had besloten om nog één keer, een allerlaatste keer,
diep adem te halen. Mijn ogen waren geopend. Het water was troebel. Donkerte.
Dieper, dieper... Ik was zo kalm als de pest. Twee postzegelalbums stonden op hun
kanten, bewogen over het bureau. Tekenfilms. Felix de kat lag uitgeput in overdreven
lengte uitgestrekt voor me te slapen met zijn altijd pesterige tegenspeler in zijn hals,
eveneens in diepe vredige slaap. Muziek of andere geluiden waren niet aanwezig.
Het beeld verdween.
...Uiteindelijk was het meest ingrijpende
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moment tijdens die woelige nacht van vijfentwintig op zesentwintig november
negentien-NEGEN-ennegentig. Het zou de last kunnen zijn van (Ja hoor. Het einde
der tijden was door verschillende groeperingen opnieuw voorspeld), vlak voor, de
intreding tot een nieuw millennium. Ik verwonderde me. Op het eind van je leven
denk je aan andere dingen dan dat je die ooit had kunnen voorstellen. De meest
uiteenlopende gedachten volgden elkaar in razendsnel tempo op. Ze laat me op haar
gaan. Vandaag is ze passief. Maar wie is zij? M'n eigen vrouw Germaine of mijn
buurvrouw? 't Begon zo langzamerhand verwarrend te worden.
...Wanneer je de nacht telt van zes uur 's avonds tot zes uur 's morgens, omdat daar
nogal verschillend over wordt gedacht... ...Mijn buurvrouw zweert erbij dat de nacht
plaatsvindt tussen acht en acht. Ik ruik mijn eigen zweetgeur. Ik had me vanmorgen
toch gewassen? Ik heb een oom Henk, van wie ik eerst dacht dat hij de ochtend niet
kende. Mijn laatste gedachten gingen over niks, gingen op aan onbenulligheden!
Ik wentel me van haar af. Germaine blijft precies zo liggen. Haar hand beweegt
onder de dekens.
...Volgens hem begint de nacht pas om twaalf uur. Toen ik hem daar ooit over
aansprak en vroeg of hij dan vond dat hij in plaats van iedere ochtend om acht uur,
iedere nacht om acht uur naar zijn werk toeging, verklaarde hij met stelligheid: ‘Iedere
òchtend om acht uur. De nacht loopt van twaalf tot zes!’ Er bestond dus wel een
ochtend voor hem.
Germaine's hand beweegt niet meer. Ze is in slaap gevallen.
‘...Maar!’ zo had hij gezegd, ‘het blijft wel vreemd omdat de avond en de zes
nachturen toch ook wel bij de ochtend horen. Dus spreek ik mezelf tegen. En ik geef
toe dat het eigenaardig klinkt en tot verwarring kan leiden als er onder sportvissers
een afspraak wordt gemaakt voor drie uur 's ochtends terwijl het dan toch nog eigenlijk
nacht is.’
Hij had zijn betoog verder gepreciseerd door te zeggen: ‘Wat is het wonderlijk
dat het wel klinkt als je zegt; het café sluit 's nachts om twee uur, en niet; de eerste
bussen beginnen om vijf uur 's nachts te rijden. 's Ochtends is duidelijker.’ In ieder
geval was het nu ochtend... Ik zonk nog steeds. Als uit het niets tevoorschijn gekomen
had ik het mooist denkbare woordenboek voor me, een prachtig exemplaar. Om
mezelf duidelijkheid te verschaffen zocht ik het op.
‘Nacht is de tijd gedurende welke de zon onder de horizon is...’ Mooi! Hoe dacht
ik nou? Was ik het wel zelf die aan het denken was?
Het was ijzig koud met windvlagen van tweehonderd kilometer per uur.
Orkaankracht. Wat nog niet stond geschreven, was de enorme koude die zou volgen
en aanhouden tot ver in het nieuwe jaar. Een harde winter zonder mededogen. Mutsen
en sjaals. Dikke jassen. Mensen die doodvroren. Aan die bewuste novembernacht
kon afgemeten worden hoeveel erger het nog zou worden.
Ik sloot mijn ogen. Ik opende ze opnieuw. Ik stond stil op de bodem. Ik voelde de
stroming. Ik kon niet bepalen of het water koud was of warm. Niet op dat moment.
Ik liet een beetje lucht uit mijn mond ontsnappen. Ik zou alles kunnen laten
ontsnappen, dan was het maar over. Nee! Niet

Passionate. Jaargang 3

75
voor niets had ik op het laatst zo diep ingeademd.
...Axel Jan van Woudrigem was in feite een aardige man. (Waar haalde ik die kerel
vandaan? Hij had die intrigerende Franse tekst. Je suis le chevalier sans peur et sans
reproche. Ik wist dat hij die bijnaam had gejat van heren uit een middeleeuws verleden.
Ah, ja! Het boek van vorige week. Was het niet zo?) Wat hoofdzakelijk tegen hem
pleitte was dat hij tegenslagen, hoe onbeduidend die soms mochten zijn, niet de baas
kon. Ruim een jaar geleden was hij als ‘overcompleet’ ontslagen bij Hoogovens
IJmuiden, Nederland. Eerst had hij vijftien jaar bij dat bedrijf in en om de tweede
grote smelterij gewerkt als gieter. Tot twee keer toe werd hij gepasseerd toen de
functie van hoofdgieter vrijkwam. De eerste keer door een man die ‘de gier’ werd
genoemd. Nadat dat personage een bedrijf voor zichzelf begonnen was, omdat
‘meneer’ een erfenis had ontvangen. Deze keer door iemand met een pokdalig gezicht.
Die persoon heette gewoon Jansen. Hij had nog niet half zolang als Axel Jan dat
werk gedaan. Hij had een titel gehad, ingenieur, ook al was het maar ing. en geen ir.
Brrr... Het is koud. Onmiddellijk na dat besef weer warm. Ach... Alles is goed.
Hee! Daar is mijn mooie buurvrouw, Elise. Ze windt me al maanden op met haar
blik, de lollyachtige zuigende lippen, en hoe ze beweegt. Ik weet zeker dat het anders
is (dat bewegen), dan wanneer ze me niet in zicht heeft. Toch ziet ze me wel zitten.
Ze ziet me geweldig zitten! Eergisteren en de week daarvoor, en nog een week
daarvoor, bedreven we de liefde. Ik zeg bewust, liefde. Dat is juist het akelige. Thans
zijn er twee vrouwen in mijn leven. Ik houd van Germaine. Ik houd van Elise. Wat
nu? Elise is naakt. Ze buigt zich over me heen. Ze prevelt lieve woordjes. Ze duwt
haar smeltende tong in mijn mond! - Weg.
...Na die vijftien jaar waren er nog vijf gevolgd bij het eindproduct. Een
beroepsnaam had hij niet gehad. Al wat hij te doen had, was de godganse dag een
twintigtal meters meelopen en zo af en toe het met de hand bijsturen van grote
I-balken. Die metalen stangen hingen aan kettingen die langs rails aan de zoldering
een weg volgden naar een oven, waar het materiaal een verhardingsproces onderging.
Het was in die periode dat hij op zoek was gegaan naar een hobby, als contra-gewicht
voor de frustraties die hij opliep tijdens zijn werk. Er waren toen twee mannen, een
ploegbaas en een plaatsnijder, die de hitte en de herrie schenen te compenseren met
en door het verzamelen van postzegels. Vanaf het moment dat hij daarvan wist, was
Axel Jan in de magische ban geraakt van de gekleurde stukjes papier. Het begin van
een verzameling was er al, nog van zijn vader. Twee sigarenkistjes vol. Hij had ze
tevoorschijn gehaald. In de personeelskantine was hij verder alleen nog te vinden
met de twee postzegelverzamelaars. Zij waren twee ruig aandoende mannen, die te
pas en te onpas vloekten. Ruwe bolsters, blanke pitten die genoegen vonden in een
ogenschijnlijk simpele hobby. Axel Jan van Woudrigem ging grondig te werk. Hij
bestudeerde stapels catalogussen over postzegels. Spoedig wist hij meer van speciale
tandingen, op- en foutdrukken, dan de twee collega's samen.
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Daar was het ontslag. Zijn hobby droeg er toe bij dat hij niet verbitterd raakte. Hij
had nu alle tijd zich over te geven aan de wereld vol kleine plaatjes. Tevens zat hij
vaker in de kroeg. En op diè avond, die vreselijke koude avond rond een uur of tien,
had hij telefonisch de bons gekregen van zijn Germaine.
Zes min of meer gelukkige maanden had het geduurd (Nee! Dat waren de maanden
dat ik Elise kende! Aan wie dacht ik in hemelsnaam het meest?), en als het aan hem
had gelegen, dan waren er zestig jaren aan toegevoegd. Germaine had nog wel kunnen
leven met zijn veelvuldige gang naar het café. Ze ging af en toe met hem mee. Haar
vriend was te egoïstisch. Maar ik ben niet egoïstisch! Oppassen. Een slok water dringt
in mijn mond.
Ze mocht dan een doodgewoon meisje zijn, maar die afgelopen middag scheen
ze, ondanks dat ze veel om hem gaf, een definitieve streep te hebben getrokken.
Doodgewone meisjes doen dat precies zo, als ongewone meisjes. Er was 's middags
iets gebeurd, waardoor het voor haar genoeg was. Aan de telefoon was ze kort
geweest, nadat ze uren lang had zitten kniezen en zich opgeladen had. Rond tien uur
's avonds belde ze hem in zijn stamkroeg op. ‘Ja, Germaine?’ Om haar samengebalde
woede extra reliëf te geven, begon ze niet met het noemen van zijn voornaam wat
anders haar gewoonte was. Ze ging meteen van start.
‘Als je straks thuiskomt dan ben ik er niet meer. Ik ben er nu al niet meer! Je hoeft
me niet proberen te vinden want het is uit! Het blijft uit. Uit uit uit. Duidelijk genoeg?
Uit!’ Telefoon op de haak.
--- Opnieuw laat ik wat lucht ontsnappen. Veel is er niet meer over.
Daar is mijn buurvrouw weer. Wat heeft ze een sappig lijf. Hoe beweeglijk is haar
tong. Haar speeksel doet me verlangen. Elise, Elise! Ze zit bovenop me. Haar gezicht
is één blijde lach. Zonder er maar dan ook iets tegen te kunnen doen hoor ik hoe in
de diepten van mijn wezen wordt gesproken: ‘Wat is ze bijzonder. Wat is ze zeldzaam!
Ik zou haar en nogeens haar willen verzamelen.’
Ze gaat uit mijn mond en dribbelt op haar knieën iets verder omhoog. Nu hangen
haar borsten boven mijn mond. Plots loop ik met haar in Griekenland. Het moet
Athene zijn. Het is warm. We lopen gearmd. We dragen allebei een korte broek. We
passeren twee terrasjes. Ze vraagt me iets. We keren om en lopen terug naar het
vorige terras. Er zit een klein moedervlekje pal onder haar linker tepeltje. Haah! Een
nieuwe ontdekking! Ik ruik uien, maar vervelend ruikt 't niet. Integendeel. Nooit
roken uien zo lekker. Het is eigenlijk een uiengeur met iets gebakkens. Haar borsten!
Schijfjes gebakken borst. Verdomde nog an toe. Geen schijfjes champignons. Ben
ik ziek? Ben ik gevaarlijk? Het knettert in de koekenpan. Houd ik wel van vrouwen?
Ze neemt een van haar eigen borsten vast. Ze doet dat ruw. Ze duwt de tepel langs
mijn neus, die plezierig heen en weer springt, vervolgens tegen mijn lippen. Ze wil
dat ik de tepel in mijn mond neem. Ik open mijn mond. Wat had ik gelezen dat goed
was voor mensen met rugklachten? Uien! Bepaalde zuren en andere stoffen die je
vond in knoflook, augurken en uien! ---

Passionate. Jaargang 3

77
...Axel Jan had het wel voelen aankomen. Hij was teruggelopen naar zijn plaats aan
de toog en ging verder met stilzitten en drinken. Hij hoorde de verhalen niet die links
en rechts van hem werden verteld. Hij voelde zich alleen maar één met het glas voor
zich, met het gele bier. De barkeeper begreep hem. Barkeepers begrijpen iedereen.
Eén wenk was genoeg en een nieuw glas werd gebracht. Hoe was het zover gekomen?
Het kwam door de postzegels. Vooral de laatste tijd was hij te ijverig geweest. Al
langer dan een maand hadden ze geruzied. Hij vatte zijn vrijetijdsbesteding niet alleen
te fanatiek op, maar overschreed iedere geldende regel voor het normale.
De ruimte in hun woning werd merendeels in beslag genomen door postzegels en
attributen die ermee hadden te maken. Overal lagen uitgevouwen vellen kranten met
daarop afgeweekte zegels om ze te laten drogen. In de keuken stonden emmers met
postzegels in de week en op de meest onwaarschijnlijke plaatsen, zoals op het toilet
en in de bezemkast lagen stapels oude telefoonboeken, eveneens vol met de gekartelde
papiertjes om ze mooi plat te krijgen. Sinds een week had de idioterie een hoogtepunt
bereikt.
Op een veiling had hij op een welbezonnen moment de hand weten te leggen op
twintig zogeheten zendingspakketten. Het waren oude pakketten die nooit een
werkelijke bestemming hadden gevonden. Elk pakket bevatte vijfduizend
onafgeweekte postzegels afkomstig uit de hele wereld. Thuis was hij aan de slag
gegaan. Hij was een zeldzaam exemplaar tegengekomen. Jammer genoeg beschadigd.
Het ging om een oude Engelse two crown-zegel in oudrose, met de afbeelding van
koningin Victoria. De kleur was oudrose, maar had geel moeten zijn. Een poosje
terug had hij op een postzegelveiling gezien, hoe zo'n zelfde exemplaar was afgeslagen
voor de niet mis te verstane som van tachtigduizend gulden. Natuurlijk, hij was niet
ontevreden. Zijn voor de helft gescheurde vondst had zeker een waarde van dertig
gulden.
Het zette hem ertoe aan nog fanatieker voort te gaan met zijn hobby. Postzegels
waren zijn enige hoop op welstand. Voor hem was er geen erfenisje. Er moesten
genoeg zeldzame exemplaren bestaan. Eens zou hij een foutdruk tegenkomen die de
moeite waard was, of gewoon een uiterst zeldzame zegel, en dan zou Germaine
waardering krijgen voor zijn hobby. Hij zou dan met haar naar Hawaii kunnen gaan.
Dat was haar liefste wens. Hoe vaak had ze het daar niet over gehad?
Regelmatig droomde Axel Jan, dat hij met zijn hoogblonde Germaine aan de railing
van een cruiseschip stond. Hij zag zichzelf staan met zijn arm rond haar schouders,
turend over de oceaan, zich ondertussen verzekerd voelend van een hutsuite eerste
klas! Hij zou...
Die middag was Germaine thuisgekomen en vond geen plekje meer onbezet zonder
de filatelistische gekte van Axel Jan. Haar laatste stukje privé-bolwerk; haar
make-uptafel, lag bezaaid met zegels die lagen te drogen. Ze had uitgeroepen: ‘Ik
pik het niet langer!’ Had ze tot op dat moment in de keuken nog enigszins een gevoel
van privacy en een plek waar ze haar kont kon keren, dan was dat nu niet meer zo.
Ook haar kant van het bed lag vol. Ze had iets willen
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strijken, maar dat kon niet. De strijkplank stond uitgeklapt met er bovenop alweer...,
postzegels! Ettelijke malen had ze zich suf moeten zoeken naar haar vergrootglas
dat ze gebruikte voor haar borduurwerk waar overigens nog maar weinig van kwam.
Logisch wie daar schuld aan had. Nu had ze een irritant haartje in haar nek willen
verwijderen. Vergeet het. Haar pincet was weg.
Uiteindelijk had ze dertig centimeter aanrecht weten te veroveren en een simpele
maaltijd klaargemaakt. Van een gezellig gedekte tafel was geen sprake. Overal lagen
de afschuwelijke papiertjes en ze vond dat het in huis stonk naar lijm.
Axel Jan had zich er over verwonderd dat ze tijdens het eten zo zwijgzaam was
en vertrok naar het café. Daar was het drie uur in de ochtend geworden en de cafébaas
werkte de verzamelaar als laatste, met zachte maar nadrukkelijke hand de deur uit.
Dat was na pilsje acht- of negenentwintig en ook nog enkele borrels die hem waren
toegeschoven door bekenden. Hij was apezat.
...Heerlijk! Die nu warm aanvoelende stroom water door mijn kleren en langs mijn
huid... Waar bleef verdorie de buurvrouw, mijn lieve Elise? Ze is niet langer op me.
Ah. Daar!
Door het raam zie ik haar in de tuin. Ze draagt een lange jas. De jas is het enige
dat ze draagt over haar naakte lichaam wat eronder prachtig beweegt. Onhandig
lijkend (wat is dat een lief gezicht), klimt ze over de heg waarbij een van haar
kilometerslange benen geheel naakt komt te liggen. Ik ruik haar parfum: So pretty
van Cartier.
...Buiten. Koud en donker. Een opkomende zware mist. En die wind! De
temperatuur lag nog rond het vriespunt. Het leek alsof het zwaar vroor. Axel Jan
tuimelde langs de gevels, terwijl zijn geest waandenkbeelden noteerde. Zo zag hij
in de winkelruit van de drogist Luitjens de zeldzame Blauwe Mauritiuszegel, waarvan
er maar vier bekend zijn. Hij zag dat kostbare kleinood, waarvan hij wist dat de
waarde tussen de drie en vier miljoen gulden lag. Hij zag dat beeld eerst klein in het
beveiligingsvignet ter grootte van een hand, dan aanzwellend tot de complete etalage.
Een stukje verder op de brug over de gracht moest hij kotsen. Hij hing daarbij over
de leuning. Zijn braaksel dampte en kletterde met vrolijke plofjes op het water neer
en liet daar nog maar één ding zien. De evenzo kostbare Engelse half-penny, black.
Ondanks zijn dronkenschap merkte hij de steken in zijn borst. Zwalkend haalde
hij nog de laatste hoek tot bij zijn woning. Hier bevond hij zich in het oude Londen
van honderd jaar geleden. Precies daar begon een loodzware en schijnbaar
ondoordringbare mist. Een nevel als een kolossaal gordijn, als was het een volmaakte
stoomwolk uit zijn fluitketel waarboven hij speciale postzegels afstoomde. Het stemde
hem blij.
Hij deed nog twee onzekere stappen en viel neer.
Pal voordat hij zijn hartaanval kreeg, waren de ogen voor hem in de mist er geweest.
Hij zou niet meer weten dat het zijn Germaine was, zijn lieve blonde Germaine, die
spijt had gekregen en hem was gaan zoeken. ...Weer adem weg... Veel tijd was er
niet meer.
Voor Axel Jan van Woudrigem waren het de
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ogen geweest van koningin Victoria, een jongere uitgave dan op de gescheurde
oudrose two-crown postzegel van thuis.
- Aan slapen had Germaine niet gedacht. Wie had ze allemaal gezien? Politiemensen? Ziekenbroeders? Het was een heel
gedoe geweest. Het was gepasseerd als in een droom.
Germaine was terug in hun huis en vulde de ene vuilniszak na de andere met alle
postzegels en kranten die waar dan ook waren te vinden. Weg, al die ellende! Als
laatste wierp ze een nog niet uitgepakt zendingspakket in een plastic vuilniszak.
Postzegels vielen ernaast op de grond. Bij wijze van afscheid van datgene dat haar
leven had geterroriseerd, bukte ze zich en nam een stukje grauw papier in haar hand.
Daarop zaten vier rose postzegels aan elkaar vast in blokvorm. Germaine bekeek de
plaatjes voor een tel en las: Two Crown. Ze wierp het weer in de zak en dacht: Vies
kleurtje dat smoezelige rose. Ze bond de vuilniszak dicht en sjouwde ermee de trap
af naar de straat...
--- Ik had de spullen op het bureau naar de kanten geveegd. Het merendeel bestond
uit onafgeweekte postzegels. Pal voor me lag een gedeelte van een vergeelde envelop.
De envelop was afgescheurd onder de bovenste regel van het met de hand geschreven
adres. Met zwarte inkt en krullerige letters stond geschreven: Mr. and Mrs. Johnson.
Daarboven zat de postzegel. De Blauwe Mauritius. Geheel gaaf. Moest in dié staat
vier miljoen gulden waard zijn. Het vijfde exemplaar ter wereld!
Er was aangebeld. Ik had opengedaan. Ze smeten me naar binnen! Ik werd
neergeslagen met een knuppel en verloor het bewustzijn. Ik kwam enigszins bij. Er
werd gezegd: ‘Daar is de Mauritius!’ Verdomme! Hoe wisten ze ervan?
Ik zit tussen de benen van Germaine met mijn hoofd in haar kruis. Boven me knort
ze genoegzaam.
Ik voelde hoe ik door de gang en over straat werd gesleept. Ik werd in een busje
gehesen. Ik moest hebben geknipperd met mijn ogen. Ik zag nog de zwaai van het
eind hout. Opnieuw duisternis.
Ik zat met gekruiste armen voor het bureau. Ik moest zijn ingedut. Voor me was
het bureau leeg. Geen Blauwe Mauritius. Rechts lagen de zegels die ik eerder had
uitgezocht. Dat waren de Duitse zegels met de afbeeldingen van werkzaamheden in
een staalfabriek van zestig jaren geleden. Aardig, maar van weinig waarde. Ik voelde
met mijn vlakke hand over het schrijfblad van het bureau. Niets. Leeg... O. Natuurlijk!
De auto. Waar kwamen die momenten van geheugenverlies vandaan? Ik liep naar
buiten en opende het portier van de auto. Alles was zoals het was achter gelaten. In
het dashboardkastje lag de autokaart. Ik nam die er uit. Ik vouwde de kaart open en
zag de Blauwe Mauritius op het stuk oude envelop. Alles oké.
...Ik kon 't niet langer ophouden. Alle zuurstof was verbruikt. Ik wist wat er nu
kwam.
Ik blies het restant van de verbruikte lucht uit mijn longen en deed alsof ik nieuwe
lucht inademde. Ik weigerde aan mezelf toe te geven dat het water was. Meteen zou
ik nog een teug nemen en oplossen in het niets. Vaarwel wereld.
De teug water voelde luchtig. Ik had voorzichtig ingeademd. Nu ademde ik dieper.
Ik moest toch eindelijk naar bed. Wat was ik moe.
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- Het was stil. Enkel een zacht gonzend geluid.
Twee meter naast me zag ik een beeldscherm waarop de hartslag viel af te zien.
Afdeling intensive-care. Enkele meters voor het bed was een glazen wand. Daarachter
lag een gang. Iets verder waren ramen. De onderste delen van de ramen bestonden
uit gematteerd glas. Het bovenste gedeelte was gewoon glas met daarachter de wereld.
Het sneeuwde. Ontelbare sneeuwvlokken. Germaine opende de glazen deur.
Ik lag niet lekker en trachtte me te keren. Ik kon maar een beetje bewegen. Ik
merkte dat mijn rechterbeen tot over m'n billen in het gips zat. Germaine kuste me.
Ze lag half over me heen met haar hoofd op dat van mij en haar tranen druppelden
langs de slang die in mijn neus zat.
‘Lieve Axel, je bent er weer. Je lag zo lang in coma! Van de week had ik bijna
geen hoop meer... Ik bleef twee dagen achtereen bij je. Uiteindelijk had de verpleging
me er van overtuigd dat het beter was om naar huis te gaan. Ze zouden me bellen
zodra er iets veranderde. Dat hebben ze gedaan.’ ‘De auto!’ kreunde ik. ‘Hoe is het
met de auto?’ Waarom vroeg ik dat, wat kon mij die auto schelen? Ik zakte weg.
...Ik voelde het harde metaal van de railing van de Schellingwouderbrug.
Schreeuwen kon ik niet. Mijn mond was dicht getaped. Ik zag hoe een grote meeuw
kwam aanvliegen. De meeuw scheerde omlaag en verdween uit zicht. Het was guur,
maar ik merkte het niet.
Ik voelde de hand van Germaine op mijn voorhoofd. Ik hoorde haar zeggen: ‘Lieve
Ax. Je hebt ontzettend veel geluk gehad. Ze hadden je maar juist op tijd uit de auto.’
Ik mompelde: ‘Wat toen?’
‘De auto vloog in brand.’
‘O.’ Dag rijkdom.
‘Kijk eens wat Bertje voor je heeft gemaakt. Hij heeft het wel vier keer gelakt.’
Ik draaide mijn hoofd naar rechts.
Germaine hield een schoteltje in de lucht dat geheel was beplakt met postzegels.
Over de bonte verzameling heen, waren in het midden, mijn initialen A v W
aangebracht. De letters waren samengesteld uit dunne reepjes blauw gekleurde
postzegel, De Mauritius.
Het deed zeer in mijn borst toen ik het kreetje slaakte.
...Bertje mikte de volgende wilde kastanje nog verder weg over de brugleuning.
Hij had een broekzak vol. Zelf had ik er twee. We waren het midden van de
Schellingwouderbrug gepasseerd. Het knulletje leek vandaag ouder te zijn. Ik was
ouder! Ik keek uit over het water. Ik nam ook een kastanje en wierp die zo ver
mogelijk weg. Ik volgde het kogeltje met mijn ogen bij zijn vlucht en zag uiteindelijk
met voldoening het wit opspattende fonteintje als het landde op het water. In mijn
hoofd zong een bekend liedje met eigen verzonnen tekst. - Opa wie is toch die jongen,
vooraan op die vissersboot? Dat is nou je opa Axel, en die wil nog lang niet dood. ‘Kom Bert. We gaan weer eens verder.’
‘Wat lig jij nou te mompelen?’
Ik opende mijn ogen. Ik proefde de haren van Germaine in mijn mond en verschoof
mijn hoofd zo..., dat ik langs haar hoofd heen, de spleet ochtendlicht kon zien tussen
de gordijnen door, waar een grote ruimte tussen was. Met mijn hand
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streelde ik haar arm vanaf haar pols tot over haar elleboog. We lagen naakt, lepeltje
in lepeltje. Wat voelde ze lekker warm. Ik schoof mijn hand over haar arm heen,
omvatte haar linker broeiende borstje. Een moment hield ik dat borstje stevig vast
en liet de greep van mijn vingers verslappen. Voorzichtig tastte ik met mijn hand
omlaag en voelde aan mijn been. Geen gips. Een gewoon been. Ik wendde mijn hoofd
om, en keek omhoog naar het plafond.
‘Ik lag te dromen. Het was een roerige nacht. Zullen we nog wat slapen?’
‘Mhmmm... Goed hoor. Vergeet je straks het postkantoor niet?’ ‘Wat, postkantoor?’
‘Twee velletjes kerstzegels. We hebben nog maar anderhalve week, weet je wel?’
Gatverdarrie. Postzegels!
‘Mmmm... Axel...?’
‘Ja?’
‘Straks komt Bertje.’
‘Ja, leuk.’ Ik kneep nog even zacht in haar borst en sloot mijn ogen. Niet voor
lange tijd. ...Ik stapte uit bed, gleed in mijn pantoffels en liep de kamer uit naar de
trap. In mijn werkkamer liep ik naar het bureau en nam plaats. Op het blad van het
bureau lagen twee pennen en een half opengeschoven lucifersdoosje. Voor de rest
was het blad leeg. De twijfel was zó groot dat ik de bureauladen openschoof. Niets
opvallends. De drie laden aan mijn linkerkant bevatten administratieve
beslommeringen. In de rechter middelste lade lagen de postzegelalbums. In de la
daaronder zag ik de losse postzegels en mijn laatste nog gesloten postzegelpakket
met daar bovenop een catalogus met een afbeelding van de kostbare Blauwe
Mauritius-zegel. Ook die lade schoof ik dicht.
Ik had koffie gemaakt en boven gevraagd of ze ook wilde. Ze had gemompeld:
‘Nee, nog niet. Ga maar even naar het postkantoor, dan drink ik koffie als je terug
bent.’
Ik parkeerde enkele meters voor het blauwe bordje met Postbank erop en woog
de autosleuteltjes in mijn hand. Ik keek naar het dashboardkastje. Ik legde de sleutels
neer boven het stuur, opende het kastje. De autokaart was onaangeroerd. Ik pakte de
kaart op en liet die tussen mijn handen openvallen, daar, waar ze moest openvallen
door het tussengeschoven papier. Ik nam de foto van een lachende Elise, met haar
Káás-zeggende mond en flonkerende tanden, in mijn hand en bekeek Geilise voor
minstens één minuut aandachtig. Mijn Blauwe Mauritius...
Ik scheurde de foto in zestien stukjes. Ik deed dat met de uiterste zorg. Morgen
zou ik het haar zeggen. Ik wist dat ik woord zou houden. Ik opende het portier van
de lege plaats naast me, en liet de snippertjes neerdwarrelen in de goot. Ik stapte uit
de auto, sloot de wagen en bewoog me naar de deur van het postkantoor. Het jaar
tweeduizend. Kom maar op!
Je suis le chevalier sans peur et sans reproche!
Peter S. Valkhoff
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Ik weet niet zeker of het zwanen waren
ik weet niet zeker of het zwanen waren
de grote hompen vlees op witte tegels
met oranje snavels bungelend als dichtregels
die als martelaren lagen op de markt
van handelaren en door hongerige kopers
de barbaren geknepen werden in hun
koninklijke vlees dat eens het luchtruim koos
maar nu geplukt en vederloos lag te wachten
op het vinden van de zwarte doos die
misschien hun dood zou kunnen verklaren

Dorine Spoel

Passionate. Jaargang 3

83

In een wolk
in een wolk
in een vlaag zon of
in een stuk behang
dat je hebt afgescheurd
is het opeens te zien:
een engel (maar met horens)
Klein Seinpost 1962: het zand
Of (soms) de kaart van Duitsland
Maar het verwaait in de wind
Of het valt neer
Tussen andere snippers
Honderden

Yde van der Burgh
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Aforismen
De menselijke ziel is als een pion, maar dan in handen van iemand die absoluut
niet kan schaken.
Nederlandse gevangenissen zijn pas goed beveiligd wanneer je als cipier een
vijl nodig hebt om binnen te komen.
Vrouwen die op een afvalcursus voortijdig afvallen, zijn meestal dikker
geworden.
Goede buren zijn buren van wie je niet weet hoe ze klaarkomen.
Revolutie! Het is hoog tijd dat ik mezelf omverwerp.
Hebzucht is de meest voorkomende vorm van socialisme.
Roddelen is het vuurtjestoken van volwassenen.
Na mijn dood stel ik mijn ziel graag beschikbaar voor wetenschappelijke
doeleinden.
Het menselijke bestaan is niet meer dan een vacuüm gevuld met lucht.
Kees Versteeg
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Ten slotte
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Geen Fat Boys, d.w.z. geen hiphop in Passionate? Volgens een der auteurs die een
bijdrage leverden aan dit nummer, moeten wij ons hier verre van houden. Wij moeten
in plaats daarvan terugkeren naar de tijd van de klassieke maatval, de trochee en de
amphibrachus.
Op een of andere manier moest ik bij lezing van dit stuk denken aan die heerlijke
foto in de Volkskrant van 24 juni, gemaakt tijdens Poetry International. Simon
Vinkenoog en Rutger Kopland zitten ergens in een kleedkamer van de Doelen
gekluisterd aan de tv: de kwartfinale tussen Nederland en Frankrijk is bezig. De
uitzending duurt en duurt maar, want er wordt niet gescoord, zelfs niet in de
verlenging. Ondertussen begint het programma in de grote zaal, stipt om acht uur
zoals het hoort. Maar Vinkenoog en Kopland malen er niet om, zij blijven kijken.
Zouden ze het in de grote zaal eigenlijk wel merken als er gescoord wordt, vraagt
de Volkskrant-reporter zich nog cynisch af. Waarschijnlijk niet.
Poetry International draagt voor mij net zo'n verouderde opvatting over literatuur
uit als de bovengenoemde auteur in zijn artikel. Poetry international is de jaarlijkse
kerkdienst voor de poëzie, waar dichters hun vertrouwde onderonsje hebben. Een
niet-ingewijde zal zich daar nooit wagen. Het festival is zelfgenoegzaam, staat al
jaren stil (altijd weer diezelfde namen), en lijkt zich nauwelijks bewust van zijn
omgeving, zoals Peter Swanborn terecht opmerkt in ‘Het belang van Poëzie’.
Daarom was ik zo aangenaam verrast door die foto: zowaar was een stukje
buitenwereld, en dan nog wel zoiets volks als voetbal, De Doelen binnengedrongen.
Vinkenoog en Kopland en wie weet nog meer zorgden daarvoor op 's werelds grootste
poëziefestival. En dat zou vaker moeten gebeuren. De schrijver is immers allang niet
meer de ziener die er alleen voor de elite is. Die laat zien waar het heen moet met de
wereld, maar door de mensen verder niet begrepen wordt. En zich daarom niet verlaagt
tot hun belevingswereld.
Gelukkig kan het ook anders. De schrijver heeft nu, denk ik, een heel andere rol.
Wat hij laat zien is een wereld van mogelijkheden: iets dat de lezer niet kent maar
mogelijk wel kan of wil meemaken. Iets dat prikkelt, verleidt tot leven, tot het
onderzoeken van wat je zelf wilt. Want uiteindelijk gaat het er natuurlijk om wat de
lezer er zelf mee doet. En omdat het nieuw is wat hij ziet, maar toch niet van ver lijkt
te komen, roept het een vreemd gevoel van herkenning op.
Dat gevoel van herkenning zal echter niet bevorderd worden door een roep om
trochees en de amphibrachus. Niet dat een dichter geen klassieke versvormen mag
gebruiken, maar de meeste lezers, maar ook schrijvers, weten niet eens wat een
amphibrachus is. Het is beter voor de literatuur de wereld van nu in te gaan, dan een
vesting op te bouwen tot behoud van wat voorbij is, zoals in de Doelen gebeurt.
Daarom is er niets mis mee om in Ten Slotte een overleden Fat Boy te gedenken. En
daarom kijk ik nu al uit naar de nieuwe editie van het literair voetbaltijdschrift Hard
Gras. En koester ik mijn CD Spare Ass Annie and other tales: William Burroughs
draagt voor op hiphop beats.
Erik Brus
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Onder de auteurs
Erik Brus '64
is sinds de zomer van 1995 eindredacteur van dit tijdschrift. Hij is een verzamelaar
van eigentijdse rapmuziek en liefhebber van films met een symbolische lading zoals
Stalker en Dood in Venetië. Werk van hem verscheen in Hard Gras, Holland-SF en
het Belgische literaire tijdschrift De Tijdlijn.
Yde van der Burgh '59
is werkzaam als socioloog bij een onderzoeksbureau. Hij is oprichter en redacteur
van het ‘licht literaire blaadje’ Zondagsrust. Dit minitijdschriftje, dat jaarlijks niet
meer bladzijden telt dan de velden van een schaakbord, viert dit jaar zijn 13-jarig
jubileum.
Richard Dekker '69
woont en werkt in Utrecht. Op het ogenblik verblijft hij op Tahiti en probeert met
behulp van vrachtschepen naar de andere eilandjes te ‘hoppen’. Hij publiceerde in
L'art Froid en Passionate.
Henk Houthoff '41
is de nieuwste redactieaanwinst van dit tijdschrift. Zoals reeds gebleken is hij een
fervent Ketel-1 drinker, maar desondanks nog steeds redelijk ongelukkig. Eerder
publiceerde hij in De Tweede Ronde en het Nieuw Wereldtijdschrift.
Dimitri Kruik '71
studeert economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en verwacht deze
studie in september af te ronden. Samen met Rijn Vogelaar treed hij regelmatig op
onder de naam Poetry Prose, met voordrachten en combinaties van gedichten en
muziek. Hij schrijft sinds drie jaar poëzie.
Jacob Nederlof '51
is in 1970 uit Amsterdam weggevlucht omdat de stad volgens hem langzaam werd
overspoeld door ‘Blaricumse blaaskaken’ en ‘filosofen in doorkijkbloezen’. Nu is
hij werkzaam als journalist in een polderdorpje en heeft een wekelijkse ‘overdenking’
op Radio Rijnmond, in het donderdagmiddag-programma van Nico Haasbroek.
Dorine Spoel '59
is geboren op het Zeeuwse platteland, maar heeft daar nooit helemaal kunnen
aarden. Tegenwoordig woont ze in Rotterdam en werkt daar als beeldend kunstenares.
Ze publiceerde in de allerlaatste Schrijverskrant.
Leo Stilma '53
is een gelukkig vader van drie kinderen en werkt in zijn vrije tijd bij Stichting
Weerwoord als coördinator van het maandelijkse Rotterdamse podium Poëzie in de
Consul. In maart 1994 verscheen zijn dichtbundel Kaalslag bij uitgeverij De Beuk
in Amsterdam.
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Peter Swanborn '63
was een van de weinige Rotterdammers die Poetry International bijna iedere dag
bezocht. Tijdens de herdenkingsavond gewijd aan de onlangs overleden Russische
dichter Brodsky ontmoette hij een aantal dichters uit het GOS. Door hen laat hij zich
op het ogenblik inwijden in de Sint Petersburgse dichtersscene. Hij publiceerde o.a.
in de Amsterdamse literaire bladen De Gids en Mosselvocht.
Peter S. Valkhoff '46
woont in Amsterdam. Hij schrijft gedichten, novellen en sinds 1992 korte verhalen.
Daarnaast schildert, tekent en beeldhouwt hij. Kortom: een veelzijdig mens. Dit is
zijn eerste publicatie in een literair tijdschrift.
Kees Versteeg '59
is Noordereilandbewoner, part-time jurist en bovendien een vurig aanhanger van
de grote stedenbeweging, waarin hij een voortrekkersrol ziet weggelegd voor
Rotterdam. Zijn gedachtenspinsels hieromtrent werden in juni gepubliceerd in het
anarchistische maandblad de As.
Frans Vogel '35
was ooit Rotterdams meest begeerde fotomodel en is nu conservator van het literaire
verleden van deze stad. Hij publiceert met regelmaat in Passionate. Binnenkort
verschijnt zijn dichtbundel Te Gek Moment.
Rijn Vogelaar '69
is onlangs afgezwaaid bij de landmacht waar hij onderzoek deed naar
psychologische uitvalsfactoren bij mariniers. Dit beviel hem zo dat hij met succes
opnieuw solliciteerde voor nog meer onderzoek bij dezelfde instelling. Hij publiceerde
in Passionate en gaf enige maanden geleden de dichtbundel Achter Gordijnen in
eigen beheer uit.
Wolf de Wit '54
woont in Rotterdam. Hij schrijft korte verhalen, aforismen en sprookjes voor
volwassenen. Vooral met zijn sprookjes wist hij tijdens voordrachten op verschillende
Rotterdamse podia de aandacht van het publiek op zich te vestigen.
Bert Heemskerk
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Adriaan van Dis introduceerde hem in mijn leven. Hoewel hij in Frankrijk reeds een
bekende schrijver was en zijn werk tot ver buiten zijn geboorteland gelezen werd,
had ik nog nooit van hem gehoord. Zijn relaas over zijn ervaringen in het Albanië
van Enver Hoxha trok echter mijn aandacht. Hier was een groot verteller aan het
woord, besefte ik. En na lezing van De Schemering der Steppegoden schaarde ik
hem in het rijtje van Grote Oost-Europese K's: Franz Kafka, Ivan Klima, Milan
Kundera, György Konrád, Danilo Kis, en vanaf dat moment dus ook Ismail Kadare.
Nu wandel ik met Y. door de straten van zijn geboortestad. Gjirokastër is als een
openluchtmuseum dat wegens geldgebrek met sluiting wordt bedreigd. De
veertiende-eeuwse kalaja is nog steeds een imponerende vesting. Plompe, dikke
muren, opgebouwd uit dofgrijze stenen, die zo karakteristiek voor dit stadje zijn,
onderbroken door nog plompere torens, sluiten de heuvel af van de rest van de stad.
Alles is grijs in deze stad: de huizen, de straten en zelfs de bergen die in het laatste
licht van de zomeravond zilver worden als de keien in de stegen. Maar wie verder
kijkt ziet verwaarloosde huizen met kozijnen waarvan de verf is afgebladderd en
daken die eens door pannen bedekt waren. Je moet uitkijken waar je loopt, want het
wegdek van de smalle straten zit vol gaten. Het is alsof een orkaan het stadje onlangs
geteisterd heeft. Het verval wordt geaccentueerd door de troep in de bermen en het
afval op de berghellingen. Voor de Albanees is het, ruim tien jaar na het overlijden
van dictator Hoxha, nog altijd een daad van verzet, of een uiting van vrijheid, zijn
afval te dumpen waar het hem uitkomt. Sommige hellingen zijn geheel uit plastic
opgetrokken en wekken de indruk door een werkloze kunstenaar uit het Westen te
zijn aangelegd: zo'n postmoderne rommelaar die op Manifesta niet zou misstaan.
Y. wijst me de weg naar het geboortehuis van Kadare en daarna dat van Hoxha,
want de werkelijkheid is altijd ironischer dan schrijvers haar kunnen bedenken. Wie
in een roman de twee belangrijkste personages, de dictator en de democraat, in
hetzelfde stadje geboren laat worden, zal het verwijt krijgen dat dit gegeven
ongeloofwaardig is. Enerzijds de belangrijkste Albanese auteur van deze eeuw, de
altruïst, de verdediger van de mensenrechten, de democraat die zich altijd sterk heeft
gemaakt voor de vrijheid van meningsuiting, ook al vluchtte hij tijdens de tirannie
van Hoxha naar Parijs. Anderzijds de despoot die met harde hand regeerde, de egoïst,
de communist die ieder verlangen naar oorspronkelijk denken en handelen de kop
indrukte, de Albanese Mao die in z'n eigen Culturele Revolutie al het intellect en
talent wilde vernietigen, de alleenheerser die net als zijn Roemeense collega Ceausescu
het contact met de werkelijkheid volledig verloor en ten prooi viel aan een
stalinistische achtervolgingswaanzin. Als bescherming tegen een mogelijke invasie
liet Enver Hoxha 300.000 iglobunkers bouwen, zodat een groot deel van het huidige
Albanië uit een surrealistisch landschap bestaat. Het is alsof een enorm leger van
reuzen in de aardbodem is weggezonken en slechts de helmen van de soldaten nog
zichtbaar zijn.
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Als Gjirokastër de ziel van Albanië is, dan zijn Hoxha en Kadare de Yin en Yang
van dit Balkanland. Hoewel elkaars tegenpolen hebben zij dezelfde oorsprong en
vormen ze een eenheid die ondeelbaar is. Y. knikt instemmend wanneer ik 's avonds
op het terras deze vergelijking maak. Voor haar heeft het goede gewonnen, want in
Gjirokastër wordt Kadare geëerd en Hoxha verguisd. Zij is trots op haar woonplaats,
op haar land, zoals ze dat ook op haar christelijk geloof en haar taal is.
Iedereen hier op de Balkan heeft een god, een ras, een nationaliteit en een veelvoud
aan waarheden. Ik ben een blanke, Nederlandse atheïst, maar ik voel me veeleer een
statenloze agnost voor wie het geloof in welk mens of idee dan ook als absurd
voorkomt. Ik luister naar de Griek die zegt dat Macedonië geen natie is, de Hongaar
die uitlegt dat het de aard van de Serviërs is om te moorden, de christelijke Macedoniër
voor wie iedere moslim een Turk is, en naar al die andere bastaarden in deze raciale,
nationale en religieuze melting-pot. Het leven is zo ontzettend overzichtelijk als je
dit soort scheidslijnen trekt: je identiteit is helder en onomstreden. Soms zou ik dat
ook wel willen: echt geloven dat het iets voorstelt dat iemand in een oranje shirt een
bal tegen een netje schopt, dat brandende kaarsjes in een groot gebouw naar meer
dan alleen kuddegedrag verwijzen, dat mijn blanke huid niet alleen de kleur van het
kolonialisme is en mijn taal niet enkel een verzameling van moeilijk te vormen
keelklanken. Maar ik kan het niet. Aan al die vaandels, marcherende muziekkorpsen
en godsdienstige rituelen kan ik mijn identiteit niet ontlenen, omdat ze te pompeus,
te doorzichtig, of eigenlijk te simpel zijn.
Gedurende enige jaren dacht ik dat je je bestaansrecht aan je omgeving ontleende,
aan je altruïsme, onder het motto dat je aan een gedeeld noodlot veel troost en lol
kunt beleven. Maar ook aan dit soort jeugdig optimisme komt een eind. En zelfs al
wil Y. nog zoveel van mijn wantrouwen voor lief nemen, echt geloven doe ik zelfs
mijn eigen woorden niet meer. Het enige waar ik nog in geloof is egoïsme. En het
voordeel daarvan is dat het je nooit teleurstelt.
Y. is boos, zoals je dat bent op de Balkan. Ze verwijt me dat ik in wezen de
voorkeur geef aan de wereld van Hoxha boven die van Kadare. Natuurlijk is dat niet
zo. Zonder enige twijfel prefereer ik Kadare's wereld. Maar die van Hoxha staat
zoveel dichter bij de werkelijkheid.
Ik had het graag anders gewild.
Giel van Strien
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Aforismen
Geen enkel maritiem museum ter wereld kan zich meten met de Dode Zee.
Wat me zo ontzettend tegenviel aan m'n vakantie in Oostenrijk, was dat geen
van de bergen daar zo'n Tirolerhoedje droeg.
De zelfkant van de maatschappij is het toevluchtsoord voor hen die zichzelf
niet van kant durven maken.
Je kunt alleen verliefd worden op iemand die je zou kunnen vernietigen.
Als masturberen gaat vervelen, moet je het gewoon opnieuw proberen.
Vergeleken bij onze seksuele fantasieën heeft de werkelijkheid iets heel teders.
Wanneer je als kunstenaar geen succes hebt met je werk, wordt het tijd om iets
te gaan doen waarmee je ook geen succes hebt.
Kunstenaars die lijden onder hun miskenning doen er goed aan te beseffen dat
de Grootste Kunstenaar Van Ons Allemaal er liefst tien miljard jaar over deed
om door te breken.
Mijn politieke ambities beperken zich tot het onthoofden van mezelf.
Tot dusverre heeft de grote-stedenbeweging in Nederland iets buitengewoon
provinciaals.
Kees Versteeg
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De bezemwagen van Pythagoras
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‘Een zenuwarts in een oude stadswijk is net zoiets als glasblazen in de botsauto's,’
dacht Paalsteker toen hij halt hield bij een vitrine waarvoor vergeelde gordijntjes
waren gehangen die, zoniet het einde der tijden dan toch minstens groot onheil
voorspelden. ‘Dr. Bruinkool, zenuwarts’ vermeldde een wit bordje met zwarte letters
rechtsonder in de vitrine, waarvan de vensterbank bezaaid was met muggen, vliegen
en andere reeds lang verdroogde vliegmonsters. Paalsteker haalde zijn schouders op
en zuchtte diep. Erger dan het was kon het toch niet worden, dus waarom zou hij
niet naar binnen gaan. Met een brede zwaai gooide hij een grote glimmende ketting
om de dichtstbijzijnde lantaarnpaal en zette zijn nieuwste trapaanwinst vast. Een
fiets voor vijfentwintig gulden, het plezier van het leven zat in de kleine dingen. Het
karretje had hem gisteravond slechts vijf gulden gekost. ‘Psssst, hè, fiets, fiets?
Tientje.’ Gewoon doorlopen deed de prijs wonderbaarlijk snel zakken naar
zevenenhalf. Nog even doorlopen en dan op het juiste moment omdraaien. ‘Vijf
gulden.’
Fietssloten, dàt was booming business. Een fietsenmaker op de Binnenweg had
hem overtuigd.
‘Dat materiaal van tegenwoordig is gewoon ontbijtkoek mijnheer. En ze hebben
allemaal een betonschaar bij zich. Maar dit slot... Dat is dan negentienvijfennegentig.’
Geen pand zo rot of er zit wel een deurbel aan de post. Terwijl hij wachtte
probeerde Paalsteker vliegensvlug de omtrek van de deur waar hij voor stond te
berekenen. Twee maal de basis plus twee maal de hoogte. Hij moest er wel uit zijn
voordat de deur zou opengaan, anders liep het slecht met hem af. Zou hij ook nog
even snel de oppervlakte berekenen of was dat de goden verzoeken? Nee, maar niet
doen. Daar was de zoem-klik die elke zichzelf respecterende instantie laat inbouwen,
met geen ander doel dan de klant in te prenten dat wachten een indicatie is voor
kwaliteit en betrouwbaarheid; een teken dat de procedures zorgvuldig in acht genomen
worden, dat iedereen altijd en overal moet wachten en voor niets de zon opgaat. Wie
voor een dubbeltje op de eerste rang wilde zitten en dacht dat alles gemakkelijk ging,
was hier duidelijk aan het verkeerde adres.
De elektrische zoem-klikinstallatie werd bediend door een donkerkleurig popperig
vrouwtje die Paalsteker met haar ogen uitnodigde vooral verder te komen. Ze stond
achter een provisorisch getimmerd loket waarin scheef gemonteerde opengeschoven
raampjes hingen. Paalsteker liep door een kale ruimte naar het loket en wilde zich
voorstellen, maar de pop was hem voor.
‘Gaat u maar even in de wachtkamer zitten. Dr. Bruinkool komt zo.’ Hij keek om
zich heen en richtte zijn blik toen weer op de dreumes achter het loket. Ze strekte
haar poppenhuisarmpje uit naar de kale ruimte achter hem en lachte enkele scheve
tanden bloot. Paalsteker ging op een van de plastic stoelen zitten die langs een muur
waren geplaatst en staarde naar de grond.
Dit was dus de wachtkamer. Veel was er niet gedaan om de patiënten een beetje
op hun gemak te stellen. Nergens een tafeltje met jaren oude tijdschriften, geen poster
of schilderij aan de wanden. Wel lagen er veel uitgetrapte peuken
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op de vloer, kenmerk van elke zenuwlijder. Het pand moest vroeger dienst gedaan
hebben als winkel, een andere verklaring voor de zinloos lege etalage was er niet.
Het moest minstens drie compartimenten tellen. Naast de wachtkamer en de receptie
moest er immers ook nog een ruimte zijn waar Dr. Bruinkool zijn toverkunsten
vertoonde. Want dat het toverkunsten waren, daar hoefde niet meer aan getwijfeld
te worden. Niets was hier met liefde gemaakt. De schrootjes en schotjes, alles was
even scheef tegen de wanden gesmakt. Het was als het leven zelf: geconstrueerd
door een timmerman met een lui oog.
In tegenstelling tot zijn kantoor zag Dr. Bruinkool er keurig uit in zijn grijze driedelige
pak met bijpassende stropdas. Het was een kleine, dikke man die merkwaardig genoeg
smalle schouders en een klein hoofd had, en zodoende in een punt leek te eindigen.
Paalsteker vond dat Bruinkool veel weg had van een kegel en besloot meteen bij
benadering Bruinkools oppervlakte te berekenen. Eens kijken, straal grondvlak
gedeeld door apothema, uitkomst maal driehonderdzestig graden en...
‘Goed mijnheer Paalsteker, vertelt u eens, wat scheelt eraan.’ Paalsteker zuchtte
nog maar eens diep en keek Dr. Bruinkool diep in de ogen.
‘Het is allemaal niet zo eenvoudig.’ Bruinkool stond op en liep naar een groot
aquarium dat zich achter zijn bureau bevond.
‘Eenvoudig is het nooit,’ zei hij afwezig en tikte tegen het glas waarachter
felgekleurde tropische vissen zwommen.
‘Begint u toch maar. Vertel het maar in uw eigen woorden, zoals u vroeger moest
doen bij een spreekbeurt op school.’
‘Daar heeft het nu juist alles mee te maken, met die school.’
‘Mmmmm,’ was alles dat Bruinkool uitbracht, druk als hij was met het voeren
van zijn visjes. Een minutenlange stilte volgde.
‘Ze worden al goed vet,’ zei Bruinkool terwijl hij naar het aquarium bleef staren.
‘Maar goed, daar komt u niet voor. Ach mijnheer Paalsteker, het heeft toch altijd
met dezelfde dingen te maken. Is het niet de school, dan zijn het de ouders of de
buurt of die ene vreselijke oom die niet van zijn neefjes af kon blijven. Of al deze
dingen bij elkaar. Alle troep ligt altijd in jeugdervaringen besloten, maar wat kopen
we daar voor? Belangrijker is dat u mij vertelt waar u mee zit, dan kan ik bekijken
hoe ik u ervan af help.’
Paalsteker liet het hele verhaal van Bruinkool in zijn hoofd nog eens de revue
passeren. Hoeveel woorden had de man gesproken. Achtentachtig woorden maal
zijn eigen woorden. Eens kijken, achtentachtig maal achttien. Jezus, kon er niet iets
tegen elkaar weggestreept worden? Bruinkool was weer achter zijn bureau gaan
zitten.
‘U moet wel een keer gaan praten hoor, mijnheer Paalsteker. Zo komen we
nergens.’
‘Het zijn die dromen,’ begon Paalsteker. ‘Het begon enkele jaren geleden. Zo eens
in de twee maanden droom ik dat ik weer in de klas zit bij wiskunde. U moet weten
dat ik vroeger vreselijk slecht was in dat vak. Of eigenlijk bang, bang dat ik het niet
zou begrijpen, met als gevolg...’
‘Dat u het op zeker moment niet meer
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begreep,’ onderbrak Bruinkool hem.
‘Eh, ja daar komt het wel op neer.’
‘Mmmmm, gaat u verder mijnheer Paalsteker.’
‘Nou eh, ik dacht dat het allemaal heel erg moeilijk was, een soort geheimtaal
alleen bestemd voor ingewijden. Wie erbuiten stond begreep niets van het leven.’
‘Wat heeft het leven met wiskunde te maken?’ vroeg Bruinkool.
‘Alles natuurlijk, hoe kunt u dat nou vragen. Neem bijvoorbeeld een getallenlijn.
In het midden zet u een nul, dat noem ik het heden. Links van die nul bevindt zich
het verleden, dat zijn de negatieve getallen. Rechts van de nul is de toekomst, de
positieve getallen. Elk negatief getal afgetrokken van de nul vormt een positief getal.’
‘Ja, en wat dan?’ reageerde Bruinkool stoïcijns. Paalsteker schudde het hoofd over
zoveel onwetendheid.
‘Heden min verleden is toekomst.’ Bruinkool pakte een potlood en tekende op een
kladblaadje een lijn. In het midden zette hij een streep en schreef er een nul bij. Links
zette hij op een willekeurige plaats een streep met een acht. Daaronder: ‘0 - (-8) =
8. Heden min verleden is toekomst.’ Vervolgens schoof hij het vel naar Paalsteker
toe.
‘Dit bedoelt u?’ Paalsteker knikte, blij dat de man hem begreep. Bruinkool maakte
wat klakkende geluiden met zijn tong, stond op en liep weer naar zijn aquarium waar
hij een grote gestreepte vis bestudeerde. Wat was dat toch steeds met die vissen?
Paalsteker berekende de inhoud van het aquarium en probeerde tevens te berekenen
hoeveel gestreepte vissen er maximaal in pasten als je de beesten liet opdrogen en
op zou stapelen.
‘Mijnheer Paalsteker, vertelt u mij eens, wat gebeurt er als u het positieve getal
acht aftrekt van nul?’ Hij keek naar Bruinkool, wiens blik tijdens het stellen van de
vraag voortdurend op de gestreepte vis bleef gericht.
‘Maakt u de som maar even op het blaadje.’ Paalsteker trok een lijn, zette ergens
een nul neer en kwam na aftrek van het getal acht bij min acht.
‘En wat is heden min verleden nu, mijnheer Paalsteker?’ Paalsteker keek nog eens
naar het vel, herhaalde de berekening en kwam weer bij min acht uit. Een gevoel
van paniek begon greep op hem te krijgen. Hoe kon Bruinkool, die zich alleen voor
zijn vissen leek te interesseren, zomaar een streep halen door een theorie waarover
zo lang was nagedacht. Hiermee was toch wel aangetoond dat de man een tovenaar
was. Ineens ging Paalsteker een licht op.
‘Ik heb u door mijnheer Bruinkool. Maar toegegeven, het is een goede truc. Ik
was er bijna ingestonken. Wat u doet is heden min toekomst, dat is verleden.’ Trots
schreef Paalsteker de twee sommetjes naast elkaar en schoof het vel terug naar
Bruinkool: 0 - (-8) = 8 en 0 - 8 = -8. Bruinkool bekeek de sommen.
‘Wat is nu eigenlijk echt uw probleem, mijnheer Paalsteker? Toch niet dat u de
tijd op een getallenlijn laat koorddansen? Kom, voor de draad ermee.’ Paalsteker
staarde naar Bruinkool die weer was gaan zitten en nu druk in de weer was met een
zakmes een scherpe punt aan een tak te snijden.
‘Wat bent u toch aan het doen. Ik vertel u mijn
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problemen en u doet niets anders dan...’
‘Noemt u dat vertellen? Mijnheer Paalsteker, u heeft nog nauwelijks iets verteld.
Waar bent u toch bang voor, dat ik u gek vind? Ik heb de afgelopen twintig jaar alles
voorbij zien trekken, van de eenvoudige kattenfobie van een huisvrouw tot de
professor, die er geen been in zag hier te komen verklaren dat zelfdenkende stofzuigers
de wereld zouden veroveren en we, om ons te beschermen, allemaal met een stofzak
over ons hoofd moesten gaan lopen. Uw verhaal moet wel héél kras zijn als u denkt
daar nog overheen te kunnen.’
Bruinkool legde zijn wijsvinger op de punt die hij aan de tak had gesneden en leek
tevreden met zijn werk. Hij stond op en begon, de tak onder zijn arm geklemd
houdend, met kleine, bedachtzame passen om zijn bureau en zijn cliënt te lopen.
‘En nu is het afgelopen!’ schreeuwde Paalsteker.
‘Is het soms niet erg genoeg dat ik in de supermarkt moet berekenen hoeveel
suikerklontjes alle dozen bij elkaar bevatten? En dat terwijl ik alleen maar even suiker
wil kopen. Het aantal tegels in een straat, de bladeren van een boom, de hoeveelheid
grassprieten in het Feyenoordstadion, ja zelfs de totale hoeveelheid haar van de
wereldbevolking, ik moet het allemaal berekenen. God nog an toe, hoe gek moet je
zijn om bij u nog enigszins indruk te maken?’
‘Hebbes!’ Aan de tak spartelde in doodsnood een vis.
‘U denkt dus dat u gek bent?’ Paalsteker kon geen woord uitbrengen.
‘We zullen zien, mijnheer Paalsteker, we zullen zien.’ Bruinkool trok de vis, als
betrof het een stuk vlees aan een barbecue-pen, van de tak en schrokte het beest naar
binnen.
Weer op straat constateerde Paalsteker dat zijn dure fietsslot gestolen was. De fiets
stond er nog, alsof de meesterkraker, geïmponeerd door de schoonheid van de kluis,
de kluis had meegenomen zonder zich te bekommeren om de inhoud.
Paalsteker was al bijna de straat uit toen hij iemand zijn naam hoorde gillen. Het
was Bruinkools assistente die met een gele kaart stond te zwaaien. Paalsteker remde,
draaide de fiets, maar bleef staan waar hij was omgedraaid.
Met zijn ogen half dichtgeknepen probeerde hij de afstand te schatten tot de dwerg
die daar in de verte stond te springen en schreeuwen. Honderdvijftig meter, meer
kon het niet zijn. Hij schatte het springpopje zelf hoogstens op 1.50 m. De afstand
tot en de hoogte van de assistente waren rechthoekszijden. Hij kon de denkbeeldige
derde zijde, die bij zijn tenen begon en in haar kruin eindigde, dus uitrekenen. Een
voldane glimlach verscheen op zijn gezicht toen hij de fiets weer in beweging zette.
Hij moest de derde zijde berekend hebben voordat hij de dreumes bereikt had, er
was geen tijd te verliezen.
‘Een meter vijftig in het kwadraat plus honderdvijftig meter in het kwadraat,’
profeteerde hij hardop. Dat was twee en een kwart plus
tweeëntwintigduizendvijfhonderd. Paalsteker was nog zo'n vijfenzeventig meter van
de vrouw met de kaart verwijderd.
Een enorme paniek overviel hem. En niet alleen
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omdat hij ontdekte dat hij uit de som nog de wortel moest trekken, wat zelfs bij
eenvoudiger getallen in vijfenzeventig meter al niet mee viel.
Nee, wat hij ontdekt had was veel erger. De rechthoekszijde waarlangs hij fietste
was constant aan verandering onderhevig. Sterker, als ab2 + bc2 inderdaad ac2 was,
dan ging de hele rechthoek er tijdens zijn rit anders uitzien. Hij moest die berekening
maar laten zitten. Op de pedalen! Het was zaak nu alles op alles te zetten, want die
derde zijde werd, door het afnemen van een van de rechthoekszijden, steeds steiler.
Er was eigenlijk nog maar een redding mogelijk en wel wanneer de vrouw haar zeer
bescheiden lengte zou weten terug te brengen tot het formaat van een luciferdoosje.
De kans dat de vrouw voor zijn ogen in minder dan geen tijd tot een dergelijk formaat
zou verschrompelen, achtte Paalsteker gering.
Steeds sneller ging het. Paalsteker bereikte het punt waar geen sprake meer was
van rechthoekszijde of schuine zijde. De straat was op zijn kant gezet. Recht naar
boven ging het nu. Voetgangers kleefden aan het trottoir als vliegen die tegen de
muur oplopen, lantaarnpalen hingen als keilbouten horizontaal in het zwerk.
‘Remmen mijnheer Paalsteker!’ Een ijzingwekkende klap volgde.
De voordeuren in de straat werden opengerukt. Als dolgedraaide vogels die hun
koekoeksklok ontvlucht zijn snelden de mensen de straat op, blij dat er eens iets
gebeurde.
Veel bewoners werden acuut misselijk van wat ze zagen en renden, lijkwit, in
paniek terug naar hun woning.
‘Een ambulance, laat iemand snel bellen,’ gilde een vrouw. Paalsteker lag op zijn
rug en kon zich niet bewegen. Hij had het warm en voelde zijn krachten nu snel
afnemen. Kwam door dat fietsen natuurlijk. Maar hij moest niet opgeven, hij was er
bijna. Met een gelukzalige glimlach staarde hij naar de hemel die hem, door de
druppels bloed die in zijn ogen liepen, aan een mooie zomerse zonsondergang deed
denken.
De bezemwagen van Pythagoras kwam met gillende sirene de straat in. Dikke
druppels zweet rolden van Paalstekers voorhoofd. Hij zag een oude man met een
stopwatch bij de finish staan. Was het zijn wiskundeleraar? Het werd drukker langs
de weg. Zangkoren, confetti, ja zelfs een feestband. En dat allemaal om hem over
die laatste meters heen te helpen. Er werd gezongen van infuus en drukverband.
Paalsteker werd de ambulance ingeschoven. De assistente van Bruinkool gaf de
gele kaart met Paalstekers persoonlijke gegevens aan een van de broeders, waarna
de ziekenwagen met hoge snelheid verdween.
Paalstekers borst ging als een razende op en neer. De kap die over zijn mond en
neus was geplaatst bracht geen verlichting. Hij probeerde de broeder bij zijn jas te
grijpen, maar kwam niet verder dan een graaiende beweging in de richting van zijn
hartstreek. In een geweldige eindsprint ging hij de finish over.
Paul van der Schoor
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Kinderwagens begeleid door zwangere moeders en geüniformeerde vaders, banken
gereserveerd voor baboesjka's die zich alleen van elkaar onderscheiden door de
kleur van hun hoofddoek, strak aangelegde kiezelpaden, een fontein omringd met
monumenten van culturele grootheden als Glinka, Lermontov en Gogol,
zondagmiddagrust en berkebomen even hoog als de aan weerszijden van het park
oprijzende classicistische gevels.
Verderop bevindt zich een drietal plastic tafels en een vijftal plastic stoeltjes.
Rechts ervan staat een kiosk waar bier, wodka en koffie te koop is. Het bier per liter,
de wodka per gram en de koffie per half bekertje. Een levende prop van matrozen,
kinderen en dronken vrouwen verdringt zich zwijgzaam voor het kleine venster. Al
de dorstigen krijgen ruim de tijd om te luisteren naar de transistor die linksboven
het venster aan het houtwerk is opgehangen. We luisteren naar een dichter die met
gedragen stem zijn Russische verzen declameert.
Na een eerste week van grenzeloze verbijstering over al datgene wat in Petersburg
anders bleek te zijn dan ik met mijn westerse voorstellingsvermogen had kunnen
voorzien, belde ik aan bij ene Dimitri Tsjekálov, zoon van de critica Jelena Oesjakóva
en de dichter Alexander Koesjner. Hen had ik een week voor mijn vertrek ontmoet
op Poetry International en mijn vragen over het literaire leven in Petersburg waren
beantwoord met een uitnodiging om hen op te zoeken èn met een lijst van 25 namen
en telefoonnummers van dichters, schrijvers en critici. Geen van hen, zo werd er bij
gezegd, zou in staat zijn iets anders dan Russisch te spreken, maar dan was er altijd
nog zoon Dimitri, tolk en vertaler van professie en ook zijn telefoonnummer werd
bijgeleverd.
Het donkere gangenstelsel van Dimitri's woning was gevuld met een vernuftig web
van waslijnen, dat zo laag was opgehangen dat het mij niet duidelijk was of men er
overheen diende te springen dan wel onderdoor moest kruipen. De vloer had het
delta-vormige aanzien van een plattegrond van Petersburg nadat in het voorjaar het
ijs is ontdooid. De muren waren onzichtbaar achter reeksen boekenkasten. Lampen
bevonden zich alleen op plekken waar gelezen kon worden. Iedere kamer, zo ook de
keuken, rook naar wasgoed en oud papier. Gezeten onder een immense
macramé-lampekap, waarvan de diameter vrijwel even groot was als de door haar
verlichte keukentafel bespraken wij de stad en haar literatuur.
Dimitri was een wandelend woordenboek, of beter gezegd, zijn bewegingen vonden
plaats in een woordenboek. De inhoud van de kasten vormde de oppervlakte van zijn
mentale en verbale universum. De keukentafel raakte bezaaid met woordspelingen,
met de meest ongewone Engelse en Russische uitdrukkingen, met een overvloed aan
taalkundige verwijzingen. Twee weken verder zou ik, na een lang interview met een
redacteur, Dimitri voorstellen om ergens een pilsje te gaan drinken. Zelden heb ik
iemand zo hulpeloos in zijn eigen stad op straat zien staan. Het bestaan van cafés of
oudrussische bierkelders leek tot dan toe geheel aan hem voorbijgegaan.
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Van de lijst met namen was de helft hem niet bekend. Van de andere helft wist Dimitri
te melden dat zeker nog eens de helft de stad uit was. Niet voor een paar dagen, maar
voor de gehele zomer: de vloek van de datsja, ik had het kunnen weten en ik kon het
begrijpen. De allesdoordringende geur van kattepis die, ondanks de afwezigheid van
katten, de straten en de trappenhuizen van Petersburg in zijn greep hield, deed ook
mij regelmatig naar zuurstof en berkebossen verlangen.
Ook de ouders van Dimitri, de critica en de dichter, waren onverwacht naar hun
zomerhuis gegaan. Al wat ik kon doen was hopen dat zij weer even onverwacht
zouden terugkeren. Van het resterende kwart van de lijst was volgens Dimitri lang
niet iedereen interessant, maar vier of vijf mensen werden door hem goedgekeurd
en vervolgens direct gebeld. De dichter en redacteur Alexei Poerin moest de volgende
dag op z'n werk teruggebeld worden, de schrijver Valery Popov was volgens zijn
moeder richting datsja vertrokken, de criticus Samuel Loerjé nam de telefoon niet
op en de vrouw van Israel Metter, schrijver van korte verhalen, kwam met de trieste
mededeling dat haar inmiddels 87-jarige echtgenoot ziek en derhalve aan bed
gebonden was. Zij beloofde wel om terug te bellen zodra haar man in staat zou zijn
om ons te ontvangen. Ten slotte meldde de avantgardistische dichteres Jelena Schwartz
dat zij er geen heil in zag om iemand te ontmoeten die haar werk niet had gelezen
en die haar niet een uitnodiging voor Poetry International 1997 kon garanderen.
Toen later op de avond Dimitri's vrouw thuis kwam van haar werk werd de
keukentafel veroverd door sterke thee en broodjes worst. Svetlana bleek directrice
van een bibliotheek.
Vrijwel dagelijks belden Dimitri en ik elkaar over het laatste nieuws. Wie was er
naar Petersburg teruggekeerd en wie van dezen was inmiddels niet weer vertrokken?
Had de secretaresse van de redacteur inmiddels teruggebeld en was de dichter nog
te druk met andere zaken? We besloten nieuwe namen aan de lijst toe te voegen,
maar het mocht niet baten. Halverwege de derde week begon ik de moed op te geven.
Zowel van de mensen die de stad uit waren als van hen die zich wel in Petersburg
bevonden kregen we keer op keer te verstaan dat oktober toch echt een meer geschikt
tijdstip zou zijn.
Maar we hielden vol. Dimitri met telefoneren en ik met Dimitri onder druk te
zetten. En bij het ingaan van mijn laatste week was er een eerste afspraak, bevestigd
en wel, met Samuel Loerjé. Geen proza- of poëzieschrijver, maar een criticus van
formaat en tevens de prozaredacteur van het literaire maandblad ‘Njewá’. In
Rotterdam was ik gewaarschuwd voor de heer Loerjé, voor ‘zijn cynisme en zijn
pessimisme, voor zijn melancholie en zijn koketterie’, maar ook dit bleek geheel
anders dan verwacht. Samuel Loerjé was de vriendelijkheid zelve en, ondanks
vrijdagavondvermoeidheid en interrumperende collega's, praatte hij twee pakjes
sigaretten leeg en twee cassettebandjes vol.
De volgende ochtend belde tot mijn grote vreugde Dimitri om te zeggen dat zijn
ouders, de dichter en de critica, even terug in de stad waren en dat zij ons derhalve
even konden ontvangen. Wat klonk als een kortstondige audiëntie werd

Passionate. Jaargang 3

21
een drie uur durende uitwisseling van Russische verhalen en Hollandse verbazing.
Op de dag voor mijn vertrek volgden er nog een derde en een vierde gesprek. Met
de voorzitter van de poëzieafdeling van de schrijversvakbond, en twee uur later met
Alexei Poerin, de poëzieredacteur van het tijdschrift ‘Zwjezdá’. De trolleybus die
ons op die laatste middag van de ene naar de andere afspraak bracht, was voller dan
ooit. Er werd geschopt en gescholden door mensen aan wie het uitstappen werd belet.
Wie in zijn leven een gebrek aan lichamelijk contact heeft, hoeft enkel een
abonnement op het openbaar vervoer van Petersburg te nemen.
*
Petersburg is 300 jaar geleden ontstaan en tegelijk met haar ontstond de Russische
literatuur. Het zijn Petersburgers als Derzjawin en Poesjkin geweest die de Russische
literatuur van de grond hebben gekregen en de Russische poëzie is dan ook vanaf
haar eerste begin beïnvloed geweest door het classicisme van de gevels van
Petersburg. In weinig andere steden zijn poëzie en architectuur zo onlosmakelijk
verbonden.
Ook nu nog vormen de stad en de literatuur elkaars spiegel. In de voormalige
woningen van Poesjkin, Blok en Achmatova zijn op liefdevolle wijze musea ingericht.
Op gevels kom je gedenkplaten tegen van schrijvers als Tolstoj en Gogol of van de
begin dit jaar overleden dichter Joseph Brodsky. In een eethuis wordt een dronken
maar welgemeende poging tot verleiding nog altijd ingezet met behulp van
vroeg-twintigste-eeuwse poëzie en op de televisie wordt één van 's lands bekendste
dichters, Jevgeni Rejn, onderworpen aan telefonische vragen van kijkers. (Wanneer
zal de Nederlandse televisie de woorden van een dichter als Hugo Claus of voor mijn
part Jean-Pierre Rawie zo veel belang toekennen dat hij, niet om vijf uur 's middags
of tegen middernacht, maar om acht uur 's avonds zijn geloof mag verkondigen?)
De levens van de schrijvers, van hun personages en van de lezers lopen in deze
stad door elkaar heen. Aan het wonderschone Gribojedova-kanaal staat het huis waar,
naar al de waarschijnlijkheid die fictie eigen is, Dostojevski's antiheld Raskolnikov
zijn bijl in het hoofd van de woekeraarster sloeg. Het café waar Poesjkin zijn
secondant ontmoette op weg naar het voor hem fatale duel is nog altijd een café, al
wordt er geen Russisch meer gesproken. De kanalen Fontanka en Mojka, de Njevski
prospekt en de Litjeni prospekt, 's lands grootste strafgevangenis ‘De Kruisen’, ze
zijn allemaal terug te vinden in het leven en het werk van uiteenlopende schrijvers
als Dostojevski en Mandelsjtam of, om bij de tijd te blijven, Brodsky en Koesjner.
Deze stad met haar Europese architectuur, met haar stank waar geen Oostzeewind
tegenop gewassen is, met haar zomerse ‘witte nachten’ waarvan de lichtval aan het
onwaarschijnlijke grenst, met haar tientallen grachten en zijrivieren die evenveel
vocht doorlaten als de slokdarm van willekeurig welke Rus - deze stad verschaft
afdoende decor om een hele literatuur op te baseren.
De vele boekhandels vertellen echter een
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ander verhaal. Van hedendaagse schrijvers en dichters is vrijwel niets te vinden. De
oplagen zijn klein en snel uitverkocht; van herdruk is geen sprake. Anna Karenina
ligt te midden van boeketreeks en science-fiction. De verhalen van Tsjechov staan
rug aan rug met een cursus ‘Engels voor managers’, een handleiding voor de kweek
van oesterzwammen en een naslagwerk dat met behulp van illustraties inzicht
verschaft in Uw zenuwstelsel. De postmodernistische theorie wordt hier in praktijk
gebracht. Men doet er goed aan om op weg naar een boekhandel eerst alle
‘boekentafels’ in de metrostations te bekijken. Met enig geluk vind je daar het
allernieuwste en het allang niet meer verkrijgbare naast elkaar en voor een minimale
prijs.
Petersburg kent drie literaire bladen; ze zijn in één winkel te koop. Het zijn deze 240
pagina's dikke ‘boekbladen’ die, ondanks hun moeizame bestaan, een redelijk beeld
verschaffen van het huidige literaire klimaat in Petersburg.
Het oudste tijdschrift ‘Zwjezdá’, oftewel ‘Ster’, bestaat sinds de jaren twintig en
biedt tegenwoordig voornamelijk essays over de meest diverse culturele onderwerpen
aangevuld met, naar eigen zeggen, middelmatig proza en acht pagina's poëzie. Het
is gedrukt op krantenpapier, het kent maximaal één illustratie en het geldt als een
‘tijdschrift van intellectuelen en voor intellectuelen’.
De publicisten komen merendeels uit de journalistiek; de tijd dat poëzie werd
geschreven door technici en ingenieurs is voorbij. Het blad kent een eigen kring van
dichters en schrijvers die het in de loop der jaren volgt, maar het richt zich ook op
het vinden van nieuw talent. ‘Zwjezdá’ publiceert tevens werk van Russische
schrijvers die bij voorbeeld in Israël of de V.S. wonen, en meer dan de andere bladen
is zij er toe bereid om in het Russisch vertaald werk op te nemen.
Het net als ‘Zwjezdá’ maandelijks verschijnende ‘Njewá’ is opgericht in 1955 en
is, eveneens naar eigen zeggen, vooral geschikt om te worden gelezen in het openbaar
vervoer. In vergelijking tot ‘Zwjezdá’ is de inhoud van ‘Njewá’ gevarieerd en minder
intellectueel; zowel stijl als kwaliteit kunnen sterk verschillen. In het laatste nummer
is bijna alle poëzie van de hand van schrijvers die al meer dan een halve eeuw
werkzaam zijn in de literatuur. Het is, in de woorden van redacteur Samuel Lourjé,
meer hun volharding die met een publikatie wordt beloond dan de kwaliteit van hun
werk.
Op de omslag is iedere maand een twintigtal vrolijke, blauwe golven terug te
vinden, verwijzend naar de rivier waaraan het tijdschrift zijn naam ontleent. Het is
een niet geheel natuurgetrouwe weergave, want in werkelijkheid golft deze rivier
niet en evenmin is zij blauw te noemen. Zware metalen en een even poreus als
radioactief schip op de bodem van het nabijgelegen Ladoga-meer zorgen er voor dat
de Njewá nog maar eens in de tien winters zodanig dicht weet te vriezen dat het
veilig is om over het ijs naar een ander stadsdeel te lopen.
Het derde en misschien wel meest interessante tijdschrift heet ‘Post Scriptum’ en
is tot nu toe vijf maal verschenen. Het kent het voordeel een viermaandelijks blad te
zijn en weet derhalve een
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hogere kwaliteitsnorm te hanteren, zowel wat de vormgeving als de inhoud betreft.
Het wordt mede geredigeerd door dezelfde Samuel Loerjé, en het laatste nummer
biedt o.a. een nagelaten brief van Joseph Brodsky en gedichten van Alexei Poerin,
de poëzieredacteur van ‘Zwjezdá’. De kruisbestuiving is in Petersburg sterker dan
de concurrentie.
‘Zwjezdá’, ‘Njewá’ en ‘Post Scriptum’ houden zich verre van wat zij noemen
‘esthetisch pluralisme’; de tijdschriften presenteren zichzelf als waarlijk Petersburgse
bladen. Zij beroepen zich op het feit dat binnen de eenheid van de Russische literatuur,
de Petersburgse stroming een aparte zijtak vormt. Beroemde namen als Osip
Mandelsjtam en Anna Achmátova gelden als Petersburgse dichters, terwijl bij
voorbeeld Boris Pasternak en Marina Tsvetájeva beschouwd worden als exponenten
van de Moskouse school. Over de verschillen en de overeenkomsten tussen de
Petersburgse en de Moskouse poëzie valt een apart verhaal te schrijven, maar in het
kort gezegd is de poëzie uit Petersburg, of Leningrad, meer klassiek en aan regels
gebonden dan de poëzie uit Moskou, alwaar men zich pleegt over te geven aan een
extraverte, romantische kijk op het bestaan. In Moskou is men meer geïnteresseerd
in het weerleggen dan in het aanvaarden van de regels. Hoe waar dit ook is, het is
tevens een manier van de Petersburgers om zich te distantiëren van de Sovjet-poëzie,
wier grote namen als Jevtoesjenko en Woznezjenski uit Moskou kwamen.
Naast de drie genoemde bladen zijn er de afgelopen tien jaar veel uiteenlopende
initiatieven genomen voor nieuwe literaire bladen maar wat al deze initiatieven
gemeen hebben is dat zij na twee of drie nummers het bijltje er bij neer gooiden. Een
blad dat tot aan nummer acht kwam was ‘Wjestnik’, oftewel ‘Bulletin’, het tijdschrift
dat geacht werd de encyclopedie van de voormalige ‘samizdat’ of dissidentenliteratuur
te worden. Maar ook ‘Wjestnik’ liep vast in de goede bedoelingen van de
hoofdredacteur, in diens neiging om reeds uitgegeven materiaal te herdrukken en in
het gebrek aan financiën.
Afgezien van nieuwkomer ‘Post Scriptum’ hebben de literaire bladen van Petersburg
een even tumultueus als saai verleden. ‘Zwjezdá’ begon als een eigenzinnig blad,
ondanks de brave Sovjet-symboliek van haar naam. In de jaren dertig publiceerde
het proza dat toentertijd nergens anders gepubliceerd kon worden. Na de voor
Leningrad zo rampzalige Tweede Wereldoorlog bereikte het culturele klimaat een
dieptepunt en in 1946 werd ‘Zwjezdá’ gedwongen haar redactie en haar koers te
veranderen. Het op dat moment tweede literaire blad, ‘Leningrad’ geheten, werd
door Stalin wegens vermeende overtolligheid geheel opgedoekt.
Pas twee jaar na de dood van de ‘Osseet met brede borstkas en kakkerlakkensnor’,
in 1955, was er weer ruimte voor een nieuw blad, ditmaal ‘Njewá’ genaamd. Toch
zou het nog enige decennia duren eer zowel ‘Njewá’ als ‘Zwjezdá’ over een eigen
gezicht konden beschikken. Tot aan de perestrojka van Gorbatsjov waren zij vooral
gevuld met gehoorzame sociaal-realistische lectuur en met weinig of geen origineel,
zelfstandig denkwerk. De enkele poging die in die richting werd ondernomen, leidde
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steevast tot het ontslag van de desbetreffende redacteur. Relatief voordeel van deze
vorm van ‘overheidssteun’ was wel dat van beide bladen de oplage rond de 300.000
exemplaren kwam te liggen.
In de eerste jaren na de perestrojka zou dit getal echter nog overtroffen worden.
Toen eindelijk de publikatie werd vrijgegeven van het werk van schrijvers als
Solzjenitzin en Achmátowa bereikten de tijdschriften een record-oplage. Een blad
als ‘Njewá’ publiceerde in '87 de gedichtencyclus ‘Requiem’ van Anna Achmátowa,
en in '88 ‘Sofja Petrovna’ van Lidia Tjoekovskaja, één van de belangrijkste korte
verhalen over de Stalin-terreur. Dankzij deze langverwachte publikaties kwam de
oplage rond het half miljoen.
Nu, in 1996, kent ‘Njewá’ een oplage van 25.000 en ‘Zwjezdá’ slechts 12.000. Er
is, zoals gezegd, in Petersburg maar één boekhandel waar de bladen te koop zijn;
van particuliere abonnees is vrijwel geen sprake meer. De redactie van ‘Njewá’ heeft
inmiddels de helft van haar kantoorruimte moeten verhuren aan een edelstenenfirma.
Het grootste deel van haar oplagen gaat naar de bibliotheken verspreid over heel
Rusland, maar dit is alleen mogelijk dankzij een ‘ontwikkelingsproject’ van een
Amerikaanse maecenas. Zoals mij verteld werd, is er onlangs door deze maecenas
een nieuwe voorwaarde gesteld voor het continueren van zijn onmisbare subsidie:
‘Njewá’ moet verhuizen naar Internet.
Loerjé had een zeer pessimistische kijk op de literaire stand van zaken. Rusland is
in zijn ogen snel aan het vergrijzen en er is weinig jong talent te vinden. Hij vergeleek
de situatie met een gebroken kompas: geen richting, geen concept, geen stijl. De
oude literaire waarden en criteria hebben afgedaan en hun plaats is nog niet opgeëist
door een nieuw geluid. De weinige interessante schrijvers waren volgens Loerjé toch
ook niet veel meer dan eendagsvliegen, zoals Vladimir Sjarov en de ook in het
Nederlands vertaalde Tatjana Tolstaja, beiden overigens afkomstig uit Moskou. In
een miljoenenstad als Petersburg is een aantal van drie literaire bladen, volgens
Loerjé, te veel. Een standpunt dat mij deed denken aan het argument van Stalin, toen
deze het blad ‘Leningrad’ het bestaansrecht ontzegde. Met dien verstande dat Loerjé
zijn conclusie baseert op een gebrek aan kwaliteit, terwijl Stalin hoogstwaarschijnlijk
geïrriteerd was door een teveel aan kwaliteit. Gelukkig voor Samuel Loerjé zou Stalin
hem, een jood, een niet-partijlid, een man met een militair verleden als gewoon
soldaat (i.p.v. officier zoals gebruikelijk voor mannen met een universitaire graad),
nooit als lid van een redactie hebben getolereerd.
Zijn collega van ‘Zwjezdá’, Alexei Poerin, zag de toekomst een stuk minder
negatief. Volgens hem is er wel degelijk nieuw talent en ligt het probleem eerder in
het feit dat binnen de Russische literatuur de standaard zo hoog is. De twintigste
eeuw heeft immers een ongewoon hoge concentratie aan Russische ‘klassieken’
opgeleverd. Voor schrijvers die nu beginnen valt de vergelijking ongunstig uit.
Het probleem blijft dat in de Sovjet-periode de literatuur of wat daar voor doorging
niet alleen
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beter af was qua middelen en geld, maar dat in die tijd ook duidelijk was wat een
schrijver moest schrijven. Niet alleen de officiële maar ook de dissidente literatuur
had haar positie bepaald. Als een schrijver vertelde over het gebrek aan medicijnen
in de ziekenhuizen of over het teveel aan KGB-agenten voor de ingang van zijn huis,
dan was hij of zij een goed schrijver. Na de perestrojka werd deze functie
overgenomen door de journalistiek en werd de schrijver teruggeworpen op zichzelf.
Volgens Loerjé is dit niet veel meer dan een terugkeer naar de normale situatie, maar
helaas is het wel een slecht moment om meesterwerken te verwachten. Hij ging zelfs
zo ver om de Russische literatuur een klinische dood toe te kennen. Maar, zo zei hij,
‘vanochtend heb ik een artikel uit 1866 gelezen waarin hetzelfde werd gesteld. Later
in dat jaar verschenen “Misdaad en straf” en “Oorlog en Vrede” voor het eerst in de
winkels.’
*
Drie dagen voor mijn vertrek vond ik naast de dagelijkse avondsoep en een in zure
room gewassen komkommer, op de keukentafel een briefje met het telefoonnummer
van ene Valentina, vriendin van mijn gastvrouw Loedmila. Deze Valentina zou mij
voor kunnen stellen aan een meneer Fonjakóv, de leider van een zekere poëziegroep.
Zelf was Valentina directrice van de firma ‘Kloto’, als ik het goed begrepen heb een
dochteronderneming van 's werelds grootste liefdadigheidsorganisatie. Toen ik
Valentina aan de lijn had bleek zij de heer Fonjakóv niet persoonlijk te kennen maar
wel een vriend van hem, of op z'n minst een kennis, ene Anatoli die, zo werd bij
herhaling benadrukt, ‘artist’ was. Valentina zou nu Anatoli-‘artist’ proberen te bellen,
waarop Anatoli-‘artist’ contact op zou nemen met Ilja Fonjakóv, mits deze in de stad
zou zijn.
Aan het eind van de avond was ik via Anatoli-‘artist’ te weten gekomen dat Ilja
Fonjakóv niet de leider was van een of andere poëziegroep, maar dat hij aan het
hoofd stond van de poëzieafdeling van de eens zo machtige Schrijversbond. De
volgende dag zou er een bijeenkomst in het Dostojevski-museum zijn en aldaar zou
ik hen beiden kunnen treffen.
De bijeenkomst bleek een feestje ter gelegenheid van de sluiting van een
tentoonstelling van watervaste aquarellen door mevrouw Fonjakóv. Anatoli-‘artist’
verscheen in vlekkeloos witte kledij (wat hij later nog eens wist te herhalen maar
dan wel in andere vlekkeloos witte kledij) en, zoals het een gepensioneerd Russisch
‘artist’ betaamt, had hij de beschikking over een indrukwekkend arsenaal aan
anekdoten. Samen met zijn inmiddels overleden tweelingbroer had hij als komediant
de podia van Afrika, Arabië en Azië weten te veroveren. Van Swahili en Urdu tot
Chinees, hun vaste reeks grappen kende Anatoli-‘artist’ nog altijd in negentien talen
uit zijn hoofd. Met het plastic bekertje in de ene hand en de fles Hollandse wodka
in de andere begon hij aan zijn onnavolgbare levensverhaal, dat na ruim vier uur
monoloog en na ontelbare foto's van een in glitterpak gestoken tweeling voor een
microfoon op een tropisch podium, ons het verstikkende
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gevoel gaf de zoveelste Petersburger ontmoet te hebben voor wie het vroeger allemaal
beter was.
Zo niet Zoja Ezróchi, een dichteres die momenteel in haar leven voorziet door op
straat speelgoed te verkopen en door op tijd dit speelgoed weer in haar drie tassen
te stoppen: geen vergunning, wel ‘militsia’. Deze vrouw was opmerkelijk beslist in
haar mening dat vrijheid belangrijker is dan geld. Voor haar geen heimwee naar
vervlogen tijden, naar de zekerheid van een door anderen afgebakend bestaan. Het
uitgeven van haar gedichten was er weliswaar niet gemakkelijker op geworden, maar
ook niet moeilijker. Reeds gedurende de Sovjet-tijd werd haar a-politieke poëzie niet
publicabel geacht, ondanks het feit dat het voornaamste thema van haar poëzie
gevormd werd door haar liefde voor poezen en katten. Wat de ware aard van het
obstakel is geweest werd niet duidelijk tijdens het gesprek, maar waarschijnlijk wist
Zoja Ezróchi het zelf niet. Het blijft een valkuil om te veronderstellen dat de
Sovjetcensuur er op gericht was om redenen te hanteren. Willekeur is niet hetzelfde
als een argument.
Ilja Fonjakóv heb ik de volgende dag in een meer nuchtere staat, wat zowel zijn als
mijn persoon betrof, nogmaals ontmoet. Hij heeft er, na jaren van overheidssteun,
voor gekozen om zijn poëzie alleen nog in eigen beheer uit te geven en om zodoende
een nieuwe betekenis aan het woord ‘samizdat’ te geven. Met al zijn connecties en
heel zijn staat van dienst wist hij geen uitgever te vinden die hem niet zou vragen
zelf de druken papierkosten te betalen. Tegenwoordig krijgt slechts een enkeling het
voor elkaar om zijn of haar werk gedrukt en gedistribueerd te krijgen zonder zelf
geld bij te hoeven leggen. Iets wat in Nederland alleen voor de kleine, idealistische
uitgeverijen op gaat, geldt sinds een jaar of zes voor iedere Russische
poëzie-uitgeverij. Schrijvers die niet hoeven te betalen voor publikatie, zoals
Alexander Koesjner en Alexei Poerin, worden gevraagd af te zien van royalties. In
ruil daarvoor krijgen zij een deel van de oplage, meestal tien procent, maar ook de
oplagen zijn niet meer wat ze geweest zijn. Van de laatste bundel van Alexander
Koesjner werden tweeduizend exemplaren gedrukt, terwijl vroeger zijn werk in een
oplage van minstens twintigduizend verscheen. Niet dat deze daling hem leek te
storen. Tot zijn vreugde worden zijn boeken nu alleen gekocht door mensen die het
ook daadwerkelijk gaan lezen, het ‘half procent van de bevolking dat van poëzie
houdt’.
De vroegere Schrijversbond is uiteengevallen in een democratische en een
nationalistische variant. De democratische bond van Ilja Fonjakóv kan momenteel
niet veel anders doen dan wachten op betere tijden. Voor schrijvers is het nog altijd
een eer om ‘er bij te horen’, maar de macht en de middelen van de vakbond zijn in
werkelijkheid gereduceerd tot niet veel meer dan een naam. Een groots opgezette
‘dichters-school’ zoals eens onder de leiding van Alexander Koesjner, behoort niet
meer tot de mogelijkheden. De hele structuur van het literaire leven, niet alleen in
Petersburg maar in heel Rusland, is weggevallen nu de vakbond zich uitgekleed ziet.
Ironisch genoeg is twee jaar geleden het onderkomen van de bond, het zogeheten
‘Schrijvershuis’ of ‘Dom Pisáteljej’,
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inwendig door brand verwoest. Ook van haar resteert niet veel meer dan de muren
en een roestige naamplaat op de gevel.
Ilja Fonjakóv sprak veel over de goede, oude tijden, al haastte hij zich wel om mij
te verzekeren dat de klok toch vooral niet teruggezet moest worden. Wat niet wegnam
dat vroeger de vakbond een Vakbond was en dat in die dagen alles wat er gepubliceerd
werd tenminste een zekere mate van kwaliteit bezat. Vroeger moest een kandidaat-lid
minstens twee of drie bundels of boeken gepubliceerd hebben, maar nu zou een
dergelijke eis meer zeggen over de financiële middelen van de schrijver dan over de
kwaliteit van zijn of haar werk. De twijfelachtige voordelen van de censuur. Of zoals
in vrijwel ieder gesprek gesteld werd: ‘alleen de slechte dichters hebben geld.’
Afgezien van de terechte vraag of al datgeen wat in de Sovjet-tijd onder de noemer
van literatuur gepubliceerd werd ook tot de literatuur gerekend kan worden, werd er
niets gezegd over al de literatuur die ondanks inmiddels bewezen kwaliteiten nooit
de drukpers haalde. Ilja Fonjakóv sprak met geen woord over het werk van Anna
Achmatova dat pas in 1987 voor het eerst gepubliceerd kon worden terwijl het reeds
aan het eind van de jaren dertig geschreven was. Geen woord over een uitzonderlijke
roman als ‘De vijfde hoek van de kamer’ die 25 jaar moest wachten alvorens de
schrijver, Israel Metter, in 1989 voor het eerst zijn werk in onverkorte vorm zag
verschijnen.
Volgens Fonjakóv had de vakbond veel goeds gedaan. Zij voorzag om en nabij
tienduizend dichters en een veelvoud aan schrijvers van werk, geld en status. In de
jaren '60 en '70 kregen avantgarde dichters de gelegenheid om in volgelopen
voetbalstadions hun verzen voor te dragen. (Alexei Poerin zou dit later die middag
beamen. En hij zou er met een mengsel van spot en onbegrip aan toevoegen dat deze
in ieder tijdperk ideologisch correcte dichters nu alleen nog een onderkomen vinden
op westerse festivals en Amerikaanse universiteiten.)
Dankzij de invloed van de vakbond of dankzij het geweten van één of twee leden
die de dienstdoende secretaris onder druk wisten te zetten, werden van menig schrijver
de benarde leefomstandigheden (thuis, in het gevang of in het kamp) verlicht. Maar
voor wat hoort wat. De betreffende schrijvers werden geacht niet verder te zeuren.
En als de betreffende schrijver nogmaals in de problemen kwam, was het zijn of haar
eigen schuld. Hij of zij had beter kunnen weten en werd nu geacht de moeizame
relatie tussen vakbond en overheid niet verder te verstoren. In de ogen van de vakbond
lagen de problemen al snel bij de patiënt en niet meer bij de dwangbuis. Immers, de
dwangbuis gold iedereen en het was maar net of je er mee om wist te gaan.
WORDT VERVOLGD
Peter Swanborn
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After the event
he wept. He promises ‘a new start’.
I made no comment. What should I resent?
Later die nacht vind ik hem in de salon, in het halfduister, huilend bij ‘Wishful
Thinking’.
Ik schenk mezelf een whisky in, nadat hij eindelijk de fles uit handen geeft.
ooooo
Een dag eerder kom ik hem voor het eerst weer tegen. Sinds jaren. Ik heb hem zien
zitten in het publiek in ‘homovriendelijk’ Grand-Café Navratilova waar ik een
discussieforum moet leiden. Onderwerp is de te volgen koers van belangenvereniging
RubberSoul.
De discussie begint met de unanieme overtuiging dat er nog veel werk te verrichten
is maar ontaardt al gauw in veel gekrijs, waarbij de meest private gegevens van de
bestuursleden over de spreektafel gaan. Tot hilariteit van het publiek uiteraard. Meneer
A kan het onmogelijk eens zijn met meneer B, omdat meneer B meneer A met een
hoge hypotheek heeft achtergelaten voor meneer C. Maar meneer C is juist uitgekeken
op meneer B en deze middag is natuurlijk een uitgelezen moment om dat op discrete
wijze bekend te maken. Waarop meneer D, oude maar loyale vlam van meneer B,
haarfijn uit de doeken doet hoe meneer C zijn vakanties pleegt te vieren. Meneer C
reageert hier weer op door zijn beide wijsvingers op een onderlinge afstand van
hooguit twaalf, dertien centimeter te houden. Deze nonverbale repliek is genoeg om
meneer D met schaamrood het zwijgen op te leggen.
Uiteindelijk blijkt men het maar over drie dingen eens te zijn deze middag. Bij de
start van de discussie vond iedereen dat RubberSoul nog altijd hard nodig was. Tijdens
de discussie blijkt het volledige bestuur er onverwacht over eens te zijn dat meneer
B sexueel onverzadigbaar is. Zelfs de heren A, C en D als ook meneer B zelf moeten
dat beamen. En uit het gejoel van het publiek op te maken, kan iedereen zich in deze
stelling vinden. Aan het einde van de middag mag ik de discussie eindigen met de
conclusie dat RubberSoul op een terminaal ziekbed ligt. Uiteindelijk mag ik, met de
goedkeuring van een ieder, met een laatste hamerslag een einde maken aan ruim
negen jaar RubberSoul.
Je zou zeggen dat het café na afloop van zo'n gênante vertoning direct leeg loopt. Je
zou zeggen dat iedereen zich zo gauw mogelijk terug trekt, met het hoofd diep in de
kraag. Maar dan ken je het type RubberSoul-soldaat niet.
Je kunt je voorstellen dat ik, als onafhankelijke derde ingehuurd om die absurde
discussie te leiden, zo snel mogelijk weg wil uit dat klotencafé met al die leipo's.
Maar ook ik borrel nog ‘gezellig’ na, want het is, zoals ik al zei, jaren geleden dat
ik Geert voor het laatst gezien heb.
Hij heeft niet stilgezeten. Eindredacteur is-ie van het tijdschrift PROP! Ik moet tot
mijn spijt bekennen dat ik er nog nooit van gehoord heb.
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‘Het bestaat nog niet zo lang. Volgende week komt het derde nummer uit,’ lacht
hij verlegen. Hoe is het mogelijk dat zijn lach al die jaren stand heeft kunnen houden?
Niets zo
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vergankelijk als een verlegen lach, zou je zeggen. Bij nadere bestudering blijken
zelfs zijn ogen nog onschuldig te glimmen. Opmerkingen met persoonlijke lading
worden nog altijd ingeluid met een korte blik naar beneden. Alsof-ie de codes nog
niet heeft gekraakt. Ook die trieste hondenblik is-ie nog niet kwijt. Ik had niet anders
verwacht.
‘PROP! is het nederlandstalige nichtje van het Engelse X'Outing. Misschien ken
je dat?’
Dat ken ik. Ik ben een glossy-freak: van bijna alle nederlands- of engelstalige
glimbladen heb ik wel een paar exemplaren gekocht. X'Outing is het zoveelste obscure
probeersel: een trendy tijdschrift voor de jonge, zelfbewuste homo. Ik moet zeggen
dat ik dat pas bij het tweede nummer doorhad. Ik dacht gewoon een zoveelste Esquire,
GQ of ARENA te lezen. Ik heb het blad daarna niet meer gekocht.
‘Loopt het een beetje? Een paar keer per maand pluis ik de schappen in de kiosk
van La Vie uit, maar PROP! ben ik er nog niet tegengekomen.’
‘Niet? Dan moeten anderen je voor zijn geweest! De Bijenkorf verkoopt ze echt
hoor.’
Tja.
Geert zet zijn bierglas op de bar en laat zijn armen hangen. Zijn schouders zakken
naar voren. Ik besef dat dit zijn natuurlijke houding is. Het hele gesprek heeft hij zijn
schouders naar achteren gedrukt. Om mij? Ik was het helemaal niet van plan maar
opeens voel ik de drang te flirten. Hij knijpt zichzelf in beide schouders.
‘Heb je pijn in je schouders?’
‘Het zeurt, dat is alles.’
‘Eindredacteur, is dat zo'n stressbaan als het lijkt?’
Weer die verontschuldigende glimlach. Ik ken die lach. Hij hoort bij dat jongetje
dat over zijn poes Miepje zong in dat programma Kinderen voor Kinderen. Ik neem
mij voor toch maar niet te flirten.
‘Je hebt gezien welke dwazen er bij RubberSoul zitten-’
‘... zaten-’
‘... zaten. Op de PROP! redactie is het zo mogelijk nog erger. Zet een groep flikkers
met toekomstvisies bij elkaar en wat je krijgt is pandemonium.’
Hij wacht op mijn ‘O ja joh?’ maar in plaats daarvan kus ik hem vol op de mond.
Meteen duwt hij zijn tong naar binnen; geen moment van verbazing, geen bezinning.
Het is jaren geleden dat ik een mannentong heb gevoeld. En dat was ook nog eens
dezelfde tong.
ooooo
Er wordt lacherig over gedaan. Vrijdag gaan wij naar Gay Palace, dè homodisco van
Rotterdam. Ik zit nu in 1986. Niet dat iemand van ons pot of poot is, maar Frits werkt
er vrijdags als discjockey. Frits is ook geen homo, Frits is al jaren de vriend van
Sylvia.
Vooral mij nemen ze op de hak. In mij zien ze namelijk een latente homo. Ik weet
het niet. Ik verbaas me erover dat ik zo gespannen ben. Alsof straks in Gay Palace
opeens mijn ware aard tevoorschijn zal komen. Dat ik mij opeens tegen een halfnaakte
jongen gedrukt weet en dat ik bemerk dat ik daarvan geniet. Of misschien heb ik het
zelf niet eens door, sta ik onbekommerd te
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De Lage Landen
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O ja, we hebben ze gekend
het vertrouwde, de gezelligheid
samen zagen wij in die eeuw
het knuppelpad veranderen in keien
in een stompe kerk vol kraaien
baden wij mee om Zwitserse reuzen
bier, brood, geheime plakkaten
houten gezichten zwegen ons weg
twee pestbranden noteerden wij
wat processies met lelies
we telden de zweren op onze enkels
de karkassen van hun huisvee
laten we verder reizen vrienden
een lager land dan dit
ik geloof niet dat het bestaat
eerder nog stolt het snot
in hun benepen neuzen.

Henk Houthoff
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dansen, mij er niet van bewust dat mijn vrienden mij lachend gade slaan: ‘wat heb
ik je gezegd, 100% homo die Marc.’ En zij weten het eerder dan ik zelf. Dat kan, ik
heb het vaker gehoord.
Het is het gesprek van de week op school. Alsof we elkaar moed inpraten, zo vaak
houden we een voorbeschouwing van ons bezoek aan dat sodom Gay Palace. Met
als gevolg dat de groep groeit tot tien man.
Ik blijf zo veel mogelijk bij Bianca in de buurt. Bianca is mijn alibi. Bianca zou
uit de praktijk moeten weten dat ik hetero ben, haar insinuaties zijn daarom des te
stekeliger. Volgens mij glundert Bianca bij de gedachte dat haar beste vriend en
minnaar bi of homo zou kunnen zijn. Ik ben alvast niet van plan haar dat plezier te
gunnen.
Ik dans met Bianca op de muziek van de Jackson 5.
‘En, hoe vind je het?’ vraagt ze hoopvol.
‘Het valt me reuze mee. Het is hier minder opdringerig dan in normale disco's.
Verder zie ik eigenlijk geen verschil.’ De muziek staat niet zo hard, ik hoef niet te
schreeuwen.
‘Breng een bezoekje aan de darkroom en zoek de zeven verschillen,’ lacht ze alsof
ze de eigenaresse van deze tent zelf is.
Naar de darkroom ga ik niet. Wèl volg ik Sylvia en Bianca naar de bar op de eerste
verdieping. Een verademing: hier wordt zwoele nachtclubmuzak gedraaid.
De meisjes wandelen op een eenzame jongen aan de bar af. Zoals anderen
kunstmatig bruin kunnen zijn, lijkt hij kunstmatig wit. Jeans en coltrui zijn zwart,
dat spreekt. Hoewel hij van mijn leeftijd is, zie ik dat zijn kortgeknipte blonde haar
zich al op zijn schedel begint terug te trekken. Maar dat schijnt homo's eigen te zijn.
Ik erger me aan de uitbundigheid waarmee Bianca hem begroet. Haar poging hem
heftig te knuffelen faalt: daarvoor komt hij onvoldoende van zijn barkruk los. Daarna
worden wij aan elkaar voorgesteld.
‘Geert was die buurjongen in Middelharnis waar ik je weleens van heb verteld.’
‘O ja,’ zeg ik. Ik weet zeker dat Bianca het nog nooit over haar buren in
Middelharnis heeft gehad. Ik ben er ook van overtuigd dat Bianca dat zelf ook
drommels goed weet. En verder vermoed ik dat hier geen sprake is van een toevallige
ontmoeting. Langzaam, ik heb een pilsje of zes op, begint mij te dagen dat we er op
een onbewaakt moment tussenuit geslopen zijn, Bianca, Sylvia en ik. De rest bevindt
zich nog beneden op of rond de dansvloer.
Geert zegt niets als hem niets gevraagd wordt. Om gênante stiltes te voorkomen,
neem ik steeds het initiatief. Niet om die doortrapte meiden een plezier te doen, maar
vanwege die verloren blik van Geert. Het lijkt erop alsof-ie hele belangwekkende,
wie weet wel allesomvattende gedachten met zich meedraagt maar dat-ie al tijden
bezig is er de juiste woorden bij te vinden. En zolang die gedachtenprop er niet uit
is, lukt het hem niet gewone gesprekken te voeren. Misschien is het wel een trucje,
het past in ieder geval goed bij de rest van zijn rol: de bleke, in 't zwart gehulde
denker. Trucje of niet, Geert intrigeert mij.
I remember
Those are pearls that were his eyes.
‘Are you alive, or not? Is there nothing in
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your head?’
Daar zitten we in onze onderbroeken op de bank. Ik hoor al vogels in de tuin. Het is
nog niet licht maar lang kan het niet duren. Tussen ons in staat de whiskyfles fier
overeind. Na China Crisis komt The Cure. Ik heb het nog niet in de gaten. Pas bij
het derde nummer (dat zwijgend bereikt wordt), One Year Of Love van Queen schiet
het mij te binnen: hij heeft de vaarweltape gevonden, het cassettebandje dat hij
speciaal voor onze laatste avond samen had opgenomen. Hij heeft moeite moeten
doen deze tape weer boven water te halen. Hij moet op de bodem van een van mijn
cassettekisten hebben gelegen. Het spijt mij voor hem dat hij de tape niet op een
prominentere, meer courante plaats vond. Het is niet anders.
ooooo
Geert blijkt net als ik geïnteresseerd te zijn in de engelstalige literatuur. Hij is zo
hongerig naar mijn opvattingen dat mijn woorden bijna over elkaar tuimelen zo veel
wil ik kwijt over de expats in Parijs, waaraan ik momenteel een scriptie wijd. Ook
vertel ik hem van een aantal recente spraakmakende debuten en hij reageert zo
enthousiast dat ik, zodra Sylvia en Bianca in een eigen gesprek verwikkeld zijn, met
hem afspreek voor de volgende dag, zaterdagmiddag in het bibliotheekcafé aan de
Hoogstraat. Nu die verlenging zeker gesteld is, kan ik wat rustiger praten. Een
beginnende hoofdpijn wordt afgewend.
ooooo
‘Ga je mee?’
‘Is dat een vraag of een uitnodiging?’
‘Een uitnodiging Geert, een uitnodiging.’
‘Raoul, Raoul... Als je begrijpt wat ik bedoel,’ lacht hij. Ik moet ook lachen,
ondanks de spontaan zware kaken.
Onderweg naar huis haal ik twee maaltijden bij traiteur DaDo in de
Nachtegaalstraat.
‘Heb je nog steeds kookangst,’ vraagt hij en hij geeft me een por, tam genoeg om
mij niet te hinderen bij het autorijden.
‘Sinds ik weer alleen woon, heb ik hooguit tien keer gekookt. Meestal eet ik buiten
de deur, bij vrienden of in restaurants.’
‘Hoelang is ze eigenlijk al weg?’ Ik bewonder de neutraliteit die hij in zijn stem
weet te bewaren.
‘Zo'n anderhalf jaar.’ Nu bewonder ik mijn eigen neutraliteit. Een jaar, vijf maanden
en vier dagen, had ik ook kunnen antwoorden.
Daarna zeggen we een volle minuut niets. Een minuut die korte metten maakt met
die zogenaamde wederzijdse neutraliteit.
Tijdens het eten en de koffie toe wordt net genoeg gekeuveld om niet door
verslagenheid overmand te worden. Onvermijdelijk is niettemin het besef dat deze
zogenaamde hernieuwde kennismaking weinig wegheeft van de scenario's die ik
door de jaren heen geschreven en herschreven heb. Het ontbeert de hopeloze passie
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mijn scenario's heb ik rekening gehouden met deze... gevoelloosheid. Geert is amusant
gezelschap, zoals ene Karin dat afgelopen
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dinsdag was, Peter woensdag, Simone, Peter en Maaike donderdag en Björn en Nel
dat vrijdagavond waren. Als ik mij erop concentreer voel ik de teleurstelling, maar
zoals gezegd: het gesprek loopt net vlot genoeg om deze situatie niet dood te
beschouwen. Maar waar blijven de vlammen; waar blijven de verwijten of waar
blijven zijn armen? En als hij nu zijn armen om mij heenslaat, hoe veel zal ik toestaan?
We zitten in de voorkamer, Sylvia noemde haar nogal chic ‘de rookkamer’ als
tegenhanger van de ‘salon’ aan de achterzijde van het huis. Sylvia noch ik hebben
ooit gerookt en de salon was gewoon de woonkamer. Het huis was te groot voor ons
tweeën en al helemaal te groot voor mij alleen; voor alle mogelijke huiselijke
bezigheden is een kamer ingericht. De meeste kamers zijn nog niet aangevuld sinds
Sylvia's vertrek. Zo ook deze voorkamer (rookkamer): twee schemerlampen, een
dressoir, drie fauteuils en een bank (eind 18e eeuwse Chippendale's), een
santo-domingo mahoniehouten salontafel en twee schilderijen van een oude huisvriend
aan de zalmroze muren met witte plinten. Alles wat niet van mijn grootpapa was,
heeft Sylvia meegenomen. Geert weet niet hoe het huis eruit zag toen Sylvia nog
hier was. Geert ziet het huis van mijn opa en ziet waarschijnlijk niet in wat het voor
me betekent om niets aan de inrichting te veranderen. Niets wezenlijks, niets
fundamenteels. Geert zal, als hij er al bij stilstaat, vermoeden dat het gemakzucht is.
Want zo laat ik het graag doorschemeren, zo is het het makkelijkste.
Het zijn comfortabele fauteuils, inderdaad om weldadig sigaren in te roken, maar
Geert zit niet op zijn gemak. Hij weet de juiste houding maar niet te vinden.
Ondertussen geeft hij een chronologisch overzicht van voorbije romances. Alsof ik
zijn afgelopen tien jaar in één uur ingehaald moet hebben om hier en nu met hem
samen te kunnen zijn. Het is een kille, ongeïnspireerde opsomming van namen en
slechte eigenschappen. (‘Nou, en toen kwam... maar ook dat duurde niet lang, want...
En zeg nou zelf... Toen heeft Edward mij enorm geholpen, echt... Dat heeft me nog
het meeste pijn gedaan, juist hij, juist Edward, die... En nu is er Lars, nou ja 't is nog
pril.’) Deze manier van spreken past niet bij hem. Ik denk dat hij nerveus is. Wat-ie
zegt, zegt feitelijk niets over zijn leven van de afgelopen tien jaar. Toch krijg ik een
indruk, een beeld van afgewaaide takken, ik proef... verzuring? Ik laat het me
aanreiken door zijn ogen, die aantrekkelijke wanhopige ogen. Ogen, die nooit
ontspannen, boven een smalle mond, die praat maar weinig prijsgeeft, in een verder
bewegingloos bleek gezicht. Doordat zijn gezicht niet meepraat, lijkt het of mond
en ogen ieder een eigen gesprek voeren. Soms vul ik zijn woorden aan of knik
instemmend, aanmoedigend naar de ontboezemingen van zijn ogen. Ik ken maar één
antwoord op alletwee zijn verhalen: ik ben geen homo, ik weet het zeker - toch stap
ik uit mijn fauteuil, val op mijn knieën voor zijn rookstoel en kus hem weer vol op
de mond. Zoals in één van de scenario's. Met een kort trekje sleur ik hem uit zijn
stoel en trek hem over me heen als ik languit op mijn rug lig, in een ongemakkelijke
boog langs de salontafel. Hij heeft zijn handen langs mijn hoofd op mijn oren gedrukt
en sleept zijn mond rond mijn lippen, ik knijp afwisselend in zijn schouders en in
zijn billen. Te veel gehinderd door
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zijn jeans (portemonnee in achterzak) en zijn kolbert (met schoudervulling). Hij gaat
rechtop zitten, worstelt zich uit zijn kolbert, zijn bleke gezicht is rood van opwinding,
de spanning op zijn ogen is zo mogelijk nog toegenomen: zalige wanhoop... Ik trek
hem weer naar me toe. ‘Zo hoort het, zo hoort het,’ denk of fluister ik terwijl ik mij
bovenop hem rol. Glazen vallen aan de andere kant van de salontafel.
ooooo
Het is als een lost weekend, mijn homotijd; vijf maanden Geert met zo nu en dan een
tussendoortje. Ik heb immers veel in te halen. Vooral de eerste weken dring ik er bij
Geert op aan zo veel mogelijk te gaan stappen. Eerst laat ik mij door hem leiden
langs de homoreca van Rotterdam; al gauw zijn de rollen omgedraaid: zo vaak als
mogelijk sleep ik Geert mee naar Amsterdam. We zijn jong, we zijn nieuw; ik ben
mooi, Geert heeft charisma: we maken snel vrienden.
Geert heeft een huis in een zijstraat van de Bergweg. Dat maakt de zaken er zeker
makkelijker op. Ook op het hoogtepunt van onze romance beschouw ik mij als
gelegenheidshomo, een voorbijgaande gril. Daarom vind ik het niet verstandig mijn
familie in te lichten. Volgens Geert is dat een uitvlucht: ‘darling, you're as gay as a
daffodil,’ citeert hij graag zijn held Freddie Mercury.
‘Maar als jij je ware gevoelens wilt negeren, als je dat kunt en je voelt je er fijner
bij, ga gerust je gang,’ voegt hij er steevast aan toe. Volgens mij vindt Geert de
gedachte een hetero verschalkt te hebben wel zo opwindend. Ook daarom blijf ik
erop hameren dat ik in de eerste plaats hetero ben. Om dat te bewijzen beland ik nog
geregeld in het bed van Bianca. Al moet ik wel toegeven dat haar lichaam mij minder
doet dan het bleke gespierde lijf van Geert. Billen als van Geert ben ik bij geen enkele
vrouw tegengekomen.
De ouders van Geert weten wel van zijn voorkeur. Zijn biecht moet niet minder
moeilijk geweest zijn dan mijn biecht, zou ik daartoe overgaan. Ik heb met een familie
van industrilen van doen, de zogenaamde hogere middenklasse; zijn familie is zwaar
gereformeerd. Zijn ouders accepteren het nog steeds niet maar berusten er in. Ze
ontkennen het gewoon. Geert heeft het er moeilijk mee, voor mij is het een uitkomst:
een bezoek aan het ouderlijk huis in Middelharnis is uitgesloten. Hij is nog wel
welkom, maar zijn zonden komen het huis niet in.
We hebben nieuwe helden: hij heeft David Leavitt, die dat jaar debuteerde met Family
Dancing. Ik zweer bij een andere ‘literaire sensatie’: Less Than Zero van Brett Easton
Ellis. In mijn herinnering dragen we die boeken de hele zomer met ons mee. Binnen
onze kennissenkring, die al snel dezelfde is - het wereldje is klein, krijg ik meer
Ellis-adepten, hoe zeer hij ook met zijn Leavitt leurt. Ik kan er niet genoeg van
krijgen: hoe hij Family Dancing aanprijst en fragmenten voorleest - die perfecte, wat
lome uitspraak van het Engels. Soms lezen we elkaar voor, 's nachts in het huis in
Rotterdam-Noord. We liggen op een afstandje van elkaar op het tweepersoonsmatras
op de planken vloer en ik kijk en luister naar hem, hoe
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hij enthousiast (zo bevrijd als hij alleen in bed lijkt te kunnen zijn) voordraagt uit
Radiation, omdat dat mijn lievelingsverhaal uit de bundel is. Wat valt alles dan op
zijn plaats!
Geert hoort het liefste de scène in Du-par's in Studio City waar Clay Blair, Alana
en Kim ontmoet. Het is voornamelijk een gesprek tussen de drie meisjes over jongens.
Geert moet lachen om mijn imitaties van de verveelde, verbazing veinzende
eastcoast-stemmen. Dit vindt Geert hilarisch:
‘If Cliff slept with Didi, then he must have slept with... Raoul.’
‘Who's Raoul?’ Alana and Kim ask at the same time.
I open my menu and pretend to read it, wondering if I slept with Raoul. Name
seems familiar.
‘Didi's other boyfriend. She was always getting into these disgusting threesomes.
They were ridiculous,’ Blair says, closing her menu.
‘Didi is ridiculous,’ says Alana.
‘Raoul is black, isn't he?’ Kim asks after a while.
I haven't slept with Raoul.
Die laatste zinnen (‘Raoul is black, isn't he? I haven't slept with Raoul.’) worden
een stopwoordje, eerst van Geert, daarna van mij. Later ging ook Bianca het
gebruiken.
We gaan naar een concert van Queen in Leiden. Bianca, Frits en Sylvia gaan mee.
Onderweg er naartoe is Geert spraakzamer dan ooit. Als een kind zo zenuwachtig
is-ie: La Mercury, de rockdiva, heeft een belangrijke betekenis gehad in zijn jeugd
op de eilanden. Geert voorziet ons van een stroom aan anekdotes van het
Mercurymens: hij neemt ons mee naar Pemba, Zanzibar naar Bombay naar Londen
naar München. Het is niet moeilijk een vergelijkbare weg te zien in het leven van
Geert, het leven zoals hij dat voor ogen heeft: van de Zuidhollandse eilanden naar
Rotterdam naar Amsterdam, waar we nu al vaak naartoe gaan en waar hij straks gaat
studeren.
Maar nu gaan we naar de Groenoordhallen in Leiden, waar Geert halverwege het
concert in de verdrukking komt en flauwvalt. Thuis op de veranda legt hij zijn arm
om me heen en fluistert, schor van het meezingen: ‘kom mee naar binnen, dan mag
je alles met me doen wat je wilt.’
Later heb ik die twaalfde juni altijd gezien als een mijlpaal in onze relatie. We
hadden het hoogste punt bereikt. Daarna begon de afdaling.
ooooo
We liggen in mijn bed. Niets dan liggen. We liggen in dezelfde houding: op onze
linkerzij, met onze benen een beetje opgetrokken. Vanaf mijn bovenbenen tot aan
mijn borst lig ik tegen Geert aan. Als ik mijn tong uitsteek, raak ik zijn blonde
stekeltjes haar. Op zijn achterhoofd groeit namelijk nog gewoon haar. Mijn
rechterhand leunt op zijn dij. We hebben elkaar gezoend en gestreeld. We hebben
geen sex gehad. Ik ben geen homo. Niet meer. Nooit geweest. In ieder geval nu niet
meer. Ik erger me aan de non-verbale codes van lonkende flikkers op terras of straat
of in 't café. Die walgelijk geile glimoogjes, waarom richten ze die op mij?
Ik val in slaap. Ik word wakker en Geert ligt niet
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meer in bed. Ik zie zijn kleren nergens liggen en begin te zweten. Belachelijke
nervositeit. Wat maakt het uit als Geert vertrokken is en ik hem nooit meer zie? Dan
schiet me te binnen dat we ons in de voorkamer ontkleed hadden. Alleen ons
ondergoed hielden we aan.
Ik stap het bed uit en ga op zoek naar hem. Uiteindelijk vind ik hem in de
woonkamer, de salon.
We brengen een kwartier lang zwijgend door. Inmiddels rust zijn kalende hoofd op
mijn schouder.
‘Ik stel me aan. Geloof me of niet, maar eigenlijk is er niets aan de hand. Ik snap
zelf ook niet waarom ik moet huilen.’
‘Misschien is het de schrik. Het is ook onverwacht, allemaal,’ zeg ik en pulk aan
de blonde haartjes van zijn bovenbeen. Hij is nog steeds verliefd op me en dat doet
me goed. Toch zal ik niet op een vervolgontmoeting aansturen.
‘Wat voel jij nu?’ vraagt hij.
‘Onmacht. Ik wil geen schuld hebben aan jouw verdriet. Je weet hoe vals ik ben
geweest. Het is het niet waard.’
‘Ik ben niet verdrietig. Ik weet gewoon niet waarom ik huil. Misschien ben ik juist
blij, ik weet het niet. Het komt niet duidelijk door,’ zegt de eind-redacteur van
homo-glossy PROP! (‘met uitroepteken’).
‘Weet jij wat er aan gevoelens vooraf gaat?’ gaat hij verder.
Ik begrijp hem niet. Dan komt er één van Geerts befaamde gedachtenproppen los.
In razende vaart gooit-ie zijn gedachten eruit. Net als vroeger schrik ik er nu weer
van; het is ook zo'n contrast met de anders zo zwijgzame, gedecideerde Geert. Nu
lijkt het of hij bloed ophoest. Zijn theorie komt in het kort hier op neer.
Volgens hem hebben schijnbaar tegengestelde emoties meer met elkaar gemeen
dan op het eerste gezicht lijkt. Hij gelooft niet in een gezegde als ‘een verschil van
dag en nacht’. Want dag en nacht verschillen juist niet zo veel van elkaar: het zijn
beide dagdelen die samen één etmaal vormen. Als voorbeeld geeft hij de uitdrukking:
‘Tegenover Liefde staat niet Haat maar Onverschilligheid.’ Emoties zijn emoties.
En volgens hem is ‘emotie’ (op welke wijze ook) een uiting van iets wat daaraan
vooraf gaat. En dan bedoelt hij niet de gebeurtenis die de emotie oproept zelf, maar
een chemische reactie ergens in het lijf, die door deze gebeurtenis wordt opgeroepen
en die zijn weg vindt in een emotie.
‘Wat het is, weet ik niet; ik probeer spirituele termen te ontwijken; maar vaststaat
dat nog vòòr de emotie een richting heeft gekozen (geluk, leed, angst, twijfel, haat,
afgunst), is het al voorzien van een motor: noem het “energie” of (maar dan in
objectieve zin) “opwinding”. Doordat de oorsprong tussen Geluk en Ellende eender
is, kan de ene emotie de andere zonder moeilijke omzettingen aanvullen, versterken.
We luisteren nu naar treurige muziek. Treurig bedoeld althans-’
Op de vaarweltape schreeuwt Bob Geldof zijn angsten weg.
‘Het is me al vaak overkomen dat ik op hele gelukkige momenten in mijn leven
het liefste luisterde naar de beklemmende nummers van Bob Geldof of The Cure.
De angst van Geldof
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levert brandstof aan de motor die mijn geluk aandrijft. Snap je wat ik bedoel?’
De wanhoop is uit zijn ogen verdwenen, ze zijn helder van opwinding. Geert zit
op het puntje van de bank en slingert met zijn armen. Gek gezicht: zo'n gesticulerende
Geert in zijn bijna-nakie.
‘En daarom weet je niet waarom je huilt. “Dat wat aan gevoelens vooraf gaat”
heeft nog geen duidelijke richting gekozen?’
‘Juist,’ zucht hij. De prop is eruit, hij valt weer tegen me aan. Ik denk dat-ie bedoelt
dat-ie weer verliefd op me dreigt te worden.
ooooo
‘Jongen, die vriend van jou is slecht gezelschap.’
‘Wie bedoelt u opa? Geert?’
‘Ik heb gehoord dat hij van de herenliefde is.’
Ik kan mijn opa nu vragen wie hem dat heeft verteld, hij zal dan zeggen dat een
zakelijke relatie dat in het volste vertrouwen heeft toegefluisterd. In werkelijkheid
heeft hij bewust Geerts gangen nagetrokken. Dat doet opa met meer vrienden en
vriendinnen van mij. Opa weet dus ook dat Geert en ik een verhouding hebben. Maar
het is zijn noch mijn bedoeling hierop in te gaan. Van welke details zal mijn opa op
de hoogte zijn? Ik neem aan dat Geert en ik ook in Amsterdam zijn geschaduwd. Ik
kijk hem aan en vermoed dat mijn opa op het ogenblik aan dezelfde uitspattingen
denkt als ik. Ik durf hem niet langer aan te kijken.
Het gesprek is alweer afgelopen. Een onderhoud met mijn opa duurt nooit langer
dan twee minuten, daar zorgt-ie wel voor. Door mij, zoals nu, even apart te nemen
op een receptie. We wisselen drie zinnen uit boven een schaal paling. De strekking
is duidelijk: breken met Geert.
Ik ben opgelucht. In mijn opa heb ik een medestander gevonden. Hij heeft me een
extra argument aangereikt om de romance te beëindigen. Ik wil geen homo meer
zijn; het is alle moeite niet waard. Het is een voortdurende strijd geweest tussen
verbergen en overdrijven. De vanzelfsprekendheid der dingen, die heb ik de afgelopen
maanden zo gemist. Het is het niet meer waard. Geert is het niet meer waard, hij
verveelt me. Ik erger me aan zijn zwijgzaamheid en aan zijn bewegingloosheid.
Alleen als hij bevangen wordt door geestdrift, weet hij me nog te boeien, maar die
momenten zijn zo spaarzaam. Te spaarzaam voor alle opofferingen.
‘Wat is er? Waar denk je aan? Wat had je opa te melden?’
Sylvia komt naast me staan en streelt mijn zij. Ik heb Sylvia meegenomen naar de
receptie. Sinds een week hebben Sylvia en ik een clandestiene intieme relatie.
Eindelijk. Ik heb altijd al the hots voor haar gehad. Sylvia is al jaren de beste vriendin
van mijn gelegenheidsscharrel Bianca. Sylvia is ook nog steeds de fiancee van Frits.
Ik heb Sylvia verteld van de homo-praktijken die haar Frits erop nahoudt. Bijna
verontschuldigend heb ik het haar opgebiecht. Liever had ik het haar bespaard en zo
maar ik was zo verontwaardigd over de spelletjes die Geert en Frits samen spelen...
Het is waar dat Frits omgang heeft met mannen; het verhaal over Frits en Geert samen
heb ik verzonnen om Sylvia voor me te winnen. Als slachtoffers van
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dezelfde misdaad vinden we nu troost bij elkaar. Partners in revenge, zo noemt
Sylvia ons. Ja, mijn opa huist ook in mij. Nu is onze verhouding nog stiekem, maar
anders dan met Bianca zou ik met Sylvia wel een serieuze relatie willen beginnen,
mocht het die kant op gaan. Sylvia komt uit een betere familie, dat telt ook.
Ik geef Sylvia een letterlijke weergave van het gesprek met mijn grootvader. Veel
tijd kost dat niet. Daarna leg ik haar uit wat mijn opa eigenlijk bedoelt. Daarvoor
moet ik haar eerst inwijden in de voor buitenstaanders zo griezelige maar binnen
onze familie vanzelfsprekende machinaties van mijn opa. Opa regeert zijn familie
zoals hij zijn bedrijven heeft geleid en achter de schermen nog steeds leidt. Om geen
verkeerde indruk van hem te geven: ik ben erg op mijn opa gesteld. Wie hij onder
zijn vleugels toelaat, komt in het veiligst denkbare nest terecht. Hij is streng en
afstandelijk maar met een klein gebaar weet hij zo veel genegenheid over te brengen.
Hij speelt het zo dat ik het gevoel heb dat ik hem begrijp, dat er tussen ons iets
speciaals is, dat alles wat-ie doet in dienst staat van die speciale band. Ik vergeef
hem graag al zijn vuile methodes. En eerlijk: ik houd van mijn opa. Als ik trekjes
van hem bij mij herken, ben ik soms bang zoals mijn opa te zijn, soms ook trots.
Exploring hands encounter no defence;
His vanity requires no response,
And makes a welcome of indifference.

De vaarweltape is afgelopen. Met de afstandsbediening zet ik de ceedee-speler in
werking; er zit een ceedee in van Caetano Veloso, een Braziliaanse muzikant die ik
onlangs heb ontdekt.
‘We zijn negen, bijna tien jaar verder, Geert.’
‘Jij bent tien jaar verder, Marc. Jij bent misschien wel dertig jaar verder, zoals jij
hier woont, volledig gesettled in een huis vol tradities. Ik ben geen steek verder.’
Ik moet lachen om zijn onbedoelde grap: ik zou verder ontwikkeld zijn omdat ik
te midden van tradities leef.
‘Je lult maar wat. Jij hebt een academische graad gehaald in de Engelse taal- en
letterkunde, of-hoe-heet-'t, je bent eindredacteur van een tijdschrift, je staat midden
in het culturele leven. Je doet 't juist fantastisch.’
Ik schenk nog twee whisky's in. Highland Park. Ik herinner me dat we vroeger
Jack Daniels dronken. Verdomd, ik heb het Geert nog leren drinken. Hoezo, geen
steek verder?
‘Ik ontwikkel niet. Niet zoals jij. Ik zie het wel maar kan het niet aanraken.’
‘Geert jongen, er blijft altijd meer het zelfde dan er verandert. Ontwikkelingen
zijn marginaal, het is maquillage. Akkoord, je wordt wijzer, je leert nieuwe gewoonten
aan, je begeeft je in een ander gezelschap, maar in essentie-’
‘Het zijn juist die veranderingen die ik bedoel. Jij bent zo veel verder dan ik. Als
er een film van onze levens gemaakt zou worden, kan ik zelf de rol van zeventien-,
van 27- en waarschijnlijk ook die van 37-jarige spelen. Voor jou zullen ze voor ieder
decennium een andere acteur moeten vragen.’
Ik maak geen grapje over zijn kapsel. Ik knik alleen, maar ik weet: juist ik heb mij
niet
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ontwikkeld. Geert kent mij alleen van mijn homomaanden in 1986. Dat was ‘Marc’
voor hem; voor mij was het slechts een rol. Wat ik werkelijk ben, weet ik niet, maar
veel meer dan Marc'86 ben ik dit: deze meubels in de salon. Die was ik al vòòr 1986
en snel weer erna. Geert vergelijkt mij met het beeld van mijn lost weekend. Ik zou
hem dat kunnen uitleggen. Maar ik wil niet dat hij dat beeld verliest. Niet voor hem,
niet voor mij. Mijn eigen stilstand hoeft toch niet als troost te fungeren?
‘Waarom heb je nooit iets ondernomen toen ik er met Sylvia vandoor ging? Je had
Sylvia ervan kunnen overtuigen dat ik de verhouding tussen jou en Frits verzonnen
had.’
‘Zouden wij weer bij elkaar zijn gekomen als het met Sylvia niets geworden was,
denk je?’
‘Misschien nog even.’
‘Misschien...’
‘Nu is het laat.’
‘Natuurlijk.’
‘De herenliefde heeft voorgoed afgedaan voor mij.’
‘Natuurlijk.’
‘Je gelooft me niet.’
‘Nee.’
My friend, blood shaking heart
The awful daring of a moment's surrender
Which an age of prudence can never retract
By this, and this only, we have existed
Which is not to be found in our obituaries.

ooooo
Fragmenten uit T.S. Eliot: The Waste Land en Brett Easton Ellis: Less
Than Zero
Richard Dekker
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Tundarflix (donderflits)
Zijn schreeuw
galmt als een megabass door deze nacht
vol in hemelvuur
onthulde eeuwenpracht,
een boze lach
ontketenend blij bladervuur
waarin dit late uur
vrij branden mag,
het milde brult
om stil gezag,
zich overgeeft
aan Tundarflix
die dat wat leeft
zijn zwakte toont
(wat ademt met de dood beloont)
dan plots vertrekt
zich laf onttrekt
aan mijn ontwakend oog
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reeds wetend dat men spreken zal
van die zo nu en dan
in omstreken opererende
branieschopper/draak
(alsof men van een eenvoudig te bedwingen
kortsluiting praat)
die vannacht weer eens heeft toegeslagen.

Enver Husicic
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Aforismen
Hoe meer Melkertbanen, hoe meer Nederland verandert in een conciërgestaat.
Ross Pierrot.
Als je in de Chinese politiek iets wilt bereiken moet je jong beginnen, zo rond
je tachtigste.
Geluk is: in het bos prins Willem Alexander op een wit paard tegenkomen, en
dat dan zien struikelen.
Het Oranjegevoel doet me altijd denken aan een heel volk dat een orgasme
fingeert.
Prins Charles: de enige lul die altijd stijf is.
Als schizofrenen onder de mensen willen zijn, zonderen ze zich af.
Schizofrenen zijn mensen die helemaal alleen op de wereld zijn, en tot overmaat
van ramp niet eens op déze wereld.
Mensen die lachen hebben een merkwaardig gevoel voor humor.
Astronauten hebben een baan om de aarde.
Kees Versteeg
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Shoarmant h.a.h.-foldertje
(Frontpage)
Is typografisch allegaartje in roze op wit. Opent met 2 × het meest gebruikte woord
in de reclame. Bevat een claim die nog maar bewezen moet worden. En belooft dat
je een complete zaak GRATIS krijgt thuisbezorgd.
‘Nieuw! Nieuw!/Grillroom lams/en kip shoarma/KONDU/ Steakhouse Specialiteiten
Afhaalcentrum/De beste shoarma-zaak van Schiedam/GRATIS THUIS BEZORGD’
(Centerfold)
Toewee maal A5 met elk
toewee-koloms waslijst aan
lamsschotels en -broodjes als:
shoarma, shaslik, kebab, sis kebab,
shoarma Ihdinoz, shoarma Selte,
shoarma Trabezunda, shoarma
Katakal, shoarma Kombrink,
sorry: shoarma Kombizar,
shoarma Lanfos, respectievelijk:
shoarma, kebab, schaslick (sic),
sucuk alsmede falafel (vegetarisch).
‘Alle schotels worden geserveerd met:
verse salade Rijst of friet of aadsappelen’
(Sic, ècht waar: de ‘aarpels’ van
Jan Oudenaarden zijn d'r deftig bij.)
(Pay-off page)
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Schrik je niet lam:
‘100% HELÂL/Onze produkten/
bevatten geen varkensvlees!!!’
En of het om een sexueel vluggertje
gaat, ten slotte: ‘Telefonische
bestelling gauw klaar toch lekker’
Altijd heimelijk in mijn sas
met zo'n foldertje-van-niks:
one man's trash is another man's
tiny treasure.
Frans Vogel
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De zielepiet
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Hij heeft zijn kop kaal laten knippen, hij draagt een brilletje met van die kleine
ovaaltjes, zijn kaken zijn vierkanter. Een enkele keer beklaagt hij er zich nog over
dat de jongens op school zo stoer doen en zich niet laten kennen. Zijn vader heeft
een Apple voor hem gekocht. Voortaan trekt hij met zijn vrienden daar naar toe, naar
de villa waar hij geboren is. En hij schaamt zich voor het bovenhuis in het centrum
waar hij bij zijn moeder is opgegroeid. ‘In dat steegie’ zegt zijn vader. Hij komt
alleen nog maar thuis om zijn bord leeg te schransen en Iris uit te schelden. ‘Het spijt
me,’ zegt hij even makkelijk als ‘kuthoer’. Simon pakt zijn moeder vast bij het
aanrecht en als ze hem met haar kont wegduwt, roept hij: ‘Gans! Dat is extra lekker!’
En hij geeft een performance ‘afrukken’. Hij roept: ‘Je lacht!’ Lacht ze? Ze gelooft
dat ze huilt. Ze lacht. Hij tilt haar op: ‘Zal ik je eens fijn in de rondte slieren?’ Hij
doet haar pijn.
Haar vriend Leo die in dezelfde straat woont, zegt: ‘Kom maar. Leg je hoofd maar
op mijn schouder.’ Maar hij begrijpt niet dat ze haar eigen zoon geen rotzak kan
vinden, en dat ze niet opschiet met zelfmedelijden. En ook niet dat ze niet wil blijven
slapen, omdat Simon over de strekdam en onder de verkeersbrug loopt nu het water
laag staat. Alleen als hij de hond bij zich heeft, is ze er gerust op.
Leo schenkt wijn in hoge glazen en komt als een goede gastheer bij haar zitten
terwijl het eten opstaat, maar zijn conversatie is niet zo briljant als anders want hij
heeft de belastinginspecteur op bezoek gehad, een van die kruideniers die het leven
van een kunstenaar verzieken. Ze kijkt naar de lege hoek in de kamer en vraagt
verbaasd: ‘Waar is je installatie?’ Die heeft hij boven gezet, want stel zo'n man zegt
dat hij die maar moet verkopen. Ze zegt: ‘Kom, laten we het over iets vrolijkers
hebben.’
Later op de avond maakt hij nog een dienblad vol lekkers om mee naar boven te
nemen. Hij steekt kaarsen aan. Hij heeft een verrassing: de hele kamer veranderd!
Het bed op een podium, rode lappen over de lampjes, een rijzweep aan de muur,
pauweveren. Wat is hij in godsnaam van plan? ‘Ach, niks bijzonders.’ Maar ze wil
alleen lief vrijen, en heeft zelfs daar de kop niet bij. Als hij bovenop haar ligt, kriebelt
ze verstrooid met een haar in de handen geduwde twijg zijn ballen. Hij vindt dat ze
toch maar eerst moet vertellen over Simon, haar verhaal kwijt. ‘Nee,’ zegt ze, want
ze wil het zelf ook weleens vergeten, maar hij houdt aan en dan vertelt ze haar angst.
Dat ze 's avonds niet in Simons kamer durft te kijken, omdat hij dan des duivels
wordt, maar dat ze ook niet kan slapen als ze niet weet of hij thuis is. Van de droom
vertelt ze, waarin een baby haar blauwgrijs de strot uitkomt. Van de man in het zwart
die veelbetekenend de gang uitloopt zodat ze op zoek gaat en Simon aantreft met
zijn hoofd in de wc-pot. ‘Zou je hem ook niet eens naar de hel wensen!’ zegt Leo.
En dan, als eindelijk haar tranen willen stromen, gebruikt hij haar eigen woorden:
‘Kom, laten we het over iets vrolijkers hebben.’ Ze schiet het bed uit, grijpt haar
kleren en als ze de trap af rent, hoort ze hem al roepen hoe het hem spijt.
Simon zit teevee te kijken, en klopt uitnodigend op de bank: ‘Is het weer mis?’
Hij slaat een arm om haar heen: ‘Vertel het maar, dat is beter.’
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Iemand belt nadrukkelijk. Het is Leo die het benauwd heeft.
Simon kijkt haar na, verachting in zijn ogen.
Ineens gaat hij niet meer naar Paul. Ook in de weekends niet, hij zit maar op zijn
kamer of kijkt naar pornofilms. Als Iris 's nachts beneden komt, dreigt hij haar verrot
te slaan. Zit zijzelf nog laat te werken, dan kan hij van haar getik niet slapen. Ze zet
de schrijfmachine op een kussen.
Ze belt Paul op. Hij zal een keer komen praten. Hij ploft in alle stoelen die te kort
zijn voor zijn lange benen en op de bank waarin hij wegzakt. Ze installeren zich dus
maar aan de eettafel. Paul kwakt zijn agenda neer en beklopt zijn zakken: ‘Waar is
het nou verdomme.’ Ja, hij heeft het wel zien aankomen ... het moest wel misgaan
... niet dat hij iemand de schuld wil geven, hij is ervan overtuigd dat ze zielsveel van
Simon houdt ... Ze voelt zich kwaad worden. Hij zegt: ‘Het maakt je oud, die
gespannen kaken.’ En als hij haar blik vangt: ‘Nou ja, het is blijkbaar nog steeds zo
dat ik mijn woorden op een goudschaaltje moet leggen ... Aha! Daar is het papier
met de dingen die hij niet tegen hen moet zeggen, hij is namelijk bij een
communicatiedeskundige geweest. Hij begint te ontcijferen: ‘Zielepietje ...’ Simon
is overeind geschoten: ‘Een communicatiedeskundige!! Jij! Jij! Moet je soms eerst
gemarteld worden om te kunnen voelen! En altijd alles bij ons zoeken! Ons voor “de
ziekerdjes” uitmaken!’ Paul knikt verbouwereerd. ‘Jaja, jaja. Als jullie het zo zien
... eh ... jaja, ik zal er eens over nadenken.’ En al schrijvend, mompelt hij: ‘De
ziekerdjes, dat mag ik dus ook...’
‘En nou d'r uit!’ Simons stem slaat over.
Als de voordeur is dichtgeslagen, stort hij zich languit op de grond: ‘Mijn vader!’
Leo blijft op de bel drukken. Ze doet niet open want hij komt niet om iets goed te
maken maar om zijn aquarel van de muur te rukken of haar een blauw oog te slaan.
De laatste keer allebei. Eerst het schilderij. Thuis had hij er spijt van gekregen en
belde hij op om het terug te brengen, maar al boven aan de trap was de ruzie opnieuw
opgelaaid. Driftig, precies zoals Simon hem in zijn goeie buien na kan doen, was
hij, zijn broekspijpen optrekkend, zijn voeten naar buiten, naar beneden gerend, en
hij wilde juist de voordeur achter zich dichtslaan, toen Iris het aguarel waarmee ze
hem op de hielen volgde, omdat ze het nu echt niet meer wilde hebben, achter hem
aanschoof. Zijn werk is hem heilig. Hij gaf haar een oplawaai en barstte meteen in
tranen uit omdat nu alles verpest was. Hij heeft het werk opnieuw ingelijst en op de
achterzijde een gedicht gecalligrafeerd. Hij blijft doorbellen.
Plotseling rent Simon, in zijn slip, de trap af en stort zich bovenop Leo, die niet
meer op respons rekent. Iris treft haar vriend op zijn rug in het portiek, zijn oogjes
kleiner nog dan anders. Simon roept: ‘Au! Godverdomme! Trap hem op zijn smoel!’
Want Leo bijt in zijn pink. Iris buigt zich over die twee en wrikt aan Leo's kaken.
Leo heeft geen stem meer, hij hikt en houdt een hand op zijn borst. Ze moet hem wel
ondersteunen, want het zou waar kunnen zijn dat er weer een pneumothorax dreigt.
Simon duwt haar met zijn sporttas opzij: ‘Ik ga naar mijn vader.’
Wijdbeens staat hij voor haar. Zijn vader heeft de situatie eens van een andere kant
belicht en hem

Passionate. Jaargang 3

53
doen inzien dat zij hem gebruíkt heeft. Dat ze hem bij zich heeft gehouden om te
kunnen overleven. ‘Je hebt me misleid! Gelogen! Mijn jeugd verwoest!’ Ze roept:
‘Stop!’ Maar nee, daarvoor is hij gekomen, om haar ‘broze evenwichtje’ te verstoren!
Hij raast verder. Hoe zijn vader met lede ogen heeft moeten aanzien dat hij naar de
knoppen ging. En nu, als hij niet zo'n vader had, dan zou hij vast en zeker nog niet
studeren! Een dreun kan ze krijgen. Ze zegt: ‘Ga je gang!’ En haar ogen staan net
zo donker als vroeger. Hij grijpt het dan ook onmiddellijk aan om te herhalen hoe
bang ze hem maakte als ze zijn kamer binnenstoof, maar voor het eerst is ze daar
niet van onder de indruk. Met een kalmte die haarzelf verbaast, zegt ze: ‘Ja,
verschrikkelijk hoor! Dat je het overleefd hebt!’ Hij stormt op haar af en zij dreigt
met de politie.
Op de trap roept hij nog: ‘Zielepiet!’
Paul aan de deur. Met een vuilniszak en een brief. Ze is de knoopjes van haar shorts
nog aan het vastmaken terwijl ze bovenaan de trap staat, ze heeft in de zon gezeten.
‘Jeetje,’ zegt ze.
‘Niks jeetje,’ bijt hij haar toe, ‘wil je iets van je zoon horen of niet?’
‘Hoezo?’
‘Hoezo! Hoezo! Zeg het maar, ben je geïnteresseerd of niet? Je kunt ook alleen
de brief krijgen.’
‘Moet ik op mijn knieën?’ vraagt ze, en op de vreemde vorm in de vuilniszak
wijzend: ‘Zit daar een kinderlijkje in?’
‘Doe niet zo walgelijk!’ Intussen is hij boven. Waar de gordijnen dicht zijn vanwege
de hitte. Hij ploft op de bank, en zij krult zich op in een stoel. Haar blik blijft haken
aan zijn witleren sportschoenen. Invloed van Simon, denkt ze. Hij zegt dat er in de
zak oude kleren van haar zitten die van zolder zijn gekomen. Hij heeft ermee in zijn
handen gestaan en het niet over zijn hart kunnen verkrijgen ze zo maar weg te doen.
Niet om de materiële waarde natuurlijk. Ze moet maar kijken. Ze rekent uit dat de
kleren meer dan zeventien jaar oud zijn. Maar, wat hij haar eigenlijk komt vertellen,
is dat Simon het geweldig goed maakt.
‘Beter dan ooit.’
‘In jouw ogen.’
Hij schreeuwt. Dat het niet in zijn ogen is als de jongen alle tentamens haalt, nog
tijd over heeft om te wielrennen, al z'n fobieën kwijt is! Allemaal in één jaar!
‘Tjongejonge.’
Hij stuift op: ‘Je bent nog steeds dezelfde.’
De brief neemt hij weer mee. Uit de vuilniszak komt een New Man-broek, een
rode. Ze trekt hem aan, ze laat de pijpen flapperen. ‘Ik lijk matroos van Gerard wel,’
zegt ze tegen de hond.
Bleek en met diepe kringen onder zijn ogen, zit Simon op de bank te vertellen dat
hij weggevlucht is bij zijn vader. ‘Ik haat hem weer, net als vroeger.’
Ellen Toornend
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Aforismen
Wat we hier op aarde een tornado noemen, noemen ze op Jupiter een stilte voor
de storm en op Mars terrasweer.
Als buitenaards leven niet bestaat, kunnen we het godzijdank ook niet uitroeien.
De werkelijkheid: dat zijn de leugens van de anderen.
Wat niet-rokers verzwijgen is dat het roken uitgevonden moet zijn door een
niet-roker.
Je kinderen worden groter zodra ze gaan vragen hoe ooievaars ‘het’ doen.
Je verste familielid is meestal je vader.
Als de goden sneller willen reizen dan het licht doen ze dat gewoon uit.
De meeste mensen volgen alleen maar het rechte pad om de politie op een
dwaalspoor te brengen.
Zelfverdedigingstip: als u ooit in contact komt met een marsmannetje, klap dan
eerst en onmiddellijk z'n antenne in.
Kees Versteeg
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Ten slotte
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Herbert Huncke, die in augustus op 81-jarige leeftijd is overleden, valt op vele
manieren te karakteriseren. Hij was een slonzig uitziende oplichter die in de jaren
50 op Times Square rondhing - de verzamelplaats van dealers, hoeren, zeelieden en
kleine criminelen; een vriend van Jack Kerouac en degene die hem het woord Beat
aan de hand deed (waar Kerouac later Beat Generation van maakte); het model voor
het karakter Elmo Hassel in Kerouacs On the road; de schrijver van vier romans; en
degene die William Burroughs zijn eerste morfineshot bezorgde.
Die ontmoeting van Huncke en Burroughs vond plaats in New York in 1945, toen
een gemeenschappelijke vriend, Phil White, hen introduceerde bij Huncke thuis.
Burroughs was zoals gebruikelijk gekleed in een grijs pak, met grijze handschoenen
aan en een gleufhoed op. Huncke staarde naar de lange, magere gestalte, met diens
vaalbleke huidskleur en de waterige, ondoorgrondelijke ogen. ‘Jesus Christ, get him
out of here man!’ wilde Huncke roepen (zo vertelt hij ons in zijn autobiografie).
Maar hij was gerustgesteld toen Burroughs een aantal morfine ampullen uit zijn
Chesterfield overjas toverde - hij had wat koopwaar aan te bieden, verkregen via zijn
vriendjes uit de onderwereld.
White vroeg Burroughs vervolgens of hij er bezwaar tegen had dat ze het spul
direct maar uitprobeerden. ‘You know,’ zei Burroughs, ‘I'd like to try that myself.’
Het drietal begaf zich naar de slaapkamer. White en Huncke gaven het voorbeeld,
en toen het zijn beurt was rolde Burroughs zijn mouw helemaal op, maakte een van
zijn aderen schoon met alcohol en een watje, en inspecteerde de naald. White en
Huncke vermaakten zich om zoveel hygiënische nauwgezetheid. Burroughs wendde
zijn gezicht af op het moment van de injectie. Speldeprikken golfden door hem heen,
alsof al zijn ledematen sliepen, en hij leek te zweven, ontdaan van zijn lichamelijk
omhulsel. Hij keek daarop in het rond en zei kalm: ‘Well, that's quite a sensation.’
Burroughs bleek zestien dozen met morfine ampullen bij zich te hebben, waarvan
hij er vier aan Huncke en White verkocht; de rest nam hij mee terug. Thuis injecteerde
hij zichzelf, ontwaakte de volgende ochtend in angstzweet, en braakte tot aan de
middag. Vanaf dat moment was hij verslaafd. White waarschuwde hem nog die avond
dat hij iedere controle over de drug zou verliezen. Maar Burroughs was te
nieuwsgierig; alsof het een vorm van research voor hem was, schreef Huncke later,
een wetenschappelijk onderzoek naar het bereik van de menselijke beleving.
Uiteindelijk moest ook Burroughs echter beamen: drugs zijn niet een kick maar een
manier van leven. (Niet dat hij daar enige moraal aan wilde verbinden.)
De ontmoeting van Huncke en Burroughs was niet zomaar een moment waarop
twee levens elkaar raakten; de gevolgen ervan waren ingrijpend. Huncke bevond
zich ineens midden in een vriendenclub van schrijvers die allen beroemd zouden
worden: Burroughs, Kerouac en Allen Ginsberg. De charismatische randfiguur
inspireerde hen, en hij werd o.a. hoofdpersoon in Burroughs' eerste roman Junky.
Zelf zou hij ook gaan schrijven. Burroughs stapte, na zijn kennismaking met morfine,
over op heroïne en gebruikte vele jaren. Aan zijn fascinatie voor
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drugs ontleende hij de thema's van zijn werk: vrijheid tegenover afhankelijkheid.
Daarmee attaqueerde hij de benepen cultuur van zijn vaderland dat hij zo haatte. In
relatief cleane periodes van zijn leven schreef hij visionaire boeken vol drugs en
homoseks die Amerika in de jaren 50 en 60 schokten.
De literatuur hebben beiden, door hun werk en levensstijl, wel veranderd, maar
de wereld niet. Huncke's boeken zijn nu nauwelijks meer te krijgen. En het werk van
Burroughs wordt in veel boekhandels in New York, zo merkte ik deze zomer tot mijn
verbijstering, nog altijd onder de toonbank verkocht. ‘Who gave that order? Answer:
The Ugly American, the instrument of Control.’
Erik Brus
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Vrouwen worden graag scheef aangekeken.
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Onder de auteurs
OVER DE AUTEURS
Richard Dekker '69
is sinds twee weken redactielid van Passionate. Head-hunters van de Stichting
Passionate contracteerden hem, terwijl hij nauwelijks was bekomen van zijn
Polynesië-avontuur. Richard publiceerde in L'art Froid en Passionate. Bovendien
is zijn werk te vinden op de Internet-site van dit tijdschrift
Henk Houthoff '41
publiceerde in De Tweede Ronde en Nieuw Wereldtijdschrift. In zijn vrije tijd
maakt hij fietstochten of bezoekt hij met zijn kleinkind de Rotterdamse
dierentuin Blijdorp. Voor liefhebbers: op zondag 8 september zal hij in
Rotterdam op het dichterspodium Poëzie in de Consul voordragen uit eigen
werk.
Enver Husicic '74
weigerde zandhaas te zijn en toen was er voor hem maar één keus:
vervangende dienstplicht als administratief medewerker bij een
werkgelegenheidsproject van Arbeidsvoorziening Rijnmond. Gelukkig heeft
deze jonge dichter tussen de bedrijven door voldoende tijd om zich aan de muze
te wijden.
Paul van der Schoor '61
is een geëngageerd schrijver en mengt zich regelmatig in het publieke debat
over het literaire klimaat in Rotterdam. Zo trad hij enige maanden geleden op
Stads T.V. in discussie met RKS-medewerker Melchior de Wolff over het
bestaansrecht van Passionate. Hij publiceerde in het literaire tijdschrift Sic.
Peter Swanborn '63
keerde onlangs na een verblijf van vier weken terug uit Sint-Petersburg.
Overdag studeerde hij Russisch; in de avonduren interviewde hij
Sint-Petersburgse dichters. Dit deed hij met succes: inmiddels is heel literair
Sint-Petersburg op de hoogte van het bestaan van Passionate.

Passionate. Jaargang 3

61
Ellen Toornend '31
publiceerde in Opzij, lambe en Surplus. Haar beste proza is verzameld in de
verhalenbundel getiteld Ik riep en ik zwaaide en ik wilde hollen, maar het was
kruipen wat ik deed. Deze verhalenbundel ligt op het ogenblik bij de uitgever.
Kees Versteeg '59
verbande zichzelf jaren geleden naar het Noordereiland om in alle rust van
het leven te kunnen genieten. Maar organisatoren van Rotterdamse podia hebben
hem gevonden en verdringen zich rondom zijn vertrekken. Roerige tijden voor
Rotterdams beroemdste Aforist. En dat terwijl het politieke vuur dat in juni
oplaaide naar aanleiding van zijn essay in het anarchistische tijdschrift de As
nog nasmeult. Vraag maar aan Pim Fortuyn.
Frans Vogel '35
werkt parttime voor verschillende kroegrelaties. De door mij al maandenlang
aangekondigde dichtbundel Te gek Moment laat nog even op zich wachten.
Vogelfans konden hem onlangs bezichtigen en beluisteren tijdens een
gedenkavond in Popular gewijd aan voormalig gard sivik-redacteur en
Rotterdams dichter Cornelis Bastiaan Vaandrager.
Bert Heemskerk
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[nummer 10]
[Die domme knik, in de pyloon]
Die domme knik in de pyloon dient als ezelsbruggetje om ons eraan te herinneren
dat Erasmus wijs was.
Die domme knik in de pyloon dient als ezelsbruggetje om ons eraan te
herinneren dat Erasmus wijs was.
Kees Versteeg
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in den beginne
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De affiche was veelbelovend. De verweerde kop van Cor Vaandrager, met daaronder
een kort gedicht en de aankondiging van de herdenkingsavond. Daarnaast was het
idee origineel: 26 augustus was het 61 jaar geleden dat de in 1992 overleden auteur
in Rotterdam-Zuid geboren werd. Zodoende werd maandag Vaandag en pakte ik lijn
4 naar Teater (sic) Popular, waar het gebeuren plaatsvond.
Zodra ik arriveerde bekroop mij het gevoel dat de avond wel eens heel anders zou
kunnen verlopen dan ik mij had voorgesteld. En reeds na een minuut of tien begrepen
Erik Brus en ik dat er van een waardig eerbetoon aan De Vaan weinig terecht zou
komen. Op de geplande aanvangstijd gebeurde er helemaal niets. Vervolgens heb ik
ze zien binnenstrompelen, de CORyfeeën die de Reus kwamen gedenken. Het waren
er teveel om ze hier allemaal te noemen, maar uiteraard ontbrak de manke dichter
op z'n bijstandsgympen niet. Reeds ladderzat werd hij ondersteund door schele
Henkie, die z'n verzameld werk in een plastic tasje van de Edah met zich meedroeg.
Levenloze schimmen schuifelden naar binnen, hun handen en voeten tastend naar
enig houvast. Intussen draaide er een film waarin dichters declameerden. Het geluid
was echter zo abominabel dat je nauwelijks een woord verstond, maar ik scheen de
enige te zijn die dat als hinderlijk ervoer.
Vervolgens werd de aandacht wreed verstoord door de namaakdichter met zijn
rotte tanden en jaren '70-kapsel. Of hij nu gesnoven, gespoten, gerookt of gewoon
gezopen had, weet ik niet, maar veel zien deed hij in ieder geval niet. Een ongewilde
omhelzing was het gevolg. Met moeite rukte ik mij los uit de armen van de ritselaar,
die het niet slecht zou doen als een personage in een gedicht van Houthoff.
Het was nu maar eens tijd voor een muzikaal intermezzo, moet de organisatie
gedacht hebben, want vanzelfsprekend was er van planning geen sprake. Die
afwezigheid van enige structuur zou op de Sosjale Akademie van 20 jaar geleden
als een logiese eksponent van de anti-autoritaire leer worden beschouwd, nu wekte
het slechts onze wrevel en maakte het gebrek aan leiding een puberale indruk. Die
werd nog versterkt toen het drietal muzikanten een enorme pleurisherrie begon te
maken. Ik weet niet of het een ultieme poging was om de Amerikaanse soldaten uit
Vietnam te jagen, maar de band zou in de toenmalige jeugdsozen, met visnetten en
andere christelijke attributen, niet hebben misstaan. Horen en zien verging ons, en
aangezien er geen programma was, ramde het drietal een uur lang dat ene akkoord
eruit dat hen ooit op een blauwe maandag door een verdwaalde muziekleraar was
aangeleerd. Zo brachten wij noodgedwongen een tijd aan de bar door, waar ik uit
pure verveling een kopstoot bestelde, want misschien dat ik dan iets meer van het
gebeuren zou gaan begrijpen.
Net toen ik mijn tweede borrel achter de kiezen had en een derde bestelde, ging
het gerucht dat er toch iets gebeuren ging. Tot onze vreugde bleek de film EXITing,
over het leven van Vaandrager, vertoond te worden. Een paar jaar geleden was op
het filmfestival de voorstelling aan mijn neus voorbij gegaan, en sindsdien wachtte
ik geduldig op mijn kans.
Brus en ik gingen er eens goed voor zitten. Dat hadden we beter niet kunnen doen,
want de vertoning werd een regelrechte aanfluiting. Na tien minuten was er iemand
zo slim een paar
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spotjes te doven die tot dan toe de projectie van de film zwaar hinderde. Terwijl wij
de jonge Vaandrager op een bankje voor De Hef zagen voordragen, begon er plotseling
een band te spelen. Niet echt slecht, maar het heroïsch portret werd hiermee tot een
persiflage gedegradeerd, zoals langzamerhand de hele avond in een parodie op het
werk van De Vaan uitmondde.
Slechts een handjevol aanwezigen had die avond de intentie de geboortedag van
Cornelis Bastiaan te herdenken. Frans Vogel deed het gepast met een paar anekdoten,
en een man die ik niet kende vertelde een verhaal dat uit de grond van zijn hart kwam.
Het ging over de vele kunstenaars die reeds naar het graf waren gedragen. Het was
misschien geen briljant verhaal, maar het zei iets over het leven van Vaandrager, en
dat van zijn toenmalige collega's. De desinteresse was echter zo groot dat de beste
man op den duur geheel overstemd werd door een kakafonie van geluiden. Nog even
ging hij door, alsof hij zoveel onbeschoftheid weigerde te geloven, maar toen het
gekakel slechts toenam, staakte hij z'n voordracht.
De toestand begon nu echt uit de hand te lopen. Terwijl ik voor nog een kopstoot
geld bij Erik bietste, verloor een man z'n evenwicht en gleed hij even traag van z'n
stoel als een bal het doel inrolt bij de herhaling van een doelpunt op tv. Verbaasd
keek hij naar het portret van de overleden auteur, dat scheefgetrokken aan de wand
hing.
Een blond meisje op rolschaatsen begon een liedje te zingen. Ze werd af en toe
overstemd door de schelle stem van een man van buitenlandse afkomst, waarschijnlijk
een aboriginal met heimwee, die bovendien beter van de drank had kunnen blijven.
Niemand was echter meer in staat om in te grijpen. De jonge alcoholist die tot dan
toe als een soort presentator was opgetreden, lag verdoofd op het podium, zodat we
eindelijk van zijn kinderlijke grappen verlost waren. Zijn humor had ongeveer het
niveau van een randdebiel, zowel wat betreft de geestigheid alswel de koppigheid
waarmee hij volhield. Zijn grootste knaller was om twee vingers achter het hoofd
van de declamerende dichter te houden, zodat wij de indruk moesten krijgen dat daar
een dichtende haas stond.
Erik en ik konden het niet langer aanzien, zoveel onvermogen om stijlvol een
auteur te gedenken was ons teveel. En ga me niet vertellen dat deze avond geheel in
de geest van Vaandrager was. Het mag dan wel zo zijn dat hij het laatste deel van
zijn leven in de goot doorbracht, er is natuurlijk ook een andere Vaandrager: The
Rebel With A Cause, met stoere tronie, een lange leren regenjas en zonnebril,
redactielid van Gard Sivik en auteur van Leve Joop Massaker. Ik zal nooit een groot
liefhebber van hem worden, maar hij heeft mooi werk geschreven. En dat hadden
die lamzakken voor moeten dragen.
Ondanks de zomer was het een kille nacht, het mistte zelfs een beetje. Op de
Binnenweg was het stiller dan ooit en zachtjes mompelde ik voor me uit: Je kent het
wel: een middag wachten/ tot het gaat misten. Wachten/ tot het donker wordt. Of
avond wordt. Hij/ (ik heb het over hem) kijkt,/ ziet lege bussen/ die koppig starten,
de stad in - op zoek naar meer mist?
Giel van Strien
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Scène 1: Voortuin, warme zomerochtend. Het beeld wordt gevuld met het kadaver
van een mus. Het vogeltje ligt dood in de voortuin. Zomaar, er is geen reden geweest
voor zijn gewelddadige dood. Met een ontwrichte nek vult hij bij wijze van laatste
passieve daad het beeld. Een frisse bries doet de donsveertjes even trillen. Maar de
rust is schijn. De huichelachtige vrede tart het beeld en doet de camera van schrik
achteruit deinzen. Zo komt steeds meer in beeld. Het vogellichaampje krimpt door
oprukkend gras en gebladerte. Het huis waaraan de tuin grenst treedt naar voren.
Het is een gewoon huis, zoals zoveel huizen hier. Rijtjesdump. Niet mooi, niet
groots of bijzonder, maar aantrekkelijk in zijn eenvoud en in zijn bescheiden opstelling
in het geheel. Alles is rustig hier. De straat, de huizen, de perkjes. De dag is mooi,
kon beter, maar het is wel goed zo. Om ons heen gebeurt van alles maar we hebben
er geen weet van en de muren weigeren te splijten en uiteen te gaan als een gordijn
om ons al wat er binnen gaande is te tonen. Geluiden komen ons wel tegemoet. Ze
kruipen uit de half openstaande ramen. Een radio murmelt: oorlogen, files en
weerberichten. Een scheerapparaat zingt. Ergens klinken opgewonden
kinderstemmetjes. Er is een hond. Er is muziek. Sober snaargestrijk. Het kietelt de
lucht en zal mijlen ver onherstelbare ravage aanrichten. Maar waar precies weet
niemand. Hier is alles rustig. De dag ontwaakt. Waarom kan het niet altijd zo zijn?
Het groen staat erbij alsof het gisteren nog hevig heeft gevrijd met een lekker
zomerbuitje. Zo'n hitsige wolkenbreuk waarin het heerlijk is om even nat te worden.
Een kortstondige verhouding met de naakte elementen der natuur, spelen met de
borsten van moeder aarde, haar heupen, haar wimpers, want op zo'n moment wil je
niets liever dan je handen in de aarde steken, een stuk hout omklemmen, buiten lopen
zonder dat daarvoor een reden is. Je wilt de hand vasthouden van zomaar iemand,
van een vreemde, maar het hoeft niet per se. Alles is goed op zo'n moment en dat
wil je graag houden en je wilt vrezen voor het verlies ervan. Je koestert je angst. Het
maakt je verliefd. En het groen om je heen ziet er fris uit, alsof het gisteren nog
geregend heeft, en wanneer het iedere dag lijkt alsof het de dag ervoor nog geregend
heeft, ja dan weet je dat alles goed is.
Scène 2: Pleintje in de stad, sidderende zomermiddag. Overal is bezigheid. Ginds
staan de marktkraampjes. Er klinkt hoempapamuziek achter de winkels en huizen.
Mensen lopen schaars gekleed over straat. De tassen vol. De hoofden leeg. Een ijsje
ligt op de stenen. Het smelt. Een kind huilt. Valse beloftes van de moeder galmen
tussen de gevels door. Ze heeft de arm van haar kindje steviger vast dan goed is. Het
doet pijn. Een oude vrouw met ingevallen gelaat voert stukjes brood aan de vogeltjes
om haar heen. Een meisje in een wit rokje met blauwe strepen en een rood lint in
haar haren springt touwtje. De hoempapamuziek sterft weg. Bij het drinkfonteintje
staat een aantrekkelijke vrouw met een donkere zonnebril en een doorschijnende
blouse. Haar borsten zijn als gerezen witbroden. Zij wordt gade geslagen door een
man, gekleed in een gedistingeerd donkergrijs kostuum, die gezeten op een bankje
de
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voorbijbaggerende menigte bekijkt. Naast hem staat een grote bruine koffer. De man
is op doorreis, nee, hij is weggeweest en is nu weer terug. Of hij is niet weggeweest
en heeft hij het ouwe lor misschien wel net gekocht bij één van de kraampjes. Een
weemoedig cellospel weerklinkt. Temidden van alles stort een man inéén. Hij stak
het pleintje over, was niets meer dan een schim in de menigte. Figuratie. Een komma
in de zin des levens. Maar nu, hartinfarct.... hersenbloeding.... botulisme.... verricht
hij een daad die de wereld een seconde lang doet stilstaan. Alles is even heel erg
klein geworden. Dat ene ogenblik. Maar niemand die iets merkt. Niemand die iets
laat blijken. Zelfs de camera is weigerachtig en wil niet echt inzoomen.
Duizeligheid.... dronkenschap.... aanstellerij.... De man kronkelt, strekt zijn arm uit,
zijn lippen vormen enkele woorden die alleen voor hem een speciale betekenis hebben.
Ons zeggen ze niks. We willen er ook niets mee te maken hebben. Enkele meters
weet hij kruipend af te leggen. Hij zweet. Hij legt het af. Zijn hoofd rust op de tegels.
Zijn ledematen trillen. Angstaanval.... levensarmoede.... epilepsie.... Het kleine meisje
is gestopt en komt nieuwsgierig naderbij gelopen. Ze schijnt met een glasscherf in
zijn ogen. Contractie contractie geen contractie. Met precisie bevoelt ze de man op
alle vitale plaatsen. Ademwegen, pols, halsslagaders, kruis. Dan knielt ze neer bij
zijn benen, knoopt het touw om zijn voeten en sleept hem het plein af. Inmiddels is
de man op de zitbank opgestaan en loopt langzaam op de vrouw bij het fonteintje af.
Vlak achter haar blijft hij staan. Nog eenmaal kijkt hij naar de stralende lucht boven
hem. Dan grijpt hij haar beet, omhelst haar innig en kust haar, bevoelt haar borsten,
vrijt met haar en laat dan zijn handen in haar blouse verdwijnen alwaar hij twee
volrezen witbroden uithaalt. Dankbaar loopt hij terug naar het bankje. Cellogezang
neemt af. Een oud vrouwtje strooit broodkruimels naar de vogeltjes. In de verte klinkt
hoempapamuziek.
Scène 3: Verlaten schoolplein, smorende zomernamiddag. Het verlaten
schoolgebouw met de planken voor de ramen en het agressieve onkruid dat alles
overwoekert tart iedere beschrijving. Het zal ook niet beschreven worden. Iedere
poging daartoe is zinloos, al even zinloos als de pogingen er binnen te geraken. Er
zijn daar vreselijke dingen gebeurd. Dingen waarvan men niets meer wil weten.
Dingen die daar hun sporen hebben achtergelaten, die tijd nodig hebben om tot rust
te komen, om te vervluchtigen, daar in de duistere hallen van het gebouw. Het was
op de kop af drie jaar geleden. Die dag. Er klonken honderden onderdrukte stemmen.
Het regende. Het cement werd week. De stenen in de muren, zij - ach, de
gedistingeerde man in het nette grijze kostuum loopt met de nogal zware koffer langs
het schoolplein. Hij zweet als een otter. Een ogenblik lang staat hij stil. Fel witte
flitsen zijn te zien vanaf een struik nabij het plein. Het zijn de blonde haren van het
springtouwende meisje. Zie haar rode haarlint door de lucht klieven. Zie het wapperen
van haar rokje, blauw met witte streepjes. Met iedere sprong komt zij een stukje naar
voren zodat ze uiteindelijk geheel achter de struik vandaan is gekomen. De man zet
zijn koffer op de grond en
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kijkt om zich heen. De camera draait en draait. Helemaal om zijn as. Ook hij is
nieuwsgierig. De idyllische omgeving, de rust die heerst, een wat vreemd ogenblik
waarop de seizoenen in elkaar over lijken te gaan. De omgeving wordt afgetast. De
weg met de donkerrode bakstenen, het sportveldje tegenover het schoolgebouw, aan
de overkant van de straat, de grote haag die er rondom loopt, de flatgebouwen, de
snelweg in de verte, het schoolgebouw weer. De man. Het meisje. De slagen van het
touw. De stenen. Cellomuziek weerklinkt. Nogmaals draait de camera. Weer trekt
alles voorbij. Nu staat er aan de overkant op de stoep die langs de grote haag loopt
een celliste. De klanken die zij produceert hebben iets sobers. Het is het soort
weemoed dat je doorgaans alleen in flessen kunt vinden, 0,7 liter, 40% vol. De camera
zwenkt verder en de man komt weer in beeld. Hij staat gebogen over het roerloze
lichaam van het meisje. Het springtouw kruipt door zijn vingers. Hij weifelt. Dan
laat hij het touw vallen en opent hij zijn koffer. Met bruuske gebaren lepelt hij de
inhoud naar buiten. Bezinning bezinning bezinning. Al het overige volgt na het eerste.
Deze man is zo iemand die zijn eigen bezittingen verafschuwt. Een koffer vol
noodzakelijk kwaad. Enkele overhemden, sommige nog in verpakking, twee
stropdassen, een pantalon, twee oude met modder besmeurde bergschoenen, een
stapel boeken{1}, een Mariabeeldje van keramiek, een pot augurken, een pluche beer
waarvan het buikje is opengereten, zilveren sterren, een frituurpan vol knikkers, een
houten kistje met gouden gruizels, prullaria, een pot nachtschade, bezetenheid,
voorvoegsels, aanhangsels, gedachtenkronkels, ergernis, weelde, een flinke hagelbui,
Samhain, een plastic kindergitaartje. De man pakt het instrument stevig bij de hals
beet en loopt ermee naar het meisje. Enkele valse melodieën. Dan haalt hij vol uit
en uit en uit totdat alle bewegingen zijn weggeslagen. De zon schijnt. Hij sluit zijn
ogen en een ogenblik lang luistert hij naar zijn eigen ademen en de nagalm van de
slagen. (Totdat ze zijn weggevlogen als vogels....) Dan loopt hij terug en lepelt verder.
Een opgezette bever, een Japanse mobiel, een schaakbord, een typemachine, een
thermoskan met kwik, een fietsketting, een voorvork, een zadel, een achterwiel, de
twee witbroden, een kat (die blazend een hoge rug opzet), een wit klapstoeltje en
een bisschop. De man sleurt de bisschop enkele meters over de stenen, geeft hem
een trap onder de kont en husht hem weg. Dan tilt hij het gehavende lichaam van het
meisje op en laat het in de koffer glijden. Pakt koffer op, klemt de twee witbroden
onder zijn andere arm en loopt verder. Duizelig geworden wankelt de camera in het
rond, langzaam, de celliste verschijnt in beeld, even, verdwijnt dan, de haag, de
flatgebouwen, de autoweg in de verte.... de cellomuziek wordt abrupt gesmoord door
het gekraak van hout en het springen van snaren. De celliste slaakt een kreet die
onmiddellijk gestremd wordt. Er weerklinkt afschuwelijk gehijg. Ze hapt naar adem,
rochelt, struikelt, spartelt, hout breekt, takken kraken, er klinken harde slagen, geluid
ebt weg, de camera draait, de straat, de haag aan de overkant. Geheel intact staat de
cello geleund tegen een meterkast. Het sportveldje, de haag, de flatgebouwen, snelweg,
auto's, het schoolgebouw, het pleintje, de rommel.
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De celliste. Zij heeft het witte klapstoeltje gevonden en steekt de straat weer over.
Eenmaal zittend vergrijpt zij zich weer aan haar instrument. Ze moet zich nu
comfortabeler voelen. Het spel klinkt strakker. De noten voller. Alles heerst. De
ademtocht van het schoolgebouw, de rust. De bedrukking. De mate van.
Scène 4: Slaapkamer, klamme zomeravond. Kort fragment. Reiswekkertje tikt.
Tweepersoonsbed. Netjes opgemaakt. Gordijnen toe. Muur met naaktfoto van vrouw
(ebbehouten haarlokken verhullen een gezicht, de tepels zijn klein en spits, ze glanzen.
De foto is donker. De huid heeft een vuilnisbakkenblauwe weerschijn.) Boudoir. Er
is iemand in de kamer. We herkennen de vrouw bij het fonteintje. De donkere
zonnebril. Op de tast loopt ze naar de kaptafel. Een meisje verschijnt. Bekend gezicht.
Rood haarlint. Witte, blauwgestreepte rok. Met scherpe naalden heeft ze een lipstick
doorboord. Scharlakenrood. Voorzichtig manoeuvreert ze hem richting haar moeders
tastende handen.
Scène 5: Marktplein, klamme zomeravond. Man, vrouw en meisje lopen langs de
kraampjes. Het meisje draagt een grote schop. De man en vrouw zijn in sobere
donkere kleding gehuld. De blindenstok van de vrouw schittert fel witrood-witrood
als een zuurstok, evenals haar bleke gezicht met de knalrode lippen en de bloedende
schrammen rondom haar mond. Het is avond. De hemel kleurt donker roze in het
westen. Veel volk is nog op de been. De vrouw houdt halt bij een kraampje en koopt
een grote kaars die zij laat aansteken. Als ze verder lopen zien we dat zij het hoofd
zijn van een lange processie met vlak achter hen vier in het zwart geklede mannen
die een doodkist dragen. Het is een klein uitgevallen kist, van een kind wellicht. De
stoet blijft opnieuw staan als één van de marktkoopmannen hen staande houdt. Hij
is een grossier in exotisch visgerei. Naast hem staan aquaria vol nog levende krabben,
kreeften, oesters en kwallen. Het meisje zwaait. De man knikt. Hij laat zijn hand in
het reservoir zakken, neemt er behendig een degenkrab uit en laat hem voor haar
voeten over de straatstenen kruipen. Voorzichtig wijken de omstanders uiteen en
kijken toe hoe het meisje de spade als slaghout gebruikt. De omstanders klappen.
Lachend neemt de koopman zijn pet af. Over zijn hoofd kruipen maden. Enkele zijn
kapot en produceren een roze pasta. Het meisje aarzelt geen ogenblik en laat de spade
nogmaals neerkomen. Dan zet de stoet zich weer in beweging en vervolgen de
rouwenden hun weg.
Scène 6: Begraafplaats, klamme zomeravond. De camera, die nogal wat achterop
is geraakt, ijlt langs het grote stalen hek de begraafplaats op en heeft nauwelijks oog
voor de witte klapstoel die bij de ingang staat. Langs ligusterhagen.... een
lijkenhuisje.... een groepje populieren.... tot bij de stoet rouwenden. Men staat bij
een vers gedolven graf. De kleine kist zakt erin. Cellospel klinkt. Het meisje met de
schop wendt zich verveeld van het ritueel af en loopt wat rond. Nerveus kijkt de
camera de omgeving af. Het avondrood legt een merkwaardige glans over de zerken.
Aan de andere kant van het grindpad staat een gammel kruis, gemaakt van spaanders
cellohout. De snaren hangen er provisorisch bij.
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Tussen twee open graven in, op een grote hoop zand, zit de celliste. Haar handen
zijn zwart van het graven. Ze buigt zich over de rand van het ene graf en trekt met
veel moeite een oude verweerde kist naar boven. Het openen valt niet mee. Het meisje
loopt op haar toe en geeft haar de schop. Samenwerking. Getweeën wrikken ze de
klep open. De opwellende stank dwingt hen een paar passen achteruit. Ook de camera
druipt af, voor een ogenblik, maar strompelt dan nieuwsgierig dichterbij. Er is geen
wind. Er is geen regen. Nog steeds is alles goed en zuiver. Door een plotselinge
morbide wellust overmand stuift de camera naar voren en zit er in één flinke close-up
bovenop. De bodem van de kist ligt vol knikkers en kwik. Ze wendt zich af van het
gruwelijke beeld en haalt de tweede kist naar boven. Schop. Wrikken. Open. In de
kist licht het half vergane lichaam van het oude vrouwtje op het marktplein. Haar
ingevallen gezicht is als een bedorven avondhemel, kleurend van lichtgroen naar
asgrijs. Overal rondom haar en op haar liggen vogelkadavers. Moedeloos zakt de
celliste onderuit en leunt tegen de open casket. Afwezig staart zij naar de de rij
waaibomen in de verte die donker afsteken tegen de avondhemel. Het meisje slentert
verveeld verder en keert tenslotte terug naar haar moeder. Voorzichtig gluurt ze over
de rand. Ze ziet. Het eerste laagje zand is al over de kindsgrote koffer uitgestrooid.
Enkele ogenblikken een plechtige stilte. Dan wordt er vanuit het gat een flinke kluit
aarde teruggesmeten.
Scène 7: Hal, zwoele zomernacht. Parmantig hangen hun jassen gedrieën aan de
kapstok. De man ruikt aan zijn handen. Hij ruikt de dood en trekt een vies gezicht.
Het meisje springt tegen hem op en dringt aan. Tenslotte mag ook zij even ruiken.
Afwezig staart de man naar de foto's aan de muur. Er is een groot portret met daarop
de vrouw, met stralende ogen. Zij is niet altijd blind geweest. Zeker niet. Maar exact
drie jaar terug. Wat zij zag, welke wreedheid zij moest aanschouwen voordat.... de
duistere hal. Ver weg het gegalm van kinderstemmetjes. Daarna niets meer. Haar
hand rust op de schouder van één van de twee kleutertjes voor haar. Wat een schatjes.
Als twee druppels water. Hun kleren wit, blauw, rood. Alleen het rechter meisje
houdt iets krampachtig vast in haar handen. Het valt net buiten het kader. De fotograaf
is onzorgvuldig geweest met uitsnijden. (Of juist niet. Was het boze opzet geweest.
Niets ontziende rade. Een zwak rood schijnsel op een verwrongen grijns. De duivelse
glimlach van een vermetel man. In een vlaag van bezinning. Nogmaals het
Stanleymesje. Het meisje, haar handjes, het object. Dat verraderlijke ding. Voorzichtig
kerven. En dan zou niemand ooit nog weten ....Alles is goed nu.) En dan is er de man.
De vader wellicht. Maar hij is niet hij die hem zo wezenloos aanstaart. Niet de man
in de gang. Zij zijn getweeën. Ander vlees. Ander bloed. De man in de gang hangt
er los bij, links van het groepsportret in een aparte ovale lijst. Want de man op de
familiefoto, dat is een ander. Krachtig gebouwd, magere ogen. Hij loenst een beetje.
Het donkergrijze pak zit hem als gegoten.
Scène 8: Slaapkamer meisjes, zwoele zomernacht. De camera zweeft de kamer
door,
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glijdt langs kieren en kasten en open laden. Speelgoed. Tekeningen. Versjes in een
rudimentair handschrift. De eerste vormingen. Twee bedden. Eén opgemaakt. Om
één van de punten van het hoofdkussen is een zwart lint geknoopt.
Stem van het meisje:
Hij had de Schepping geschept
en op de zevende dag is Hij geëxplodeerd.
Zijn vel, Zijn huid:
de sterren aan de avondhemel.
Het noorderlicht schittert. Het overspel begint.
Als een nachtmerrie blijf ik kleven
aan Zijn verbijstering. Zijn stomgeslagenheid.
O, borsten! O, ijdelheid!
Goudkust en deernenvacht.

Een mistroostige cello begeleidt haar stem. Een tweespan. Een samenspel. Het meisje
neuriet zachtjes mee. Maar ze is er niet. Ze is niet waar haar stem is. De camera blijft
wanhopig de kamer aftasten. Een teddybeer wendt zich van hem af. De cello speelt.
Het meisje neuriet, maar wacht, een tweede stem mengt zich ermee in. Een haast
identieke stem, maar iets zwaarder, iets rauwer, er is verschil al is het klein. Een
bevend kinderstemmetje, in tranen gemarineerd. De camera zoeft naar buiten, weg
van de stemmen, de gang op naar de trap, nee zwenken!, geluid in de badkamer. Daar
staat ze, op haar tenen bij de wasbak. In haar handen pappa's scheermes. Oud ding.
Klap in, klap uit. Ze legt het op de richel op de plaats van de rode tandenborstel. De
tandenborstel zelf laat ze heimelijk in haar borstzakje glijden. Dan geluid bij de deur.
Moeder schrijdt naar binnen. Op haar tenen sluipt het meisje achter haar langs de
gang op en kijkt ze toe hoe moeders tastende handen het scheermes omvatten, hoe
moeder het dopje van de tube draait, hoe zij de tandpasta over de snede uitdrukt, hoe
de handelingen zo routineus verlopen. Mond open, alles zeker. Goed poetsen. Het
meisje draait zich om en loopt haar kamertje in. Op bed naast de teddybeer. De man
verschijnt dan in de deuropening en blokkeert gedeeltelijk het ganglicht. Zijn bleke
gezicht lijkt op de maan buiten. Een flauwe schijnsel. Vol gaten. Hij knikt afwezig
naar het meisje dat hij graag als zijn dochtertje ziet maar die het hem niet toelaat.
Dan gaat de deur dicht en is zij alleen. Alleen met haar teddybeer, de schaduwen in
de kamer, de man onder het bed, (camera omlaag) de man die op het pleintje
bezweken is, zijn lichaam dat nu, mooi opgebaard onder het lege bed ligt, de handen
netjes gevouwen op de borst, het springtouw nog om zijn enkels. Geluiden: het meisje
duwt een gordijn opzij en opent het raam. Ze ademt de nacht in. De stem van de cello
sterft weg. Stilte zwelt aan. Crescendo. Een hond blaft. Er klinkt gefladder nabij het
raam.
Camera valt in zwijm. Fade to black. Aftiteling. (Ik stel voor op Michael Nymans
‘The kiss’ of anders op een geïmproviseerd stukje jazz.)
Yorgos Dalman
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[advertentie]

Eindnoten:
{1} Allemaal erotische literatuur. De Verboden beelden van Paul Nougé, De Zonne-anus van Georqe
Bataille, Het oog, De Sade's brieven. Maar ook erger. Dingen die.... aantekeningen, eigen
manuscripten, veelal nauwelijks leesbaar.
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Na de storm
het is teveel geweest, de groei
is eruit, er is geen geluid
dan de stilte na de storm
de sla is aangeslagen
de tuin ligt verkleurd
verloren in zijn vaste vorm
het wachten is op een woord
dat verlossing brengt
laten we schrijven: worm

MARC VAN BIEZEN
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Aforismen
Het laatste wat de kapitein van de Titanic zag was een pinguïn die op z'n
voorhoofd wees.
Een geëmancipeerde man is een man die het op een leuke manier vertikt om
ook maar iets in het huishouden te doen.
Liefde tussen man en vrouw is als een mooie film, met een eikel in de glansrol.
Als mannen in een relatie werkelijk hun gevoelens zouden tonen, zouden ze
hele dagen met hun hoofd over de rand van de w.c. hangen.
Kerst is voor mij alleen maar een excuus om de geboorte van Jezus Christus te
vieren.
Marcel Möring wil niets met de Rotterdamse literatuur te maken hebben en ik
niks met de Drentse streekromans.
Een aforisme opent vergezichten zonder een panorama op te leveren.
Een held is iemand die weet wanneer te vluchten.
Voor een beroepswerkloze is uitslapen gewoon overwerk.
Als je werkelijk schijt hebt aan alles en iedereen, moet je niet aarzelen af en toe
je anus boven het maaiveld uit te steken.
Kees Versteeg
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Het badwater van de sekte letteren
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De sectie letteren van de Rotterdamse Kunststichting (RKS) wil hem
een volledige subsidie voor een vijfde dichtbundel onthouden, maar
over het algemeen wordt het werk van Theo Verhaar (42) goed
onthaald. Sinds hij in 1991 met de bundel ‘Stof bedekt niet’
debuteerde, werd hij positief gerecenseerd in Trouw, Vrij Nederland
en NRC Handelsblad. Daarnaast is de geboren Rotterdammer de
laatste jaren vaste gast bij Poetry International en staat de Duitse
uitgever Hanser op het punt vertaald werk van hem in het
internationaal toonaangevende tijdschrift Akzente te publiceren. Theo
Verhaar over zijn motivatie zijn poëzie uit te geven, het literaire
klimaat in Rotterdam, de ‘sekte letteren’ van de RKS, de C.
Buddinghprijs, en zijn relatieve onbekendheid. ‘Ik weet niet of ik meer
belangstelling wil. Ik zie vaak mijn eigen boeken staan, maar dat doet
me helemaal niets.’
Verhaar studeerde jarenlang wijsbegeerte voordat hij besloot weer te gaan dichten.
In het begin van de jaren tachtig doorliep hij in Amster-dam de complete studie
filosofie, hij moest nog slechts een essay en zijn scriptie inleveren. Beide had hij
reeds geschreven toen hij op de valreep van afstuderen afzag. Voor Verhaar ontaardt
het werk van veel filosofen in uittrekselfilosofie en woordendiarree. ‘Waar ik niks
mee heb zijn die dichtgetimmerde betogen.’ Een soortgelijke kritiek heeft Verhaar
op de Rotterdamse filosoof Henk Oosterling, waar hij jarenlang contact mee had.
Hoewel Oosterling voor veel studenten aan de Erasmus Universiteit de status van
een goeroe heeft, is Verhaar niet erg onder de indruk. ‘Het is alleen maar spuien wat
hij doet. Hij relativeert niet. Dat is niet goed, je moet relativeren in de filosofie.’
Zijn wijsgerige achtergrond laat onmiskenbaar sporen na in zijn opvatting van
poëzie. ‘Het gedicht is voor mij geen muziek, maar een vorm van denken. Maar dat
kan ook heel lichtvoetig zijn.’ Ook in zijn eerste bundel ‘Stof bedekt niet’ is de
invloed van de filosofie terug te vinden. Begrippen als tijd en ruimte spelen hierin
een grote rol. Verhaar verwijst zelfs direct naar ‘Sein und Zeit’ van de Duitse filosoof
Martin Heidegger, de titel van één der invloedrijkste wijsgerige werken van deze
eeuw: Onder 't spellen van Sein ist Zeit/ klopt m'n hart sneller dan dat van Achilles,/
die doodstil op z'n plaats staat/ voor zijn race tegen de klok.
Deze eerste bundel was eigenlijk min of meer toevallig tot stand gekomen, in die
zin dat Verhaar hem niet met een concreet doel voor ogen had geschreven. Bij de
volgende drie gebruikte hij een bepaald uitgangspunt als leidraad, als een instrument
om te schrijven. ‘Ik vind het prettig werken met een vooropgezet doel,’ zegt Verhaar
hierover. Zo was
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bijvoorbeeld plastische chirurgie het onderwerp voor ‘Het badwater van de fotograaf’,
de bundel die in maart van dit jaar verscheen.
Maar niet alleen zijn werkwijze is de afgelopen vijf jaar veranderd. Vorig jaar
merkte Peter de Boer in het dagblad Trouw op dat de poëzie van Verhaar soberder
was geworden. In een recensie van de bundel ‘Uitzaaiingen’ schreef De Boer:
‘Verhaars poëzie heeft in enkele jaren tijd veel aan speelsheid en uiterlijk vertoon
ingeboet. In zijn debuutbundel “Stof bedekt niet” (1991) wordt heel wat luchtiger
en virtuozer met het taal-materiaal omgesprongen dan in “Uitzaaiingen”. Maar daar
staat een grotere concentratie op wat hem wezenlijk bezighoudt tegenover.’
Een sleutelbegrip in Verhaars werk is ruimte. ‘Ik ga naar de kern van de zaak. Ik
probeer er niet omheen te draaien. Ik ben niet bezig met de grote dingen, ook al denk
ik iedere dag wel een paar keer aan doodgaan. Wat ik doe is ruimte creëren, dat is
wezenlijk. Ik creëer ruimte voor een volgende zin.’ Het gaat hem echter niet alleen
om de volgende zin, ook in het dagelijks leven scheppen mensen ruimte om iets van
elkaar gedaan te krijgen, en om een populair voorbeeld te geven, het voetbalspel
draait er om.
Naast ruimte is verval een belangrijk thema. In ‘Het badwater van de fotograaf’
koppelt hij dit thema aan Oost-Europa. ‘Ik ga graag naar het voormalige Oostblok.
Wat mij altijd aantrekt is verval.’ Maar ook in zijn eerste bundels geeft Verhaar van
deze interesse voor teloorgang blijk. In ‘Eeuwig Tweede’ dicht hij: Een
afhaal-restaurant heeft/ meer succes./ Tot laat in de avond/ ruikt het op straat/ naar
kip met kerrie en rijst./ Zo bezien kan verval ook nog/ vooruitgang opleveren.
Zijn fascinatie voor het stedelijke verval deelt de dichter Verhaar met de schrijver
Marcel Möring, die in zijn roman ‘Het Grote Verlangen’ Rotterdam als decor gebruikt.
Verhaar doet iets soortgelijks, evenals Möring tracht hij het universele in de stad te
duiden, iets dat ook in andere steden aanwezig is. Want Verhaar heeft naar eigen
zeggen niets met Rotterdam, wanneer het gaat om het schrijven van gedichten. Zijn
huidige woonplaats zal hij echter niet zo gauw verlaten. Rome zou eventueel een
goed alternatief zijn, wellicht Boedapest of Krakau (Verhaar hanteert de Duitse
naam), of misschien toch Praag.
Al heeft hij dan niets op met het chauvinisme in zijn woonplaats, qua vorm past
het oeuvre van Verhaar in de Rotterdamse traditie: hij gebruikt weinig woorden en
zijn werk is direct. Toch voelt hij weinig verwantschap met de poëzie van dichters
als Hans Sleutelaar en J.A. Deelder. ‘Met Sleutelaar heb ik geen affiniteit en Deelder
is het laatste notoire oorlogsslachtoffer.’
Verhaar is tevreden over het feit dat hij een bundel publiceerde zonder dat hij
contacten had die voor hem bemiddelden. Hij stuurde zo'n tien gedichten op naar
uitgeverij De Harmonie en dat leidde uiteindelijk tot zijn debuut. Volgens Verhaar
is het hebben van vrienden en kennissen op sleutelposities van essentieel belang, de
weg naar het publiek is voor de dichter dan veel korter als die Verhaar bewandelde.
‘Als je niet een paar mensen kent, kom je niet zo snel aan prijzen en belangstelling
toe,’ meent hij. Maar hij is er van overtuigd dat een auteur ook zonder een netwerk
van contacten succes kan hebben: ‘Ondanks dat het gebaseerd is op een systeem van
kennissen, is het prettig dat er mazen in het net zitten.’
Het winnen van een literaire prijs is voor een auteur wellicht de beste manier
aandacht voor zijn werk te
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krijgen. Verhaar zag in 1991 zijn poëziedebuut echter niet met de C. Buddingh-prijs
bekroond worden. ‘In '91 had ik natuurlijk die prijs moeten krijgen,’ zegt hij lachend,
‘en niet Michaël Zeeman, die vooral een boeken-wijzer is.’
Dat hij een relatief onbekende is, werd bevestigd door het artikel van Peter
Swanborn over Poetry International 27, dat in het zomer-nummer van Passionate
verscheen. Hoewel Theo Verhaar voor het derde achtereenvolgende jaar op dit festival
voordroeg, werd hij door Swanborn geen enkele maal genoemd. Toch is Verhaar
niet ontevreden met de huidige situatie. ‘Ik weet niet of ik meer belangstelling wil.
Ik zie vaak mijn eigen boeken staan, maar dat doet me helemaal niets. Wat ik leuk
vond was de keer dat ik met m'n zoontje door de stad liep en hij ze in de etalage zag
liggen. Maar ik vind dat onbekende niet zo erg, ik speel er graag mee.’ Daarnaast
ziet hij ook een ander voordeel in het gebrek aan grote belangstelling, getuige de
volgende opmerking: ‘Ik weet niet waar ik naar streef, in ieder geval niet naar
bekendheid, want dat is triviaal.’ Zo af en toe ontvangt hij een brief van een lezer,
en daar heeft hij wel plezier in. De schrijver van zo'n brief laat zich meestal positief
uit over zijn werk, maar komt op het eind van het schrijven even vaak met het voorstel
in bepaalde gedichten kleine veranderingen aan te brengen.
Dat Verhaar wars is van iedere hang naar bekendheid wil niet zeggen dat publiceren
voor hem niet belangrijk is. Zijn motivatie om zijn werk uit te geven is echter niet
zozeer de bewondering van de lezer waar hij naar op zoek is, maar de behoefte zijn
werk af te ronden, het los te laten en een eigen leven te laten leiden. ‘Het is niet
ongunstig dat het wordt uitgegeven. Het is dan afgesloten. Als het niet uitgegeven
wordt, leeft het niet,’ licht hij z'n standpunt toe.
Het literaire wereldje in Rotterdam laat Verhaar niet helemaal onberoerd. Hij staat
positief ten opzichte van de huidige podia die door Stichting Weerwoord in De Consul
en Popular, en door Stichting Littera in Zaal de Unie worden georganiseerd. Volgens
Verhaar is het goed dat deze podia er zijn, ook al kan er aan de inhoud nogal wat
verbeterd worden. Toen hij een keer op uitnodiging van Weerwoord in Popular
voordroeg vond hij het niveau van het podium uitgesproken laag: ‘De mensen die
daar voordragen lezen alleen hun eigen werk.’ En over de organisatie: ‘Ik vind
Weerwoord wel aardig, maar nogal knullig, ze wisten daar vrij weinig van me toen
ze me introduceerden.’
Daarnaast was hij te gast in het programma Jonge Sla van Stichting Littera, waar
hij geïnterviewd werd door Edith Zuiderent. ‘Edith leest zich erg goed in, maar ik
vind niet dat ze goede vragen stelt. Ze is te aardig, ze zou die schrijvers natuurlijk
veel harder moeten aanpakken.’ Maar net als Weerwoord ziet Verhaar een functie
voor Littera weggelegd: ‘Jonge Sla heeft hetzelfde enthousiasme, het is ook een
laagdrempelig podium zoals Stichting Weerwoord. Maar bij Littera hebben ze meer
geld en kunnen ze dus betere schrijvers uitnodigen.’
Poetry International kan zeker Verhaars goedkeuring krijgen, al vindt hij wel dat
hij een paar jaar te laat gevraagd is om voor te dragen. ‘Ze hadden me meteen in het
eerste jaar moeten vragen,’ refereert hij met een grijns aan z'n debuut in 1991. Waarom
Verhaar nu wel wordt uitgenodigd, weet hij niet, het verbaast hem enkel. ‘Het draait
daar in hetzelfde kringetje rond, in '94 komen er dezelfde
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Rotterdam '94
I
Aan de voet van het industrieterrein,
waar we parkeren,
begint de sluiproute van armen en benen
die zich voortbewegen
in gruis en stof,
tot ze beschutting vinden
onder de afbeelding van een hoed
op een olietank geschilderd.

Theo Verhaar
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5
In de verte glimt het kookeiland.
Een schim van stoomfluiten
echoot onze adem, maar wij
rochelen glinsterende slijmscherven.

Theo Verhaar
De gedichten ‘Rotterdam '94 I’ en ‘5’ zijn afkomstig uit de bundel ‘Het badwater
van de fotograaf’, die in maart van dit jaar bij De Harmonie verscheen.
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mensen als in '83, het zijn vaste clubjes.’ Maar hij zou het festival niet graag missen,
omdat het het literaire klimaat in Rotterdam zeker ten goede komt. ‘Het is een
instituut, het staat in de wereld goed bekend,’ aldus Verhaar.
Een actieve rol in literaire organisaties heeft Verhaar nooit gehad, maar hij was
als redacteur betrokken bij het tot stand komen van het nulnummer van het culturele
periodiek Transito. Of dit boek O een vervolg krijgt, betwijfelt Verhaar: ‘Ik zie
Transito niet van de grond komen.’ Na het nulnummer is het inderdaad erg stil
geworden rond het halfjaarlijkse tijdschrift, dat op een forse startsubsidie van de
Rotter-damse Kunststichting kon rekenen. Recente berichten wijzen er echter op dat
er binnen afzienbare tijd toch een nummer één gaat verschijnen.
Met de stichting die wat beleid en financiën betreft verantwoordelijk is voor het
literaire klimaat in Rotterdam, ligt Verhaar intussen danig overhoop. Met name
Melchior de Wolff, secretaris van de ‘sekte letteren’ moet het daarbij ont-gelden. In
dit verband haalt hij een uitspraak van Hans Citroen aan: ‘Dat soort ambtenaren
hebben liever dat er geen kunstenaars zijn.’
Een andere klacht viel er te beluisteren bij de presentatie van het Venusproject
van dichteres Jana Beranová en beeldend kunstenaar Henk van Vessem. In mei van
dit jaar werd in de Laurens-kerk de gelijknamige manifestatie feestelijk geopend,
waarbij een aantal dichters uit eigen werk voordroegen, onder wie Melchior de Wolff.
Het is bekend dat de stafmedewerker van de RKS pas op het programma kwam te
staan toen er met hem over de subsidiëring van de avond werd gesproken.
Over het omstreden beleid van de RKS werd de afgelopen maanden uitvoerig
bericht in de dagbladen. Zo besteedde op 19 juli het NRC Handelsblad in het artikel
‘De slag om de Rotterdamse Kunststichting’ aandacht aan de zaak. In dit artikel zegt
De Wolff over zijn critici: ‘Die kritiek is meestal ongenuanceerd en dom, en komt
van gefrustreerde kunstenaars en schrijvers.’ Verhaar kan om dit soort uitspraken
alleen maar lachen, want hij voelt zich het tegenovergestelde van een gefrustreerde
schrijver.
Verhaar had een goede relatie met de RKS. Zijn tweede dichtbundel kon op een
subsidie van 9.000 gulden rekenen, zijn derde en vierde op elk 12.000. Als advies
van de sectie letteren schreef Melchior de Wolff zelfs over ‘Het badwater van de
fotograaf’: ‘De Sectie Letteren, die in eerdere stadia positief adviseerde over
ondersteuning van Verhaars werk, wenst opnieuw haar enthousiasme te betonen. Het
manuscript van Verhaars vierde bundel bewijst opnieuw de vitaliteit van zijn poëzie,
de duurzaamheid van zijn toon. Verhaar slaagt erin een eigen vorm te hanteren, die
- zoals in deze nieuwe gedichten zichtbaar wordt - voor een veelheid van motieven
kan worden gebruikt.’
Die lovende woorden hebben intussen plaatsgemaakt voor kritiek op recent werk
van Verhaar. Om in aanmerking te komen voor een nieuwe financiële ondersteuning
stuurde hij in januari van dit jaar zo'n tien gedichten naar de RKS. De sectie letteren
adviseerde deze keer echter negatief. Dit omdat volgens haar de hoge produktie van
zijn poëzie ten koste gaat van de kwaliteit, al formuleerde de sectie het wel erg
cryptisch, zo niet krom: ‘De bij de aanvrage gevoegde gedichten stemmen in zoverre
hoopvol, dat de sectie Verhaar wenst op te roepen het tempo af te remmen en zich
nader te bezinnen op
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datgene waartoe hij is geboren,’ aldus het rapport. De directie van de RKS volgde
haar adviesorgaan en weigerde Verhaar de aan-gevraagde subsidie.
Verhaar liet zich hierdoor niet uit het veld slaan, maar tekende met succes bezwaar
aan tegen het besluit. In mei ontving hij een brief van de directeur van de RKS, N.L.P.
Lamers, waarin het eerder genomen besluit werd herroepen. Lamers besloot tevens...‘u
alsnog een subsidie ad Fl. 3.000,- te verlenen, onder de aantekening dat, indien u een
nieuwe aanvraag voor een nieuw te publiceren dichtbundel doet die wél aan de
kwaliteitsnormen van de RKS voldoet dit als voorschot op de alsdan nieuw te verlenen
subsidie wordt beschouwd.’
De RKS leek hiermee een compromis te hebben gesloten, dat aanvaardbaar was
voor zowel Theo Verhaar als de sectie letteren. In tweede instantie zou Verhaar toch
het volledige bedrag van 12.000 gulden kunnen incasseren, en de sectie zou geen
gezichtsverlies lijden. Verhaar incasseerde de 3.000 gulden en vroeg opnieuw subsidie
voor een vijfde bundel aan, waarbij hij de sectie letteren verzocht de eerder
toe-gestuurde gedichten bij de beoordeling buiten beschouwing te laten. Dit deden
ze echter niet en opnieuw kreeg Verhaar nul op het rekest: de sectie was onvoldoende
te spreken over de kwaliteit van zijn recente poëzie.
Opnieuw tekende Verhaar bezwaar aan. Volgens hem is de beslissing op
oneigenlijke gronden genomen. Verder laat Verhaar de directie van de RKS weten
dat hij weinig vertrouwen heeft in het beoordelingsvermogen van stafmedewerker
Melchior de Wolff: ‘Ik heb redenen te denken dat het besluit slechts op willekeur
stoelt. Immers, tijdens de mondelinge behandeling van mijn bezwaar tegen een
eerdere negatieve beslissing op een verzoek om ondersteuning wist de heer De Wolff,
secretaris van de sectie letteren, te vertellen dat het vellen van een kwaliteitsoordeel
een louter subjectieve zaak is. Het lijkt mij onredelijk, onbillijk en uiterst onzorgvuldig
dat het subjectieve oordeel van een ambtenaar als de heer De Wolff, wiens stuntelig
en inconsistent betoog over verborgen normen de toenmalige leden van de
Adviescommissie Bezwaarschriften zeker nog vers in het geheugen moet liggen,
alsmede het oordeel van de andere leden van de sectie letteren, de basis is voor het
besluit,’ aldus Verhaar.
Het woord is dus nu weer aan de RKS, die gezien de wettelijke termijn deze maand
uitsluitsel zal moeten geven over Verhaars bezwaarschrift. Dat het zover heeft moeten
komen, vindt Verhaar belachelijk. Volgens hem is de achilleshiel van de huidige
selectieprocedure dat het subjectieve oordeel van de sectie letteren van
doorslaggevende aard is. Hij pleit er voor dat er bij de subsidieaanvraag ook gelet
wordt op zaken als positieve kritiek van literaire recensenten, de frequentie waarmee
iemand gevraagd wordt op podia voor te dragen en wat voor soort uitgeverij de
betreffende auteur heeft. Want er zijn niet zoveel dichters in Rotterdam die ‘landelijk’
uitgegeven worden. Naast hemzelf somt Verhaar een vijftal namen op: Rien
Vroeginde-weij, Manuel Kneepkens, Hester Knibbe, Jana Beranová en J.A. Deelder,
al is die laatste natuurlijk weer een geval apart. Voor Verhaar is het duidelijk wat er
moet gebeuren. ‘De RKS zou een veel duidelijker beleidsplan moeten hebben. Ze
zouden moeten kijken bij de beoordeling of iemand wordt uitgegeven. Bij een
aanvraag van een landelijk erkende uitgever moet je geld geven, waar de dichter
gedeeltelijk van kan leven.’
Giel van Strien
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De laatste eeuw
De tijd is kort.
Zijn vrijheid uitgekocht
aan tweedehandse sagen.
Zachtzinnig orgelt Orpheus
door mijn levensjaren,
en speelt in 't zicht van de
Potemkin
Vivaldi's ‘Jaargetijden’
op de keien aan de zee.
Een wieg vol twintig-eeuwse fabels,
apartheid en onderhuids verraad
brandt blinde vlekken waanzin
op relaties.
Ze tatoeëren op de tijd
hun voorgelogen onderdanigheid
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met scherpe bajonetten.
In looppas over lijken!!!
De ijzer, de Marne, Stalingrad!
In het verstild teater
van de ‘poen’
begint de ‘Götterdämmerung’
haar radio-aktief gebaar.
Een halve mensheid
koorddanst er uitzichtloos
op de graat van honger en ellende.
Stilaan breekt
de taaiheid van de dageraad
doorheen verroeste hekken.
De aarde dooit.

FRANS WUYTACK
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Aforismen
Het moet wel erg gek zijn gelopen in je kindertijd wil je tot een normale
volwassene uitgroeien.
De ongelukkigste kinderen zijn die met een oude ziel.
Vrouwelijke pedofielen kunnen me niet hard genoeg aangepakt worden. Wat
mij betreft verdienen ze de pil.
Zij die zich laten cremeren, nemen de brandtrap naar de hemel.
Karate-instructeur: als er nog één vader komt vragen of karate niet een te
agressieve sport is voor z'n zoontje, schop ik 'm doormidden.
Zij die worstelen met het geloof ontdekken alras dat God de zwarte band heeft.
Cynicus: als ik de wereld kon veranderen, zou ik dat zeker nalaten.
Niets uit dit aforisme mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van degene van wie ik
het overgeschreven heb.
Homoseksualiteit was een stuk spannender, toen iedereen nog latent was.
Nieuwste SM-spelletje: de Zaanse verhoormethode.
Weemoed is het graf bezoeken van de dode vlinders in je buik.
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De afvaarten
Het was er zoals wij konden
verwachten min of meer,
kleine, zanderige havens,
de sfeer van altijd vroegte,
een gelaten bevolking,
de vuurtoren zonder betekenis,
de nachten hoorbaar aan de zee.
Wij hadden onze breedspraak
meegenomen, de stadse toets
voor onze vragen, maar alle
dagen liepen rond en kwamen
bij zichzelf terug, zoals onze
wandelingen daar en alle
stranden, onze zinnen naar
elkaar, het krommen van de
simpelste verbanden, het
vrome weer ook en de zeer
onregelmatige afvaarten.

THOM SCHRIJER
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Arboretum
Onder een kolossale, bloeiende
linde stonden wij, in de geur
van verse ontbijtlakens,
orgeltonen van volken dwaze
bijen, een kathedrale koelte
met naast ons de geluiden van
water over witte stenen.
Jij wilde dit vastleggen, op
je hand schrijven voor later
maar de metalen dame kwam
zeggen dat onze groep zo niet
kon blijven staan en langs een
douglasspar en een plataan
zijn wij toen doorgelopen naar
de altijd groene sequoia.

THOM SCHRIJER

Passionate. Jaargang 3

38

Ventweg
Ik ben de ventweg, dicht
langs huizen en ondertonen,
waar beweging wegloopt in
het gras tussen de stenen,
waar de stilte naast de storm,
de vormeloze tuinkabouter,
de oude kinderen wonen.
Ik breng de dagen door
met lege schommels,
buurgeruchten, wind en
wat nog meer muziek maakt
aan mijn hoofd, zolang ik
maar voorbij kan zien
en horen aan het parallel
verloren snelverkeer.

THOM SCHRIJER
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Verval
Op dagen van aandacht
wassen zij elkaar
en meer dan zomaar
strelen of beminnen
is dat een aangewend,
bemoedigend gebaar,
een meebewegend, nieuw
gevaar bezweren,
tegenspelen van de
onbekenden van verval,
een bijna lustverloren
dwingen
en meten van de dingen
aan hun vlakke tegenbeeld.

THOM SCHRIJER
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de weg kwijt
een feuilleton
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deel 1
Mensen die met behulp van potlood, kwast of beitel iets kunnen uitdrukken zijn voor
hem een soort tovenaars. Zij die beeldend aan het leven een mysterieuze duiding
geven kunnen op zijn nimmer aflatende bewondering rekenen. Wanneer hij het werk
niet begrijpt is dit nooit aan de kunstenaar te wijten, maar wordt zijn gebrekkige
voorstellingsvermogen hiervoor steevast verantwoordelijk gesteld. En dit verhoogt
zijn aanzien voor de makers nog meer. Zij die dingen zien die voor hem verborgen
blijven, kunnen wellicht ook de zin van het leven doortasten, weten waarom alles is
zoals het is en vinden dat goed. Goden zijn ze, goden die zich omringen met meer
of minder getalenteerde engelen. Deze laatsten mogen vanuit de schaduwen een
stukje schrijven, een werk kopen of gewoonweg wat losjes discussiëren over zoiets
als het kleurgebruik. ‘Die Armando daar kost al gauw veertigduizend gulden,’ wordt
hem door een kunstenaar verteld. Spoedig hierna is de man tussen gelijkgestemden
verdwenen en staat hij met zijn glas rosé alleen naar de prent te staren.
Het atelier is behoorlijk groot. Het heeft, behalve de begane grond, een eerste en
tweede verdieping. Niet wetend wat te doen beklimt hij de trap. De eerste etage bevat
de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog. Aan een wand hangen ingelijste foto's
van joodse kinderen die in de kampen zijn omgekomen. Ze kijken met holle ogen
indringend in de lens. Boven elk portret hangt een lampje waardoor de foto's een
merkwaardige verdieping krijgen. Tegen de muur staan metalen kistjes gestapeld,
het zijn waarschijnlijk de kistjes waarin de persoonlijke bezittingen van elk kind
lagen opgeslagen. Toentertijd dan, nu zijn ze ongetwijfeld leeg. Nog een verdieping
hoger en hij is op de zolder. Op de vloer liggen aan elkaar genaaide lappen in een
bonte schakering van kleuren.
Als hij weer beneden komt, ziet hij dat het drukker is geworden. Drank is in
overvloed aanwezig en wordt door iedereen aangewend om de uitzichtloosheid van
de zondag weg te spoelen. Met de vermoeide blik van een kunstkenner gaat hij met
zijn vierde of vijfde rosé in de tuin zitten, waar het gejengel van enkele verwende
kinderen door een bleke namiddagzon wordt beschenen. Af en toe ziet hij een vaag
bekend gezicht. In de deuropening staat Jaco Postma, een zonderling met wie hij op
de middelbare school heeft gezeten. Hij is in de loop der jaren weinig veranderd,
nog steeds dezelfde nerveuze slungel die voortdurend aan zijn te korte mouwen trekt.
Zijn haar lijkt zelfs langer dan vroeger. Jaco staat te praten met een lelijk meisje met
een beugel in haar mond en een grote vlinderbril op de scherpe neus. ‘Alles is al
geschilderd,’ hoort Peter hem tegen het meisje zeggen. ‘Met eigen hand kan je niets
nieuws meer maken. Daarom moet je niet-menselijke beweging voor je laten werken.
Levend materiaal zonder bewustzijn, zonder besef van tijd.’ Hij begrijpt wel waarom
Beertje geen zin had gehad naar de opening van dit nieuwe atelier te gaan. Als
beeldend kunstenaar gruwt zij van dit wereldje waar iedereen elkaar kent en achter
menige joviale handdruk een onwaarschijnlijke minachting schuilgaat. Jaco Postma
heeft, net
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als Beertje gestudeerd aan de Academie voor beeldende kunsten. Beiden kunnen van
hun werk niet leven. Zoals zo veel kunstenaars er iets bij moeten doen of genoegen
moeten nemen met een minimum bestaan omdat ze maar niet doorbreken, zo leven
ook Jaco en Beertje in permanente armoede. Toch bestaan ze wel, weet Peter, de
gebenedijden die zich elke dag gedurende acht uur opsluiten in hun ateliers, teneinde
daar hun kunst te brouwen. En zij weten het nog te verkopen ook. Beertje heeft hem
vaak uitgelegd dat het een hele opgave is om elke dag gedurende acht uur met jezelf
te worden geconfronteerd. En ze heeft gelijk. Hij zou zelf ook weleens iets anders
willen. Morgen een vrije dag. Hij haat vrije dagen. Te lang om niets te doen, te kort
om werkelijk tot iets te komen. Had hij maar tijd en geduld, dan zou hij de wereld
eens iets laten zien. Hij wil zich nu wel eens in iets vastbijten dat de ruimte van een
kranteartikel ruimschoots overtreft. Zijn baan kan hij niet opgeven, daarvoor ontbreekt
het hem aan reserves. Nee, het zal in de avonduren moeten en anders niet. De vraag
is of hij zoiets op kan brengen.
Een collega van de krant komt naar hem toe en slaat hem iets te hard op de
schouder. ‘Peter jongen, sinds wanneer ben jíj geïnteresseerd in beeldende kunst?’
‘Ongeveer zo lang als jij,’ zegt Peter, die vermoedt dat Karel hier alleen maar voor
de vrouwen is. ‘Ja ja, je hebt gelijk. Het is weer niks gedaan hier. Luister, waarom
pakken we niet een borrel in Sonny? Ik moet je trouwens nog wat vragen.’ In de
wetenschap dat zijn collega heel wat op het hart heeft, twijfelt hij. ‘Nou vooruit,
maar ik blijf niet langer dan een uur.’
Café Sonny is niet veel veranderd door de jaren. Aan de ronde tafeltjes zitten nog
steeds dezelfde mensen met dezelfde uitdrukkingsloze gezichten, ze zijn alleen tien
jaar jonger. Iedereen probeert iets persoonlijks te laten zien, een schijn van artistieke
kwetsbaarheid uit te drukken, maar tegelijkertijd gaan de ogen angstig heen en weer
teneinde in anderen de spiegel te vinden die moet bewijzen dat het goed is. Dat ze
de juiste houding aannemen, de juiste dingen zeggen en voldoende aandacht trekken.
Zijn gedachten gaan naar alle avonden die hij hier ooit heeft doorgebracht. Het
moeten er wel bijna duizend zijn geweest. Ook hij heeft heel wat tijd aan die tafeltjes
doorgebracht, zichzelf wijsmakend dat hij voor grote dingen voorbestemd was. Een
mens kan zich heel lang van alles wijs maken. Maar de tijd rekent genadeloos af met
alle overspannen fantasieën. Een mens kon wel van alles willen, vliegenier worden
of directeur van een grote fabriek, maar het leven had meestal iets anders met je voor.
Je wilde bijvoorbeeld sterrenkundige worden, maar werd banketbakker. Of je zag
jezelf al als acteur op het podium staan, maar mocht alleen de kaartjes scheuren. Of
je wilde een boek schrijven, maar schreef voor de krant.
‘Waar ken jij Janine van,’ vraagt Karel als ze aan een tafeltje hebben
plaatsgenomen. ‘Ik was vroeger bevriend met haar broer en kwam zodoende weleens
bij haar thuis. En we hebben op dezelfde school gezeten.’ ‘Het lijkt mij een leuke
meid,’ gaat Karel verder. ‘Kan jij niet eens een ontmoeting regelen?’ Op zulke
momenten haat hij hem. Wilde hij daarom naar het café? ‘Zo
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goed ken ik haar nu ook weer niet. En het is lang geleden.’ Hij voelt er niets voor
om voor Karel te bemiddelen. ‘Ik denk dat je beter zelf naar haar toe kunt gaan.’
Janine Groothuizen was vroeger het stuk van de school. Maar voor haar had Peter
altijd tot de jongetjes behoord. Janine ging alleen met jongens om die minstens vier
jaar ouder waren, meestal studenten die haar in bed trachtten te krijgen met Sartre,
Schumann of Brubeck. Met haar broer Robert deelde hij tijdens hun middelbare
schooltijd de afschuw voor deze brallende wijsneuzen die, onveranderlijk met een
pijp in de mond, naar haar hand dongen. Als er weer eens een aan de deur kwam,
was er geen groter plezier dan je kauwgum in zijn haar te laten vallen vanuit Roberts
kamer, die zich pal boven de voordeur bevond.
Robert had prachtige manieren om de gehate bewonderaars van zijn zus op stang
te jagen. Vooral studenten in de filosofie trapten er steeds weer in. Hij stelde dan, in
het bijzijn van zijn zus, aan zo'n jongen hele moeilijke vragen. Hij vroeg vaak of de
jongen het een en ander voor hem wilde opzoeken, omdat hij met een werkstuk bezig
was. Door het broertje tot de zus, moet menige student hebben gedacht en maakte
er doorgaans veel werk van. Kwam hij een week later met het moeizaam bijeen
gezochte terug, dan zei Robert dat hij toch maar liever een ander onderwerp voor
zijn scriptie koos.
Beertje en Peter hadden zondagavond afgesproken, zonder tijd te vermelden.
Gewoon zondagavond. Bij binnenkomst had het hem bevreemd dat zij op de bank
voor zich uit zat te staren. Hij kende haar niet anders dan druk bezig of lui voor de
televisie hangend. Maar de televisie stond niet aan. Ze hadden elkaar vijf dagen niet
gezien, wat op zich al een teken aan de wand was.
‘Hoe was het,’ vroeg zij. ‘Ach, wel leuk,’ sprak hij terwijl hij een blikje bier uit
de koelkast haalde en naast haar op de bank ging zitten. ‘En wat heb jij gedaan dit
weekeinde?’ ‘Niet veel, ik wilde hard werken, maar daar is weinig van terecht
gekomen.’ Er volgde een korte stilte. ‘Ik heb veel nagedacht.’ ‘Waarover?’ ‘Over
ons, het gaat niet goed.’ Hij liet zijn gedachten over de laatste maanden gaan en wist
dat zij gelijk had.
Zij was de laatste tijd onuitstaanbaar geweest, kwam afspraken niet na en viel hem
om het minste geringste af. Niet een keer had hij haar mee kunnen krijgen naar een
theaterfestival, zodat hij er drie avonden alleen naar toe was gegaan.
De eerste avond had hij op een door regen en wind geteisterd terras lange tijd
nagedacht over de reden van haar gedrag en zich enigszins bezorgd gemaakt, maar
na een paar dagen besloot hij dat er geen reden tot ongerustheid was. Hij wist dat zij
gelijk had en dat zij zich bewust was van haar onredelijke gedrag. Hij wist ook dat
zij de eerste zou zijn die, zou hij haar iets voor de voeten werpen, onmiddellijk zou
toegeven. Zijn wapens zouden hem bij voorbaat uit handen worden geslagen.
‘Ik heb erover nagedacht en ben tot de conclusie gekomen dat het aan mij ligt, ik
kan het niet.’ ‘Dat hebben we al eens vastgesteld. Je zult jezelf moeten veranderen,’
sprak hij. ‘Ik kan mijzelf niet veranderen. Ik zou wel willen, maar het kan niet.’
Beiden staarden langdurig voor
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zich uit. Hij kende deze momenten, hoe vaak hadden ze niet zo voor zich uit zitten
staren, onmachtig gevoelens in woorden te vangen.
Zoals die zomerdag op een terras, toen het hem voor de eerste keer was opgevallen
dat ze nergens over konden praten. Hij had er een opmerking over gemaakt en zij
beaamde hun stilzwijgen zonder er verder op in te gaan. 's Middags had hij geprobeerd
haar te helpen bij het in elkaar zetten van een deur, waarbij ze ruzie hadden gekregen
over de vraag hoe bepaalde afstanden het beste konden worden afgetekend. Hij had
zich in die beginperiode van hun verhouding vaak zorgen gemaakt over het gebrek
aan communicatie, had regelmatig naar haar gekeken en zich dan afgevraagd waarom
ze toch in hemelsnaam samen waren.
Wat zag zij in hem dat haar in zijn richting had bewogen? En had hij haar eigenlijk
niet een beetje vreemd gevonden, niet goed wetend wat met haar aan te vangen?
Zeker, hij was na de eerste twee maanden van haar gaan houden, hoewel hij niet
precies kon aangeven wat haar zo aantrekkelijk maakte. Toegegeven, ze had een
karakteristiek hoofd waar regelmatig de guitige gelaatsuitdrukkingen op lagen waar
hij van hield. En ook haar vreemde stem vertederde hem. Maar verder was er eigenlijk
niet zo veel bijzonders aan haar uiterlijk waar te nemen. Hij had in zijn leven beslist
mooiere vrouwen gezien. ‘Als je echt wilt veranderen kan je het ook,’ sprak hij
zonder haar aan te kijken. ‘Je weet zelf waar het aan schort, dus kan je er wat aan
doen.’ ‘Ik weet het niet,’ verzuchtte zij, ‘zo kan het in ieder geval niet doorgaan. Het
is niet eerlijk tegenover jou.’ Toen ze in bed lagen bedacht hij dat het begrip
eerlijkheid nauwelijks hanteerbaar was. Toch moesten beiden hun uiterste best doen
eerlijk te blijven. ‘Als je voldoende van mij houdt, zal je ook willen veranderen,’
sprak hij. ‘Hou je van mij?’ ‘Natuurlijk, dat is het punt niet. Het is alleen zo
benauwend. Het is alsof er een bal in mijn hoofd zit die steeds maar groter wordt. Ik
betwijfel of ik daar op korte termijn iets aan kan veranderen.’ Peter staarde naar het
plafond.
Zes weken geleden had ze hem verteld dat de intensiteit van haar verliefdheid was
afgenomen, een opmerking waar hij niet goed raad mee had geweten. Het was hem
toen, na urenlange gesprekken, niet duidelijk geworden wat zij met die mededeling
wilde zeggen en wat de gevolgen zouden zijn. Ze wist het niet, het enige dat ze wist
was dat ze hem niet kwijt wilde raken. Hij was de avond waarop ze hem dit vertelde
te beduusd geweest om alles goed tot zich door te laten dringen. De volgende dag
kwamen de vragen in verhevigde vorm terug. Toen ze op een zeker moment vroeg
of ze in ieder geval nog met elkaar op vakantie konden gaan, was de angst hem om
het hart geslagen. Was dit haar manier om het afscheid voor te bereiden? Waarom
wilde hij met alle geweld met haar door, zag hij dan niet dat ze elkaar verstikten?
Hij had zich in de weken die volgden op zijn werk gestort en zo was de dreiging
langzaam maar zeker verdwenen, opgelost in de dagelijkse drukte op de redactie.
Juist nu de krant er twee nieuwe katernen bij had gekregen, waren er zes collega's
ziek geworden waardoor iedereen in permanente staat van overspannenheid verkeerde.
‘Kan je jezelf dan werkelijk niet veranderen?’
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sprak hij wanhopig. ‘Ik vrees van niet.’ Nu volhouden. Hij voelde zich vreemd. Een
merkwaardige sensatie had zich van hem meester gemaakt. De angst haar te verliezen
vermengde zich met de opwinding die een vrij bestaan met zich meebracht. Nieuwe
vergezichten, vers bloed, onverwachte gebeurtenissen. Was dit zijn kans om er voor
eens en altijd een einde aan te maken? Hij wilde haar slaan, hard en wild, en
schreeuwen en haar daarna liefkozen. Maar hij bewoog niet. Zijn hart begon sneller
te kloppen, hij voelde een lichte duizeling in zijn hoofd. Want hij wist dat hij het
ging zeggen. Niets kon hem er nog van weerhouden. Zij had hem naar de rand geduwd
van een ravijn waar de dood hem op de bodem wachtte, maar liever zou hij zelf
springen dan er door haar afgegooid te worden.
‘Dan moet het maar afgelopen zijn.’ Hij had het gezegd. Ze glimlachte ongelukkig
en vroeg of ze vrienden konden blijven. ‘Natuurlijk blijven we vrienden. Mag ik je
uitkleden?’ Haar naaktheid wond hem zoals altijd op. Nu het onvermijdelijke geschied
was, leek het alsof de intimiteit van hun handelingen groter was dan ooit daarvoor.
Zacht kuste hij haar borsten en weende in stilte. Voorzichtig ging hij bij haar
binnen. Zachtheid en stilte, ritme dat stilstond in de tijd. Haar hoofd schudde heftig,
alsof ze alles wilde ontkennen. Een snik. In het besef dat het de laatste keer was
stroomde hij in haar over. Ze begon vrijwel direct te huilen. Hij legde onmachtig
zijn hoofd op haar buik. De laatste strijd was gestreden.
Hoewel ze tot na vieren hadden liggen praten werden ze allebei vroeg wakker. ‘Ik
voel mij zo leeg,’ was het eerste dat zij zei. Hij stapte uit bed en nam een douche.
Toen de tafel was gedekt stond ze op en kleedde zich aan. Zwijgend zaten ze tegenover
elkaar, dronken hun thee en aten wat. Hij vroeg of ze koffie wilde. Ze knikte. Zo
ging er anderhalf uur voorbij. ‘Je moet maar gaan, anders zitten we hier de hele dag
voor ons uit te staren,’ hoorde hij zichzelf zeggen. Hij wilde dat ze bleef, zij wilde
bij hem blijven. Ze trok haar jas aan en liep naar de deur. Daar draaide ze zich om,
liep naar hem toe en gaf hem een kus op de wang. Toen verdween ze geruisloos.
‘Daar ben je dan eindelijk, het werd wel tijd,’ hoort hij de nasale stem van Jaco
Postma zeggen terwijl hij de trappen van het oude huis beklimt. De deur op de eerste
verdieping zit dicht en hij begint aan de volgende trap. Op de overloop van de tweede
verdieping is het nogal donker. Het beetje licht dat er binnenvalt komt door het raam
in de deur die naar de woonkamer leidt. Moet hij daar nu naar binnen gaan? Is het
verbeelding, of ruikt hij de weeë pislucht van de armoede en de angst die over alle
zwoegers en tobbers van de aardkloot hangt?
Een paar seconden later staat hij in de woonkamer. Jaco zit aan een soort huisbar.
Het voornamelijk uit houten schroten en spaanplaat opgetrokken, volstrekt uit het
lood staande gedrocht ontneemt hem iedere lust om de kunstenaar te interviewen.
Hier en daar hangt een stuk hout los, er zijn stickers op de bar geplakt die al jaren
verkleurd moeten zijn. Ook hangt er een houten bergbeklimmer aan de wand met
daar onder ‘groeten uit Tirol.’ ‘Neem eerst wat te drinken, dan praten we straks,’
zegt Jaco. Peter neemt een blocnote, een pen en een kleine
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recorder uit zijn tas, gaat aan de bar zitten en schenkt zich vervolgens een glas whisky
in. Zijn afkeurende blikken zijn Jaco niet ontgaan. ‘Jij denkt natuurlijk, wat moet die
kunstenaar met al die walgelijke meubels. Een kunstenaar heeft modern design of
zelfontworpen hebbedingetjes in zijn huis staan, geen burgerlijke kitsch. Nou mijnheer
de journalist, ik hou toevallig van kitsch. Voorwerpen kunnen mij niet lelijk genoeg
zijn. Dat mag je gerust opschrijven.’ Werktuiglijk brengt Peter het glas naar zijn
mond, slobbert het in een keer leeg en bestudeert de platgetrapte stukken chips en
nootjes op de vloer achter de bar. Het begint weer goed. Waarom krijgt hij altijd dit
soort klussen, heeft hij zoveel vijanden op de redactie?
In het persbericht dat hij vluchtig heeft doorgenomen, staat iets over een nieuw
en uniek project van een kunstenaar die ‘niet-menselijke beweging voor zich laat
werken.’ ‘Misschien is het goed als je eerst nog eens uitlegt wat je nu eigenlijk precies
van plan bent,’ zegt Peter. Jaco schenkt de glazen nog eens vol, slaakt een diepe
zucht en begint met vermoeidheid in zijn stem zijn verhaal.
‘Stel je hebt een doek van zes bij acht meter. Je koopt een berg wormen, die
wormen verdeel je in drie groepen. Vervolgens doop je die in rode, gele en blauwe
verf. Je stort ze uit op het doek en laat ze net zo lang hun gang gaan tot ze dood zijn.
Kun je je voorstellen wat een enorm effect dat geeft als je die wormen daarna van
het doek haalt? Een groot, levend kunstwerk, met honderden penseeltjes geschilderd.’
Het klonk rijkelijk vaag. Eigenlijk moest hij direct opgehangen worden boven zijn
wanstaltige bar of, net als de bergbeklimmer aan de wand, naar Tirol gestuurd en
van een bergwand gegooid. Er kwam een heimelijk verlangen in hem op deze malloot
in zijn gezicht te slaan. Tegelijkertijd had hij medelijden met de kunstenaar. Jaco
had niet altijd slechte ideeën, hij was alleen zo verdomd slecht in het verkopen van
zijn creatieve arbeid. Peter herinnert zich het boekje met lucifers die zo bevestigd
waren dat wanneer je een bladzijde omsloeg de kop een strijkvlak raakte, zodat het
boekje zich als het ware vanzelf in brand stak. Iemand met zo veel fantasie zou toch
niet meer in een kraakpand moeten wonen waarvan de eerste verdieping, door alle
uitvindingen die er uitgestald zijn, onbewoonbaar is geworden, denkt Peter terwijl
hij naar de merkwaardige inrichting van het huis kijkt.
In een hoek van de woonkamer staat een ouderwetse tandartsstoel, compleet met
spoelbak, boren en verchroomde tangen. De muur tegenover de huisbar is voorzien
van tientallen haken waaraan bossen ijzerdraad, gereedschap, halve radio's en God
weet wat nog meer hangen. Verder staat er een kast met minstens honderd laden
waarin zich spijkers, bouten, ringen en moeren in alle denkbare maten bevinden. In
de achterkamer staat een grote werkbank voorzien van een bankschroef en
boorinstallatie. En tussen dit alles staan gebruiksvoorwerpen als tafels en stoelen,
een oude stereo en televisie.
‘Waar blijft dan de hand van de kunstenaar? Als je zelf niet meer schildert, heb
je in feite niets gedaan.’ Postma schudt het hoofd, er komt een cynisch trekje rond
zijn mond. ‘Alles is al geschilderd. Met eigen hand kan de mens niets
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nieuws meer schilderen. Het gaat om levend materiaal zonder bewustzijn, zonder
besef van tijd.’ Waar heeft hij dit eerder gehoord? ‘Ik zou het ook wel met varkens
en kippen en een boel andere dieren willen doen,’ vervolgt Jaco. ‘Op een doek zo
groot als een voetbalveld, maar daarvoor mis ik het geld.’
Na zijn derde glas whisky begint Peter er steeds meer aan te twijfelen of dat stukje
voor de kunstbijlage er komt. Hij kan het aanbod van een vierde glas niet weerstaan.
Plotseling begint Jaco te lachen. ‘Ik zal nooit de emmer dunne stront vergeten die ik
eens in een museum voor moderne kunst op een voetstuk zag staan. Het onderschrift
luidde: diarree en een verstopt toilet. Om je te bescheuren. Luister, ik ben te dronken
voor zo'n kloterig interview. Kom morgenavond naar mijn feest in de grote hal, dan
leg ik het je nog wel uit. Hier heb je het adres.’
De grote hal ligt pal aan het water. Als de enorme schuifdeuren aan de kant van
het water opengaan, steekt een oude, roestige scheepshelling uit de rivier omhoog.
Jaco beklimt een trap, gaat op het verhoogde gedeelte staan vanwaar vroeger nieuwe
schepen werden gelanceerd en heft als een messias zijn armen ten hemel. ‘Hier komt
mijn levenswerk tot stand. Het tijdperk van de grote Postma is nog maar net
begonnen,’ galmt het door de hal.
‘Hoe ga je dit betalen,’ vraagt Peter. ‘De eigenaar van de hal werd helemaal wild
toen ik hem vertelde over mijn wormen op doek. Hij krijgt er een paar unieke
schilderijen voor. En anders staat het gebouw toch maar leeg.’ Voor een genie met
een bijstandsuitkering had Postma het niet slecht voor elkaar. Er stonden zowaar al
een tapinstallatie en enkele biervaten, ongetwijfeld betaald door de kunstminnende
eigenaar van de hal. ‘Zou jij mij kunnen helpen met het opzetten van de doeken?’
‘Dat wil ik best doen, maar ik weet weinig van beeldende kunst,’ zegt Peter, die er
eigenlijk niet veel voor voelt. ‘Dat hoeft ook niet. Ik heb alleen wat hulp nodig bij
het timmeren van het geraamte en het opspannen van het doek.’ ‘Wie komen er
eigenlijk vanavond?’ ‘O, de gebruikelijke club.’
Jaco loopt naar de andere kant van de hal waar zijn aandacht gevangen wordt door
twee mannen die in de deuropening van de ingang staan. De gebruikelijke club dus.
Dat zou in ieder geval de kunstenares Elizabeth - ‘ik wil niet met je naar bed’ betreffen en ongetwijfeld ook de tekenaar Manolito en zijn drankzuchtige gevolg.
Verder Cornelis Kraan, Han Mango en nog enkele arrivés. Er wordt geluidsapparatuur
naar binnen gereden. Niet veel later dreunt de eerste house door de hal, die door de
enorme afmetingen nogal blikkerig klinkt. Rondom de plaats die als dansvloer moet
dienen zijn oude banken neergezet.
De eerste gasten arriveren, de tekenaar Manolito en zijn gevolg. Na een vertoning
die een hartelijke begroeting moet voorstellen, doen allen een greep in de koelkast
die tot de nok gevuld is met drank. Peter heeft een bank gevonden vanwaar hij een
goed overzicht heeft op de ingang. Contemplatie is het zoetste tijdverdrijf dat hij
kent. Het begint nu snel drukker te worden. Jaco neemt als een geboren gastheer
felicitaties en bloemen in ontvangst, converseert, schudt of knikt met zijn hoofd, net
zoals het uitkomt. Een jongen in een duur
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kostuum neemt plaats achter de tapinstallatie en begint met een serieus gezicht de
glazen vol te schenken. Dit is beslist geen besloten borrel, het wordt een echt feest.
Peter beseft dat hij nog te weinig materiaal heeft om een verhaal te maken.
Misschien moet een en ander gelardeerd worden met smeuïg human interest. Een
vrouw maakt zich los uit een groepje en gaat naast hem zitten. Ze staart hem enige
tijd doordringend aan en begint vervolgens op zeurderige toon te spreken. ‘Ik kan
aan de schoenen van iemand zien of hij okay is of niet.’ Hij heeft eigenlijk geen zin
om er op in te gaan. ‘En, wat is de conclusie als je naar mijn schoenen kijkt?’ ‘Jij
bent geloof ik wel in orde.’ Nu wil ze een trekje van zijn sigaar. Een hoestbui is het
gevolg, uit wraak krijgt hij de inhoud van een half glas bier in zijn kruis.
‘Ik zie dat je je nogal vermaakt.’ Het is Jaco die naast hem is gaan zitten. ‘Wie
zijn al die mensen?’ ‘Een aantal van hen komt uit Amsterdam. En er zitten veel
kennissen bij van Molenmaker.’ ‘Molenmaker?’ ‘De eigenaar van de hal. Ik zal hem
straks wel aan je voorstellen.’ Weg is Jaco alweer. Een jongen en een meisje rollen
als slangen over de grond op de maat van de machinaal stampende muziek. Nu liggen
ze op elkaar en bewegen ritmisch het onderlijf. Copulatie in vierkwartsmaat. De
tekenaar Manolito vertelt dat hem zojuist een rol in een film is aangeboden.
‘Jij bent de journalist? Hallo, Henk Molenmaker, handelaar in buitenissig onroerend
goed.’ Rond brilletje, kostuum van Armani, penetrante after shave. ‘We hebben een
verdraaid aardige deal gesloten, Jaco en ik. Misschien iets voor een stukje in de
krant.’ ‘Ik heb het gehoord, het is inderdaad een goede zaak voor beide partijen.’ Is
die vent wel te vertrouwen? Heeft hij Jaco onderschat? Waarom moet hij altijd aan
alles en iedereen twijfelen?
Plotseling komt Beertje op hem toegelopen en gaat naast hem zitten. ‘Wat is de
wereld toch klein,’ zegt ze met de ironie die hij zo goed van haar kent en geeft hem
een kus op zijn wang. ‘Ik wist niet dat jij Jaco kende.’ ‘We hebben elkaar op de
academie ontmoet. Hij zat in zijn examenjaar toen ik net begon. Waar ken jij hem
eigenlijk van, niet helemaal jouw wereldje, lijkt me.’ ‘Ach, journalisten behoren veel
mensen te kennen. Wij horen overal en nergens bij.’
Hij kijkt naar Beertje, zijn Beertje! Wat ziet ze er weer mooi uit vanavond. Geheel
in het zwart gekleed steken haar ravezwarte haar en rode lippen prachtig af bij haar
blanke huid. Hij heeft het al vaker geconstateerd; als ze lacht heeft ze iets van Jack
Nicholson. Zo'n guitige kop als zij kan trekken, dat kunnen er maar weinig.
‘Jaco heeft het aardig voor elkaar.’ ‘Ja, ik wou dat ik zo'n ruimte had.’ ‘Waar heb
jij zo'n grote ruimte voor nodig? Ben je soms ook van plan om doeken van zes bij
acht meter te schilderen?’ De verkeerde toon. Maar het is toch zeker zo? Waar heeft
zij al die ruimte voor nodig als ze zelf over een atelier beschikt? Niets dan laffe
uitvluchten. Woorden, woorden die met elk volgend woord van hun kracht ontdaan
worden.
Terwijl hij naar Beertje kijkt, voelt hij de angst. Leegte die niet met aanwezigheid
van een ander is te vullen. Orde moet er zijn. Gedachten in de juiste volgorde
opschrijven. Alles vastleggen. Er wordt gepraat. Het woord ‘waanzinnig’ vliegt als

Passionate. Jaargang 3

49
een klodder spuug door de lucht. Als zoveel woorden betekent het niets meer.
‘Hoe ben je hier?’ vraagt Peter. ‘Met het openbaar vervoer.’ ‘Ik breng je vanavond
wel thuis.’ ‘Niet nodig,’ zegt Beertje. ‘Ik zorg zelf wel dat ik thuis kom.’ ‘Maar dan
moet je zo al weg, laat mij je nou maar naar huis brengen.’ Stilte. ‘Nou?’ ‘Liever
niet, dan begin je weer over ons. Daar heb ik geen zin in.’ ‘Ik zal het niet over ons
hebben, ik beloof het,’ zegt Peter plechtig. ‘Dan is het goed.’
Jaco en Peter laden de bestelbus uit waarin zich voor enkele honderden guldens
hout en verfdoek bevinden. De jongen die de bus bestuurt heeft zijn jas uitgetrokken
en helpt mee uitladen. Als het voertuig leeg is drinken ze bier in de voorjaarszon.
Nadat de bestelbus is verdwenen, lopen ze naar de lading en gaan er vervolgens enige
minuten doelloos naar staan staren.
‘Zes bij acht meter lijkt mij wel wat erg groot,’ zegt Peter. Jaco legt een aantal
latten tegen elkaar. ‘Je kan niet groot genoeg werken jongen, geloof mij nou maar.
Lui als Molenmaker denken dat iets pas goed is als het groot is, daar krijgen ze een
stijve van.’ Ze besluiten direct te beginnen met het raamwerk. Twee uur later ligt er
een rechthoek van zes bij acht meter, doorsneden door twee diagonaal lopende latten.
Het doek opspannen is moeilijker dan het lijkt. Te strak leidt al gauw tot scheuren,
te slap is ook niet goed. Daarbij moet rekening gehouden worden met het gewicht
van de wormen die er overheen komen.
Na vijf dagen liggen er vier enorme doeken in de hal. Op de hoeveelheid wormen
heeft Jaco zich verkeken. Tien kilo is bij lange na niet genoeg, vijftig kilo komt meer
in de richting. De eigenaar van een kwekerij kan deze hoeveelheid moeiteloos leveren.
Ronald de Bok van de regionale televisie-omroep wil de creatie van het eerste
schilderij live in de uitzending. Morgenmiddag begint Jaco, op die manier kunnen
camera's en lichtinstallatie op tijd geïnstalleerd worden.
‘We schakelen live over naar een loods, waar de kunstenaar Jaco Postma op het
punt staat te beginnen aan een uniek project.’ Een bestelwagen met een enorme bak
wormen verschijnt voor de loods. De camera neemt een close - up van de dikke,
glibberige beesten. De presentator vraagt Jaco of hij er klaar voor is. De eerste klanken
van de derde symfonie van Beethoven zingen door de ruimte. Getooid in een oude
stofjas en rubber handschoenen schept Jaco het eerste doek vol wormen, egaliseert
de berg en gooit er vervolgens enkele liters verf op. De Marcia funebre schalt op
volle sterkte. Jaco vergeet alles en iedereen, voor hem bestaan alleen nog het doek,
de wormen en de verf. Als een bezetene draait hij op handen en voeten door de brij
heen. Nu rolt hij zelfs door de smurrie van rood, geel en blauw. Een paar
voorbijgangers wier aandacht is getrokken door de auto met daarop T.V., staan
wezenloos naar het schouwspel te kijken en lopen vervolgens hoofdschuddend weg.
Na een uur is het eerste doek gevuld en is het een kwestie van wachten geworden.
Morgen komt de cameraploeg terug om, nadat alle wormen zijn verwijderd, het
resultaat vast te leggen. Aansluitend zal de kunstenaar geïnterviewd worden.
De volgende dag begint Jaco met een plastic
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schep voorzichtig de dode wormen te verwijderen. Het is een secuur werkje, omdat
de verf nog niet helemaal hard is geworden en je al scheppend voortdurend het risico
loopt de oorspronkelijke lijnen van het doek te vegen. Anderzijds moet het nu wel
gebeuren, daar langer wachten het gevaar in zich bergt dat de troep er niet meer van
afgaat. Peter wil wel helpen, maar mag nergens aankomen zodat hij tenslotte maar
op een stoel naar de hele onderneming gaat zitten kijken.

Een regenworm heeft geen bewustzijn
door onze kunstredactie
Rotterdam, 2 mei. Een aartspessimist mag je hem gerust noemen. Laat de
elementen het werk doen. Menselijke activiteit gaat ten gronde aan het
bewustzijn. Alles is al geschilderd. Levend materiaal zonder bewustzijn, zonder
besef van tijd, daar gaat het volgens de kunstenaar Jaco Postma om.
In de immense hal aan de Maas tref ik hem aan, lopend tussen vier enorme doeken
die tegen de wanden staan.
(...) ‘Hier ben ik lang naar op zoek geweest. Ik wist dat ik het eens zou maken.
Maar het ontbrak mij aan ruimte. Hier is het dan, dit ben ik. Pas nu heb ik het gevoel
los te zijn gekomen van alle bullshit die je tijdens je opvoeding en op school meekrijgt.
Je moet die kennis natuurlijk wel eerst verwerven, maar daarna is het zaak alles zo
snel mogelijk van je af te zetten.
Met schilderen ben ik jong begonnen. Op mijn twaalfde was ik al met olieverf in
de weer. Als ik nu naar die eerste werkjes kijk, zie ik al een beetje Pollock, Gorky,
de Kooning en Tobey. Niet dat ik mijzelf met hen wil vergelijken, maar zekere
invloeden zijn reeds in mijn vroege werk aanwezig. Het is net als bij de abstract
expres-sionisten een reactie op kleinburgerlijke en nationalistische elementen. De
structuur van de doeken die je hier ziet heeft veel weg van “Autumn Rhythm” van
Jackson Pollock. Niet dat ik er naar gestreefd heb om iets dergelijks te doen. De
enige bewuste overeenkomst in onze manier van werken is dat het doek tijdens het
schilderen op de grond lag. Maar Pollock deed dat om deel van het schilderij te
worden. Dan krijg je dat gezever over “contact met het schilderij” en “dat het schilderij
een eigen leven heeft.” Ik kan niet tegen dat soort praatjes. Wat nou eigen leven!
Een kunstenaar is zich altijd bewust van wat hij doet. Zelfs als je nergens aan wilt
denken, denk je nog ergens aan, namelijk dat je nergens aan wilt denken.
Ik heb het wel geprobeerd. Een tornado van energie oproepen, een gevoel van
individualiteit, zo sterk dat de buitenwereld er geen invloed meer op zou hebben.
Dat gevoel van besloten-heid, totaal los van de omringende wereld. Het lukt je nooit.
Als je een brood bij de bakker haalt, ben je dat gevoel al weer kwijt. Daarom moesten
deze doeken buiten mijzelf tot stand komen. Een regenworm heeft geen bewustzijn,
die schildert alleen maar. Daarom druipt de fysieke expansie van de doeken af. Het
is alsof je met een microscopische blik de grauwheid van het menselijk bestaan
aanschouwt. Teleurstelling verbeeld in liters verf. Laat alle hoop maar varen, want
er is geen hoop.’ (...)
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Paul van der Schoor
Deel 2 en 3 van het feuilleton De Weg Kwijt zullen verschijnen in Passionate 11 en
12.
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Ten slotte
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Oasis gaat niet uit elkaar. Een persbericht maakte onlangs een eind aan alle
onzekerheid: de meest populaire Britse popgroep sinds de Beatles kent ruzies noch
broerdertwisten. Sterker nog: Oasis telt louter grote vrienden.
Heel Engeland stond donderdag 12 september op zijn kop. De trots van de natie
had plotseling een tournee door de Verenigde Staten afgebroken, naar verluid na een
vechtpartij tussen de twee broers Liam (zanger) en Noel (muzikaal brein). Noel
arriveerde op het vliegveld in Londen, met een gezicht alsof hij ieder moment in
huilen kon uitbarsten. Hij was zo gedeprimeerd dat hij zelfs niet het gebruikelijke
‘fuck off’ tegen de tientallen fotografen en journalisten kon uitbrengen. De volgende
dag stonden alle Britse kranten bol van de speculaties; de zelfmoord van Liam, die
aan depressies schijnt te lijden, werd in News of the World alvast aangekondigd.
Zelfs het Nederlandse journaal kon er niet omheen. Correspondente Tineke Houtkamp
schetste een beeld van omhooggevallen lower class jongens, die de roem en rijkdom
niet aankunnen en geen enkel respect meer hebben voor hun talloze fans.
Waarom is Oasis zo belangrijk voor onze westerburen? En waarom ligt juist het
afbreken van een tournee door Amerika zo gevoelig voor de Britten? De verklaring
ligt denk ik in het minderwaardigheidscomplex van het gevallen British Empire. Aan
alle kanten is de natie die ooit de wereld beheerste ingehaald. Welke wraak is dan
zoeter dan juist Amerika aan de voeten te krijgen - het land dat de heerschappij en
het patent op de vooruitgang van de Britten heeft overgenomen? Al vele jaren dromen
Britse bands van een doorbraak aldaar. Maar sinds de Beatles en de Stones is dat
niet één band gelukt. Roemrucht was wel de Amerikaanse tournee van de Sex Pistols
zo'n twintig jaar geleden. Zij maakten hun vaderland echter te schande met hun
onafgemaakte concerten, hun opruiende teksten, en de onverbloemde afkeer van het
publiek.
Datzelfde gebeurt nu met Oasis. Liam is berucht om zijn dronkenschap op het
toneel, zijn gewoonte om te boeren, te spugen naar het publiek en constant ‘fuck’
tegen ze te roepen. En als hij geen zin meer heeft loopt hij gewoon het podium af.
Zijn oudere broer Noel is ook niet vrij van controverses. Hij stelt Oasis gelijk aan
Jezus, wenst concurrerende popgroepen AIDS toe en doet in interviews openhartig
een boekje open over zijn criminele verleden. Daarom zijn de Engelsen ook nogal
gefrustreerd over Oasis. Eindelijk hebben ze weer iets om trots op te zijn: een band
met een goede zanger en een onwaarschijnlijk goede songschrijver in de gelederen.
En dan weten ze toch nog de boel te verknallen door hun onverantwoordelijke gedrag.
Oasis heeft lak aan alles. Zo vertelde Liam over zijn drijfveren als muzikant: ‘Ik wil
meiden versieren, coke snuiven en het geld laten rollen. Ik ben aan niemand
verantwoording schuldig.’
Het gebeurt natuurlijk wel vaker dat artiesten hun fans gaan haten. Het is ook
nogal wat als ze, zoals bij Liam, op straat achter je aan lopen en ruzieën om je
sigarettepeuken. Dat leidt zelfs in Amerika, waar de Britten zo tegenop kijken, tot
averechtse effecten. Zo zag ik enkele weken geleden iets opmerkelijks op de BBC
waar 30 jaar Star Trek in een avondvullend programma werd gevierd. In een Saturday
Night Live
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uitzending van zo'n 15 jaar terug was William Shatner te gast, oftewel captain James
T. Kirk uit de eerste Star Trek serie. Shatner is een derderangs acteur die toevallig
in een serie speelde die eerst cult was en toen met terugwerkende kracht alsnog een
gigantisch commercieel succes werd. Zo werd hij toch nog wereldberoemd, hoewel
hij nooit meer een andere rol van enig niveau zou spelen. Hij heeft, met andere
woorden, heel wat aan zijn fans te danken.
In Saturday Night Live zien we hem achter een katheder staan om vragen te
beantwoorden van zijn bewonderaars, de zogenaamde Trekkies die niets liever doen
dan alles uit de serie naäpen. Het zijn in de bewuste scène allemaal typische nerds,
bebrild en met buttons op hun T-shirts, en sommigen dragen Spocks puntoren. Hun
vragen zijn zo slaafs en knullig (wat dacht je toen en toen in episode 25?) dat Shatner
ze ineens het volgende toesnauwt: ‘Get a life, will you. It's just a TV show. You've
turned an enjoyable little job I did into a colossal waste of time.’ Vervolgens vraagt
hij een van de Trekkies (die altijd iets seksloos hebben): ‘You, you must be almost
30. Have you ever kissed a girl?’ De Trekkies buigen beschaamd het hoofd.
Nu geloof ik niet dat Shatner, zelf ook geen groot licht, werkelijk zo spuugt op
zijn fans. Het moeten de scriptschrijvers van Saturday Night Live geweest zijn die
hem deze zeldzame spot omtrent zijn eigen status in de mond legden. De boodschap
is in ieder geval duidelijk. Heldenverering is vaak leuker voor hen die eer betonen
dan voor de helden zelf. Met Nederlandse helden gaat het er overigens heel anders
aan toe. Maar daarover heeft u al in In Den Beginne gelezen.
Erik Brus
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Aforismen
LSD is echt een levensgevaarlijk goedje. Ik heb 't een keer geslikt en toen m'n
dealer van de galerij geduwd omdat ik dacht dat ie kon vliegen.
De diepzinnigste filosoof die ik ooit tegenkwam was dood.
Ik ben als de dood voor injecties, behalve financiële.
Eufemisme voor winkeldiefstal: onaangepast betalen.
In Rotterdam wordt zóveel ingebroken! Nog even en geen bejaarde durft 's
nachts z'n huis nog binnen.
Monogamie bestaat omdat het nu eenmaal in onze menselijke natuur ligt ons
onnatuurlijk te gedragen.
Als je pedofielen castreert, lokken ze gewoon verder met toverballen.
Wat wij oog uitsteken, castreren en tong uitrukken noemen, noemen Liberiaanse
soldaten een avondje gezellig stappen.
In Melkert hebben we tenminste eindelijk een minister gevonden die werkelijk
iets doet om langdurig werklozen onder de duim te houden.
Als langdurig werkloze begin je met een Melkert-I baan. Doe je goed je best
krijg je een Melkert-II baan en met heel veel succes versier je daarna een
hondenbaan.
Kees Versteeg
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Tussen de auteurs
Marc van Biezen '68
woont en werkt in Amsterdam. Hij studeerde Nederlandse taal- en letterkunde in
Leiden. Hij is voor liefde, tegen geweld en twijfelt aan het nut van voortplanting.
Eerder publiceerde hij o.a. in Mosselvocht en Zoetermeer.
Yorgos Dalman '73
beschouwt zichzelf als ‘een toomloos publicist van vele publikaties die zich laten
kenmerken door van alles en nog niets.’ Hij verwijst daarbij naar zijn laatste
publikaties in o.a. De Ruigte 3, Zoetermeer Boek Zes, de meest recente Weirdo's uit
België en alle edities van Mosselvocht vanaf nummer 4. Van laatstgenoemd tijdschrift
wordt hij met ingang van december redacteur.
Paul van der Schoor '61
is schrijver en woonachtig in Rotterdam. Thema's als ‘de dreiging van autoriteiten’
en ‘het onvermogen van de mens daadwerkelijk sturing aan het leven te geven’ komen
veelvuldig in zijn proza terug. Hij publiceerde in Sic.
Tom Schrijer '37
schrijft gedichten in een vrije vorm en veelal beeldend. Hij selecteert daarbij uit
een grote scala aan onderwerpen die hij in en buiten zichzelf tegenkomt en die hem
de moeite, de zin en het genot van een poëtische beschouwing waard lijken.
Hij publiceerde o.a. in De Tweede Ronde en in de Vlaamse tijdschriften Appel en
Concept.
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Giel van Strien '65
is allergisch voor arrogante kunstpausen. Op dit moment werkt hij aan een literaire
gids van de stad Rotterdam, waarvan onlangs een voorpublikatie in De VoorUITblik
van het Algemeen Dagblad verscheen.
Kees Versteeg '59
is een dolende dertiger en Rotterdams enige aforist. De zichzelf constant
omverwerpende revolutionair is de laatste maanden nauw betrokken bij de
totstandkoming van de grote stedenbeweging, de nieuwe politiek orde die de wereld
definitief zal veranderen. Vanuit zijn kille vertrekken op het Noordereiland denkt
hij met weemoed terug aan de tijd toen geluk voor hem nog heel gewoon was.
Frans Wuytack '34
is een Belgisch dichter en beeldend kunstenaar. Hij publiceerde in de jaren tachtig
vier dichtbundels, waarvan de eerste getiteld Aan het einde van de Nacht in 1983
verscheen. Zijn sculpturen zijn vanaf eind jaren zestig op vele internationale
tentoonstellingen te zien geweest. Ook won hij reeds meerdere internationale prijzen
voor zijn werk.
Bert Heemskerk
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[nummer 11]
Noem mij één schrijver die 's nachts niet verandert in een geile
boekenkast
Kees Versteeg
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In den beginne
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Ieder idee wordt door een ander aangereikt. Het enige dat je moet doen is de voorzet
inkoppen.
Zo werd ik onlangs op maat bediend door een Italiaanse architecte, Angela Cortini
genaamd. Ik maak maar meteen de naam bekend, om zo te voorkomen dat ik net als
haar grote voorbeeld Rem Koolhaas en die overijverige psycholoog uit Leiden van
plagiaat wordt beschuldigd. Overigens vermoed ik dat Diekstra op de basisschool
een trauma heeft opgelopen omdat zijn leerkracht hem regelmatig strafwerk gaf,
waarbij de jonge Diekstra complete hoofdstukken uit lesboeken moest overschrijven.
Je moet tegenwoordig wel erg goed opletten wat je doet. Wat dat betreft ben ik
blij dat de mens niet over telepathische gaven beschikt, anders kwamen er de hele
dag mensen naar je toe die je van plagiaat beschuldigden omdat je op een bepaald
moment hetzelfde denkt als zij al eerder dachten. Stel je eens voor: op een dag kom
je een mooie vrouw tegen, en je denkt: ‘Godverdomme, wat een mooie vrouw is
dat.’ Vervolgens word je door drie miljoen landgenoten van plagiaat beschuldigd,
terwijl het niet eens zeker is of onder hen zich de bedenker van deze uitspraak bevindt.
Als je het mij vraagt berusten de rechten van deze quote bij Adam, hoewel ik er niet
van overtuigd ben of we de gebezigde krachtterm ook op zijn conto moeten schrijven,
al zou dat natuurlijk wel een revolutionair licht op de zondeval werpen.
Tijdens een lange dialoog, waarvan Plato zeker de helft geschrapt zou hebben,
kwam het gesprek met de architecte op haar favoriete ontwerp: de Kunsthal aan de
Westzeedijk alhier (dat laatste woordje heb ik van J.A. Deelder gejat, die dat ooit op
een aan mij gerichte envelop schreef op de plaats waar normaal de naam van de stad
wordt vermeld). Zij vindt de Kunsthal zo mooi omdat hij volgens haar gemaakt is
vanuit de idee dat het gebouw er slechts tijdelijk hoeft te staan. Chargerend zou je
de hal een noodgebouw kunnen noemen, een indruk die versterkt wordt door de
golfplaten waarvan Koolhaas gebruik maakt.
De idee van een vergankelijk kunstwerk past geheel in de tijdgeest. Terwijl vroeger
architecten, schrijvers en kunstenaars onsterfelijk trachtten te worden door een tijdloos
monument neer te zetten, lijkt langzamerhand het omgekeerde het geval te zijn.
Hedendaagse kunst wordt gekenmerkt door vergankelijkheid, zij is wars van absolute,
universele en eeuwige principes. En terwijl ik dit overdacht en de architecte het
gitzwarte haar achter haar oor duwde, schoot mij de naam van Karl Marx te binnen,
wat dan weer als voordeel heeft dat je direct je bron hebt vermeld.
Volgens de materialist Marx bepaalt de stoffelijke wereld die van de geest. Ik geef
toe, dat is een wel zeer beknopte samenvatting van zijn ideeën, maar die is dan ook
afkomstig van Bertrand Russell. Concreet betekent dit dat de aard van de religie,
politiek, filosofie en kunst een gevolg zijn van die van de economie, en dan met name
de wijze van produceren.
Nu is het zo dat onze huidige produktiewijze zich in de kapitalistische spiraal van
almaar toenemende economische groei bevindt. Hierdoor worden goederen louter
vanuit consumptieve overwegingen en niet vanuit duurzaamheid geproduceerd, zoals
de vele weggooi-artikelen illustreren. Aan de technologische mogelijkheden om
duurzame
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produkten te maken ontbreekt het echter niet. Zo zou het bijvoorbeeld Philips niet
al te veel moeite kosten een cd-schijf te fabriceren die dertig jaar meegaat. Maar
inherent aan de dynamiek van het kapitalisme is een noodzakelijke economische
groei van een paar procent per jaar. Dit betekent dat er ieder jaar meer verkocht moet
worden en je steeds nieuwe en steeds ‘slechtere’ produkten moet ontwikkelen die
een nòg kortere levensduur hebben. En dat is precies wat er op dit moment gebeurt:
de ene technologische uitvinding probeert de andere te verdringen, waarbij ze elkaar
in steeds hoger tempo opvolgen.
Om maar even bij het voorbeeld van de muziek te blijven. Ik heb in mijn platenkast
een prachtige verzameling langspeelplaten staan, sommige van kogelhard vinyl,
waarop je over een eeuw nog altijd het introspectieve cynisme van Lennon glaszuiver
kan beluisteren. Tien jaar geleden deed echter de compact disk haar intrede.
Popliefhebbers kochten voortaan niet alleen nieuw werk op cd, maar gingen er tevens
toe over hun hele platencollectie te vervangen. Als straks die markt ook verzadigd
is, zal een uitvinding als de DAT-recorder of de DIT-computer wederom een nieuwe
vervanging noodzakelijk maken.
De kunstopvatting die in de loop van deze eeuw gestalte heeft gekregen wekt de
indruk door deze kapitalistische spiraal te zijn gedetermineerd. Wat duurzaamheid
is in de economie is eeuwigheid in de kunst. In de negen ringen van het kapitalisme
- uiteraard vrij naar Dante - ontwikkelt zich geleidelijk een opvatting waarbij op den
duur iedere kunst die zich op een bepaald moment manifesteert reeds achterhaald is.
Was het voor lange tijd zo dat kunst haar tijd vooruit was, nu lijkt het veeleer een
reflectie van het heden te zijn, terwijl in de nabije toekomst de diverse kunstvormen
het van de tijd gaan verliezen. In de negende ring van het kapitalisme zal de schrijver
met de plastieken persoonlijkheid zijn publiek nog slechts voor een fractie van een
seconde weten te boeien. Maar na die korte spanne tijds waarin zijn werk actueel
was, zal zijn tekst als niet meer relevant worden beschouwd. Synchroon aan het
identieke proces in de kapitalistische economie zal de enorme snelheid en produktie
van allerlei kunstvormen zo'n omvang hebben genomen dat het doek van de schilder,
de poëzie van de dichter, en de Kunsthal van Koolhaas even vluchtig zijn geworden
als een drol in het toilet. Om me maar even in te dekken tegen mogelijke
rechtsvervolging: er zal ongetwijfeld wel een moderne Franse filosoof te vinden zijn
die hier iets over gemeld heeft.
Door veel romantici en andere gehandicapten wordt de teloorgang van de superieure
status van de kunst als problematisch gezien. Maar mij bevalt die
hypervergankelijkheid wel. Ik stel me zo voor dat er straks een achtbaan door de
Kunsthal loopt, waarbij je met duizelingwekkende snelheid langs een tentoonstelling
wordt gevoerd, die bij het volgende ritje vervangen is door een nieuwe reeks
eenmalige beeldkunst. ‘Einmal is keinmal’, liet Kundera Tomas zeggen; de lichtheid
is echter niet ondraaglijk, maar een aangename roes.
U weet dus wat u met deze Passionate moet doen. U vouwt er een bootje van, geeft
hem met het oude papier mee, of maakt uw konijnenhok er op schoon. Al moet ik
toegeven dat ik stiekem hoop dat u dan eerst deze column even uitknipt.
Giel van Strien
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Aforismen
Als Marcel Möring de Anna Blamanprijs verdient, ben ik lesbisch.
Sterven zou een stuk minder eenzaam zijn als je een introducé mee mocht nemen.
Over duizend jaar zullen robots ons beschouwen als hun voorouders.
Wie leest bij kaarslicht verpest z'n kaarsen.
Als God bestaat, waarom leest ie dan de bijbel niet?
Je beste champagne moet je voor na je grootste nederlaag bewaren.
Lynxen verdienen een pluim vanwege hun prachtige oren.
In Nederland krijg je de grote-stedenbeweging alleen maar van de grond als
ook Madurodam mag meedoen.
Een rat die een brood komt stelen is een muskensrat.
Wim Kok zou zelf nooit een brood stelen en dat is precies de reden waarom ie
niet deugt.
Kees Versteeg
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Felix vergeten
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Felix de Vries is dood, lees ik in mijn ochtendblad. Het bericht van zijn overlijden
roept herinneringen op, herinneringen waarvan ik niet wist dat ik ze had. Ik was Felix
vergeten. Dat is niet zo vreemd: het is vijftien jaar geleden dat ik één dag met hem
bevriend was.
In het artikel lees ik dat Felix zijn jeugddroom heeft verwezenlijkt. Hij is landmeter
geworden, en als landmeter is hij gestorven. Bij het vaststellen van een nieuwe grens
ergens in het oosten van Europa heeft hij met een grenspaaltje een landmijn geraakt
en is samen met de houten markering de lucht in geblazen. Ter nagedachtenis aan
Felix, zo lees ik verder in het artikel, zullen de betrokken landen op de plaats van
het ongeluk geen grenspaaltje plaatsen maar een torenhoog monument in de vorm
van een landmeetstok.
Nadat ik het artikel voor de tweede keer heb gelezen, knip ik het uit en berg het
op in mijn archiefkast. Vandaag wil ik niet aan Felix denken. Morgen maak ik mijn
debuut als geschiedenis-leraar en niets mag de voorbereiding op mijn eerste les
verstoren. Ik ga aan mijn bureau zitten en sla het geschiedenisboek open bij het
hoofdstuk dat ik morgen zal behandelen. Op de eerste pagina van het hoofdstuk staat
een kleurige kaart afgebeeld van Europa aan de vooravond van de Eerste
Wereldoorlog. Ik zucht diep, sla het boek weer dicht, steek een sigaret op en herinner
me Felix, de landentekenaar die landmeter werd.
In de eerste drie maanden die ik bij Felix in de klas zat, viel hij me nauwelijks op.
Alleen tijdens de aardrijkskundelessen was ik me bewust van hem, omdat hij als
enige van de klas vragen stelde die geen betrekking hadden op de volgende repetitie.
De aardrijkskundeleraar, gevleid door de belangeloze interesse in zijn vak, behandelde
de vragen van Felix uitentreuren, wat de jongen er bij de andere leerlingen niet
populairder op maakte. Vooral Elise had een hekel aan hem.
‘Die muis is een uitslover. Hij houdt de les op met zijn stomme vragen,’ zei ze
aan het einde van weer een aardrijkskundeles die grotendeels aan een vraag van Felix
was opgegaan. Elise zei het tegen niemand in het bijzonder, maar Julius, mijn beste
vriend sinds jaar en dag, draaide zich naar haar toe en kweelde: ‘Ja,’ hoewel ik zeker
wist dat hij niets van Elise's opmerking had gehoord, behalve de om aandacht
vragende klank van haar kinderstem.
In die tijd begreep ik niets van Julius' aandacht voor die aanstelster met haar witte
poppen-gezichtje en zwarte piekharen. Ik was twaalf jaar en beschouwde meisjes als
mislukte jongens. Dat mijn beste vriend in de nabijheid van zo'n minderwaardig
wezen begon te stotteren en rood aanliep vond ik onverteerbaar. Toen ik Elise kwaad
hoorde spreken over Felix, werd mijn interesse in hem gewekt: hij was immers de
vijand van mijn vijand, en dus een vriend.
Later die dag, op het schoolplein, schoot ik de kleine jongen met het spitse gezicht
aan en stelde hem voor om samen naar huis te fietsen. Felix schrok van mijn
plotselinge belangstelling voor hem en wiebelde als antwoord op mijn vraag alleen
wat met zijn kleine hoofd. Of hij ja-knikte of nee-schudde weet ik niet. Dat deed er
ook niet toe, hij stond onder mij in de klassehiërarchie en
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had dus niet veel te willen. Even later fietsten we naast elkaar het schoolplein af en
sloegen de tegenovergestelde richting in van waar ik woonde.
We reden onder een roerloze grijze lucht waaruit zo nu en dan sneeuwvlokjes
dwarrelden. Ik keek naar Felix, die steeds harder ging fietsen. Zijn witte gezicht was
rood aangelopen en hij zweette alsof het een hete zomerdag was in plaats van een
koude middag in november. Waarschijnlijk dacht hij dat ik hem in elkaar ging slaan,
iets wat hem wel vaker overkwam. Om hem op zijn gemak te stellen, begon ik een
verhaal te vertellen waarvan ik dacht dat het hem zou boeien. Het ging over mijn
vriend Julius, de tofste jongen van de klas, en de Donau, een rivier.
‘Je weet toch dat de vader van Julius uit Hongarije komt?’
Felix keek strak voor zich uit.
‘Weet je hoe hij ontsnapt is?’
Door de vragen die ik stelde, kreeg ik minder lucht en moest ik vaart verminderen.
Felix rook zijn kans en demarreerde. Ik zette aan en fietste na drie slagen weer naast
hem. De kleine jongen was geen partij voor mij: hij was de slechtste van de gymklas
en had bovendien een of andere longaandoening waardoor hij op vochtige dagen
piepte als een ongesmeerde fietsketting.
Ik legde mijn hand op Felix' schouder en riep in zijn oor. ‘Weet jij hoe Anton Kovacs
ontsnapt is?’
‘Wie?’
Terwijl hij sprak, legde hij zijn hand over zijn mond, een van zijn irritante
gewoonten. Nu hij nog maar één hand op het stuur had, verloor Felix bijna de controle
over zijn fiets. Het was dat mijn hand op zijn schouders lag, anders was hij de bevroren
sloot naast de weg ingereden.
‘Anton Kovacs, de vader van Julius.’
Felix knikte. Ondertussen deed hij een tweede poging te ontsnappen. Dit keer door
iets langzamer dan ik te fietsen. Ik greep de stof van zijn jas stevig beet en stopte
met trappen, zodat Felix nu ons tweeën moest trekken. Of hij wilde of niet, hij zou
het verhaal over Anton Kovacs horen.
‘Op een dag zat Anton Kovacs aan de Donau in Boedapest te vissen en te zuipen.
Toen viel hij in de rivier en werd meegesleurd door de sterke stroming. De volgende
dag spoelde hij in het vrije westen aan, in Wenen.’
Het was de ingekorte en weinig spectaculaire versie van het verhaal dat Julius in
geuren en kleuren kon vertellen. Maar het bleef grappig: iedere andere brugklasser
had er hartelijk om gelachen, maar niet Felix. Voor de eerste keer tijdens de fietstocht,
die ons al tot buiten de stadsgrenzen had gebracht, keek hij me aan. Zonder zijn hand
over zijn mond te leggen, zei hij: ‘Dat kan helemaal niet.’
‘Wat kan niet?’
‘Dat die man in Wenen is aangespoeld, de Donau stroomt van Wenen naar
Boedapest en niet andersom.’
‘Nietes.’
‘Welles.’
Bijna miste Felix de bocht naar links die de weg maakte. Op het rechte stuk na de
bocht begon ik zelf weer te trappen: de dubbele last had Felix uitgeput en hij piepte
als nooit tevoren.
‘Waar woon je eigenlijk?’ vroeg ik hem, toen hij weer wat op adem was gekomen.
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‘Daar.’
Felix wees recht voor zich uit, naar een hoge polderdijk die als een bevroren golf
uitrees boven de besneeuwde weilanden. Op de dijk stond een groot huis, opgetrokken
uit witte bakstenen en rode dakpannen.
Felix woonde alleen met zijn moeder in het huis. Zijn vader, een rijke boer, had
vrouw en kind het huis nagelaten toen hij drie maanden na de geboorte van Felix
overleed. Adriaan de Vries was een oude man die op zijn zeventigste verliefd was
geworden op een stille, jonge Française uit de Vendée. Een jaar later trouwde hij
met haar, zeer tegen de zin van beide families. Het jaar erop overleed Adriaan de
Vries aan een hartaanval, nog voordat zijn zoontje herinneringen aan hem kon krijgen.
Dit alles weet ik, omdat ik Felix' moeder heb gebeld om haar te condoleren. Hélène
de Vries herkende mijn naam onmiddellijk hoewel ik haar niet heb ontmoet toen ik
het huis op de dijk bezocht. Het bleek dat ik het enige vriendje was dat Felix ooit
mee naar huis had genomen. Ik vertelde haar maar niet hoe ik mij aan die arme jongen
had opgedrongen.
Hélène de Vries bleef doorpraten in haar vreemde Nederlands dat doorspekt was
met uitdrukkingen die ik tien jaar geleden op de middelbare school gebruikte: ‘Het
was zo tof dat jij op bezoek kwam, Herman. Félix heeft er nog weken over gepraat,
weet je wel.’
Hoe langer ze praatte, des te ellendiger ik me voelde. Ik had haar gebeld uit
schuldgevoel, en uit nieuwsgierigheid. Ik dacht iemand aan de telefoon te krijgen
die al dagen werd omringd door troostende familieleden en vrienden. Iemand zo
overvoerd met medeleven dat ze eerder mij zou troosten dan andersom. Maar ik
kreeg een eenzame vrouw aan de lijn die de taal sprak van haar zoon toen die nog
thuis woonde, een Française uit de streng katholieke Vendée die in een gereformeerde
polder was beland, verketterd door beide families. Toen ze begon te huilen, maakte
ik een halfslachtige belofte een keer langs te komen en legde zacht de hoorn op de
haak.
Toen we bij zijn huis waren aangekomen, vroeg Felix me binnen te komen; ‘Dan zal
ik je laten zien dat de Donau van west naar oost stroomt.’ Ik vond het best. Ik had
het koud en hoopte op een beker warme chocolademelk. Maar Felix leidde me direct
naar zijn kamer, die op de eerste verdieping lag en uitkeek over de besneeuwde
polder.
De kamer van Felix was een venster op de wereld: alle muren, en het plafond,
waren bedekt met landkaarten. Aan de langste muur hingen kaarten van meer landen
dan ik kende. Een zijmuur hing vol met historische kaarten, de andere ging schuil
onder grote kaarten van oceanen. Ik droomde weg bij een kaart van de Pacific waarop
de spatjes van Polynesië leken op te lossen in het oneindige blauw. Plotseling ontnam
een groen-bruine kaart van het oude continent mij het uitzicht op de hypnotiserende
oceaan. Een bleke vingertop met afgebeten nagel trok een grillige lijn door
Centraal-Europa.
‘Hier, dit is de Donau. Hij ontspringt in Duitsland en mondt uit in de Zwarte Zee.
Zie je dat Wenen
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stroomopwaarts ligt ten opzichte van Boedapest?’
‘Nee.’
Zo makkelijk gaf ik me niet gewonnen. Felix was een watje, de laagste levensvorm
in de schoolrangorde. Ongetwijfeld had hij gelijk, maar het ging erom wie gelijk
kréég. De traditie schreef voor dat dat de machtigste was, ik dus.
‘Er staan nergens pijltjes met de richting. Die Donau kan net zo goed de andere
kant opgaan.’
‘Dat is toch niet logisch!’
‘Wat nou logisch, Julius heeft me dit verteld. Je wilt hèm toch niet voor leugenaar
uitmaken?’
Normaal gesproken zou dit argument afdoende zijn om iedereen de mond te
snoeren, maar Felix leek niet onder de indruk.
‘Julius kan nog meer vertellen, ik weet zeker dat ik gelijk heb.’
Ik balde mijn vuist, mijn beste vriend werd door dit watje voor leugenaar
uitgemaakt.
‘Neem die woorden terug.’
Maar Felix schudde zijn hoofd en keek me verbeten aan. Besluiteloos liet ik mijn
vuist voor zijn neus zweven. Ik was nooit van plan geweest hem te slaan, ik wilde
alleen mijn gelijk halen en had erop gerekend dat de kleine jongen onder dreiging
van geweld in zou binden. Maar blijkbaar was hij bereid pijn te lijden voor de
waarheid. Tegen zoveel opofferingsgezindheid kon ik niet op en ik liet mijn vuist
zakken. Wel gaf ik Felix een harde duw om hem er aan te herinneren hoe de
verhoudingen lagen. Hij viel achterwaarts op zijn bed en bleef stil liggen op zijn
dekbedovertrek met Disney-figuren. Na een paar seconden ging hij rechtop zitten
en keek me met een uitdrukkingsloos gezicht aan. Zolang ik niets zei, zou hij zwijgen.
‘Mooie kaarten.’
‘Ja, ik weet overal op de wereld de weg, ook in jouw wijk,’ en hij dreunde alle
straatnamen van mijn buurt op. De meeste klonken me slechts vagelijk bekend in
oren. In mijn buurt werd een straat aangeduid met de naam van de bekendste of
beruchtste bewoner, de officiële benaming was voor buitenstaanders.
Toen hij klaar was met de opsomming, zei Felix: ‘Kijk Herman, ik heb een stad
naar jou vernoemd,’ en wees naar het plafond.
Toen ik de kamer binnenkwam was mijn oog al op de kleurige kaart aan het plafond
gevallen, maar ik dacht dat het een doodgewone wereldkaart was, lang niet zo
interessant als de oceaankaarten. Nu Felix me er op wees, zag ik dat op het witte
papier inderdaad een wereld was afgebeeld, maar niet eentje die ik kende.
De wereld aan het plafond bestond uit tien met potlood getekende continenten die
los van elkaar in een witte wereldzee lagen. Op de continenten lagen de naties van
Felix' wereld, van elkaar onderscheiden door lichte kleuren en zwarte grenzen. In
sommige landen pasten mijn beide handen, andere waren zo klein dat ze voor een
uitgeschoten hand van de cartograaf konden doorgaan; net een echte wereld.
Toen ik de continenten wat nauwkeuriger bekeek, zag ik dat ze elk hun eigen
karakteristieke vorm hadden. Sommige waren groot en bijna vierkant, binnen hun
steile kustlijnen lagen robuuste staten als bakstenen in een muur. Andere continenten
oogden verfijnder, hun kustlijnen waren priegelig en de landen grepen in elkaar als
grillig gevormde
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puzzelstukjes.
Twee continenten vielen op. De een door zijn ronde, bijna zachte vormen. Met
een beetje fantasie zag ik er een omgekeerd hart in, of twee borsten. Dit continent
heette Amorica.
In het midden van Amorica lag een groen land in de vorm van een kattenoog. In
schoonschrift stond in het groen geschreven: ‘Sybillia’. Het kon niet anders of het
hartland van Amorica was vernoemd naar het mooiste meisje van de klas: Sybil, met
haar groene kattenogen en donkerbruin zijdehaar. De hoofdstad van Sybillia was een
zwart rondje dat als een pupil precies in het midden van het oog lag. De zwarte stad
heette ‘Ooit’.
Om Felix' droomland lag nog een trits andere met minder passie getekende landen,
hoe dichter bij de kust hoe slordiger ze werden. Tot mijn genoegen zag ik dat Felix
mijn mening over Julius' liefde deelde: Elisië was niet meer dan een bruine, stadsloze
streep op Amorica's noordkust.
Het andere continent dat opviel was Festinge, vernoemd naar onze school, de
Vesting. De kleuren van het continent, dat aan de zuidkust werd vergezeld door een
zwart eiland, waren vlekkerig, de grenzen niet zwart maar grijs. Dit was het continent
waar Felix naar wees.
En daar lag het, Hermanstad. Een donkerrood vierkant waardoor drie hoofdwegen,
twee spoorlijnen en een rivier liepen. Op de legenda las ik dat mijn stad meer dan
een miljoen inwoners telde. Een moment gloeide ik van trots, tot ik verder keek en
ontdekte dat Hermanstad niet meer dan een provincieplaats was in het land Kovacsia.
De hoofdstad van dit land heette Juliusburg, een megapolis met ruim tien miljoen
inwoners.
Diep beledigd speurde ik naar een land met mijn achternaam. Maar Festinge was
een gepolariseerd continent, het telde slechts twee naties. Kovacsia, lichtrood gekleurd,
besloeg de grootste helft van het continent. De kleinste helft werd bezet door Van
Zuilenland, dat lichtblauw was gekleurd en werd bestuurd vanuit Erik-Janstad.
Erik-Jan van Zuilen was Julius' grootste vijand in de klas. Hij was een
rijkeluiszoontje dat neerkeek op armoedzaaiers zoals Julius en ik. Maar Julius had
Erik-Jan de laatste weken flink afgebekt en hem één keer in elkaar geslagen. Julius'
recente successen waren af te lezen aan het ruw gegumde oosten van Van Zuilenland,
waar in het hemelsblauw een rode uitstulping was verschenen. Volgens Felix was
het al dagenlang feest in Juliusburg.
Het eiland, dat als een zwarte traan aan de onderbuik van Festinge hing, heette
Felix. Het had stad noch dorp. De naamgever van het eiland zag me er naar kijken
en zei: ‘Het is een klein land, maar wel onafhankelijk. Niemand durft het aan te
vallen, want er staan kernraketten opgesteld.’
Verder vertelde Felix me dat hij zijn wereld iedere avond van het plafond haalde
en bijwerkte. Ik vond hem een beetje vreemd maar niet onaardig, vooral niet toen
hij me beloofde een stuk zee voor de kust van Festinge in te polderen en er een land
te stichten met mijn achternaam: Hartmanië.
Toen ik Felix niet verder vroeg naar zijn landkaarten, viel hij stil. Ik ging naast
hem op het bed zitten en keek door het grote raam van zijn
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kamer naar buiten, naar de witte zee van besneeuwde weilanden.
De telefoon rinkelt. Ik aarzel op te nemen. Het zal toch niet Hélène de Vries zijn?
Snel zet ik mijn antwoordapparaat aan. Na de piep begint een bekende stem te ratelen.
Het is Julius die in sneltreinvaart het artikel over Felix navertelt. Hij is dol op dat
soort vreemde berichten. Als Julius de naam van zijn oude klasgenoot opleest, hoor
ik geen spoor van herkenning in zijn stem. Dat verbaast me niks: Julius heeft het
geheugen van een eendagsvlieg.
Ik neem de telefoon niet op en zal Julius ook niet over Felix vertellen. Ik wil het
verleden laten rusten. Niet meer denken aan Felix, me niet voorstellen hoe hij zich
moet hebben gevoeld toen ik, drie maanden nadat ik bij hem op bezoek was geweest,
verkering kreeg met Sybil. Ach Sybil...
Verdomme, nu herinner ik me weer hoe ik haar heb gepaaid.
Na tien minuten in stilte naast Felix op het bed te hebben gezeten, besloot ik om naar
huis te gaan. Toen ik mijn vertrek aankondigde, glimlachte hij en zei: ‘Als je wilt
blijven, mag dat ook hoor.’ Ik schudde mijn hoofd en verliet de kamer. Felix bleef
op zijn bed zitten.
Toen ik mijn fiets van het slot had gehaald, kwam Felix naar buiten rennen met
een lange, witte koker in zijn handen. ‘Hier, er zit een kaart van de Stille Oceaan in,
die had ik nog over.’ Met enige tegenzin nam ik het cadeau aan. Ik vond zo'n kaart
wel leuk, maar ik wilde me niet verplicht voelen aan vreemde Felix. Achter mij, in
het westen, gloeide de grijze lucht boven de horizon rood op, de eendagsvriendschap
liep al op haar einde. Zonder om te kijken, met de koker onder mijn arm geklemd,
fietste ik de dijk af.
Thuis hing ik de oceaankaart boven mijn bed. Iets minder dan drie maanden heeft
hij daar gehangen. Toen werd ik verliefd op Sybil en haalde de kaart van de muur
om hem te vervangen voor een grote foto-poster van Enrico Suave, Sybils favoriete
popster. Net op tijd, ongeveer een uur voordat ze voor de eerste keer op mijn kamer
huiswerk kwam maken, hoorde ik van Julius dat Sybils smaak was veranderd en dat
ze Enrico Suave nu haatte. Snel scheurde ik Enrico van de muur en hing, omdat ik
niks anders had, de oceaankaart weer op. Sybil zwijmelde toen ze het oneindige
blauw zag. Ze zei: ‘Jij bent zo volwassen, Herman, jij hebt niet van die kinderachtige
popposters aan je muur. Ik vind het zo romantisch, zo'n kaart.’
Toen ik haar de kaart drie dagen later cadeau deed en ze zag dat ik Hawaii naar
haar hernoemd had, vloog Sybil me om de nek. Vanaf die dag had ik verkering met
het mooiste meisje van de klas.
Nog één keer bel ik Hélène de Vries, dit keer alleen uit schuldgevoel. Ze klinkt
warrig, zegt dat ze Felix voorbij heeft zien fietsen. Als ik wil opleggen, heeft ze een
helder moment: ‘Jij bent toch Herman Hartman, niet?’
‘Ja, ja,’ zeg ik en probeer het woord over te nemen. Maar Hélène praat door.
‘Felix heeft ooit een half continent naar jou vernoemd. Een paar maanden voordat
hij zijn wereld van het plafond haalde en in de tuin verbrandde. Nucleaire vergelding
noemde hij dat
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toen, gek, niet?’
Zonder verder nog iets te zeggen hang ik op. Dan pak ik het boek Algemene
Geschiedenis dat voor me op het bureau ligt en zoek het hoofdstuk op dat ik morgen
zal behandelen. Naar de kleurige kaart van Europa aan de vooravond van de Eerste
Wereldoorlog kijk ik niet.
Cornelis Krul
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Avond-in-Brussel
Slaap zacht, mijn lief, we zijn uit gezworven
door de drukke tijd van de Grote Markt
en daarna door straten onafgebroken verval
waar niemand woont, of zelfs weer wel.
Alleen die Kus van Magritte, die ik zag,
dat wil ik je nog vertellen, lief,
die Kus waar ik bij stil bleef staan:
een milde hemel, een golvende weide,
wat struiken en als een vlek in het hart
woestijn onder een schroeiende lucht,
een spoor van voorwerpen tot de horizon,
geen mens te zien, en in een ogenblik
omhelst het groen deze troosteloosheid,
zomers groen na een bui en geen mens te zien;
dit raadsel van voor- en achtergrond.
Slaap zacht, lief, we besloten de dag
vrijend, en met een Mort Subite. Die Kus
vandaag, mijn lief, vandaag op de nacht.

Jan Dullemond
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Etrusken
I
In een opwelling gekocht
om ons te vieren
dun als zekerheid
legendarisch lang
staan ze op tafel
met sierlijke trekken
schaduwen die makers
wierpen in het vergeten
doken op
en zijn bijeengebracht
twee bij toeval

II
Schaduwen uitgerekt
in ondergaand verlangen
gelaten of droevig
de vraag is zinloos
als zelfkennis op weg
de menselijke vorm
is geofferd door
dit uitgesproken volk
hun bronzen verbeelding
van volmaakte onmacht
viert hun tijd

Jan Dullemond
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Paleontografie
Naar: PANAMARENKO,
Archaeopterix Lithografica -1993
De techniek van zekerheid:
een sensor in de dode stronk
is het zintuig dat motiveert.
Opgewekt door mijn beweging
fladdert de Archaeopterix
Lithografica, twee jaar oud,
in een verijdelde poging op,
een vleugel gebroken bij
een misleide paringsdaad.
Vlucht van de verbeelding, juist
om voortplanting te vermijden:
hier wordt niet uitgestorven
was het besluit, ons geslacht
bracht ons voort, maar nu
begint onze generatie.
Zijn beweging, hoogmoed
van zijn schepper, is
in weer en wind vertraagd
tot een fossiel van wil.
Dit dicht de stap
in de evolutie na het dier.

Jan Dullemond
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[advertentie]
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Aforismen
Zo de podiumuitvoering, zo de zaal.
Door de moderne vervoerstechniek bestaan er eigenlijk geen verre oorden meer.
Met de N.S. zit je tegenwoordig vanaf Rotterdam C.S. binnen drie dagen in
Gouda.
Tien jaar Ziener op Zuid. De eerste de beste blinde heeft meer prestige.
Hoe scheef de Toren van Pisa ook staat, de duiven schijten loodrecht naar
beneden.
Mensen zijn nergens openhartiger dan in het gesloten deel van een psychiatrische
inrichting.
Wanneer de Sioux geen toiletpapier meer hadden, namen ze gewoon een scalp.
Zelfs van de grootste wijsgeer blijft op den duur niet meer over dan slechts wat
stof in een ivoren toren.
Wat prinses Irene met dolfijnen heeft, heb ik nou juist met hagedissen.
Als er een kluit aarde in je tuin ineens begint te zingen, heb je een endemol.
Kennis is alleen macht als anderen 'ns een keer hun bek houden.
Kees Versteeg
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De weg kwijt
deel 2
een feuilleton
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Beertje's huis is onveranderd. Groot, wit en leeg. Langs de wanden staan theelichtjes
op de vloer die ze met een lange lucifer aansteekt. Zoals ze daar met kaarsrechte rug
door haar knieën buigt, doet ze hem nog het meest denken aan een ballerina die
oefent aan een te lage bar.
Peter volgt haar onopvallend en kijkt precies op tijd van haar weg als ze zich na
het aansteken van het laatste theelichtje naar hem omdraait. Als een beeld in een
kapel staat ze daar, roerloos. Hij kijkt zo onbewogen mogelijk naar haar en hoort de
stem van Karel die zegt dat alles voorbij gaat. Dat de spanning verdwijnt als mensen
elkaar leren kennen.
Misschien had Karel gelijk. Je ging elkaar leren kennen, de spanning ging eraf.
Je wist precies wat de ander lekker vond in bed, wanneer en hoe zij ging klaarkomen,
welk gezicht zij daarbij trok. Verliefd kon je op iemand zijn. Maar wat had dat te
maken met liefde, overgave? Waarom bestond er geen verlossing van de vragen die
zich als meters lange lintwormen door zijn ingewanden sleepten?
‘Wil je iets drinken?’
‘Schenk je nog steeds hetzelfde recept?’
Ze knikt en loopt langs hem heen naar de keuken. Terwijl ze twee gin tonic in de
keuken maakt, onderwerpt hij de slaapkamer aan een snelle inspectie. Niets te zien.
Tegelijkertijd beseft hij dat dat helemaal niets zegt. De gedachte dat er nog iemand
zou bestaan die haar hetzelfde genot kan brengen als hij dat ooit deed, is
onverdraaglijk. ‘Voel je je beter nu je alleen bent?’
Ze zet een glas naast zijn stoel, gaat bij het raam zitten en staart naar buiten. ‘Ik
kan weer van kleine dingen genieten, een kopje thee drinken bijvoorbeeld.’
Hij had zich na al die tijd dat ze elkaar niet gesproken hebben lange gesprekken
voorgesteld. Hoe vaak heeft hij niet thuis bedacht wat hij allemaal tegen haar zou
zeggen. Eén grote, prachtige analyse zou het worden waarin haarfijn duidelijk werd
waar het was misgegaan. En als je dat eenmaal wist, kon het misschien ook...
Weer hoort hij Karel die het over de bedrieglijke schijn van verliefdheid heeft.
‘Verliefd zijn is heerlijk, jongen. Een wee gevoel ergens in je onderbuik als je haar
ziet. Gek van geilheid als je die gespreide benen ziet. Maar dan komt de ergernis.
Kleine, op zichzelf onbetekenende voorvallen die steeds vaker irritatie gaan wekken.
Je wilt het niet, maar het gebeurt. Je kan het op een zeker moment niet meer
ontkennen. Dan is de verliefdheid dood.’
‘Hoe is het met de kunst?’
‘Ach, ik zou wel wat meer willen verkopen. Jij zou wel eens wat van mij kunnen
kopen. Hoewel, dat staat binnen de kortste keren weer boven aan de trap.’ Beiden
herinneren zich dat hij alles wat hij van haar gekregen heeft terug kwam brengen.
Alle boeken die ooit om een reusachtige verjaardagstaart hadden gelegen wierp hij
in een tas.
Maar ze was die avond niet thuis geweest. Zo zat hij dan om kwart voor twaalf
bij haar op de stoep. ‘Ik wil de waarheid horen,’ waren de woorden die telkens over
zijn lippen kwamen. Na een uur begon hij bijna te bidden dat ze toch maar snel mocht
komen. Na een kwartier ging het licht op de trap uit. Toen hij, na vergeefs in het
donker op haar te hebben gewacht, naar huis

Passionate. Jaargang 3

28
reed, wees een kerkklok tien voor half drie.
Zo vond zij de volgende dag Marquez, Kosinski, Claus, Van der Heijden en nog
veel meer boven aan de trap. Waar is het allemaal gebleven, al die gebeurtenissen.
Peter moet ineens denken aan een tekst op een bord in de dierentuin van Antwerpen.
‘Een neushoorn blijft tijdens de paring een uur lang in paarhouding staan en heeft
gedurende die tijd wel dertig zaadlozingen.’ Stond dat er? De herinnering is een
pover instrument in de zoektocht naar waarheid.
Hij ziet Beertje, die zich weinig geïnteresseerd van het logge dier afwendt. Met
de voor haar zo kenmerkende lichte tred loopt ze naar een apenrots, waaromheen
een gracht ligt waarin grote goudvissen zwemmen. Een houten muziekkapel even
verderop vormt een vleesgeworden dissonant tussen al het gekooide leed. Voor de
kapel staat een elektrische piano waarachter een te vroeg oud geworden jongeman
de toetsen beroert.
Peter loopt naar de kapel en blijft op ongeveer twintig meter afstand staan. Uit de
merendeels bebaarde kelen stijgen Latijnse teksten op. ‘Ave verum.’
‘Wat een enge beesten zijn vissen toch,’ hoort hij Beertje zeggen. Ja, het was
allemaal gebeurd, zoals zoveel andere dingen die voorgoed voorbij waren. Wat zou
er van overblijven? Wie zou zich over tien, twintig jaar nog iets van die dag in de
dierentuin herinneren? Er zit te weinig gin in de tonic. ‘Hoe is het met de liefde?’
vraagt hij quasi onverschillig als hij terugkomt uit de keuken.
‘Die is er niet. En ik moet zeggen, gelukkig niet. Ik moet er niet aan denken.’
‘Was het zo erg?’ Ze speelt onhandig met een nagelvijltje, tikt ermee tegen haar
wang.
‘Ik geloof dat ik het niet meer wil. Ik heb graag schoonheid om me heen, maar
liefde voor mensen kan ik geloof ik niet meer opbrengen. Soms denk ik eraan hoe
mooi het zou zijn om op een eiland te wonen. Een eiland waar weinig mensen wonen.
Ik zou verf en doeken voor een heel mensenleven meenemen. Aan niemand
verantwoording afleggen en nooit iets voor iemand veranderen. Maar zo liefdeloos
ben ik helaas niet, ik wou dat het waar was.’
Peter haalt diep adem en zegt: ‘Je hebt nooit echt van mij gehouden.’ Ze begint
de theelichtjes uit te blazen.
‘Ik heb hier geen zin in. Ik wist wel dat het hier op uit zou draaien. Op jouw vragen
heb ik geen antwoorden.’
De intercity uit Brussel zit bomvol toeristen. Rugzakken versperren het gangpad.
Een Italiaan van hooguit twintig haalt met tegenzin zijn voeten van de bank als Peter
met een handgebaar duidelijk maakt dat hij wil zitten. Vermoeid legt hij zijn hoofd
tegen het raam en staart naar buiten. Weilanden, boerderijen en koeien schieten
voorbij. Zo nu en dan een visser aan de waterkant. Geen wonder dat een mens in dit
landschap naar de warmte van een geheime liefde hunkert. Een betekenisvolle
spanning die haar hoogtepunt vindt in het moment dat ogen elkaar kruisen. Lust die
door normen van fatsoen en praktische bezwaren in toom gehouden moet worden.
Vluchtige gedachten aan seks op het toilet. Nutteloze geilheid op een warme
zomermiddag.
De Amsterdamse grachten stinken, maar dit
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weerhoudt de toeristen niet van een rondvaart. Opeengestapeld als vee zitten Duitsers,
Fransen, Italianen en natuurlijk Japanners netjes op een rij, fototoestellen in de aanslag
om, als de gelegenheid zich voordoet, die ene plaat te maken waarmee het thuisfront
geïmponeerd kan worden. Uit het openstaande dak van de boot hoort Peter een stem
die voor de zoveelste maal vertelt over het glorievolle verleden van de hoofdstad.
Als hij zich aansluit bij de enorme rij wachtenden voor het Stedelijk Museum voelt
hij een dodelijke vermoeidheid zwaar op zijn schouders wegen.
Binnen heeft een groepje scholieren zich rond hun leraar geschaard die, zo te zien,
de dag van zijn leven heeft. Peter blijft onopvallend op enige afstand staan om te
zien hoe de leraar het ervan af gaat brengen. Heftig gesticulerende armen, levendige
mimiek en een iets te geestdriftige stem moeten zijn verhaal verteerbaar maken voor
kinderen die met dit weer waarschijnlijk liever waren gaan rolschaatsen. Tegen beter
weten in voert de docent zijn toneelstuk op. Hij moet en zal zijn schapen vandaag
wat bijbrengen.
‘Autumn Rhythm van Jackson Pollock. In gedachten ziet men de schilder om het
enorme doek lopen dat hij op de vloer van zijn atelier heeft uitgespreid. Hij kan er
niet alleen omheen lopen, hij kan letterlijk in het schilderij gaan staan. Als een dolle
kleuter, die in een grote kamer alleen gelaten wordt met wat kwasten en verf, slaat
hij om zich heen, zich niet bewust van wat hij doet. Bruine, witte en zwarte lijnen
vormen een schijnbaar onsamenhangend geheel. Op sommige plaatsen klonteren
kleur en vorm samen, om daarna weer in losse delen uiteen te vallen. Mislukking is
uitgesloten, het schilderij heeft een eigen leven. Jackson Pollock; een gek die met
de ontsteking van een verfbom speelde, of een kunstenaar die precies wist wat hij
deed?’
Twintig scholieren kijken hun leraar niet begrijpend aan. Stilte. Een meisje geeuwt
verveeld. Niemand heeft een antwoord op de verbale tour de force van de
beroepsopvoedkundige. De leraar vraagt zich af hoeveel van deze leerlingen op hun
vrije zaterdag naar een overzichtstentoonstelling over abstract expressionisme zouden
gaan. Het is warm, eigenlijk te warm voor een bezoek aan het Stedelijk Museum.
Na drie kwartier verlaat Peter het gebouw en wandelt naar het Vondelpark. Een
oude man doet alsof hij zijn kleindochter, die zich achter een boom verschuilt, niet
ziet. Haar naam roepend kijkt hij achter verkeerde bomen. Ze roept. Hij kijkt verbaasd
rond. Dan springt ze tevoorschijn. Opa is verrast. Op een grasveld verderop zijn
jongens aan het voetballen. Aan beide zijden van het veld zijn jasjes neergelegd die
moeten dienen als doelpalen. Verliefde paartjes zitten op banken. Sommige liggen
schaamteloos op elkaar in het gras. Twee jongleurs oefenen met kegels die ze elkaar
toewerpen. Boven het ruisen van de bomen uit klinkt zacht verkeersrumoer.
Een vrouw in een lange zijden jurk zet een schildersezel neer en glimlacht naar
Peter. Hij glimlacht terug en blijft, een hand onder zijn kin, naar de verrichtingen
van de vrouw kijken. Ze klapt een houten stoeltje uit en loopt naar hem toe.
‘Zou jij hier misschien een uurtje op willen
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zitten?’
‘Ja, maar dan wel in de schaduw van die boom daan.’ Ze knikt en reikt hem de
stoel aan.
Peter gaat onder de boom zitten en kijkt naar haar. Ze is mager, wat nog eens
geaccentueerd wordt door haar lengte. Lange bruine krullen hangen roerloos langs
haar smalle schouders. Hij schat haar ergens achter in de dertig. Het houten kruis dat
aan een leren veter om haar nek hangt, beweegt zachtjes heen en weer bij elke
penseelstreek. Telkens als ze even naar hem kijkt, sluit ze haar ogen en prevelt iets
dat Peter niet kan verstaan. Het is iets geheims, niet voor zijn oren bestemd.
Discreet wendt hij zijn ogen van haar af en kijkt naar het grasveld waar de jongleurs
nog steeds met hun oefeningen bezig zijn. Ze beginnen met drie kegels, daarna pakt
een van hen er steeds snel een van de grond en gooit hem met een soepele beweging
omhoog. Bij de zesde gaat het elke keer mis en vallen alle kegels als enorme
hagelstenen in het gras. Nieuwsgierigheid wint het van discretie als Peter onopvallend
zijn ogen weer op de vrouw richt. Haar lippen bewegen snel en hij hoort haar stem.
‘Ik geloof wel, ik geloof zeker. Ik geloof zeker, ik geloof wel.’ Als haar ogen de
zijne ontmoeten zwijgt ze abrupt. Zweetdruppels rollen langs zijn slapen. Ze doet
twee stappen naar achteren, kijkt naar het doek en vervolgens naar Peter.
‘Het is klaar, je mag komen kijken.’
De gelijkenis van het gezicht is treffend, maar daar is alles mee gezegd. Geen
stoel, geen boom. Hij hangt aan een kruis, de armen pijnlijk duidelijk doorboord met
grote nagels, een doornenkroon op zijn schedel, strepen bloed langs zijn wangen.
‘Maar dat... dat... dat ben ik toch niet?’
‘Ik schilder je niet zoals je bent, maar zoals ik je zie,’ zegt ze terwijl ze terpetine
over haar handen giet.
‘Maar dit is belachelijk, je hebt me gekruisigd. Ik ben toch zeker niet...’
‘Je lijdt,’ zegt ze op besliste toon. ‘Ik zie het, je draagt een last met je mee.’
Een oud schoolgebouw waarvan de klaslokalen tot ateliers zijn verbouwd. Haar
werkruimte beslaat minstens twee lokalen. Leegte. In het midden staat een
tweepersoonsbed. De wanden hangen vol doeken waarop gekruisigde mannen en
vrouwen te zien zijn.
‘Ik ga meteen koken.’ Ze loopt door de ruimte en verdwijnt achter een deur aan
de andere kant van het atelier. Peter loopt langs de wanden. Gekwelde gezichten
waarin ogen die naar de hemel zijn gericht. Geen lendedoek, iedereen is gekleed.
Elk schilderij toont een helder gelaat waarin de kleinste nuances zoals groeven en
moedervlekken nauwkeurig zijn weergegeven. Aan de lichamen is opzettelijk minder
aandacht besteed. De contouren zijn nog wel zichtbaar, maar details gaan verloren
in een pastelkleurige nevel. Bloed druipt langs elke wang. De kwelling die van de
gezichten te lezen valt, benauwt hem. Er is een schilderij waarop twee personen staan
afgebeeld. De man aan het kruis is de enige die geen kleren draagt. Langs zijn
gespierde benen stroomt bloed, zijn gezicht drukt verbijstering en afgrijzen uit. Aan
de voet van het kruis staat een lange, magere vrouw met bruine krullen. In haar ene
hand houdt zij een kromzwaard. De andere hand is triomfantelijk omhoog gestoken
en bevat
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[Ik zag een man]
ik zag een man
het was nog vroeg
die knopen legde
in het lange gras
langs de weg
naar zijn dorp
ik vroeg hem waar
om en zo vroeg
want gras laat zich niet
zo gemakkelijk
zo strikken
zo vroeg toch
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zijn vrouw had hem verlaten
hij was zonder vrouw

Johan Haspers de Man
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een enorme penis. Uit het scrotum steken blauwe adertjes.
Sluit men zich hier acht uur per dag voor op om met zichzelf geconfronteerd te
worden? Is dit een uitweg om de dagelijkse routine, de dodelijke sleur die je meetrekt
en ombrengt voor het je tijd is te vermijden? Zien de mensen dan niet dat er geen
ontkomen aan is? Je wordt geboren en je gaat dood, daartussen is het zaak je zo goed
mogelijk te redden.
‘Vind je hem mooi?’ Geschrokken draait hij zich om. Ze reikt hem een warme
kop thee aan.
‘Nou nee, mooi is het woord niet. Verstikkend is het, agressief.’ Zonder op zijn
woorden in te gaan staart ze lang naar het schilderij.
‘Hij leed ook, hij droeg een verschrikkelijke last met zich mee. Daar heb ik hem
vanaf geholpen.’
‘Waar heb je hem vanaf geholpen, toch niet van zijn...?’ Ze lacht terwijl ze naar
de keuken loopt.
‘We kunnen zo eten.’
Peter gaat op het tweepersoonsbed zitten. Aan het voeteinde van het bed ligt een
opengeslagen foto-album. Op bijna elke foto staat een man afgebeeld die een sterke
gelijkenis vertoont met de ontmande figuur op het schilderij. Op een van de foto's
zitten de man en de vrouw die hem zo hulpeloos heeft afgebeeld aan een tafeltje op
een terras in een stad die aan Parijs doet denken. De man heeft een kort leren
motorjasje aan. Zijn benen staan net iets te stoer uit elkaar. Met de minzame blik van
iemand die weet dat hij knap is, kijkt hij recht in de camera. De vrouw heeft de ogen
neergeslagen en ziet er ongelukkig uit.
Als hij voetstappen hoort legt hij het album terug zoals hij het aantrof. Ze zet een
dienblad met twee borden patat en een pot mayonaise naast het bed en loopt naar
een hoek van de kamer waar geluidsapparatuur staat. Chopin. Als ze naar het bed is
teruggekeerd kijkt ze Peter lange tijd aan.
‘Je hebt naar de foto's gekeken hè?’
‘Ik...’
‘Ik weet dat je ernaar gekeken hebt.’
‘Goed, ik heb ernaar gekeken.’
Ze glimlacht en likt haar wijsvinger schoon. ‘Dan is het je ook opgevallen dat die
man dezelfde is als die op het schilderij.’
‘Waarom heb je hem zo gruwelijk verminkt afgebeeld? Zie je hem zo, afgehakte
geslachtsdelen, geheel overgeleverd aan een vrouw?’
‘Ik hield van hem. Je hebt geen idee hoeveel ik van hem hield. Zoveel dat ik zijn
avontuurtjes door de vingers zag. Hij was zo goed met beloftes, beloftes dat het de
laatste keer was geweest. Dat ik de enige was waar hij werkelijk van...’ ‘En toen heb
je zijn lul er maar afgehakt.’ Hij schuift dichter naar haar toe en legt zijn voeten
voorzichtig op haar schoot.
‘Er kwam geen einde aan. Ik kon er niet meer tegen. Natuurlijk heb ik dat niet
gedaan. Ik ben wel gek misschien, maar zo gek nou ook weer niet. Maar in je fantasie
kan je alles doen, is alles toegestaan.’
Zijn handen glijden langs haar dijen omhoog als hij haar tegen het bed drukt en
zijn tong diep in haar mond steekt. Na een kort beantwoording van zijn hartstocht
maakt zij zich van hem los en kijkt hem gespeeld ondeugend aan. ‘Wat ben je van
plan?’
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‘Ik zou maar oppassen, ik ben van november.’
‘Ik geloof niet in astrologie.’ Haar linkerhand gaat over zijn kruis. Als hij twee
vingers bij haar naar binnen duwt gaat ze met een ruk rechtop zitten.
‘Het kan niet, ik bedoel het mag niet.’
‘Van wie niet?’
‘Dat weet ik niet, maar het mag niet.’
‘Probeer je nu eens een beetje te ontsp...’
‘Ga weg, weg!’ In haar ogen brandt vuur, dezelfde blik als waarmee ze opkijkt
naar de man aan het kruis. ‘Ga weg en kom nooit meer terug!’
Een beroemde Nederlandse blijspelacteur bevindt zich samen met een vrouw in een
slaapkamer. Ze zijn in een heftige discussie verwikkeld. Maar wie schetst de verbazing
van de kijker als zich nog een andere vrouw in de kamer blijkt te bevinden. Zij ligt
onder het bed en gebaart, telkens als de andere vrouw even niet kijkt, naar de man
dat hij en de vrouw de kamer uit moeten gaan. De man maakt ook gebaren naar de
vrouw onder het bed. Op zeker moment ziet de vrouw die niet onder het bed ligt zo'n
gebaar. Zij wil weten waarom de man zulke vreemde gebaren maakt. De man zegt
iets en er barst een geweldige lachbui los uit een lachmachine.
Peter zet de televisie uit en staart uit het raam dat uitzicht biedt op de tuin. In het
kantoor aan de overkant brandt als altijd licht en zijn vaag enkele menselijke figuren
waarneembaar. Om vijf uur gaan de lichten uit, zo gaat het al jaren.
De Volkskrant staat deze zaterdag als gewoonlijk vol met
kennismakingsadvertenties. Wie de moeite neemt ze te lezen, krijgt gratis en voor
niets een goed beeld van de gemiddelde Nederlandse burger, compleet met meestal
overdreven positieve beschrijving van geweldige capaciteiten en karaktertrekken en
een bijkans onmogelijk pakket met eisen waaraan de gezochte partner moet voldoen.
De schrijvers van deze vlugschriften zijn onveranderlijk eerlijk, spontaan, vlot, actief
en niet zelden aantrekkelijk of ‘niet onknap.’ Het blijft dan ook de vraag waarom
iemand die over zoveel waardevolle capaciteiten beschikt, een advertentie plaatst.
De supermens waar ze naar op zoek zijn houdt zich waarschijnlijk permanent schuil
in een donker hol, waaruit hij slechts een maal per week naar buiten kruipt om net
voor sluitingstijd voedsel in te slaan. Wat gezocht wordt is lang, slank, heeft gevoel
voor humor, een krachtige persoonlijkheid die ook wel eens klein durft te zijn en
beslist goed niveau, meestal aangegeven met het magische teken HBO/AC.. Alsof
dat iets helpt.
Peter doet de deur naar de tuin open om de drankvoorraad te controleren. Drie
kratten bier zijn al leeg, de andere drie zullen ongetwijfeld ook opgaan. De
aanwezigheid van vier flessen witte en vijf rode wijn, twee flessen whisky en een
nog zo goed als volle fles cognac, stelt hem gerust. Er is geen gevaar te duchten.
Vrienden en vooral veel kennissen zijn gekomen om zijn dertigste verjaardag te
vieren. Collega's van de redactie, met of zonder aanhang, allen hebben zich in groepjes
verdeeld over de begane grond en de twee bovenliggende verdiepingen. ‘Sketches
of Spain’ van Miles Davis klinkt in de huiskamer. Wilbert Wielmans zit in een hoek
zachtjes te praten met zijn vriendin die, net als hij, onberispelijk gekleed is. Peter
bedenkt dat het al weer ruim tien jaar geleden is dat hij Wilbert leerde kennen. Het
gezin Wielmans bewoonde in die tijd een groot huis in de betere
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wijk van de stad, bij uitstek geschikt voor het geven van een feest wanneer de ouders
op vakantie waren.
Peter was er destijds bij toeval verzeild geraakt, altijd in voor het onbekende liet
hij zich toen overal mee naar toe slepen. De vrienden van Wilbert waren die zomer
allemaal wel enkele weken alleen thuis, zodat de groep om de paar weken van het
ene naar het andere verblijf verhuisde. Wilbert en Peter konden goed met elkaar
overweg. Toch had Peter op de een of andere manier het idee dat ze elkaar bestreden.
Wilbert gaf hem het gevoel op elk terrein boven hem uit te steken. Wat hij ook
bedacht, of het nu de geest of het lichaam betrof, Wielmans zou altijd zijn meerdere
zijn. De meeste leden van het gezelschap hadden een duidelijke bewondering voor
hem. Zijn natuurlijke leiderschap werd, zo leek het, door niemand betwist. Peter was
de enige dissident. Op genuanceerde wijze nam hij in elke discussie steeds weer
controversiële standpunten in. Maar dissident of niet, men was unaniem van mening
dat hij die zomer mee moest op vakantie.
Zeven jongens stapten op de trein en reisden af naar het zuiden. Peter en Wilbert
streden om het leiderschap, de wrijving tussen verschillende leden van de groep werd
steeds duidelijker. In Milaan gingen ze uiteen. In de weken die volgden zaten ze
niettemin elke avond in de tuin bij elkaar, drinkend en genietend van het zwoele
zomerweer. Lang heeft de groep het niet volgehouden. In de winter die volgde bleken
individuele smaak en belangen toch te veel uiteen te lopen. Wilbert is de enige die
hij nog twee keer per jaar ziet. Waar de rest is en wat ze doen weet hij niet. Het
ouderschap zal hen wel met een volle dagtaak opgezadeld hebben. Want hoewel ze
er toen prat op gingen 's morgens om acht uur een biertje te drinken, bestond het
overgrote deel van de groep uit tamelijk rechtsdenkende fatsoensrakkers met weinig
authentieke toekomstverwachtingen.
Op de eerste verdieping is het minstens zo druk als beneden. De tekenaar Manolito
probeert de schilder Cornelis Kraan uit te leggen waar zijn nieuwe stripverhaal over
gaat. Een vogel in een labyrint die de weg kwijt is, of andersom, wat doet het er toe.
Peter moet denken aan de avond, nu al weer vele jaren geleden, dat hij de tekenaar
in een café aan een tafeltje had zien zitten met een kladblok, waarin hij een lijst met
onvoorziene problemen opstelde die zich mogelijk konden voordoen bij het kopen
van een eiland. Overal om hem heen wordt gelachen, de meest buitenissige
wetenswaardigheden vliegen door de lucht.
Dat lavendel zeer geschikt is als barbecuekruid, men zelfs 's winters op de
vensterbank tuinkers kan telen, de aardappel vooral gevaar heeft te duchten van de
coloradokever, voor de wortel daarentegen de wortelvlieg fataal kan zijn, er ook een
radijsvlieg bestaat, de rode biet goed ingemaakt kan worden op een zoetzure basis,
de sojaboon voor 5 mei geplant moet worden en de brandnetel rijk is aan ijzer en
mineralen. Maar waar is zijn jeugd gebleven? Wat is er van hem geworden en hoe
zal het verder gaan? Hoeveel jaren is hij nog van het graf verwijderd? Het feest loopt
af. Ze moeten de nacht in.
In de Tumblerbar is het, zoals altijd op zaterdagavond, bomvol. Veel art deco en
vreemd
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gevormde lampen die een zacht en weemoedig stemmend licht verspreiden. Opgedoft
weekendvolk rond het tafelvoetbalspel, anonieme handen die aan lichamen plukken
en modieus geklede studenten van de kunstacademie. De bar heeft zijn naam te
danken aan de witte en rode wijn, rosé, martini en talloze andere drankjes die hier
in bekervormige glazen geschonken worden. Echt meer gaat er niet in de glazen, de
bodem is vier centimeter dik. Van de club feestgangers zijn er ongeveer tien met
Peter meegegaan naar de Tumbler, de rest moest morgen ‘nog van alles doen’. Maar
hoewel ze er samen naar toe zijn gegaan, is het vanaf nu weer ieder voor zich. Jaco
staat te dansen met een opwindend gekleed meisje, veel leer, jarretelles, grote borsten
en een klein moedervlekje links van haar bovenlip om gek van te worden. In gedachten
ziet hij haar grote mond al... In gedachten...
Helga staat naast hem en lacht mysterieus, Helga lacht altijd mysterieus. ‘Ik heb
je vorig week geloof ik wel erg veel over mijzelf verteld,’ begint ze.
‘Dat geeft toch niet?’
‘Nee, maar het was allemaal nogal negatief. Ik wil niet dat je denkt dat ik altijd
zo ben. Ik vraag mij wel vaker af waarom ik hier ben.’
‘Omdat je het leuk vindt,’ zegt Peter.
‘Ik denk er vaak over na,’ gaat ze onverstoorbaar verder. ‘We weten allemaal dat
er hier geen fuck gebeurt, we weten wat we kunnen verwachten. En toch ga ik er
heen. Het is het idee dat ik net die ene avond datgene zou kunnen missen wat ik zoek.
Al heb ik eigenlijk geen flauw idee wat dat is.’
‘Het is de angst dat we nooit boven onze voorbeelden uit zullen stijgen,’ zegt Peter
en staat versteld van zijn eigen helderheid. ‘Jij bent bang dat je met je foto's nooit
ook maar in de buurt zal komen van degenen die je bewondert.’
Helga knikt en biedt hem een sigaret aan. Het volgende moment is ze verdwenen.
Karel is er warempel ook. En nog wel met Janine Groothuizen. Is het hem dan
toch gelukt dat arrogante wijf te veroveren? ‘Zo collega, hoe is het nu om dertig te
zijn?’
‘Vraag dat maar aan Janine, die is er al wat jaartjes overheen,’ antwoordt Peter en
loopt terug naar de rand van de dansvloer waar Jaco zijn geilogende danspartner staat
af te likken.
‘Hoe gaat ‘ie?’ Angelique, met wie hij hier twee weken geleden heeft staan zoenen.
Slank, donkerbruin half lang haar, studeert sociale geografie, beetje kinderstemmetje,
maar wel een lekker diertje.
‘Hij gaat goed, wat zeg ik, hij gaat geweldig.’
‘Met mij gaat het niet zo,’ zegt ze met een afgeknepen stem. Peter kijkt van haar
weg en ziet aan de ander kant van de dansvloer de kunstenares Elizabeth - ‘ik wil
niet met je naar bed’- die met zwaaiende armbewegingen iets staat te vertellen tegen
een lange jongen met een hoed op.
‘Vind je mij mooi?’
‘Ja Angelique, ik vind je mooi. Wat vind je eigenlijk van mij?’
‘Ik vind je niet mooi. Maar ook niet lelijk. Wil je nog een biertje?’
Theo Kamsteegh tikt hem op de schouder. Vroeger trokken ze regelmatig samen
de nacht in. Hoe vaak hadden ze niet in de zomer 's morgens op het terras uitgevloerd
gelegen in de tuin
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van Vivaldi? Wat heeft hij een oude kop gekregen. Hij heeft een pafferig meisje bij
zich met een beugel in haar mond, die telkens als zij lacht het licht van de discolampen
weerspiegelt, waardoor het lijkt alsof de bliksem bij haar binnenslaat. Als zij zich
voorstelt, hoort hij het bekakte, aanstellerige accent van de Leidse
gezelligheidsvereniging Minerva. Buiten is het al weer licht. Tijd om naar huis te
gaan.
Het kost heel wat moeite voordat de taxichauffeur bereid is zes personen in zijn
patserige amerikaan te vervoeren. Angelique en Peter zitten voorin, Jaco en de leren
stoot, Theo en het meisje met de beugel opeengepakt op de achterbank. Jaco begint
te vertellen dat er eigenlijk een soort ethische politie zou moeten bestaan. Dat alles
wat lelijk en vals is moet worden doodgeslagen. Iedereen lacht, behalve het meisje
met de beugel.
Jaco weet nog een leuke kroeg. Iedereen krijgt bij de ingang van de portier een
kaart waarop het barpersoneel de consumpties noteert, zodat alleen bij vertrek behoeft
te worden afgerekend en de kaart daarna weer aan de portier wordt afgegeven. Wie
de kaart verliest, betaalt honderdvijfenzeventig gulden.
Een enorme hoefijzergevormde bar, glitterende vrouwen met overdadig getoupeerde
kapsels, dikke taxichauffeurs en onverschillig kijkende souteneurs. En iedereen ziet
erg bleek, waarschijnlijk door een chronisch gebrek aan zonlicht. Aan de muren
hangen, waar je ook kijkt, portretten van filmsterren en popzangers. Harde en lelijke
muziek schettert uit de luidsprekers. De dansvloer staat vol springende mensen.
De kunstenares Elizabeth - ‘ik wil niet met je naar bed’- en de tekenaar Manolito
komen binnen. Elizabeth begint meteen een lang verhaal tegen Jaco over haar
kunstenaarschap. Dat het een roeping is, dat het stichten van een gezin de kunst in
de weg staat. Jaco, die op dit moment wel iets anders aan zijn hoofd heeft, doet zijn
best haar te volgen. Hij knikt, schudt af en toe zijn hoofd en zegt dat hij haar begrijpt.
Maar de kunstenares raakt over haar toeren. Met overslaande stem gilt ze dat Jaco
haar niet moet belazeren. Vrouwen worden al eeuwenlang onderdrukt, ook in de
kunst. Terwijl ze om de bar heen naar de uitgang loopt, krijst ze nog dat Jaco nooit,
nooit een groot kunstenaar wordt. Manolito buldert van het lachen. Jaco staat wat
ongelukkig te glimlachen naar zijn nieuwe vriendin. Peter en Angelique besluiten
naar huis te gaan. Een zanger op het kleine podium naast de dansvloer zet een droevig
lied in over een koude winter in een ver land.
‘I know of these romantic friendships of the English and the Germans,’ zegt
Stephane Audran tegen Jeremy Irons.
‘They are not Latin. I think they are very good if they do not go on too long.’ Irons,
lang, knap, smaakvol gekleed, staart over het water van Venetië. Peter heeft de scène
al zo vaak gezien. Cara waarschuwt Charles dat Sebastian ten onder dreigt te gaan
aan de drank.
Overal in huis staan lege flessen, glazen verschaald bier, volle asbakken. Hij
schenkt zichzelf een glas cognac in en drukt Angelique tegen zich aan. Ze maakt zijn
gulp open en werkt haar rechterhand naar binnen. Hij spoelt de videoband met
Brideshead Revisited door naar de beroemde scène waarin Anthony Andrews
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volslagen bezopen de kamer binnen komt om zijn excuses te maken aan Charles.
‘Come to apologize to Charles. He's my guest and my only friend and I was bloody
to him.’
De warme mond van Angelique doet hem duizelen. Zijn ademhaling wordt
onregelmatig. Waarom belt Beertje hem niet op? Omdat hij het haar verboden heeft?
Ze heeft hem zelfs geen verjaardagskaart gestuurd. In gedachten gaan zijn handen
over haar billen, haar rug, naar haar nek. Hij streelt haar harde, kleine borsten, legt
haar hand in zijn kruis. ‘Petertje moet weer spuiten,’ zegt ze met een klein stemmetje.
‘Contra mundum?’ vraagt Sebastian.
‘Contra mundum,’ zegt Charles.
‘Doe ik het niet goed?’ vraagt Angelique. Haar stem klinkt schuldig. Hij bergt zijn
slap geworden geslacht op en staart zonder iets te zeggen naar het televisiescherm.
‘Modern art is all bosh, isn't it?’
‘Great bosh.’ Hij moest denken aan een stelling van Spinoza, volgens welke haat
die door liefde wordt overwonnen, in liefde overgaat en groter is dan wanneer er
geen haat aan vooraf ging. Betekende dit dat je meer van een vrouw ging houden als
je haar eerst gehaat had? En wat als je in de periode voor die haat van haar gehouden
had? Had de wijsgeer daar wel eens aan gedacht?
Beertje had op al zijn vragen niet meer kunnen zeggen dan dat ze ‘er geen zin in
had.’ De gin was hem naar het hoofd gestegen en de mededeling dat ze geen antwoord
had op zijn vragen werd hem te veel. Een felle worp verpletterde zijn glas. De zo
goed als lege fles gin versplinterde enkele seconden later tegen de muur.
‘Hou op, hou op,’ gilde ze.
‘Geef dan godverdomme antwoord. Ik wil antwooooooord,’ schreeuwde hij.
Hij wilde naar haar toe lopen om haar een flink pak slaag te geven, maar wankelde
naar een manshoge palm die onder zijn gewicht samen met hem tegen de grond sloeg.
Beertje staat in een hoek van de kamer, haar schouders schokken terwijl ze hoge,
snuivende geluiden maakt. Peter blijft roerloos op de grond liggen.
Hij had haar een jaar geleden in de lente ontmoet. Hoewel ze erg dronken was,
had ze hem vrijwel direct herkend. Vroeger was ze nooit in hem geïnteresseerd
geweest, nu ging ze op het terras aan zijn tafel zitten. Hij was veranderd, zei ze. ‘Een
man geworden, niet meer zo'n jongen.’ Hij vatte dit op als een goed teken en bestelde
nog maar eens voor haar en de vrienden met wie hij van het eerste mooie
voorjaarsweer genoot.
Enkele uren later mocht hij haar uitkleden en in zijn armen nemen. Zijn drift stuitte
op dat malle periodieke touwtje dat als een stopteken uit haar hing. Hun handen
verkenden voor het eerst terrein dat al spoedig vertrouwd zou worden. ‘Neem me,’
sprak ze ietwat theatraal. Hij zei met ongelukkige stem dat dat niet ging. ‘Nu wel,’
klonk het laconiek toen de bloedprop op het tapijt viel. Toen ze na de daad naar het
plafond lag te staren, zei ze dat ze een slechte vrouw was. Hij durfde niet te vragen
waarom.
Peter probeert overeind te komen. Hoe lang heeft hij op de grond gelegen? Als hij
zijn grauwe doodgraversgezicht in de spiegel ziet, begint hij zachtjes te grommen.
Het grommen wordt luider en gaat over in een woest gehuil.

Passionate. Jaargang 3

41
Begeleid door dit angstaanjagende geluid spuit zijn maaginhoud tegen de spiegel,
waarna het via de pas gepleisterde muur naar de vloer druipt. ‘Een neushoorn krijgt
tijdens de paring wel dertig zaadlozingen,’ denkt hij als hij haar een voorzichtige
kus op haar wang geeft en vervolgens de trap afdaalt die naar de buitendeur leidt.
Hij kijkt naar Angelique die op de bank ligt te slapen. ‘Wakker worden, je moet
weg.’ Zonder iets te zeggen trekt ze haar schoenen aan en verdwijnt.
Er was ooit een televisiereclame waarin een geel drankje het predikaat ‘lekker
langzaam’ mee kreeg. Een fles op zijn kop gezet, de uit brandewijn, geklutste eieren,
suiker en notemuskaat bereide drank druipt als een vertraagde zaadlozing in het glas.
‘Advocaat, lekker langzaam,’ zegt een zwoele vrouwenstem.
Karel kent het drankje alleen van verjaardagen. Het wordt in zijn herinnering door
oude tantes en oma's uit kleine glaasjes gelepeld. Dat een vrouw het goedje ook
tussen haar benen kan smeren is volstrekt nieuw voor hem.
Ze was in Brussel ingestapt; blond, korte rok, redelijk mooie benen in zwarte
nylonkousen, hoge hakken en zwaar geparfumeerd. Dat laatste bleek haar
handelsmerk, als bedrijfsleidster van een groot cosmeticaconcern liep ze als het ware
met haar handel te koop. In Milaan zou ze deelnemen aan een bijeenkomst van
verkopers van luchtjes, verfjes, potloodjes en wat er allemaal nog meer aan
schoonheidsmiddelen in de wereld te koop was.
Nog voordat ze Metz hadden bereikt, waren Karel en de vrouw in een schijnbaar
diepgaand gesprek gewikkeld geraakt. Peter had zich vanaf het begin afzijdig
gehouden, verbaasd waarom de vrouw juist bij hen in de coupé had plaatsgenomen
terwijl de andere coupés in het rijtuig allemaal leeg waren.
‘Journalistiek, is dat niet iets vreselijk moeilijks?’ wilde ze weten.
‘Het is een vak,’ begon Karel gewichtig. ‘Een moeilijk maar mooi vak,’ ging hij
verder. ‘Je kunt het eigenlijk niet leren. Je hebt het of je hebt het niet.’
Peter begrijpt wat Karel bedoelde toen hij zei dat het vannacht wel weer op zuipen
zou uitdraaien en daarna ‘op zoek naar de geneugten van het vlees’. In hun jeugd
stond de trein model voor vakantie, avontuur, het onbekende. Vliegen was natuurlijk
veel comfortabeler, maar pas door het uren durende gedender van de wielen kreeg
je het gevoel dat je je over grote afstand verplaatste. En iedereen was opgewekt, even
was het leven een groot feest waar nooit een einde aan zou komen. Als de
drankvoorraad van de arme treinsteward was verzwolgen, zwalkte je van de ene
coupé naar de andere. Er waren altijd wel reizigers (vooral meisjes) bereid wijn of
bier met je te delen. En niemand behoefde bang te zijn voor een goed gesprek dat
ergens over moest gaan. Elkaars aanwezigheid en de wetenschap dat er genoeg drank
aan boord was om iedereen tot de ochtend te bedienen, waren voor dat ene moment
voldoende. En als je er later aan terug dacht was je eigenlijk heel gelukkig met het
onbekende gezelschap dat doelloos door de nacht denderde. Wie in de eerste nacht
van de vakantie al een meisje wist te zoenen, lag op de rest een eind voor. Wie het

Passionate. Jaargang 3

42
presteerde in de trein de daad te verrichten, was eigenlijk nauwelijks meer in te halen.
Maar het moest voor de meesten de volgende morgen wel afgelopen zijn. Het
uitwisselen van adressen betekende een informeel, doch onherroepelijk afscheid, een
soort stilzwijgende code waar een ieder zich aan diende te houden. Je schudde elkaar
nog een keer hartelijk de hand, terwijl je benadrukte dat de ander vooral niet moest
aarzelen om langs te komen als hij of zij in de buurt was. Maar je wist wel beter.
‘Journalistiek is een soort gestileerd bedrog, ik doe eigenlijk maar wat,’ sprak
Karel en schonk flinke glazen whisky in.
‘Maar je leert toch helder schrijven met een volgorde en zo?’ hoorde Peter de
vrouw zeggen.
‘Nee hoor, ik begin zo maar ergens,’ zei Karel luchtig. ‘Dan komt de rest vanzelf.
Zo deed Karel Appel het ook, maar dan met verf natuurlijk. Die gooide een boel verf
op een doek en begon te smeren. Na een tijdje zag hij dan vanzelf wel waar hij
uitkwam.’
Peter is blij dat deze reis een duidelijk doel heeft. De beroemde, maar moeilijke
Italiaanse schrijver, Claudio Amato, heeft voor het eerst in zijn lange carrière een
boek geschreven dat toegankelijk is voor het grote publiek. De eerste en tweede druk
zijn in korte tijd uitverkocht, een derde druk is in voorbereiding. Na eindeloze
onderhandelingen is hij akkoord gegaan met een interview dat bij hem thuis in Trieste
zal plaatsvinden. Vanwege zijn slechte gezondheid heeft Amato de duur van het
interview beperkt tot twee uur. ‘Je moet de zaken wel een beetje ordenen. Een beetje
schrijverstalent komt er wel bij kijken. Maar soms weet ik het niet meer en dan verzin
ik maar wat.’
‘Dat is heel stout van je,’ zei de vrouw met gespeelde strengheid. ‘Eigenlijk zou
ik je nu een pak slaag moeten geven.’
‘Met alle plezier,’ sprak Karel en hij probeerde zo charmant mogelijk te lachen.
Het treinstel zoekt bonkend over de wissels het juiste spoor. Ze hebben zojuist het
station van Basel verlaten en het zal een hele nacht duren voordat ze in Milaan
aankomen. Peter verontschuldigt zich en gaat met een boek over het leven en werk
van Amato in een lege coupé zitten.
Er komt coke op tafel. De vrouw legt vier lijntjes, neemt er zelf twee en laat de
rest aan Karel. Of Karel trek heeft in een glaasje advocaat. Ze schroeft de dop van
de fles en steekt haar tong in de hals. Terwijl haar tong ronddraait, kijkt ze Karel met
wellustige ogen aan. De gordijnen in de coupé gaan dicht. Lekker langzaam druipt
de advocaat vanaf haar geschoren venusheuvel tussen haar schaamlippen en billen.
Karel drukt haar billen omhoog en begint haar aarsgat te likken. De sluitspier spant
en ontspant zich. Langzaam glijdt de tong tussen haar schaamlippen, op weg naar
haar clitoris. Als zijn mond zich aan haar vast zuigt, laat zij zich langzaam op haar
zij vallen en knoopt zijn broek los. Even later voelt hij een koele vloeistof op zijn
huid, dan haar warme mond.
‘Neuk me in mijn kont,’ klinkt haar gebiedende stem. Karel smeert haar achterste
vol met de gele liefdesdrank en probeert zich voorzichtig toegang tot haar te
verschaffen. Na een minuut in haar strakke opening te hebben gereden, voelt
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hij het al komen.
‘Ik zal je laten voelen wie ik ben,’ hijgt hij en stroomt in haar over.
Peter heeft bijna alles van Claudio Amato gelezen. De onkenbare liefde is het
thema dat in al zijn boeken een belangrijke rol speelt. De personages in zijn werk
zijn alle op zoek naar het mysterie van de liefde. Door de ander zo goed mogelijk te
doorgronden, proberen ze het raadsel op te lossen. Dit doorgronden is vooral een
rationeel proces, omdat het gevoel bij alle romanfiguren tekort schiet. Zij twijfelen
aan de waarachtigheid van gevoelens, zowel bij zichzelf als bij anderen.
Eigenlijk zijn alle personages op zoek naar een wiskundige formule, waarmee ze
hopen te kunnen berekenen of een ander een ervaring precies zo beleeft als zij zelf.
Maar ook het verstand faalt. Wie een boek van Amato heeft gelezen, kan tot geen
andere conclusie komen dan dat het leven zinloos is. De mens kan zichzelf niet
doorgronden, laat staan een ander. Nooit zal iemand iets op identieke wijze meemaken.
Gebeurtenissen zijn eenmalig.
De schrijver was in zijn werk altijd op zoek geweest naar een systeem om de tijd
te vangen. Een systeem dat een doorlopende lijn te zien gaf van geboorte tot het graf,
een handvat naar het verleden. En wel zo dat je, terugdenkend aan dat verleden, elke
gebeurtenis voor je zag, gevolgd door of voorafgaande aan een andere, ad infinitum.
Er was een zekere verwantschap met religie; men moest de beperkingen van de eigen
persoon en het leven in het algemeen aanvaarden. Voor Amato betekende dit
aanvaarding van een klein lezerspubliek. Maar met het verschijnen van zijn nieuwste
boek was hij doorgestoten naar het grote publiek. Hij had daarvoor wel concessies
moeten doen. Liepen de affaires in zijn zogenaamde moeilijke boeken altijd rampzalig
af, nu kregen de hoofdpersonen, weliswaar na bittere strijd, elkaar uiteindelijk toch.
Het was fascinerend hoe de mensen zichzelf keer op keer een rad voor ogen wensten
te draaien. Eeuwige liefde tussen man en vrouw, een gelukkig gezin, een hond en
een vaste baan; ze wilden gewoonweg belazerd worden. Dat iemand van wie je hield
plotseling dood kon gaan, verliefd kon worden op een ander of gewoon een
kolerehekel aan de ander kreeg, daar wilde niemand van horen.
Schrijven zoals Claudio Amato deed in zijn vroegere boeken, dat is wat Peter wil.
Zijn lezers met fotografische precisie deelgenoot maken van zijn gevoelens. Hij kan
niet leven met de gedachte dat de uren in een niet aflatende opeenvolging nutteloos
verstrijken. Die tijd moet gevangen worden, gevangen in een boek.
Als de trein het overkapte station van Milano Centrale binnenrijdt, liggen Karel
en de onbekende vrouw (ze had zich niet voorgesteld) nog te slapen. Als ze even
later op het perron staan, neemt de vrouw met een slappe handdruk snel afscheid en
verdwijnt in de menigte.
‘En, genoten?’ vraagt Peter.
‘Ze had goeie coke bij zich. En ze was zo geil als een paling.’
‘Vrij stom om in een internationale trein dope mee te nemen,’ zegt Peter.
‘Daarom hebben we alles ook maar in een keer opgemaakt,’ is het vrolijke
antwoord.
Peter schudt zijn hoofd om duidelijk te maken
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dat hij de hele zaak afkeurt, maar eigenlijk benijdt hij Karel om zijn vanzelfsprekende
manier van handelen. Karel, de lange, blonde God die het vrouwvolk zonder scrupules
om zijn vinger wond. Karel, de briljante gymnasiast die best chirurg of sterrenkundige
had kunnen worden, maar liever van het leven genoot en daarom maar bij een krant
was gaan werken. Karel, die de dingen nam zoals ze kwamen en daar niet bij stil
bleef staan. Peter bewondert zijn collega, maar kan hem even vaak haten. Karel had
iets immoreels, maar scheen daar in het geheel geen last van te hebben.
De inrichting van de hotelkamers was, zoals overal ter wereld, diep treurig. Lelijke
kleuren, oude geschilferde houten meubels en een doorzakkend bed waarboven de
Heilige Maagd toezicht hield. Om althans enige uren van elkaars nabijheid verlost
te zijn, hadden ze allebei een eigen kamer gehuurd.
De kamer van Peter had uitzicht over het station van Trieste. Daarachter lag de
Adriatische zee waar op enkele honderden meters uit de kust grote schepen voor
anker lagen.
Peter verlangde er plotseling naar om als matroos op een van die schepen uit te
varen naar Istanbul, of nog verder, de Zwarte zee over naar Odessa. Gewoon weg
van alles, weg van alle vragen die nooit ophielden hem lastig te vallen. Weg van de
redactie, zijn land, weg van Beertje! Maar hij besefte dat hij te ingewikkeld in elkaar
zat om ooit het eenvoudige leven te leiden van een hardwerkende zeeman. Hij wilde
de redenen weten van Amato's schrijverschap, hoe het leven in elkaar zat en wat de
zin van de dingen was, allemaal zaken waar je op een schip niets aan had.
Het was nog erger: hij had de pretentie zelf een boek te schrijven waarin allerlei
zwaarwegende thema's aan de orde moesten komen. Van dat idee was trouwens nog
weinig terecht gekomen. Bang om als zoveel anderen in de meest walgelijke clichés
te vervallen, stelde hij het begin van het werk telkens uit.
Ondanks zijn vermoeidheid slaagde hij er niet in om wat te slapen. Na een half
uur kroop hij uit bed en besloot Beertje een brief te schrijven. Toen hij de brief,
waarover hij als altijd ontevreden was, op het station had gepost en terug kwam op
zijn kamer, zag hij dat het nog drie uur duurde voordat ze bij Amato verwacht werden.
Een wandeling zou hem goed doen.
Na enkele willekeurige straten te zijn ingeslagen, kwam hij bij de haven. Er lag
een lange pier, die zich als een soort wandelpromenade voorzien van bankjes en
lantaarnpalen in zee uitstrekte. Hij liep de pier af en ging op een van de laatste bankjes
zitten. Recht voor hem bevond zich een visafslag waar honderden meeuwen op zoek
naar ingewanden laag over het water cirkelden, onophoudelijk hees krijsend, alsof
ze van een ondraaglijk verdriet zongen.
Hij dacht aan het boek dat hij wilde schrijven. Het zou tobben worden en een
lijdensweg. Elke dag in alle eenzaamheid aan de schrijftafel gaan zitten met niets
anders dan zijn ideeën. De liefde zou het hoofdthema worden, want zij bepaalde het
handelen van de mensen. Over die merkwaardige gesel der mensheid handelde immers
het grootste deel van de wereldliteratuur, opera's en schilderkunst. Had hij daar dan
nog wat aan toe te voegen? Eigenlijk was alles al eens gezegd. Nieuw zou zijn verhaal
niet zijn. Maar als hij zo
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bleef denken, zou er nooit iets tot stand komen. Duizenden ideeën streden om
voorrang. Hij moest ze stuk voor stuk bedwingen, overwinnen en een plaats geven.
Wat was belangrijk en wat niet, wat moest beschreven worden en wat was
onbelangrijk en kon weggelaten? Maar waren belangrijk en onbelangrijk eigenlijk
niet volstrekt willekeurige begrippen, alles had toch met elkaar te maken? Hoe moest
hij die duizenden ideeën op ordelijke wijze op papier krijgen?
Hij had eens een schrijver horen zeggen dat je pas iets kon maken als je ook bereid
was iets te maken dat onzin en een flop was. Volgens die schrijver kwam het er op
aan om ‘jezelf te laten leeglopen’, dat was bevrijdend. Het klonk allemaal eenvoudig,
maar jezelf laten leeglopen was minder gemakkelijk dan het leek. Om te beginnen
vergde het een enorm geduld. Wie alles opschreef, viel regelmatig ten prooi aan
wanhoop; de wanhoop dat het allemaal gekrabbel van een zwakzinnige was. Verder
vereiste het veel lef. Niet alle motieven van de mens waren even nobel. Veel werd
ingegeven door grote zwakheid, angst en onzekerheid. En wat op papier stond lag
vast, was in ieder geval moeilijker uitwisbaar dan gedachten die los door het hoofd
joegen.
Was het zijn verbeelding of kwamen de meeuwen dichterbij? Het gekrijs werd
steeds luider, het leek wel of de vogels enorm om iets moesten lachen. Lachten ze
hem uit vanwege zijn dwaze plan een boek te willen schrijven? Hij begon zo rustig
mogelijk de pier af te lopen, versnelde daarna zijn pas. Nog sneller ging het en opeens
zette hij het op een lopen. In razend tempo droegen zijn voeten hem een groot plein
over, de verbazing wekkend van voorbijgangers die bleven staan en hem nakeken.
Op enkele honderden meters van zijn hotel vertraagde hij zijn pas.
Hij vond Karel bij de ingang van het hotel waar hij met de eigenaar stond te praten.
‘We kunnen morgenochtend de eerste trein naar Milaan nemen,’ sprak hij en reikte
Peter een krant aan. Rechtsonder op de voorpagina stond een foto van een oude man
met daaronder een korte tekst. Amato was de afgelopen nacht met een zware
hartaanval in het ziekenhuis opgenomen en in de loop van de ochtend gestorven.
Italië had een van de grootste schrijvers van de twintigste eeuw verloren.
De avond werd doorgebracht in een druk bezocht restaurant aan de Piazza Unita
d'ltalia, waar veel jongens en meisjes met scooters rondhingen.
‘Zo zie je maar weer dat het leven onvoorspelbaar is,’ sprak Karel, die aan zijn
vierde cognac was begonnen. ‘Je gaat helemaal naar Italië om een beroemde schrijver
te interviewen, en als je er net bent gaat hij dood. Je kan er eigenlijk niks van zeggen.’
‘Waarvan?’ vroeg Peter.
‘Nou, van het leven en zo. Je hebt een lekker wijf thuis zitten en alles is okay. Ze
kookt lekker en ook in bed heb je niks te klagen, alles dik voor mekaar. Maar volgende
week kan ze wel zeggen dat ze bij je weg gaat omdat ze meer ruimte voor zichzelf
wil of weet ik wat voor reden.’
‘Daar schijn jij je niet al te druk om te maken,’ zei Peter die zich ergerde aan de
in alcohol gedrenkte huis-, tuin- en keukenfilosofie van zijn collega. Hij wist dat hij
Karel met deze provocatie
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dwong om dieper op de zaak in te gaan. Gewoonlijk kreeg Karels betoog, hoe wankel
deze door drank aanvankelijk ook mocht zijn, na een aanval van de tegenstander
ineens een grote helderheid. Het was alsof hij zich dan pas realiseerde dat er een
beroep op zijn intellect werd gedaan. ‘Jongen, dat hele idee van jou over de liefde
is een illusie. Jij denkt dat er iemand rondloopt die voor jou bestemd is, die helemaal
beantwoordt aan het beeld dat jij je van de ideale partner hebt gevormd. En als je die
vrouw dan tegenkomt word je verliefd, je meent de overeenkomst te zien tussen jouw
idealen en de karaktereigenschappen van die vrouw. Maar die vrouw blijkt natuurlijk
heel anders in elkaar te zitten, je wilt dat alleen niet zien.’
‘Hoe verklaar je dan de liefde die sterk genoeg is om twee mensen een leven lang
bij elkaar te houden,’ wierp Peter tegen.
‘Er is geen liefde die daar tegen bestand is, er zijn alleen maar compromissen. Op
een dag ben je het zoeken beu en ga je compromissen sluiten. Je maakt geen ruzie
meer over je schoonfamilie of hoe de kinderen opgevoed moeten worden. Je geeft
elkaar gelijk en gaat vervolgens zo veel mogelijk je eigen gang. Er spelen zo veel
factoren mee die niets met liefde te maken hebben, jongen. Vrouwen willen kinderen,
het liefst met een ideale man. Als in de loop der jaren blijkt dat mr. right niet bestaat,
kiezen ze voor zekerheid. Een vent van goede komaf met poen, zodat de kindertjes
goed gekleed gaan en op alle clubs kunnen die ze maar willen. Liefde is een scheet,
alles vervliegt in de wind.’
Paul van der Schoor
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[Niemand op dit perron]
niemand op dit perron
schrikt zoals ik
als de posttrein
voorbij brult
zien ze niet
ik moet het zelf doen
wat ik laat bewegen
ligt als altijd
stil in de ander
verspringt niets
zien ze niet
ik moet het zelf doen
niemand op dit perron
schrikt zoals ik
als de stoptrein
voorbij brult

Johan Haspers de Man
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de betekenis van een restje
koffie een elpee naar zijn einde
een bromvlieg loopt over een krant
de sigaretten naast de asbak
uitgedrukt een propje genade
een kliekje foto's op de grond
geverfde onrust bedachte streken
het brengt je niet aan het twijfelen
schelpen spoelen aan achter het
fornuis modelvliegtuigjes gieren
in de pan heet fornuis hete pan
verstreken tijd draait om niets
dan zijn vervlogen as
het onnozele verstrijken is op reis
de belofte reist mee de belofte is op reis
het onnozele verstrijken staat stil
het onnozele verstrijken is op reis

Johan Haspers de Man
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Aforismen
Lichamelijke liefde verslapt gauw.
Iedereen liegt, al is het maar uit beleefdheid.
Waarom toch wil iedereen oud worden, als niemand het wil zijn?
Politici zetten hun standpunten alleen maar op een rij om hun woorden te laten
marcheren.
Nederland is een natie bestaand uit mensen die het hogere zoeken, maar wel op
de fiets.
Nieuwsgierigheid is de meest positieve uiting van ontevredenheid.
Tegenslag komt nooit op tijd.
Als de waarheid in het midden lag, zouden wel meer mensen haar weten te
vinden.
Veel woorden kunnen het heel wel stellen zonder daden.
Wat is er toch tegen afgunst? Zij getuigt tenminste van hoop en verlangen.
Hans Kilian
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De straat de dijken
op straat zijn indrukken
niet erg luid vandaag
rustig kabbelend op beton
lezen ze uit kranten voor
toen ik
nog in baarmoeder geborgen
over dijken liep
hoorde ik het water golven
tussen auto's door

Rijn Vogelaar
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Afscheid
Je bleef naar me zwaaien
alsof ik niet weg mocht
gaan, alsof je me vasthield
en nooit meer los zou laten.
Dagen later stond je er nog,
je had een trui aangetrokken
tegen de opkomende kou.
Achter je ogen
in je verwaarloosde huis
hing een touwtje voor mij
uit de brievenbus
mijn jas aan de kapstok
en stond mijn broodtrommeltje
als een oud blik woorden
beschimmeld op de koelkast.

Leo Stilma
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Aforismen
Sommige verzetsmensen herdenken hun verzetshelden zo graag, dat je ze er
bijna van gaat verdenken die zelf te hebben doodgeschoten.
De gemiddelde Nederlander leest slechts tien minuten per dag in de krant, en
onthoudt vervolgens alleen die dingen die er helemaal niet in staan.
Ik ben altijd blij als er in een disco een stilte valt. Even tijd om elkaar niets te
vertellen.
Telkens als ik m'n vakantiegeld van de soos krijg, ben ik blij dat m'n deurwaarder
weer een week naar de Ardennen kan.
Ik heb een keer op het Vaticaanplein de kersttoespraak van de paus aangehoord,
recht onder het balkon. Jammer dat ie het uitzicht bedierf op de hemel.
Hoe groter je netwerk, hoe meer bedwerk.
Wie ooit ontstellend laf is geweest, wordt zijn leven lang achtervolgd door een
leeg harnas.
Met al die door milieuverontreiniging veroorzaakte algengroei, moet je niet
verbaasd zijn wanneer eerdaags een cruiseschip voor de kust van Newfoundland
geramd wordt door een ijsbergsla.
Het enige wat René Diekstra niet overgeschreven heeft, zijn de verschuldigde
royalties.
Studenten zijn vreselijk dom tegenwoordig. Noem Socrates, Plato en Aristoteles,
en ze denken dat je 't hebt over de voorhoede van Panathinaikos.
Kees Versteeg
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Bob Dylan heeft de Nobelprijs voor literatuur niet gewonnen. Maar zijn nominatie
was vorige maand voorpaginanieuws, en allerlei deskundigen werden geraadpleegd
of zoiets wel zou kunnen: een popmuzikant die de meest prestigieuze aller
literatuurprijzen wint. Nu geloof ik niet dat Dylan de Nobelprijs verdient; daarvoor
heeft hij veel te veel middelmatigheid geproduceerd. Bovendien is hij allang over
zijn artistieke hoogtepunt heen. Als statement zou ik de toekenning echter zeer
gewaardeerd hebben. Het wordt tijd dat de hoge heren uit Stockholm eens hun ogen
openen voor de popcultuur. Niet één dichter van de afgelopen halve eeuw heeft
immers zoveel invloed gehad op het denken van jonge mensen als juist ons aller Bob
Dylan. Laat nu eens niet een totaal ongelezen grijsaard met de eer gaan strijken.
Daarom doe ik het Nobelcomite een aantal suggesties voor het volgend jaar aan de
hand. Er zijn tenslotte wel meer grote popdichters. Ik stel mij de volgende kandidaten
voor:
1. Morrissey. Vierde in de jaren tachtig triomfen als zanger en tekstschrijver van de
inmiddels legendarische The Smiths. Had een korte inzinking toen Smiths-gitarist
Johnny Marr de samenwerking beëindigde, maar is nu al weer jaren aan een geweldige
solocarrière bezig. Met messcherpe (zelf)spot bezingt hij het leven van een
romantische geest in het hopeloos ouderwetse Britse koninkrijk. Het aardige is daarbij
dat Morrissey zelf ook in en in Brits is. In zijn voortdurende tegenstrijdigheden toont
hij de complexiteit van het leven; de enige constante is eigenlijk de zoektocht naar
waarachtigheid. Een thema een groot schrijver waardig. Al zal hij zelf de eerste zijn
om het belang van zijn schrijverschap te ondergraven, immers: ‘Books don't save/
and books aren't Stanley Knives.’
2. Chuck D. Frontman van de roemruchte Amerikaanse rapcrew Public Enemy, die
in '87 een sensationeel debuut maakte met ‘Yo! bum rush the show’. Keiharde hiphop
met loeiende sirenes en een hoop noise. De teksten van Chuck D. stellen
ondubbelzinnig de hypocriete Amerikaanse maatschappij aan de kaak: de
machthebbers met hun verdeel en heers-politiek; en de media die de zwarte bevolking
door consequente stereotypering onschadelijk proberen te maken. ‘Attack the black
'cause I know /they lack exact the cold facts,’ zo heette het in ‘Don't believe the
hype’. Helaas werd de groep overmoedig na het aanvankelijke succes, en de teksten
werden al te extreem. Na de zoveelste controverse rond vermeend antisemitisme en
racisme viel het gezelschap bijna uiteen. Inmiddels predikt men in de zeldzaam
geworden optredens de vrede. Mogelijk stemt dat de altijd politiek correcte
Nobelheren mild.
3. Foetus. Australische geluidsterrorist die in het vorig decennium de voorhoede van
de popmuziek onveilig maakte met, zoals het wel genoemd werd, ‘post-apocalyptische
klanken’. De teksten zijn van een ongekend venijnig sarcasme, waarin alle denkbare
menselijke uitwassen aan de kaak gesteld worden. Foetus zaait graag verwarring
door juist het omgekeerde standpunt in te nemen van wat hij bedoelt. In zijn
collage-achtige teksten strooit hij bovendien met briljante one-
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liners zoals: ‘If Moses had heard about this/there would've been another
commandment.’ Nergens is de postmoderne losgeslagenheid door de ontbinding van
ieder vaststaand standpunt zo treffend kenbaar gemaakt. Met zijn vierde LP besefte
Foetus dat hij zijn stijl vervolmaakt had en een nieuwe weg moest inslaan. Helaas
werd dat nogal belegen macho-rock met idem teksten waar bijna niemand nog naar
omkijkt. Dit doet - we moeten er begrip voor hebben - Foetus' kansen geen goed.
4. Bernard Sumner. Is in een aantal opzichten vergelijkbaar met Morrissey. Schudde
een groots verleden bij Joy Division en New Order van zich af en overtreft zichzelf
nu als tekstschrijver van Electronic - waarin hij samenwerkt met Morrissey's muzikale
ex-partner Johnny Marr (!). Sumners teksten klinken verraderlijk eenvoudig en
luchthartig. De goede verstaander wordt echter geconfronteerd met prangende vragen
rond de zin van ons bestaan. Typisch Sumneriaans is het om een ogenschijnlijk
zorgeloos liefdeslied te besluiten met ‘you were once the main attraction/ but all
that's in the past’. Een terugkerend thema is ook het conflict tussen de menselijke
drang naar bevrijding uit conventies, en het verlangen naar ouderwetse, huiselijke
geborgenheid. Diepgang genoeg, dus.
5. Martin Buitenhuis. Draait nog slechts een paar jaar mee in de top. Scoorde met
zijn groep Van Dik Hout eenmaal een grote hit met ‘Stil in mij’, en heeft daarmee
twee zeer opmerkelijke CD's op zijn naam staan. De inslag van zijn teksten is, net
als bij Morrissey, romantisch, alleen de bijtende spot ontbreekt. Buitenhuis verpakt
zijn gevoelens nogal eens in beeldende metaforen die treffend zijn in hun eenvoud.
Daarmee tekent hij het leven zoals het is: iets dat je ontglipt en je sprakeloos maakt.
‘Teveel woorden in mijn hoofd/maar geen regel uit mijn mond.’ Hij verstaat de kunst
om nu eens niet het algemene, maar het particuliere op te roepen, zodat de luisteraar
zich aangesproken voelt. Dit, nu, is ontroering. Buitenhuis' leeftijd, midden twintig,
staat echter in wel erg schril contrast met die van de gemiddelde Nobelprijswinnaar.
Maar dat is een kwestie van tijd.
Ik denk, de lijst nu overziend, dat de conclusie duidelijk is. Chuck D is toch te
controversieel; Foetus is een has-been; Sumner oogt te oppervlakkig; en Buitenhuis
is gewoon te jong. Blijft over Morrissey. Een popdichter met een enorme staat van
dienst, en nog altijd in grote doen. Een ideale kandidaat, kortom. En waarschijnlijk
goed voor, eindelijk eens, een geweldige acceptance speech.
Erik Brus
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Langs de auteurs
Jan Dullemond '52
raakte tijdens zijn studie Engels in de ban van Ierse dichters als Philip Larkin en
William Butler Yeates, waarbij hij zich vooral door het ‘aardse’ in het latere werk
van Yeates liet inspireren. Zelf streeft hij ook naar het scheppen van concrete en
toegankelijke-poëzie. Hij publiceerde in De Tweede Ronde er vorig jaar verscheen
zijn dichtbundel In het Voorbijgaan bij uitgeverij Dimensie in Leiden.
Johan Haspers de Man '69
is geboren in Crooswijk (zoveel weten wij), maar hoopt er niet te sterven. In zijn
vrije tijd bouwt hij op zijn zolderkamer tunnels en bruggen voor zijn Fleischmann
Treinenverzameling. Een nobel streven (zo denken wij). Hij nodigt bij deze de lezers
van Passionate uit om een keer te komen kijken. Di is zijn eerste publicatie in een
literair tijdschrift.
Hans Kilian (-)
besloot aforismen naar Passionate te sturen omdat er maar weinig andere
tijdschriften zijn die ze publiceren. Zij aforismen verschenen o.a. in Frase,
Gierik-Nieuw Vlaams Tijdschrift en in de bloemlezing Kriticismen bij uitgeverij
Concept. Naast aforismen publiceerde hij verschillende dichtbundels, waarvan de
laatste, Tatoeage, in 1996 verscheen bij uitge verij Moock in Molenhoek.
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Cornelis Krul '67
werkt als barman in een bejaardentehuis en klust bij als free-lance journalist voor
een gerenommeerd Rotterdams uitgaansmagazine. Hij kwam tien jaar geleden naar
Rotterdam en heeft sindsdien een haatliefde verhouding met de stad opgebouwd. Hij
haat het volkse en de cultuurarmoede in Crooswijk, maar aan de andere kant:
Rotterdam is een stad waar je alles zelf kan ontdekken.
Paul van der Schoor '61
is een in Rotterdam woonachtig freelance journalist en schrijver. Hij houdt van
uitgebreid bourgondisch tafelen en Italiaanse vrouwen. Zelf spreekt hij ook een leuk
woordje Italiaans. Onlangs begon hij met het schrijven van zijn tweede novelle. Hij
publiceerde in Sic en Passionate.
Leo Stilma '53
won in zijn leven meerder poëzie-prijzen, waaronder onlangs de eerste prijs in de
poëziewedstrijd van Stichting Concept. Hij ontving een naakt knielende vrouw in
brons in een volgestampte Brakke Grond in Amsterdam. In 1994 verscheen zijn
dichtbundel Kaalslag bij uitgeverij De Beuk in Amsterdam.
Kees Versteeg '59
is aforist, jurist buiten dienst en al tien jaar Ziener op Zuid, maar desondanks nog
steeds latent depressief. Veel terugkerende thema's in zijn aforismen zijn: anarchie
in de politiek, gekte en dood. Goed nieuws voor Versteeg-fans en andere
handtekeningenjagers: zijn doorzonwoning op het Noordereiland is sinds september
ook bereikbaar via De Zwaan.
Rijn Vogelaar '69
experimenteert al enige tijd op het grensvlak van literatuur, muziek en beeldende
kunst. Zo trad hij eerder op met Dimitri Kruik onder de naam Poetry Prose. In
december zal hij in samenwerking met de eenmans-formatie Corpus D optreden in
het Rotterdamse Popular, tijdens het Taaltheater. Gedichten zullen daar worden
afgewisseld met synthesizermuziek en dia's. Enige maanden geleden gaf hij zijn
bundel Achter Gordijnen in eigen beheer uit.
Bert Heemskerk
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Verkooppunten Passionate
AMSTERDAM

Atheneum, afdeling Nieuwscentrum,
Spui 14-16

DELFT

Boekhandel De Omslag, Wijnhaven 16

DEN HAAG

Boekhandel Paagman, F. Hendriklaan
217

LEIDEN

Kooyker, Breestraat 93

OUD-BEIJERLAND

Boekhandel Edel, Molendijk 4-6

ROTTERDAM

Biebshop, Centrale Bibliotheek
Hoogstraat 110
Boekhandel J.van den Bos, Witte de
Withstraat 68
Van Buul boeken-tijdschriften, Meent
119
Dodorama, Rochussenstraat 169
Donner boeken, afdeling literatuur,
Lijnbaan 150
Van Gennep, Oude Binnenweg 131 b
Oosterboekhandel J. Amesz,
Voorschoterlaan 145
Stichting Passionate, Rochussenstraat
281 c (voor abonnementen en oude
nummers, tel: 010 477 24 92)

SCHIEDAM

Boekhandel J.S. van Leeuwen,
Broervest 44

UTRECHT

Literaire Boekhandel Lijnmarkt,
Lijnmarkt 17
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VLAARDINGEN

Boekhuis Den Draak, Veerplein 33
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[nummer 12]
Erasmus
valt van z'n sokkel.
Altijd al een draaikont geweest.
Kees Versteeg
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In den beginne
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Zo aan het einde van het jaar is het goed om de balans op te maken. Op het
persoonlijke vlak werd ik dit jaar nòg gelukkiger dan ik al was en ook Passionate
verging het beter dan ooit. Het tijdschrift heeft zelfs zo'n ontwikkeling doorgemaakt
dat het blad met ingang van het volgende nummer in een nieuw jasje kan worden
gestoken.
Ook wat betreft het literaire klimaat in Rotterdam hebben er de nodige
ontwikkelingen plaatsgevonden. Zo toonde de Rotterdamse Kunststichting zich
ontvankelijk voor de kritiek die het afgelopen jaar van verschillende zijden werd
geuit. Subsidieaanvragen die in eerste instantie botweg waren geweigerd, werden
alsnog gehonoreerd. Daarnaast stak de directie de hand in eigen boezem door een
forse reorganisatie door te voeren. Hoewel het nog te vroeg is om te juichen - er doen
namelijk geruchten de ronde dat letteren bij de sectie dans zal worden ondergebracht
- verdient de nieuwe koers van de RKS het voordeel van de twijfel.
Ter illustratie van die veranderende houding organiseerde de RKS in samenwerking
met Stichting Weerwoord een discussiedag in Zaal de Unie, zodat daar ook weer
eens wat gebeurde. De relatie tussen professionele en niet-professionele
literatuurbeoefening stond deze dag centraal. Reeds deze zomer werd ik benaderd
om aan één van de gespreksronden deel te namen. In alle vijf de ronden stond de
poëzie centraal, zo las ik. Maar wat moest ik met een vraag als: ‘welke functie heeft
poëzie?’ zoals deze in de uitnodiging gesteld werd. Die vraag is niet alleen zeer
moeilijk te beantwoorden, zij interesseert mij ook geen ene moer. Wasmachines,
hoeren en postzegels hebben een voor iedereen duidelijke functie, maar poëzie is
volstrekt nutteloos, net zo overbodig als al die planeten die doelloos door het heelal
zweven. En dat is nou net de reden waarom de dichtkunst zo aantrekkelijk is.
Aangezien ik mijn laatste gedicht een paar jaar geleden met sinterklaas schreef, en
het literaire klimaat in Rotterdam niet op de agenda stond, zag ik van deelneming,
en het daaraan verbonden honorarium van 500 gulden, af.
Ik was dan ook niet alleen verbaasd toen op de bewuste dag er een gespreksronde
aan het literaire klimaat werd gewijd. Namens Weerwoord zaten zowel Niels Hansson
als Janny Veninga in het panel, de RKS werd door stafmedewerker Melchior de
Wolff vertegenwoordigd en er was een vrouw voor wie het literaire klimaat in
Rotterdam net zo bekend was als zij voor mij. Frans Meijer, directeur van de
gemeentebibliotheek, mocht de inleiding houden en het geheel werd voorgezeten
door Anneke van Erp, beter bekend als beleidsmedewerker van het Zuiderzeemuseum
te Enkhuizen. Dit nogal gemêleerde gezelschap beet flink van zich af, maar slaagde
er geen moment in om een echte discussie te ontwikkelen. Alleen Frans Meijer deed
daadwerkelijk een poging het letterenbeleid in Rotterdam tot gespreksonderwerp te
maken. Hij kwam met tien punten waarop dit beleid verbetering behoeft, maar helaas
ging geen van de aanwezigen hier serieus op in.
Het was bijna pijnlijk om getuige te zijn van het optreden van Melchior de Wolff.
Zoals bekend heeft de secretaris van de sectie letteren zich het afgelopen jaar met
name gewijd aan het handhaven van de literaire armoede in de stad. Gedwongen
door die voorgeschiedenis wilde hij
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de eenmaal ingeslagen weg niet meer verlaten en begon systematisch het plan van
Meijer af te breken. Aangezien hij zich verschool achter een muur van drie meter
gewapend beton lukte het geen van de panelleden en aanwezige toeschouwers om
tot De Wolff door te dringen.
Hij was echter niet de enige die niet tot overleg bereid was. De inleiding was
nauwelijks achter de rug of Niels Hansson begon zijn slachtofferact op te voeren.
Een rol die hem blijkbaar op het lijf geschreven is, want met veel verve bracht hij
het reeds overbekende verhaal op de planken: de Rotterdamse overheid, de
Nederlandse regering en andere duistere krachten hebben een complot tegen Stichting
Weerwoord gesmeed. Iedereen is tegen hen en daarom zijn ze ontzettend zielig.
Nu weet ik niet of u de activiteiten van deze stichting kent, maar zij is
verantwoordelijk voor twee podia in Rotterdam. Iedere tweede zondag van de maand
verzorgt zij Poëzie in de Consul, en daarnaast, samen met Zone 5300, het eveneens
maandelijkse Taaltheater in Popular. Beide podia worden goed bezocht, wat met
recht een succes kan worden genoemd. Het optreden van Hansson, nota bene voorzitter
van de stichting, heeft Weerwoord op die zaterdagmiddag alleen maar schade
berokkend. Begrijp me goed, Niels Hansson is een man met het hart op de goede
plaats, en daarvan lopen er niet zoveel rond in deze stad. Hij verdient daarom al mijn
sympathie. Maar hij moet ophouden om zichzelf en de organisatie die hij
vertegenwoordigt in een slachtofferpositie te manoeuvreren. Weerwoord heeft twee
goedlopende podia, gerund door enthousiaste vrijwilligers en bovendien na zeven
jaar knokken subsidie van de RKS ontvangen. Daarom wordt het tijd dat ze haar
underdogpositie opgeeft en de verantwoordelijkheid op haar schouders neemt die ze
met het toekennen van subsidie gekregen heeft.
Overigens ben ik niet de enige die het werk van Weerwoord waardeert. Voor
Passionate zijn de zondagmiddagen in de Consul uitgegroeid tot informele
redactievergaderingen. Daarnaast is het de plek waar je collega's van andere literaire
organisaties ontmoet, talent scout, en teveel zuipt.
Ook publicist Rien Vroegindeweij stak onlangs in het Rotterdams Dagblad Stichting
Weerwoord een hart onder de riem. In het artikel ‘Het ondoorgrondelijke letterenbeleid
in Rotterdam’ ziet Vroegindeweij Weerwoord als een organisatie die zich inzet voor
de Rotterdamse literatuur. Overigens doet Vroegindeweij nauwelijks een poging het
beleid wel te doorgronden. In zijn artikel heeft hij het over organisaties en personen
en citeert hij uit een brief met toestemming van de ontvanger van dat schrijven,
zonder dat er in het hele verhaal één naam genoemd wordt. Daardoor blijft zijn
analyse van het letterenbeleid nogal vaag, cryptisch welhaast, terwijl hij toch gewoon
man en wolf had kunnen noemen.
Teveel mensen die op het gebied van de letteren in Rotterdam actief zijn waren
op de lagere school waarschijnlijk beter in rekenen dan in taal. Met al dat berekenende
gedoe bereik je echter niets. We hebben mensen nodig die het lef hebben hun mond
open te doen, positie te kiezen. En laat dan Kees Schreeuwerd, of hoe deze polemist
met het talent van een zak eigenheimers mag heten, af en toe zo'n lekker houterige
brief in een of ander dagblad schrijven.
Giel van Strien
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Het belang van poëzie 7
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Bij het beluisteren van Duitse, Franse, Engelse en Nederlandstalige dichters op
Poetry International kreeg de Russische dichter Alexander Koesjner meerdere malen
het idee dat hij naar teksten uit kranten zat te luisteren. Geen rijm, geen metrum,
een totale afwezigheid van regels, voor Koesjner had dit alles niets met poëzie van
doen. In Nederland zijn we inmiddels niet meer anders gewend, maar in de oren van
de Petersburgse grootmeester klonk het ‘vrije vers’ als een vertaald gedicht, als de
benadering van wat een gedicht zou kunnen zijn of misschien ooit is geweest.
De gedachte aan de mogelijkheid van ‘vrije verzen’ in de Russische literatuur
deed Alexander Koesjner verzuchten dat dit ‘begin van het einde der poëzie’ zo lang
mogelijk uitgesteld diende te worden, bij voorkeur tot na zijn dood. En zijn argument
hiervoor was er één om jaloers op te zijn: het rijm en het metrum zijn in de Russische
taal nog lang niet opgebruikt.
In wezen zijn er in de poëzie twee interessante werkwijzen. Of een dichter kiest voor
een vaste vorm en richt zich er vervolgens op om deze zo mogelijk onderuit te halen,
of hij begint zonder enige vorm waarna hij zich er op toelegt om een vorm tot stand
te brengen. Dit zijn de twee processen die zorgen voor de zo noodzakelijke
ontsnapping aan de monotonie; zij zijn het die de poëzie tot leven brengen.
Werkwijze nummer twee, zo zal duidelijk zijn, leidt tot het vrije vers. Maar, zoals
T.S. Eliot reeds in het begin van deze eeuw opmerkte, het vrije vers is een ongelukkige
benaming, want een contradictio in terminis: er is immers geen sprake van vrijheid
in de kunst. Ook al krijgt een vrij vers niet a priori een schema van versvoeten
opgelegd, toch is zij aan minstens zo sterke regels gebonden. Niet het metrum, maar
het ritme wordt bepalend. Een versregel hoeft niet meer opgebouwd te worden uit
één en dezelfde versvoet, maar de zeggingskracht en de levensvatbaarheid van het
vrije vers zijn daarentegen geheel afhankelijk van het ritme en het patroon dat door
het ritme tot stand wordt gebracht. Binnen het vrije vers vinden herhalingen en
ritmische overeenkomsten niet meer horizontaal plaats, d.w.z. per regel, maar
vertikaal. De verdedigers van het vrije vers zien aldus verruimde mogelijkheden om
de verschillende delen van een gedicht met nadruk te verbinden.
‘De vraag bij het vrije vers is, zoals bij alles dat voorafgegaan wordt door het
bijvoeglijk naamwoord “vrij”: vrij van wat? Het strikte metrum is alleen strikt voor
de dichter, terwijl het de lezer vrij maakt. Bij het vrije vers is het andersom. Het is
vrij voor de dichter, maar het maakt de lezer niet vrij. Je voelt het niet in je longen,
het vult je lijf niet met dat geweldige ritme. (...) Niets verzacht meer dan een goede
dichtregel met zijn geweldige kadans en zijn geweldige klank.’1
Aldus Joseph Brodsky. Voor hem was het vrije vers niet meer dan een excuus van
de dichter om zich van z'n verplichtingen te ontdoen. Voor hem vormden de regels
der dichtkunst een unieke garantie om de middelpuntvliedende krachten van de
verbeelding in toom te houden.
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Sinds de Eerste Wereldoorlog huldigen de meeste dichters in de westerse wereld de
opvatting dat de vorm van een gedicht bepaald moet worden door het gedicht zelf.
De vorm moet bij voorkeur van binnenuit ontstaan, en een regelmatige strofebouw,
een rijmschema, een alexandrijn of een jambische pentameter zijn al lang niet meer
vanzelfsprekend. Integendeel, nu het gedicht geacht wordt zelf de vraag naar de vorm
te stellen, blijkt het antwoord zelden een element van regelmaat te bevatten. Het
risico van deze werkwijze is dat de punt achter het gedicht geplaatst wordt lang
voordat er een vorm is bereikt, die stevig genoeg is om stand te houden. De willekeur
ligt op de loer en veel hedendaagse poëzie oogt daardoor onaf en onpersoonlijk. Aan
de andere kant klinkt berijmde en metrische poëzie ons ouderwets in de oren of erger
nog, als het produkt gemaakt voor de bakvis met haar album vol poezie zonder trema.
Maar ze zijn er wel, de beoefenaars van het vrije vers die in hun werk een stem
laten horen zó uitgesproken dat aan iedere afzonderlijke regel de auteur te herkennen
is. Zelfs in vertaling blijft een regel van bij voorbeeld de door Joseph Brodsky hogelijk
gewaardeerde Griekse dichter Kavafis voor honderd procent Kavafis. En dat terwijl
veel ‘gebonden’ verzen in vertaling verbleken, zodanig dat het goed mogelijk is dat
een Nederlandse lezer van Poesjkin zich zal afvragen waarover de Russen en
Russinnen toch zo eindeloos jubelen.
De schrijvers en dichters die ik afgelopen zomer heb ontmoet gedurende mijn verblijf
in St. Petersburg (en over wie U ook in het septembernummer van Passionate hebt
kunnen lezen) waren allen van mening dat het vrije vers niets met poëzie van doen
heeft. De vraag of een gedicht een gedicht is, wordt in hun ogen niet beantwoord
door de stem die uit de tekst naar voren komt, door de manier van kijken van de
schrijver, of door zijn bijzonder gevoel voor taal. Het Russische standpunt zegt dat
een schematische versbouw een eerste voorwaarde is voor het benoemen van een
tekst als poëzie. Of, zoals Alexander Koesjner het formuleerde: ‘We kunnen plezier
beleven aan de gedachte dat het bestaat, maar we zullen het vrije vers nooit als
poëzie beschouwen.’
Zijn standpunt zette hij kracht bij door een vergelijking te maken met een andere
kunstvorm, het schaakspel. Bij toevoeging of weglating van een spelregel zou er,
naar zijn zeggen, een nieuw spel ontstaan. Het zou geen schaakspel meer zijn, net
zo min als er nog sprake kan zijn van poëzie zodra de noodzaak tot het vinden van
zoiets essentieels als een passend rijmwoord is weggevallen.
Nu is het al te simpel om de poëten van Petersburg kleingeestigheid te verwijten
en om te stellen dat zij hun stamvader Poesjkin, voor wie rijm en poëzie synoniem
waren, toch wel één keer van z'n sokkel mogen halen. Naar mijn mening is hun
standpunt juist respectabel omdat zij vasthouden aan het geloof dat de Russische taal
ook nu nog over een enorme reserve aan traditionele, poëtische middelen beschikt.
Welke westerse dichter zal hen dit nazeggen? Wie telt nog de lettergrepen, de
versvoeten of de accenten? Niet dat ik hier wil beweren dat dit hetgeen is wat ons
ontbreekt, maar het feit dat
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het merendeel der Russische dichters dit ambacht nog niet heeft afgezworen stelt
ons wel in de gelegenheid om te zien of deze opvattingen nog recht van bestaan
hebben. Wellicht stammen zij uit een tijdperk dat wij verlaten hebben, als ware de
Vooruitgang ons verschenen in de gedaante van aartsengel Michaël. Een tijdperk dat
wij sindsdien op afstand houden met een mengeling van cynisme en heimwee, gelijk
het Hof van Eden. Wellicht bevindt de ontwikkeling van de Russische poëzie zich
in een stadium dat gelijk staat met bij voorbeeld de Engelse poëzie van de achttiende
eeuw. Al de schrijvers die ik gesproken heb zagen dit als een reële mogelijkheid, en
zij prezen zichzelf gelukkig.
*
‘De Russische taal is een taal die grote poëzie onvermijdelijk maakt.
Gewoonweg onvermijdelijk.’2
De Russische taal is geheel anders geconstrueerd dan de Westeuropese talen. Het
gebruik van naamvallen is (nog) niet aan slijtage onderhevig en de werkwoordsvormen
vertonen een complexiteit die borg staat voor rijkdom wanneer je op Russische grond
bent geboren en tegelijk voor een grote mate van ergernis als dit lot je bespaard is
gebleven, maar je toch van zins bent eens de taal te beheersen.
Verder kunnen de zinsvolgorde en de woordeinden beschikken over een mate van
flexibiliteit, die nog wordt overtroffen door het bijna anarchistisch te noemen gebruik
van de klemtoon. Zo kent een Russisch woord ten behoeve van de klemtoon evenveel
mogelijkheden als lettergrepen. De Russische klemtoon richt zich altijd op één
lettergreep, ook al houdt dit in dat drie, vier of vijf lettergrepen er min of meer ‘bij
hangen’. Dit in tegenstelling tot het jambisch-stampende Nederlands waarin
beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen elkaar om en om afwisselen, als ware
er geen andere mogelijkheid, als ware de dominee bang de aandacht van zijn gemeente
te verliezen.
De klemtoon bepaalt de klank van de klinkers. Iedere klinker kan op minstens drie
manieren worden uitgesproken en deze klank wordt bepaald door de afstand van de
klinker tot de klemtoon. Anders gezegd, of de klinker zich vóór, in of na de
beklemtoonde lettergreep bevindt.
Vervolgens bepaalt de klemtoon niet alleen de klank maar ook de betekenis van
het woord. Waar wij niet verder komen dan het verschil tussen vóórkomen en
voorkómen, is in het Russisch menig woord terug te vinden in een veelvoud aan
klemtoon- en betekenisvariaties. Een verschuiving van klemtoon kan simpelweg
duiden op nadruk, op het gebruik van jargon of dialect, maar even zo vaak op een
totale verandering van betekenis. Minstens zo belangrijk is dat de klemtoon ook kan
veranderen ter wille van het metrum: voor een Nederlands dichter is dit taboe, een
Rus doet er niet moeilijk over.
Deze houding van ‘regelmaat boven alles’ heeft als welkom voordeel dat het voor
iemand die zoals ik een soort steenkolen-Russisch spreekt, relatief eenvoudig is om
Russische gedichten op te lezen. Zodra je weet wat het gehanteerde schema van
versvoeten is, is zeker bij het werk van de klassieke Petersburgse dichters de kans

Passionate. Jaargang 3

14
groot dat het heel aardig klinkt. Je hoeft je immers niet druk te maken over het feit
dat de woorden gelijk met hun naamval van klemtoon veranderen en dat je derhalve
voor de juiste uitspraak eerst zeker moet weten in welke van de zes naamvallen het
woord staat. Daarentegen blijft het voorlezen van Russisch proza of van poëzie met
een meer vrij en afwisselend metrum zelfs voor menig rechtgeaarde slavist een
hachelijke zaak.
*
Vreemd genoeg, gezien zijn onaangepaste en humanistische standpunten, heeft
Alexander Koesjner nooit veel moeite gehad om zijn werk gepubliceerd te krijgen.
Eén reden hiervan is dat Koesjner reeds vroeg in zijn dichtersloopbaan werd
opgenomen in de Schrijversbond, maar een tweede, belangrijker oorzaak is dat hij,
in tegenstelling tot iemand als Joseph Brodsky, niet over het temperament van een
‘rebel’ beschikt. Zijn werk getuigt van een sterk geloof in het leven en als hij zich
eens afkeurend uitlaat, dan geldt zijn afkeuring niet zozeer het Systeem of het
Imperium, zoals bij Brodsky, maar het overdreven belang dat gehecht wordt aan
omstandigheden die in wezen tijdelijk zijn. Waar een andere dichter zich zou
overgeven aan cynisme of sarcasme beperkt Koesjner zich tot ironie en zelfspot.
Hierdoor vertoont zijn werk, hoe Russisch het ook is, een bijna on-Russische
waardigheid. Uit veel van zijn gedichten klinkt een krachtige weigering om zaken
als schuld en verantwoordelijkheid bij ‘de ander’ te leggen en om vervolgens de
gemakkelijke weg van het zelfmedelijden te bewandelen. Dit ondanks een (voor
Russische begrippen relatief) lichte neiging tot pathos en melodrama.
(...)
O stemmen van mijn vaste vrienden!
Aanvaard mijn dank, mijn diepe dank,
Dat jullie thuis waren te vinden
Op avonden ondraaglijk lang,
Dat jullie in je moeilijkheden,
Vol lief-en-leed-verwikkeling,
De trieste waarheid maar vermeden
En zeiden dat het prima ging.3
(...)

De afgelopen decennia heeft Alexander Koesjner onverstoorbaar doorgewerkt aan
zijn inmiddels imposante oeuvre, zonder het idee te hebben dat hij dit in een andere
stad, in een ander land beter had kunnen doen. De stad waarin hij geboren en getogen
is speelt een niet weg te denken rol in zijn werk; aan de hand van zijn verzen is het
goed wandelen in Petersburg.
Zo verschijnt er sinds 1962, het jaar van zijn debuut, iedere drie of vier jaar een
bundel van zijn hand. Vroeger in oplages tot 20.000, zijn laatste bundel in een oplage
van 2.000. Niet dat deze daling hem leek te storen. Tot zijn vreugde worden zijn
boeken nu alleen gekocht door mensen die het ook daadwerkelijk gaan lezen, het
‘half procent van de bevolking dat van poëzie houdt.’
In Alexander Koesjner ontmoette ik de eerste dichter die zonder enige
terughoudendheid vertelde dat hij bij het schrijven van een gedicht
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altijd uitgaat van een positief gevoel, van de gedachte aan een onverwacht genoegen
of de herinnering aan een zeldzaam moment van harmonie. Zijn poëzie is ingetogen,
beheerst, en zeldzaam melodieus. Ondanks het bedwongen sentiment is zijn taal wel
zeer direct en Alexander Koesjner lijkt dan ook niet het type dichter te zijn dat zijn
lezers in verwarring wil brengen. Ben niet vurig, niet het soort genieter/ Dat
vroegtijdig al is opgebrand,/ Meer een luisteraar en een bespieder,/ Draaier van een
wijnglas in een hand.4 Een uitgangspunt dat aangenaam haaks staat op de hedendaagse
golf van nihilistische schreeuwliteratuur.
Hoe gelaagd zijn gedichten ook kunnen zijn, de bovenlaag is altijd transparant.
Zijn observaties van voorwerpen, interieurs of van de stad Petersburg en de
persoonlijke ervaringen en gevoelens, die hij in zijn gedichten verwerkt, zijn voor
iedereen herkenbaar. Deze openheid wordt in enkele gevallen wat al te nadrukkelijk
opgezocht en onderstreept. Zo kan bij voorbeeld het gebruik van de eerste persoon
meervoud i.p.v. enkelvoud aan poëzie een enigszins belerende, moralistische toon
geven. Tot ons eigen innerlijk herleid,/ In het diepst van onze ziel,/ Zijn we van
angsten nooit bevrijd,/ Zijn we weerloos, naakt, fragiel.5
Tegelijk weet Koesjner iedere criticus te ontwapenen met zijn bijna kinderlijke
verwondering over het alledaagse. De meest uiteenlopende observaties komen in
verband te staan met zaken waarmee zij in de ‘normale’ wereld niets van doen lijken
te hebben. Het zijn de concrete beelden en de zorgvuldig uitgewerkte details die het
raamwerk van zijn gedichten vormen: het golven van de gordijnen in zijn
studeerkamer is bij wijze van spreken voldoende om een poëtische gedachte aan te
verbinden.
Zijn fascinatie geldt niet zozeer de voorwerpen en de ruimtes zelf, als wel de relatie
die zij aan kunnen gaan met het denken en het voelen van de toeschouwer. Of, zoals
hij zegt in het (nog niet in het Nederlands vertaalde) gedicht ‘Paleis’: It's not objects
I love, but their link/ with the world we live in, into which they come.6
In het volgende, titelloze gedicht toont Koesjner zich een meester in de opsomming
en de gevarieerde herhaling:
Zandkorrels, steentjes, halfverteerde reepjes rubber, Een enkel plankje, spaanders
en gebroken glas, Een bandenspoor in grijze, hard geworden blubber, 't Gekruisigde
restant van wat eens kikker was Doet denken aan een uit elkaar geknalde
kinder-Ballon, een hoopje aarde, barsten, dan een kuil, Vlak bij de spaken het
gefladder van een vlinder, Een heuvel op, en dan weer af, het is hier steil, Toe, beste
vlinder, stoor mij niet in mijn beweging, Ben toch al niet mezelf vandaag, vooruit,
vlieg door, Verdorde twijgjes, strootjes, boomwortelvervlechting, Een schil, karton,
een drooggevallen wagenspoor, Toen zij me gister vroeg om bij haar langs te komen,
Had ik dat moeten doen, wat korstmos en een tak, Een stukje ijzer, waarom toch
altijd dat schromen, Daarna heb ik weer spijt, een kever, kalk, een slak, (...)7
De kracht van de gedichten van Koesjner zit niet zozeer in zijn weliswaar zeer
doeltreffend
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beeldgebruik of in zijn technische virtuositeit, alswel in zijn vermogen om aan het
begin van een gedicht een ‘toon’ aan te slaan en deze gedurende het gehele gedicht
te handhaven. Een toon die bovenal ‘modern’ is, niet in de zin van opgevoerde
snelheid en virtual reality, maar in de betekenis van een geestelijke spanning. De
ironie en bovenal de twijfel, die in heel zijn werk zijn terug te vinden, zijn
ontegenzeglijk van deze tijd. Geen vorige eeuw gaf een zelfde geluid te horen.
Bij Koesjner is het voor een vertaler dan ook niet afdoende om beeld, rijm en
metrum te pakken te hebben. Hij of zij moet ook de toon, d.w.z. de hoogte, de laagte,
de kleur en het gewicht van de toon weten over te zetten. Een vrijwel ondoenlijk
karwei, omdat het hier gaat om niets minder dan perfectie. Een kleinste oneffenheid,
de geringste dissonant verstoort de toon.
In de naoorlogse, Petersburgse poëzie vormen Alexander Koesjner en wijlen Joseph
Brodsky de x- en de y-coördinaat aan de hand van welke een hedendaags dichter
zijn of haar positie bepaalt. Hun biografie is even sterk verschillend als hun werk.
Brodsky werd verbannen, zwierf de wereld rond en kwam in de U.S.A. terecht, terwijl
Koesjner op zijn stek bleef en niet werd afgeleid door de verplichtingen die meekomen
met een Nobelprijs.
Brodsky was de dichter die het gehele universum een plaats wilde geven in zijn
pagina's lange gedichten. Alexander Koesjner daarentegen schrijft korte verzen,
stoïcijnse miniaturen, aan de hand van hetgeen zich onder zijn neus afspeelt. Zijn
verzen krijgen vrijwel nooit titels, omdat zij niet op zichzelf staan, maar deel uitmaken
van een groter geheel. In zekere zin bestaat iedere bundel van Alexander Koesjner
uit één lang gedicht. En al deze bundels samen vormen een verzameld werk dat ooit
door een collega werd omschreven als een ‘enorme roman in verzen over een
levenslange liefdesrelatie met Petersburg’.
*
De poëzie die in St. Petersburg wordt geschreven, wordt ook wel aangeduid met de
term ‘het droge vers’. Het is poëzie die zich kenmerkt door een geloof in de kracht
van de beperking, door introvertie, door een gerichtheid op het tijdloze en een nadruk
op de universele waarden van het individu.
Formeel gezien is de Petersburgse poëzie regelmatig, met een duidelijk metrum
en een niet weggemoffeld, nauwkeurig rijm. De woordkeuze is sterk verbonden met
de spreektaal, al is het niet de taal die op de hoek van de straat wordt gesproken.
Beschaafd en nooit vulgair, zogezegd; theatraliteit is uit den boze. Ieder van deze
dichters is er van overtuigd dat de technieken misschien niet nieuw zijn, maar dat er
met de bekende middelen nog tal van nieuwe combinaties te maken zijn. Zij willen
de traditie van-binnen-uit vernieuwen. De dichtkunst alhier gelijkt nog het meest op
een goed onderhouden, gecultiveerde tuin.
In Moskou daarentegen treft men een weelderig woud aan. Hier kenmerkt de
poëzie zich door het grote gebaar, door spontaniteit, door het idee van de
onoverwinnelijke jeugd,
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door het standpunt dat traditie iets is om je tegen af te zetten, door een uitgesproken
streven naar vrijheid. De Moskouse poëzie is gericht op vertolking, derhalve lyrisch
en anekdotisch, en put graag uit de Russische folklore én uit de actualiteit. Metrum,
ritme en rijm zijn hier bij voorkeur onregelmatig.
Tijdens het sovjet-regime was Moskou het centrum van de poëzie, hier liepen
stadions vol voor de optredens van dichters die geen moeite hadden met enig uiterlijk
vertoon. (Deze schrijvers, zoals Jevtoesjenko en Vozneshensky, hebben het nu dan
ook erg druk met het onderstrepen van hun vroegere goede bedoelingen en met het
wereldkundig maken van hun zorgvuldig uitgekozen acties tegen het voormalige
sovjet-regime.) Zij bleven met hun kritiek net binnen de toegestane grenzen en wisten
zich bij het grote publiek zo geliefd te maken dat zij wel moesten worden
gepubliceerd. Een dichter als Jevtoesjenko heeft zich bij meerdere gelegenheden
dubbelzinnig, om niet te zeggen opportunistisch gedragen, maar hij was ook de man
die in het begin van de zeventiger jaren een koffer met ‘vijftien kilogram poëzie’ het
land uit wist te krijgen. Hierin bevond zich een goudmijn aan manuscripten van
Mandelsjtam, Pasternak, Blok, Majakovski en andere hoogtepunten der
twintigste-eeuwse poëzie.
In de gelijkschakeling van de Moskouse poëzie met de sovjetpoëzie ligt één van
de redenen waarom Petersburg zo vaak het onderscheid onderstreept. Dit ondanks
het feit dat de grootste dichters uit de Moskouse school tot de meest vervolgde
slachtoffers van het sovjetregime behoren. Wat betreft de Petersburgse aversie jegens
het in Moskou wel beoefende vrije vers: dit genre was voor een deel in handen van
hen die niet direct tot de slachtoffers behoorden.
Uiteraard wonen er in Moskou dichters die tot de Petersburgse school gerekend
kunnen worden en andersom. De namen van de steden fungeren als etiketten en
dekken de lading slechts ten dele. Zwart-wit gesteld is het verschil vergelijkbaar met
de tegenstelling tussen romantiek en classicisme, tussen emotie en gedachte, tussen
de dichter die zichzelf als een eenling beschouwt en de dichter die gericht is op
verwantschap en voor wie zijn eigen persoon deel uitmaakt van een groter geheel.
De ironische paradox hierin is, dat juist de romantische eenling een publiek nodig
heeft, terwijl de klassieke poëet genoeg heeft aan het publiek in zichzelf. Met als
logisch gevolg dat in een stad als Moskou de persoon van de dichter, zijn
aanwezigheid en zijn imago een veel grotere rol spelen. De Petersburger wenst met
rust te worden gelaten. Hij zal niet snel in een stadion optreden of op straat vanaf
een verhoging zijn verzen declameren. Een Petersburger schrijft voor zichzelf en
voor zijn alter ego; zijn verantwoordelijkheid voelt hij in de eerste plaats jegens de
kunst, de muze, de poëzie.
Het onderscheid tussen de twee scholen ontstond nadat men zich in het begin van
deze eeuw in Petersburg begon af te zetten tegen de restanten van negentiende-eeuws
symbolisme en uitgebloeide romantiek. Het was geen literaire revolutie, aangezien
het werk van grote namen als de in Nederland ook bekende Alexander Blok en de
eerste en tot zeer recent ook enige
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openlijke homosexueel in de Russische literatuur, Michail Koezmin8, kenmerken
vertoont van zowel de oude als de nieuwe stroming. Dit geldt even zo goed voor de
minder bekende, en de voor dit verhaal nog belangrijker figuur van Innokenti
Annenski. De positie waarin deze schrijvers zich bevonden was er één die ondanks
(of dankzij) haar gebrek aan status, in alle tijden de beste resultaten oplevert. De
poëzie van overgangsfiguren blijkt keer op keer minstens zo interessant als het werk
van schrijvers die wel bij één enkele stroming zijn in te delen.
In de begin dit jaar bij de Bezige Bij verschenen verzamelbundel Vier Petersburgers
is Annenski (1855-1909, klemtoon op de A) de eerste van de vier en wordt hij,
voorafgaand aan Mandelsjtam, Brodsky en Koesjner als eerste ‘echte’ Petersburgse
dichter voorgesteld. Hoe beperkt de omvang van zijn poëtisch oeuvre ook is, zonder
zijn pionierswerk zouden de nummers twee, drie en vier het een stuk moeilijker
hebben gehad. De enige, speciaal aan hem gewijde Nederlandse uitgave verscheen
in 1987 bij Querido onder de titel Stalen krekel.
Annenski was een classicus (werkzaam als vertaler en in het onderwijs) en zijn
eerste dichtbundel verscheen pas op 48-jarige leeftijd. Het werk waarvoor hij nu
wordt geroemd, de dichtbundel Het cipressehouten kistje, ontstond in zijn laatste
levensjaren en werd postuum door zijn zoon uitgegeven.
De poëzie van Annenski wordt gemakshalve tot het symbolisme gerekend, maar
in zijn geval zou het misschien beter zijn om van een vorm van impressionisme te
spreken. Een bijzondere vorm weliswaar, omdat hij de vaagheid van indrukken en
gevoelens samen laat gaan met een fascinatie voor het concrete en het materiële. Een
muziekinstrument, een treinstation, een stalen krekel, al wat hij tegenkwam op zijn
weg werd aangewend om grip te krijgen op de ‘pijnlijk-bonte wereld van indrukken’.
Een Annenski-gedicht wordt in de eerste plaats gekenmerkt door het verlangen
van de ik-figuur om op te gaan in zijn omgeving: ‘niet het ik van de romantici, dat
zich tegenover de hele wereld stelde, maar een ik dat de hele wereld gretig in zich
probeert op te nemen en de wereld wil worden, door haar één te maken met zichzelf’.9
Vaak echter blijkt dit onmogelijk: er staan muren in de weg. Het besef dat zich buiten
de muren nog een ruimte bevindt en de onmacht om deze te bereiken vormen een
typisch Annenskiaans thema.

Er is een kaars binnengebracht
Ken je niet dat bedrieglijk gevoel
als er schemering dwaalt door de kamers,
van een ruimte, vlak naast die van ons,
waar het leven heel anders van aard is?
Schaduwen vloeien daar pijnloos ineen.
Er is daar dikwijls zo'n tijdstip
wanneer flitsen uit ons oog, niet te zien,
ons doen opgaan in elkaar - zo lijkt het.
(...)10
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De schoonheid van verlies, de zekerheid van naderend onheil, de sensatie van het
onmogelijke: typische fin-de-siècle thematiek. Het is het ‘gewone’, voor die tijd
on-poëtische vocabulaire en de bijna alledaagse stijl die de treurigheid en de
melancholie draaglijk maken en die er voor zorgen dat Annenski nooit verheven en
ongeloofwaardig wordt. Dit ‘parlando’ was nieuw in de Russische poëzie en is
sindsdien niet meer weg geweest. Met Annenski begon er een poëzietraditie die niet
zozeer voortborduurde op de verdiensten van de negentiende-eeuwse poëzie, maar
die eerder de vruchten plukte van het proza.
Van Annenski loopt er een duidelijke lijn naar Alexander Koesjner. Voor beiden
geldt dat het grote zich in het kleine laat vinden en dat zij het muzikale met het
alledaagse weten te verenigen. Beiden hebben een voorliefde voor het exacte en het
concrete. Ze schrijven in een spreektaal die wars is van effect of spektakel en lijken
er niet zo zeer op uit om de lezer mee te slepen als wel om hem te verrassen. Voor
ieder van hen geldt ook dat poëzie in de eerste plaats een ambacht is, en dat hun werk
door het grote belang van de intonatie moeilijk te vertalen is.
Van het volgende gedicht, dat Annenski schreef in een voorjaarsnacht in het jaar
1906, verscheen in de genoemde bundel Vier Petersburgers een rake vertaling. Het
is de vertaler zelfs gelukt om naast rijm, metrum en beeldspraak ook de beknoptheid
van het gedicht te handhaven: de Nederlandse versie vertoont een nauwelijks groter
aantal woorden dan het Russisch origineel.

Levenslot
Opgaan in het hels repeteren
Van voetstappen, slepend of hol,
Van ballen die caramboleren,
Van stoom en een kreunend katrol.
Liefkozen totdat in de oosthoek
Een bloedrode streep is ontbrand,
Een uur of wat, totdat een hoofddoek
Een gitzwarte haarvlecht omspant.
Je krachten aan boos zijn besteden,
Je ergeren, tot, vroeg of laat,
Je dochter met langzame schreden
Een kist volgt bekleed met brokaat.11

Een vertaling waar niet veel op valt af te dingen, of het moet de eerste regel van de
derde strofe zijn. In de eerdergenoemde bundel Stalen krekel werd deze regel niet
vrij, maar letterlijk vertaald: Een spenderen aan Betutteling en Boosheid. De
zeggingskracht van de met een hoofdletter geschreven personificaties is in
bovenstaande vertaling verloren gegaan.
Kort na de dood van Annenski ontstond er een nieuwe literaire beweging die de
geschiedenis is ingegaan als het ‘acmeïsme’. De grote namen van deze typisch
Russische variant van het neoclassicisme: Lev Goemiljov, Anna Achmatova en
bovenal Osip Mandelsjtam grepen de ideeën van Annenski aan en werkten er op
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‘scherpte’ of ‘hoogtepunt’) en naar een expressie die door de taal zelf werd
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aangedragen, in plaats van het woord te gebruiken als verwijzing naar een hogere
wereld of een dieper gevoelsleven.
*
O dichter! Laat je door de volksgunst niet bekoren.
De klank der loftrompet duurt maar een korte tijd;
dan zul je dwazen, spot der kille meute horen,
maar blijf dan hard, wees kalm en grillig toegewijd.12

Het is de trots, of noem het arrogantie, van Petersburg dat zij voortdurend het
onderscheid met Moskou benadrukt. Met het ontstaan van de stad, driehonderd jaar
geleden, ontstond gelijktijdig de Russische literatuur. Sindsdien gaat Petersburg er,
al of niet terecht, prat op dat alle goede literaire ontwikkelingen binnen haar
classicistische muren en langs haar oudhollandse grachten zijn ontstaan. In Moskou,
zo stelt de Petersburger, hebben de schrijvers geen oog voor de pracht van de traditie
en is men er alleen op uit om de grenzen van de poëzie en de regels van het ambacht
te ontkennen in plaats van te verleggen. Of, zoals Osip Mandelsjtam het in 1922 al
formuleerde: Moskou heeft zich gespecialiseerd in het uitvinden tot elke prijs.
Petersburg werd gebouwd niet alleen door Russische, maar ook door Duitse en
Italiaanse architecten en was bedoeld het venster van Rusland op Europa te zijn. Tot
aan de revolutie was Petersburg de hoofdstad en vanuit die positie stond zij het meest
open voor invloeden van buitenaf, i.e. West-Europa. Na de revolutie werd Moskou
al spoedig het centrum van het Socialistisch Imperium en werd Petersburg tot
isolement gedwongen. De rollen werden omgedraaid en nu was het de stad Moskou
die relatief open was, al betrof deze openheid alleen de andere delen van het Russische
Rijk. Zo kon de literatuur in Moskou zich laten beïnvloeden door een veelheid aan
culturen en dialecten.
Nu lijkt dit, gezien door een westerse bril van cultuurverspreiding, verre te
prefereren boven het isolement van Petersburg, waar de bevolking een meer uniform
karakter behield. Maar de vraag is waar de Russische literatuurtraditie het meest mee
gebaat was. Ondanks het feit dat in Moskou zich de zogeheten avant-garde bevond,
liep aldaar een literator meer kans om door de sovjet-autoriteiten te worden
gecorrumpeerd. In Petersburg werd een schrijver, volgens Alexander Koesjner, met
rust gelaten en werd hij niet van staatswege gevraagd om in voetbalstadions op te
treden.
De enorme dichtersgolf die in het begin van de jaren '60, na de dooi van Chroetsjov
de weg naar de voorgrond wist te vinden, versterkte de verschillen tussen Moskou
en het toenmalige Leningrad. De afzonderlijke namen zullen de Nederlandse lezer
weinig zeggen, daar niet veel van hen vertaald zijn. Maar binnen Rusland kan een
lezer direct zien of een schrijver tot de Petersburgse of de Moskouse school behoort.
De erfenis van kenmerken en de houding die een dichter ten aanzien van zijn
voorgangers aanneemt, bepalen of hij bij het romantische of het classicistische kamp
wordt ingedeeld. Het in het Westen zo gewone ontbreken van historisch besef is voor
Russische schrijvers en lezers ondenkbaar.
Petersburg heeft het geluk gehad dat de
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sociale omwentelingen die Rusland aan het begin van deze eeuw doormaakte, op
haar grond van start gingen en dat op hetzelfde moment de literatuur niet achterbleef.
Nog voordat de revolutie een feit was had in Petersburg een nieuwe literatuur wortel
geschoten. Zoals te verwachten werd deze beweging binnen de kortste keren in de
oppositie gedwongen maar aldaar, in de achterkamers van wat later de ‘samizdat’ is
gaan heten, bleek juist deze positie de garantie voor het behouden van de door de
Sovjets vervloekte pre-revolutionaire ‘bourgeoiscultuur’.
Zowel Alexander Koesjner als Joseph Brodsky waren, ondanks hun vaak sterk
uiteenlopende opvattingen, bevreesd voor de verwording van de Russische poëzie.
Nooit zou zij mogen vervallen in een imitatie van de moderne poëzie uit het Westen.
In hun ogen zou dat een belediging van de Russische taal zijn, een motie van
wantrouwen jegens het ambacht en de regels der dichtkunst. Zij, en met hen vele
andere dichters, blijven geloven in de nog ongebruikte mogelijkheden van rijm en
metrum. Mogelijkheden die eerst opgebruikt moeten worden alvorens het vrije vers
zijn ongecontroleerde gang kan gaan. Het vrije vers dat toch niet meer is dan
poëzie-bijgebrek-aan-beter, dan de wanhoopsdaad van een dichter wiens bron is
opgedroogd.
Alexander Koesjner keerde aan het eind van het gesprek nog eenmaal terug naar
zijn vergelijking van poëzie en schaken. In het schaakspel, zo zei hij, is het aantal
combinaties grenzeloos. In het spel met de taal dat poëzie is, is het niet anders.
Dankzij de complexiteit van de taal en het aanpassingsvermogen van de Russische
taal in het bijzonder, zullen ook de grenzen van de taal nooit worden bereikt.
Zelfs na ruim dertig jaar poëzie en vele honderden gedichten gaat Alexander
Koesjner het schrijven steeds makkelijker af. Aan ideeën voor nieuwe toepassingen
van rijm en metrum heeft hij, naar eigen zeggen, geen enkel gebrek; ze lijken elkaar
op te roepen zonder gevaar voor herhaling. Hij kon dan ook niet geloven dat in de
Nederlandse poëzie de bodem reeds lang bereikt zou zijn. Doorwerken en volhouden
was zijn devies.
Voor een dichter als Alexander Koesjner is poëzie een uiterst verfijnd spel en zijn
het de regels die het spel waardevol maken. Maar Koesjner zou geen groot dichter
zijn als hij, met zijn voorliefde voor strakke vormen en schema's, in de techniek meer
dan een middel, d.w.z. een doel zou zien. De regels vormen een systeem en het
systeem dient om datgene waar geen systeem in te ontdekken valt, het leven, de
menselijke ziel, van zijn spanning te ontdoen en te bevrijden. In de woorden van
Joseph Brodsky: Poetry is essentially the soul's search for its release in language,
and the work of Aleksandr Kushner is a case where the soul has obtained that
release.13
Peter Swanborn
Met dank aan een nog niet gepubliceerd artikel van de Petersburgse dichteres en
critica Jelena Oesjakova, getiteld: De Petersburgse/Leningradse en Moskouse
poëzie-scholen in de Russische poëzie van de zestiger en zeventiger jaren.
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Eindnoten:
1 Brodsky in Rotterdam, een videofilm gemaakt door Henk van Bruggen, © Kunstkanaal 1989.
Zoals het een goed kunstenaar betaamt, behield ook Brodsky het recht op tegenspraak. In de
tweede, Amerikaanse helft van zijn dichtersloopbaan heeft hij menig gedicht geschreven met
een vrij, niet aan een vooropgezet metrum beantwoordend ritme.
2 zie 1.
3 Vier Petersburgers, gekozen, vertaald en ingeleid door Peter Zeeman p. 47, De Bezige Bij
Amsterdam 1996
4 zie 3. p. 59
5 zie 3. p. 56
6 Aleksandr Kushner, Apollo In the snow, selected poems p. 59, Farrar, Straus and Giroux New
York 1991
7 zie 3. p. 55
8 Zijn bekendste werk heet Alexandrijnse verzen, een verzameling liefdesgedichten die hem tot
de Russische Kavafis maakt. In het Nederlands vertaald is zijn novelle Vleugels.
Petersburg is overigens ook nu nog zeer homofoob. Dit ondanks de aanwezigheid van een niet
te vermijden hoeveelheid homo-erotische kunst. In het paleis van Graaf Menshikov, naar gerucht
de minnaar van Peter de Grote, bevinden zich hekwerken waarin de initialen van beide heren
innig en gelijkwaardig verweven zijn. In het Museum voor Russische Kunst hangen zalen vol
laat-negentiende-eeuwse schilderijen met naakte, balspelende jongetjes. In metrostations tref
je sociaal-realistische reliëfsculpturen aan waarop de communistische heilsboodschap geheel
verdrongen wordt door een bijna reviaanse bewondering voor de goedgebouwde arbeidersjongen.
9 Innokenti Annenski, Stalen krekel, keuze en vertaling Kees Verheul p. 48, Em. Querido's
Uitgeverij B.V. Amsterdam 1987
10 zie 9. p. 9
11 zie 3. p. 21
12 Aleksandr Poesjkin, Noordse dageraad, gedichten vertaald door Frans-Joseph van Agt p. 61,
Gerards Schreurs, uitgevers te Maastricht 1987
13 zie 6. p. xii
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Aforismen
Als ze na mijn dood een straat naar me vernoemen, dan liefst een doodlopende
weg.
De Kees Versteegstraat. Je ziet de hoeren al voor de ramen zitten.
Ik praat niet graag over de Groten der Aarde, want ik ben altijd bang dat ik
onmiddellijk over mezelf begin.
Dus onthouden: als ze 't bij de Dienst Gemeentewerken hebben over bizarre
weersomstandigheden die slechts eenmaal in de eeuw voorkomen, bedoelen ze
zuidwestenwind en motregen.
En op de vierde etage van Asklepion mag je roken want daar is de
longkankertentoonstelling.
Manuel Kneepkens wil King Kong tegen het gebouw van de Nationale
Nederlanden laten opklimmen en ik wil dat die Kneepkens dan wegslingert.
Ik weet zeker dat je op het Noordereiland een jaar lang dood op straat kunt
liggen voordat iemand even de moeite neemt je in de Nieuwe Maas te schoppen.
Als je een keer bemoedigend schrijft dat Pim Fortuyn geen querulant is, heb je
'm de volgende dag woedend aan de telefoon.
Kerst is alleen te verdragen als de kerstboom vlam vat.
Eenzame mensen verbranden de meeste kaarsen.
Kees Versteeg
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Druivenpitten
om Houthoff een handje te helpen
En weer was het 's nachts
dat ze hem bezochten
met een lullig bosje
te vaak gekopieerd verdriet
en jawel een fruitmand
met weerom gelogen vruchten
de banaan een paling
de appel een dwaling
de perzik in de tang
de kersen valse kussen
Links zes belovers
Rechts zes belovers
En aan het voeteneind
pitten spuwend op zijn laken
stond gorilla-jezus
de passie van een ander
schmierend

Richard Dekker
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De weg kwijt
Slot
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Het was het seizoen van de dood. Toen hij de krant doornam om te zien wie er nu
weer allemaal heen waren gegaan, was zijn oog blijven steken bij Jacobus Johannes
Postma. ‘Bedroefd geven wij kennis van het overlijden op tweeëndertigjarige leeftijd
van onze enige zoon Jacobus Johannes Postma.’ Daar onder de namen van de ouders.
De begrafenis zou over vier dagen plaats vinden.
Diezelfde dag werd hij gebeld door Jaco's vriendin die hem zo spoedig mogelijk
wilde spreken. Peter noteerde haar adres en zei dat hij er meteen aankwam. In de
tram, op weg naar haar huis, vroeg hij zich af wat er gebeurd kon zijn. Had hij een
hartaanval gekregen of was Jaco in het geheim aan heroïne verslaafd geweest en was
het een overdosis? Van de vriendin wist hij niets, niet eens haar naam.
Toen ze hem open deed, zag hij dat ze minstens vierentwintig uur niet geslapen
had. Verder zag ze er bijna net zo geil uit als de nacht dat hij haar in de Tumbler had
gezien. Haar jarretelles en korte leren rok waren nu vervangen door een strakke leren
broek.
De grote kunstenaar was er twee dagen geleden uitgestapt door een combinatie
van pillen en drank. Toen zij hem had gevonden was hij al helemaal koud geweest.
Geen brief, niets had hij achtergelaten. Alsof hij de nutteloosheid van alles had willen
accentueren, had hij nog wel het huis opgeruimd en schone kleren aangetrokken.
Ze bleek Veronica te heten en huilde met tussenpozen. Waarom hij het gedaan
had en waarom zij er niets van had gemerkt waren de vragen die ze zichzelf steeds
stelde. Nutteloze vragen waarop nooit een antwoord zou komen. Omdat Peter een
van de laatsten was die een lang gesprek met Jaco had gehad, hoopte ze via hem
meer duidelijk te krijgen.
‘Ik kende hem niet echt goed,’ sprak hij. ‘Na het interview heb ik hem geholpen
met die doeken. Ik weet alleen dat hij veel dronk en op zoek was naar nieuwe wegen
in de schilderkunst.’
‘Teleurstelling verbeeld in liters verf. Laat alle hoop maar varen, want er is geen
hoop,’ hoorde hij de schilder met een drankstem zeggen.
‘Denk je dat hij van mij hield?’ vroeg ze hem plotseling. Wat moest een mens met
zulke vragen? Hoe kon hij dat weten?
‘Vast wel, hij hield vast van je.’
‘Waarom heeft hij dan zelfmoord gepleegd, waarom?’ schreeuwde ze en haar
schouders schokten hevig.
Hij moest hier weg zien te komen en wel zo snel mogelijk. Veronica en Jaco
hadden elkaar slechts vier weken geleden ontmoet. Hoe kon je dan in vredesnaam
van iemand houden? Maar hij bleef als een betonblok zitten en zocht wanhopig naar
woorden.
‘Hoe moet dat nu met die atelierruimte en die doeken?’
‘Henk Molenmaker is een lul,’ sprak zij grimmig. ‘Vorige week kwam hij met de
mededeling dat Jaco een maand de tijd had om naar een andere ruimte te zoeken.’
‘Maar hij had die ruimte net twee maanden.’
‘Ja, maar die doeken van Jaco verkochten niet, niemand wilde ze hebben. Je denkt
toch niet dat ie die hal zomaar aan Jaco ter beschikking stelde?’
Jaco was geen mooie dode en lag er zeker niet vredig bij. Met zijn lange haar dat
langs zijn
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gekwelde gezicht was gedrapeerd en die slungelige lange armen, leek hij nog het
meest op een vogel met geknakte vleugels.
In het rouwcentrum trof Peter behalve Jaco's ouders enkele kunstbroeders,
waaronder de tekenaar Manolito en de schilder Cornelis Kraan. De moeder, een
kleine boerse vrouw, verborg haar hoofd in de schoot van haar man. Met tussenpozen
kwam zij overeind en begon door de ruimte te lopen, waarbij ze steeds dezelfde zin
herhaalde: ‘O, wat vreselijk, wat vre-se-lijk.’ Manolito, die duidelijk gedronken had,
staarde onophoudelijk naar de kist. Plotseling draaide hij zich om en liep op onvaste
benen jankend de kamer uit. Kraan, die blij was nu ook weg te kunnen, volgde hem
direct.
De dag van de begrafenis was het drukkend warm. De halve kunstscene van
Rotterdam was aanwezig. Ook Beertje was er. Ze werd vergezeld door een lange
slanke jongen met een aristocratisch gezicht. Haar nieuwe minnaar? Peter was blij
dat er geen diepzinnige toespraken werden gehouden over het leven en de dood en
zo. Leven was leven, dood was dood en verder geen gelul.
Nadat Jaco in de grond was gestopt, was er koffie met gebak voor iedereen in een
gebouw dat aan de rand van de begraafplaats lag. Toen de jongen met het
aristocratische gezicht naar het toilet verdween, schoof Peter snel naast Beertje.
‘Heb je mijn brief ontvangen?’ vroeg hij.
‘Ja,’ sprak zij kort zonder hem aan te kijken.
‘Ik moet met je praten,’ fluisterde hij.
‘Niet hier.’
‘Ga dan even mee naar buiten.’ Ze zuchtte diep, stond op en volgde hem naar de
uitgang.
Ze liepen de begraafplaats op. Zo tussen alle bloemen had de omgeving bijna iets
vrolijks.
‘Wat wil je nu eigenlijk van mij?’
‘Ik wil dat je antwoord geeft op de vragen die ik je gesteld heb.’
‘Daar hoef ik toch niet op te reageren. Alles wat ik deed was toch verkeerd. Wat
voor vragen moet ik nog beantwoorden. Die relatie speelt voor mij helemaal niet
meer, en voor jou zou het ook niet moeten spelen. Ik heb geen zin om mij daar nog
druk over te maken.’
‘Ik wil antwoord op wat er nu eigenlijk gebeurd is tussen jou en mij,’ sprak Peter.
‘Er is geen jou en mij. Dat is al weer lang geleden. En alles wat ik zeg daar ben
je het toch niet mee eens.’
‘Ik wil weten wat liefde voor jou betekent,’ zei hij en pakte haar bij haar schouders.
‘Wat kan het jou schelen hoe ik ergens over denk!’
‘Dus jij komt het leven van mensen binnen, brengt iemand het hoofd op hol en
verdwijnt weer op het moment dat het jou uitkomt?’
Ze rukte zich los en ging op een bankje zitten. ‘Zo werkt het leven, zo gaat dat
met mensen. Er zullen nog veel meer mensen in je leven komen en die kan je niet
allemaal met vragen bestoken.’
Hij ging naast haar zitten en tekende met zijn voet een vierkant in het grind.
‘Waarom ben je zomaar bij mij weggegaan?’
‘Ik ben niet zomaar bij je weggegaan. Die hele omgang met jou benauwde me
gewoon.’
‘Maar ik gaf je toch alle vrijheid,’ sprak hij met wanhoop in zijn stem.
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eenmaal per jaar, dan kan het nog benauwen.’
‘Wat versta jij onder liefde?’
‘Ja, als ik dat wist.’
Het aristocratische gezicht kwam aanlopen en deelde mee dat ze moesten gaan.
‘Zoek het alsjeblieft zelf uit,’ zei ze en liep met de lange jongen weg.
Een man met een kous over zijn hoofd loopt voorzichtig door een woonkamer.
Plotseling zijn daar twee vrouwen, een van hen heeft een pistool in haar hand. De
inbreker steekt zijn handen omhoog. Een van de vrouwen draait het nummer van de
politie, de ander houdt de man onder schot. De man met de kous begint met temend
stemmetje te vertellen dat hij voorwaardelijk op vrije voeten is. Als ze hem nu grijpen
gaat hij voor jaren achter de tralies. Kunnen ze niet iets regelen? ‘Wat stel je voor?’
vraagt de blonde vrouw.
‘Ik heb de grootste aan deze kant van de rivier,’ zegt de inbreker.
Als hij hem laat zien, legt de vrouw de hoorn op de haak. Twee tongen bewegen
razendsnel langs zijn geslacht, de kous heeft hij afgedaan. ‘Mmmmm,’ kirt de blonde
blij als een kind die een lolly heeft gekregen. Om de beurt mogen zij de gladiator
afzuigen. Dan is het tijd voor een beurt. Zij op handen en voeten, hij erachter. De
blonde kijkt toe en strijkt met haar vingers tussen haar benen. Na een minuut of wat
steekt hij hem in de blonde die op haar rug op een tafel ligt. Veel gesteun en gehijg
als hij zijn geslacht uit haar trekt en een lading zaad over haar buik spuit. De blonde
smeert het goedje over haar borsten.
Een televisiemonteur komt bij een vrouw thuis. De televisie is kapot. Als zij zich
bukt, ziet hij dat ze geen slipje draagt onder haar korte rok...
Veronica doet haar best. Boven op Peter zittend, draait ze wild met haar heupen.
Hij kneedt haar volle borsten die op en neer deinen. Maar lichaam en geest willen
niet hetzelfde. Langzaam voelt hij zijn geslacht krimpen. Als hij uit haar glijdt, blijft
Veronica onbeweeglijk op hem zitten en kijkt hem lang en doordringend aan.
De televisiemonteur neukt dat de vonken eraf vliegen.
‘Zet dat ding alsjeblieft uit.’ Ze pakt de afstandsbediening en zet de videorecorder
uit. ‘Ik geloof niet dat je van mij houdt.’
‘Wat nou, weet je wel hoe lang het duurt voordat je van iemand gaat houden?’
‘Volgens mij ben je niet eens verliefd op mij,’ gaat ze verder.
‘Verliefdheid is een oppervlakkig gevoel, we kennen elkaar nauwelijks. Waar zou
ik van moeten houden, van je lichaam?’
‘Daar is anders niets mis mee.’
‘Nee, maar ik begrijp je niet. Jaco is nog maar net dood en je ligt al met een ander
in bed.’
‘Doe nou niet alsof het je overkomen is. Je bent er toch zelf bij, ik lig hier toch
niet in mijn eentje te neuken?’
Dat laatste was waar, hij was er zelf bij geweest. Wat zocht hij in haar? Ze was
mooi, objectief gezien mooier dan Beertje. Ze was het type vrouwelijke vrouw waar
mannen stiekem voor omkeken. En toch deed ze hem niets. Zo aanlokkelijk als ze
hem voorkwam in haar leren kleding waarin haar prachtige lichaamsvormen zo goed
uitkwamen, zo weinig wond ze hem op nu hij haar naaktheid had veroverd. Beertje
had er
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beslist naast gezeten toen zij had gezegd dat het hem helemaal niet om haar ging,
maar dat ze een obsessie voor hem was geworden. Het ging wel degelijk om haar.
De liefde die hij voor haar voelde werd langzaam overschaduwd door vage woede.
Hoe was het mogelijk dat iemand die feitelijk uit zijn leven was verdwenen nog zo'n
invloed op hem had? Ze had hem het ultieme bewijs van manlijkheid ontnomen. Bij
geen enkele vrouw was het hem gelukt de daad te verrichten. Mocht een vrouw een
man dat ongestraft aandoen?
Een scheur in het plafond. Is het verbeelding of wordt die scheur elke dag een
fractie van een millimeter groter? Kinderstemmen buiten op straat. Wat schreeuwen
die kinderen. Welke dag is het vandaag. Hoe laat is het? Zijn bed is een altaar, de
bierflessen staan er als kaarsen omheen. Een dunne streep licht tussen de gordijnen
doorsnijdt de duisternis. De telefoon rinkelt tevergeefs, net als gisteren en de dag
daarvoor. Wie zoekt hem? Hij wil het niet weten, in ieder geval niemand van de
krant, hij heeft zich een week geleden ziek gemeld. De librium die zijn huisarts heeft
voorgeschreven, laat zich goed mengen met grote hoeveelheden alcohol. ‘U moet
het maar eens een paar weken rustig aan doen.’
Beertje komt laat thuis. Hij ligt al op bed. Als zij hem kust, ruikt hij de sterke geur
van knoflook. Ze is dronken. ‘Vanavond mag je alles met mij doen.’ Na een keer
draait hij zich om en valt in slaap. Jaco staat in het midden van een groot wit doek
dat op de grond van zijn immense atelier ligt.
Veronica hangt met gespreide armen en benen in touwen enkele meters boven het
doek. Er staat een brede kraag schuim op haar mond. Ze beweegt haar hoofd wild
heen en weer. Jaco stoot rauwe kreten uit en heft zijn armen ten hemel. Dan begint
het vanuit Veronica's kruis wormen te regenen. Duizenden glibberige dikke wormen
storten neer op Jaco en het doek. Beertje komt naakt het schilderij binnen. Ze gaat
op haar hurken zitten en plast dikke klodders verf. Een bejaard orkest zet een tango
in. Jaco en Beertje dansen door een brij van wormen en verf. Er is veel publiek,
iedereen applaudisseert. Peter rilt, krijgt het beurtelings warm en koud. Hij heeft het
gevoel alsof er van binnenuit tegen de wanden van zijn schedel wordt gedrukt. Zijn
shirt plakt aan zijn lichaam, uit zijn mond komt een lucht van nat karton. Hij steekt
de zoveelste sigaret op en opent een nieuwe fles bier.
Een kennis vertelt Peter 's avonds op een terras dat mensen niet eeuwig bij elkaar
kunnen blijven. Hij kan het weten, na acht jaar verliet zijn vriendin hem. Daar is hij
dan toch weer in die verdomde horeca beland. Een dommer tijdverdrijf dan de kroeg
kent hij niet. Toch weet hij dat het vanavond laat gaat worden. Hij drinkt. De nacht
is zwoel. Hier heeft hij Beertje ontmoet.
‘Borsthaar is uit,’ vertelt een meisje hem. Hij gaat met het meisje aan een tafeltje
zitten en ze begint te vertellen over een foto-expositie die afschuwelijk is. Peter doet
alsof hij verrast is, maar is niet meer bij machte om geloofwaardige verbazing te
veinzen. Er komt een lang verhaal waarvan niets tot hem doordringt. Alleen de laatste
zin: ‘Is het niet afschuwelijk?’
‘Het leven is afschuwelijk,’ roept hij hard.
Hij haalt een sigaret uit zijn zak en maakt een
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vragend gebaar naar een blond meisje enkele meters verderop. Als zij met haar
aansteker vlak bij hem is, trekt hij de zijne tevoorschijn en steekt zijn sigaret aan.
Luid vloekend loopt zij terug naar haar tafel en begint te smoezen met vier jongens
die bij haar zitten.
‘Het leven is afschuwelijk,’ schreeuwt hij nu nog harder.
‘Wil je een klap voor je muil?’ hoort hij een van de jongens zeggen. Peter begint
te lachen. Het volgende moment wordt hij van zijn stoel geslagen en van drie kanten
tegelijk geschopt. Bloed loopt uit zijn neus en mond. Hij moet kotsen. ‘Dat zal je
leren,’ hoort hij nog als de jongens zich uit de voeten maken.
Met zijn hoofd in zijn eigen braaksel blijft hij liggen. Iemand probeert hem op de
been te helpen. Binnen wijkt iedereen voor hem als was hij melaats. Op het toilet
wast hij zich en probeert de zure smaak uit zijn mond te spoelen. De kennis van
zoëven ziet zijn dikke oog en bestelt lachend twee bier. Peter is het incident even
later al weer vergeten.
Waar komt dat zoemen vandaan? Hij draait zich op zijn rechterzij en luistert
aandachtig. Een hels koor, alsof een zwerm bijen een nest heeft gebouwd onder het
bed. Hoe lang heeft hij geslapen? Een locomotief puft door zijn hoofd en laat zo nu
en dan een scherpe fluittoon horen. Steeds meer kolen worden op het vuur gegooid,
de stoker weet van geen ophouden. Gespierde armen dirigeren de schop in steeds
hoger tempo naar de vlammende muil van de ketel. De snelheid loopt op. De
machinist, een jonge man die veel op Peter lijkt, kijkt star voor zich uit. Er zit speeksel
op zijn kin. Hij voelt zijn ogen branden en weet zeker dat hij in zijn slaap heeft
gehuild. Het opgedroogde zout voelt ruw aan. In de slaapkamer hangt de geur van
de dood. God, laat dat vreselijke zoemen ophouden.
Langzaam komen flarden van herinnering aan gisteren in hem terug. En met de
terugkeer van de herinnering is ook de angst en de woede er weer. Alsof de stoker
hulp heeft gekregen van een leger jonge mannen die steeds meer kolen op het vuur
werpen. De trein verandert in een lang zwart lint dat onherkenbaar door het landschap
suist. Aan het einde van de lijn wacht het onverzettelijke stootblok. Met open ogen
wacht hij op de duizelingwekkende klap die een lange stilte in zal luiden. Daarna
lange tijd geen beweging meer. Uit een wolk van stoom rijst een berg gloeiend staal
op. Verwrongen stangen trillen na als overspannen zenuwen. Wielen die het contact
met de aarde verloren hebben, draaien als bange ogen naar de zon. Als hij nu maar
wist wat de afstand tot het stootblok en de snelheid van de trein waren, dan kon hij
uitrekenen hoe lang hij nog te gaan had. Dan zal er rust zijn. Ah, rust! Maar hij beseft
dat het einde van de lijn nog niet bereikt is. Het enige dat hij kan doen is zich
voorbereiden, zich alvast schrap zetten.
De waterstralen die over zijn lichaam kruipen lijken het gezoem in zijn hoofd te
versterken. Zwarte vlekken op de betegelde wand als hij met zijn ogen knippert. In
de spiegel ziet hij zwarte randen onder donkere ogen in een wit gezicht. Drieëndertig
en al helemaal oud. Verbittering trekt voren aan weerszijden van zijn mond.
Opkruipend tandvlees bedreigt zijn gave gebit.
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Het vet rond zijn heupen maakt hem misselijk.
Een lange kamer met spierwitte wanden. Veel peperdure vazen. Een
scenarioschrijver, een acteur, een tekenlerares, een beeldend kunstenaar en een
journalist. De tekenlerares ligt als een panter op de grond. Ze is, net als de rest, een
eind weg. De scenarioschrijver beent als een bezetene door zijn huis om iedereen
van drank te voorzien.
De acteur zet zijn act van ongenaakbare superster voort. Niemand heeft hem ooit
iets zien doen, behoudens enkele rolletjes in derderangs films en tv - series waarin
hij drie zinnen mag zeggen, maar zelf vindt hij zich de interessantste uitvinding sinds
de stoommachine. Hij heeft die en die acteur gezien in die en die film en daarin is
die acteur ‘zo fantaaaaastisch.’ En niemand heeft door dat hij eigenlijk geheel iemand
anders speelt. ‘Zo fantaaaaastisch!’
De panter kan haar ogen nauwelijks meer open houden. De rest zuigt aan bierflessen
en knikt en mompelt ‘ja, ja, ja.’ Iedereen wil weg, maar iedereen blijft zitten. De
panter begint te spreken.
‘De werkelijkheid, wat is dat eigenlijk? Is het hele leven eigenlijk geen bedrog?
Is er wel verschil tussen dromen en waken? Lees de krant, kijk 's middags eens naar
een soap en vraag je af of dit allemaal werkelijk gebeurt. Ga eens voor de spiegel
staan en kijk jezelf diep in de ogen en besef dat je naar jezelf staat te kijken. Dat ben
jij, wie is dat dan? Weet je wel wie dat is daar aan de andere kant? Spreek je naam
hardop uit en huiver.’
Mooi gesproken.
Peter loopt in een drassig gebied dat tussen twee kanalen in ligt. Er zijn twee
jongens bij hem. Ze gaan aardappels poffen vlakbij een oude bunker. Er is verder
niemand te zien. Maar dat zegt niets, elk moment kunnen er gevaarlijke jongens
opduiken. Gelukkig is Peters buurjongen erg sterk. Toch is hij er niet gerust op. Een
paar maanden geleden is die buurjongen toch maar gemarteld in het park. Stel je
voor dat een groep van zulke jongens hen op dit eiland vindt. Ze kunnen wel
doodgeslagen worden, vluchten is hier praktisch uitgesloten. De aardappels worden
goed gaar. Hij eet er zelfs een op. Eigenlijk is er op het eiland weinig te zien. Maar
het feit dat ze zich op verboden terrein bevinden maakt alles goed. Peter is altijd op
zoek geweest naar spanning, hoewel hij eigenlijk een nogal bang en voorzichtig
karakter heeft. Neem de jaarlijks terugkerende kerstbomenjacht. Doel was zoveel
mogelijk kerstbomen te roven. Hiervoor moest soms gevochten worden met
rivaliserende groepen rovers. Als het op knokken aankwam, waren het altijd de oudste
en grootste jongens die erop lossloegen. Hij is nooit de oudste en grootste geweest,
simpelweg omdat hij op zijn dertiende of veertiende met bomen roven stopte.
‘Ik kan mij niet voorstellen dat je een vriendin hebt gehad,’ zegt de beeldend
kunstenaar tegen Peter. Peter, die veel spijt heeft dat hij zich naar deze bijeenkomst
heeft laten meeslepen, zegt dat vriendschap niet bestaat. Hij staat op en geeft de
kunstenaar een tikje in zijn zij en onder zijn kin. Deze roept dat hij van hem af moet
blijven.
‘Jij moet oppassen,’ zegt Peter en loopt vervolgens de trap af naar de buitendeur.
Hij was het niet van plan, maar gaat er nu toch
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maar naar toe. Gistermiddag zijn Janine en Karel getrouwd en dat feestje zal nog
wel aan de gang zijn. De uitnodiging heeft hem wekenlang vanaf de schoorsteenmantel
aangestaard. En telkens was daar de vraag of hij wel naar de bruiloft toe zou gaan.
Een hem onbekend meisje doet open. Vanuit de huiskamer klinkt gejuich en gelach.
Karel staat midden in de kamer vreemde bokkesprongen te maken. Anders danst hij
nooit, maar als hij wat op heeft komt hij aardig los. Op de banken hangen wat mensen
onderuitgezakt tegen elkaar aan. Een meisje ligt met opgetrokken knieën in een stoel.
Het ontbreekt er nog maar aan dat ze haar duim in haar mond heeft. Overal asbakken
en lege of halfvolle glazen. Janine is nergens te bekennen.
‘Man wat zie jij eruit,’ zegt Karel als hij Peter opmerkt. Peter beseft dat hij er
inderdaad deerniswekkend uit moet zien. Hij heeft zich al minstens twee weken niet
geschoren en is zeker zes kilo afgevallen.
‘Gefeliciteerd,’ zegt Peter en vraagt zich af waarmee hij zijn collega eigenlijk
gelukwenst. Karel glimlacht op de bekende charmante manier die Peter zo goed kent.
‘Ja jongen, ook ik ben voor de bijl gegaan. Biertje?’
Alsof afgesproken gaan ze tegelijkertijd op de bank zitten en kijken elkaar
onderzoekend aan. ‘Je ziet er echt niet uit, weet je dat,’ begint Karel weer.
‘Jij laat er anders ook geen gras over groeien,’ werpt Peter tegen. ‘Hoe lang ken
je Janine nu?’
‘Een paar maanden. Maar het was vanaf het begin duidelijk dat we zouden trouwen.
We zijn voor elkaar bestemd.’ Peter zegt niets, kijkt alleen maar.
De tekenaar Manolito houdt zijn bekende betoog tegen het meisje dat met
opgetrokken knieën in een stoel ligt. Wijd gespreide armen moeten zijn verhaal over
de vogel in het labyrint kracht bijzetten. Het meisje lodderoogt naar hem en laat een
minachtende geeuw los als de tekenaar even naar de keuken verdwijnt om een nieuwe
hartversterker te halen.
‘Waar was ik gebleven,’ kraait de tekenaar en zuigt in een keer zijn fles bier voor
de helft leeg. Het meisje heeft de ogen gesloten. ‘These are the good times,’ zingt
een band uit lang vervlogen tijden.
‘Zal ik je nog eens iets vertellen, je bent de eerste die het te horen krijgt,’ begint
Karel na een lange stilte. ‘Ik word vader, Janine is twee maanden zwanger.’
‘Geen half werk,’ zegt Peter.
Ineens is er een geweldig tumult aan de andere kant van de woonkamer. Het meisje
is uit de stoel gekomen en schreeuwt tegen de tekenaar dat hij zijn handen thuis moet
houden. Een aantal feestgangers is er omheen gaan staan, anderen dansen door alsof
er niets aan de hand is. ‘Material girl.’
‘Pleur op met je gelul. Je bent zelf die vogel in dat labyrint. Je bent de weg kwijt!
Lul!’ De stalen kaken van Manolito braken een bulderende lach.
Op de eerste verdieping verraadt een streep licht onder een deur de plaats waar
Janine zich teruggetrokken heeft. Peter ziet zichzelf binnenkomen in de enorme
spiegel die recht tegenover de deur aan de wand hangt. Daarin is ook Janine te zien
die met haar rug naar hem
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toe blijft zitten. Hoewel veel ouder is ze nog steeds mooi, vindt Peter. Haar lange
blonde haar is over haar rechterschouder gedrapeerd, zodat hij een goed uitzicht op
haar ranke bovenlichaam heeft. Haar gezicht met de twee minuscule moedervlekjes
naast het rechteroog lijkt nog even gaaf als vijftien jaar geleden. De brutale, dierlijke
mond is nog even zinnelijk. Maar ze is niet meer dezelfde. Haar ogen staan hard,
geven haar niet meer dat aureool van geheimzinnigheid waarvoor vele mannen
ongetwijfeld door de knieën zijn gegaan.
Peter kijkt naar haar, maakt haar weer eenentwintig. Op blote voeten, getooid met
een zwart hoedje, rent zij in een lange witte jurk het gazon voor haar ouderlijk huis
over. In de auto die wacht, type sport met open dak, lacht een onduidelijk figuur die
zo uit een slechte dramaproduktie lijkt te zijn weggelopen zijn meest valse lach. Een
dagje naar het strand, zomer 1979.
‘Losers,’ zegt Robert met veel minachting in zijn stem als de blonde, wapperende
haren van zijn zus uit zicht verdwijnen.
‘Mijn zus valt op losers, studenten kunstgeschiedenis en filosofie. Dat wordt
permanente armoede later.’
‘Hij rijdt anders wel in een dure wagen.’
‘Geleend natuurlijk, die gasten lenen alles. Zelfs die afschuwelijke pijp die ze
altijd roken is geleend.’
‘Zal jou niet overkomen zeker als je economie gaat doen.’
‘Zo is het maar net,’ zegt Robert zelfvoldaan. ‘Liever een oppassende burger met
veel geld dan een geniale bon-vivant die geen nagel heeft om zijn kont te krabben.
Laten we ook maar naar het strand gaan.’
Janine had alles die dag. Van achter de beglaasde omheining van het terras van
een strandtent kon Peter haar goed bestuderen. En hij was stellig niet de enige. Janine
was het stralende middelpunt tussen al die vet glimmende lichamen. Als je
oppervlakkig naar haar keek, kon je het idee krijgen dat haar bewegingen ingestudeerd
waren. Nauwkeuriger beschouwing leerde dat elke beweging zo natuurlijk was als
die van de vogels die hoog boven de zee zweefden. Alleen al de manier waarop ze
haar sigaret vasthield, in een woeste beweging haar enorme bos haar naar achter
gooide en plotseling in een prachtig lachen uitbarstte, maakte haar een godin gelijk.
Ja, Janine had alles die dag. Ze was eenentwintig, mooi, van goede komaf,
intelligent en populair bij haar leeftijdgenoten. De wereld lag aan haar voeten, ze
kon alles worden wat ze wilde.
‘Gefeliciteerd,’ zegt Peter tot het gezicht in de spiegel. Het gezicht in de spiegel
kijkt hem onbewogen aan.
‘Gefeliciteerd waarmee?’
‘Met jullie huwelijk natuurlijk.’
‘Dank je wel journalistje, heel aardig van je. Nu kan je wel weer gaan.’ Net voordat
hij de deur achter zich wil sluiten hoort hij haar hard zijn naam roepen. Er lopen
tranen langs de spiegel als hij de kamer voor de tweede maal binnen gaat.
Moe van alles gaat hij zitten en schenkt een glas wijn in. Janine wrijft met een
doekje lange zwarte strepen over haar gezicht.
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‘Hoe is het met Robert?’
‘Ik zou het niet weten, ik zie hem alleen nog op verjaardagen. Het zal wel goed
gaan. Met mensen als hij gaat het altijd goed, altijd zo geweest en dat zal wel altijd
zo blijven. Hij is na zijn economie bij een luchtvaartmaatschappij gaan werken. Niet
te veel denken, veel geld verdienen, een huis en een keurige vriendin. Je kent het
wel.’
Peter zucht. Hij ziet de keurig geklede Wilbert Wielmans op zijn verjaardagsfeest
die hem vertelt dat zijn restaurants nog nooit zo goed liepen als dit jaar. En dat het
toch wel wat te warm was op Aruba en je je soms verdomd eenzaam voelt in die
buitenlandse hotels.
‘Wat is er tegen geld verdienen en een keurige vriendin?’ Met een venijnig gebaar
veegt ze alle flesjes die voor haar staan van tafel.
‘Niets, verdomme. Helemaal niets en dat is het hem nou juist.’ Ze gaat staan, pakt
de fles wijn en drinkt hem, een hand in haar zij, leeg als een man. Buiten rijdt een
van de eerste trams voorbij. ‘Mijn dromen drijven als sigarettenrook het raam uit.
Kunstacademie gedaan, kunstgeschiedenis gestudeerd en dan op je zesendertigste
tot de ontdekking komen dat je niet meer bent dan een stukjesschrijver, iemand die
o zo deskundig kan vertellen wat er zo bijzonder is aan het werk van anderen. Terwijl
ik dat werk zelf had willen, kunnen...’
‘Waarom verstop je je hier, je bent net getrouwd?’
Janine verbergt haar gezicht in haar handen en huilt. ‘Ik word oud, ik word zo
oud, zo vreselijk oud.’
‘Zeg het maar,’ zegt de taxichauffeur. Peter staart naar de meter. Stilte.
‘Gaan we nog ergens heen of niet? We hebben toch wel geld bij ons, hè maatje?’
‘Deze weg helemaal uit en dan stoppen bij de brug.’ Met nauwelijks verholen
ongenoegen zet de dikke chauffeur zijn dure wagen in beweging.
Bij de Tumbler worden de laatste bezoekers naar buiten gespuugd. Beroofd van
hun anonimiteit door het eerste licht van de nieuwe dag, begeven onduidelijke
lichamen zich op weg naar een onduidelijke bestemming, waar de met drank, tabak
en leugens bezoedelde rituele paringsdans bekroond moet worden met een al even
wanhopige liefdesdaad. Dan volgt de slinger echt verkeerde horecagelegenheden
waar zelfs heilsoldaten niet meer ongewapend binnen durven treden.
Bij de brug wijst Peter naar een nabijgelegen parkeerplaats. ‘Zet de motor maar
af.’
De chauffeur kijkt Peter niet begrijpend aan.
‘Ik betaal heus wel.’
Achter het raam van Beertjes woning is geen licht te zien. Peter vraagt zich af wat
hij verwacht had. Beertje, die om zeven uur in de ochtend voor het raam staat en
gelijk het vrijheidsbeeld over de stad uitkijkt? Of zou ze voelen dat hij hier vanuit
een taxi naar haar woning staart en alsnog naar het raam komen? Wat was dit voor
onzin. Alsof het verlangen naar iets al genoeg was om het te laten gebeuren. Zag hij
dan nog niet in dat het voorgoed voorbij was, dat het nooit meer terug zou komen?
Of durfde hij het niet te zien? Maar hij deed er toch alles aan? Verdomd als het niet
waar was. Hij had onlangs nog twee kaarsen gebrand voor de
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Heilige Maagd, haar vragend er voor zorg te dragen dat alles weer goed zou komen
tussen Beertje en hem. Veel had het niet uitgehaald. Hoewel hij niet godsdienstig
was opgevoed, had hij toch altijd een soort religieus gevoel gehad, een gevoel dat
Hij hem wel helpen kon als de wanhoop en het verval dicht genaderd waren.
Misschien had hij toch beter de duurdere kaarsen van Amnesty International kunnen
branden. Maar dat was nu te laat. Zoals ook de vallende ster die hij enkele dagen
geleden vanuit zijn tuin meende te zien geen boodschap had aan zijn malle wensen.
‘Roken of een wind laten in de kerk vind ik ongepast.’
De chauffeur kijkt hem minachtend aan. ‘We gaan toch niet gek doen, hè maatje?’
Die druk in zijn hoofd. En waarom kan hij zijn armen en benen niet stil houden?
Geen beweging aan het raam. Beertje sliep, alleen of met iemand, het feit dat hij hier
was maakte helemaal niets uit. Wat maakte eigenlijk nog wel uit? Een boek schrijven
of niet, zijn werk, vrienden, het kwam hem allemaal volkomen onbenullig voor.
‘Ze is er niet, ze is er niet.’
‘Betalen en eruit.’
In een verlaten, met lelijke stoelen gevulde hal probeerde hij ijzer met handen te
breken. In een belendende kamer ging het leven gewoon door. Flarden van een
telefoongesprek en gelach leken van heel ver tot hem te komen.
‘Ik heb mijzelve met mijzelve waargenomen / en beiden lachten achter elkanders
rug.’
Wat er in de brief stond die hij in een gesloten enveloppe bij zich droeg,
interesseerde hem niet het minst. Hij was nu geheel overgeleverd aan dit
maanlandschap van vergeelde muren, lelijke bruine deuren en een stapel jaren oude
tijdschriften.
‘Mijnheer Van de Dam komt u zo halen,’ sprak een vrouw. Hij knikte en smeekte
mijnheer Van de Dam in stilte om toch maar vooral op te schieten.
Ergens, ver vanuit de diepte kwam een angst opzetten. Een angst, zo sterk, dat hij
met geen macht ter wereld viel tegen te houden. Zijn handen omklemden het metalen
frame van de stoel en begonnen te knijpen. Zijn hart klopte als een razende en zijn
ademhaling versnelde. Iemand plaatste een stalen band om zijn hoofd die langzaam
werd aangedraaid. Hij ging staan zonder de stoel los te laten, haalde diep adem en
dacht: ‘ik moet erbij blijven.’ Maar het vertrouwen was te zeer geschonden om met
een simpele vermaning de rust weer te doen keren. Hij vluchtte het vertrek in waaruit
het telefoongesprek had geklonken en kroop ineen in een hoek. Een vrouw achter
een bureau keek met beroepsmatige interesse naar hem en schreef vervolgens verder
aan een rapport. ‘Hier houdt het op,’ dacht hij. ‘Ik ga straks met dingen gooien.’
De kamer waarnaar mijnheer Van de Dam hem verzocht had te volgen, deed in
lelijkheid niet onder voor de hal waar hij had zitten wachten. Naast Van de Dam,
een man met een arrogante blik in de ogen en een verveelde stem, bevond zich nog
iemand in het vertrek die Kruiper bleek te heten. Uiterlijk verschilden de mannen
nogal. Van de Dam was lang en slungelig en had rossig piekhaar, Kruiper daarentegen
was klein en
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gedrongen, zeg maar gerust vadsig, en had een beetje vettig, krullend zwart haar.
Beide weledelgeleerde heren straalden een uitzichtloze verveling uit. Van de Dam
keek Peter een moment onderzoekend aan en zei: ‘Vertelt u het eens, wat is er aan
de hand?’
De tunnel onder de rivier die de stad in tweeën snijdt, heeft veel tegeltjes. Hij
probeert een schatting te maken, maar verliest zichzelf in willekeurige getallen. Het
lijkt wel een enorme plastic buis die in het midden is doorgezakt, denkt hij. Water
blijft altijd in het midden van zo'n doorgezakte buis staan. Stel dat wij er ook nooit
meer uit komen, altijd in het midden van de tunnel moeten blijven. Het holle geluid
van hun voetstappen wordt verbroken door de mededeling van Beertje dat ze de
biografie van Alma Mahler gekocht heeft. Hij zegt dat zij een vreselijke vrouw was,
briljant, maar uiterst onbetrouwbaar.
‘Een hartenbreekster,’ hoort hij zichzelf zeggen.
‘Dat maakt haar juist interessant,’ zegt Beertje en kijkt hem even aan. Hij weet
dat ze gelijk heeft en vraagt zich af of alle vrouwen niet het leven van Alma Mahler
zouden willen leiden.
‘Alles is somber, ik slaap niet meer, heb nergens zin in, en...’ Zijn gedachten
verlaten hem. Hij wilde nog wat zeggen, maar wat?
‘Hoe is het met de eetlust?’
‘Ik heb weinig trek.’
‘Smaakt het eten u?’ Hij kijkt naar twee lijstjes met daarin foto's van lachende
kinderen. Kruipers kroost, of produkten van Van de Dam?
‘Obstipatie?’
De warmte hangt zwaar in het grote huis. Verfspatten bedekken haar tot op haar
bril. Aan de telefoon stelde hij voor om gezellig thee te komen drinken. Dat vond ze
een goed plan. Een potlood gaat met snelle, venijnige bewegingen over een wit vel
papier. Hij wordt in kaart gebracht. Alle lijnen van het afgelopen jaar komen nu
samen en zullen zijn gezicht vormen. Het laatste oordeel. Stilten, lange zinnen die
behoedzaam worden uitgesproken. Veel behoedzamer dan vroeger. Dan weer stilte.
Nu begint hij te praten. Hij hoort zichzelf praten en het is alsof hij vanaf een stoel
aan de andere kant van de kamer naar zichzelf zit te luisteren. Hij hoort zichzelf
praten zoals hij zichzelf hoorde praten toen hij twintig was. Een acteur met een tekst
die elke dag veranderd wordt. Hij is zo druk met het van buiten leren van die tekst
dat hij op weg naar huis vergeet uit de bus te stappen en noodgedwongen tot de eerste
halte in het volgende dorp moet blijven zitten. Wanneer hij uitstapt ziet hij jongens
naar hem wijzen, ze lachen hem uit. Een boosaardige souffleur fluistert hem teksten
in. Maar alles wat hij zegt boezemt hem angst in. Wat deze man zegt mag helemaal
niet, is bij wet verboden. Hij wil het ook niet horen. Toen was hij twintig, nu is hij
dertig. Wat is er eigenlijk veranderd? Waar is iedereen gebleven? Wat is er van hem
geworden? Zijn de mensen van vroeger hem ontvlucht of is het eerder andersom?
‘Obstipatie?’
Ze ziet er anders uit nu ze niet meer samen zijn. Hoe dat kan weet hij niet. Uiterlijk
valt er geen verandering waar te nemen, maar toch is ze niet meer dezelfde.
‘Ik heb nog hoop dat we weer bij elkaar komen,’ hoort hij zichzelf zeggen. Het
potlood dat even
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tevoren nog als bijna vanzelf zijn gang over het papier maakte, komt abrupt tot
stilstand. In haar ogen staan schrik en verbazing te lezen.
Ze schudt haar hoofd. ‘Ik wil niet dat je dat hoopt.’
‘Je kunt het toch niet uitsluiten dat we weer bij elkaar komen,’ probeert hij met
vrees in zijn stem. ‘Ik bedoel, dat weet je toch nooit?’
‘Je weet het niet, nee. En toch wil ik niet dat je het hoopt, als het niet gebeurt moet
ik je weer teleurstellen.’ Ze is een ander geworden zoals ze daar zit te praten.
‘Heb je dan zelf geen hoop meer dat het goed komt tussen ons?’
Ze signeert de tekening. ‘Nee, ik heb geen hoop meer.’
‘Maar je zou er toch moeite voor kunnen doen,’ klinkt zijn stem door de grotendeels
lege ruimte.
‘Ik heb geen zin om er moeite voor te doen.’
‘Obstipatie dus,’ constateert Van de Dam tevreden. ‘Zijn er dingen waar u nog
wel enig plezier aan beleeft?’ Hij kijkt de weledelgeleerde Van de Dam niet begrijpend
aan. ‘Kunt u bijvoorbeeld nog genieten van een warme kop thee?’
Hij bekijkt de tekening die Beertje van hem gemaakt heeft. Was zij een tovenares?
Zag zij dingen die voor hem verborgen bleven, kon zij de zin van het leven doortasten,
wist zij waarom alles was zoals het was? Was zij een godin? Beertje staart bezorgd
naar buiten. Hij vraagt zich af wie haar, enkele weken na hun eerste ontmoeting, op
hem af heeft gestuurd. Daar stond ze op een zaterdagmiddag, ineens, zo maar voor
de deur. En het volgende moment zat ze, ineens, zo maar op zijn bank. ‘Er zullen
nog veel meer mensen in je leven komen en die kan je niet allemaal met vragen
bestoken,’ klinkt het als van heel ver.
Hoe deden mensen dat, van een warme kop thee genieten? Hij zag alleen maar
mensen op weg, altijd op weg van het een naar het ander. Iedereen was altijd met de
toekomst bezig, op weg naar een doel dat dagen, maanden of jaren verder lag. En
als zo'n doel bereikt was waren er al weer andere plannen gemaakt die vervuld
moesten worden. Niemand stond ooit stil bij het heden, dat gaf maar onrust en
ontevredenheid. Allen keken uit naar die onbestemde periode waarin het echte leven
een aanvang zou nemen. Sommigen verwachtten het geluk op aarde van een betere
baan, anderen zagen de hogere levensvervulling in een kind waarvoor de juiste partner
zich te zijner tijd wel zou aandienen. Een verhuizing, andere vrienden, een grote
liefde, niets was te dol om de mensen het gevoel te geven dat hun tijd nog moest
komen. Alleen die broze beloften deden de mensen gehoorzamen aan de geboden
van de wekker en de chef op het werk. Daarom kwamen ze met hun van zelfkwelling
scheefgegroeide gezichten uit hun bedden om zich vervolgens door de ochtendspits
maar hun kantoren te begeven en wanhopig te pogen inhoud te geven aan een zinledig
bestaan. Misschien waren zij juist het uitverkoren volk, dat, lijdend in stilte, het kruis
droeg, tot de uitreiking van het gouden, met diamanten ingelegde speldje en de goede
pensioenregeling toe. Om dan de laatste tien jaar van hun leven te kunnen genieten
van een warme kop thee. Want zij die beseften dat nog geen duizend verhuizingen,
vrienden en grote liefdes de leegte
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konden vullen, waren pas goed de klos.
‘Een kop thee zegt mij niets. Er is eigenlijk niets dat mij nog iets zegt. Het is alsof
alles stilstaat, alsof er nergens meer beweging in te krijgen is. Ik lig in mijn bed en
als ik wakker word wil ik iets gaan doen, mijn huis opruimen, de afwas doen,
rekeningen versturen of wat dan ook. Maar het is net of een duistere kracht mij
vasthoudt, mij verbiedt in actie te komen. Alles komt mij zo zinloos voor. Dan ga ik
maar weer in bed liggen en val in slaap. Als je slaapt houdt de wereld op te bestaan.’
Verbaasd als een pop die, los van zijn buikspreker, voor het eerst zelf spreekt, laat
hij de zinnen tot zich doordringen. De dagen waren naadloos in elkaar overgegaan.
Waar vroeger werkdagen, afspraken met vrienden en het weekend een overzichtelijk
schema vormden, regen de dagen zich nu ongemerkt aaneen. Een oneindige snelweg
in een niet bestaand landschap.
Van de Dam en Kruiper zitten driftig te schrijven in hun blocnotes. Peter heeft het
gevoel dat ze niets begrijpen van wat hij heeft gezegd en dat ze het nooit zullen
begrijpen. Ze begrepen even veel of even weinig van mensen als alle anderen. En
van enige werkelijke interesse was al helemaal geen sprake. Ze werden, op grond
van hun boekenkennis, slechts geacht mee te kunnen reizen naar de peilloze diepten
waar het zo donker was dat een mens geen hand voor ogen kon zien. Maar zelf waren
ze nooit verdwaald. De woorden die ze zo ijverig op hun papiertjes neerkrabbelden,
dienden als bewijs dat ze wel degelijk geluisterd hadden en zich terdege in de zaak
hadden verdiept. Een welluidende, academisch geformuleerde eindconclusie deed
de rest.
‘Voelt u zich minderwaardig?’
‘Ja, dat is het,’ dacht hij. Hij knikte om aan te geven dat hij zich minderwaardig
voelde. En hij bedacht dat hij ook nee had kunnen zeggen, omdat het eigenlijk niet
uitmaakte wat je zei. ‘Nee’ was net zo'n goed antwoord.
Hij had het gevoel dat het leven een slecht toneelstuk was. Hij hoorde Beertje
zeggen dat ze van hem hield. Hij hoorde zichzelf zeggen dat hij van haar hield. Hij
kon het niet geloven en wist tegelijkertijd dat het waar was. Hij zag haar kussen met
lippenstift op velletjes wit papier. Van de Dam keek naar Kruiper.
‘Ik weet het wel,’ zei Kruiper. Van de Dam knikte.
Hij wist het ook.
Paul van der Schoor
Dit was het derde en laatste deel van het feuilleton De Weg Kwijt. De eerste twee
delen verschenen in Passionate 10 en Passionate 11.
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Postojnska Jama, 1967
De naam staat onder een bewogen foto alleen de ervaring van koud water
bleef me bij; een neiging,
ondanks de waarschuwing, mijn hand
naast de boot te laten slepen,
de berg in naar druipsteengrotten
die ontoegankelijk zijn
in mijn geheugen - hoge gewelven
die er mogelijk niet geweest zijn
werden zekerheid zodra het licht uitging
om de duisternis te ervaren, en de oerkreet
bij elkaar te blijven - in de stilte klonk
het alom druipen, drup na drup
van stalactiet op stalagmiet, bekeken
met onschuldige schoolkennis, de vorming
begrepen tijdens de les, de woorden onthouden uit het massief druppelt de herinnering
zich naar de toekomst - druipsteenformaties
maken het geluid zichtbaar van voor
het ontsluiten, van voor de schepping - afzetting,
ongemerkt meegenomen in het druipen
waar niemand luistert, zo traag,
groeit zich naar zich toe of het zo bedoeld is grillige druipsteenzuilen in naamloze kleuren,
nu een herinnering aan vlees - het is niet juist
dat we niet om mogen kijken, al verzuilen we
ons onbenoembaar op onze plaats,
we hebben de keus en daarmee kiezen we ons
op den duur naar ons toe - de foto,
mislukt en bewaard, toont ongemerkt
een vroeg besef van het vergeten
dat zich toegroeit naar het onbekende gewelven in het massief,
ontsloten om rond te kijken
op een georganiseerde reis ik heb daar in verwonderd.
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Het onbemand lichaam
de bedden waarop je bent gaan liggen
Kaváfis
Lichaam, herinner je dat verlangen,
de wanhoop die je hebt uitgestort;
herinner je dat toeval, dat stuurloos
achteroverlopen in die lange jas,
uitgezocht door een mode. Je kreeg alles
voor elkaar zonder iets te maken; liefhebben
deed je niet met die onbeholpen kracht
en je kende haar niet, verlangen dreef je,
je kende ze nog geen van allen.
Herinner je, wat een belofte,
hun lichaam zonder verleden, ogen
vol vertrouwen, twijfel die ze in jou
niet zagen. Die vrouwen; herinner je,
lichaam - je was nog onbemand de overgave waarmee je in hun verlangen viel.

Jan Dullemond
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Aforismen
Melkert: wacht maar tot je Simonsbanen krijgt.
Huiselijk geluk. Na verloop van tijd wordt dat iets wat je zelfs je ergste vijand
niet gunt.
Sex wordt minder belangrijk naarmate je ouder wordt. De eerste tienduizend
keer is 't nog leuk, daarna neemt de lol heel langzaam af.
De ware Messias zal niet rusten eer Hij uit de dood is opgestaan.
‘Twee verticaal. Dove communist. Zeventien letters.’
‘Gehoorapparatsjik.’
Het is buitengewoon onrealistisch om uitsluitend in de werkelijkheid te willen
leven.
(over recidivecijfers) Sommige pedofielen kun je wel blijven castreren.
De Derde Wereldoorlog is die tegen de onverschilligheid.
De meeste boshomo's vind je 's zomers op het naaktstrand bij Hoek van Holland.
Als ik het goed begrepen heb is het CDA inmiddels voor het homohuwelijk,
mits gesloten tussen man en vrouw.
Kees Versteeg
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Een merkwaardige bustocht
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Ter nagedachtenis aan Bob den Uyl (1930-1992)
Paula was niet veranderd, of nauwelijks. Ze was magerder geworden, taniger. Maar
haar ogen straalden als vroeger en haar glimlach overbrugde een periode van dertig
jaar. Ze had me een kaartje gestuurd: Paula M. nodigt je uit samen met familie en
vrienden haar 50ste verjaardag te vieren.
Ze woonde in een stille buitenwijk in A. Met de trein en de bus was ik er in
anderhalf uur. Anderhalf uur woonde ze bij mij vandaan! Er zijn mensen die dagelijks
twee keer anderhalf uur heen en weer reizen tussen hun huis en werk. Zo forensde
ik op een warme dag in september naar de liefde van mijn jeugd.
Het feest was al in volle gang toen ik de straat inliep. Al van ver hoorde ik het
gebonk van de muziek. De deur stond open. In de gang stonden de gasten elkaar te
verdringen. Veel zwart en grijs en parelkettingen en vlinderdasjes.
‘Dag Paula,’ zei ik, op een toon alsof ik haar gisteren nog had gezien.
‘Rudolf! Je bent niet veranderd!’
‘Jij ook niet. Hoe heb je me gevonden?’
‘Gewoon, in het telefoonboek. Zelfs de postcode staat tegenwoordig in het
telefoonboek.’
Paula. Er was een tijd dat wij elkaar de kleren van het lijf rukten, nu bood zij mij
zedig haar wang. Ze was getrouwd, en ze had twee zoons. De jongste was de bleke
slungel die zich ophield bij de geluidsinstallatie. Haar man, een blozende vijftiger
met grijs stoppeltjeshaar, stond bij de tafel met drank en ontkurkte de wijnflessen.
Hij moedigde iedereen aan zichzelf te bedienen. Ook de hapjes en de kazen.
‘Er is genoeg hoor. En Paula wordt maar één keer vijftig.’
‘We zien elkaar straks nog, als het wat rustiger is,’ zei Paula. Ze legde mijn bloemen
op een tafeltje en begroette nieuwe gasten.
Ik stortte me op de wodka en weerde de ijsblokjes af die Paula's man me wilde
aansmeren.
Het huis van Paula was mooi en groot. Ik dwaalde door onbekende kamers vol
mensen die ik niet kende. Ik probeerde iets van vroeger te herkennen, iets dat ik mij
van haar kon herinneren uit mijn jeugd. Wij hadden elkaar hevig bemind op het
gymnasium. Het was zo'n stormachtige liefde die je maar een keer in je leven
meemaakt, als je jong bent en de liefde nog moet leren kennen. Ik vulde mijn glas
bij. Nog steeds stroomden er nieuwe gasten binnen. Ik belandde in een slaapkamer
met een bed dat vol lag met jassen. Ook hier stonden feestgangers te praten met een
glas in de hand. Op het nachtkastje stonden ingelijste foto's van vreemden. Er was
een foto van Paula bij, die me een schok van herkenning bezorgde. De foto was
gemaakt in een tuin, Paula zat in de schaduw van een boom. Ze droeg een strohoed
en omvatte met beide handen een theeglas. Haar stralende lach. Het was mijn enige
houvast in deze vreemde omgeving. In een opwelling stopte ik de foto in mijn
broekzak.
Ik zocht de tafel met drank weer op, vulde mijn glas bij en ging op een leren
design-bank zitten in de woonkamer, naast een meisje dat op Paula leek - zo van
opzij gezien. Hetzelfde smalle gezicht. Lang blond haar, net als de Paula van
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toen (Paula's haar was nu kortgeknipt). Een dochter? Ze had alleen maar gesproken
over haar twee zoons.
‘Hoe heet je?’ vroeg ik.
‘Evelien,’ zei het meisje.
‘Wat is jouw relatie met de gastvrouw van vanavond?’
‘Mijn ouders kennen Paula en Ton van de tennisclub. Ze spelen vaak dubbel.’
Ton! Die man van haar heette Ton! Hij deed zijn naam eer aan. Ton mocht weleens
wat beter op zijn gewicht letten. Dat tennissen hielp niet veel. Volgens mij keilde
Ton na de wedstrijd veel te veel pilsjes naar binnen. Ik had medelijden met Paula als
ik mij voorstelde dat zij onder hem lag tijdens de geslachtsdaad. Hij kreunend bovenop
haar, zij kreunend onder zijn gewicht. Geslachtsdaad, wat een vies woord was dat
als je daarbij aan Ton dacht.
De alcohol gonsde door mijn hoofd. Mijn glas was leeg. Ik vroeg aan Evelien of
ik voor haar iets kon meenemen.
‘Een jus graag.’
Ze had mijn plaats op de bank vrijgehouden.
Ik ging weer zitten en legde mijn arm op de rugleuning achter haar. Ik vroeg of
ik mijn hand op haar borst mocht leggen.
‘Je bent dronken,’ zei ze en duwde mijn hand weg.
‘Paula en ik,’ zei ik - en ik hield een korte adempauze - ‘hielden heel veel van
elkaar. We zaten op dezelfde school, in de dezelfde klas. Het begon met samen
huiswerk maken. En het eindigde met samen neuken. We deden het overal. We
wandelden door de duinen en ze vroeg of ik haar wilde nemen achter een bunker uit
de Tweede Wereldoorlog. We gingen naar het strand en deden het in zee. We
wandelden in een bos en je raadt het al. Op een avond bracht ik haar naar huis, we
waren naar de bioscoop geweest. We konden niet wachten tot we op haar kamer
waren en deden het op de trap, terwijl haar ouders in de huiskamer televisie zaten te
kijken. Televisie was toen nog iets bijzonders moet je weten. Lang niet iedereen had
televisie in die tijd.’
Evelien sipte aan haar jus. Mijn verhaal maakte geen indruk. Onwillekeurig kwam
mijn hand weer op haar borst terecht. Ze duwde hem weer weg, maar minder ver
dan daarnet leek het.
‘We hebben toch allebei ons eindexamen gehaald,’ ging ik verder, ‘wonder boven
wonder. Na het examen ben ik gaan varen, ik wilde iets van de wereld zien. Overal
ben ik geweest. Zuid-Amerika, Singapore, Taiwan. Ze schreef me een brief dat ze
op me wachtte. Later schreef ze nog een brief. Ik heb haar brieven nooit beantwoord.’
Evelien stond op en zette haar glas neer.
‘Hufter,’ zei ze. ‘Je hebt haar laten zitten en daar ben je nog trots op ook.’
‘Nee, zo is het niet, Evelien. Je begrijpt me verkeerd,’ zei ik, maar ze was al
verdwenen in het feestgewoel. Ik voelde een sterke behoefte opkomen aan een nieuw
glas. Ton schoof de wodkafles al in mijn richting toen hij me aan zag komen. Ik nam
een greep uit de schaal met borrelnootjes en zocht Paula op. Ze stond te praten met
twee vrouwen van haar eigen leeftijd. Paula en haar vriendinnen. Drie dezelfde
vrouwen, alle drie bruin van de zonnebank. Ik drong me tussen hen in en sloeg mijn
armen om Paula heen. Ik drukte haar dicht tegen me aan en begroef mijn neus in
haar haar. Zo stonden we
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minutenlang tegen elkaar aangeklemd, als een dertig jaar oud standbeeld.
‘Je ruikt net als vroeger,’ zei ik.
‘En jij voelt nog net als vroeger,’ zei ze, terwijl ze zich lachend losmaakte uit mijn
omhelzing. ‘Je had toen altijd een rol pepermunt in je broekzak, weet je nog?’
‘Ja. Nu dit,’ zei ik. Ik haalde het lijstje met Paula's foto tevoorschijn. ‘Gevonden
in de slaapkamer. Ik was op zoek naar jou.’
Ik trok haar aan haar mouw en voerde haar mee, buiten gehoorsafstand van de
vriendinnen.
De foto zette ik op een tafeltje achter haar.
‘Paula, ga met me mee. We gaan er samen vandoor. Laten we een nieuw leven
beginnen, jij en ik. Laten we de vergissing uit onze jeugd goedmaken.’
‘Rudolf, wanneer word je eindelijk eens volwassen.’
‘Nooit! Nooit! Ik bel je volgende week, Paula. We gaan naar een hotel. We
bestellen champagne. Laten we nog één keer gelukkig zijn.’
‘Maar Rudolf, ik bèn gelukkig.’
‘Niet zoals toen met mij.’
‘Sorry.’
Paula moest zich weer met haar gasten bemoeien. Een ouder echtpaar kwam
afscheid nemen. Ze bedankten Paula voor de leuke avond. Paula had gelijk, ze was
gelukkig. Als ze het haar gasten naar de zin kon maken was ze gelukkig. Ik moest
ook maar weer eens opstappen. Ik had teveel op. Ik moest ophouden met mijn rare
praatjes.
‘Ik smeer 'm, Paula.’
Ze legde haar hand op mijn arm.
‘Kom een keer eten, Rudolf. Ton zal dat leuk vinden. Neem je vrouw mee.’
‘Ik ben gescheiden.’
‘Neem dan je vriendin mee.’
‘Hoe weet je dat ik een vriendin heb?’
‘Ik raadde het. Ik ken je Rudolf. O ik ken je zo goed.’
Nog een omhelzing.
‘O ja, nog iets,’ zei Paula, nadat ze zich voorzichtig uit mijn armen had losgemaakt.
Ik verwachtte dat ze een bekentenis zou doen, dat ze zou meedelen dat ik de vader
was van haar oudste zoon of zoiets. Maar het ging over het openbaar vervoer. Paula
vertelde dat er op dit uur in A. geen gemeentelijke bussen of trams meer reden. Uit
bezuiningsoverwegingen had de gemeente het openbaar vervoer 's avonds na acht
uur uitbesteed aan particuliere busondernemingen. Er reden allerlei bussen en busjes
rond die hun diensten aan de nietsvermoedende passagiers aanboden. Ze stopten op
verzoek en volgden de vreemdste routes door de stad. Daar moest ik rekening mee
houden. Er reden ook illegale taxi's, maar een taxi kon ik beter niet nemen, want die
vroegen woekerprijzen.
‘Ik kom wel bij het centraal station,’ zei ik.
Beneveld door drank en weemoed liep ik naar de bushalte. Met een beetje geluk
zou ik de trein van kwart over elf naar R. nog kunnen halen. Het was een zachte
avond. Bij de bushalte stond een groepje mensen te wachten. Na tien minuten stopte
er een bus. Centraal station, stond er op het verlichte bord boven de voorruit. En op
de zijkant van de bus stond in grote witte letters: Jacob's Plezierbus.
Ik stapte als laatste in.
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Achter het stuur zat een vrouwelijke chauffeur met hoog opgestoken blond haar. Ze
droeg een te krap chauffeursjasje en was bezig haar lippen te stiften in de
achteruitkijkspiegel. We werden welkom geheten door de conducteur. Zijn pet stond
jolig op zijn achterhoofd. Hij droeg zo'n ouderwetse leren geldtas op zijn buik. Het
was Jacob zelf, Jacob van Jacob's Plezierbus. Hij had een microfoon in zijn hand en
praatte als een echte reisleider.
‘Kom boven, kom boven. Onze chauffeur van vanavond is Ada. Ada zeg eens dag
tegen de mensen.’
De blonde chauffeur keek achterom en zwaaide naar ons. Toen ik mijn strippenkaart
tevoorschijn haalde woof Jacob die weg.
‘De strippenkaart geldt niet op deze bus. Betalen doet u straks maar, aan het einde
van de rit. Dan maken wij de balans op van de gemaakte kosten.’
Jacob dirigeerde de binnengekomen passagiers naar hun plaats in de bus.
‘Gaat u daar maar zitten, naast die mevrouw. Vindt die mevrouw best gezellig,
niet waar mevrouw?’
Jacob had mij naast een meisje geplaatst met grijze ogen en een smal bleek gezicht.
Ze zat een boek te lezen. Ze had lang blond haar en droeg een zwarte lakjas. Ze leek
een beetje op Paula. Dezelfde ogen, dezelfde lijn van haar neus. Ach, onzin. Ik wilde
in elke vrouw die ik tegenkwam mijn liefde van vroeger herkennen.
De bus was half vol. Echtparen na een avondje uit, en een aantal alleenreizende
mannen en vrouwen. De mannen die instapten werden door Jacob naast een van de
vrouwen gezet. En de vrouwen naast een man. Achter mij zat een echtpaar van
middelbare leeftijd met boodschappentassen op hun schoot.
We stopten. Twee oude dametjes hesen zich de bus in.
‘Centraal station, conducteur?’
‘Jazeker dames, kom maar boven.’
‘Duurt het nog lang? We moeten de trein halen.’
‘Na elke trein komt er een volgende trein,’ zei Jacob filosofisch.
Hij plaatste de oude dametjes op de bank voor me. Druk pratend liep Jacob heen
en weer op het middenpad. Af en toe praatte hij over zichzelf in de derde persoon,
als een acteur die ook de regie-aanwijzingen uitspreekt.
‘Jacob loopt nu naar voren om tegen Ada te zeggen dat we verder gaan. Zit iedereen
lekker? Ja? Ada karren maar.’
Met een zucht gingen de portieren dicht. Ik keek naar het meisje naast me. Ze zat
te lezen en keek niet op of om. Toen de bus optrok raakte ik met mijn knie even haar
lakjas aan. Ze keek op, glimlachte flauwtjes en verdiepte zich weer in haar boek.
De bus maakte weer een bocht en ze raakte mij weer aan, nu met haar schouder.
Ze leunde zo ver opzij dat ik de titel van het boek kon lezen. Maanlicht op het water.
In een cirkel op het omslag waren een man en een vrouw getekend die elkaar vurig
omhelsden.
Ik keek naar het meisje. Naar haar blanke hals, die in de kraag van de lakjas
verdween. Mijn fantasie sloeg weer op hol. Wat zou ze aan hebben onder die lakjas?
Niks misschien wel. Ik herinnerde me een avond, lang geleden. Paula en
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ik zaten in de bioscoop. In de pauze ging ze naar het toilet. Ze kwam terug met twee
ijsjes. Toen de zaal donker werd frommelde ze me iets in mijn hand. Het bleek haar
zwarte slipje te zijn. Ik heb het maandenlang meegedragen in mijn jaszak. Als een
trofee.
Veel tijd om verder te fantaseren had ik niet, want Jacob eiste weer alle aandacht
op van de passagiers.
‘We maken er een leuke rit van vanavond. Links van u ziet u een oude
jeneverstokerij. Daar stoken ze al jenever vanaf de zestiende eeuw, volgens een oud
familierecept. Ik heb trouwens best trek in een borrel.’
Onze reisleider opende het koelkastje naast de bestuurdersplaats en haalde een
kruik jenever en een handvol glaasjes tevoorschijn. Hij deed er alles aan om het zijn
passagiers naar de zin te maken.
‘Ome Joop?’ riep hij tegen een oudere man met een kaal hoofd die vooraan zat in
de bus.
Hij hield de kruik omhoog.
‘Als dat zou kunnen,’ antwoordde ome Joop.
‘Hier pak an.’
Jacob zelf nam ook een flinke slok.
‘Nog meer liefhebbers?’
Zwaaiend met de kruik en de glaasjes liep Jacob door de bus. Hier en daar stak
iemand een vinger op, waarop Jacob zonder een druppel te morsen een glas volschonk.
‘Heb je ook wodka, Jacob?’ vroeg ik, toen hij bij mij in de buurt kwam.
‘Wodka? Nee. Wel bessen of een citroentje.’
‘Doe maar een spa,’ zei ik. ‘En doe er een tik in.’
Daar kwam Jacob al weer aan met mijn glas. Wat een service kreeg je tegenwoordig
als buspassagier in A. Ik nam een slok. Het meisje naast me keek niet op of om. Ze
leek me meer het type voor rode wijn. En dat had Jacob niet in de aanbieding. We
reden weer.
‘Rechts van u ziet u een loodgietersbedrijf,’ zei Jacob, naar buiten wijzend. ‘Dit
was vroeger een bordeel. Prins Hendrik was hier in zijn tijd kind aan huis.’
‘We gaan toch wel naar het centraal station conducteur?’ vroeg een van de oude
dametjes voor me. Ze keek op haar horloge. ‘Over een kwartier vertrekt onze trein.’
‘Geduld, mevrouw,’ zei Jacob. ‘Kan ik u ook van dienst zijn met een glaasje?
Bessen misschien? Of een citroentje?’
De dames keken elkaar geschokt aan en zwegen. Ada draaide geroutineerd aan
het stuur. We reden over een kade langs donker water. In de verte was een zee van
lichtjes.
‘We gaan richting haven mensen,’ riep Jacob opeens. ‘De haven bij nacht, dat zie
je niet elke dag. Elke dag, haha, hoor mij nou.’
‘Conducteur, we hebben haast,’ zei een van de oude dametjes.
Jacob ging gehurkt naast hen zitten.
‘Haast? Waarom? Waarom hebben zulke lieve oude dametjes als jullie haast op
een avond als deze? Geniet toch van het uitzicht. De lichtjes, de haven bij nacht.’
‘We moeten onze trein halen.’
‘Dan nemen jullie toch de volgende trein?’
‘U bent een brutale vlegel.’
Jacob stond op.
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dames bleven zitten. Het was stikdonker buiten. De desolate omgeving nodigde niet
bepaald uit om uit te stappen en op een andere bus te wachten. Die kon nog weleens
lang op zich laten wachten.
Net toen Ada weer wilde optrekken werd er tegen een van de ramen van de bus
getikt. De portieren zwaaiden open en er kwamen twee vrouwen binnen. Ze wankelden
op hoge hakken. De een was blond, de ander donker.
Jacob riep zijn bekende groet. De vrouwen stonden uit te hijgen. Ze hadden hard
moeten hollen om de bus te halen.
Jacob hield een van hen zijn microfoon voor.
‘Welkom in Jacob's Plezierbus. Hoe heet je?’
‘Jolanda.’
‘Jolanda, wat een mooie naam. Jolanda wat zijn je hobby's.’
Het leek wel zo'n goedkope quiz van Veronica.
‘Nou eh... koken. En winkelen,’ zei Jolanda.
‘En wat nog meer?’ drong Jacob aan.
Jolanda fluisterde hem iets in het oor.
‘Weet u wat ze zei?’ riep Jacob tegen niemand in het bijzonder. ‘Knuffelen. Jolanda
houdt van knuffelen. Nou, die meneer houdt vast en zeker ook van knuffelen, hè
meneer. Hij dropte Jolanda naast een dikke man in een regenjas ergens in het midden
van de bus. De man sloeg meteen zijn arm om haar schouder.
‘En jij, hoe heet jij?’ vroeg Jacob aan het andere meisje.
‘Patricia,’ zei ze verlegen.
‘Patricia. Patries, zeg eens, wat is jouw hobby.’
‘Zingen.’
‘Zingen, maar dat is leuk! Mensen, Patries gaat iets voor ons zingen. Ada, zet eens
een bandje op.’
Ada stopte een bandje in de cassetterecorder in het dashboard en de bus was opeens
vol muziek. Patricia pakte de microfoon van Jacob over. Ze begon een liedje te zingen
van Marylin Monroe. I wanna be kissed by you, by you and nobody else but you,
klonk het door de luidsprekers.
Heupwiegend liep Patricia over het middenpad en onder het zingen zoende ze de
microfoon. Het leek net echt, maar het was playback. Af en toe gaf ze een van de
passagiers een tikje op de wang. Iedereen keek geamuseerd toe, behalve de twee
oude dametjes. Ze zaten demonstratief op hun horloge te kijken. Ik had me er al bij
neergelegd dat we de trein van kwart over elf naar R. niet meer zouden halen.
Ongetwijfeld reed er nog een nachttrein.
Toen het liedje uit was klapten we in onze handen. Ada wierp kushandjes. De bus
was intussen steeds verder het havengebied ingereden, en dat was niet in de richting
van het centraal station. Op een open plek aan de waterkant stopten we. Ik had geen
haltebord gezien en er stapten ook geen nieuwe passagiers in. Ada zette de motor
uit. Het zag er naar uit dat we hier voorlopig zouden blijven staan.
‘Jacob's Plezierbus maakt een plezierstop, mensen,’ riep Jacob. ‘Ome Joop gaat
met Ada naar buiten om een wandelingetje te maken, niet waar ome Joop?’
En inderdaad, de man voorin de bus die Jacob ome Joop had genoemd liep naar
de uitgang, met onze chauffeur Ada in zijn kielzog. Ome Joop stopte Jacob een biljet
in zijn handen, dat snel in de leren tas verdween. Ada en ome Joop
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liepen hand in hand over de onverlichte kade naar een trap aan de waterkant, die naar
beneden leidde.
Ze verdwenen achter een stenen balustrade in het donker.
‘Wie volgt,’ riep Jacob. ‘Niet allemaal tegelijk.’
Een man en een vrouw een paar banken voor mij stonden op. Weer zag ik een
biljet in Jacob's knuist verdwijnen. Ik begon het te begrijpen. Dit was geen gewone
bus, dit was een rijdend bordeel, een hoerenbus die 's avonds door de stad reed om
overal klanten op te pikken. We waren blijkbaar gestopt bij een afwerkplek.
Ongetwijfeld aangelegd met subsidie van de gemeente. A. had een internationale
reputatie hoog te houden op seksgebied en dit was de nieuwste ontwikkeling. Een
afwerkplek voor buspassagiers. De buitenlandse kranten konden er weer naar hartelust
op losschrijven. Dutch Pleasure Bus Brings Passengers to... wat was afwerkplek
eigenlijk in het Engels?
Ik keek opzij. Het meisje naast me zat naar buiten te kijken. In de weerspiegeling
van de ruit zag ik haar bleke gezicht. Het boek lag dichtgeklapt op haar schoot. Zij
was natuurlijk een gewone passagier, argeloos ingestapt net als ikzelf en de twee
dametjes voor ons.
‘Conducteur?’ riep een van hen weer tegen beter weten in. ‘Onze trein!’
‘Sorry dames, oponthoud.’
Bijna iedereen had de bus nu verlaten. Ik vroeg me af waar al die paartjes naar toe
gingen. Ze waren via de stenen trap naar beneden gegaan. Ik stond op en verliet de
bus. Het was aardedonker op de kade. De verlichte bus verspreidde een zacht schijnsel
over het trottoir. In de verte gingen lichtjes voorbij van passerende schepen.
Ik liep naar de balustrade en keek naar beneden. De trap leidde naar een steiger.
Aan de houten palen in het water hingen autobanden. Er lagen geen schepen
afgemeerd. In de stenen muur onder aan de balustrade was een rij klapdeurtjes, zoals
in een zwembad. Sommige deurtjes stonden open, andere waren dicht. Ik hoorde
verrukte kreetjes.
Onder aan de trap stonden een man en een vrouw. Ik herkende Jolanda en de man
in de regenjas die zijn arm om haar schouder had gelegd.
‘Wat doen we,’ hoorde ik Jolanda zeggen. ‘Binnen of buiten?’
‘Buiten lijkt me wel wat,’ zei de man. ‘Het is er warm genoeg voor.’
‘'s Zomers ga ik nooit naar binnen,’ zei Jolanda. ‘Het is zo benauwd in die hokjes.’
Ze opende een van de klapdeurtjes en trok een rubber matras tevoorschijn.
Jolanda en de man begonnen zich uit te kleden. In het nachtelijk duister ontwaarde
ik steeds meer bleke lichaamsdelen. De kleren lagen in twee donkere stapeltjes naast
de matras.
‘Verrek, die lui zijn buiten aan het vozen,’ hoorde ik een mannenstem zeggen. ‘Ze
trekken zich tegenwoordig ook nergens meer wat van aan.’
Het echtpaar met de boodschappentassen, dat achter mij in de bus had gezeten,
stond naast me. Beiden keken geboeid naar het tafereel beneden ons. Je kon er niet
veel van zien, maar je kon je er wel een hoop bij voorstellen.
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‘In de open lucht,’ zei de vrouw. ‘Kom mee, Piet. Dat wil ik ook. Zoiets hebben we
nou nog nooit gedaan.’
Ze liepen haastig de trap af.
Jacob zat op de treeplank en bouwde een sjekkie. Er kwam iemand naar boven.
Het was ome Joop. Ada hoorde of zag ik nergens.
Ik voelde een hand op mijn arm. Naast me stond het meisje met de lakjas. Ze boog
zich over de balustrade en keek naar beneden.
‘Hebben ze elkaar al?’ vroeg ik.
Ze keek me vragend aan. Haar bleke gezicht glansde in het licht van de bus.
‘Je boek,’ verduidelijkte ik.
‘Ik heb het nog niet uit.’
‘Hoe heet je?’ vroeg ik.
‘Sst.’
Ze legde haar wijsvinger op haar lippen. De lakjas viel open en ik wist dat ook
wij naar beneden zouden gaan.
Rob Scherjon
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Een messias in Holland
De menigte dringt op naar
de hekken rond het plein,
een groot, gebonden, zondig
dwingen, zin verliezend,
besef van tijd, van ledematen,
de dingen van de dag.
Daar op het plein rijdt
de man in het wit op een
door huurlingen getrokken
wagen, achter met penselen
aangebracht, verbazingwekkend
lachen, achter zelfbedachte,
rituele handgebaren, op een
spoor van stilgevallen
vragen en deelt uit van zijn
leeg omrande leegte aan
wie achter hekken staan en
niet tot bedaren kunnen komen.

Thom Schrijer
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De receptie
Er is een hoog geluid van
glazen mensen tegen glas,
enigszins gedempt door zoekend
dik tapijt en zachte wanden.
Rook en stemmen drijven op de
eindigheid van het laatste
middaguur en handen en verwijde
ogen dansen langs het snel te
blussen vuur van drank met
kort gekende euforie.
Er is de schijnbeweging van
ontmoeten, het amusante voor
de voeten lopen van elkaar,
de opgebonden taal en de
ontkleurde woorden, het
dienstbaar draaien van
bedienend personeel, even
boosaardig als vitaal.
Er is het langgschakeld
drinken en het hoge klinken
van leegte tegen ongeremd
doorschijnend zijn.

Thom Schrijer
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De werker
Hij wordt wakker van het dringen
van een dag, de ochtendsits, de
dunne handen op zijn schouders.
Hij is houder van records zonder
betekenis. Van zijn tijd bolt hij de
uren uit in bange dienstverbanden.
Door productielijnen overmand, zijn
hoge toon verzand in wrevel, wil
hij vandaag alleen maar rekenen in
soorten van verdwijnen, uit zijn
systemen weggeschreven zijn.
Vandaaf wil hij plaats vinden in
een fietser op een plein, een fietser
die rondrijdt op een plein en
binnensmonds hele nieuwe zinnen zegt.

Thom Schrijer

Passionate. Jaargang 3

59

Passionate. Jaargang 3

60

Ten slotte
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Harold Brodkey's laatste boek is verschenen. In This wild darkness - the story of my
death beschrijft hij zijn gedachten en herinneringen terwijl zijn lichaam wegkwijnt
door AIDS. Tot op de dag van zijn dood in januari '96, heeft Brodkey aan het boek
gewerkt.
Wat doet een dodelijke ziekte met je? Dat is de belangrijkste vraag die Brodkey
zichzelf stelt in This Wild Darkness. Hij beschrijft zichzelf als een man die leefde
zonder woede. Iemand die op een terras aan het water zit en kijkt, iemand die
conversatie hoger acht dan wat ook. ‘Journalistieke opwinding’ was nooit iets voor
hem. Een evenwichtige man voor wie volgens sommigen niets er werkelijk toe deed.
Die op jonge leeftijd besloot dat hij een schrijver was. Die in zijn leven vier boeken
produceerde en - en dat zijn mijn woorden - kalm maar zonder hapering werkte aan
een oeuvre dat schaamteloos persoonlijk was. Dat een aanslag was op ieders intellect
maar ook ongekend sensueel. Iemand die met Proust en Joyce werd vergeleken maar
ook een charlatan genoemd werd. Die briljante korte verhalen schreef maar zijn
levenswerk, de ruim 800 pagina's dikke roman The Runaway Soul, door velen
neergesabeld zag.
Het gevoel van miskenning valt op diverse plaatsen terug te vinden in This Wild
Darkness. Brodkey beschrijft de jaloezie in New York's literaire kringen. Steeds de
discussie aangaan, het zich verdedigen voor de eigen pretenties - hij heeft zich er te
vaak toe laten verleiden. Maar het weerhield hem niet zijn boeken te schrijven zoals
hij het wilde.
Op het moment dat zijn ziekte zich manifesteerde, veranderde alles. De oude
evenwichtigheid verdween, de veranderende fysieke werkelijkheid was
allesoverheersend. Tintelend bloed, hoge koorts, koud zweet, ademnood,
bortsvliesontsteking, het leven dat over begon te gaan in dood. ‘Alles was verstikking
en het oordeel van de dood, de luizige democratie en chemische vlagen van malaise
en hitte, trekkende koorts en het luie maar drukke sudderen van de ziekte in mij.’ Er
kwam geen openbaring, geen diepere betekenis werd onthuld, er was alleen nog
ademhaling en het besef dat enkel dat nog telde. Geluksgevoelens gaf het hem, bij
vlagen. Na jaren van hard werken, zegt Brodkey, voelde hij ineens dat hij leefde,
completer en echter dan hij lange tijd gedaan had.
Het ontbreken daarbij van zingeving, de stilte van God zoals hij het noemt, is geen
teleurstelling. Nooit zocht hij immers naar een vaste betekenis van leven of dood,
hij verlangde alleen naar meer of minder ervan. Hij accepteerde het voorbijgaan van
dingen; betekenis verschijnt, gaat weg, en keert terug in onzuivere versies ervan. Het
leven in het nu, sterker dan ooit tijdens zijn ziekte, was voor Brodkey geen probleem.
Maar voor de Amerikaanse cultuur waarin hij leefde was het wel een probleem. Het
is een land van ‘how to’, waar voor ieder probleem handboeken geschreven worden,
want voor alles moet er een oplossing zijn. Waar men niet aan iets werkt maar voor
iets: het utopische ideaal, het dwangmatig optimisme, ‘the forward-looking thing’.
Maar hoe kun je optimistisch zijn voor het moment, zonder hoop?
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Daarom hield Brodkey zijn ziekte lang verborgen. Een dergelijke werkelijkheid, zegt
hij, is verboden in zijn land. Maakt hij het openbaar, dan maakt men hem tot een
anekdote. Men onderkent niet, maar heeft opinies en denkt dat men zo de waarheid
spreekt. Jezelf doen gelden, iets vinden van iets is van groot belang, liefst door het
te verkondigen in het openbaar, op feesten of in de krant. Daarom is de Amerikaanse
cultuur verdeeld in groepen, minderheden die allen om aandacht schreeuwen. Alles
wordt ingedeeld. Een getrouwd schrijver die AIDS heeft schept in zo'n cultuur teveel
verwarring; niet een groep zou zich met Brodkey identificeren, wist hij, of zelfs zijn
homoseksuele kant erkennen. Bovendien is men in Amerika bang voor seks. Het is,
net als alles, een anekdote, een mening, ‘het paradijs voor de nachtmerrie, een
obsessie, of een idylle van hitte of wat dan ook.’ Maar een fact of life is het niet.
Toch besloot hij uiteindelijk de waarheid te spreken - hij wilde niet zijn zoals de
mensen om hem heen. Wat Brodkey gevreesd had gebeurde, maar het deerde hem
steeds minder. Er was alleen nog hij, zijn vrouw en zijn ziekte. Ik wil geen solidariteit
meer, zegt hij zelfs tegen het einde. Ik doe wat ik doe en naar de hel met de rest.
Jullie zijn niets meer dan mythes in mijn hoofd, rollenspelers op een toneel dat mij
niet meer interesseert.
Niettemin is het einde slopend, want het lichaam is op. Herinneringen vervagen,
het gevoel van identiteit neemt af. Identiteit is niet meer dan een spel in het aangezicht
van de dood. Natuur neemt het over, rekent af met de gewichtigdoenerij van mensen
over hun leven en wat ze betekenen. Brodkey verwacht niet meer begrepen te worden,
maar hij houdt van zijn boeken. Je kunt moe zijn van de wereld, maar toch naar
werkelijkheid blijven verlangen. Daarnaar heeft hij gestreefd, ook in zijn werk. Het
laatste beeld: Brodkey staat op een vlot, net in evenwicht op een woelige rivier. De
schokken in zijn lichaam voelt hij in zijn hoofd. ‘Vrede? Dat was er nooit in de
wereld. Maar in het buigzame water, onder de hemel, los van de oever, reis ik nu en
hoor mezelf lachen, eerst gespannen en dan met verwondering. Het is overal om me
heen.’
Erik Brus
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Aforismen
En nog steeds is niemand op het idee gekomen om invalidentoiletten een keer
geschikt te maken voor validen.
Ik ben zo langzamerhand de enige jonge schrijver in deze stad van middelbare
leeftijd.
Het leven is de meest voorkomende erfelijke ziekte, op sterven na.
Bestond er maar een Melkertbaan waarin je heel de dag om Bambi mocht huilen.
Toeval is God in een opportunistische bui.
Ja ja, moet je die Muskens 'ns horen als je een hostie komt stelen.
Zeg nooit dat je geen moeite hebt met de dood, want voor je 't weet zit je met
een jolige dominee aan je sterfbed.
------------------------------------------Kees Versteeg
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Door de auteurs
Richard Dekker '69
probeert het achterwerk van een Heemskerk, de charme van een Brus, de
gedrevenheid van een Van Strien en het logisch denken van een Houthoff te
combineren tot de ideale Passionate-redacteur.
Jan Dullemond '52
is nog volop bezig zijn poëzie te ontwikkelen, want ‘wie met zevenendertig jaar
poëzie begint te schrijven is op zijn vierenveertigste nog met jeugdwerk bezig’. Hij
publiceerde in de tweede ronde en vorig jaar verscheen zijn eerste dichtbundel In
het voorbijgaan bij uitgeverij Dimensie in Leiden.
Rob Scherjon '38
werk als voorlichter bij de Gemeentebibliotheek Rotterdam. Hij schreef drie
detectiveromans, waarvan de laatste dit voorjaar bij de Rotterdamse uitgeverij Ad.
Donker is verschenen onder de titel Geld maakt gelukkig. Op het ogenblik werkt hij
aan een verhalenbundel, De walnoot.
Paul van der Schoor '61
werkt als free-lance journalist en behoort tot de groep van jonge en talentvolle
Rotterdamse schrijvers die weigert uit de stad weg te trekken. Hij publiceerde in Sic.
Zijn eerste novelle, De weg kwijt, verscheen de afgelopen maanden in drie delen in
Passionate.
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Thom Schrijer '37
is coördinator van Stichting Weerwoord en nauw betrokken bij de organisatie van
het Rotterdamse podium Poëzie in De Consul.
Hij won meerdere poëzieprijzen en publiceerde o.a. in de tweede ronde en de
Vlaamse tijdschriften Appel en Concept.
Peter Swanborn '63
werd geboren op de Gooise matras en publiceerde in De Gids en Mosselvocht. Op
zondag 8 december zal hij zijn opwachting maken tijdens het maandelijkse podium
van de Rotterdamse stichting Weerwoord, genaamd Poëzie in De Consul. Allemaal
komen kijken dus!
Kees Versteeg '59
is hard op weg de oversteek te maken van dolende dertiger naar veerkrachtige
veertiger. De politiek geëngageerde aforist is regelmatig op de opiniepagina van het
Rotterdams Dagblad te vinden. Op het ogenblik werkt hij aan de afronding van zijn
dagboek Van kaars tot kunstlicht.
Bert Heemskerk

Passionate. Jaargang 3

70

Passionate. Jaargang 3

71

Verkooppunten Passionate
AMSTERDAM

Atheneum, afdeling Nieuwscentrum,
Spui 14-16

DELFT

Boekhandel De Omslag, Wijnhaven 16

DEN HAAG

Boekhandel Paagman, F. Hendriklaan
217

LEIDEN

Kooyker, Breestraat 93

OUD-BEIJERLAND

Boekhandel Edel, Molendijk 4-6

ROTTERDAM

Biebshop, Centrale Bibliotheek
Hoogstraat 110
Boekhandel J.van den Bos, Witte de
Withstraat 68
Van Buul boeken-tijdschriften, Meent
119
Dodorama, Rochussenstraat 169
Donner boeken, afdeling literatuur,
Lijnbaan 150
Van Gennep, Oude Binnenweg 131 b
Oosterboekhandel J. Amesz,
Voorschoterlaan 145
Stichting Passionate, Rochussenstraat
281 c (voor abonnementen en oude
nummers, tel: 010 477 24 92)

SCHIEDAM

Boekhandel J.S. van Leeuwen,
Broervest 44

UTRECHT

Literaire Boekhandel Lijnmarkt,
Lijnmarkt 17

Passionate. Jaargang 3

VLAARDINGEN

Boekhuis Den Draak, Veerplein 33

Passionate. Jaargang 3

