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[Nummer 8]
Medewerkers
Computer, bijgenaamd Auto-Beatnik. Voor het vervaardigen van het in dit
nummer gepubliceerde gedicht had de machine een keuze uit 850 woorden
en 32 combinaties van zinnen.
CASSIUS MARCELLUS CLAY IV, Louisville (USA) 1943. Olympisch kampioen
halfzwaargewicht Rome 1960, wereldkampioen zwaargewicht 1963.
CONSTANT (NIEUWENHUYS), Amsterdam 1922. Initiatiefnemer en manifestator
Experimentele groep Reflex (1948), medeoprichter Cobra (1949), Internationale
des Artistes Expérimentaux. Spatiaal-coloristische, urbanistische experimenten,
tot 1960 lid van de Internationale Situationniste. Sinds 1958 bouwend aan
New-Babylon, waaraan hij in Randstad 2 een studie wijdde. In 1963 verschenen
tien litho's met tekst van Simon Vinkenoog: New Babylon, preambuul voor een
nieuwe wereld.
R.A. CORNETS DE GROOT, Bandoeng 1929. Onderwijzer in Den Haag. Opstellen
in o.m. De Gids en Randstad over o.m. Gerrit Achterberg en Simon Vestdijk.
JAN G. ELBURG, Wemeldinge 1919. Publiceerde de dichtbundels Serenade voor
Lena, (1942), De distelbloem (1944), Klein t(er)reurspel (1947), Door de nacht
(1948), Laag Tibet (1952),
A.B.
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De vlag van de werkelijkheid (1956), Hebben en zijn (1958) - deze laatste drie
gezamenlijk herdrukt als Drietand (1960) - en De gedachte mijn echo (1964).
RALPH GINZBURG, Brooklyn N.Y. 1930. Auteur van An Unhurried View of Erotica,
100 Years of Lynching, uitgever van Eros, a new quarterly on the joy of love
(‘in its every manifestation’), medewerker aan verscheidene Amerikaanse
tijdschriften: Esquire, Look, Fact, e.a.
F.M. TEN HARMSEN VAN DER BEEK, Blaricum 1927. Publiceerde gedichten in
Podium, Tirade en Vrij Nederland.
RUUD KUYPER, Rotterdam 1937. Sinds 1958 jazz-medewerker Nieuwe
Rotterdamse Courant, als jazz-musicus o.m. reizen naar Joegoslavië, India,
Pakistan. Tekstschrijver Veronica-programma Jazz Journaal, Nederlandse
bewerking van The Jazz Scene (van Francis Newton) geheten De Jazzwereld
(1964).
HENK LEFFELAAR, Amsterdam 1929. Groeide in Sumatra op, keerde in 1946
terug naar Nederland, doctoraal 1954. Journalistieke studie en arbeid in de
Verenigde Staten, nu als reisredakteur verbonden aan de GPD-combinatie.
Publiceerde Het kaartenhuis in Dixie (1958) en Leven op rantsoen, in het
Amerikaans verschenen als Through a harsh dawn (1963).
CEES NOOTEBOOM, Den Haag 1933. Philip en de anderen (roman, 1955), De
doden zoeken een huis (gedichten, 1956), De verliefde gevangene (verhalen,
1958), De zwanen van de Theems (toneel, 1959), Koude gedichten (1959),
Het zwarte gedicht (1960), De ridder is gestorven (roman, 1963), Een middag
in Bruay (columns uit de Volkskrant, 1963). Gesloten gedichten (1964).
OCTAVIO PAZ, Mexico 1914. Dichter en kritikus (The romantic agony), kultureel
attaché Mexikaanse ambassade in Parijs. Bundels poëzie o.m. Libertad bajo
palabra (1949), Piedra de sol
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(1957) en La estación violenta (1958).
DANIEL PERSYKO, Warschau 1938. Ontvluchtte met vader (psycho-analist) via
Zweden naar V.S. Reed College, sociologie. Na zijn promotie een lange reis
naar Mexico, Marokko en Engeland, waar hij gearresteerd werd. Een van zijn
vroegste jeugdherinneringen ‘het spelen met menselijke kadavers alsof het
grote poppen waren’. Zijn adres: C 4902, H.M. Prison, Wormwood Scrubs,
Londen W. 12.
PETER SCHAT, Utrecht 1935. Studeerde bij Kees van Baaren, Matyas Seiber en
Pierre Boulez. Componeerde Septet (YSCM-festival, Straatsburg 1958), Oktet
(in opdracht van OKW), Mozaïeken voor Orkest (YSCM-festival, Keulen 1960),
Entelechie I (Donaueschinger Musiktage 1961), Signalement (Domaine Musical,
Parijs 1962), Entelechie II (in opdracht van OKW), Improvisations and
Symphonies (in opdracht van de gemeente Amsterdam, verschenen als
Donemus-grammofoonplaat 1960), en Labyrint (1961- ), Vijf deel-partituren
voor verschillende bezettingen.
K. SCHIPPERS (ps. van Gerard Stigter), Amsterdam 1936. Van Barbarber
(tijdschrift, bloemlezing in boekvorm 1964) medeoprichter en -redacteur.
Publiceerde De waarheid als De Koe (gedichten, 1963) en stelde (van 14 tot
20 april 1964 in Amsterdam, Magisch Centrum) de wereld ten toon als een
uiterste consequentie van het ready-made van Marcel Duchamp. Medewerking
aan De Gids, Tirade, De Groene Amsterdammer.
ROLAND TOPOR (kind van Poolse ouders), Parijs 1938. Albums met cartoons:
La Chaîne, Les Masochistes (Terrain Vague) en een Anthologie (Jean-Jacques
Pauvert). Illustraties voor o.m. Sternberg en Ruellan (Manuel du savoir-mourir),
mede-oprichter van het wansmakelijk tijdschrift Hara-Kiri, van de Académie
Panique (met o.a. Arrabal, 1963), voorzitter van de Société de Géographie
Imaginaire. Verhalen in Fiction en Hara-Kiri.
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Constant
Opkomst en ondergang van de avant-garde
Het onbehagen van de kunstenaar dateert niet van vandaag of gisteren. Het is zelfs
al bijna een halve eeuw geleden sinds voor het eerst een min of meer georganiseerde
kunstenaarsgroep dat onbehagen collectief en op agressieve wijze tot uitgangspunt
van zijn activiteiten verklaarde. Op dat ogenblik begon de korte geschiedenis van
wat men de avant-garde pleegt te noemen, daarmee het militante karakter van dit
begrip duidelijk onderstrepend. De avant-garde - de uitdrukking in dit verband stamt
van de surrealisten - kenmerkt zich door twee factoren van wezenlijk belang:
allereerst de kritische verwerping en de bestrijding van de bestaande maatschappij
en cultuur, en voorts de hechte samenwerking van een aantal kunstenaars - zoals
die nog niet eerder voor mogelijk was gehouden - in een groep, een organisatie,
die van de individuele kunstenaars een zekere discipline eist, op zijn minst de
ondertekening van een collectief program.
De vraag dringt zich nu op, welke oorzaken ertoe geleid hebben dat op een
bepaald historisch ogenblik, kunstenaars tot de vorming van een militante groep
zijn overgegaan, en verder, wat het resultaat van hun optreden geweest is.
Het moment waarop de avant-garde zich voor het eerst manifesteert, wordt
gewoonlijk gesteld op de ontmoeting, in 1916, van een aantal linkse pacifisten in
het ‘Cabaret Voltaire’ te Zürich. Ook het moment waarop de avant-garde haar
oorpronkelijk élan begint te verliezen is niet moeilijk vast te stellen:

Randstad 8-10

7
het valt in de periode van economische crisis na de grote beurskrach van New-York
in 1929. Daarmee ligt de conclusie voor de hand dat het korte optreden van de
revolutionnaire kunstenaarsgroepering verbonden is aan een bepaalde
sociaal-economische situatie, en wel aan de periode van de zogenaamde ‘gay
twenties’, de periode van schijnbare opbloei na de eerste wereldoorlog die in 1929,
toen de tweede wereldoorlog zich reeds begon af te tekenen, een bruusk einde
vond. In groter verband bezien vormt de avantgardistische episode een
culminatiepunt in de reeds veel langer durende crisis-situatie van de scheppende
mens in de industriële maatschappij. In ieder geval volgt uit het verband tussen het
optreden van de artistieke avant-garde en de ineenstorting van de liberalistische
economie, dat er geen sprake is van een crisis in de creatieve capaciteit op zichzelf.
Integendeel, de avant-garde heeft blijk gegeven van een - men zou kunnen zeggen
opgeklopte - creativiteit, die een aantal stilistische gegevens heeft opgeleverd,
waarvan de uitwerking voorlopig het ‘culturele leven’ wel gaande zal houden. We
moeten ons er echter wel voor hoeden het huidige streven van de kunstenaars, zich
door middel van voortdurende nieuwigheden in de openbare belangstelling te houden,
te verwarren met de avantgardistische activiteit van de periode tussen de twee
wereldoorlogen. Om tot een juist begrip van de avant-garde te komen dienen we
allereerst af te rekenen met de misvatting dat ‘avantgardistisch’ momenteel nog een
levend begrip zou zijn. Het woord avant-garde wordt op allerlei manieren misbruikt,
van ‘avantgardistische auto-ontwerpen’ tot ‘klerikale avant-garde’: Stilistische
vernieuwingen van de kunst zijn inmiddels niet van de lucht, en er gaat bijna geen
jaar voorbij waarin niet de een of andere groep jongere kunstenaars zich met veel
tam-tam als avantgardistisch aandient. De suggestie die in het woord avant-garde
besloten ligt, wordt echter door geen enkele van deze losse groeperingen waar
gemaakt. Integendeel, men kan eerder van een zekere sociale aanpassing spreken,
een aanpassing waarmee de meestal snelle erkenning en beloning van
maatschappelijke zijde in overeenstemming is. Hoezeer ook de termen avant-garde
en avant-
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gardistisch momenteel in de mode zijn, we moeten beginnen met vast te stellen dat
geen enkele huidige groepering voldoet aan de eerste en belangrijkste voorwaarde
tot dit begrip: de verwerping en bestrijding van de huidige samenleving en van de
cultuur die hiervan de uitdrukking is. Merkwaardig genoeg zijn het juist die
kunstenaars die zichzelf het meest met het etiket ‘avantgardistisch’ tooien, die blijk
geven van een schaapachtig aandoend optimisme en die proberen te suggereren
dat de moderne kunst barst van vitaliteit, dat een ongekende opbloei van de
scheppingsdrang de cultuur momenteel kenmerkt. Naast deze kinderlijke fantasten,
die hun ‘vitaliteit’ graag bewijzen door zich in een carnavalesk barbaren-pak te
steken, treden andere groeperingen op, die, minder naïef, de ondergang van de
individualistische cultuur niet onder stoelen of banken steken, maar die aarzelen
de voor de hand liggende konsekwentie daaruit te trekken. De huidige
kwasi-avant-garde kan men, grof genomen, in drie hoofdstromingen verdelen.
Allereerst de genoemde oudere groep van neo-expressionisten en ‘action-painters’
die men wel samenvat onder de - op niets berustende - term ‘vitalisten’. Vervolgens
de meer realistische groepen van ‘neo-dadaïsten’, ‘nieuw-realisten’, en ‘zeroïsten’,
die het standpunt weliswaar huldigen dat de westerse cultuur tot zijn nulpunt gezakt
is, maar die desondanks van dat nulpunt nog een uitgangspunt trachten te maken.
Tenslotte kan men hier nog een restgroep noemen van zogenaamde ‘pop-artists’
(amerikaans) en sociaal-realisten (russisch), die de zich aan hen voordoende
werkelijkheid kritiekloos aanvaarden, en die in het beste geval, daarbij van een
zekere zelfspot - om niet te zeggen cynisme - blijk geven, door hun eigen
weerloosheid als een humoristisch gegeven te behandelen.
Al deze na-oorlogse groeperingen hebben één kenmerk gemeen: de angst voor
het parti-pris, voor een ideologie, een zekere oorlogsmoeheid, die hen ertoe verleidt
zich terug te trekken op eigen stellingen. Vandaar de overschatting van de artistieke
praktijk, vandaar het ‘geloof’ in realisatie, het ondanks alles vasthouden aan de
‘kunst’. De kunstenaars van deze tijd hebben de strijd opgegeven, zij zijn sociaal
geïntegreerd. Hun doel is
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niet meer de vernietiging van de ‘ideologische bovenbouw’, - hoewel niemand meer
in de culturele ‘waarden’ gelooft, - maar veel meer de conservering van de stilistische
winsten, de conservering van de avant-garde zelf. De kwasi-neo-avant-garde is in
wezen conservatief. Zij wil behouden, niet vernietigen. De tegenwoordige
harmonische verhouding tussen kunstenaars en cultuur-officials, tussen ‘vernieuwers’
en ‘behouders’, tussen modernisten en musea, dat alles wijst op een
conserveringsdrang die met het revolutionnaire begrip ‘avant-garde’ moeilijk te
rijmen valt. Een sociaal geïntegreerde avant-garde immers is een ongerijmdheid
want sociale erkenning is strijdig met het militante begrip ‘avant-garde’ zelf. Hoe
zou iemand die pretendeert tot de voorhoede te behoren zich vertrouwensvol kunnen
wenden tot de achterhoede? Hoe zou een revolutionair erkenning kunnen nastreven
door de maatschappij die hij bestrijdt? Juist het feit dat de maatschappelijke
cultuur-instellingen door de kunstenaars zelf zo au-sérieux worden genomen, het
feit dat men de laatste ‘avantgardismen’ heet van de naald in ieder museum aantreft,
is het beste bewijs ervoor dat er van een strijdbare houding bij de kunstenaars geen
sprake meer is. In plaats van vroegere hoon, miskenning, verontwaardiging, protest,
is de sociale erkenning met daaraan verbonden subsidie gekomen. De schok, het
wapen van wat eens de avant-garde was, heeft geen uitwerking meer, niets is meer
in staat ons te choqueren; niemand wil trouwens meer choqueren, hoogstens
vermaken.
Het tijdperk van de avant-garde is definitief ten einde, en wie zich thans nog
avantgardist durft noemen, is òf een onwetende, òf een leugenaar.
De periode van de werkelijke avant-garde is in feite een uitermate tragische
periode voor de kunstenaars geweest. Het was de periode van ondergang van de
individualistische cultuur, de doodsstrijd van een sociale groep die de toekomst voor
zich zag afgesloten, het einde van een cultuurtijdperk, het machteloos verzet van
de laatste individualisten tegen datgene wat - zo begrepen zij - het einde van het
individualisme zou veroorzaken: de mechanisering.
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Alleen tegen de achtergrond van het mechanisatie-proces kan de opkomst en de
ondergang van de avant-garde begrepen worden. De periode van de avant-garde
was de slotfase van de kunstenaars-cultuur, het einde van dat sociale fenomeen
dat we gewend zijn de ‘kunstenaar’ te noemen. De opkomst van de machine
betekende de onafwendbare ondergang van de kunst. In de nieuwe sociale situatie
die met de mechanisering ontstaat, in de strijd die oplaait tussen de klassen die het
nauwst bij de mechanisering zijn betrokken, de kapitaal-bourgeoisie en het
proletariaat, zal de kunstenaar, als overbodig rudiment van een voorbij tijdperk,
worden fijngemalen. Hoe militant hij zich ook teweerstelt, zijn zaak is hopeloos.
Zoals weleer de noordamerikaanse indianen is hij gedoemd te wijken voor een
opdringende nieuwe cultuur, zonder zelfs de mogelijkheid te hebben zich over te
geven. Zijn lot staat vast, zijn tijd is voorbij.
Van het begin af aan heeft de kunstenaar op de mechanisering negatief gereageerd,
alsof hij intuïtief het gevaar voelde dat hem bedreigde. De geëxalteerde machine-haat
van William Morris was een van de eerste symptomen van een negativisme dat
sindsdien de kunstenaars niet, of bij uitzondering, heeft verlaten. Het is niet toevallig
dat het eerste kunstenaars-protest tegen de machine in Engeland wordt gehoord,
het land immers waar de mechanisering van de industrie het eerst wordt
doorgevoerd. Terwijl in het industrieel achterblijvende Frankrijk de kunstenaars
verpauperen in een a-sociale ‘bohème’, bloeit onder de rook van de engelse
fabriekssteden de ‘arts and crafts’-beweging op - later op het continent bekend
onder de namen ‘Jugendstil’ en ‘art nouveau’ - een posthume hulde aan het
handwerk, een demonstratie van minachting voor de opkomende machine. Inderdaad
is de machine, vooral in de beginfase van de mechanisering, een gevaarlijke
concurrent voor de kunstenaar. Terwijl in voorgaande eeuwen de meerwaarde van
de arbeid door de bezitters van de productie-middelen in cultuur werd omgezet,
slokt de mechanisering het grootste deel van deze meerwaarde op door de
investeringen in het productie-apparaat. De voortbrenging van de ma-
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chines zelf, - door deze extra-belasting van het productie-potentieel wordt de eerste
fase van het mechaniseringsproces bepaald - vergt extra kapitaal en arbeid, kapitaal
dat wordt onttrokken aan de ‘speelruimte’ waarop de cultuur teerde, extra-arbeid,
die het proletariaat wordt afgeperst door verlaging van zijn levensstandaard. Zowel
de arbeidende klasse als de kunstenaars-stand hebben dus te lijden onder de
gevolgen van de mechanisering, en hierin vindt de solidariteit van de kunstenaars
met het proletariaat zijn verklaring. Dat een kunstenaar als William Morris zichzelf
socialist noemde berust zeker niet op een streven naar sociale gerechtigheid, naar
een goederenverdeling op basis van gelijkheid. Gelijkheid zou ook in zijn tijd het
einde van alle cultuur betekend hebben. De utopisten, van Morus tot Fourier, hebben
heel goed begrepen dat sociale rechtvaardigheid niet te verwezenlijken was dan
met prijsgave van de luxe, van het spel, van de cultuur, die het privilege van de
bezittende klasse zijn. In een maatschappij die onvoldoende produceert om overvloed
voor allen mogelijk te maken, heeft men, theoretisch, de keuze tussen overvloed
voor een kleine sociale bovenlaag - waarvan de kunstenaar afhankelijk is - ofwel
de rechtvaardige verdeling van het bestaande tekort door alle mensen. In het eerste
geval kan de overvloed van de heersende klasse in cultuur worden omgezet, in het
tweede geval moet allereerst de cultuur worden prijsgegeven om de algehele
levensstandaard te kunnen verhogen. Het probleem van de vroegere utopieën is
de noodzaak tot afschaffing van de luxe, van de overvloed voor enkelen, en daarmee
de verdwijning van de basis waarop alle cultuur tot dusverre berust heeft. Het bestaan
van de kunstenaar berust op overvloed, desnoods binnen een kleine en beperkte
groep, maar zeer zeker niet op een rechtvaardig tekort. De mechanisering heeft
aanvankelijk het reeds altijd bestaande productietekort nog groter gemaakt dan het
was. Eerst in een later stadium doet de productieverhoging die het gevolg van de
mechanisering is, zich merkbaar gevoelen.
William Morris vergelijkt in zijn geschriften onophoudelijk de negentiende-eeuwse
proletariër met de middeleeuwse handwer-
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ker. Deze vergelijking is, sociaal-economisch gezien, onjuist. De middeleeuwse
handwerker was een kleine zelfstandige die zich met geld burgerrechten kon kopen.
Uit deze handwerkersstand is later het ondernemersdom voortgekomen. Het
industrie-proletariaat echter is ontstaan uit de agrarische bevolking, de grote massa
bezitlozen die ook reeds in de middeleeuwen de totale productiearbeid moest
opbrengen. Met deze cultuurloze massa heeft de kunstenaar nooit iets te maken
gehad. Zijn lot en zijn sociale status zijn gekoppeld aan die van de bourgeoisie. De
kunstenaar - zoals wij hem thans kennen - is een typisch product van de
geld-economie, die van de menselijke prestatie een handelswaar gemaakt heeft.
Hij verschijnt onder invloed van het opkomende burgerdom. De bourgeoisie,
gebonden als deze was aan een eeuwen durende strijd tegen adel en clerus, had
van het individualisme haar wapen gemaakt, maar omdat zij er niet in slaagde haar
macht te consolideren, kon haar invloed op de cultuur slechts van negatieve aard
zijn. Tegenover het collectieve cultuurpatroon van de feodale klassen speelde de
bourgeoisie de rol van revolutionnaire bedreiger. Tegenover de ‘eeuwige’ orde van
de middeleeuwen stelde de renaissance de twijfel aan iedere orde en de manifestatie
van het steeds wisselende ‘tijdelijke’ individu. Door haar onophoudelijke strijd om
de macht heeft de burgerklasse nooit de gelegenheid gekregen om, zoals de feodale
heerserskaste, zelf een creatieve klasse te worden. Het economische systeem
maakte echter een scheiding mogelijk tussen hen die de cultuur ‘bezitten’ en hen
die de cultuur voortbrengen. De kunstenaars zijn de huurlingen van de bourgeoisie.
Met het geld van de burger strijden zij voor een ‘individuele vrijheid’ die de
opkomende klasse nodig heeft om zich te kunnen ontplooien. Het professionele
kunstenaarschap is typisch kapitalistisch omdat alleen de geld-economie deze vorm
van afhankelijkheid mogelijk maakt. De creatieve mens is als ‘kunstenaar’ een
bezoldigde van de bezittende klasse geworden.
Het uiteindelijke doel van het socialisme is overvloed voor allen. Zonder de machine
is dit doel niet bereikbaar. Zolang de pro-
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ductieverhoging die het gevolg van mechanisering is, zich niet merkbaar doet
gevoelen, is het socialistisch streven naar rechtvaardige verdeling vijandig aan alle
cultuur, althans aan de vrijheid tot spel en creativiteit - al is het slechts voor weinigen
- waarop alle cultuur berust. Vandaar dat de socialisatie van de productie in een
land dat zijn industrie nog niet voldoende gemechaniseerd heeft, tot spanningen
met de kunstwereld moet leiden, uitmondend in krampachtige pogingen de kunst
‘nuttig’ te maken. Maar kunst is spel en spel is tegengesteld aan nut. Het is, zoals
Huizinga zegt ‘niet het gewone of eigenlijke leven. Het is een uittreden daaruit in
een tijdelijke sfeer van activiteit met een eigen strekking.’ (Homo ludens). Dit gaat
echter alleen op in de ‘utilitaristische’ maatschappij, de maatschappij die voortdurend
met een dreigend productie-tekort heeft te kampen, waardoor het verreweg grootste
gedeelte van de mensen een leven lang hard moet werken om zich een krap bestaan
te veroveren. Waar overvloed is verliest het nut zijn betekenis, en behoeft het spel
niet een vlucht te zijn uit de daagse werkelijkheid. Huizinga noemt het spel ‘allereerst
en bovenal een vrije handeling’. Maar vrijheid is een functie van de productiviteit.
De voortbrenging van primaire levensgoederen is noodzakelijkerwijze de eerste
zorg van de mens, en pas wanneer aan zijn behoefte aan voedsel, kleding, behuizing,
voldaan is, is hij in staat de energie die hem eventueel rest aan andere, ‘ludieke’
activiteiten te wijden. Brood is voor de mens belangrijker dan vrijheid. De vrijheid
begint hem pas te interesseren wanneer hij verzadigd is, en daarmee in de situatie
gekomen waarin hij zijn vrijheid kan realiseren. De realisatie van de vrijheid is het
spel. Cultuur is het product van energieën die ofwel voor de goederenproductie niet
meer nodig zijn, ofwel die daaraan onttrokken worden. Het eerste geval doet zich
voor wanneer menselijke arbeidskracht in belangrijke mate vervangen wordt door
mechanische arbeidskracht. De mechanisering echter vraagt in zijn eerste fase
extra-energie die nodig is voor de productie van het productie-apparaat zelf. De
beginperiode van de mechanisering kenmerkt zich daarom door een voorlopige
beperking van de vrijheid en een opschroeven van de
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arbeidscapaciteit. De basis voor spel wordt smaller, het nut drukt zijn stempel op
het gehele leven, ook op dat van de bezittende klassen. In een zich mechaniserende
maatschappij verschrompelt de cultuur tot een onbetekenend randgebied. Pas in
de volgende fasen van de mechanisering, vooral in de laatste fase waarin ook de
productie en de bediening van de machines geautomatiseerd wordt, opent zich de
mogelijkheid tot de verovering van de vrijheid om te spelen voor iedereen. Daarmee
is de voorwaarde geschapen voor een nieuwe massa-cultuur.
Tijdens de langdurige periode waarin de renaissance-cultuur - met zijn typische,
individuele spelvormen, zoals het schilderij of de roman - tekenen van verval vertoont,
zonder dat tegelijkertijd vooralsnog de sociale voorwaarden voor het ontstaan van
nieuwe, collectieve spelvormen vervuld zijn, tijdens deze hele periode van stagnatie
waar wij nog middenin zitten, is de kunstenaar blootgesteld aan zeer uiteenlopende
en wisselende invloeden, die zijn gedragspatroon gecompliceerd maken. Zijn eerste
reactie was een protest en een verzet tegen de veranderende productie-verhoudingen
en vooral klasseverhoudingen. Wanneer hij na verloop van tijd de nutteloosheid van
dit verzet begint in te zien, kan hij tot een positievere houding komen. Maar op dat
ogenblik wordt zijn positie dualistisch, want zijn aanvaarding van de industriële
maatschappij dwingt hem tot een zeker scepticisme ten aanzien van zijn eigen
status, een gegronde twijfel aan het individuele karakter van de creativiteit. In
sommige gevallen komt hij tot volledige resignatie - zoals de functionalisten - in
andere tot het deprimerende besef dat de sociale werkelijkheid voor hem blijft
afgesloten. Hij vereenzaamt en reageert zijn gevoelens van onbehagen af op de
‘massa’ die hem niet kan begrijpen en waarvan hij zich distantieert. De massa die
geen verleden heeft, die geen culturele traditie kent, stelt hij verantwoordelijk voor
de ondergang van de bestaande cultuur. Wat hij onder ‘cultuur’ verstaat immers is
onverenigbaar met massificatie.
Massificatie van de cultuur echter kan niet betekenen een zonder meer
vermenigvuldigen van spelvormen die vroeger in een totaal andere sociale
constellatie zijn ontstaan. Het individualis-
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me berust niet op een bij het individu veronderstelde behoefte aan zelf-expressie,
met het doel zich van andere individuen te onderscheiden, maar alleen en uitsluitend
op het superioriteitsgevoel van een groep sociaal bevoorrechte individuen boven
de minder vrije meerderheid. De democratisering of socialisering van de cultuur zo men wil ‘cultuur-spreiding’ - leidt vanzelfsprekend tot een devaluatie van die
cultuurvormen die slechts kunnen functionneren voor en door hen die ze tot stand
gebracht hebben: de niet-werkende sociale élite. De spelvormen van deze élite
waren nauw verbonden met een demonstratie van macht tegenover de
onderworpenen. Hoe zouden dezelfde status-symbolen thans kunnen dienen om
gestalte te geven aan het vrijheidsverlangen van de massa? Uit de
wereldbeschouwing van de bourgeoisie is de cultus van het genie ontsproten, de
opvatting dat cultuur slechts het werk kan zijn van een klein aantal boven de massa
uittorenende individuen, die de paradepaarden waren van de klasse die hen
geadopteerd had. Dat de massa voor deze uitzonderlijken geen begrip kan
opbrengen ligt voor de hand, en dat de massificatie van de maatschappij gepaard
gaat met een crisis in de cultuur is niet meer dan logisch.
De langzame opkomst en zelfstandig wording van de onderste lagen van de
maatschappij gaat daarom gepaard met een verval van de individualistische ideologie
en van de kunstvormen die daarmee verbonden zijn. De zogenaamde vernieuwingen
van de westerse cultuur in de laatste honderd jaar, zijn, nauwkeurig beschouwd,
eigenlijk niets anders dan étappes van de afbraak van de cultuurvormen. De
schijnbare culturele ‘ontwikkeling’ sinds de industrialisatie is in wezen een
‘afwikkeling’. De -ismen en stromingen stapelen zich, voortdurend sneller, op elkaar,
het destructie-proces is als een kettingreactie. Maar in feite is iedere fase een verdere
afbraak van de culturele structuur, een aftakelen van de ‘bovenbouw’, om dichter
te komen bij de bron van de creativiteit ‘an sich’, bij het inzicht dat ‘creativiteit’ een
menselijke drift is en niet een ‘genade gods’. En daarin schuilt de positieve betekenis
van de avant-garde: dat degenen die, sociaal gezien, gedoemd zijn onder te gaan,
tevens degenen zijn die het gevoel
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voor vrijheid en voor creativiteit levend houden in een situatie waarin minder dan
ooit plaats is voor de homo ludens. De kunstenaars zijn daarom de eersten die zich
bewust worden van een komende collectieve cultuur en die de omtrekken ervan
proberen vast te leggen.
Het idealisme van de Jugendstil is geen lang leven beschoren geweest. Gedwongen
door de realiteit van hun sociaal isolement sluiten de kunstenaars zich, na het eerste
échec van de burgermaatschappij - tijdens de eerste wereldoorlog - aaneen tot
militante groepen; in Zürich, daarna in New-York, in Keulen en Berlijn, tenslotte in
Parijs (de volgorde is niet toevallig). De kunstenaar is gaan begrijpen dat zijn
uitzonderingspositie hem eerder tot nadeel dan tot voordeel strekt. In de zich
mechaniserende maatschappij is hij niet langer een beschermeling van de bezittende
klasse. Hij heeft zijn privileges verloren. Hij dreigt zelfs als ‘bohémien’ te verpauperen.
De cultuur waarvan hij de exponent is gaat verdwijnen, daarvan wordt hij zich
langzaam maar zeker bewust. Er gaapt een kloof tussen hem en de andere mensen,
of het nu gaat om de burgerklasse die hem heeft laten vallen of om de werkende
klasse die aan de cultuur nimmer part of deel heeft gehad en die met de kunstenaars
dus geen enkele affiniteit heeft. Zijn haat richt zich niet meer alleen tegen de machine,
tegen het burgerdom, tegen de moraal die deze maatschappij bijeen houdt, maar
tenslotte ook en vooral tegen de kunst zelf, die de oorzaak is van zijn isolement, de
kunst die hem gevangen houdt in eenzaamheid, die hem van de rest van de mensen
scheidt.
Het eerste optreden van de georganiseerde revolutionaire kunstenaarsgroep
voert daarom de leuze van de anti-kunst: dada. Het idealisme van de negentiende
eeuw wordt definitief de rug toegekeerd. Wat behelst echter die anti-kunst? In zijn
meest radicale vorm blijkt dit niets anders te zijn dan het onvervalste pure
industrie-product, het machinaal gemaakte gebruiksvoorwerp, slechts beroofd van
zijn nuttigheids-functie: de ‘ready-made’ van Marcel Duchamp. Evenals William
Morris ziet ook
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Duchamp het machine-product dus als tegengesteld aan het kunstwerk, als een
anti-kunstwerk. Maar Duchamp is niet genoeg idealist om zijn krachten uit te putten
in een anti-machine-campagne. Hij weigert te vluchten in het heimwee naar het
‘hand-made’. De ‘ready-made’ is een nieuwe interpretatie van het voorwerp, de
transformatie ervan door de menselijke fantasie. Deze houding is echter
onverenigbaar met de positie van de kunstenaar. Duchamp heeft vrijwel onmiddellijk
de konsekwentie hieruit getrokken en hield bewust op kunstenaar te zijn. Na de
‘ready-mades’ was zijn rol logischerwijze uitgespeeld. De sociale situatie liet nog
geen verdergaande transformatie van de machine toe.
Wat de kunsthistorici onder dada samenvatten bestaat uit een veelheid van groepjes
en acties, die in tamelijk los verband tot elkaar staan. Dada behelst echter reeds
alles wat later, in meer uitgewerkte vorm, als ‘nieuwe tendentie’ in de cultuur zal
worden gepresenteerd: de abstractie, het surrealisme, het constructivisme, het
expressionisme, het lettrisme. Deze tendenties zijn echter in de verschillende groepen
ongelijk vertegenwoordigd. Van een discipline of van een duidelijk omschreven
program is nog nauwelijks sprake. Men heeft vogels van diverse pluimage onder
de neutrale verzamelnaam dada verenigd, omdat op een gegeven ogenblik
gemeenschappelijke actie belangrijker was dan verschillen in esthetische
interpretatie. Na de korte beginperiode in Zürich waarin de nadruk viel op de satire,
op de spot met een maatschappij en een cultuur die zichzelf overleefd hebben,
beleeft dada zijn hoogtepunt in het Duitsland van na Versailles. De kleine
dada-groepen in Keulen en Berlijn beperken hun kritiek niet tot de cultuur. Zij richten
zich tot de arbeiders, keren zich tegen de regering en tegen de kerk. Ongeveer
gelijktijdig wordt in Berlijn de ‘Arbeitsrat für Kultur’ gesticht en neemt Bruno Taut het
initiatief tot een groepering van architecten met de woorden: ‘Seien wir mit
Bewusstsein imaginäre Architekten. Wir glauben dass nur eine völlige Umwälzung
uns zum Werk führen kann.’ Deze woorden geven de situatie van de avant-garde
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duidelijk weer. De kunstenaar als sociale verschijning weet dat zijn einde gekomen
is. Maar de creatieve mens, de homo ludens in hem, kan niet onder gaan. Als de
sociale werkelijkheid voor hem wordt afgesloten, dan vlucht hij in de imaginatie, in
de ‘surrealiteit’. In 1920 wordt een Parijse dada-groep opgericht, waaruit later de
surrealistische beweging gevormd zal worden.
In de maatschappij van het nut, de ‘utilitaristische’ maatschappij, vertegenwoordigt
de kunstenaar de homo ludens ‘par excellence’.
De kunstenaars wijten, terecht, hun sociale degradatie aan de mechanisering,
en een gedeelte van de kunstenaars heeft zich wanhopig tegen de mechanisering
verzet. Daarnaast zijn er echter anderen geweest die gemeend hebben dat hun
spel en hun vrijheid aan de nieuwe eisen van de productie geofferd dienden te
worden. Niet alleen het feit dat de veranderingen die de machine teweeg brengt en
het tempo waarin deze veranderingen plaats vinden, tot de verbeelding spreken,
speelt hierbij een rol, maar voor een gedeelte van de kunstenaars ook een traditioneel
geworden solidariteit met de werkende klasse, een gevoel van rechtvaardigheid dat
hen ertoe bracht van hun geprivilegieerde positie vrijwillig afstand te doen. In beide
gevallen speelt de hoop mee dat de kunstenaars een nieuwe plaats in de
maatschappij zullen veroveren, dat zij een nieuw arbeidsterrein zullen vinden, dat
past in de industriële productiewijze. Naast de revolutionaire, ‘wereldhervormende’
avant-garde stuiten we telkens op andere groepen die de verbinding tussen kunst
en ‘werkelijkheid’ onmiddellijk tot stand willen brengen - of dit nu functionalisten,
sociaal-realisten of pop-artists zijn - omdat zij niet langer berusten kunnen in het
a-sociale bestaan dat hen door de maatschappelijke ontwikkeling wordt opgedrongen.
De haast die deze kunstenaars betrachten bij hun streven naar sociale aanpassing
verleidt hen tot standpunten die - gewild of ongewild - reactionair genoemd kunnen
worden. Het oudste voorbeeld is het futurisme. In reactie op de verlopende
machine-bestrijding willen de futuristen zich met de mechanisatie verzoenen, zonder
te beseffen
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dat dit een verzoening met de commerciële maatschappij betekent. Het manifest
van Marinetti (1909) bevat een reeks onverenigbare en deels tegenstrijdige
uitspraken, in een wanhopige poging de creativiteit van de kunstenaar aan te passen
bij de cynische geest van het kapitalisme. ‘Nous voulons glorifier la guerre et le
militarisme’ maar ook: ‘nous chanterons les grandes foules agitées par le travail, le
plaisir ou la révolte’, schrijft Marinetti in zijn manifest. In hun streven zich sociaal te
integreren trachten deze kunstenaars alles wat onverenigbaar is te verbinden, de
hele ondefinieerbare brij te slikken. Weer anderen proberen zich aan te passen op
een passievere manier, door zich ‘nuttig’ te maken. Zij vergeten dat de homo ludens
van nature aan iedere utilitaire norm ontsnapt, dat zijn specifieke domein het spel
is. De eerste functionalisten proberen zich nog voor te doen als de scheppers van
een nieuwe tijd. ‘De fabrieken die door Behrens en Poelzig zijn gebouwd, geven
een levendig beeld van de kapitalistische gedachte als een soort religieuze roeping,’
schrijft Giulio Argan. Een uitspraak die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat.
Het functionalisme is de capitulatie van de kunstenaar tegenover de utilitaristische
maatschappij. De functionele kunstenaars ontkennen het bestaan van de homo
ludens; het nut neemt voor hen de plaats van het spel in. De architecten ontwerpen
gebouwen en steden waarin slechts rekening wordt gehouden met efficiency. Hun
ideaal is het comfortabele, perfect georganiseerde arbeidskamp. De industriële
ontwerpers zijn opportunisten, en hun ideeën hebben daarom iets onwaarachtigs.
Hun cultuur-beeld nemen zij grotendeels van William Morris over. Tegenover de
‘Kitsch’ van de massa-productie scheppen zij de mythe van het ‘verantwoorde’
object. Daarbij verhelen zij echter niet dat hun theorieën zijn doortrokken van
heimwee naar het verleden. Middeleeuwse ‘gemeenschap’-idealen worden uit de
oude doos gehaald - het Bauhaus loopt ervan over - de kunstenaar, zo heet het,
moet ‘weer een dienende taak op zich nemen.’ De onderwerping van de kunstenaar
aan de commerciële maatschappij betekent echter, strikt genomen, niets anders
dan zijn zwichten voor de commerciële productie. Hij stelt zich in
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dienst van de winstmakers. Niet de ‘gemeenschap’ profiteert van zijn ‘offer’, maar
de ondernemers. De functionalistische kunstenaars zijn de eersten sinds de
mechanisering die geen dupe worden. Zij offeren hun dromen en hun creativiteit
aan de ‘harde’ werkelijkheid, zij geven hun amper bedreigde vrijheid zonder slag of
stoot prijs. Maar hun ‘offer’ is zinloos. Terwijl zij pretenderen de machine creatief te
gebruiken, hebben zij hun eigen creativiteit gemechaniseerd en daarmee ontkracht.
Want de creatieve inventie is de enige menselijke faculteit die niet voor
mechanisering vatbaar is. De vrijheid van de speelse fantasie hebben zij willen
vervangen door de illusie van een ideaalvorm die slechts aan de machine behoeft
te worden opgegeven om de massa in het genot van cultuur te stellen. Hun
superioriteitsgevoel boven de massa hebben zij weliswaar gemoderniseerd, maar
zij blijven er niet minder eenzaam door.
Achteraf kunnen wij het functionalisme slechts beschouwen als een vlucht, een
vlucht uit de kunst, uit de a-sociale bohème, uit de innerlijk verscheurde avant-garde;
de mislukte aanpassing van een groep sociaal uitgerangeerden.
Het surrealisme was de openlijke breuk van de kunstenaar met de sociale
werkelijkheid. Het eerste nummer van La révolution surréaliste (1924) liegt er niet
*
om: ...‘alleen in de droom heeft de mens nog recht op vrijheid.’ De hypothese van
Freud dat de droom een vrijmaking is van in de werkelijkheid verdrongen verlangens,
bracht de surrealisten ertoe deze hypothese toe te passen op onbevredigde creatieve
verlangens. De bewuste vlucht in de droom als vervanging voor een verloren gegane
sociale werkelijkheid die - althans voor de kunstenaar - nog de mogelijkheid openliet
wensen en fantasieën in realiteit om te zetten, deze vlucht in de compensatie, kan
men beschouwen als een bewijs voor de uiteindelijke resignatie van de kunstenaar.
Ondanks hun schijnbare strijdbaarheid, ondanks hun sociale activiteiten,

*
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handhaven de surrealisten, als voortzetters van de vroegere ‘bohème’, het standpunt
van het ‘l'art pour l'art’. Door dit dualisme in hun houding registreren zij, duidelijker
dan dada, het dilemma van de kunstenaar in de industriële maatschappij, de
kunstenaar die de erfdrager is van een verloren vrijheid en tevens de profeet van
een nieuwe en veel grotere vrijheid; de kunstenaar die beter dan wie ook het begrip
vrijheid inhoud weet te geven, en die tegelijkertijd verworden is tot sociaal
vereenzaamde; de kunstenaar, die het verleden voortzet en ook de toekomst
aankondigt, de kunstenaar die het symbool wordt van de homo ludens, wanneer
deze zich op zijn dieptepunt bevindt. Door de vereenzelviging van het creatieve
vermogen met het automatisme van in de droom beleefde fantasieën, doet de
kunstenaar afstand van zijn ‘genie’. De psycho-analyse heeft inderdaad een eind
gemaakt aan een mythe en de surrealisten komt de eer toe dit onmiddellijk begrepen
te hebben. Hun symbolische vlucht in de droom - die binnen het bereik van alle
mensen valt - is de eerste erkenning van de creativiteit als essentieel menselijke
drift. Het is hierbij niet van belang of Freuds ‘Traumdeutung’ al of niet aanvechtbaar
is, en of latere theorieën een betere verklaring voor de droom hebben gegeven.
Want niet de psychologie van de droom zelf is voor een begrip van het surrealisme
belangrijk, maar de opvatting dat de droom een compensatie voor de werkelijkheid
kan zijn, en de daaruit volgende conclusie dat de werkelijkheid zoals deze zich
voordoet, de mens onmogelijk kan bevredigen. Deze vaststelling leidt tot de
gevolgtrekking dat de mens de werkelijkheid eerst moet veranderen alvorens hij
überhaupt in staat is zijn creatieve driften te bevredigen. Daarmee is het verband
gelegd tussen de avant-garde van de kunstenaars en de sociale revolutie. Maar de
vlucht in de ‘surrealiteit’ is er niet minder een vlucht om uit de werkelijkheid. De
droom is te zeer gebonden aan individuele ervaringen en herinneringsbeelden om
het specifieke domein te worden van de creatieve fantasie. Het beeld van het
verleden verdringt het beeld van de toekomst. Het automatisme van het
onderbewustzijn leidt tot herhalingen die zich aaneenrijgen tot een gewoonte. Het
surrealistische beelden-
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arsenaal toont dit door zijn hardnekkige monotonie duidelijk aan. Het pleit echter
voor het surrealisme dat het in esthetisch opzicht een mislukking wordt. Wat uit
deze eenvormige symboliek blijft spreken is een sterk gevoeld heimwee naar de
vrijheid, een creatieve drang die niet tot daden komen kan, die gefrustreerd is door
de sociale werkelijkheid. En daarom is de vernietiging van de bestaande
maatschappij uiteindelijk het enige reële doel van de surrealistische beweging.
Maar dit streven treft ook de kunstenaar zelf. Het professionele kunstenaarschap
immers is een product van de geld-economie en de vernietiging van de bestaande
maatschappij houdt vanzelfsprekend ook de vernietiging van de individualistische
cultuur in. Dat is het onoplosbare probleem waarvoor de surrealisten zich gesteld
zien, en dat verklaart ook de inkonsekwenties van de surrealistische activiteiten,
die voortdurend schommelen tussen twee uitersten: de verdediging van ‘la
souveraineté de la pensée’ (Breton) en de pogingen zich aan te sluiten bij politieke
organisaties die deze souvereiniteit natuurlijk niet erkennen. De kunstenaar staat
als kunstenaar in de moderne samenleving onherroepelijk alleen. Indien hij gelooft
in de noodzaak de maatschappij te veranderen, indien hij een nieuwe maatschappij
werkelijk wil, dan moet hij beginnen met de kunst op te geven. In zijn flirt met het
proletariaat loopt hij een blauwtje. De cultuurloze klasse, die bereid is offers te
brengen voor een betere toekomst heeft geen begrip voor zijn heimwee naar een
verloren gegane vrijheid, die hij in zijn dromen herleeft. Het proletariaat heeft geen
heimwee want het heeft geen verleden. Het heeft echter wel hoop en die hoop kan
de kunstenaar moeilijk delen.
André Breton klaagt in het tweede surrealistisch manifest van 1930 over het
*
onbegrip dat hij in politieke kringen ontmoet. De keuze tussen de kunst en de politiek
is voor iedere surrealist onontkoombaar en het uiteenvallen van de beweging is
hiervan het gevolg. Het échec van het surrealisme ligt besloten in het feit dat
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het historisch moment waarop het surrealisme optrad ongunstig was voor de
proclamatie van een algemeen recht op vrijheid tot spel en tot creativiteit. De
productiviteit liet deze vrijheid - ook bij uiterste rationalisatie - nog niet toe. De
surrealisten waren hun tijd vooruit, hun droom was de toekomst. Zij waren de eersten
die begrepen dat het leefbaarder maken van de wereld niet alleen betekende het
materiële levenspeil verhogen, maar dat daarmee samenhing een verschuiving van
de levensactiviteit naar een hoger niveau. Lang voordat er van een vrijmaking van
de levenstijd door automatie sprake was, hebben de surrealisten voorvoeld dat het
creatieve wezen dat in ieder mens sluimert zou ontwaken. Leven betekent: creatief
zijn, dat wil zeggen al het bestaande omvormen en veranderen. De creativiteit, zoals
die zich in voorgaande culturen heeft kenbaar gemaakt is slechts een onvolledige
en geremde creativiteit omdat de verandering van het bestaande slechts voor
weinigen en dan nog op een beperkte schaal mogelijk was. De mechanisering leidt
het tijdperk in waarin de mens meer dan ooit tevoren over de natuur zal heersen
en waarin het hem mogelijk zal worden de wereld naar zijn wensen, naar zijn beeld
te vormen. De creativiteit van de toekomst zal daarom meer direct op het leven zelf,
op de dagelijkse levenspraktijk betrekking hebben, die dan ontbonden zal zijn van
de strijd om het bestaan.
Dat is de grote tragedie van de avant-garde: de kunst is een rudiment van de
ondergaande maatschappij, de kunstenaars zijn van gisteren, zij continueren een
voorbije tijd, zij hebben geen toekomst.
De historische bijdrage van het surrealisme ligt in het verworven inzicht dat de
creatieve daad aan een wezenlijke behoefte van de mens beantwoordt, en de
realisatie is van zijn sociale vrijheid. Lautréamont's slogan ‘La poésie doit être faite
par tous, non par un’ hebben zij ontdekt en tot de hunne gemaakt. Een poëzie die
wordt voortgebracht door alle mensen tezamen is echter slechts te realiseren in een
maatschappij waarin voor niemand meer een materieel tekort bestaat, in een
maatschappij van de
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overvloed, waarin de productiekrachten gerationaliseerd zijn, waarin alle arbeid
door machines verricht wordt en de mens bevrijd is van de slavernij van de arbeid,
waarin het recht op vrije consumptie voor ieder bestaat, een maatschappij waarin
het creatief potentieel van de gehele mensheid actief is geworden. En in zo'n
maatschappij heeft de kunstenaar geen reden van bestaan meer.
De rol van de avant-garde is de systematische vernietiging van de laatste overblijfsels
van een aftandse individualistische cultuur, het opruimen van een hinderlijk geworden
obstakel om baan te maken voor de collectieve cultuur waarop Lautréamont zinspeelt.
De avantgardistische kunstenaar kondigt de vrije en creatieve mens van morgen
aan, maar hij is niet meer dan een symbool, want ook zelf is hij nog niet vrij. De
sociale voorwaarde voor zijn relatieve vrijheid van weleer is verdwenen, en voor de
anderen, zij die nu nog de ‘arbeidende klasse’ vormen, is de vrijheid nog niet
aangebroken. De cultuur waaruit de kunstenaar tevoorschijn gekomen is, is dood,
en een nieuwe cultuur, de collectieve poëzie van de massa kan niet gerealiseerd
worden voordat de massa vrij zal zijn. Deze vrijheid is gebonden aan een opvoering
van de productiviteit en aan de rationalisatie van de productie die moet verhinderen
dat de vruchten van deze verhoogde productiviteit verloren gaan. Een vrijheid zonder
overvloed is niet meer dan een holle frase. Massa-cultuur is afhankelijk van
massa-productie èn massa-consumptie, want pas wanneer de massa in luxe leeft
kan zij spelen en een cultuur tot stand brengen, evenals de cultuurbouwende
bezittersklassen uit het verleden. Maar overvloed voor alle mensen is, hoewel een
bereikbaar toekomstperspectief, nog geen actuele realiteit.
Na de tweede wereldoorlog was het einde van de avant-garde voor iedereen duidelijk.
Voor zover zij zich niet in de politiek hadden begeven, namen de surrealisten de
wijk naar Amerika, waar zij zich als in een klooster terugtrekken en van de wereld
afsluiten. De enige surrealistische publicatie gedurende de oor-
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logsjaren - het in de Verenigde Staten verschijnende tijdschrift VVV - negeert
volkomen de politieke gebeurtenissen die plaatsvinden, en onthoudt zich van sociale
kritiek. De avant-garde bestaat niet meer, en wat van het surrealisme overblijft is
niet veel anders dan een kitschige esthetiek, toegepast in warenhuis-étalages en
in reclame-drukwerken. Avida Dollars - de bijnaam die Breton aan Salvador Dali
gaf - is de coming man van het veramerikaanste ‘surrealisme’.
De avant-garde is verworden tot een arrière-garde van wereldvreemde kunstenaars
die als verschrikte vogels in de zich vormende technoïde wereld rondfladderen.
Maar de anderen? Zij die de techniek hebben willen absorberen, hun kunst erbij
aanpassen? Men kan bewondering hebben voor hun onbaatzuchtigheid en hun
radicalisme, of men kan glimlachen om hun naïeve optimisme, één ding is echter
zeker, het ogenblik waarop de techniek in creatieve zin gebruikt kan worden is nog
niet aangebroken. De creatieve steriliteit van hen die meenden te kunnen volstaan
met een zuiver formele vernieuwing van de kunsten, levert een bewijs te meer voor
de uitzichtloosheid, de hopeloze positie van de kunstenaar. Zij die de strijd opgeven
zijn gedoemd onder te gaan, want de creatieve mens kan zich slechts manifesteren
in de strijd of in de creatieve daad die beide hetzelfde beogen: de wereld te
veranderen. Zij die de wereld accepteren zoals ze is, gaan met die wereld die zij
ondanks zichzelf proberen lief te hebben, ten onder. De futuristen, die het militarisme
en het nationalisme verheerlijkt hebben, zij zijn gesneuveld zonder glorie; de
constructivisten die het lied van de arbeid en het lied van de stampende machine
hebben gezongen, zij zijn door de machine zelf naar het achterste plan gedrongen;
de sociaal-realisten en de pop-artists, die met één sprong de kloof tussen kunst en
leven denken te kunnen overbruggen, zij zijn, ieder op hun eigen wijze, ontmand
door de maatschappij waaraan zij zich willoos hebben overgegeven.
De kunst is dood, maar wie de strijd opgeeft, geeft alles op, zelfs de toekomst.
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De situatie waarin de na-oorlogse jongeren zich bevonden verschilde sterk van de
vooroorlogse situatie. Gedurende de oorlogsjaren waren de nationale en
internationale kontakten tussen de kunstenaars praktisch verbroken geweest. De
strijd om het naakte bestaan was in ieders leven op de voorgrond gekomen en had
de gedachten aan creativiteit en aan kunst grotendeels verdrongen. Een cultureel
vacuüm was ontstaan en het restant van wat eens de avant-garde geweest was,
bleek vanzelfsprekend niet in staat dit op te vullen. De jongere kunstenaarsgeneratie,
bevond zich na 1945 in een uitzonderlijke positie. Zonder houvast in een economisch
ontwrichte maatschappij, esthetisch niet of nauwelijks erfelijk belast, was zij in staat
de eigen situatie kritischer te beoordelen dan de vooroorlogse avant-garde dit gekund
had. Zij stond losser van iedere traditie, ook van de zogenaamde ‘revolutionaire
traditie’ waarop de surrealisten zich na de oorlog beriepen, daarmee onbewust het
dualisme van hun houding aan het licht brengend. Het geloof van de kunstenaars
in hun eigen sociale onmisbaarheid was onder invloed van de oorlogservaringen
verdwenen. Duidelijker dan hun voorgangers zagen zij de zwakte van hun sociale
positie, hun feitelijke overbodigheid. De materiële nood die zich in die jaren sterk
deed gevoelen droeg er bovendien toe bij ieder zelfbedrog in dit opzicht uit te sluiten.
In deze sfeer van scepticisme is de experimentele beweging ontstaan.
Cobra, de ‘internationale van experimentele kunstenaars’ (1948-51), was geen
avant-garde groep in de vooroorlogse zin meer. Niet het geloof in hun eigen missie
bracht de na-oorlogse kunstenaars bijeen, maar een tot uiterste konsekwentie
gedreven werkelijkheidszin. Tekenend is het dat Cobra gesticht werd naar aanleiding
van een internationale conferentie te Parijs die georganiseerd was door een groep
jongere surrealisten, die zich de restauratie van de avant-garde tot doel gesteld
had, het ‘centre international de documentation sur l'art d'avant-garde’. Maar ook
de gemoderniseerde versie van het surrealisme - het ‘surréalisme révolutionnaire’
- bezat geen aantrekkingskracht meer voor de jongere kunstenaars. Het is opvallend
dat de stichters
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van Cobra allen afkomstig waren uit landen, - noordelijke en vooral ook kleinere
landen - die geen culturele traditie kenden, die geen revolutionair verleden hadden,
landen zonder ‘culturele roeping’, zonder nationale arrogantie. Het kleine groepje
Denen, Belgen en Nederlanders - waartoe ik behoorde - dat Cobra heeft opgericht,
komt geen enkele andere verdienste toe dan dat het doof is geweest voor de
‘lokkende’ stem van een reeds bejaarde avant-garde, dat het te nuchter was om
nog langer geloof te hechten aan een idee, aan een pretentie, die zich geen ogenblik
geloofwaardig had weten te maken. In het besef dat een werkelijk nieuwe cultuur
voorlopig niet te realiseren zou zijn, verkoos men het experiment als
uitwijkmanoeuvre. En ook al veroordeelde deze keuze de kunstenaar tot een sociaal
isolement, dan nog verkoos hij dit lot boven het zelfbedrog dat hem deed geloven
dat hij een actief aandeel had in de verandering van de maatschappij. Indien ik
thans de Cobra-activiteit in deze bescheiden houding tegenover de vroegere
avant-garde stel, dan bedoel ik niet haar te bagatelliseren. De breuk met de
voortzetters van het surrealisme was bewust bedoeld als een breuk met iedere
artistieke conceptie, dus ook en vooral met de intellectualistische uitgangspunten
van de avant-garde. Het communiqué dat de stichters van Cobra op 8 november
1948 opstelden zegt het duidelijk: ‘de belgische, deense en hollandse
vertegenwoordigers op de conferentie van het “centre international de documentation
sur l'art d'avant-garde” te Parijs, zijn van mening dat deze conferentie tot niets heeft
geleid. De resolutie die is aangenomen op de slotzitting, drukt niets anders uit dan
de totale afwezigheid van enige overeenstemming die het feit zelf van deze
conferentie zou kunnen rechtvaardigen. Als de enig mogelijke weg naar voortzetting
van een internationale activiteit, zien wij een organische experimentele samenwerking
die alle steriele en dogmatische theorie uit de weg gaat’. En daarmee zijn de
kunstenaars dan eigenlijk tot hun uitgangspunt teruggekeerd. Zij erkennen dat hun
sociale rol is uitgespeeld. Zij willen niet langer praten maar werken, ze verwachten
meer van de praktijk dan van een beredeneerd stelling kiezen, zij willen een
werkgroep zijn en geen strijdgroep, zoals de
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avant-garde was. Deze houding is in ieder geval reëel. De kunstenaars van Cobra
zagen, eindelijk, in, dat hun sociale positie hun geen recht gaf op de pretentie een
sociale voorhoede te zijn. Zij begrepen dat zij niets anders hadden dan hun werk,
dan het feit dat zij de creatieve mens vertegenwoordigden, dat zij de fakkel brandend
hielden van een scheppingsdrift die bij de andere mensen nog slechts latent
voorhanden was. Het experiment was een laatste bastion waarin de kunstenaar
zich terugtrok, een vrijwillig exil, een resignatie onder protest. De vraag was echter
of hij hiermee ver zou komen, want onder zulke omstandigheden wordt ‘praktische
samenwerking’ natuurlijk uiterst twijfelachtig. Zonder theorie geen discipline en
zonder discipline geen samenwerking. Reeds na twee jaren bestond de groep nog
slechts in naam en was het contact tussen de meeste leden verbroken. In 1951
werd als elegante oplossing de groep officieel ontbonden na een weinig
demonstratieve tentoonstelling in Luik. Een groep zonder program was niet te
handhaven, het élan van de kunstenaars was uitgeblust. Wat daarna nog door de
kunst-officials werd samengevat onder de term ‘experimentelen’ was eigenlijk niet
veel meer dan een schilderachtig gezelschap dat vanuit de commercieel-technische
maatschappij als een toeristieke bezienswaardigheid werd bekeken. De ‘sluipende
inflatie’ droeg er bovendien toe bij dat kunstproducten als geldbelegging werden
gezien, en tenslotte ontaardt het kunstwerk, eens een status-symbool, in een
speculatie-objekt. Daarmee geven de laatste kunstenaars hun vrijheid en zelfs hun
symbolisch verzet prijs. Maurice Rheims, veilingmeester van het Hôtel Drouot te
Parijs, schrijft in La vie étrange des objets, ...‘Tel autre dit: “A un million, Dubuffet
est pour rien, il en vaudra bientôt trois”. Personne ne l'a encore entendu dire: “J'aime
Dubuffet; il vaudrait cent francs je l'aimerais tout autant”. Ainsi voyons-nous les prix
des oeuvres de certains artistes varier en douze mois dans des proportions
ahurissantes. C'est tout juste si on n'entend pas le cliquetis du totalisateur à chiffres
changeants de l'hippodrome de Longchamps! Ces hausses surprenantes, et qui de
plus ne sont pas aussi fictives qu'ils paraissent sont, en dehors du talent du
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peintre, le résultat d'une psychose dont les auteurs ne sont pas toujours des
professionels, et facilitées, il faut le dire aussi, par une instabilité monétaire mondiale
*
qui dure depuis des dizaines d'années.’
Banken en groot-industrieën beleggen, naarmate de inflatie om zich heen grijpt,
kapitaal in kunstverzamelingen, wijs geworden door de ervaring dat de waarde van
kunstwerken meestal de neiging vertoont te stijgen met het verlopen van de tijd. De
voorwaarde hiertoe is echter de sociale erkenning - de ‘bekendheid’ - van de
kunstenaar. De meeste kunstenaars zijn geneigd te geloven dat zij op weg zijn een
**
nieuwe economische bestaansbasis te vinden. Hun ‘strijd’ richt zich voortaan op
de verovering van een plaats op de kunstmarkt. De enige en uitsluitende
bestaansgrond van het kunstwerk schijnt tenslotte nog slechts de handelswaarde
- of liever de beleggingswaarde - ervan te zijn. Kwaliteit en prijs worden hoe langer
hoe meer vereenzelvigd. De kunstenaars, tragisch in hun avant-garde periode,
spelen in dit spel der vergissingen een bijna komische rol: barbaren in het
atoomtijdperk, holenmensen in het tijdperk van de ruimte. Als betaalde narren van
de groot-industrie zinken zij snel tot het peil waarop hun sociale degradatie nog
slechts aanleiding kan geven tot leedvermaak. Men zou zeggen dat er geen
kunstenaars meer zijn, hoogstens nog karikaturen van kunstenaars.

*

**

Weer een ander zegt: ‘Een Dubuffet voor een miljoen francs is te geef. Binnenkort is hij drie
miljoen francs waard. Niemand heeft hem nog horen zeggen: Ik houd van Dubuffet, en al zou
hij honderd francs waard zijn dan zou ik er precies evenveel van houden. Zo zien wij de prijzen
van werken van bepaalde kunstenaars binnen het jaar tot duizelingwekkende hoogten stijgen.
Men hoort nog net niet de totalisator van de renbaan van Longchamps. Zulke prijsstijgingen
- die zeker niet fictief zijn, al lijkt het soms - zijn, afgezien van het talent van de schilder, het
gevolg van een psychose, die - het moet gezegd worden - begunstigd wordt door een
monetaire instabiliteit die sedert tientallen jaren de wereldsituatie kenmerkt.’
De ex-Cobra-schilder Asger Jorn spreekt in zijn boek Pour la forme als zijn mening uit dat de
belegging in kunstwerken het kapitalistisch systeem zou ondermijnen. Op zijn minst kan men
hierop antwoorden dan hij de omvang van de hierbij geïnvesteerde kapitalen schromelijk
overschat. Het verschijnsel is meer desastreus voor de kunst dan voor het kapitaal.
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De hoogkonjunktuur op de kunstmarkt heeft vèrstrekkende konsekwenties. Er is
een diskrepantie ontstaan tussen idee en praktijk, tussen de onbevredigde verlangens
van de creatieve mens, en de werken die door kunstenaars geproduceerd worden
om te voldoen aan de groeiende vraag naar waarde-objekten. Voor het eerst
verloochent de kunstenaar zijn rol, hij houdt op het symbool van de homo ludens
te zijn. De begrippen kunstenaar en creatieve mens dekken elkaar niet langer. De
kunstenaar is nog slechts een historische figuur die in het museum thuishoort. Met
het vernietigend effect van de hausse op de kunstmarkt heeft men tot dusverre te
weinig rekening gehouden. Nog al te veel heerst de mening dat de ruimere
geldmiddelen die aan ‘kunst’ worden besteed, de ‘ontwikkeling’ van de cultuur ten
goede komt. Degenen die zich aan deze illusie overgeven, overschatten in ernstige
mate de invloed die de kunstenaars op dit ogenblik nog op het maatschappelijk
gebeuren kunnen uitoefenen. Het is een romantisch misverstand dat de kunstenaars
hun tijd altijd vooruit zijn of dat zij toekomstige ontwikkelingen aankondigen. De
kunstenaar is zogoed als ieder ander afhankelijk van de maatschappij waarin hij
leeft, en in de jongste tijd is zijn onafhankelijkheid er zeer zeker niet groter op
geworden. De tegenwoordig opgeld doende leuzen van ‘vrijheid’ van de kunst zijn
niet meer dan rudimenten van vroegere leuzen van het liberalisme, die in de
tegenwoordige sociale praktijk volledig van hun inhoud ontdaan zijn. De kunstenaar
is vanzelfsprekend niet vrijer dan hij wordt gelaten door de groep die hem betaalt,
en de situatie is momenteel zo dat de grenzen die deze groep hem stelt en die hij,
zonder zijn pas verworven welstand prijs te geven, niet mag overschrijden, precies
die grenzen zijn die hij zou moeten overschrijden om opnieuw creatief te worden,
om met de tijd waarin hij leeft gelijke tred te houden. Meer dan ooit kan men zeggen
dat de huidige kunstenaars hun eigen tijd niet meer begrijpen. De tegenwoordige
rol van de kunstenaar als leverancier van ‘cultuurproducten’ dwingt hem in een
conservatieve positie. Nog nooit tevoren zijn de ‘kunstenaars’ zo reactionair geweest
als thans het geval is. Het moderne mode-woord ‘arrivé’
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tekent de kunst-situatie van nu, zoals het vooroorlogse modewoord ‘kitsch’ de
toenmalige situatie tekent. Het scheldwoord ‘kitsch’ drukte de minachting uit van de
idealistische artiest tegenover de commerciële productie; de eretitel ‘arrivist’ drukt
de achting uit die de moderne verburgerlijkte kunstenaar de commercieel geslaagde
toedraagt.
Natuurlijk bleef protest niet uit. Niet iedereen is erin gevlogen. Niet iedereen laat
zich ‘cultuur’ aanpraten, niet iedereen is te vangen onder het hoedje van de publiciteit.
Tussen de jaren 1955 en 1957 verschijnt het gestencilde blaadje Potlatch, uitgegeven
door een groepje Parijse ex-lettristen. Potlatch keerde zich fel tegen de
hoera-stemming van de Wirtschaftswunder-cultuur, tegen de mythe van de ‘roman
nouveau’, van de ‘vitaliteit in de kunst’, tegen de filmfestivals en de bekroningen,
tegen de functionele architectuur, en, in het algemeen, tegen de algehele
commercialisering van de cultuur. Het latere, onregelmatig verschijnende, tijdschrift
Internationale situationniste zet deze kritiek nog enige jaren voort onder redactie
van G.E. Debord. Van een groep is echter geen sprake meer. Het situationistisch
gezelschap wisselt voortdurend van samenstelling en er bestaat weinig of geen
overeenstemming, behalve de door ieder gedeelde afkeer van het kunstleven. Een
opvallend aspect van Internationale situationniste is inderdaad de afwezigheid van
artistieke kwalifikatie, een zekere gedesinteresseerdheid wat het kunstwerk betreft.
Deze gedesinteresseerdheid kan zowel de vorm van een lijdelijke tolerantie
aannemen als van een totale afwijzing. De situationistische beweging heeft, althans
theoretisch, uit de ondergang van de individualistische cultuur de volle konsekwentie
getrokken. Hierin ligt ongetwijfeld de voornaamste betekenis van deze episode. In
de plaats van de voorbije individuele kunsten propageren de situationisten het ‘unitair
urbanisme’, een hypothetische conceptie van de artificiële levensomgeving als een
nieuw medium voor een komende collectieve creativiteit. Het is voor de eerste keer
dat de leuze ‘la poésie doit être faite par tous’, een praktikabele betekenis krijgt.
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*

Mijn samenwerking met degenen die Internationale situationniste’ hadden opgericht
dateert van 1958, en resulteert in een ‘Déclaration d'Amsterdam’, ondertekend door
Debord en mij, waarin het begrip ‘unitair urbanisme’ nader wordt omschreven en
een ontwerp-program voor de ontwikkeling van het unitair urbanisme wordt
**
opgesteld. De situationistische conferentie die in 1959 in München wordt belegd
neemt deze verklaring tot uitgangspunt van de discussies. Het blijkt echter in dit
stadium niet mogelijk om de, hoofdzakelijk uit schilders bestaande - congressisten
mee te krijgen in ons streven naar een nieuwe activiteit van een zo uitgesproken
anti-individualistisch karakter. Kort daarna is mijn breuk met de situationisten
onvermijdelijk, een breuk die spoedig gevolgd wordt door een uiteenvallen van de
beweging. Hoewel op het ogenblik kleine groepjes zich hier en daar ‘situationistisch’
noemen, is er geen sprake meer van een duidelijke stellingname die voor een
situationistische visie kenmerkend genoemd kan worden. De eensgezinde actie van
een uitsluitend uit kunstenaars bestaande groepering heeft zich in deze tijd als
onmogelijk bewezen.
De kunstenaars hebben als sociale groep hun verzet tegen de maatschappij
opgegeven, en daarmee is de laatste episode van de individualistische cultuur ten
einde. Het ‘nulpunt’ is bereikt. Zelfs het schandaal, eens het wapen bij uitstek van
de avant-garde, is een slag in de lucht. Niemand gelooft meer werkelijk in cultuur
en daarom wordt alles kritiekloos aanvaard of althans voor kennisgeving
aangenomen. De cultuurministeries, de museumdirecteuren, de kunsthistorici, de
cursusleiders van de televisie, zij vertellen ons wat de kunst voor de maatschappij
betekent, zij houden ons op de hoogte van de laatste mode, zij delen

*

**

In 1956 had ik tijdens een internationale bijeenkomst van kunstenaars in het Italiaanse stadje
Alba, een voordracht gehouden onder de titel ‘Demain la poésie logera la vie’ waarin ik een
pleidooi hield voor een anti-functionele architectuur en stedebouw. Hieruit kwam een eerste
kontakt voort met de redactie van Potlatch, die later de ‘Internationale situationniste’ zou
vormen.
Zie: Conrads Programme und Manifeste zur Architektur des 20. Jahrhunderts, Ullstein Bauwelt
Fundamente no 1, Berlijn 1964.
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ons mede dat de ‘cultuur’ onmisbaar is voor het goed functioneren van de
maatschappij, zij helpen de kunstenaar zijn verdiende plaats in de ‘welvaartsstaat’
in te nemen. Achtereenvolgens bohémien en révolutionair, wordt de kunstenaar
eindelijk sociaal geïntegreerd. Hij hoeft zelf niet meer creatief te zijn, hij wordt
‘gecreëerd’ door machten die sterker zijn dan hij is.
De kunst is dood, maar de creatieve mens ontwaakt. Hij ligt op de loer om zijn
kans af te wachten en hij ziet dat de omstandigheden zich in zijn voordeel
ontwikkelen. De utilitaristische maatschappij staat op instorten, zij bewerkt haar
eigen ondergang. De aanvankelijke groei van de afzetgebieden - door uitbreiding
van de wereldbevolking, door dekolonisatie en industrialisatie van ‘nieuwe’ landen
- dwingt tot opbouw van een productieapparaat met een capaciteit die niet meer in
de hand te houden is. Tegelijkertijd echter zal op de duur door steeds verdergaande
mechanisering en automatisering de behoefte aan menselijke arbeid kleiner worden.
De toestand kondigt zich reeds aan waarin een vrijwel onbegrensd
productie-vermogen tegenover de verminderende koopkracht van een werkloze
bevolking komt te staan. Deze toestand zal zich toespitsen naarmate meer - nu nog
‘onderontwikkelde’ - landen tot automatisering van hun productie zijn overgegaan.
In de revolutionaire crisis-situatie die hieruit ontstaat zal als enig mogelijke oplossing
de eis gesteld worden van vrije consumptie, zonder arbeid, en hiermee
samenhangend van sociale controle van de wereldproductie. Dit voor de hand
liggend perspectief zal echter diepgaande konsekwenties hebben voor de levenswijze
van de toekomstige mens. De homo faber zal ophouden te bestaan, en een ludieke
levenswijze zal binnen het bereik van vrijwel alle mensen vallen. Het leven van de
vrijgeworden mensheid zal de nieuwe poëzie zijn, die door allen wordt voortgebracht.
Indien de laatste kunstenaars nog een taak hebben dan ligt die in de voorbereiding
van die toekomst-cultuur.
Psychologen, sociologen, politici, allen staan zij verwonderd en zonder afweer
tegenover een nieuw verschijnsel dat zij noch be-
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grijpen, noch verklaren kunnen: de opstand van de homo ludens. De jonge mensen
van deze tijd komen in beweging, gedreven door een niet te onderdrukken neiging.
Zij willen hun levens intensiever maken, zij willen het avontuur dat zij vergeefs
zoeken, provoceren, zij willen het leven bevrijden van de sleur die de arbeid eraan
geeft, zij willen het leven tot een spel maken, desnoods met geweld.
De mechanisering en automatisering van de arbeid ontlast de mens geleidelijk
van het juk waaronder hij sinds de prehistorie gebukt is gegaan: de noodzaak tot
produceren onder de pressie van een altijd dreigende materiële nood. De
productiviteit vertoont een voortdurende stijging in de industrie-landen, ondanks het
feit dat de arbeidstijd afneemt. De vrijheid echter die hiervan het logische gevolg
zou moeten zijn, kan in de heersende omstandigheden niet gerealiseerd worden.
Zij is in tegenspraak zowel met de organisatie als met de moraal van de
maatschappij. Deze maatschappij zit met de automatie in haar maag. Op alle
mogelijke manieren probeert men te verhelen dat men een paard van Troje
binnengehaald heeft, in alle bochten wringt men zich om de openbaring van de
werkelijkheid zolang mogelijk uit te stellen. De uitschakeling van de mens als
productie-factor is echter de onverbiddelijke konsekwentie van het op gang zijnde
proces. En daaruit volgt dat de gehele superstruktuur van de utilitaristische
maatschappij op losse schroeven komt te staan. De avant-garde heeft geen taak
meer, want de strijd tegen de bovenbouw wordt thans over de gehele linie gevoerd.
De homo ludens die in ieder mens sluimert, is ontwaakt. Maar hij kan zich niet doen
gelden, zolang de maatschappij stagneert in de realisatie van de potentiële
economische en technische mogelijkheden. In zijn streven nieuwe gedragspatronen
te ontwikkelen komt de jongere generatie in voortdurende botsing met de versleten
normen van de bestaande maatschappij. Zij ontwikkelt eigen normen die niets meer
te maken hebben met de utilitaristische normen die de arbeidende massa's zijn
opgedrongen door de heersende klassen. Zij gelooft niet meer in het belang van
een ‘dienende plaats in de samenleving’, zij ziet niets meer in de haar gesugge-
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reerde ‘verantwoordelijkheid’ tegenover het systeem, zij accepteert niet langer het
feit dat het leven verloopt in afwachten en geduld oefenen. Zij wil de vrijheid die zij
eenmaal geroken heeft NU.
Het overal ter wereld optredende verschijnsel van een jeugd die weigert de
bestaande ‘orde’ te aanvaarden - de ‘hipsters’, ‘teddy-boys’, ‘rockers’, ‘mods’,
‘halbstarken’, ‘blousons noirs’, ‘beatniks’, ‘nozems’, ‘stiljagi’, en hoe zij verder ook
genoemd mogen worden - dit verschijnsel heeft een, tot dusver veronachtzaamde
revolutionerende werking.
Deze massa-jeugd, vrijer, welvarender en talrijker dan ooit tevoren, wordt gedreven
door een dadendrang die in een leegte slaat, die gefrustreerd moet blijven. Deze
drang is niet langer in toom te houden, zij zal zich, hoe dan ook, steeds sterker doen
gelden. Tot het moment waarop de sublimering van deze drift tot creatieve drift,
‘speel’-drift, mogelijk zal zijn geworden, zal zij zich uiten in agressiviteit, en zich
keren tegen alles wat haar bevrediging in de weg staat. Zij zal niet rusten voordat
de gehele superstruktuur vernietigd is, daar helpt geen verontwaardiging, geen
protest, zelfs geen geweld tegen. De opstand van de creatieve mens tegen de
moraal en de instellingen van de utilitaristische maatschappij zal niet eindigen
voordat de ludische maatschappij een feit is.
De grote non-stop-happening die wij te verwachten hebben wanneer de creatieve
potentie van de gehele mensheid eenmaal ontketend wordt, zal het aangezicht van
de aarde net zo ingrijpend veranderen als de organisatie van de productie-arbeid
dit gedaan heeft sinds het neolithicum.
Het tijdperk van de homo ludens ligt voor ons.
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Octavio Paz
Zonnesteen
Vertaling Laurens D. Vancrevel
La treizième revient... c'est encore la première;
et c'est toujours la seule - ou c'est le seul moment;
car es-tu reine, ô toi, la première ou dernière?
es-tu roi, toi le seul ou le dernier amant?
GÉRARD DE NERVAL Artémis
een wilg van glas, een populier van water,
een hoge springfontein, door de wind gewelfd,
een welgeplante boom maar een die danst,
een voortgaan van een rivier die slingert,
voortschrijdt, terugwijkt, overstag gaat
en immer aankomt:
een rustig voortgaan
van een ster of lente zonder haast,
water dat met de oogleden gesloten
elke nacht voorspellingen doet wellen,
eensgezinde aanwezigheid in golving,
golf op golf om alles te bedekken,
groene heerschappij zonder zonsondergang
de verblinding gelijk van de vleugels
als die zich spreiden in het hemelmidden,
een voortgaan midden in het struikgewas
van toekomstige dagen en het onzalige
glanzen van de tegenspoed zoals een vogel
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die met zijn lied het woud versteent
en allerlei geluk, zo dreigend nabij
tussen de takken die verdwijnen,
uren van licht dat de vogels reeds pikken,
voortekenen die uit de vingers glippen,
een aanwezigheid zoals een lied opeens,
zoals de wind in vlammen zingend,
een oogopslag die zwevend ondersteunt
de wereld met zijn zeeën en zijn bergen,
lichaam van licht gesijpeld door agaatsteen,
benen van licht, buik van licht, zeeïnhammen,
zonnerots, wolkenkleurig lichaam,
kleur van een snelle dag die opspringt,
het uur schiet vonken en bezit lichaam,
de wereld is reeds zichtbaar door jouw lichaam,
is doorschijnend door jouw doorschijnendheid,
ik ga door zuilengangen van geluiden,
sijpel in weergalmende aanwezigheden,
doorloop doorschijningen gelijk een blinde,
een weerglans vaagt mij weg, een andre baart mij,
o oerwoud van betoverde pilaren,
onder de bogen van het licht door dring ik
de loopgangen in van doorzichtige herfst,
ik loop door je lichaam zoals door de wereld,
je buik is een zonbeschenen plein,
je borsten een dubbelkerk waar door het bloed
hun evenwijdige misteries worden opgedragen,
mijn blikken overdekken je zoals klimop,
je bent een vesting door de zee belegerd,
een stadsmuur die het zonlicht scheidt
in een tweetal helften van perzikkleur,
een zoutvlakte, klippen en vogels
onder de wet van het stemmig middaguur,
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gekleed in de kleur van mijn verlangens
ga je naakt gelijk aan mijn gedachte,
ik waad door je ogen als door het water,
de jaguars drinken droom uit deze ogen,
de kolibri verbrandt in deze vlammen,
ik treed over je voorhoofd als over de maan,
als de zomerwolk over je gedachte,
ik ga over je buik als door je dromen,
je kleed van maïs wimpelt en zingt,
je kleed van kristalglas, je kleed van water,
je lippen, je haren, de blikken die je werpt,
je regent de hele nacht, de hele dag
open je mijn borst met je vingers van water,
sluit je mijn ogen met je mond van water,
op mijn gebeente regen je neer, in mijn borst
stuwt een vloeibare boom wortels van water omlaag,
ik ga langs je middel als door een rivier,
ik ga langs je lichaam als door een woud,
als langs een voetpad in het gebergte
dat in een afgrond afbreekt onverwachts,
ik ga langs je pasgeslepen gedachten
en bij de uitweg van je blanke voorhoofd
scheurt mijn overhaaste schaduw aan flarden,
ik zoek mijn brokstukken weer bijeen
en ga zonder lichaam voort, zoekend op de tast,
door gangen zonder einde van het geheugen,
deuren geopend op een lege woonkamer
waar alle zomers van verdriet vergaan,
de vreugden van de dorst gloeien achteraan,
een gezicht verdwenen bij het herinneren ervan,
een hand die uiteenvalt als ik haar raak,
dradenwarsels van spinnen in beroering
boven glimlachjes van vele jaren her,
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aan de uitweg van mijn voorhoofd zoek ik,
zoek zonder te vinden, zoek een oogwenk,
een gezicht van bliksemflits en onheil
ijlend tussen nachtelijke bomen door,
gezicht van regen in een tuin bij nacht,
aanhoudend water dat langs mijn zijde stroomt,
zoek ik zonder te vinden, schrijf ik eenzaam,
er is niemand, de dag valt, het jaar verstrijkt,
ik val weg met het ogenblik, ik val ter aarde,
een onzichtbare weg over spiegels
die mijn verscheurde beeltenis herhalen,
mijn tocht gaat langs dagen afgereisde ogenblikken,
mijn tocht gaat langs de gedachten van mijn schaduw,
gaat langs mijn schaduw op zoek naar een ogenblik,
ik zoek naar een datum levend als een vogel,
ik zoek naar de zon van vijf uur namiddags,
*
getemperd door de muren van tezontle
het uur heeft zijn druiventrossen gerijpt
en openbarstend kwamen meisjes vanuit
zijn zachtrode ingewand en zij zwermden uit
in de stenen binnenplaatsen van het internaat,
hoog zoals het herfsttij was haar weg,
omgeven door het licht onder het booggewelf
en de ruimte, haar omgordend, kleedde haar
met een nog guldener en doorzichtiger huid,
jaguar in kleur van het licht, grijsbruin hert
binnen de omstreken van de nacht,
juist nog ontwaard meisje overgebogen
op de groene balkons van de regen,
juist volwassen gezichtje zonder tal,
ik ben je naam vergeten, Melusina,
Laura, Isabel, Persefoné, Maria,

*

Tezontle: poreuze rode vulkanische steensoort, door de Azteken gebruikt in bouwwerken en
gebruiksvoorwerpen.
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je hebt alle gezichten en geen een,
je bent alle uren en geen enkel,
je lijkt op de boom en op de wolk,
je bent alle vogels en een ster,
je lijkt op het scherp van het zwaard
en op de bloedkom van de beul,
klimop dat voortschuift, en de ziel omhult
en haar ontwortelt, van haarzelve scheidt,
een brandtekening op jadesteen,
spleet in de rotswand, koningin der slangen,
kolom van walm, bron in de klip,
maanschijf, rotspiek van de adelaars,
zaadjes anijs, onaanzienlijke doorn,
dodelijk, onsterfelijke pijnen verschaffende,
herderin van de bergdalen onderzee
en behoedster van het dodendal,
liaan die afhangt van de klip der duizeling,
opklimmende winde, giftige plant,
bloem van herrijzenis, wijndruif van leven,
vrouwe van de fluit en van de bliksemstraal,
jasmijnterras, zout in de wonde,
rozetak bestemd voor de doodgeschotene,
sneeuw in augustus, maan van het schavot,
tekens die de zee op het basalt schrijft,
tekens die de wind in de woestijn schrijft,
testament van de zon, granaatvrucht, aar,
gezicht van vlammen, verslonden gezicht,
pas volwassen gezicht dat achtervolgd wordt
spookachtige jaren, kringronde dagen
die uitkomen op dezelfde binnenplaats en zelfde muur,
het ogenblik blakert, en maar één gezicht
zijn de opeenvolgende gezichten van de vlam,
alle namen zijn maar ene naam,
alle gezichten zijn een enkel gezicht,
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alle eeuwen maar één ogenblik
en door alle eeuwen der eeuwen heen
sluit een ogenpaar het verleden voor de toekomst af,
niets is er voor mij uit, alleen een oogwenk
vrijgekocht in deze nacht, tegen een droom
van in de droom bijeengebrachte beelden,
scherp afgetekend tegen de droom,
ontworteld aan het niets van deze nacht,
uit vrije hand teken na teken opgesteld,
terwijl daarbuiten de tijd op hol slaat,
en op de deuren beukt van mijn ziel
de wereld met zijn bloeddorstige uurdienst,
een oogwenk maar terwijl de vestingen,
de namen, de smaken, het doorleefde,
tesamen storten in mijn blinde voorhoofd,
terwijl de loden last van de nacht
mijn gedachte vernedert en mijn skelet,
en mijn bloed trekt verder, wat kalmer nu
en mijn tanden laten los en mijn ogen
worden wazig en de dagen en de jaren
hopen hun ledige verschrikkingen opeen,
terwijl de tijd zijn waaier samenvouwt
en er niets schuilt achter zijn verbeeldingen,
stort het ogenblik omlaag en drijft nog boven,
omsloten door dood, krimpend onder bedreiging
van de nacht en zijn huiveringwekkend gapen,
van de zo taaie en gemaskerde dood
stort het ogenblik omlaag en dringt binnen
zoals een vuist zich balt, zoals een vrucht
die rijp wordt tot het diepste van zichzelf,
gulzig zich indrinkt en wenend dan uitstort,
zo gaat het glanzende ogenblik weer dicht
en wordt rijp tot binnen toe, schiet wortel,
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groeit diep in mij, neemt mij volledig in beslag,
mij verjaagt zijn waanzinnig gebladerte,
mijn gedachten zijn slechts de vogels erop,
zijn kwikzilver stroomt in mijn aderen rond,
geestesboom, vruchten die smaken naar tijd,
o leven om te leven en nu reeds geleefd,
tijd die verkeert in een dwingende deining
en zich omwendt zonder het hoofd te keren,
wat voorbij ging was niet maar is aanwezig
en mondt uit stilaan en zonder geluid
in een ander ogenblik dat al verdwijnt:
recht voor de namiddag van salpeter en steen
met onzichtbare dolken bewapend
ben je een rood en onleesbaar geschrift
in mijn huid aan het schrijven en deze wonden
overdekken mij gelijk een vlammenspoor,
ik brand zonder te verteren, ik zoek naar water,
en in je ogen is geen water, die zijn van steen,
en je borsten, je buik en je heupen
zijn van steen, je mond heeft de smaak van stof,
je lichaam smaakt naar een schacht zonder uitweg,
een nauwe steeg van spiegels die herhalen
de ogen van de dorstige, een steeg
die steeds terugkeert naar het uitgangspunt,
en je voert mij blind mee aan de hand
door deze halsstarrige zuilengangen
tot op het midden van de cirkel en staat star
als een bliksemflits die tot een bijl bevriest,
als een schijnsel dat gevild ophangt, betoverend
als het schavot dat klaar is voor de verdoemde,
soepel als de zweep en even slank van vorm
als een tweelingwapen van de maan,
en je scherpgeslepen woorden hollen uit
mijn borst en ontvolken mij en ledigen mij,
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één voor één ruk je herinneringen uit,
ik ben mijn naam vergeten, mijn vrienden
knorren met de zwijnen of vergaan tot stof,
aangevreten door de zon in een ravijn,
niets is in mij behalve een wijde wonde,
een gaping waar reeds niemand overheen kan gaan,
vensterloos aanwezig, een gedachte
die terugkomt, zich herhaalt, weerkaatst
en die verdwaalt in eigen doorzichtigheid,
een bewustzijn overtreden door een oog
dat zich zolang beziet dat het weg gaat smelten
van helderheid:
ik zag je woeste achterdocht,
Melusina, groen glinsteren bij dageraad,
je sliep opgerold tussen de lakens,
ontwakend krijste je gelijk een vogel
en viel eindeloos omlaag, blank en gebroken,
niets bleef er van je over dan jouw schreeuw,
en na verloop van de eeuwen zag ik mij
hoestend en slechtziende zitten, dooreenschuddend
wat oude foto's:
er is niemand, je bent niemand,
een opeenhoping van as en een bezem,
een schaardig mes en een verenkwast,
een huid gehangen om een aantal botten,
een reeds droge druiventros, een zwarte kuil
en op de bodem van het gat het ogenpaar
van een meisje duizend jaren her verdronken,
blikken begraven in een diepe schacht,
blikken die ons zien vanaf de aanvang,
een kleine-meisjesblik van de oude moeder
die in de grote zoon een jonge vader ziet,
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een moederblik van het verlaten meisje
dat in de grote vader een zoonkind ziet,
blikken die ons zien vanaf de bodem
van het leven en die strikken zijn des doods
- of omgekeerd, is vallen in die ogen
tot het ware leven wederkeren?,
vallen, keren, slapen gaan, mij mag een droom
nieuwe komende ogen, en nieuw leven brengen,
een nieuwe nevel, een nieuwe dood te sterven!
- deze nacht is mij genoeg en deze oogwenk
die alsmaar opengaat en mij ontsluit
de plaats waar ik stond, wie ik was, hoe je heet,
hoe ik zelf heet:
maakte ik plannen
voor de zomer - en alle zomers in Christopher Street, tien jaar geleden,
met Fillis die twee wangekuiltjes had
waaruit de mussen licht dronken?,
zei Carmen mij op de Hervormingslaan
‘het is niet drukkend, het is hier steeds oktober’
of werd het gezegd tot een ander die ik verloor,
of verzin ik het en zei niemand het mij?
liep ik door de nacht van Oaxaca,
grenzeloos en diepgroen zoals een boom,
in mijzelf te praten als de dwaze wind
en toen ik op mijn kamer kwam - steeds een kamer herkenden toen mij de spiegels niet?,
zagen wij vanuit hotel Vernet de dageraad
dansen met de kastanjes - ‘het is heel laat al’
zei je dat, je kammend?, en ik zag
vlekken op de muur, zonder iets te zeggen,
klommen we samen de toren op, zagen we
de avond vallen vanaf de kade?,
aten we druiven in Bidart?, kochten we
jasmijn in Perote?,
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namen, plaatsen,
straten, gezichten, pleinen, nog eens straten,
stations, een plantsoen, huurkamers,
vlekken op de muur, iemand kamt zich,
iemand zingt vlak naast me, iemand kleedt zich aan,
kamers, plaatsen, straten, namen, kamers,
Madrid, 1937,
de vrouwen op het Engelplein
kletsten en zongen met hun kinderen,
dan klonk de sirene en was er geschreeuw,
huizen lagen geknield in het stof,
torens gekliefd, voorhoofden besmeurd
en de orkaan van de motoren star:
de twee kleedden zich uit en beminden elkaar
om ons stukje eeuwigheid te verdedigen,
ons rantsoen aan tijd en paradijs,
onze wortels aan te raken en te herstellen,
onze erfenis te hernemen, ontrukt
door dieven van leven duizend eeuwen geleden,
de twee kleedden zich uit, kusten elkaar
omdat de momenten van getwijnde naaktheid
de tijd overbruggen, en onkwetsbaar zijn,
niets raakt die aan, zij keren naar de aanvang,
er is dan jij noch ik, morgen, gister noch namen,
waarheid van twee met slechts één lichaam en ziel,
o volledig te wezen...
kamers op drift
temidden van steden die loodrecht afvloeien,
kamers en straten, namen als wonden,
kamers met ramen naar andere kamers
met hetzelfde verkleurde behangsel
waar een man in hemdsmouwen de krant leest
of een vrouw strijkt; de lichte kamer
die takken van de perzikboom bezoeken;
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de andere kamer: erbuiten regent het altijd
en er is een binnenplaats met drie verroeste kindjes;
kamers die scheepjes zijn die schommelen
in een baai van licht; of onderzee-vertrekken:
de stilte verspreidt zich in groene golfjes,
al de dingen die wij raken lichten op;
rijke praalgraven, waarvan reeds aangetast
de grafportretten, versleten de kleedjes;
valdeuren, kluizen, behekste schedels,
vogelhokken en kamers met nummers,
alle gaan in andere over, alle dwarrelen,
elke deurlijst is nevel, elke deur gaat open
naar de zee, het veld, de lucht, elke tafel
is een feestdis; gesloten als schelpen
houdt de tijd hen nutteloos bezet,
er is geen tijd nu, en geen muur: ruimte, ruimte,
open de hand, pak deze weelde vast,
pluk de vruchten, eet van het leven,
strek je uit onder de boom, drink het water;
alles verandert en alles is heilig,
iedere woning is het midden van de wereld,
is de eerste nacht, de eerste dag,
de wereld ontstaat als twee elkaar kussen,
een druppel licht van doorzichtig ingewand
de kamer gaat als een vrucht wat open
of ontploft zoals een stille ster
en als de aangeknaagde wetten,
de bankloketten en de kerkerraampjes,
papieren tralies, prikkeldraadversperringen,
de stempels en de stekels en de degens,
de enkelsnarige preek van de wapenen,
de honingzoete schorpioen met een kalotje,
de tijger met de hoge hoed, voorzitter
van Vegetariërsvereniging en Rode Kruis,
de ezel pedagoog, de krokodil
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verkleed als verlosser, volkerenvader,
Grote Baas, de haai, de architekt
van de toekomst, het varken in uniform,
de uitverkoren zoon der Kerk
die zich de zwarte tanden poetst
met het wijwater en die lessen neemt
in engels en demokratie, de onzichtbare
wanden, de verfomfaaide maskers
die de mens van de mens scheiden,
de mens van zichzelf,
zij storten ineen
voor een grenzeloos ogenblik en wij ontwaren
onze langverloren eenheid, de hulploosheid
die mens-zijn heet, de glorie die mens-zijn heet
en het brood te delen, en de zon, de dood,
de vergeten verbijstering, in leven te zijn;
beminnen is bevechten, als twee elkaar kussen
verandert de wereld, de begeerten worden vlees,
de gedachte wordt vlees, vleugels botten uit
in de schouders van de slaaf, de wereld
is werkelijk en tastbaar, de wijn is wijn,
het brood wordt kennis, het water is water,
beminnen is bevechten, is poorten openstoten,
ophouden een schim te zijn met een nummer
tot eeuwige kettinggang veroordeeld
door een heerser zonder gezicht;
de wereld wordt anders
als twee elkaar aanzien en dan herkennen,
beminnen is zich ontdoen van de namen:
‘laat me je hoer wezen,’ zijn woorden
van Héloïse, maar hij zwichtte voor de wetten,
nam haar tot echtgenote, en als beloning
ontmanden ze hem daarna;

Randstad 8-10

48
liever de misdaad,
de zelfmoord der gelieven, de bloedschande
van broer en zuster als twee spiegels
verliefd op elkanders gelijkenis,
liever vergiftigd brood op te eten,
het overspel in bedden van as,
de onstuimige liefdes, de waanzin,
haar giftige klimop, de sodomie
die als anjer in het knoopsgat draagt
een fluim, liever gestenigd te worden
op de pleinen dan te draaien met de molen
die het merg van het leven uitdrukt,
de eeuwigheid verandert in bolle uren,
de minuten in kerkers, de tijd
in kleingeld en afgetrokken stront;
liever de kuisheid, onzichtbare bloem
die wiegelt op de stengels van de stilte,
de moeilijke diamant van de heiligen
die begeerten uitzeeft, tevreden is met tijd,
bruiloft van de rust en de beweging,
de eenzaamheid zingt in zijn bloemekroon,
een kristallen bloemblad is ieder uur,
de wereld doet afstand van zijn maskers,
en in zijn midden, trillende doorschijning,
is wat wij God noemen, het naamloos wezen,
verzonken in beschouwing in het niets, het aangezichtloos
wezen stijgt uit zichzelve op, zon van zonnen,
volheid van aanwezigheden en van namen;
ik volg mijn verdwazing, kamers, straten,
op de tast loop ik de lange gangen door
van de tijd en stijg op en daal af over zijn treden
en ik betast zijn wanden en beweeg niet,
keer terug naar waar ik begon, zoek je gezicht,
loop de straten door van mij zelf
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onder een zon zonder leeftijd, en jij aan mijn zijde
beweegt je voort zoals een boom, als een rivier
ga je voort en je spreekt tot me als een rivier,
je groeit als een aar tussen mijn handen,
je jankt gelijk een eekhoorn in mijn handen
je vliegt als duizend vogels rond, je lach
heeft mij met vlokken schuim bedekt, je hoofd
is een kleine ster tussen mijn handen,
de wereld groent opnieuw indien je glimlacht
een sinaasappel etend,
de wereld verandert
als twee, in duizeling en in omhelzing,
neervallen in het gras: de hemel komt omlaag,
de bomen stijgen dan omhoog, de ruimte
is dan louter licht en stilte, louter ruimte
geopend door de adelaar van het oog,
de witte volksstam van de wolken komt voorbij,
het lichaam breekt de trossen, de ziel gooit los,
we verliezen onze namen en drijven weg
naar de zeedrift tussen blauw en groen,
volstrekte tijd waarin niets kan voorbijgaan
behalve zijn eigen verzaligd verstrijken,
er gebeurt niets, je zwijgt, je knipoogt
(stil nu: een engel kwam dit ogenblik langs,
lang als het leven van honderd zonnen),
was er niets behalve het geknipper van ogen?
- en het festijn, de verbanning, de eerste misdaad,
de ezelskinnebak, het duistere geluid,
en de ongelovige blik van de dode
toen hij neerviel op de asgrauwe vlakte,
Agamemnon en zijn grenzeloze schreeuw
en de herhaalde kreten van Cassandra
sterker dan de kreten van de golven,
Sokrates in ketenen (de zon komt op,
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sterven is afscheid nemen: ‘Crito, een haan
voor Eskulaap, ik herstel reeds van het leven’),
de jakhals die oreert tussen de ruïnes
van Ninive, de schaduw die Brutus zag
vlak voor de slag, Moctezuma
in het doornenbed van zijn slaaploosheid,
de rit per huifkar naar de dood
- de eindeloze reis maar afgeteld
door Robespierre minuut na minuut,
zijn gebroken kin in de handen -,
Churruca in zijn vat gelijk een troon
van scharlaken, de reeds getelde stappen
van Lincoln toen hij wegging naar het teater,
het gerochel van Trotzki en zijn geschreeuw
als van een everzwijn, Madero en zijn blik
waarop geen antwoord was: ‘waarom doodt u mij?’,
het vloeken, het jammeren, het zwijgen
van de moordenaar, de heilige, de pechvogel,
grafvelden van zinnen en gebeurtenissen
waarin de welsprekende honden wat scharrelen,
de waanzin, het gehinnik, het doffe geluid
dat wij bij sterven maken en dat gehijg
van het leven dat geboren wordt en de klank
van verbrijzeling van botten in het gevecht
en de schuimoverdekte mond van de profeet
en zijn geschreeuw en het geschreeuw van de beul
en het geschreeuw van het slachtoffer...
het zijn vlammen,
de ogen en het zijn vlammen wat zij zien,
een vlam het oor en de klank een vlam,
een gloeikool de lippen en een vuurspaander de tong,
het gevoel en wat men voelt, de gedachte
en het gedachte, een vlam hij die dat denkt,
alles staat in brand, het heelal is vlam,
verbrandt het zelfde niets dat niet niets is
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maar een denken in vlammen, tenslotte rook:
er is beul noch slachtoffer...
en het schreeuwen
op de late vrijdagmiddag? en de stilte
die wordt bedekt met tekens, de stilte
die zegt zonder te zeggen, zegt dat niets?,
zijn de kreten van de mensen dan soms niets?,
heeft niets plaats wanneer de tijd verloopt?
- niets gebeurde er, enkel een ogeknipperen
van de zon, nauwelijks een beweging, niets,
er is geen verlossing, de tijd keert niet terug,
de doden zijn standvastig in hun dood
en kunnen niet een andere dood sterven,
onraakbaar, vastgelegd in hun gelaatsuitdrukking,
zien zij, vanuit hun eenzaamheid, hun dood,
zo onherstelbaar, ons aan zonder te zien,
hun dood is al het standbeeld van hun leven,
een eeuwig zijn al voor eeuwig niets,
iedere minuut is niets voor eeuwig,
een schimmekoning beheerst je hartslag
en je laatste aangezicht, je starre masker
weeft hij rondje veranderend gelaat:
wij zijn het monument van een leven,
zo vreemd, niet geleefd, nauwelijks het onze,
- het leven, wanneer toch was het echt het onze?,
wanneer zijn wij werkelijk wat wij zijn?,
welbezien zijn wij niet, en zijn wij nooit,
enkel maar, behalve duizeling en leegte,
smoelen in de spiegel, afschuw en braaksel,
nooit is het leven van ons, het is van de anderen,
het leven is niet van niemand, wij allen zijn
het leven - zonnebrood voor de anderen,
al die anderen die wij samen zijn -,
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ik ben een ander als ik ben, mijn daden
zijn méér de mijne als zij ook van allen zijn,
omdat het zijn kan dat ik een ander zijn moet,
buiten mij treden, mij zoeken tussen de anderen,
de anderen die niet zijn als ik niet besta,
de anderen die mij het volle bestaan verschaffen,
ik ben niet, er is geen ik, steeds zijn wij - allen,
het leven is iets anders, steeds ginds en verderweg,
buiten jezelf, mijzelf, altijd een horizon,
leven dat ons afleeft en van onszelf vervreemdt,
dat ons een gelaat bedenkt en dit verknoeit,
honger om te zijn, o dood, het brood voor allen,
Héloïse, Persefoné, Maria
toon je gezicht toch opdat ik zien kan
mijn ware gelaat, dat van de ander,
mijn gelaat van eeuwig ons allen samen,
gelaat van een boom en van een bakker,
van een chauffeur en een wolk en een zeeman,
gelaat van zon en beek en Petrus en Paulus,
gelaat van kollektieve kluizenaar,
wek mij op, reeds word ik geboren:
leven en dood
komen in jou overeen, vrouwe van de nacht,
toren van klaarheid, koningin der dageraad,
maanmaagd, moeder van het moederwater,
lichaam van de wereld, huis van de dood,
ik val eindeloos vanaf mijn geboorte neer,
val in mijzelf zonder zijn bodem aan te raken,
vang mij in je ogen op, breng het stof bijeen
dat verwaaide, voeg mijn as tesamen,
bind mijn verdeelde gebeente bijeen, blaas
over mijn wezen heen, begraaf mij in je aarde,
geve je stilte de gedachte vrede
die tegen zichzelf is opgestaan;
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open je hand
vrouwe van de kiemen die de dagen zijn,
de dag leeft onsterfelijk, stijgt op, groeit uit,
wordt juist geboren en kent geen besluit,
iedere dag is geboren worden, een geboorte
is ieder aanbreken van een dag en ik breek aan,
wij breken allen aan, aan breekt
de zon met zonnegelaat, Johannes breekt aan
met zijn gelaat van Johannes' gelaat van allen,
poort van bestaan, wek mij op, breek aan,
laat mij zien het aangezicht van deze dag,
laat mij zien het aangezicht van deze nacht,
alles houdt verband en verandert van vormen,
boog van bloed, brug van hartegeklop,
voer mij naar de overkant van deze nacht,
waar dan ik ben jij zijn wij,
binnen het rijk van getwijnde voornaamwoorden,
poort van bestaan: open je wezen, ontwaak,
leer om ook te zijn, weef je gelaat,
bewerk je trekken, neem een gezicht aan
om mijn gezicht te zien dat je aanschouwt,
om het leven tot aan de dood te zien,
het gelaat van de zee, van brood, van rots en bron,
de oorsprong die onze gezichten uitwist
tot het nameloos gezicht, het gezichtloos wezen,
onzegbare aanwezigheid van aanwezigheden...
ik wil voortgaan, verder nog, maar kan het niet:
steeds springt het ogenblik naar het volgende omlaag,
ik had dromen als de stenen die niet dromen
en na verloop van jaren als stenen
hoorde ik het zingen van mijn gekluisterd bloed,
met een gerucht van zonlicht zong de zee,
de muren weken weg, de één na de ander,
alle poorten vielen in splinters uiteen
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en de zon kwam plunderend mijn voorhoofd binnen,
brak mijn opeengeklemde oogleden open,
maakte mijn wezen los van zijn omhulling,
ontrukte mij aan mijzelf, scheidde mij
van mijn dierlijke slaap van stenen eeuwen
en zijn spiegelmagie bracht tot leven terug
een wilg van glas, een populier van water,
een hoge springfontein, door de wind gewelfd,
een welgeplante boom maar een die danst,
een voortgaan van een rivier die slingert,
voortschrijdt, terugwijkt, overstag gaat
en immer aankomt:

Noot
Wellicht is het niet overbodig op te merken dat dit gedicht bestaat uit 584 versregels
(de laatste zes niet meegeteld omdat die gelijk zijn aan de eerste zes; in werkelijkheid
eindigt het gedicht daarmee ook niet, maar begint dan opnieuw). Dit regelaantal is
gelijk aan de volledige omloopstijd van de planeet Venus (♀), die 584 dagen
bedraagt. De oude mexikanen rekenden de ciklus van Venus (en van de andere
planeten die met het blote oog zichtbaar zijn) vanaf de dag 4 Olín; de dag 4 Ehécatl,
584 dagen later, beduidde de konjunktie van Venus en de Zon, en dientengevolge
het einde van een ciklus en het begin van een nieuwe. De belangstellende lezer
kan uitvoeriger (en betere) inlichtingen over deze materie vinden in de studies die
Raúl Noriega aan dit tema heeft gewijd, aan wie ik ook deze gegevens dank.
De planeet Venus verschijnt twee maal per etmaal, als Morgenster (Phosphorus)
en als Avondster (Hesperus). Deze twee-eenheid heeft niet nagelaten indruk te
maken op de mensen van alle beschavingen, die in haar een simbool zagen, een
zinnebeeld of een belichaming van de wezenlijke tweeledigheid van het heelal. Zo
was Ehécatl, de godheid van de wind, één van de verschijningsvormen van
Quetzalcóatl, de gevederde slang, die de twee strevingen van het leven in zich
omsluit. In verband gebracht met de Maan, met de vochten, met het water, met het
ontkiemend leven, met de dood en herrijzenis van de natuur, was de planeet Venus
voor de oude mediterranen een knoop van tweeslachtige voorstellingen en machten:
Istar, de Zonneheerseres, de Kegelsteen, de Onvoegbare Steen (die denken doet
aan de ‘niet te polijsten brok materie’ van het taoïsme), Afrodite, de viervoudige
Venus van Cicero, de dubbelgodin van Pausanias, etc.

Randstad 8-10

55

Daniel Persyko
Brief aan George Andrews
Vertaling Lex de Bruijn
Je schrijft me, en vraagt me alles op papier te zetten. Zonder twijfel ben je je bewust
dat als ik dat doe, ik zwaar in overtreding ben, immers de Verordening tot officiële
geheimhouding verbiedt speciaal: literaire activiteiten die te maken hebben met mijn
leven als gevangene, gevangenistoestanden, de levens van andere gevangenen
of ex-gevangenen, mijn overtreding of de straf die ik hiervoor kreeg (of die van
anderen) en natuurlijk de methoden waarop de misdaad gepleegd kan worden.
Natuurlijk juist die dingen waarover ik zou willen schrijven zijn verboden. Toch
vraagje het!
Je zegt, breng je ervaring onder woorden, alsof ik in een bespiegelende stemming
in mijn cel zit - ‘... en aldus nam ik mijn pen ter hand...’, maar in feite gebeurt het
allemaal nu op dit moment en zal doorgaan met gebeuren tot het allerlaatste einde.
Het is weer op een ontzettende manier dag vandaag - in het kleurrijke
gevangenistaaltje - terwijl je met je kop tegen de muur bonkt. Je weet, ik ben niet
de enige - bijna iedereen doet het en de muur blijft bestaan - vol bloed maar verder
onberoerd.
Ik heb zekere risico's genomen teneinde je op de hoogte te houden. Eén keer
werd ik gesnapt en gestraft. Sommige berichten hebben je ook nooit bereikt, dat
weet ik zeker. Maar de belangrijkste punten van het relaas weet je, en de strijd van
verleden jaar is nog steeds dezelfde strijd, nu vandaag de dag. Te oordelen naar
de vooruitgang die ik maak, zal ik verscheidene keren le-
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venslang moeten doen voor de eerste kruimel gerechtigheid binnen bereik valt!
Maar we hopen allemaal op een wonder.
Jíj weet, als schrijver, hoe je iets op papier zet. Ik, ik ben geen schrijver. Ik had
er acht jaar voor nodig om een jazz solo te maken en jij wilt dat ik een pen pak en
zomaar ineens woordsolo's maak. Daar maak ik niets van. IK ben hoogstens in staat
als socioloog je wat materiaal te verschaffen.
Ik geloof alleen dat ik je eerlijkheidshalve moet waarschuwen dat mijn kijk op de
dingen beïnvloed werd door mijn ervaringen. Mensen die me goed kennen
beschuldigen me van mono manie. Mensen die me erg goed kennen, zoals de
jongens hier, valt het juist op hoe veranderlijk mijn gezicht is: alsof verschillende
uiteenlopende mensentypen in één lichaam wonen, ieder type met een sterk
ontwikkelde bezetenheid.
Waar ik naar toe wil, George, is dat er op vele fronten tegelijkertijd dingen bezig
zijn te gebeuren, woest en razendsnel, en ik kan de ‘scène’ die jij mij tracht op te
dringen niet maken. We waren samen ‘high’ in Tanger. Wij zagen de grootse
schepping in één veelomvattende zwenking van onze met bloed belopen oogballen.
Maar er zijn mensen die niet willen zien, die niet willen dat wij zien en die me hier
opsloten voor vijf jaar.
Vroeger als ik me lekker voelde dacht ik iedereen moest ‘high’ kunnen en willen
worden (‘to turn everybody on’). Nu meen ik het in grote ernst. Breng het binnen
het bereik van al deze klootzakken, vooral degenen die me hier wegstopten. Ik ben
er bezeten van en ik doe het elke dag, met woorden, met brieven, met muziek, met
- ... moment geduld, kom hier later uitvoeriger op terug.
Nu ga ik je vertellen wat IK in mijn hoofd heb en niet wat jij denkt dat in mijn hoofd
zou kunnen hebben. Ik ben nogal een end gezakt, natuurlijk het uitzicht is niet zo
goed maar ik moet mijn vrienden hier een hand kunnen geven. Je moet weten dat
de mensen waar ik hier mee te maken heb, moorden, in koelen bloede, ze komen
met uitgestoken hand mijn cel binnen ‘sorry ouwe jongen’... een handdruk verandert
in een handboei en een strop om mijn nek - nee, niet mijn nek. Gekke Simcox, zowel
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geestelijk als lichamelijk verlamd, rijdt hem in zo'n cel als ik heb, het kijkgat
dichtgeplakt, vervolgens open het luik naar de beneden cel. Ze moeten hem hoog
optillen van het invaliden wagentje in de strop. Niet al hun moorden gaan zo officieel
gepland. Een jongen uit het tuchthuis schopten ze dood nadat hij gevochten had
en zijn aanvallers met een gebroken spiegel bewerkt had, ze gooiden hem in een
benauwde cel en trapten net zo lang tot hij kapot was, de routinebehandeling net
zoals ze mij die gaven, maar ze gingen te ver deze keer. Daarna hingen ze hem
aan de raamspijlen, met zijn eigen bretels, dat was ‘Christmas eve’ (de avond voor
Kerstmis). Later bij de lijkschouwing schreeuwde de moeder onophoudelijk
‘moordenaar’ naar de gouverneur en ze moesten haar met geweld verwijderen. Dit
kwam nooit in de krant maar de zaak van Woolf wel. Hij was gegrepen voor ‘weed’
en kreeg dezelfde behandeling als de jongen. De weduwe moest bijna één jaar
wachten voordat haar verzoek om inlichtingen ingewilligd werd, daarna werd het
behandeld door dezelfde smerissen die haar man vermoord hadden. Ze probeert
nog steeds om het lichaam te laten opgraven.
Denk nu niet dat deze mensen door en door slecht zijn. Dat zijn ze niet. Het zijn
alleen maar oninteressante doodgewone mensjes die net zoals wij een moeilijk
baantje zo goed mogelijk proberen op te knappen. Zo af en toe neuken ze een hond,
bij wijze van spreken, maar het is van het grootste belang voor de justitie dat zulk
soort dingen uit het licht van de publiciteit worden gehouden.
Volgens mij is hun systeem dat zolang als ze feitelijke gevallen kunnen laten zien
van mensen die in deze middeleeuwse vagevuren groteske straffen ondergaan, ze
de illusie van een wereldlijke rechtspraak kunnen handhaven. De politie kan
aanvoeren dat ze de gemeenschap beschermen voor deze boze geesten, ze vragen
betere salariëring, kortere werktijden, en om meer personeel, hetgeen de kans op
promotie vergroot. Rechters, procureurs, griffiers, advocaten, cipiers, de potelingen
die je in de rechtszaal begeleiden, nachtwakers, en de openbare aanklager, allen
hebben hun aandeel in het spel. Het doet er niet toe dat de helft van
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de mensen in de gevangenis niet schuldig zijn aan de misdaad waar ze voor zitten
- ze staan bekend of op zijn minst worden ervan verdacht een schurk te zijn en dat
is al genoeg. Het is op zijn minst een ongelukkige samenloop van omstandigheden
te noemen, dat zoiets van tien of vijftien procent volledig onschuldig is aan welke
misdaad ook - maar de politiemensen moeten hun boeken van elke blaam zuiveren,
ze werken volgens een produktie-beginsel, tien tot vijftien procent op het grote totaal
is geen slechte vergissingsmarge. Maar zorg ervoor achterdocht bij het publiek te
voorkomen, vooral hun vertrouwen mag niet aan het wankelen gebracht worden.
Dus eenmaal in de bak is altijd in de bak, er mag geen uitweg zijn. Goed, er is een
Hof van Appèl, en zoiets van zes tot tien procent van alle aanvragen om toestemming
tot beroep, worden toegewezen. Hoeveel gevallen daadwerkelijk gehoord worden
weet ik niet; wat ik wel weet, is dat in deze zaken beslist wordt op zuiver technische
gronden, en dat carrières van rechters, juries, politie-agenten of advocaten op geen
enkele manier gevaar lopen.
Dus moet je een groot gedeelte van dit onrecht zien als een functionele
noodzakelijkheid in het systeem. Bovendien, en zelfs een veel belangrijker aspect
is de grote potentiële boosaardigheid en wreedheid die in iedere dood ordinaire
man van de straat schuilt, maar vooral in het verdrukte hart van de Engelsman. De
doorsnee-Engelsman en de doorsnee-Duitser moeten toch wel erg veel op elkaar
lijken. Het was alleen maar een ongelukje van de geschiedenis waardoor de Duitsers
de eersten waren die strijdgas gebruikten - wát de Duitsers ook deden toentertijd,
de Engelsen bestreden het in iéder geval, zogenaamd op traditioneel nationalistische
gronden. Moet je ze nu horen ‘we hadden ons bij ze moeten voegen, Hitler had
gelijk, met hen samen, dwars door Rusland marcheren, en weg met de “wogs”.’
Maar het is nu te laat. Momenteel is de Jood betrekkelijk veilig, de sexuele bedreiging
komt nu van de Pakistanen, Cyprioten, West-Indiërs, Nigerianen, etc. Die kunnen
ze niet vergassen, die methode heeft op het ogenblik een slechte naam, maar ze
kunnen wel praten, en hoe. En het is duidelijk dat geweld maar een stapje verder
is (het
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komt elke dag wel ergens tot een uitbarsting, maar alleen op een kleine schaal).
Verplaats je eens in de Engelsman, al deze ‘wogs’ en ongewenste vreemdelingen
(‘ik heb geen rassenvooroordeel, maar deze mensen zijn ongewenst!), zoals ze
trots over de Engelse straat stappen, zoals ze de meest ‘gewenste’ Engelse ‘chicks’
neuken, zoals ze ‘high’ worden door bepaalde verderfelijke bedwelmende middelen
tot zich te nemen, en zoals ze de hele nacht door feesten met van die luide en
vreemde muziek zodat ze de nachtrust van de brave werkende Engelsman wreed
verstoren, etc. Nog erger, ze exploiteren het lichaam van de blanke vrouw, èn de
vrouw van de brave Engelsman kan voor haar bevalling het hospitaalbed niet krijgen
omdat er een hoer uit Jamaica met gonorrhoe in ligt. De Maltezers zijn állemaal
oplichters. De Hindoes zijn állemaal kruimeldieven. Je kan de Chinezen niet
vertrouwen. En de Joden genieten de twijfelachtige eer nog steeds negentig procent
van het land te bezitten wat ze tot hun eigen bate aanwenden, de Engelsman
ruïnerend uiteraard.
Hier nu vervult de politie een vitale functie; waarschijnlijk omdat de Engelsman
weet (hij leest het immers iedere dag in de krant) dat de ‘wogs’ door de smerissen
gepakt worden; voor al die dingen die hem persoonlijk bedreigen doet hij zelf niets,
behalve praten dan. Voor iedere zwarte die hij met een blanke ‘chick’ aan de arm
ziet lopen leest hij over een West-Indiër die voor immorele inkomsten in de bak
belandde. Zolang hij doodgegooid wordt met dit soort verhaaltjes, weet hij dat er
iets ‘aan gedaan wordt’. Hij steunt zonder het fijne ervan te weten ontelbare
gevolmachtigde gruwelen. Ik weet zeker dat ik liever in de handen van de Engelse
politie ben, dan overgeleverd aan de genade van een Engelse volksmassa.
Wat wil het zeggen ‘in de handen van de Engelse politie?’ Het lijkt me het beste
je nu een korte samenvatting te geven van de gebeurtenissen zoals ze me nu te
binnen schieten.
We werden aan de politie verraden door een West-Indiër die op deze manier zijn
kost verdient. Of eigenlijk werd de flat verraden. De politie deed gewoon een inval
op het adres en arresteerde al-
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leen diegenen die op dat moment aanwezig waren. Eén uur eerder, of later, en de
gezichten hadden misschien wel allemaal aan anderen toebehoord. Zoals we later
bemerkten maakt dat geen verschil uit voor de politie. In de flat bevonden zich
behalve mijzelf: Bob, die net uit Ierland terugkwam, Richard (Akiva) Bernstein, die
alleen maar even langs kwam, en een meisje dat in de flat kwam wonen en alleen
maar haar bagage binnenbracht, in verband daarmee waren Bob en ik druk aan het
pakken waarna we weg zouden gaan. Het spul zat in een plastic tas, verschillende
in elkaar gerolde pakketjes, het stond op de boekenplank, hier door een vriend
achtergelaten die op dit moment niet thuis was. Twee van ons waren daadwerkelijk
‘in het bezit van’: Akiva met injectiespuit en kalmerende middelen (‘jacks’) van het
ziekenfonds (‘Eng. National Health Service’), allemaal ‘cool’ en niet strafbaar, en
ikzelf had een klein blikje met ‘roaches’ (marihuana peuken). Binnen een half uur
hadden ze de hele flat binnenste buiten gekeerd en ze ‘vonden’ ‘weed’ in elke kamer,
in kleren die in de kasten hingen, in de handtas van Mae, en onder kussens van de
divan waar Akiva op lag te pitten. We zeiden niets, vroegen alleen inzage van het
huiszoekingsbevel. ‘Ik zal het jullie voorlezen, ik wil niet dat jullie het met je vieze
vingers aanraken’ en toen we om wettelijke bijstand verzochten: ‘Ja, ja, zo meteen.’
We werden weggereden. De politie verzekerde ons dat al onze achtergelaten
bezittingen geen risico liepen. De kleren die we aan ons lijf hadden, waren het enige
dat we meenamen en dat is nog steeds het enige dat we hebben, èn onze spullen
in de flat zijn spoorloos verdwenen.
Tijdens ‘voorlopige hechtenis’ in Brixton gevangenis behandelden ze ons slechter
dan de veroordeelde gevangenen, al onze post werd gecensureerd en ze zorgden
dat we verdedigingsmateriaal niet in handen kregen, ze lieten Akiva ‘kick cold turkey’
(verslaafde aan verdovende middelen plotseling volledige onthouding opleggen) en
het scheelde niet veel of hij was er geweest (en dit alles in tegenspraak met de
verzekeringen gegeven door politie en magistraten, én nogal onwettelijk).
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Ze zorgden voor een advocaat die hand in hand met de politie werkte, hij lulde over
het proef-geding dat ik aanhangig wilde maken, hij vergooide de kans die Bob en
Mae hadden dat hun geval zonder jury bij een lagere rechtbank zou voorkomen,
zoals Akiva dit al uit eigen beweging had versierd, waardoor zijn zaak werd
geseponeerd. Helaas kwam ik hier pas veel later achter, ik bevroedde geen onrecht
en ging vrolijk door met het verzamelen van een grote verscheidenheid van
bewijsmateriaal zoals: wetenschappelijke rapporten, artikelen uit medische
tijdschriften, en de verdediging die door jou werd opgesteld.
Al het bewijsmateriaal dat ik per post ontving werd door de gevangenisautoriteiten
onderschept en naar mijn advocaat gezonden die er niets mee deed, mooie
ontwijkende lulpraatjes ophing, en me (uiteindelijk) in de steek liet, drie weken
voordat ik moest voorkomen. Bij navraag op zijn kantoor bleek hij op vakantie te
zijn.
Bij de rechtszaak las de politie de schuldbekentenissen van de gedaagden, en
verder werd hoofdzakelijk de tijd besteed met het vaststellen van wat de gedaagden
ten tijde van de arrestatie nu wel precies hadden gezegd, natuurlijk alleen die
dingetjes die de politie opgetekend had (één voorbeeld is voldoende: ‘is dat van u?’
‘Ja, maar slechts een klein gedeelte was van mij!’). De uitspraak van de jury luidde:
schuldig aan bezit van de hele partij ‘weed’ die verspreid over de flat ‘verstopt’
gevonden werd, en niet het bezit van het tinnetje met sigaretten, het enige dat bij
mij gevonden werd.
De raadsman zei dat als ik de onschuld van Bob en Mae wilde getuigen, ik moest
bekennen ‘schuldig te zijn aan het bezit van’... Ik vroeg of ik verzachtende
omstandigheden kon aanvoeren, hij verzekerde me dat dat kon. Maar weigerde het
materiaal dat ik verzameld had te presenteren, beloofde evenwel eruit te citeren.
Inderdaad hij citeerde eruit - het was een goede grap, maar ietwat tragisch... hij
stond te stotteren! Toen stak de politie van wal: dit was een internationale bende
van ‘dope’handelaars en ik werd gedoodverfd als de leider, Bob was de koerier en
Mae de ‘peddler’ (venter) haar ronde makend langs de kroegen van
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laag allooi. Klaarblijkelijk nu we dan schuldig bevonden waren aan ‘het bezit van’,
zouden we nog eens een keertje voor ‘trafficking’ (dopehandel) veroordeeld worden.
Op een of andere manier was het hun door het hoofd geschoten dat ik een verklaring
voor verzachtende omstandigheden wilde afleggen, dus stond ik op en vroeg
toestemming om gehoord te worden. Midden in een zin werd ik onderbroken, van
de trap gegooid en bewusteloos getrapt in een van de cellen onder het
gerechtsgebouw, dit alles terwijl in de rechtszaal, volgens zeggen, de aanwezige
vrouwen de vingers in de oren stopten. Ik trek er de gevolgtrekking uit dat de
aanwezige journalisten beslist allemaal hun ogen bedekt moeten hebben. Nou, als
er zoiets als gerechtigheid bestaat en als er zoiets is als een miskraam, dan is dit
beslist een miskraam van de gerechtigheid, en dat zei ik en ging toen als de
sodemieter in hoger beroep. Ondertussen zit ik nog steeds in de gevangenis, één
van de 1500 gevangenen waarvan de meesten schuimbekkend van woede over
het feit dat ze hier ingedraaid of ingeluid zijn. Meer dan de helft ging in hoger beroep,
een ieder overtuigd dat hij de volgende dag vrij zal komen. Weetje, ze zitten hier
allemaal pas voor de eerste keer.
Geloof me, het grappige van de situatie ontging me niet. Het lijkt wel een
kraaminrichting waar alle babies luidkeels protesteren over geboorte in een dergelijke
wereld, en terecht natuurlijk. Maar ik bleef mijn best doen. Patsy probeerde keer op
keer tevergeefs uit te vinden waar die rapporten en jouw verdediging gebleven
waren maar ze vond overal een koude bureaucratische muur tegenover zich. Dus
zocht ik het allemaal nog eens een keertje uit, opgewonden brieven schrijvend etc.
etc. Ik probeerde een eigen advocaat te krijgen, medische getuigenverklaringen,
zelfs mogelijk een pleidooi van Aldous Huxley. Maar mijn hoger beroep werd
onherroepelijk afgewezen. Natuurlijk net de dag na deze uitspraak zou ik een
betrouwbaar advocaat vinden.
Inmiddels geloof ik dat er nu een wet is die heropening van de zaak toestaat
indien er nieuw bewijsmateriaal aangevoerd kan worden. Ik zou het wel eens over
die boeg willen gooien, maar ik heb geen idee hoe ik dat aan moet pakken, wettelijk
materiaal is
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taboe in deze gevangenis, bovendien kan het eigenlijk niemand een lazer schelen,
werkelijk niemand.
Dus dan maar die vijf jaar uitzitten. Ik was van plan hier voor mijn Ph.D. te studeren
en wilde een dissertatie over de ‘weed scene’ doen. Ik bereidde alles zorgvuldig
voor, vroeg en kreeg toestemming, informeerde naar een catalogus van technische
boeken bij de plaatselijke, speciaal op studenten afgestemde uitleenbibliotheek, en
verzocht de ‘Hebrew University’ en de ‘University of California’ (Berkeley) om een
studieprogramma + richtlijn.
Direct al de eerste zending (de catalogus en de boeken) werd tegengehouden.
Men deelde me mede dat het niet geoorloofd was boeken te betrekken die
psychologie, sociologie, geneeskunde, psychoanalyse, of aanverwante
wetenschappen tot onderwerp hadden. Ik protesteerde langs hiërarchieke weg en
sprak een zo hoog mogelijke autoriteit aan teneinde de beslissing herroepen te
krijgen. De hoogste autoriteit die ik daadwerkelijk te spreken kon krijgen was de
gevangenisdirecteur, die zei: ‘Ik heb gehoord dat je een universiteitsgraad in Amerika
gewoon kan kopen. Voor zover wij weten bent u geen socioloog, maar een verslaafde
aan verdovende middelen.’
Ik vocht me gek. Verzekerde me van een nogal lauwe, halfslachtige steun van
de ‘C.N.D.’ (Engelse anti A-bom organisatie) en van de ‘Committee of 100’ (Pacifisten
o.l.v. Sir Bertrand Russell, gelieerd met de C.N.D.). In ieder geval kwam er een stuk
over mijn zaak in hun huisorgaan. Maar toen begon ik mijn eigen ‘agitprop’
(agitatie-propaganda), ik diende een petitie in bij de Home Secretary (secretaris van
de minister van Binnenlandse Zaken), zond afschriften hiervan aan alle kranten,
naar de ‘Members of Parliament’, naar de sociologie-afdelingen van alle universiteiten
hier te lande, en verder nog naar een hele reeks invloedrijke personages. Bij de
brief voegde ik nog persoonlijke handgeschreven ‘smeekbeden’. Om er zeker van
te zijn dat de petitie alle aandacht zou krijgen, ging ik in hongerstaking, op de dag
dat het verzoekschrift officieel aangeboden werd en de gedrukte afschriften verspreid
werden. Het directe gevolg was dat
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ik uitgekleed werd en ze me spiernaakt in een gecapitonneerde cel stopten, het licht
bleef aan, dag en nacht. De eerste week regende het brieven en telegrammen die
me moed inspraken, ‘Members of Parliament’ werden persoonlijk benaderd, het
ministerie van Binnenlandse Zaken werd dagelijks lastig gevallen met het dreigement
dat er een grote openbare protestactie ondernomen zou worden (à la anti-A-bom)
als er niet gauw gereageerd werd. Al de naar binnen gesmokkelde berichten
vertelden me dat de petitie goed gesteld was en als een bom zou inslaan. Eén krant
plaatste een artikel. De achtste dag drukten ze me in een stoel en terwijl ze me
stevig vasthielden stootten ze een slang door mijn keel en goten zo een vloeistof
in mijn maag, zo nu en dan spoot het weer terug langs het uiteinde van de slang,
terwijl mijn lichaam protesteerde met heftige braakneigingen. De operatie duurde
maar een paar minuten maar elke sekonde was een marteling, precies dezelfde
methode waar de Fransen zich officieel in Algerië van bedienden. Ze dreigden dit
drie keer per dag te zullen doen als ik in mijn hongerstaking zou volharden. Dus
begon ik weer te eten. Na een paar dagen werd ik weer in het hoofdgebouw
overgebracht. De gevolgen van de hele onderneming waren meer dan teleurstellend.
Behalve dat ene krantenberichtje weid door de rest van de dagbladen mijn petitie
genegeerd en niet opgenomen, mijn brieven hadden geen enkel succes. Uit de
individuele verzoeken die voor mij gedaan werden, kwam niets en dan ook niets
voort. Er gebeurde niets, het ministerie van Binnenlandse Zaken bleef
onverstoorbaar, het kon werkelijk niemand iets schelen. Na een paar maanden
kwam het officiële antwoord op de petitie: ‘Het hoge gerechtshof heeft uw petitie
beoordeeld en ziet geen gegronde redenen die tot actie nopen.’ Ondertussen werd
al mijn bezoek apart gesurveilleerd in een speciale kamer en al mijn post werd
gecensureerd door de hoogste autoriteit.
Dus - géén boeken. Ik bleef doorgaan met proberen. Ik nam contact op met
‘Justice’ - de Britse afdeling van de Internationale Juristen Organisatie - en moest
ondervinden dat ze volkomen machteloos staan en hoe dan ook geen enkele invloed
hebben.
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Ik schakelde Dr. Morris van de ‘London School of Economics’ in. Hij, een bekend
socioloog en criminoloog, kwam tot overeenstemming met de autoriteiten, het
volgende plan werd aanvaard: ik kon onder zijn leiding sociologie studeren. Eindelijk
leek dan alles voor elkaar te zijn, hij zou zodra het officieel geregeld was contact
met me opnemen. Langzaam maar zeker verstreek veel tijd en nog steeds is er
niets gebeurd.
Er verschenen een paar goede artikelen in de betere kranten, één van Wayland
Young in de Guardian (ongeveer 8 maanden nadat ik hen schreef), en één van Dr.
Arnold Linken in de Sunday Times, beiden pleitten min of meer voor herbeoordeling
van de ‘weed’ situatie. Linken kwam een paar keer langs maar beschouwde zich
niet bij machte mij te helpen; misschien zou hij dit of dat doen, zei hij braaf, maar
hij deed niets.
Dat is nu het lulligste van het hele geval - niemand van diegenen die daarbuiten
voor me bezig zijn is werkelijk geïnteresseerd. Ze doen wel iets, lauw maar niet van
harte en gaan er uiteindelijk toch niet mee door. Ik stel me voor dat ieder wel genoeg
heeft aan zijn eigen problemen. Maar ik ben er nog steeds van overtuigd dat met
één toegewijde man daarbuiten, ik niet alleen mijn boeken zou krijgen, maar ‘weed’
legaal zou zijn als ik uit de gevangenis kom.
Natuurlijk weet je ook wel dat dit niet het enige is dat ik op mijn lever heb. De
mogelijkheid mijn handboeken te ontvangen en dan door te kunnen gaan met mijn
doctorale studie was wel nummer één. Maar bovendien had ik tegelijkertijd nog
andere streefpunten van uiteenlopende inhoud. Ik had het mij in mijn gekke kop
gehaald dat die hele ‘weed scene’ één grote vergissing was, dwz dat als ik de ware
feiten in de landelijke pers kreeg en dus vóór het grote publiek, al deze nonsens
zoals ‘heads’ in de gevangenis stoppen zijn einde zou vinden.
Veel van mijn naar buiten gesmokkelde brieven waren gewijd aan dit onderwerp.
Toen de resultaten zichtbaar werden in de vorm van de Young en Linken artikelen
en er niets gebeurde (met als enige mogelijke uitzondering het stukje in de Lancet,
dat eigenlijk alleen maar méér geouwehoer was) werd het erg moeilijk
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om de moed niet te verliezen. Het werd ook een obsessie de hele zaak gepubliceerd
te krijgen, het overduidelijke onrecht, de onschuld van Bob en Mae, en de belachelijke
strafmaat, in geval van schuld. Maar niemand had er belangstelling voor. ‘We hebben
dat soort verhaaltjes al zovaak gehoord, 't is geen nieuws meer,’ zei de meneer van
de pers, en ze hebben gelijk, allemaal! Nu, na verloop van jaren, zie ik steeds meer
gevallen die allemaal veel schandelijker zijn dan het onze (als je de krant zorgvuldiger
zou lezen, zou je ze ook zien) en ze slagen er allemaal niet in het onder de aandacht
van het ambtenarencorps of van het gewone publiek te brengen. Toen Bob dit zag
‘gooide hij de handdoek in de ring’ en deed er niets meer aan, hij besloot de vier
jaar maar gewoon uit te zitten. Mae is er nu uit, ze heeft twee jaar gezeten. Ik ben
de enige die hardnekkig volhield en nog steeds volhoudt, ik weet eigenlijk niet
waarom.
Ook was er nog zoiets als een wraakmotief. Ik wist dat hier twee
gevangenisofficieren zijn die in de Old Bailey aanwezig waren, toen op een
beestachtige manier voorkomen werd dat ik zou getuigen. Eén van hen vertelde
me persoonlijk hoe hij destijds geschrokken was van de behandeling waarop ik
getracteerd was, en dat het hem oprecht speet en dat hij hoopte dat ik me weer
beter voelde. Ik vroeg hem, hoe hij het wist en hij zei dat alhoewel hij die dag
helemaal niet in de buurt van Rechtszaal nr. 1 was geweest, een nauwkeurig verslag
van de aftuiging, klaarblijkelijk de opwindendste gebeurtenis van die dag, van mond
tot mond was gegaan. Ik smokkelde zijn naam met alle bijzonderheden naar één
van mijn eerder besproken weinig actieve agenten. Wat ik wilde bereiken, was een
aanklacht indienen tegen de potelingen die me in elkaar sloegen, en ik wilde de
officier als getuige gebruiken, zijn getuigenis zou tot gevolg kunnen hebben dat al
die andere getuigen zoals: rechters, advocaten, griffiers, journalisten en andere
rechtbank-functionarissen met het schaamrood op de kaken zouden bekennen dat
het incident werkelijk gebeurd was. Het lijkt me overbodig te melden dat de
kontaktman in kwestie niets deed en achteraf bekeken zie ik nu wel in dat het op
niets uitgedraaid zou zijn.
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Weet je, klachten over de politie worden behandeld door dezelfde politie, en daarmee
is de zaak dan bekeken. Maar houd er rekening mee dat ik nog steeds bezig ben
met deze zaak. Ik zal zorgen voor zover dat in mijn vermogen ligt dat er niets
verdoezeld wordt.
Misschien is dit nu juist wel mijn grote fout. Er wordt zoveel onrecht gedaan en
de gevolgde wegen naar ‘rechtvaardiging’ en rectificatie lopen zo uiteen, de
beschikbare tijd is zo kort, en de mogelijkheden tot clandestiene communicatie
komen zo zelden voor, bovendien laat hulp van buiten gewoon verstek gaan,
samenvattend heb ik een zo complexe strijd gevoerd op veel te veel fronten
tegelijkertijd en nog wel zo goed als zonder wapens, dat er maar één conclusie is:
het was een grote vergissing! Het zou een end eenvoudiger geweest zijn als ik had
kunnen zeggen: ‘Ik ben schuldig, maar “weed” is niet hetgeen u zegt dat het is, hier
is het bewijs, doet wat u goeddunkt’, dan zou mijn standpunt op zijn minst duidelijk
zijn. Maar ze wisten dat ik dit wilde doen, en zorgden er goed voor dat ik het niet
kon doen, ze keken wel goed uit, mijn spelletje te spelen, integendeel legden ze mij
hun spelletje op. En ze zullen altijd het laatste woord hebben in een spelletje
gespeeld met hun spelregels.
En ik ga nog steeds door, heimelijk evenwel, in een atmosfeer van vergeefse
doelloosheid. Het is een soort van stiekem gedrag van me geworden - ik praat er
zelfs met mijn beste vrienden niet meer over - voor hen zou het het beste bewijs
zijn dat ik hartstikke gek ben, zoiets als bij een oefening al lopend je armen in de
lucht te gooien en - de aërodynamica tartend - over een muur denken te vliegen.
Of zoals de West-Indiër (vijf jaar omdat hij zijn vrouw in elkaar sloeg), die midden
op de binnenplaats ging staan en tot de hemel sprak: ‘Ik zweer bij de wind die waait,
ik zweer bij de zon die schijnt, deze mensen die je als beest behandelen, ik zweer...’
En toen kwamen ze naar hem toe, spraken hem rustig toe en voerden hem weg.
Er zijn zo van die dingen die je eenvoudig niet kan doen.
Kijk, na een tijdje lijkt het alsof het zo hoort, dat je hier jarenlang moet zitten, dat
je rond moet marcheren op het commando
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van slaafse robot-achtige wezens, het lijkt net zo normaal als de regen waarop weer
zon volgt en dan weer regen en dan sneeuw, alles in een regelmatige opeenvolging,
jaar na jaar. Maar dit is maar één zijde van de medaille en het kan best de keerzijde
zijn.
In werkelijkheid zit ik niet meer gevangen dan jij. Ik heb min of meer getekend
voor een zekere periode van nogal laks kloosterlingenbestaan waardoor ik bepaalde
dingen kan doen die in de vrije wereld bijna onmogelijk zouden zijn. Goed, de
toelatingsvoorwaarden waren nogal veeleisend, en de periode van inwijding was
nogal vernederend, maar nu ik eenmaal vernederd ben, zou je me zelfs met een
breekijzer niet meer door de hoofduitgang kunnen krijgen!
Met een vooruitzien dat grenst aan het wonderbaarlijke, zorgden de autoriteiten
ervoor dat een van de bekwaamste musici in Engeland hier geplaatst werd, een
kleurling uit Trinidad (8 jaar omdat hij een rijke blanke vrouw trouwde), pianist,
saxofonist, fluitist, arrangeur en componist par excellence; hij is nu de leider van
ons orkest. Wij leven nu in een andere wereld waarin de gevangenisroutine past
als een hoogstens plezierige onderbreking van het musiceren. Het is gewoon zo:
ik kwam hier binnen als een socioloog en zal hier uitkomen als een musicus, en de
tussentijd zal ik op de allerbeste manier besteed hebben op de meest ideale plaats.
Ik ontdekte of beter herontdekte, dat muziek de beste manier is ‘to turn on’, om,
bij wijze van spreken, uit je schedel ‘te treden’. Maar er zijn, zelfs hier, meer manieren
om dat te bereiken. In het begin probeerden we van alles - je zou versteld staan
hoeveel dingen er zijn ‘that turn you on’. Maar niet al die eerste pogingen waren
met chemicaliën - bij het luchten werden we al ‘high’ door praten, verhalen, de
omgeving en het gezicht van de duizenden schuifelende voeten en de duizenden
ogen die in het niets staarden. En we bekeerden er een heleboel! Mensen kwamen
naar ons toe met vragen, en we vertelden ze alles, en gaven ze nuttige adviezen.
We doen dat nog steeds, maar beïnvloeden nu meer door osmose.
Ik werkte destijds in het speelgoedatelier waar rubber speel-
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goed met schitterende primaire kleuren werd gelakt. De tafels waren bedekt met
bruin pakpapier dat na een tijdje overdekt was met een dikke laag van verschillende
soorten gedrupte lakverf, Al gauw werd opgemerkt dat ik stukken van deze
tafelbedekking uitzocht zodra ze vervangen werd, en op een zekere dag kwam er
een gevangene naar me toe die me verlegen een stukje van de tafelbedekking liet
zien waarvan hij dacht dat ik het wel mooi zou vinden, ik mocht het van hem hebben
als ik een ‘modern schilderij’ voor hem maakte.
Ik bedankte hem voor het stukje afval en gaf hem in ruil een vel papier waar ik
verschillende kleuren op had laten samenvloeien. Ik moest hem uitleggen hoe je
naar een ‘modern schilderij’ kijkt - met andere woorden, hoe je auto-hypnotisch te
werk gaat en visuele hallucinaties kan oproepen door een ogenschijnlijk toevallig
kleurenpatroon.
Na een paar maanden zag je deze druip-schilderijen overal in de gevangenis
verschijnen, aan de celmuren, in de recreatie-zalen, op de deksels van tabaksdozen.
Toen ik er op ging letten, ontdekte ik in het speelgoedatelier rauwe penose jongens
die stiekem verf op papieren onder de werktafels heten druipen, zodanig dat het
naar een bepaalde kant uitvloeide. Ik liep naar één van deze kunstenaars en vroeg
hem wat hij aan het doen was, en hij gaf een uitleg waar geen enkele
kunstacademie-student zich voor zou hoeven te schamen. De kleuren waren in
harmonie, de vlakken waren drie-dimensionaal georiënteerd, vormen werden
gesuggereerd. Tot besluit zei hij: ‘Maar je moet er 's nachts in je cel een hele tijd
naar kijken net zolang tot je dingen ziet en die beginnen dan te bewegen.’ Toen ik
uit het atelier wegging, maakten ze deze schilderijen bijna openlijk en ze ‘verkochten’
ze voor sigaretten.
De grootste openbaring op het gebied van de chemicaliën was - doodgewoon
huis-, tuin-en-keuken nootmuskaat. Een flink volle eetlepel 's morgens-vroeg op
een lege maag is het hele foefje. De ‘high’ komt erg voorzichtig en aarzelend na
twee à drie uur, en tegen de namiddag komt het meedogenloos opzetten. Je kan
het niet roken, het moet gegeten worden, wat zijn nadelen heeft - je
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moet jezelf verscheidene dagen geven (een week is het beste) om weer helemaal
tot de normale staat terug te keren, want doe je dat niet dan vind je jezelf al gauw
in een staat van totale geestelijke zowel als lichamelijke uitputting zoals wij eens
meemaakten toen we het drie dagen achter elkaar namen. Met ‘grass’ is de cyclus
kort, een zaak van een paar uur, dus kan je het verscheidene keren op een dag
gebruiken. Maar de nootmuskaat-cyclus duurt dagen, dus wees voorzichtig. Ik kan
ook niet zeggen dat ik de kater erg prettig vind - ja, echt meer zoiets als een kater
dan een ‘comedown’ (terugkeren naar normale staat bv. bij ‘weed’) - het lijkt wel of
het spul al de energie voor de volgende week uit je lichaam zuigt. Ik geloof dat er
niets is dat ‘weed’ kan vervangen. Niettemin, dit is volkomen legaal - in ieder geval
buiten de gevangenis. Hoe zou het komen dat het gezag dit goedje over het hoofd
heeft gezien?
Het zal nog wel een tijdje duren voordat ik het kan versieren dat je dit in handen
krijgt, maar laat ik voordat het me ontschiet nog even een ander punt bespreken.
Ik geloof dat ik je vertelde van de ‘N.Y. Customs Fed’ (douanebeambte) die helemaal
naar Engeland kwam om ons te vertellen dat hij ons zou pakken op verdenking van
het smokkelen van ‘weed’ in de V.S. Hij weet net zo goed als wij dat het grote
nonsens is, maar hij is er van overtuigd dat het hem zal lukken, en erger is dat ik er
ook van overtuigd ben. Na wat ik in Engeland heb meegemaakt, maakt Amerika mij
bang. Die ‘Fed’ zou niet helemaal op kosten van de belastingbetaler naar Londen
komen vliegen om mij tien jaar te beloven, als hij niet zeker was dat hij het waar
kon maken.
Dus geloof ik dat mijn beste zet is om uit de V.S. weg te blijven. De enige
moeilijkheid is dat ik er automatisch naar toe word gezonden, gewoon omdat mijn
visum verlopen zal zijn, louter een formaliteit, maar de Fed rekent daarop. Er zijn
twee manieren om er onderuit te komen. Eén daarvan was een voorstel van de
‘Fed’ mijn Amerikaanse nationaliteit eraan te geven. Dan zou ik naar Polen
verscheept kunnen worden. De tweede mogelijkheid is: een of andere overkomst
bewerkstelligen tussen de Amerikaanse en de Israëlische ambassade. Ik hoop dat
het laatste plan
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lukt - een paar mensen proberen het voor me te versieren, maar nog steeds niets
gehoord - zoals gewoonlijk.
Ik weet het eigenlijk helemaal niet meer. Indien het me lukt om uit de gevangenis
te blijven, blijft het nog altijd twijfelachtig of ik weer in de sociologische sector terug
kan komen - ik heb me nu al drie jaar niet meer op dat terrein bewogen, en het is
heel goed mogelijk dat Tel Aviv net zo weinig om mijn sollicitatie geeft als destijds
Havana - alhoewel om uiteenlopende redenen.
Mijn beste gok is door te gaan in de muziek. Er zijn god weet zoveel middelmatige
musici dat één meer of minder niet veel zal uitmaken. Ik zal niet altijd te vreten
hebben maar waar ik ook zit - in de V.S. of in Polen of in Israël, in de gevangenis
of er buiten, één ding is zeker - ‘I can always blow’ [ik kan ten allen tijde jazzmuziek
spelen].
Zou het niet mogelijk zijn de een of andere filantroop zo ver te krijgen dat hij een
fonds subsidieert dat ‘heads’ beschermt tegen uitroeiing? Wat zou een goede
advocaat al niet kunnen doen! Zelfs zo af en toe een protestkreet zou al effect
hebben. Men houdt niet van protestkreten. Bijna elke keer dat er voor mij
geschreeuwd werd, deed men mij wel de een of andere concessie.
Heb ik je ooit iets verteld over de ‘Haile Selassie sekte’ op Jamaica, een groep
van ‘weed’ aanbiddende, witte tovenaars (dwz. toveren zonder de hulp van boze
geesten) en overtuigde neger-Zionisten - ‘terug naar Afrika...’ enz. enz. Ik heb er
hier een heleboel ontmoet, je haalt ze er direct uit met hun lange haar en lange
baarden die volgens ritueel nooit geknipt of geschoren mogen worden. De paar,
waar ik een echt gesprek mee had, maakten een krachtige, ernstige indruk, ze zijn
doodserieus, een wijsheid grenzend aan naïviteit; als een heilige, vroom en
messiaans praten ze over ‘weed’. Voor de rechtbank elke keer dezelfde ‘scene’, ze
wenden zich predikend over ‘weed’ en liefde tot de rechter én de persmensen, maar
het gekke is - niets hierover is ooit in de kranten gekomen - alleen zoiets als: weer
een ‘wog’ opgeborgen voor ‘weed’.
Er gebeurt zoveel in deze wereld, waar je nooit iets van hoort, zowel in
gevangenissen als daarbuiten, op straat, in huizen, in
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rechtszalen en op politiebureaus. Je zult er ook nooit iets van horen en zodoende
is de gebeurtenis ook nooit gebeurd, doodgezwegen. Dit bezorgt me soms
nachtmerries - zo droom ik dan dat ze bezig zijn om mijn lichaam aan het uiteinde
van een touw in de benedencel te gooien - en dan word ik wakker, nog half in slaap,
stel ik dan mezelf gerust met de volgende redenering: ‘Er is niets griezeligs aan de
hand, de gevangenis is alleen overvol, en je bent volkomen toevallig uitgezocht voor
eliminatie.’ Tevreden dat alles normaal is, val ik opnieuw in slaap.
Weer een andere nacht moet ik de gebeurtenissen in de rechtszaal nog eens
verduren, ik voel de laarzen weer in mijn buik zinken - als ik dan wakker word, besluit
ik iets, wat dan ook, te doen aan deze farce waar ik het slachtoffer van was. Ik neem
aan dat ik uiteindelijk iets zal doen, weer in hongerstaking gaan is het beste dat ik
kan doen. Een vriend van me die ook op de eerder beschreven manier gemarteld
werd, heeft me uitgelegd hoe je die braakneigingen kan tegengaan die optreden
als de slang naar binnen wordt gebracht. Als het me zou lukken mijn hele verdere
tijd op die manier uit te zitten, dan zou ik wat aan mezelf bewezen hebben - want,
vergis je niet in me, ik vind het verschrikkelijk dat ik maar 8 dagen + één gedwongen
voeding volhield destijds. Natuurlijk ga ik er mee door die mensen daarbuiten te
schrijven, een pleidooi voor mijzelf, de zaak en de mensen die er het slachtoffer
van werden. Maar ik weet nu, na bijna twee jaar van deze rotzooi, dat er iets sterkers
voor nodig is dan woorden alleen om zelfs maar antwoord te krijgen. En ze gaan
nog steeds door met het oppakken van ‘heads’. Het ‘Narco Squad’ werd kortgeleden
verdriedubbeld. Bovendien zijn heroïne en cocaïne nu legaal (tenminste met
doktersrecept) en het gevolg is, dat dat hele mystieke gedoe over ‘Dope-fiends’ nu
op ‘weed’ slaat. Gelukkig geven ze de laatste tijd niet meer zulke wrede straffen als
in mijn geval.
Ik weet dat ik er op vertrouwen kan dat je, wanneer je me mocht schrijven, niets
over deze communicatie of de inhoud ervan in je brief vermeldt. Verder mag je de
inlichtingen gebruiken voor wat je maar wilt.
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F. ten Harmsen van der Beek
De poëtische avonturen van Polsmofje en het poesje Fik
Hoofdstuk 1. Waarin Polsmofje tijdens haar afwezigheid door het poesje
aan de lezer wordt voorgesteld en tenslotte na sluitingstijd thuis komt,
door braakneigingen overweldigd.
Mijn meesteres, in het café,
heeft nog wel werk, een uur of twee, met vriend, verloofde of wat het mag zijn, jenever, bier en brandewijn.
Ik ben maar een eenvoudig beest, zonder ontwikkeling
en verweesd (ze pinkt een traan en zegt: hatchie, dat
leg ik nog uit in hoofdstuk drie). Maar niettemin heb ik
mij verplicht, te zorgen voor haar electrisch licht,
haar telefoon en haar papieren (b.v. belastingformulieren,
bekeuringen en ansichten, trouw-, geboorte- en overlijdensberichten), ik kook haar keteltje, ik strijk haar bout,
ik zorg voor de drank en het katerzout. Dat dit te gek is
zie ik wel in, maar tegenleuteren heeft geen zin, bovendien,
zoals Polsmofje altijd zegt: al mijn werkjes doe ik even
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slecht. Geen wonder dat de arme vrouw een mensenverloofde
proberen wou, waar dat op uitdraait is duidelek, enfin,
verder hou ik liever mijn bek, ik ga mooi wat ronken op
een stoel en laat mooi de hele boel de boel. Waarop het
onder zeil gaat, het gewetenloze dier. Nog zegt de nieuwe
dag geen kriek, of wenend, wankelend en brakend nadert
Polsmofje: Wat dat ik niet verstouwen kan heb ik verzwolgen?
o God, vergeven ben ik, haal mijn vrienden, speelgenoten,
echten en onechten, dat ik hun de hanen geven kan en hemelen...
Maar in een stuip verkleurt ze al van is tot bijna was
waarvan de bijen huiveren en stom en blind en doof van
giftigheid en lam als dode stelen. Het poesje Fik zegt:
Potverdrie, ik ga eerst even naar de pharmacie...
(wordt vervolgd)

Hoofdstuk 2. Waarin Polsmofjes dood en herrijzenis aanleiding geven
tot grote verbazing in de medische wereld en het poesje Fik een
opmerkelijke uitspraak doet.
Zeg op, wat
heb je gevreten? - De apothekers kunnen niet geloven
dat zulke verderfelijke tonelen bestaanbaar zijn zij, die pochen dat zij in hun jeugd zich wel aan
punch bezopen in de snijkamer, werpen hun griekse
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mutsen af en verliezen hun aplomb: haar lichaam,
brakend mateloos op bed geworpen monstrueus ontstoken
reuzenrozen, convulserend krakend tot in alle zich al
dodelijk verzwartende scharnieren - hierop blijken, bij
navraag, de verdovende papavers geen raad te weten,
noch de medicinale tropische oojevaars, de charlatans.
Bij de rivier hebben om heilloos in de gordijnen te
komen fluisteren de vrouwelijke kennissen hun naaidozen
in de steek gelaten: ze heeft gespikkelde alenbrij
gegeten òf opzettelijk fijngehakte reigersnorren, terwijl
de echtgenoten, drommend om het ledikant, verpletterend
de vingers der minnaars die daar onder samen zijn gepakt,
beweringen doen over het wondere leven der paddestoelen,
hoewel die padden blijven ontkennen en de kinderen wenen of
zich plechtig voelen. 't Tafereel, zegt nu het poesje Fik,
schreeuwt om een Roomse geestelik. Maar al te laat. Een
kramp, een kreet en in de doodse stilte zweeft al sierlijk
als een parelmoeren bel haar ziel boven de populieren (welke stommerd heeft het raam nu open laten staan?) O ongeneselijke dood en juist als allen jammerend zich storten
op het lijk verrijst zij in een stuip, een spook van
vrolijkheid! Het poesje Fik spreekt de moraal: Ze deugen
geen van allemaal.
(wordt vervolgd)
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Hoofdstuk 3. Waaruit kennelijk blijkt dat Pierlala een minnaar van het
uur nul is en Polsmofje de betrekkelijkheid van haar gevoelens begint
in te zien. Hoe Fik, die denkt dat het nog over drank gaat, iets idioots
voorstelt.
Ja verdomd, na
de kristalnacht het ochtendgloren niet bloediger en
niemand wijzer. Een schietgebed, - Ja God, nee God, goed
God, dag God - en verbijstering omslaand in ongeloof: te
pieperig de lichtzinnige zeekuikens om zich te verdiepen
en de vuurvreters maar denken het loopt wel los tot allen,
zelfs de geringst beminden in ossehazen veranderd waren
uit pure angst voor engagement. Wat een opluchting dus,
om te midden der wanordelijkheden in haar ontluisterde
alkoof, omringd door blindgangers en tepelvarkens, worgengelen, snoeshanen, bloedzuigers, sexbommies, dragonders
en anonieme huzaren, bevend in haar nanking japon onder
hoed van bloeiende linten die dame te horen verklaren:
- De lievigheid is over, 't is tijd om kreng te zijn! Nu, evenals de zielen der sprekende krekels stommer
wegvluchtten tussen de tengere grassen dan Collodi had
durven dromen toen hij, willens en wetens, de harlekijn
astrant deed wezen in afwezigheid zijns vaders, repten
zij zich heen, behalve Bullie en Beverlie die met een
middelmatige Bimbam en Fik als vierde man te klaverjassen zaten en Zijn bier over Zijn akker lopen lieten,
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kwekkend over hun autovisie en klinkend op het herstel
van haar die spitsend als voor een kus van bitterheid de
lippen openbrak met het gering lawaai van kwade kelken en
fluisterde: ik, indien mogelijk, onmatige gedrochten van
liefde en wanhoop en verbijstering, en lust er niet meer
van... - Oké joelt het poesje, in zijn schik, - Geef
jij je portie maar aan Fik!
(wordt vervolgd)

Hoofdstuk 4. Hoe Polsmofje, van streek gebracht door de in Hoofdstuk
1 bestelde pluimvee-delegatie, in een badplaats verzeild raakt waar het
leven inderdaad verrekt vervelend is.
Toen nu bleek, dat de verlate
hanen voor de esculapen tevergeefs waren gekomen, traden
zij aan te kraaien van verontwaardiging - en Polsmofje
werd Lucas indachtig en de beschrijvingen van het verraad van zoveel anderen en sleepte zich naar buiten en
weende zeer. (De zon stond in het teken van de rat. Men
zag de schaduwen verkreupelen als merries aan de genadeloosheid van het licht en nachtzwaluwmoer verslonden door
mier, vrouw-kikvors door bloedspuiende spin van haar
gebroed gebeten - maar de hemelen onbewogen. En toen de
namiddagtoiletten der maagden veranderden in cellophaan,
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vluchtte wie wijs was in de patisserieën: l'heure des dames
onderwijl zich de volslagen belediging voltrok.) Al ras
ontstond in afwachting daarvan een zee, gevoed door haar
niet te stelpen tranen en aan de oevers een soort strandleven tegen een wazige achtergrondelijkheid van uitkijktorens en herenhuizen tot hun stoepen toe in de vloed.
Bekenden in badtenue voerden het staartenspel uit, (ook
wel genoemd het spel van schop en emmer), en spoedig
krioelde het daar van blote familie en magen die elkander
geanimeerd begroeven tot ze er zelf bij neervielen in
hun pruisische kuilen naast hun onhoudbare zandkastelen,
bazelend, ruziënd en alles kwijt makend, onder voortdurende
dreiging van schijnwerperachtige straffen in een totale
verkrijsing gehurkt voortscharrelend achter hun ringen,
stokken en ballen. - O zie toch, zie toch die verpadding
aan Uw zelf, Uw waterkant, zegt Fik schijnheilig, Jeeminee, ik voel me net een katwijk in zee.
(wordt misschien vervolgd)
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K. Schippers
Gedichten
£ 2/2/De intelligentste reactie op een boek
met alleen maar witte bladzijden
zoals je dat de laatste tijd wel ziet
uit een zuiverheidsprincipe
lijkt mij een boek
met bedrukte bladzijden
en wel in het bijzonder:
The bride stripped bare by her bachelors, even
a typographic version
by Richard Hamilton
of Marcel Duchamp's Green Box
translated by George Heard Hamilton
published by Percy Lund, Humphries & Co. Ltd (1960)
dedicated to Bill and Norma Copley
(42 s.)

‘zuivere hunvoed’
De verbazing iedere dag op peil houden:
twee weken geleden moet je haar minstens
zo opvallend zijn geweest
als nu, tien centimeter korter.
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De merztekening ‘zuivere hunvoed’
van Kurt Schwitters uit 1928
met recht de woorden zuivere hunvoed
die in de oorspronkelijke tekst
even vreemd waren
als nu, in deze sprankelende hineininterpretatie
van het niets.

Onder de zeebodem
Boven de hemel zit de hemel
boven de wolken zit de hemel
ook boven deze wolken
Boven de wolken zitten de wolken
boven het zeewater zitten de wolken
ook boven dit zeewater
Boven het zeewater zit het zeewater
boven de zeebodem zit het zeewater
ook boven deze zeebodem
Boven de zeebodem zit de zeebodem

Gunstig in de werkelijkheid zitten
In spiegels probeer ik vaak te zien
de handelingen van degenen
die je niet kan zien
en die toch in de kamer zijn.
Het resultaat van de lijn spiegel-proefpersoon
ligt meestal buiten mijn gezichtsveld,
delen van tafels en stoelen,
een stukje witte muur en
een keer zelfs de helft van een vogelkooi
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met soms de vogel in die helft
zijn zichtbaar,
Arabië of een ander land
komt niet uit de atlas.
Gisteren zat ik naast een kast
en eindelijk lakte een meisje
dat ik niet kon zien
haar nagels in een spiegel
die ik kon zien,
ze had vijf minuten nodig
om ze droog te blazen.

U.S.A. Cabaret
voor Pete Felleman
Way down among Brazilians
Coffee beans grow by the billions
Everywhere you go
Sunshine follows you
Bongo-bongo-bongo
I'm so happy in the jungle
Give me five minutes more
Only five minutes more
Powder your face with sunshine
Put on a great big smile
Goodbye now, goodbye now
The trip by taxi wasn't far
Songs uit 1946-52
De een nog aardiger dan de andere
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Jan G. Elburg
Uit: Streep door de rekening
Streep door de rekening en onze schoenen verslijten
dit is een onvoldoende bewapening
hoe stil ligt onze speelbal
ligt onze speelbal bewegingloos:
historische figuur op een beijzeld plein
nulpunt na een fluisterkampanje
de storm gaat ook zo liggen in zijn termosfles:
schaterlach full page in het damesblad
het anorganische laat zich nuffig aanspreken
mijn verzinsel - een verfspuit is lichtvoetig in overtreding
streep door de rekening. thuiskomen zonder draagstoel
maar eerst nog nagloeiend roet
hersenwerk in zwembroek
laf geboren worden of
grasduinen in de dood
en
de maag laat het afweten
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overal mijn splinters morsen
de hemelpoort in zijn glansrol
kraamvrouwen drukken er voldaan de bel
de held met de hoed klopt mij op de rug maar
laat kussens op mijn tenen vallen
ik ga liggen in mijn witte vlag
schenk het leven aan een soort vrede
absurd en kneuterig
als ontworpen te antwerpen
dingen hebben veel dingen als uniformen aan
dieren laten de zon door hun
tanden schijnen
ik loop voor mijn gemoedsrust uit
veronderstel
de maan
bos wortelen van kosmische afmetingen
heeft gebrek aan common sense
langs je onhandigheid ontwijk je
het avondgebedje van de walging
dag mijn dier
er zit speling in de ruimte een alles
behalve aantrekkelijke
kwijlgeesten op de rand ervan
steken tot bloedens toe
trompetten
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toch: nader beschouwd
bevalt deze janboel uitermate
alleen al om de naam
dit is het einde wel
hoog boven de hoerapet boven de mand van de hond
doet de historie er het zwijgen toe
het verleden toont zijn lange onderbroek
zijn onvermogen tot vluchten
oorafdruk van afzijdigheid
ik beken dat ik door verdichtsels gedragen word
boven de hoerapet boven de mand van de hond
grafschennis. weldadig.
de urn radikaal onthaard.
smijten met de graszoden van het gelijk.
rozen als rookbommen. de wind geeft
geen kik.
punaises in het staal van de zuurstof.
de les komma het grote leven.
wapen dat keft als een schipperskees.
ik praai grootvaders met buizen van glas er in
achter de kieuwen van mijn ijsschots
zonder mijn bril van bont
zonder mijn horloge van bont
zonder mijn behaarde medaille
kind van een stad en een garage
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en overeind gezet in de onderste herfst
van.
vertoeft hij weer als een vettig snikje
in.
(sneeuwballen?
een liesbreuk van gegrinnik?)
in een container van oogwit en eigeel
handtastelijk als een aap
alles is niets veranderd
exploot van herhaald bevel
gevolgd door betaling
diskriminatie van olijven
die zwart zijn
krematie van sommige vogels
brood- koek- en banketroof
vrijbankvlees voorzichtig met de föhn bewerkt
alles is niets veranderd
een pietsje ouder
verbij
sterend hetzelfde
baksteen van zee. zilveren tor.
bijlsnel hoofd
vogel
aan de ketting
aan de voet
van de berg
aardappelen
tuithond die ononderbroken pist
tegen mijn achterdeur
kat die eeuwigheden
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krabt in mijn voortuin
ei. nat.
dat glanst van water
dat zwenkt ter hoogte v.e. elleboog
ei stomend van vleugels
liefje
met je gordeltje van mu-mesonen
weekmaker
armen uit je saffier om mijn nek geslagen
door mijn zendkanalen
stroom ik de trap in mijzelf op
aan het geweien:
een pluk watten van haring
met kruidkaas door ochtendvoer
tussen rugschimmel onder de verharende balk
en nog niet terzake dus
overspan mijn duinen met een zak zonder pekelvlees!
pulk een profiel naast kinabast!
ik hurk trots in mijn put
en mompel tot de menigte
gegroet roze golf
gegroet sjaal uit een luchtkoker
tripang weervlek in mijn geboortebewijs
dek hijgend de spleet in mijn tafel
warm mijn dubbele portie lijkegif
onteet mij
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omdat de verorberde engel
heet als soep is aan mijn gehemelte
rol ik een tong uit mijn rug
die heet als een kachel: jan IV / de godin van vroeger
janken geblazen en aan de wolken sleutelen
of aan de spieren van een bloem
(hij groeit zich dood in zijn doos)
ik raak zout met mijn wenkbrauwen
gespen van koolzuursneeuw met mijn vingers
achter mijn versuikerde voorruit
de man van de broek en de moeder van de auto
(onze vader en vrouw van de familieberichten)
plat als drukwerk in dit licht
ogen i.p.v. tranen s.v.p.!
neehelp
ginds waren de groepjes afwaswater
de halve boekhouders in eenheden van twee
hier zullen
de partizanen van dameskousen gevuld met pluksel:
onvlees
berichten verborgen in huidschilfers
verzonden aan thuiswerkers en priester-arbeiders
(rood van kijken naar het gat in hun zola)
veel minder moe met een prijs voor iedere deelneemster
neehelp. neekus mij
het mes is beter dan het eten
de tanden liever dan de mond halo liever en meer

Randstad 8-10

88
ter zake
beter dan de stem die opstaat uit zijn
als een veer gewonden graf
these en prothese
de pneumatische wind importeert x-duizend heiblokken
de muren omarmen het huis
niet mis te duiden beloften
wringen zich door de tunnel van de wind
de lintspeler van Laokoön schilt zich
en wappert
glazen vaandels wapperen als brushed nylon staatsiedegens
ik heb de natuur uitgevonden
op een avond in de vroege voormiddag van mij
een taart van ontvederde vrienden gedeeld
op het verschil van dag en nacht
zo heb ik de natuur ontwikkeld
een in het buitenland belegde boterham
postzegels besnuffeld. mij lekker gemaakt
aan duimafdrukken
erekties geprovoceerd bij betonmolens:
Klaas Vaak in lieslaarzen
in het beschaduwde kanaal van de natuur
these prothese
de onooglijke wind frommelt aan de kieren
van draaideuren
vergeet het maar
je beklimt de korst van een halfgenezen kerf
om de zwaluw in zijn nek te kijken
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vergeet het maar rustig
geen parasiet bedrijft de avondvlucht zo overtuigend
als een ongehavend ruimtepak
(jaja ongehavend dat is
zonder het konkrete aan je onderlijf)
alleen je gillen van weerzin is hoger alleen
je mannen zo alleen
je nestje bekleed met welpen zo koud
je lachen zó gemaakt
dat het in mijn dampkring niet verbranden zal
maar
voor de eeuwigheid van een zedendelikt
om ons heen blijft cirkelen
onze staarten schuifelen bijna onhoorbaar
langs de onderkanten van salontafels
stel je voor (en teweer)
hoe maakte je het gisteren?
kapot? groter? van een krasvrije stoflaag?
ik maak je vandaag
de eruditie van mijn erosie bewolkt je ondergang
op mijn tong je kontaktlenzen
rijpere lezers. een kwestie van overontwikkelde
smaak
wel vervluchtig ik maar ik sla neer op
onverwachte punten:
halfmaskers in een feestwinkel
of het beslag van een kist
als tranen op de trekker van een luger
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de wijsheid is aan een vinger gegeven:
hier gaapt je wond
van bijslaap
steenkolen waterstof
steenkolen ammoniak waterstof
stikstof steenkolen kalk waterstof
zetmeel ammoniak
ruwe olie steenkolen
steenkolen zout zuurstof
zand steenkolen zeewater
en wijwater vat je?
staak dit ongelovige kijken
want
de wijsheid is aan een vinger gegeven
de liefde heeft de benen genomen
van het snelste onder de laaggedraaide zon
ik
zo zie je me
zo voel je mijn vulstoffen
voutmeel leisteenpoeder
krijt mikapoeder asbestvezel
glasvezel textiel papier
beeldbuis met a.o.w.
of belevenis op ware grootte
het is alles één zwemmende lesbienne
ik klop het goudstof uit mijn schaamhaar
en ga verder
de melancholie van oude sigarenkisten
een plotseling bevroren fuifje
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mijn bijrijder eet mijn boa van inktzwammen
verbetert mijn uurstaat tot een gemengd bericht
vlak voorbij medina door de middenberm
en onbevlekt ontvangen uit een frontale klap
dit hoe zal ik het noemen
zeg: hi kid!
als uit één enkele scheurkies gebeiteld
zeg: kapsule deurkruk harpoen kroes
(of dit alles tezamen)
in zijn badjas
druipend van pokerstenen
: uw toegenegen
verkeersagent
van lachgas
: uw verhoging
vannacht
om te watertanden
: uw dragee
gebleekt onder de kwiklamp
bevattende
anderhalve pit
droom van de tachtigjarige
werkweek
: het verrekt snelle wieltje
in uw neus
feilloos reagerend
op uw ontroering
: de rolprent die in uw liezen
stank door stank vervangt
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wij hebben altegaêr
een kerk beklommen
en waren gesticht
of sanatorium
een teek van stopverf aan mijn blok middaglicht
een mal gevoerd met rijwiellak
ik schakel mijn zwijger in
mijn station van weerzin
bereikt ook zonder meer de huiskamer
ik hoop dat ik stoor
neem mij vooral kwalijk
dat ik rondvuur veroorzaak
in de zes vlakachtige vergroeisels van je danspaar
je spaarkaart overstroomd met premies
drink deze haardolie als een boeddhist
en sla je hakken tezamen
je zou een behaaglijke kleine leegte laten
op mijn voorplein
‘nochtans schouder ik in geamuseerde
goedertierenheid mijn fluimblusser’
zo verandert wat blijft
wijzigt het pad de wandelaar
pijn springt uit zijn spinnende grond
alsof hij op een kat trapt
en hij loopt omzichtiger op zijn vijver toe
alsof hij op een kat kon trappen
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hij vordert in bokshouding
artikel voor een volledig nieuwe roes
onder de toonbank van een zaadhandel
boom krom van spijkers
vlaggestok zwiepend van vogels
zo verandert het pad
asfalt verwant aan een genetische kode
vertaald door een tiener-idool
afval een dolk die dobbert in slakkenmeel
zo verandert de wandelaar
een kalme pepermarkt versnelt zijn horloge
komputer wordt hij badmuts eidophoor
hij vult zijn zwemblaas met krypton
wijziging die een ladder uitwringt
nagel die afremt op een schoolbord
terrarium met kameelruiters
bewust dat ik afneem in omvang
ongevonden in wilskrachtig donker
de wakken van mijn ogen zoeken aanspraak
bij plonzend ijzer
dus: uit met mijn modieuze huid aan
gordel een koord van griep
uno schirzo riuscuito
de etmaal trapt verzadigd door de rem van de tijd
beduimeld lange streep
door een rekening tot aan de einder
nota die uit de strot van een klok hangt
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radeloos binnen mijn kwadraat van gemorste suiker
vertel ik een versnellingsbak
bijval gaat mijn roem vooruit
doodgaan is anders. een tijdelijk zwijgen:
lucifer bij een liefdesbrief
zoals parend met een addertand
de tierende reisleider beminnen leert
in korte dagen rollen kinderen reusachtige mestballen
wat rest:
een zebrapad voor verscheurende dieren
en verder:
gekir van it's trad dad
spreken een paalworm van gefluit
stilte een prop mollen
een man tussen speelgoed ziet toe hoe hij valt
‘en geen sekonde later’
spietst hij het blikken wild
snijdt hij zijn lippen
begrippen kleden zich uit en aan
zinsdelen liggen in scheiding
heilig beiert deze welbespraakte planeet:
witte kers in mijn bloedsoep
en ik? losgewaaid bindweefsel
mijn bewegingen gaan over miljarden biljarttafels
ik roep een weerbericht van jenever om
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bij zoveel absurds is zelfs een god aannemelijk:
mijn zolderpijn beitelt een waanbeeld
ik beschadig een reproduktie van struiken
plant mijn vuist op 1 hoerige centi-are
en besproei het onbegrip met toewijding
deze nagels groeien in het vlees van je machinepark
je overvolle diergaarde fungeert als slagerij
zelfs met twee woorden
(bij voorkeur onooglijk)
neem ik verschijnselen zonder verwantschap waar
als slachtkippen
en wrakken met de buiken naar boven
waarin ik afdaal zonder één enkele keer
aan goud te raken
onmogelijk gesprek maar ook niet
enkel grootspraak
ik gier om de poet
schaamteloos hoogten halend
om des te dieper naar mijn aas te duiken
taal schaduwkant van een loden tolk
gezien? gehoord?
de zin gaat sissend onder
tevreden?
dweep intiem aan de lichtende vloedlijn
het kreng van de vis schemert net zo in donker

Randstad 8-10

96
daarom voor jou deze roterende kerstboom
behangen met mijn loepzuivere gebreken
als in een late etalage feesten niezend zien
flakkeren achter halfdoorzichtige lachspiegels:
bal in het laboratorium
leken in een knekelhuis
wisselkinderen op loze zolen en
media die hun diademen beademen
als een droom van moord
in een kolkende klok
listig stilstaande tijd
mijn ongeduld
opgetild onderlijf
uit de kuipen van het licht schep ik adem
mijn gebrek aan zwaarte slorpt de kwikglans van het water
salamander in het hoger gedraaide vuur
witbonte aardkluit die de maan deed dalen
ongeduld
tafelgenoot die van geen weggaan weet
zoveel steden aangebroken
levens genoten
ik bewaar mijn hoffelijkheid ik voel geen andere honger
dan naar alles wat mij voor de tanden komt
giechelend dampt en wentelt
aan het einde van mijn slaap ligt
oud brood te glanzen op een weggenomen bord
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ik vertaal voor de vuist weg:
‘wees voor de liefde
wat water is voor kleur’
voel je nattigheid?
rond mijn graten van ijs blijf ik vloeibaar
ook in jouw oog kom ik eenmaal
ik heb mij periodiek aan de maan opgetrokken
spuitgast geboren met de helm
dansend met de pijpen in dixie
ik spartel in je ochtendblad
op je voorhoofd kom ik
in al je vertikale plooien
je meet je huis kleiner en kleiner
lengte: een angstdroom
hoogte: de mouw die neerhangt in het vuur
breedte volgens plan
stenen broeden hun wormen uit
terwijl je kalk uit de nacht krabt
eenzame baas van een kil beest
terwijl de machine knaagt aan de zaagbok
(aan het voetstuk begint te knagen
de mach. knaacht knaagt aan de stoelpotende
stoelpoten)
je meet je denkbeeldige huis
met een elektrische gitaar als phallus
hoger
het hinniken van een startmotor maar
doe wel en zie niet om
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kijk op de weg niet in de lucht
lengte zonder hoogte
stenen broeden hun wormen uit
voeten? handen?
er zijn ook afdrukken op?
lokomotieven?
wij? lokomotieven?
reden te meer.
spoorloos. niet.
stomeloos.
water.
bengaals vuur.
als stenen. niet.
organisch afgesneden.
als tonen.
tuur. fluit.
blz. op elkaar gekleefd.
dienst. bewijs:
er zijn ook afdrukken op.
ware grootte.
een weg. een stalen staaf.
handpalmen. voetzolen. nee.
vel. hitte.
motieven. zelf.
tijdig?
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tijd groeiend
als inkt in water
als water in limonade
ik verplant mijn huid verplaats mijn vlees
en de springveren onder de spierlagen
er knalt een schot aan het einde van de gang
uitweg die een uitweg overschreeuwt
angel in de honingpot
ik overeet mij aan geboorte
verdrink in een woestijn
de grote vervuiling komt
de extaze in de liftkoker
rookwolken werden als longen
verankerd boven pagoden
de bril van mijn vingers
leerde mijn gouden buik het kijken
ik slijp mijn lenzen met as
ik ben een bezige boeddha
mijn tepels beroeten de tongpunt van een bonze
en zuur druppelt op mijn trommelvel
mijn lotusblad
mijn
ik heb lol in mijn parasol van brandharen
ik ledig mijn klokjes van rijstwijn
ik open een bloemenwinkel op de rotstuin van mijn stad
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mixers in mijn lucht
een feest van tondeuzes in mijn stralenkrans
ik zet een koppige gescheurde volledig verdampte
tee als een overbelichte foto op mijn voetstuk
ziezo die is
herkend van de foto uit een doorbloede krant
aan de praat gehouden over
pakweg
een kattebak dichtkunst borstkanker
(je bent de zwevende sleutel in een kelder
een augurk van karbid. of goedheid.
je bent)
burgerwacht houdt met een vijl
het diafragma van deze tuinstad scherp
de zon gaat op in een muur
de zee daalt neer: een brandscherm
(je bent de aster in sigarengruis
je bent)
ginds staatje schoothondje stijf van gal
maar snuffelt een weg terug
je nekschot maakt ezelsoren aan hoekhuizen
je bent er
(een boemerang van oren kruist het plein)
bij
: jij de spil
mummie duizelig in zijn kokon van ketting
je braakt je werpmes naar binnen
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Cees Nooteboom
Gesloten gedichten
I
Bladeren, water, ogen, tanden,
de vergelijkingen.
Niet meer de gaten voor schulden en deugden
de graven en de genaamde stenen daarop.
Alleen nog een gesloten taal in nesten
die niets verraadt dan de stem die haar zegt,
gesloten gezegdes.
In een onzichtbare toekomst
geen behoefte aan duidelijkheid.
Iemand anders rekent.
Wentelend als een druide tussen de hoge stenen
en genietend van die rol
neemt hij, tot een oertijd behorend,
stenen en ingewanden op, kijkt, raadt,
en voorspelt. Naam, maan,
rampen en spreuken van hem in de bereikbare lucht.

II
Liever het been dan het vel, liever
het oog dan de tranen, liever ik
dan de anderen, liever geheimen,
het geslotene, liever de dichter.
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Laten de anderen de heldere stelsels openen
en er in sterven.
Ik sluit de geheimen, en als enige,
sterf zelf.

III
De kapitein heeft zich op zijn basis teruggetrokken
en celebreert het geziene.
Daarna wordt hij van al het andere gescheiden,
de ontdekking, het weten.
Soldaten betasten de as en de lak
van zijn woorden.
Tussen de grassen
vervagen de schaduwen met de nagels.
Zij vragen wat het betekent,
hij zegt de formules.
Bij zijn vertrek laat hij een koker achter
naar zijn beeld en gelijkenis.
Zij blijven achter in een lange winter
van godsdienst. Beelden en beelden,
as en as.

De vechtenden
1
Verbaasd is hij zelf over deze ontmoetingen.
Op witte paden, het regent niet, ziet hij mij,
hun schimmen bijten naar hem.
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Losjes, zijn bespikkelde handen aan de tralies
gewikkeld in de jassen van mijn latere ziekte
staart hij naar hem, staart.
Hij kent hem, al die kronen en hoofden die hij op en af zet
en achter mijn losse ogen de ontmantelde straten
waarin hij denkt, aan hem.

2
Het blijft een langzaam gevecht voor twee mannen,
dezelfden.
Het vuur aarzelt. Draderige stilte
kleeft aan hun slagen.
Steeds nadert hij hem, met zijn tanden,
om mij te verstoten.
Dan herkent hij hem, schrikt,
en wijkt.
Hij verscheurt mijn foto
en begint te bloeden.

3
Hij doodt zich
en verwisselt de namen.
Gedood en gerafeld
ziet hij zijn sporen.
Ik meet ze, hij schrijft nog,
nu met zijn poten
en klaagt mij aan, hij klaagt hem aan.
Wij zullen elkaar weer ontmoeten
en elkaar nogmaals in de spiegels drijven.
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Hij staat daar, lachend
en wachtend. Hij staat daar, bloedend,
en wacht.
Ik sta daar, wachtend
en lachend. Ik bloed
en ik wacht.

Portret 1
Over haar bange gezicht hangt de gouden kap,
zij blijft in die schaduwen. Haar wangen zijn geschild,
zij heeft er veel voor over gehad.
Tegenover haar, zijn voeten in een kussen van macht,
zit ik. Ik denk dat zij bestaat en laat haar maken.
Vergezeld van Angst, Pijn en Schrik, de garanties,
ontmoet zij mij. Samen, verblind van onlust,
kijken wij naar het begin. Laden vol tegengestelde gebaren.
Vluchtend uit onze beelden bereiken wij mindere angsten.
Daar komen wij om.

Portret 2
Nooit zal hij zichzelf met zijn zichtbare verwarren,
zich vereenzelvigen met de materie die hij is.
Tussen muren van stof zie ik hem, een neef van de schrijver,
Hij berekent de naam en de sentimenten
van de natuur, de goddelijke.
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Bokken of demonen, hoe hij het ook noemt.
Hij dwaalt in de lagen van zijn lichaam,
maar het bestaat. Land winnen en het bebouwen,
een onherkenbare bezigheid.
Tegenover die schepping een oppositie, hijzelf.
Hij onderhandelt. Aan baaien, onder palmen, in
de perfide kleuren van reisgidsen bespreekt hij
de mogelijkheden van zijn ziel.
Op de beurs dalen en stijgen zijn aandelen:
onnavolgbaar effectbejag.
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Cassius Marcellus Clay IV
Hymne aan het wereldkampioenschap zwaargewicht (1964)
Vertaling L.Th. Lehmann
Het begon allemaal twintig jaar tevoren
De grootste van allen werd eind'lijk geboren
Zijn Louisville'se lippen zeiden meteen:
‘Ik ben beeldschoon en 'k versla iedereen.’
Toen zei hij met een ruw stemgeluid:
‘Ik ben sterk als een os en hou 't veel langer uit.’
De naam van die kampioen deel 'k je mee:
Niet minder dan de grootste, Cassius Clay.
Hij wint in de ronde die hij voorspelt
Zo heeft hij zijn carrière vastgesteld.
Hij vloert iedereen, wanneer hij 't bepaalt,
Daarom heet hij de grootste van allemaal.
(It all started twenty years past
The greatest of them all was born at last
The very first words from his Louisville lips,
‘I'm as pretty as a picture and there's no one I can't whip.’
Then he said in a voice that sounded rough,
‘I'm as strong as an ox and twice as tough.’
The name of this champ, I might as well say,
No other than the greatest, Cassius Clay.
He predicts the round in which he's gonna win
And that's the way his career has been.
He knocks them all out in the round he'll call,
And that's why he's called the greatest of them all.)
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A.B.
Gedicht (keuze uit 850 woorden)
Vertaling L.Th. Lehmann
Snik plotseling, de bongos zijn op gang.
Of konden we dat opgeschoten kind vinden?
En eerlijk delen was als slecht bidden,
En terwijl de jongen zwaarlijvig is, konden alle gipsen beelden klimmen,
Eerst word je langwerpig,
Huilen is zalvend, bewegen is armelijk.
(Sob suddenly, the bongos are moving.
Or could we find that tall child?
And dividing honesty was like praying badly,
And while the boy is obese, all plasts could climb,
First you become oblong,
To weep is unctuous, to move is poor.)
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Freddy de Vree
Roland Topor
Topor is gek: de deskundigen hebben het gezegd, en Topor zal geen militair uniform
dragen. Roland Topor is gehuwd met Madeleine (Ze hebben één kind, een dochtertje
geloof ik, de naam ben ik vergeten. Het sprak ook zo weinig, het was twee maanden
oud) en woont met haar bij zijn ouders (Polen) of op ‘zijn atelier’ (dat in feite aan
een familielid toebehoort), en eet met haar wat er te eten valt, drinkt (lieft Bourbon)
met haar en houdt van haar. Roland rookt in zijn pijp alleen zware zwarte tabak, die
hij tot voor kort uit België moest laten opzenden of die hij in België kwam halen.
Roland, die tekent, verdient weinig geld. Madeleine werkt als sekretaresse ergens
in een ziekenhuis: met de beschikbare fondsen worden boeken (sérienoire,
science-fiction, littérature loufoque, érotisme) gekocht.
Het atelier: een mini-keuken, een kamer met een tafel en drie stoelen (hoe heet
zo'n kamer?), een hall - vol standbeelden, foto's, maskers, rubber breasts, boeken
-, een atelier - vol papier en sigaretten en speelgoedrevolvers en stof en spiegels
-, een slaapkamer. Iets langer dan twee jaar geleden redde Madeleine Frans Neels
en mij in het atelier van de dood (of van iets dergelijks) toen wij er naast de
gasradiator ingeslapen waren. Het was ons een kick.
De dood: ‘januari 1938, ik lift en een chauffeur aanvaardt mij: hij heet Roland
Topor en is bereid me naar wat men noemt het Kerkhof te voeren. Ik was een
bezoeker: wat kon het mij schelen? Nu? Is het anders. Het land bevalt mij, ik wil
nog wat blijven. Zo eenvoudig is dat ook weer niet. De genoemde Topor is het stuur
kwijt. Daarom doe ik wat ik kan, ik werp briefjes door het venster. Soms ook flessen,
opdat de anderen ze op hun smoel zouden krijgen. Maar ik mik slecht.’
Topor is klein, rond, heeft zwart haar en een hoge stem. Hij heeft angst. Doorheen
één van zijn landschappen wandelt een mannetje, dat een enorme licht-lucifer
draagt: achter hem staan de bomen in bloei, d.i. in vlam. In het tweede landschap
wandelt een zelfde mannetje, het draagt een enorme lucifer waaraan een traan
bengelt: achter hem liggen plassen in de woestijn.
‘Mijn Topor heeft voor de andere chauffeurs een vreselijke angst en meent dat
zij allen doodrijders zijn. Wat kan ik doen? Doen wat ik kan: bij de
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kruispunten leg ik hem mijn hand op de ogen. Dat relaxt, dat geeft zekerheid, aan
Topor, maar iets verontrust mij: hij rijdt hoe langer hoe sneller: misschien ruikt hij
zijn stal’.

Topor heeft, met zijn vriend Arrabal, de académie Panique gesticht. In dezelfde
brief, waarin hij mij de aangehaalde auto-biografie geeft, legt hij zijn levensdoel uit:
een Borgesachtig opzet: ‘een sociëteit voor imaginaire Aard-
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rijkskunde stichten met tot doel: het uitgeven van een Algemene en Totale Atlas in
N delen.’

Dat was 1962, hij heeft al nieuwe plannen, en zijn gezondheid blijft even precair,
Topor moet rusten maar Roland wil het niet. Hij loopt met zijn warmte, zijn tederheid
- Edmund Wilson over griezelliteratuur: homeopathic horror -, zijn woede (tegen
elke mens in mentaal of reëel uniform), zijn moedeloosheid door Parijs ondanks het
verbod van de dokter,
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alleen om op de Posada-tentoonstelling een met bommen opgevulde pop te gaan
ontsteken. Men verbiedt het hem.
Ik heb hiermede niets gezegd over zijn kunst, over zijn fallische, lyrische,
wreed-liefhebbende tekeningen, ik acht het ook overbodig: Roland Topor is de
eerste geniale (Lautréamont zonder stijlgezwel) ‘Franse’ cartoonist sinds Maurice
Henry.

Randstad 8-10

113

Peter Schat
Fragment uit de partituur van Labyrint
Vijf bladzijden uit een partituur voor koor, orkest, elektroniese muziek, drie
zangsolisten, vier instrumentale solisten, vijf acteurs zes dansers en film. Ondertitel:
‘een soort opera’.
Dit korte fragment is alleen voor het orkest, dat voornamelijk uit lage instrumenten
bestaat.
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Kleine kroniek van het ontstaan van Labyrint
1960. Het is allang duidelijk dat het muziektheater, of zelfs: de presentatie van
muziek in het algemeen, vernieuwing behoeft. Alergies voor de gangbare
concertpraktijken ontstaat de MES, de Mood Engeneering Society, waarin de eerste
vernieuwingspogingen al meteen vastlopen.
1961. Verschillende malen een opzet gemaakt samen met Lodewijk de Boer.
Nemen tenslotte de Paradijsvogel van L.P. Boon als uitgangspunt. De labyrintiese
vorm interesseert ons. Kontakten met Kees van Iersel n.a.v. de eerste, voorlopige
versie van LABYRINT.
1962. Stipendium van het Cultuurfonds Buma. Kan er nu een heel jaar rustig aan
werken. Publikatie van het eerste zelfstandige fragment: DANSEN UIT HET LABYRINT
voor orkest. Inmiddels komt de tweede, drasties herziene versie van de tekst gereed.
De schilder Gérard van den Eerenbeemt maakt schetsen van de opstelling in een
teater als bijvoorbeeld Carré. Albért Seelen ontwerpt de film, die een belangrijke rol
zal gaan spelen. Ook wordt duidelijk dat de schilders het decor in de loop van de
voorstelling zullen gaan schilderen. Zo ontstaat een derde versie, in nauwe
samenwerking met Kees van Iersel. Opzet van het geheel en de tekst van de zangers
ligt nu wel definitief vast.
1963. Het tweede zelfstandige fragment komt gereed: STEMMEN UIT HET LABYRINT
voor drie zangstemmen en orkest. Uitvoering van de DANSEN op de Gaudeamus
Muziekweek, O.l.v. Ernest Bour. Lodewijk de Boer schrijft een gedeeltelijk herziene
tekst voor de akteurs. Nieuw stipendium (van O.K. en w.). Het derde fragment
verschijnt: KOREN UIT HET LABYRINT voor koor en orkest. Publicaties in Vrij Nederland,
Algemeen Handelsblad en verschillende andere kranten. In het Labyrint-nummer
van The Situationist Times verschijnt een gedeelte van de tekst en de muziek, met
foto's van de film en decorschetsen. Het Concertgebouworkest neemt de DANSEN
op het programma.
1964. Kontakten met Koert Stuyf voor de choreografie en met Peter Oosthoek
voor de regie. De (betrekkelijk) hoge kosten van een uitvoering veroorzaken
spanningen op de geldmarkt. Het vierde fragment, de SCENES UIT HET LABYRINT voor
spreekstem, drie zangers, koor en orkest, verschijnt. De radio besluit de STEMMEN
en Gaudeamus de KOREN uit te voeren. Albért Seelen voltooit een voorstudie voor
de film: BEELDEN UIT HET LABYRINT; en Lodewijk de Boer de uiteindelijke teksten voor
de akteurs. Pierre Boulez schrijft een aanbevelingsbrief aan het Holland Festival,
waarin hij LABYRINT een ‘datum in de ontwikkeling van het hedendaags muziekteater’
noemt.
Het vijfde en laatste zelfstandige muzikale fragment verschijnt: IMPROVISATIES UIT
HET LABYRINT voor drie zangers en vier instrumentalisten. Begin van de
werkzaamheden in de studio voor elektroniese muziek te Bilthoven. Vo[or]bereidingen
voor de eindmontage van de vijf tot nu toe gepubliceerde [muzi]kale fragmenten,
de teksten, de film, de dans en de electroniese muziek, en voor een integrale
uitvoering.
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Ruud Kuyper
Tien jaar moderne jazz in Nederland
Negentien honderd drie en vijftig. Het jaar waarin Stalin overleed, waarin Dag
Hammerskjoeld werd gekozen tot secretaris-generaal der Verenigde Naties en
waarin Oost-Duitsland door de Sowjet Unie tot souvereine staat werd geproclameerd.
Voor Nederland het jaar van de Watersnood, van de nieuwe Zondagswet en van
de verdwenen Joodse pleegkinderen. Maar ook het jaar van nieuwe 78-toeren
platen, verkrijgbaar voor prijzen tussen de vier en vijf gulden: John's delight en Focus
van Tadd Dameron, Steeple Chase en Merry go round van Charlie Parker, Intuition
en Yesterdays van Lennie Tristano, Frenesi en At a perfume counter van Dave
Brubeck, Venus de Milo en Darn that dream van Miles Davis en Don't blame me en
I'll be around van George Shearing. Wie geen platen had luisterde naar de
Vara-uitzendingen van Pete Felleman, Nederlands eerste Dee Jay, die in 1953 al
een kleine vierhonderd uitzendingen (Swing & Sweet, USA-cabaret, LP parade etc.)
achter de rug had. Hij was er voor de liefhebbers van jazz en dansmuziek - toen
een hechtere groep dan nu - die onze eigen musici nauwelijks kenden. Die traden
op in ‘the zône’, voor de Amerikanen die naast hun eigen AFN ook levende muziek
wilden. En zo werd de achterblijvers, Felleman's fans en het muzikantenthuisfront
bij het begin van het jaar 1953 in Rhythme (maandblad voor jazz, dansmuziek en
televisie) een voorspoedig nieuwjaar toegewenst door orkesten als het Miller sextet,
het Rita Reijs sextet, het Holland sextet, het Metronome sextet, het Piet van Dijk
sextet en het Atlantic quintet.
Het sterk wisselende thuisfront werd gevormd door een aantal jonge moderne
jazzmusici, schommelend tussen de amateur- en de beroepsstatus en voornamelijk
gelegerd in Eindhoven, Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Haarlem.
Leider van de Eindhovense ‘school’ was de inmiddels als machinebankwerker
naar Canada geëmigreerde bassist-trombonist-gitarist Dick Bezemer waarover
Eindhovenaren en ex-Eindhovenaren nu nog met ontzag spreken.
Tony Vos: ‘Dick en ik hadden veel raakpunten. We werden [...] altijd verliefd op
dezelfde meisjes. Ik ben altijd nogal conservatief geweest en
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aanvaardde moeilijk nieuwe stromingen, nu nog. Dick was een zoeker en een
perfectionist die altijd luisterde en het eerder doorhad. We vulden elkaar aardig aan.
Uren zaten we bij Dick thuis aan de radio te schroeven. Dick begon te proberen op
zijn gitaar en zijn trombone en zijn bas en leerde mij hoe ik op mijn klarinet moest
frazeren. We haalden broer Henk erbij en studeerden rebop maar wij apostelen
werden uitgefloten. Een handig muzikant is Dick nooit geweest. Hij heeft nooit goed
leren lezen maar ingewikkelde dingen hoorde hij meteen. Hij speelde ze zo na.
Volgens mij had hij een soort muzikale intuïtie. Zijn sterke zijde is zijn opvatting, zijn
timing, frazering.’ Eindhoven was en is zoals zovele Zuidelijke steden voorzien van
een respectabel aantal harmonie- en fanfareorkesten. De meeste Eindhovense
musici zijn in zo'n orkest begonnen. Koos van Beurden, die reeksen foto's bezit
waarop hij als twaalfjarig trompettist door Eindhovens straten marcheert: ‘We konden
allemaal al een beetje noten liezen maar Dick dwong ons om naar platen te luisteren
en accoorden te leren. Hij heeft me wel eens opgesloten om me als ik goed
gestudeerd had weer vrij te laten.’

Dicks Jumping Six. Van Glabbeek, Hendrickx, Raaymaakers, 2x Bezemer, Schoonderwalt.

Herman Schoonderwalt: ‘Op mijn zesde jaar ben ik al in een harmonieorkest
begonnen. Dick Bezemer heeft me uit een dansorkest gehaald, het Shiver Sextet
waarmee ik de weekenden optrad. Dick wist hoe het moest, al kon hij het zelf niet
waarmaken. Hij miste de pep maar hij was een geboren leraar dat staat als een
paal boven water. Als ik met hem speelde stond ik onder druk want ik wist dat hij
altijd op me lette. Later werd dat vanzelf beter, toen ging je je eigen weg.’
Het pionierswerk van Bezemer had succes. In Rhythme van 15 februari 1953 kon
de Rhythme Club Eindhoven vol trots melden dat ‘de club als huisorkesten
presenteerde: Hub Musch en zijn Swing Solisten, de Rhythme club Dixielanders
met als gast de trombonist Dick Bezemer, een moderne combo en het trio van pianist
Rein Verbeek. Al was alles nog niet volmaakt, men mag toch tevreden zijn over
hetgeen in zes weken is bereikt dankzij veel en langdurig repeteren en dankzij een
geest van samenwerking. Deze avond was een groot muzikaal suc-
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ces en hetzelfde kan gezegd worden van een speciale bijeenkomst op 4 februari
waar de huisorkesten speelden ten bate van de noodgebieden. Een mooie geste
die voor de getroffen bevolking vijfenzeventig gulden opleverde.’ Twee maanden
later zou het moderne huisorkest, bestaande uit Dick Bezemer, trombone, Herman
Schoonderwalt, altsax, Flip van Glabbeek, tenorsax, Jo Hendrickx, piano, Karst
Bezemer, basen Wim Raaymakers, drums met 93 van de 100 beschikbare punten
de eerste prijs winnen op het Tweede Benelux Jazz Festival te Maastricht. Zomer
1953: Bezemer en Schoonderwalt richten een combo op met pianist Frans Elsen
(den Haag, later vervangen door Rob Madna), slagwerker Ferdy Posthuma de Boer
(Amsterdam, later vervangen door Cees See) en bassist Fred Loggen (Amsterdam)
en vertrekken naar Duitsland.

Jazz voor de Amerikanen. See, Loggen, Madna, Bezemer, Schoonderwalt.

Herman Schoonderwalt: ‘We speelden onder andere op de Airbase Spangdahlen
bij Trier. Daar ontmoetten we de Belg Jack Sels met zijn orkest en met z'n allen
luisterden we 's middags de rugbywedstrijden van de Amerikanen op.’
Schoonderwalt, Bezemer, See en Madna werden dikke vrienden. Trompettist Ado
Broodboom nam hen op in zijn orkest voor een tournee door Zweden.
Herman Schoonderwalt: ‘De gig kwam van Ado. We toerden met een Zweeds
impresario in twee auto's door heel Zweden. Overal hingen biljetten met “Holländska
Orkestsensationen Ado Moreno”. We hebben op jazzconcerten gespeeld, op
dansavonden en als attractie bij voetbalwedstrijden. We leerden veel van Sandy
Mosse, die er op tenor bij zat, een Amerikaan die nu weer in z'n geboorteland zit.
Ik heb platen van hem gehoord met strijkers en met het orkest van Woody Herman,
dan moet je echt wel iets kunnen.’
De Haage Jazzclub bestond toen ruim twee jaar. Ze was in 1951 ontstaan uit een
fusie van de Nederlandse studieclub voor jazzmuziek (1946) en de Nederlandse
jazzclub (1949). Ook de modernisten kregen in de H.J.C. een kans maar de oude
stijl nam in den Haag toch de belangrijkste plaats in. Modernisten, vreemde eenden
in de Haagse beat, concentreerden zich in he[t] dansin-
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stituut dat voor eeuwig verbonden zal blijven met de Haagse moderne jazz:
Gaillard-Jorissen aan de Laan van Meerdervoort. Trompettist Rob Pronk
experimenteerde er, pianist Rob Madna zette er zijn eerste accoorden neer en
pianist Frans Elsen speelde er met een kwartet (in Shearing-stijl) met Robbie
Pauwels, gitaar, Eddy de Haas, bas en Han de Jonge, slagwerk.

Rudy en Rob Pronk.

Robbie Pauwels: ‘Sinds de dag dat ik Fransje met trillende stem opbelde of hij
met me wou spelen hebben we hard gewerkt. We speelden waar we konden. We
liepen de hele stad af. Om de beurt droegen we de versterker van de gitaar.’
Rob Pronk had al een interessante carrière achter de rug. In 1947 uit Indonesië
naar Holland, in 1949 twee bootreizen naar Amerika met zijn boptet (Gerard en Ack
van Rooijen, trompet, André Blok, tenorsax, Hans Tan, bas, Jan Opgenhaefen,
slagwerk en Pronk zelf piano), met het hele boptet opgenomen in het o[rk]est Ernst
van 't Hoff, begeleider [...] Dizzy Gillespie tijdens [...]ens op[...] en in Nederland en
vlak voor zij[n] diensttijd een optreden als enige [Ne]derlander in de Royal Festival
Hall in Londen. Rob's zusje Babes en broer Rudy kwamen een jaar later naar
Nederland. Rudy ging klarinet spelen, Babes werd zangeres.
Rudy Pronk: ‘Rob ging meteen bij de jongens van Rooijen wonen toen hij uit
Indonesië kwam. Die had hij in Bandoeng leren kennen toen ze daar voor de Niwin
speelden met Tom van der Stap en zijn Witte Raven. Bij die drie is alles begonnen.
Dat zijn de werkers geweest. Ze maakten al arrangementen jongen, de Intermission
Riff voor drie trompetten bijvoorbeeld, dat klonk voor die tijd enorm. Rob heeft een
tijdje Rechten gestudeerd en daarna Economie maar al gauw schreef hij Pa een
brief dat hij naar het Conservatorium wilde. Hij is gelijk met Gerard en Ack naar het
Conservatorium gegaan. Zelf ben ik toen ik nog op de hbs zat begonnen bij Madna.
Tristano-stijl. Met Robbie en Chris Bender op drums en bas en Mario Heijman uit
Wassenaar op tenor.’
Gerard en Ack van Rooijen waren nog eerder ‘het vak’ in gegaan. In 1946 (Gerard
17, Ack 15) met Tom van der Stap naar Indonesië, samen in het orkest van de Snip
en Snap Revue, in het Rob Pronk boptet, bij Ernst van 't Hoff en bij Boyd Bachman.
Madna, de Pronken en de van Rooijens, ze vormden met nog een paar musici een
serieuze, leidende groep. Ze waren de progressiefsten.
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Robbie Pauwels: ‘Ze waren zo ernstig, ze voelden zich misschien wel de koningen
van Gaillard. Het versteerde de stemming een beetje.’
Rudy Pronk: ‘Een kliek? Ik heb het nooit zo gevoeld. Rob had gewoon mensen
om zich heen met een bepaalde opvatting, een orkest met een bepaalde sound,
daar past niet iedereen bij.’
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Roelof Stalknecht, Frans van Lankeren, Arie Verhoef, Tonny Nüsser, Hennie Frohwein.

Pita Pronk (echtgenote van Rudy): ‘Ik was overal waar ze speelden en ik had
toen ik ze nog niet zo goed kende ook wel eens een hekel aan ze. Ze hadden zo
op het oog enorme kapsones. Kleinerend kijken, dit was niet goed en dat was niet
goed. Ze zagen dat zelf niet maar daarom hebben de anderen het wel zo gevoeld.’
Amsterdam, geen ‘school’, hoogstens een centrum, gepersonifieerd in Dancing
Sheherazade in de Wagenstraat en een aantal komende en gaande jazzclubs,
bakermat van pianisten Peter Jongeneel, Piet Kuiters, en Wim Jongbloed, bassist
Dub Dubois, slagwerkers Cees See en Joop Korzelius, baritonsaxofonist Henk van
Es, vibrafonist Eddie Sanchez, gitaristen Carel de Vogel en Jan Blok, altsaxofonist
Theo Loevendie en trompettist Nedley Elstack.
Rotterdam, stad van sessions in l'Ambassadeur, de Kroon en Parkzicht, geen
bakermat, hoogstens geboorteplaats van tenorsaxofonisten Toon van Vliet en Sander
Sprong, altsaxofonisten Piet Noordijk en Karel Reijs, slagwerkers Tony Viola en
Piet Geurdes, bassist Jan Fens, gitarist Frans van Lankeren, pianist Rob van
Lankeren en zangeres Rita Reijs.
Tenslotte Haarlem, stad van The Bamboozlers, stad van trompettist Cees Smal,
tenorsaxofonisten Harry Verbeke en Ruud Brink, altsaxofonist Jim Dikker, pianist
Cees Slinger en slagwerker Han Brink.
Musici genoeg dus, de meesten in bovengenoemde steden, luisterend naar de
Amerikanen die sporadisch langskwamen, naar platen, naar Felleman, de BBC
jazzclub of de AFN, studerend en experimenterend in voor- en achterkamers,
debatterend en ruziënd over het bluesschema van Parker, de swing van Brubeck
en de oplossing van A mineur 7, spelend, de ene avond op een schoolfeest, de
andere in een zaaltje achter een café, de ene maand in Apeldoorn, de andere in
Stuttgart of Stockholm.
In Amerika vierden Norman Granz' paradoxale jam-sessions, Jazz at the
Philharmonic, hoogtij. Paradoxaal, want wat het karakter van een jam-session moest
hebben was hyper-georganiseerd: een snel begin met de hele troep, alle blazers
een
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‘ballad’, daarna een ‘saxbattle’, een ‘drumbattle’, een snel eind. Impresario Paul
Acket kreeg het idee om een aantal Nederlandse topmusici op die manier op de
plaat te brengen. De groep werd samengesteld uit Nedley Elstack, trompet, Tony
Vos, altsax, Jos van Heuverzwijn, Toon van Vliet en André Blok, tenorsax, Hans
van Assenderp, trombone, Robbie Pauwels, gitaar, Hank Wood, bas, Frans Elsen,
piano en Tonny Nüsser, slagwerk.

Pete Felleman met Jazz at the Kurhaus.

Tonny Nüsser: ‘Ik weet wel dat het bloedheet was, we moesten terwijl het publiek
in de zaal zat te wachten steeds ophouden omdat er een nieuwe tape opgezet moest
worden. Eén grote verstering was het. Ik heb bij mijn weten nog nooit zo slecht
gespeeld. En dat voor een plaat.’
Omega bracht de nerveuze geluiden van tien jaar geleden, met aankondigingen
van Pete Felleman uit op twee langspeelplaten van 25 cm à f 13,50 per stuk.
Tony Vos: ‘Paul Acket kwam naar Eindhoven om Rhythme op poten te zetten.
Hij werkte ook als impresario en organiseerde jazzavonden, oa. in het Kurhaus in
Scheveningen. Hij bracht daar eens een groep bij elkaar onder de naam Jazz at
the Kurhaus. Hij interesseerde Omega er voor en er werd besloten opnamen te
maken van dit vrij zonderlinge geheel in het Rembrandt Theater in Eindhoven. De
voorbereidingen waren summier en de uitvoering was niet ideaal. Er waren bovendien
veel te veel blazers. Het was een poging om wat te doen maar een commercieel
succes is de plaat nooit geworden.’
Amsterdam, den Haag en Eindhoven voor het eerst samen ‘on wax’ en steeds
meer samen ‘on the road’.
Tonny Nüsser: ‘Vooral bij de Amerikanen verdiende je goed, bovendien kon je
daar op die bases allerlei dingen goedkoop kopen op je PX-kaart. Ik verdiende in
die tijd zo'n vijftig, zestig dollar per week, dat was toen heel wat.’
De jongste garde ontving in september 1953 een brief van de Avro met een
uitnodiging om deel te nemen aan een jazzcompetitie. ‘De competitie staat open
voor alle amateur en semi-prof Jazzorkesten in Nederland welke verdeeld worden
in twee klassen, oude stijl (New-Orleans, Dixieland etc.) en
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moderne stijl (Swing, Bop, etc.) De winnaars van iedere “rayonavond” zullen behalve
een vaantje en een langspeelplaat een radiouitzending van twintig minuten krijgen.’
Een goed idee want veel moderne jazz van eigen bodem was er niet op de radio.
Vele jonge luisteraars begrepen toen echter al, dat ensembles als het kwartet Ger
van Leeuwen, het kwartet van Sem Nijveen en het sextet van Willie Langestraat de
‘jazz er bij deden.’ Toenmalig lyceïst Cor B. Vaandrager in de V.O.D.O. Express,
schoolblad van het Charlois Lyceum in Rotterdam-Zuid: ‘Laat ik het betreffende
stukje eens onder het lancet nemen. B. wilde op verzoek iets vertellen over de Jazz
in Nederland, waarbij hij in de eerste plaats het Leedy Trio en het Trio Pia Beek
noemde. Als B. deze beide trio's als exponent van de Nederlandse Jazz beschouwt
en geen ander noemt lijkt hij mij de lezer een totaal scheef getrokken beeld van de
Jazz in onze Lage Landen te geven (misschien door onwetendheid?)
(...) Dan noemt B. in een adem met D.S.C. en Dixieland Pipers het Willy
Langestraat Sextet. Maar dat is toch waanzin... Dit sextet behoort toch tot een geheel
ander genre?’
Uit Duitsland teruggekeerde orkesten als het Rita Reijs-Wessel Ilcken sextet en
de Streamliners (met Toon van Vliet en Karel Reijs) kwamen niet voor de microfoon.
Men kon hen in levende lijve horen in dancings Sheherazade, Hollywood of
Casablanca in Amsterdam, Tabaris in den Haag of op een Zondagmiddagconcert
van Henk Starks Habibiclub (announcer: Cor B. Vaandrager) in het Rotterdamse
Emporium. De Westcoast-jazz was en vogue en jong Nederland kon genieten van
‘meesterlijke vertolkingen van de Streamliners van nummers als Four Brothers, Five
Brothers en Nights at the turntable’, en van ‘in het Gerry Mulligan idioom geschreven
arrangementen van het Ted Powder sextet’ (met pianist Hans Vlig, trompettist Cees
Smal, tenorsaxofonist Harry Verbeke en slagwerker Tonny Nüsser).
Grote prestaties, maar geen radioof grammofoonopnamen. Frans Elsen kwam in
Rhythme verklaren: ‘Wat zou men niet een schitterende All Star combinaties kunnen
formeren voor grammofoon en radio zoals dat geregeld in andere landen plaats
vindt, bv. een Karel Reijs, Toon van Vliet, Robbie Pauwels, Wessel Ilcken.’ Maar er
gebeurde niets; noch de radio (een enkele uitzending van The Flamingo's
daargelaten) noch de grammofoonplatenindustrie toonde veel belangstelling voor
de aan de Westcoast van Europa spelende jazzmusici. Anton Kop in Rhythme: ‘Het
probleem is: waarom worden de prestaties van deze Nederlandse mensen niet
oneindig meer dan thans geschiedt in het schellak gegroefd om aldus wijd en zijd
bekend te geraken? Veel meer heil dan we verwachten kunnen van onze grote
platenmaatschappijen zien wij echter in de oprichting van een klein
platenmaatschappijtje met een “private label”, zoiets als Esquire in Engeland,
Metronome in Zweden of Blue Star in Frankrijk.’ Jazz at the Kurhaus werd matig
verkocht, het publiek kocht voor het zelfde geld liever de Amerikaanse inspirators
en de Nederlandse moderne jazz bleef zich afspelen in een paar nachtclubs, op
een paar concerten en in het buitenland, meestal ‘voor de Amerikanen’, lachende
derden, blij met goe-
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de musici voor wie een dollar meer waard was dan een gulden.

Trio Frans Elsen. Hank Wood, Robbie Pauwels, Frans Elsen.

Er kwam geen ‘private label’; in plaats daarvan deed een van de grote
platenmaatschappijen ‘waarvan weinig heil te verwachten was’ de grote stap en
Rhythme kon vergenoegd spreken van ‘een geheel nieuwe periode in de jazz’. Op
7 januari 1955 kwamen Rob Madna, Rob Pronk, Toon van Vliet, Karel Reijs, Herman
Schoonderwalt, Gerard en Ack van Rooijen, Dick Bezemer en Wessel Ilcken in het
Amsterdamse Minervapaviljoen bijeen voor het opnemen van een langspeelplaat
voor het Columbia-label: Jazz from Holland.
Herman Schoonderwalt: ‘Ik had voor die gelegenheid een bariton geleend. Dat
pestding sloot helemaal niet.’ Philips volgde al gauw en zette op 14, 17 en 23 januari
1955 de Rita Reijs-Wessel Ilcken combo, het trio van Rob Madna en de twee
finalisten van de Avro-Jazzcompetitie het kwartet Tony Vos (met Deense Börge
Ring, bas, Henk Vos, pano en Fred Gilhuys, slagwerk) en hiet Stido Alström Trio
(met Hans Weelink, bas en Jan Goedkoop, slagwerk) in het schellak onder de naam
Jazz behind the dikes. Enthousiaste producer: Michiel A. de Ruyter, de presentator
van Avro's Jazz Sociëteit.
In de warme juli- en augustus-maanden van 1955 volgde Jazz behind the dikes
no II. Uitverkorenen: Het Herman Schoonderwalt septet, de Rita Reijs-Wessel Ilcken
combo, uitgebreid met Rob Madna, piano, het Tony Vos kwartet, het Rob Madna
trio en newcomers het Frans Elsen kwartet met gitarist Robbie Pauwels (inmiddels
gecontracteerd door Toon Hermans), bassist Chris Bender en slagwerker Cees
See. Michiel de Ruyter schreef in Elsevier onder de kop: Nederlandse jazz komt
over de dijk: ‘Want onze jazz modernisten kunnen de vergelijking met hun
buitenlandse collega's volledig weerstaan en ook hun aantal is percentsgewijs niet
minder dan buiten Nederland.’
Live-concerten bleven een zeldzaamheid, vandaar dat de Ruyter de one-night
stand van Zwedens baritonsaxofonist Lars Gullin in Sheherazade, begeleid door
de nagenoeg voltallige dijkploeg ‘een der grootste jazzfeesten van het laatste
decennium’ kon noemen. Jazzclubs
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kwamen en gingen. Op de actieve Wim Bookers Modern Music Club was goede
jazz te horen door de Amsterdamse kern met oa. Nedley Elstack, Henk van Es,
Theo Loevendie, Paolo de Haas, Piet Kuiters en prijswinnaar Avro Jazzcompetitie
1954-55 pianist Nico Bunink. Hij was met zijn kwartet als derde geëindigd vóór
plaatselijke ‘aces’ als de Utrechtse Hot Strings met violist Frans van Bergen en het
Rotterdamse Maple Leaf Sextet met bassist Jan Fens en tenorsaxofonist Hans
Sleutelaar en ná het plotseling sterk de aandacht trekkende Hilversumse Pim Jacobs
Trio met bassist Ruud Jacobs en slagwerker Fred Burkhardt. De gebroeders Jacobs
associeerden zich korte tijd later met slagwerker Wessel Ilcken. Hun ster steeg snel
dankzij het begeleiden van Amerikaanse gasten als Bob Cooper, Bud Shank, Lucky
Thompson, Tony Scott en Herbie Mann (Salute to the flute). Zij kregen, naast het
Peter Schilperoort Kwartet en de inmiddels naar Nederland terugkeerde Millers een
aantal radiouitzendingen waardoor hun naam definitief gevestigd werd.

Lars Gullin in Sheherazade met Ack van Rooijen, Dick Bezemer, Rita Reijs, Wessel Ilcken.

Pim Jacobs: ‘De jazz was voor mij een hobby en dat is het nu eigenlijk nog. Ik
heb gewoon van m'n hobby m'n vak gemaakt al voel ik me maar voor vijftig procent
jazzmusicus. Voor de andere vijftig procent voel ik me handelsreiziger in jazz. Die
competitie was het begin. Je moet er aan mee doen als je nog helemaal niets te
verliezen hebt want het zijn afschuwelijke ondingen. Als je eenmaal iets gewonnen
hebt moet je nooit meer meedoen.’
De derde en laatste Jazz behind the dikes plaat werd eind 1956 en begin 1957
opgenomen. Middelpunt van de session op 29 oktober 1956: slagwerker Wessel
Ilcken. Om hem heen tien ‘All Stars’. Gespeelde nummers: the Goofer (componist
en arrangeur: Rob Pronk) en Jeepers Creepers (arrangeur: Gerard van Rooijen).
Andere opnamen volgden. Op 2 november kwamen Rob Madna, Ruud Jacobs en
Rudy Pronk naar de studio, op 30 januari het Frans Elsen kwintet en op 3 februari
het Stido Alström sextet en het Pim Jacobs Trio.
Phonograms Frank Visser: ‘Die Jazz behind the dikes platen liepen redelijk, zeker
de eerste twee. Maar dan niet wat een platenmaatschappij
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voor een commerciële plaat onder redelijk verstaat. Willen wij helemaal uit de kosten
komen dan moet de verkoop van een l.p. toch wel een stuk hoger liggen. Nu was
het voor ons niet eens zo heel erg omdat wij op alle gebieden opereren, het ene
repertoire dekt het andere.’

Paul Ruys, Joop Korzelius, Dub Dubois, Ack en Gerard van Rooijen, Harry Verbeke.

De Nederlandse platen kwamen ook in Amerika uit en werden daar in de
jazzbladen besproken. Rhythmeredacteur Anton Kop had de vermetelheid de
recensies in zijn eigen blad aan te halen evenals een brief van de Amerikaanse
slagwerker Al Levitt waarin deze opmerkte dat ‘iedere Nederlander op een Amerikaan
lijkt.’ Natuurlijk kwam er een reactie en wel van Pieter Sweens en Frans van Schaik.
‘Hoe gelukkig zijn wij met onze prominenten - en ook wel een beetje trots. Ja, dat
menen we nu... trots! Trots op de Nederlandse jazz. Op Rita, op Wes, op de jongens
van Jacobs en van Rooijen, op Toon, op Rob, op Rudi en op Fransje...’
Een paar van deze gelukkigen traden begin 1957 voor gages van om en nabij de
twintig gulden op in Dordrecht ter gelegenheid van de Dordse jazzweek die de
Dordse Jazz Sociëteit ter gelegenheid van haar tweede lustrum had georganiseerd.
Dordrecht was in de laatste week van april 1957 versierd met spandoeken en in de
etalages van modemagazijnen ed. prijkten Jazzfoto's. Uit het programma: een
concert in het Muzieklyceum met het Koos van Beurden kwartet en de prijswinnaar
van de Avro Jazz Competitie 1956-57 de Kees Kuyt Combo (prachtig op tijd met de
heersende M.J.Q.-mode), een tentoonstelling Jazz in de beeldende kunst, een
jazzballet en een optreden van het kwintet Ger van Leeuwen en de Jazzweek
Dordrecht 1957 All Stars. Twee weken later opende Millerleider Ab de Molenaar
met zijn Millers (Herman Schoonderwalt, Coen van Nassou, Eddie Doorenbosch,
Cees See en, sporadisch, Rob Madna) een eigen zaak onder het Flevogebouw aan
de Hoogstraat in Rotterdam, de Millerclub, voorloper van de Wieck aan de Westblaak.
Rotterdam had naast de unieke Douche-bijeenkomsten, waarop Karel Scholten jazz
en poëzie combineerde, weer een eigen jazzcentrum. De Millers waren onder dak
maar andere musici ging het
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moeilijker. Sommigen vertrokken naar het buitenland, anderen gingen het vak uit,
de meesten vochten door. Rob Pronk won met zijn sextet de Rhythmepoll 1956-57
maar moest het in de loop van 1957 wegens gebrek aan werk ontbinden.

Rob Pronk, Rob Madna, Leo Gerritsen, Dick van de Capelle, Ruud Brink, Rudy Pronk.

Rudy Pronk: ‘Ik ben in mijn diensttijd slagwerk gaan studeren en heb daarna voor
alle zekerheid een spoedcursus voor onderwijzer gevolgd. Na de dienst ben ik vier
maanden onderwijzer geweest in Scheveningen, toen lapte ik hem aan m'n laars,
die rotschool. Ik ging in het sextet van Rob. We hebben in Sheherazade gespeeld,
in Etoile in den Haag, in Dusseldorf en in Evreux. Het was een goed stel maar we
waren niet commercieel genoeg. En Rob dacht al dat hij commercieel was met
close-harmony zang en zo. Nou, het was nog lang niet commercieel genoeg!
Misschien was het nu een sensatie geweest, misschien waren we te vroeg geboren.
Rob kreeg er genoeg van, hij ontbond de zaak en ging als arrangeur en later als
trompettist werken bij Edelhagen. Gerard had ook genoeg van die nachtclubjes en
kon via Ack als arrangeur bij Aimé Barelli komen. Babes werd zangeres bij Barelli,
een goed leven, 's winters in Armenonville, een buitenplaats bij Parijs en 's zomers
in de Sporting Club in Monte Carlo. Ze heette daar Babes Brandon. Ik ben zelf niet
all round zoals Rob en Gerard, daarom ben ik het vak uit gegaan en weer onderwijzer
geworden, eerst in Leiden, toen in Puttershoek.’
Bibebs interview in Vrij Nederland met Rita Reijs, terug van haar tweede reis naar
Amerika had dezelfde melancholieke toon:
Rita: ‘Ik ben nu twee weken terug en ben beladen met bloemen, het was een echt
“welkom thuis”. Een persconferentie in het Hof van Holland van Philips, allemaal
mooi: maar geen werk. (...) Bij de radio willen ze me hier niet voor vast, nou het is
een geluk dat we samen verdienen dus echt arm hebben we het nooit gehad. Maar
als ik alleen was... Van één uitzending per week kan ik niet leven.’
Wessel: ‘Ze zijn hier tien jaar achter. Misschien dat ze na tien jaar zien hoe goed
zij gezongen heeft. Wat voor muziek wij maakten en dat er wat zat in mijn
drumspelen.’
Echtgenoot Wessel, snel levend,
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weinig slapend werd waterskikampioen van Nederland en maakte enige dagen later
zijn eerste opname als vocalist in de Phonogram studio in Hilversum, begeleid door
zijn trio plus Karel Reijs en Toon van Vliet. Het was allemaal wat te veel; deze hard
werkende pionier van de Nederlandse moderne jazz, leefde te actief, te onrustig.
Op 13 juli 1957 overleed hij in het Stads en Academisch ziekenhuis in Utrecht aan
de gevolgen van een hersenbloeding. Jazzminnend Nederland werd plotseling op
ruwe wijze geconfronteerd met de harde strijd om erkenning en gewoon om het
bestaan van de Nederlandse jazzmusici. Misschien symboliseerde Wessel Ilcken
de moeilijke situatie waarin de Nederlandse jazz zich bevond. ‘Het is een vicieuze
cirkel’ merkte Frank Visser in Rhythme op. ‘Men is de Hollandse jazzmusicus
welgevallig, men verlangt méér van hem dan hij kan opbrengen maar wil hem geen
emplooi geven met de (grote) kans die gewenste “verbeteringen” tot stand te zien
komen! Eerst dan zal het gesmade “grote publiek” gunstig reageren.’

Karel Reijs in Casablanca. Rechts Arie Roos en Ado Broodboom.

Tweede triest gebeuren in 1957: Nederlands meest moderne modernist Pete
Fellemans afscheid van de Vara-microfoon na honderden voortreffelijke uitzendingen.
Zijn laatste woorden: ‘Don't worry about me.’ Fellemans vertrek viel ongeveer samen
met de stille aftocht van de geacheveerde Westcoast stijl die overigens musici als
Rob Madna, de Pronken, de van Rooijens, Herman Schoonderwalt, Frans Elsen en
Cees Smal niet of nauwelijks heeft beïnvloed.
Rob Madna: ‘Voor mij is het toch in feite altijd de Bop, de Hard Bop, de East Coast,
of hoe je het ook wilt noemen gebleven. Ook de arrangeurs van de West-Coast
lagen mij niet zo. Ik prefereerde bv. Tadd Dameron en de arrangementen voor de
Birth of the cool opnamen van Miles Davis’.
De jazz ging de ‘funky’, de ‘groovy’, de ‘cookin’ 'weg op en Nederland volgde.
Symbool van de nieuwe, stevige er niet om liegende jazzstijl: het Rob Madna Quintet
met Madna zelf, piano, Herman Schoonderwalt, altsax, Jan Fens, bas, Cees See,
slagwerk en Rob Pronk of Gerard van Rooijen - wie in het land was deed mee trompet.
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Rita Reijs ging optreden met het trio Pim Jacobs dat, voordat Cees See definitief
de plaats van Wessel Ilcken innam speelde met slagwerkers John Engels jr., Wim
de Leeuw en Rudy Pronk. Bassist Ruud Jacobs kreeg een uitnodiging om Nederland
te vertegenwoordigen in de Tower of Babel Band, samengesteld uit jonge Europese
modernisten onder leiding van Marshall Brown en in 1958 optredend op het Newport
Jazz Festival, op de Expo in Brussel en in de Veilinghal in Blokker.
Pim Jacobs: ‘Ik voerde een doelbewuste politiek. Daar hoort bij: op de bühne de
zaak verkopen, naar de mensen kijken en zeggen: hier zijn we, desnoods een praatje
vooraf, nette kleding, noem maar op. Je krijgt het niet cadeau, je moet er op afgaan,
ze komen niet naar je toe. Ik bekijk m'n publiek van te voren en dan stel ik het
programma samen. Als ze wéér Summertime of Desafinado vragen trek ik m'n neus
niet op. Daarmee winnen we een groot publiek voor de jazz. Een voorbeeld. Laatst
zaten we midden in een variétéprogramma, met goochelaars, acrobaten en
dergelijke. Ik dacht: wat doen we hier in godsnaam. Maar als je dán strijdlustig op
de bühne komt en je geeft honderdvijftig procent, je legt het er een beetje extra dik
op, dan kom je er toch. En dát is politiek. Net zo graag speel ik kat en muis met het
onderhandelen over gages. Dat is ook politiek. Verder werk ik met fotomateriaal en
platen voor buitenlandse relaties, leg bezoeken af, ga in Hof van Holland zitten, dat
komt er allemaal bij.’

Arend Nijenhuis, Jan Huydts.

De sessions verplaatsten zich naar het AMVJ gebouw en de Modern Music Club
54 in Amsterdam (Zondagmiddagen), de Modern Jazzclub Persepolis (weekenden),
de Eindhovense Jazzclub (Maandagavonden), Amicitia en later Extase in den Haag
(Zondagmiddagen) en het Haagse Girokantoor waarvan personeelsleden de GONA
jazzclub hadden opgericht (Woensdagavonden). Opvallende nieuwelingen op deze
sessions: pianisten Hein van der Gaag, Rob Agerbeek, Boudewijn Leeuwenberg,
Puck Bodewitz, Jack van Poll (al lang bekend in België en Duitsland), Mischa
Mengelberg (die in 1959 het Loosdrechts Jazzconcours zou winnen) en Jan Huydts,
bassisten Koos Serierse, Jacques Schols en Arend Nijenhuis, slagwerkers Hans
Olivier, Gerry Teekens, Leo de Ruiter (midden in de publiciteit door een bladzijde
in de Telegraaf met als kop: De ontnuchtering van een achttienjarige), Hans Dolman
en Han Bennink, gitaristen Thijmen Hoolwerf en Wim Hoogsteeder, trompettisten
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Rob Tichelaar en Han Tromp en zangeres Arly Day. De Avro vestigde de aandacht
op deze nieuwe talenten door haar uitzendingen Jazzcorner waarin Wouter van
Gool en Roel Balten een bezoek brachten aan een aantal Nederlandse jazzclubs.
In-
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middels was in Rotterdam het AMVJ jazzcentrum opgericht onder leiding van Dick
A. van den Berg, bekend Rotterdams jazzliefhebber, die enige faam genoot als
voorzitter van de Rotterdamse Disco Luisterclub Centraal. Zijn concerten bewezen
dat er voor goed georganiseerde Nederlandse jazzavonden wel degelijk grote
belangstelling bestaat.

Piet Noordijk Kwartet. Piet Noordijk, Ruud Kuyper, Jan Fens, Tonny Viola.

Dick A. van den Berg: ‘Ik werkte volgens een bepaald plan: de concerten moesten
artistiek en commercieel verantwoord zijn dus goede muziek en vooral goede reclame
vooraf. Dixieland heb ik zelden gebracht, die muziek hoort tegenwoordig bij de
amusementsmuziek. Daarom had ik ook altijd goed publiek, negentig procent echte
jazzliefhebbers, de rest hield zich koest. Ik kon ongeveer vijf, zes concerten per
seizoen draaien want na maart zakt de belangstelling al. Ze zijn ook zo verwend.
Wilde ik voor uitverkochte zalen werken dan moest ik wel aankomen met Jacobs
en de Diamond Five, liefst allebei op één avond want ze willen namen. Zo sta je
dan voor een dilemma: of altijd programma's die op elkaar lijken of altijd een halfvolle
zaal. En met een halfvolle zaal zat ik al scheef want ik moest op een basis werken
van negentig procent bezet omdat er maar ongeveer 650 mensen in de Mauritszaal
kunnen. En drie gulden vijftig waren ze nog bereid uit te geven, meer niet. Mijn
budget bedroeg dus ongeveer tweeduizend à vijfentwintighonderd gulden, nou wat
kan je daarmee doen? Voor vijf gulden, zeven gulden vijftig gaan ze naar Coltrane,
Adderley, noem maar op. Ik had m'n zaalhuur, de vermakelijkheidsbelasting, vleugel,
geluidsinstallatie, bruto gages van de musici, wat drank voor de musici en nog een
paar dingen. Je zou kunnen zeggen spanningen in het persoonlijke vlak hebben er
toe geleid dat ik er mee gestopt ben. Ik heb wat afgesjouwd, gebeld, geschreven,
achteraf zou je me voor gek verklaren. De AMVJ zou het daarna wel even zelf doen
met de Vara samen. Op het eerste concert trad Boy's Big Band op, nergens biljetten
in de stad, weinig krantenreclame. Ze dachten zeker dat het tegenwoordig zo maar
gaat. Enfin, er kwamen vijftig mensen, meer niet. Heus, de zakelijke basis, daar
gaat het om en dat is ook het moeilijkst, vertel mij
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wat. Maar de AMVJ is niet zakelijk en ik kon alles alleen opknappen.’

Toon van Vliet, Mischa Mengelberg.

Van den Bergs concerten vonden in Amsterdam alleen hun gelijke in de jaarlijkse
avond die in het Concertgebouw werd gehouden, eerst onder auspiciën van Het
Parool, later Het Vrije Volk. Het eerste concert, op 27 december 1959, werd door
Rud Niemans in Rhythme ‘het artistiek bankroet van de Nederlandse
jazz-in-de-concertzaal’ genoemd. Optredenden behalve een Big Band onder leiding
van de Amsterdamse arts en ex-musicus Boy Edgar, later Boy's Big Band genoemd:
het sextet van Theo Loevendie, het Jan Huydts Trio, het Mischa Mengelberg Kwartet,
The Diamond Five en het Trio Pim Jacobs waarin slagwerker Cees See vervangen
was door gitarist Bill Overgauw. Het Jacobs Trio was inmiddels ‘huistrio’ geworden
van Hilversums meest jazz-minded omroep, de Vara die van 3-9 april 1960 haar
jazzweek organiseerde. Uit het programma: een jeugdconcert, verzorgd door het
Pim Jacobs trio, een journalisten/musici forum, een uitzending van Gabri de Wagt:
mensen in de jazz en een blinddoektest. Onvergetelijk besluit van de Varajazzweek
waren de rechtstreekse uitzendingen van de Jazz at the Philharmonic concerten
vanuit de Kurzaal en het Concertgebouw. Nederland werd dankzij de Vara op de
gedenkwaardige datum van 9 april 1960 (men leze het na in De avonturen van
Cornelis Bastiaan Vaandrager deel I) geconfronteerd met het verbijsterende spel
van tenorsaxofonist John Coltrane in de Kurzaal. Een van de weinige goede
verstaanders van het Kurzaal-concert Rob Madna merkte direct na het concert op:
‘Er zijn er voor mij maar twee, Miles Davis en John Coltrane.’ De opnamen die het
Madna-kwartet later voor de Avro maakte droegen dan ook sterk het stempel van
de nieuwe richting die Miles Davis met zijn kwintet en het orkest van Gil Evans was
ingeslagen, de weg van de grotere vrijheid ten opzichte van het strenge
accoordenschema, de weg van de klankkleur en de melodie zonder verwaarlozing
van de essentie: de swing.
Herman Schoonderwalt: ‘Dat kwintet van Robby Madna is een vruchtbare tijd
geweest. Die zondagmiddagen in Amicitia, Extase en het Achterom. We speelden
van 2 tot 6 en dan moest ik nog eens van 9 tot 4 in de Wieck spelen. Het latere
kwartet van Robby was uniek, dat kun je rustig zeggen. De piano van Robby samen
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met de klarinet, precies een heel orkest. Van toen af aan gingen we hier in Nederland
geloof ik meer dan ooit onze eigen weg.’
Het Pim Jacobs trio ging zich op Europees niveau bewegen, oa. dankzij het winnen
van de eerste prijs op het jazzfestival in Antibes, zomer 1960.
Pim Jacobs: ‘Ook aan dat con-
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cours doe ik nu nooit meer mee, maar dat was nodig om Europese naam te krijgen,
zoals de Avro jazzcompetitie in het begin nodig was om er in Nederland in te komen.’
Op 30 september van het zelfde jaar trouwden Pim Jacobs en Rita in Hilversum.
‘De jazz hield het mooiste feest van Pim en Rita levendig,’ schreef Telegraafs Henk
van der Meijden de volgende dag. ‘Pim en Rita’ werd nog een groter begrip dan het
al was, nu ook voor het massale teenagerpubliek, gevoelig voor de romantiek van
dit huwelijk. Philips bracht de plaat Marriage in modern jazz uit met op de cover
bruid Rita, bruidegom Pim en bruidsjonkers Ruud Jacobs en Bill Overgauw.
Pim Jacobs: ‘Er is veel over ons gekletst in die tijd, ook door muzikanten. De een
vond het een commercieel huwelijk, de ander zei dat we het geen drie maanden
zouden uithouden. Als je voor je zelf weet dat het goed zit raakt het je niet. Je ziet,
het is niet uitgekomen, we vechten nog steeds niet met elkaar maar er wordt wel
nog steeds gekletst. Ons huwelijk zelf heeft niets met de business te maken gehad
al heb ik, toen we eenmaal gingen trouwen wel een deal gemaakt met Philips. Op
de dag van ons huwelijk kwam de nieuwe plaat uit, we kregen hem na de plechtigheid
in het stadhuis aangeboden door burgemeester Boot. Dat had ik allemaal geregeld.
Ik zou gek geweest zijn als ik het niet had gedaan.’
Eind 1960 was er weer een Nederlands jazzconcert in het Concertgebouw, ditmaal
onder auspiciën van Het Vrije Volk. Hans Verhagen noteerde in zijn pagina Q van
het Algemeen Dagblad uitspraken uit de monden van vier medewerkers.
Bassist Arend Nijenhuis: ‘Nederland kent nergens en nooit een honderd procent
jazzklimaat maar op de jazzclubs kun je spelen wat je wilt.’
Pianist Mischa Mengelberg: ‘Ik vind het leuk als ze dansen - dan doen ze tenminste
iets, dan zie je een reaktie op je spelen.’
Saxofonist Ruud Brink: ‘Ideaal publiek is alleen in de concertzaal mogelijk, maar
die nozemclubjes...’
Altsaxofonist Theo Loevendie: ‘Publiek in de jazzclubs is niet ideaal, vaak al te
snobistisch, dat gepraat over coast dit en coast dat, het gaat toch maar om goed of
slecht nietwaar?’ Precies een jaar later zou Thomas Flothuis in Het Parool deze
visies die de moeilijke verhouding musicus-publiek weergeven, nog eens
samenvatten: ‘Het is bijzonder weinig hoopgevend voor de musicus die van
jazz-spelen zijn beroep wil maken. Die zal het moeten hebben van een vast
radiocontract, goed verkopende grammofoonplaten en geregeld werk in nachtclubs.’
1961 was inmiddels zijn gangetje gegaan zoals 1962 zijn gangetje zou gaan met
slechts af en toe wat ‘nieuws’ zoals het plotselinge vertrek van Herman
Schoonderwalt, Cees See en Eddy Doorenbosch uit de Millers, de tournee van het
Dutch Jazz Quintet door India en Pakistan, de uitwijzing van vier jonge musici uit
Finland wegens het gebruik van verdovende middelen, de generaliserende uitspraken
van Pia Beck daarover in De Telegraaf en de verkoop van Sheherazade door
eigenaren The Diamond Five (Cees Smal, Harry Verbeke, Cees Slinger, Jacques
Schols en John Engels jr.) Edisonwinnaars 1962 en officieel ontbonden.
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Theo Loevendie

Negentien honderd vierenzestig schrijven we nu, tien jaar na 1954; we noteren
uitspraken uit de monden van Nederlandse mensen in de jazz, heilsoldaten in een
tijdperk van operette-revival en teenagermuziek.
Skip Voogd, na de opheffing van zijn troetelkind Rhythme in 1961 actief aangepast
bij de huidige muziekmode: ‘Het grote verschil met vroeger is dat de jazzmuziek
tegenwoordig sfeerloos is. De factor “entertainment” die toch altijd een rol moet
blijven vervullen is verdwenen. De musici keren het publiek letterlijk en figuurlijk de
rug toe en scheppen een afstand. Het wordt niet meer “verkocht”. Er was toen minder
afstand tussen de lichte muziek en de jazz. Nu doen de jazzmusici bewust exclusief.
Neem Mingus in Amerika. Hij laat een wind van een kwartier en die wordt op de
plaat uitgebracht. Er zijn een paar baardjes die dat mooi vinden maar de grote groep
waar de jazz het ook in Nederland van moet hebben heeft zich van deze grauwe
klanken afgekeerd, en is overgelopen naar de Rock and Roll en andere
teenagermuziek waar ze zich wèl bij amuseren. Het oog wil nu eenmaal ook wat.
Dizzy Gillespie is een van de weinigen die dat begrepen hebben. Hij speelt de
sterren van de hemel en hij verkoopt het. Maar de grafstemming die bijvoorbeeld
in Sheherazade heerste, daar voelen mijn leeftijdgenoten, de dertigers, die zo van
“happy-jazz” hielden zeker niet voor. De lol is er gewoon af.’
Altsaxofonist Tony Vos, programmaleider Radio Veronica: ‘Vlak na de oorlog was
de jazz nog nieuw en in de mode. Het publiek zag het als een sensatie. De
belangstelling is nu minder geworden maar ik geloof eerder dat de zaak tot normale
proporties is teruggebracht. Momenteel zijn de afnemers van de jazzmuzikant een
aantal noodlijdende jazzclubs met gages tussen de twintig en dertig gulden per gig.
Platenmaatschappijen wagen zich niet meer aan platen van jongens die toch niet
verkopen. Van mijn trioplaat (Undecided, The Tony Vos Trio, MMP) zijn in een halfjaar
ongeveer vierhonderd exemplaren gesleten. Bij 2500 is de maatschappij uit de
kosten van opname, hoes, perskosten, etc. Het wordt voor de jazzmuzikant dus
schnabbelen in de Wieck tot 4 uur of in een andere nachtclub waar de slagers toch
Weense muziek willen horen. Ik geloof dus dat het na de oorlog abnormaal was en
dat alles nu wat normaler loopt en zo zal het wel blijven.’
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Michiel A. de Ruyter, journalist bij Het Parool en samensteller Radio Jazzclub en
Jazzmagazine voor de Vara: ‘Er komen ook weinig nieuwe mensen bij doordat de
clubs vroeger meer kansen konden geven aan jonge onbekende musici. Het publiek
is verwend door de vele Amerikanen en wil het liefst op jazzclubs de beste
Nederlanders ho-
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ren. Louitje van Dijk, Hans van Leeuwen, Carl Schulze zijn er via het Loosdrecht
Jazzconcours gekomen, nieuwe blazers komen er helemaal niet meer. Wat de
entertainmentsfeer waar Voogd het over had betreft, die is inderdaad verdwenen
en daar kunnen we alleen maar blij mee zijn. Vergeet niet dat de jazz momenteel
op hoog niveau staat en zo gauw iets op niveau komt valt een grote groep publiek
af. In Amerika is het toch precies zo. Ook daar wordt de beste jazz op zoldertjes en
in keldertjes gespeeld, dààr komen de vernieuwingen tot stand, neem een Don
Cherry, een Sonny Rollins. Financieel hebben die jongens het even moeilijk als
hier.’

Michiel de Ruyter met de Canal Street Jazz Band.

Phonograms Frank Visser: Wij kunnen weinig doen. Als wij eens een plaatje van
een Nederlander uitbrengen dan doen we dat van iemand die de focus op zich richt,
of dat nu door het Loosdrecht Jazzconcours is of door iets anders. Ik geef toe dat
Madna veel beter is dan de winnaar van dit jaar, Jan Rath, maar Madna richt de
focus niet op zich, hij staat gewoon te weinig in de belangstelling. Als we nu zo maar
een plaat van Madna zouden uitbrengen dan zouden sommige mensen denken dat
het een opname van vroeger is, de jongsten zeggen misschien: Madna? Wie is dat?
Ik zweer het je. Bovendien geven ze nog veel liever geld uit aan Amerikanen,
chauvinistisch kun je ze hier niet bepaald noemen.’
Rob Madna, leraar Wiskunde aan de Blommesteijn ulo en de Gemeentelijke
Kweekschool voor Onderwijzers in Rotterdam: ‘Het respect van het publiek voor de
musici is ver te zoeken. Op de jazzclubs viert het snobisme hoogtij. Eerst waren het
de Messengers, nu is het The New Thing. En dat laatste is helemaal moeilijk te
controleren. Ik speel daarom alleen nog op een paar jazz-clubs waar ze er tenminste
nog iets van begrijpen en waar geluisterd wordt, verder vertoon ik me nergens. Ik
geloof dat de meesten alleen geïnteresseerd zijn in de jazz-kick, niet in de muziek
zelf.’
Wouter van Gool, fotograaf, publicist en organisator: ‘In hoofdzaak is het zo dat
de mensen zich in de jaren na de oorlog graag wilden amuseren en dat deden ze
ook met de jazz. Er was een grote groep passieve jazz-beoefenaars, te verdelen
in
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luisteraars en dansers. De jazz is op niveau gekomen, de dansers, verreweg de
grootste groep zijn afgevallen. Ik zie geen kans meer om nog concerten in het
Kurhaus zoals ik dat vroeger deed met Frans Elsen, Robbie Pauwels, Jack Sels,
Jimmy Gourley, Francis Coppieters, Martial Solal, noem maar op, te organiseren,
er komt geen hond meer. Het enige wat ze behalve bromfietsen, buitenlandse reizen
en platen nog willen is: namen. Dat is dit jaar nog gebleken. De Haagse
Kunststichting voor de jeugd hield een enquête onder de jeugdpaspoorthouders,
ongeveer negenhonderd jongelui. Ze wilden jazz. Goed, ze vroegen mij om een
paar jazzconcerten te organiseren. Het eerste concert ging goed, dat was met de
Dutch Swing College Band. Op het tweede concert trad Boy's Big Band op. Daar
moest dan even zestienhonderd gulden bij. Toch heb ik het in Den Haag nog goed.
Ik krijg voor concerten en concoursen alle medewerking van de Kunststichting en
de Haagse Jazzclub krijgt zelfs gemeentesubsidie voor haar activiteiten. De jazz
komt dus meer in de culturele sfeer maar wordt daarmee muziek voor een kleiner
publiek. Alle uiterlijkheid is eraf maar ik heb het liever zo dan dat de tegenwoordige
jazz zichzelf moet bedruipen want dan gebeurt er helemaal niets meer. We moeten
de cultuur toch handhaven.’
Rudy Pronk, onderwijzer aan de Openbare Lagere School in Puttershoek: ‘In het
vak is veel broodnijd, dat heb ik aan den lijve ondervonden. En er zijn afschuwelijke
misverstanden met het publiek. Dat kan me nu niet meer deren. Ik speel voor mijzelf
en voor de muzikanten. Echte jazz kan je hier moeilijk spelen, het verwatert of het
wordt grof en komt in de “geen woorden maar daden-sfeer”. En ik sla de jazz hoog
aan, het is voor mij echt een soort religie. Daarom begrijp ik ook zo goed dat iemand
als Robbie (Madna) niet meer in het vak zit, hij zou veel te gauw gekwetst worden.
Van de week speelde ik met Piet Noordijk in de Wieck. We gingen werkelijk heel
close, maar na een kwartier zaten er nog maar vijf mensen. We leven nu eenmaal
in Nederland. Die televisieuitzending vlak voor de mars naar Washington, heb je
die gezien? Man, dat was het, de hele kerk meeklappen op twee en vier, ze voelden
de echte beat, zelfs de dominee sprák in twee en vier! Maar al dat gedoe in
Nederland, daar kan ik niet tegen, want ik voel me toch jazzmusicus, met alle
beperkingen van dien. Rob (Pronk) handhaaft zich in Duitsland, die schrijft nu voor
grote televisieshows, die heeft zich veel meer ontwikkeld in de muziek maar die is
ook veel harder.’
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Nedley Elstak

(Opdracht van Rudy Pronk in het poëziealbum van zevenjarige dochter Babes:
‘Mijn rijkdom is, wat trommels en twee stokken, mijn rijkdom is, wat trommels en
twee stokken, van je rom bom wat maal ik
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erom, wat trommels en twee stokken rom bom. Je pappa.’
Pim Jacobs, schoolconcerten, culturele concerten, jazzconcerten, binnenlandse
en buitenlandse radio- en TV uitzendingen en concerten van Oslo tot Palermo: ‘In
Europees verband steekt de Nederlandse jazz er qua niveau uit, dat kan ik goed
beoordelen omdat we ontzettend veel reizen. Daarom is het jammer dat onze musici
daar niet bekend zijn. Toch kan hier weer wat elders niet kan. Waar ter wereld
worden subsidies gegeven voor jazzconcerten op scholen, waar wordt zo veel jazz
als illustratiemateriaal voor film en tv gebruikt? Ik heb n.b. al twee speelfilms en ik
denk ongeveer tachtig documentaires, reclamespots en dergelijke achter de rug.
Maar, en dat is de fout van veel mensen die dat niet willen, je moet het zélf doen,
ze komen niet naar je toe, je moet niet bij de telefoon gaan zitten wachten.’
Herman Schoonderwalt: ‘Kansen zijn er in dit land genoeg, maar ik heb eigenlijk
pas sinds kort ontdekt dat dat voor het grootste deel aan jezelf ligt. Je moet all-round
zijn en dat willen veel jazzmusici niet, je moet bv. goed kunnen lezen, dat kunnen
ze in Amerika toch ook allemaal. Ik ben niet meer afkerig van de lichte muziek, want
als die met een opvatting gespeeld wordt kan dat toch ook geweldig zijn. En daar
ligt voor ons jazzmusici een taak. Ik ben me gaan toeleggen op het lezen en
arrangeren, ik word steeds meer all-round en ik weet nu wat ik wil. Kijk maar, ik ga
goed, Cees Smal gaat goed bij de radio, Toon van Vliet ook, Jacques Schols kan
het werk haast niet aan, zoveel schnabbels heeft hij, Ruud Brink zit bij de Skymasters
en ga zo maar door. Er ontbreekt alleen een basis, een opvangcentrum zoals je in
Amerika die jazzscholen hebt. Daarom zijn Cees Smal en ik in Haarlem begonnen
met een soort jazzschool. Je had die reacties moeten zien, ontroerend gewoon.
Meneer wanneer beginnen we, kan ik meedoen, wat kost het, ik kom uit Zierikzee
maar ik wil wel blijven slapen, enzovoort. De school is nu verplaatst naar Den Haag.
Frans Elsen heeft de leiding want Cees en ik hebben niet eens tijd meer. De besten
zijn samengebracht in een big band, je hóórt ze vooruit gaan.’
De actieve Schoonderwalt ontving op 20 december 1963 de kersverse
Wessel-Ilckenprijs, een sculptuur van Jan Wolkers en een bedrag van f 2000. De
Vara wijdde er een uitzending van drie kwartier aan. De kranten schreven uitvoerig
over de gebeurtenis, evenals over experimentator Mischa Mengelberg en over de
Amsterdamse Jazz-and-Poetryclub in Sheherazade, waar Peter Kuiters zijn piano-soli
bracht. In het Avro-programma van Oudejaarsdag 1963 een uitzending van het
Herman Schoonderwalt septet, in het Vara-programma van Nieuwjaarsdag 1964
een uitzending van een elfmansgroep onder leiding van Herman Schoonderwalt
waarvoor Rob Madna en Cees Smal de arrangementen schreven. Elsevier, Vrij
Nederland en de Haagse Post hebben jazzkronieken. Nederland is op de goede
weg.
Arend Nijenhuis: ‘En als ik het niet haal dan word ik dope-addict, of heilige of
drankorgel, of kwitantieloper. Maar ik heb vertrouwen dat het zal blijven gaan.’

Randstad 8-10

145

Henk Leffelaar
Een gesprek met Michel Butor
Aan Michel Butor had ik niet gedacht toen ik mijn interview-verlanglijst opstelde:
Samuel Beckett, Eugène Ionesco, Alain Robbe-Grillet en Simone de Beauvoir. Uit
Evanston, Illinois, onder de rook van Chicago, stuurde ik brieven en kreeg antwoord
van alle vier. Ionesco het eerst: een dubbel-gespatieerd getikte brief - hij ging ermee
akkoord. Daarna Robbe-Grillet, met een met de hand geschreven bericht, waar hij
onderaan als een kleine nageboorte aan toevoegde: ‘Mais je ne parle anglais du
tout.’ Van Simone de Beauvoir kwam ook een vulpen-brief, ook bevestigend, gepost
in Villeneuve-les-Avignon. Alleen Beckett had er geen zin in. Uit Zell-am-See in
Oostenrijk schreef hij, op een blad papier de ruimte van een postzegel gebruikend:
‘Thank you for your letter. I never give interviews. Please forgive me.’
Niettemin waren de voortekenen slecht: de taxi van Hôtel des Invalides werd
bestuurd door een vrouw die, na mijn eerste Franse volzin te hebben aangehoord,
abrupt zei: ‘Listen, I speak French the same way you do. Let's forget it;’ vanwege
het Allerheiligen-weekendverkeer nam de rit van tien minuten ruim een half uur in
beslag. In een druilregen probeerde ik de volgende morgen Ionesco per telefoon te
bereiken. Hij was even uit, zei mevrouw Ionesco. Toen ik een uur later weer opbelde
was hij net vertrokken - op vakantie naar Zwitserland, waar hij zes weken zou blijven.
Robbe-Grillet en Simone de Beauvoir waren niet in het telefoonboek te vinden. Ik
stuurde kaarten, maar de posterijen waren ook door alle heiligen aan banden gelegd.
Voor Simone de Beauvoir had Marion Bakker een redelijke oplossing: gewoon
bij haar binnen lopen. Ruth Wetzel belde een kennis van een vriend die Jean-Louis
Barrault binnen bereik bracht, en een biertje in La Bûcherie leverde een afspraak
met Marcel Marceau op. Michel Butor voegt men onder dergelijke omstandigheden
aan de reeks trofeeën toe als een jager die, na een morgen van zes fazanten, zonder
mikken nog even een zevende neerlegt.
Met twee dochtertjes in brandschone jurkjes stond hij aan de vouwdeur van de
liftkoker toen ik de derde verdieping van het flatgebouw (anno 1952) in de nauwe
en drukke Rue Saint Charles had bereikt. Michel Butor had vijf jaar geleden een
langwerpig gezicht en haar. Nu is hij rond en bijna kaal. Zijn stem is traag en hoog.
Met zijn mond maakt hij een bedachtzaam klikkend
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geluid alsof er een los vals gebit in zit, en hij heeft de na enige tijd irriterende
gewoonte zijn langzaam geformuleerde en voorzichtig gearticuleerde zinnen
grotendeels woordelijk te herhalen. Zijn vriendelijkheid staat onder het voorbehoud
van een denkproces dat iets algebraïsch heeft: een gedachten-precisie die terug te
vinden is in de meedogenloze geometrie van zijn boeken (Passage de Milan, Degrés,
La Modification, Mobile).
Butors werkkamer, ongeveer vier bij zes meter, bevat uiteenlopende voorwerpen:
een houten Mexicaans beeldje, een antieke toverlantaarn, een klein stoommachientje,
een gebarsten en weer aan elkaar gelijmde ouderwetse waskom, houtsneden van
zijn vader, grammofoonplaten. Op zijn grote en moderne bureau lagen getikte vellen
papier op ordelijke stapeltjes. De chroomstoel erachter piepte iedere keer wanneer
hij zich erin bewoog. Het interview duurde een uur en het was moeizaam. Ik moest
denken aan wat Simone de Beauvoir enkele dagen tevoren over hem had gezegd:
‘Zij (Butor en Robbe-Grillet) doen hun best de mens zoals hij werkelijk is en de
realiteit van de wereld buiten hun werk te laten. En dat is jammer, omdat het zo
verschrikkelijk saai, zo enorm saai is.’

L:

Is er in uw meest recente werk enig verband met wat Sartre doet, of heeft u zich
van zijn invloed bevrijd?
MB:

Niet helemaal. Als student aan de Sorbonne woonde ik een college van hem bij dat
een geweldige indruk op me maakte. Sartre was toen erg populair bij mijn
medestudenten, maar ik hield me toch wat op een afstand.
L:

Was hij een van uw professoren?
MB:

Nee, hij was de professor van veel vrienden van me. Ik heb nooit het genoegen
gehad een leerling van hem te zijn; hij was een buitengewoon docent. Ik was toen
nogal onder de indruk van Sartre en van alles dat hij zei, maar ik was tegelijkertijd
ook waakzaam. Wanneer hij een of andere schrijver besprak, las ik die schrijver
natuurlijk. Ik herinner me heel goed, bijvoorbeeld, dat Sartre het in dat college over
de grote Amerikaanse schrijvers Faulkner en Dos Passos had. Hij sloeg Dos Passos
toen heel hoog aan. Ik las Faulkner en hij maakte een grote indruk op me. Ik ben
meer verschuldigd aan de romans van Faulkner dan aan die van Sartre. Ook
filosofisch ben ik meer beïnvloed door Husserl en Heidegger dan door Sartre. Ik
stond erg kritisch tegenover alles wat Sartre zei.
L:

Nu niet meer?
MB:

Nee, omdat ik nu heel duidelijk inzie wat ik aan hem verschuldigd ben.
L:

Heeft u nog contact met hem?
MB:
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Ik ken hem en ik mag hem graag, maar regelmatig zien doe ik hem niet. Een keer
per jaar misschien. Uiteraard werken wij niet samen, maar ik voel dat wat ik in mijn
boeken probeer te bereiken, verband houdt met wat hij meer dan tien jaar geleden
in zijn romans probeerde te doen,
L:

U beschouwt zichzelf dus als een existentialistisch auteur?
MB:

Nee, dat kan ik niet zeggen. Ik weet zelfs niet of Sartre zelf op dit ogenblik nog een
existentialist genoemd kan worden. Het existentialisme bestond gedurende een
maar zeer korte periode in de Franse literatuur, vanaf het eind van de oorlog tot
ongeveer 1950. Na 1950 kan je al niet meer van zuiver existentialisme spreken. Je
kunt het over Sartre hebben en over zijn satelliet Simone de Beauvoir, maar niet
over het existentialisme.
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L:

Zelfs niet als een bepaalde manier van leven?
MB:

Nee, het is geen ‘way of life’. Er is nu een vacuüm. De existentialistische ‘way of
life’ is voorbij, maar ik heb het van 't begin af aan altijd iets kunstmatigs gevonden.
Al dat gedoe met die cafés van St. Germain des Prés, dat lange haar, de baarden
- het had allemaal heel weinig te maken met de filosofie van het existentialisme en
ook heel weinig met de literatuur. Sartre en de mensen die met hem te maken
hebben, hebben een bepaalde manier van leven behouden die karakteristiek was
voor die tijd, maar dat is ook alles.
L:

U had het over Simone de Beauvoir als Sartre's satelliet. Bedoelt u dat in filosofische
zin, of ook met betrekking op wat zij schrijft?
MB:

In ieder opzicht. Zij vormen een soort dubbele planeet, een dubbelster. Je kunt het
niet over de een hebben zonder de ander te noemen, maar de grote ster is Sartre
natuurlijk. Wat Simone de Beauvoir heeft geschreven is een onderdeel van Sartre's
werk. Zij is een deel van zijn constellatie.
L:

U bent dus van mening, dat zij zelf eigenlijk weinig waard is?
MB:

Zij is niet onafhankelijk.
L:

Maar zij denkt van wel.
MB

(lacht onbedaarlijk):

Ik kan me niet voorstellen wat zij zonder Sartre zou zijn! De hele kwestie is voor mij
nogal theoretisch.
L:

Hoe oud bent u en kunt u iets over uw jeugd vertellen?
MB:

Zevenendertig. Mijn vader werkte bij de spoorwegen, iets dat met tarieven te maken
had. Ik werd in een klein stadje in het noorden geboren, in Lille, maar verhuisde
naar Parijs toen ik drie jaar was. Ik ben dus praktisch gesproken een Parijzenaar.
Ik heb vier zusters en twee broers - een tamelijk grote familie. Ik heb altijd het gevoel
gehad deel uit te maken van een heel groot gezin en dat was erg belangrijk voor
mij. Ik vind het prettig ergens veel familie te hebben, maar niet noodzakelijkerwijs
waar ik mijzelf ophoud.
L:

Heeft u altijd willen schrijven?
MB:

Ja, toen ik op de middelbare school was zocht ik altijd een bank achterin de klas uit
zodat ik gedichten kon schrijven, en het was hetzelfde aan de Sorbonne. Ik heb
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heel wat gedichten in klaslokalen geschreven. Daarna begon ik essays te schrijven
en artikelen voor tijdschriften. Aan mijn eerste roman begon ik in Egypte.
L:

Wat deed u in Egypte?
MB:

Omstreeks die tijd probeerde ik een examen af te leggen in ‘Aggrégation de
philosophie’, en ik zakte. Ik probeerde het twee, drie keer en daarna had ik genoeg
van filosofie.
L:

Dat was aan de Sorbonne?
MB:

Ja, en ik had er genoeg van. Toen wilde de Egyptische regering - het was na de val
van Faroek - de studie van de Franse taal aanmoedigen en het ministerie van
onderwijs nodigde jonge Franse leraren uit naar Egypte te komen. Ik ging erheen
en het was een bijzondere ervaring voor me. Het was de eerste keer dat ik voor
lange tijd buiten Frankrijk was en ik voelde me nogal eenzaam. Ook was het
onderwijssysteem er heel anders dan in Frankrijk. Het was zeer ontmoedigend,
vooral omdat mijn leerlingen in het begin geen woord Frans spraken en ik geen
woord Arabisch. Het werd op die manier een nogal moderne manier van lesgeven.
Ik maakte een massa tekeningen op het bord en had er op de een of andere manier
succes mee. Het was
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daar dat ik een roman begon te schrijven die in Parijs speelde. Het was een soort
reconstructie van Parijs voor mijzelf. Dit boek kwam uit onder de titel Passage de
Milan - dat is de naam van een straat in Parijs. Het hele boek speelt zich af in een
gebouw aan die straat. Het was dus een manier voor mij om in Parijs te zijn terwijl
ik tegelijkertijd in de Nijl-vallei was.
L:

Had u heimwee naar Parijs?
MB:

Ja, soms had ik een groot gevoel van ballingschap, maar toch vond ik het ook prettig
ver van Frankrijk te zijn. Ik vond het erg prettig in Egypte, maar ik ben er sindsdien
niet terug geweest. Ik was er maar één jaar, 1950 tot '51, en het jaar daarop ging
ik naar Engeland. Ik hoop nog eens naar Egypte terug te gaan om te zien wat er
sindsdien gebeurd is.
L:

In L'Emploi du Temps las ik ergens, dat u met grafieken werkt. Wat zijn dat voor
grafieken?
MB:

In dat boek is een kaart. Dat is er een. Het verhaal speelt zich af in een Engels
stadje, en de kaart is die van dat stadje. Maar er is meer, omdat deze roman op een
nogal ingewikkelde manier het probleem van de tijd benadert. Ik ontwierp veel
grafieken om te begrijpen wat ik aan het doen was. Een roman of een boek heeft
voor mij altijd iets van een gebouw. Voordat je aan de constructie van dat gebouw
toekomt, moet je een aantal problemen bestuderen zoals die van het te gebruiken
materiaal, de weerstand, enzovoort. Je moet een plan opstellen.
L:

Heeft u het over de opbouw van het boek of over de idee die u erin verwerkt?
MB:

Dat is voor mij hetzelfde. De idee van een boek, de inhoud als je het zo noemen
wilt, is ten nauwste verbonden met de manier waarop het is samengesteld. De
compositie en de betekenis zijn voor mij volkomen hetzelfde - die moeten hetzelfde
zijn. En daarom zijn de grafieken die ik maak ook grafieken van de idee, de betekenis
van het boek.
L:

En dat doet u voordat u begint te schrijven, of pas nadat u met het verhaal op gang
bent gekomen?
MB:

Van alle boeken die ik tot nog toe geschreven heb, kan ik zeggen dat ik er bijna een
jaar aan werkte, en in sommige gevallen langer dan een jaar, voordat ik de eerste
regel neerschreef. Wanneer ik dan ook aan het eerste klad begin, is het eigenlijk al
de tiende of twintigste versie. Die grafieken en cijfers, net zoals de cijfers van een
mathematicus, helpen mij het verhaal te verzinnen en de figuren tot levende mensen
te maken.
L:
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Zou men de manier waarop u uw boeken samenstelt kunnen vergelijken met de
manier waarop musique concrète in elkaar wordt gezet?
MB:

Nee, niet musique concrète, maar ik kan het vergelijken met de manier waarop
moderne muziek, serial music, wordt gemaakt. Musique concrète is te empirisch
voor mij. Het is mogelijk mijn manier van schrijven te vergelijken met het componeren
van een stuk musique concrète, maar het is uitgebreider. Gedurende het afgelopen
jaar heb ik me veel met muziek bezig gehouden en ik heb veel van mijn omgang
met musici geleerd.
L:

Houdt u van Stockhausen?
MB:

Ja, op dat soort muziek ben ik erg gesteld. Ik ken Stockhausen persoonlijk. Zijn
werk heeft veel te maken met wat ik doe. Toen ik mijn eerste romans schreef was
ik zo goed als niet op de hoogte met dat soort muziek die
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toen nog in de kinderschoenen stond. Er is een merkwaardig fragment in die eerste
roman - in een van de flats in dat gebouw aan de Passage de Milan woont een
schilder, en die doet aan serial painting. Op een bepaalde manier gebruikt hij het
structurele principe van Schönberg om zijn schilderijen te maken. Toen ik L'Emploi
du Temps schreef was ik erg geïnteresseerd in klassieke muziek, en in dat boek
zijn weer veel dingen die met de structuur van de klassieke muziek vergeleken
kunnen worden.
L:

Leidt dit niet tot steriliteit, een gebrek aan emoties?
MB:

Nee, helemaal niet. Muziek kent geen gebrek aan emotie. Integendeel, het is een
wijze om emoties te vinden en ze te scheppen.
L:

Hoe houdt dit alles verband met wat Robbe-Grillet doet?
MB:

Ik weet het echt niet...
L:

Kent u hem?
MB:

Ja.
L:

Is er in uw werk enige verwantschap met zijn werk?
MB:

Nee, maar er zijn bepaalde overeenkomsten. Het is moeilijk die precies aan te
wijzen. Wij kennen elkaar sinds onze eerste boeken verschenen, maar wij zien
elkaar niet erg vaak. De laatste keer dat ik hem zag was in oktober 1962 in Buenos
Aires, en dat was voor het eerst in twee of drie jaar. U ziet dus dat wij bepaald geen
dikke vrienden zijn.
L:

Leest u alles van hem?
MB:

Nee, maar wat ik van hem gelezen heb vind ik erg goed. Ik heb zijn vier romans
gelezen en het zijn zeer goede boeken.
L:

In zijn roman Jalousie schijnt Robbe-Grillet te analyseren wat jaloezie precies aantast
in een mens, om dan alles vanuit dat standpunt te benaderen. Doet u iets dergelijks?
MB:

Nee, ik doe iets heel anders maar het is niet goed uit te leggen. Ik bereik mijn
resultaten via een heel ander proces. Wij hebben bepaalde dingen gemeen; we zijn
allebei geobsedeerd door steden en door zulke dingen (wijst op de microfoon van
de taperecorder) en het zou interessant zijn te weten waarom dat zo is, maar ik
geloof niet dat ik het weet.
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L:

Waar schrijft u de slechte ontvangst van uw boek Mobile in Amerika en Frankrijk
aan toe?
MB:

Het is een vreemd boek. In Amerika hadden ze het gevoel dat het de dingen
bespotte, dat het een boek tegen Amerika was en dat is het natuurlijk in bepaalde
opzichten ook, een satire, maar dat is er maar een klein gedeelte van. Ik wilde de
lezer vertellen hoe hij Amerika moest zien. Het is mij altijd opgevallen dat alle boeken
over Amerika, de reisgidsen, een volkomen vertekend beeld van het land geven.
De anekdotes zijn waar, maar ze worden op zo'n manier verteld dat hun betekenis
verloren gaat. Ik wilde op een of andere manier een ruimte creëren waarin dat soort
aantekeningen wáár zou blijven. Dat is de reden waarom ik het boek schreef. Zeker,
het is een nogal ontmoedigend boek, maar niet erger dan Finnegan's Wake. Het
heeft er wel iets van. Je moet gewoon doorzetten en je moet leren hoe het te
gebruiken.
L:

Denkt u dat iemand, die nog nooit in Amerika is geweest, zich er een juist en duidelijk
beeld van kan vormen door Mobile te lezen?
MB:

Nee, voor iemand die er nog nooit is geweest, is het boek tamelijk obscuur. Er staan
talrijke dingen in die duidelijk zijn voor iemand die er wel ge-
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weest is, en zeker veel duidelijker voor een buitenlander die naar Amerika gaat,
dan voor een Amerikaan zelf. Maar voor iemand die er nooit is geweest, is het boek
een soort abstract beeldhouwwerk.
L:

U hebt ergens beweerd dat u tegen la lecture de renseignement bent.
MB:

Daar ben ik niet tegen.
L:

U werd geciteerd in een artikel over een debat waaraan u deelnam. Het zei letterlijk:
‘Michel Butor opposait la lecture de renseignement (selon laquelle nous lisons les
joumeaux, par exemple) et la lecture artistique (selon laquelle nous lisons romans
ou poèmes).’
MB:

Ja, dat zijn twee verschillende dingen. Je leest de kranten, vlug, om te weten wat
het nieuws van de dag is. Wanneer je gedichten leest, bijvoorbeeld, lees je een
ander soort nieuws. Het grootste verschil tussen beide is dat het nieuws uit de
kranten al heel gauw geen nieuws meer is, terwijl het nieuws in, om maar wat op
te noemen, Shakespeare of welke dichter dan ook, altijd nieuws is - nieuws over la
condition humaine.
L:

Wat hoopt u uiteindelijk met uw schrijven te bereiken?
MB:

Mijn schrijven is een zelf-verwerkelijking. Schrijven is voor mij een ‘way of life’. Ik
heb er uiteraard geen idee van wat voor een boek ik over tien jaar zal schrijven,
maar ik ben er zeker van dat het een verdere ontwikkeling is van wat ik nu doe.
Door mijn schrijven probeer ik een zekere eenheid in mijn leven te brengen. Mijn
leven en alles wat daarmee te maken heeft, krijgt betekenis door mijn schrijven.
L:

Wat is dan de functie van een schrijver?
MB:

Er zijn vele soorten schrijvers en er zijn heel wat mensen die schrijven, voor kranten
bijvoorbeeld. Wat mij betreft, ik probeer een werk af te leveren over de taal, iets
nieuws te brengen in de taal, en door die transformatie van de spraak en van
persoonlijke manieren van spreken een transformatie van de wereld tot stand te
brengen, van de werkelijkheid, van de samenleving.
L:

Voelt u zich verantwoordelijk voor zover het uw lezers betreft?
MB:

Ja, natuurlijk, ja, maar ik ben een van mijn lezers en ik voel me zeer verantwoordelijk
voor mijzelf en jegens alle andere lezers. Maar ik heb nooit het gevoel aan de ene
kant van de barricades te staan, een soort grens, en dat de lezers aan de andere
kant staan. Die zienswijze is op het ogenblik erg actueel en het is misschien iets
dat uit onze schooljaren te verklaren is. Je hebt een leraar aan de ene kant van de
klas achter een lessenaar, en aan de andere kant heb je de leerlingen. De leraar
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heeft de verantwoordelijkheid de leerlingen iets aan het verstand te brengen. Met
schrijven gaat dat niet helemaal op omdat de schrijver een van de leerlingen is, hij
bevindt zich onder zijn lezers. Zelfs wanneer de lezers soms niet begrijpen wat hij
op dat ogenblik doet, staat de schrijver niet op een hoger niveau als een soort god
die iets uitdeelt, mooie cadeautjes aan de arme lezers. Nee, hij doet iets wat de
anderen ook doen en het is in dat contact dat het werk tot stand komt. Een kunstwerk
is nooit alleen de expressie van de kunstenaar zelf, het is altijd een ‘happening’ in
het contact tussen alle aanwezigen in de kamer. Natuurlijk voel ik een zekere
verantwoordelijkheid omdat ik verkoos, of gekozen werd, om te schrijven en ik moet
mijn werk goed doen, zoals iedereen. Iedereen moet zijn werk goed doen, en
schrijven is uiteraard veel belangrijker dan zaken doen. Uiteraard. Het is belangrijker,
maar niet totaal verschillend van bakken of van het
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werk van een loodgieter. Ik ben dus geen romantisch kunstenaar. Ik ken geen gevoel
van essentiële afzonderlijkheid. Ik ben een van de massa en ik doe wat ik moet
doen en dat is mijn verantwoordelijkheid. En dat kan soms bijzonder ontmoedigend
zijn voor hen die zich in mijn directe omgeving bevinden, maar op precies dezelfde
manier waarop een chemicus die in een laboratorium werkt aan iets bezig is dat hij
niet aan zijn vrouw kan uitleggen.
L:

Moet ik hieruit opmaken, dat uw familie niet begrijpt wat u uitvoert?
MB:

Mijn familie begrijpt een groot deel van wat ik doe, maar niet al mijn familieleden,
en ook niet alles wat ik doe.
L:

Kunt u van uw schrijven rondkomen, of hebt u een baan?
MB:

Het is in Frankrijk zo goed als onmogelijk als schrijver van je werk rond te komen.
Maar mijn schrijven komt me goed van pas in mijn werk. Ik werk voor mijn uitgever,
Gallimard. Ik lees wat manuscripten voor ze en soms geef ik gastcolleges aan
universiteiten. Zo verdien ik mijn biefstuk.
L:

Wat is over het algemeen de reactie van Franse lezers op uw werk?
MB:

Ik krijg veel brieven, soms zoveel dat ik ze niet allemaal kan beantwoorden, ook al
probeer ik dat altijd.
L:

Boze brieven?
MB:

Nee. Maar één keer kreeg ik een boze brief, dat was toen ik de Prix Renaudot kreeg.
Over het algemeen zijn het brieven van mensen die me iets vragen naar aanleiding
van mijn werk.
L.:

U hebt dus geen grote vijanden?
MB:

Ik heb plenty vijanden, maar die schrijven geen brieven. Zij schrijven tegen mij in
de kranten.
L:

Ergert u dat?
MB:

Soms, maar ik doe geen moeite de recensies te lezen en alles wat zij over mij
schrijven. Ik ben niet geïnteresseerd in wat zij te zeggen hebben. Ik heb ook geen
plakboek. Natuurlijk heb ik vrienden die mij laten weten wanneer er iets in de kranten
staat, en als het de moeite waard lijkt, lees ik het. Maar het is niet vaak dat ze iets
belangrijks hebben te zeggen omdat de recensenten de boeken heel vlug lezen, in
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twee uur, en dan schrijven ze even vlug een stukje. Wanneer zij het goed vinden,
ben ik daar natuurlijk blij mee. Maar wanneer ze het belachelijk vinden, kan het me
niets schelen. Ik heb meer belangstelling voor de essays die veel later worden
geschreven door mensen die zich de tijd gegund hebben het boek helemaal te
lezen. De eerste persreacties zijn altijd een kwestie van publiciteit, en ze hebben
over het algemeen heel weinig met het boek zelf te maken.
L:

U had het over Faulkners invloed op uw werk.
MB:

Ja, ik was erg onder de indruk van de poëzie in zijn boeken, van zijn taalgebruik en
van de manier waarop hij zijn boeken in elkaar zet. Ik was vooral onder de indruk
van de compositie van The Sound and the Fury, in vier gedeelten, zoals de vier
delen van een sonate of een symfonie. Maar er zijn nog meer Amerikaanse schrijvers
die mij beïnvloed hebben, ook al zou ik niet kunnen zeggen wat ik precies aan wie
verschuldigd ben. Ik houd van een paar Amerikaanse schrijvers uit de negentiende
eeuw, Melville bijvoorbeeld - die heeft een heel grote invloed op mij gehad. En ik
ben veel aan Henry James verschuldigd. Ik herinner me dat ik, toen ik L'Emploi du
Temps schreef, veel James las en Ezra Pound, die voor mij een zeer groot dichter
is.
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L:

Gertrude Stein?
MB:

Nee, haar werk ken ik niet zo goed. Maar Pound wel. Mobile is op een bepaalde
manier een hommage aan Pound. Er staan veel dingen in die direct afkomstig zijn
uit zijn Cantos. Ik vind alleen dat Mobile makkelijker te lezen is dan Cantos. De
typografie van Mobile is door Pound geïnspireerd en in veel details waart zijn geest
rond, want dat is hij al bijna: een geest.
L:

Hebt u hem ooit ontmoet?
MB:

Nee, en ik ben er niet zo zeker van of ik dat wel zou willen. Een paar jaar geleden
schreef ik een essay over Pound waarin ik een paar kwalijke dingen over hem had
te zeggen. Hij las het en ik hoorde dit jaar, dat hij niet boos op mij was. Ik kreeg een
brief van een Braziliaanse dichter die mij vertelde dat de eerste keer dat hij mijn
naam hoorde, het van Pound was. Dat deed me veel genoegen.
L:

Beschouwt u zichzelf als tot La Nouvelle Vague behorend?
MB:

Ik weet niet wat dat is. (Lacht) Wel, die term werd voor het eerst gebruikt in verband
met een paar films, vijf of zeven jaar geleden. Ik geloof niet dat er veel verband
bestaat tussen wat men de Nieuwe Roman noemt en wat men toen La Nouvelle
Vague noemde. Die golf is al weer aan het wegebben. Het enige dat zij gemeen
hebben is het woord ‘nieuw’.
L:

Wat was de grootste verrassing voor u in Amerika?
MB:

Ik houd veel van Amerika, alles was er een avontuur voor me. Ik zou er niet willen
wonen, maar dat is weer iets anders. Er zijn veel dingen in Amerika die veel
highbrows, en vooral Amerikaanse highbrows, niet waarderen en die ik wél fijn vind:
de grote verkeerswegen en de supermarkets, bijvoorbeeld. En ik vind het landschap
er erg mooi, vooral vanuit de lucht gezien, maar niemand is tot nog toe in staat
geweest over dat landschap te schrijven zoals je het vanuit een vliegtuig ziet, of een
land zoals het zich presenteert wanneer je van één punt naar een ander punt vliegt,
of van een punt naar een ander punt rijdt. Ik ken geen enkele roman waarin ook die
snelheid voorkomt. Ik geloof dat de Amerikaanse roman achterop raakt, het houdt
de Amerikaanse realiteit niet bij. Ze zijn bijvoorbeeld nog steeds niet in staat geweest
de ruimte van dat land vast te leggen, of die snelheid.
L:

Ook Kerouac niet in On the Road?
MB:

Ja, tot op zekere hoogte geeft hij je dat gevoel van de weg, maar op een pittoreske
manier. Het is alleen maar een weg en niet het netwerk van wegen dat je in Amerika
hebt.
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L:

Men kan op één bepaald ogenblik maar op één punt zijn.
MB:

Dat is waar, maar het is niet alles. Men is altijd onderweg van een punt naar een
ander, en men denkt tegelijkertijd aan andere plaatsen, en men ontmoet mensen
die van weer andere streken komen, enzovoort. Wij zijn dus altijd het middelpunt
van talrijke ruimtelijke verhoudingen. Het zou bijzonder interessant zijn dat in woorden
vast te leggen, maar je moet natuurlijk eerst een paar uitvindingen doen om dat
mogelijk te maken. Maar het kan gedaan worden. Ik ben er redelijk zeker van dat
ik Amerika kan vertellen, zoals men een verhaal vertelt. Het is mogelijk een land te
vertellen, omdat een land een verzameling verhalen is.
L:

Hebt u daarom al die reisgidsen daar op de plank staan?
MB:

Ja, die behoren voor mij tot de meest fascinerende boeken ter wereld.
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R.A. Cornets de Groot
Met en zonder zonnebril
Heiman Dullaert, zes jaar ouder dan Newton, maar te jong gestorven (1684) om
diens ‘Philosophiae naturalis principia mathematica’ (1687) nog te hebben kunnen
aanschouwen, protesteert niettemin tegen Newtons wereld, als hij zijn sonnet
‘Christus stervende’ begint met:
Die alles troost en laaft, verzucht, bezwijmt, ontverft!

Het is een regel, geschreven tegen het lege zwerk na Christus' dood, en op de rand
van de diepte die door de geboorte van het mechanische heelal in het bestaan
geslagen werd: een regel die het wegvallen van de Ene Zekerheid illustreert en die
reeds de ontdekking van het principe dat de wereld draaiend hield, God of geen
God, aankondigde:
Die alles troost en laaft, verzucht, bezwijmt, ontverft!
Die alles ondersteunt, geraakt, o mij aan 't wijken.

Van Dullaert schreef Kalff:
‘Slechts in weinig Nederlandsche dichters der zeventiende eeuw treffen wij zulk
een harmonische versmelting aan van Christelijke vroomheid met de geest en de
kunst der Renaissance,’ woorden, die Knuvelder met instemming in zijn Handboek
citeert.
‘Tijdgelijk’ is ook 17e-eeuws en in zinnen als deze uitermate funktioneel. Tijdgelijk
met Johan de Witt, Spinoza, Vermeer, Van Leeuwenhoek en Swammerdam,
demonstreert Dullaert in het eerste kwatrijn de onmetelijke afstand, die hem van
hen scheidt, door het te voltooien in verzen, die zowel een zelfportret geven als een
beeld van de stervende Christus, conform een tegen de verlichting geharnaste blik,
conform het toenmalige conformisme:
Die alles troost en laaft, verzucht, bezwijmt, ontverft!
Die alles ondersteunt, geraakt, o mij aan 't wijken.
Een doodsche donkerheit komt voor zijne oogen strijken,
Die quynen als een roos, die dauw en warmte derft.

Het anti-intellektualisme van Dullaert berust op de mythe van het sinds Copernicus
uit zijn voegen gerukte Ptolemaeisch-Aristotelische wereld-
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beeld, dat in het tweede kwatrijn fors geschilderd wordt en in het sextet in ere
hersteld.
Christus herleeft erin en in Hem herleeft Dullaert, die met de restauratie van een
verloren wereld er in is geslaagd van vele Nullen een Een te maken, zoals Karl
Barth dat noemt.
Men kent de proef van Plateau.
Een bak met een draaibare as in 't midden, gevuld met water, waar een laag olie
op drijft. Draait men de as, zo vormt zich daarom heen een bol van olie: de zon.
De bol, steeds platter wordend, vormt een kring, waaruit de planeten worden
gestoten en de manen om de planeten heen.
Koningin Wilhelmina vertelt in haar boek Eenzaam maar niet alleen, hoe de proef
haar als dertienjarig meisje schokte. Ze begreep dat de proef van het
scheppingsverhaal weinig heel liet, - misschien bestond God zelf ook niet eens...
‘Deze smartelijke ondervinding,’ zo schrijft zij, ‘heeft ook een ander gevolg gehad,
namelijk dat ik, zo jong als ik toen was, innerlijk de oorlog verklaarde aan de
wetenschap, aan dat menselijk denken, dat zulk een rampspoed over mij had kunnen
brengen...’
Uit de twijfel die de proef in haar deed rijzen, werd de zekerheid van Gods
alomtegenwoordigheid geboren. De mythe van dit inzicht is die van het bezielde
heelal, het heelal als ‘eenheid’:
‘Zie als Abraham op naar de hemel, naar het lichtende sterrenheir, met alle leven
dat Hij daarop heeft voortgebracht. Zie met de nieuwste, krachtigste kijker zover als
zijn lens reikt en besef, dat dit beeld zich buiten ons gezichtsveld ontelbare malen
herhaalt, zodat wij de uitgestrektheid van Gods schepping niet eens kunnen
bevroeden, en bedenk, dat Hij, die U en heel Zijn mensheid aan het Kruis verlost
en herschept, Degene is Wien ‘alle macht gegeven is in hemel en op aarde...’
(Eenzaam maar niet alleen)
Het anti-intellectualisme is een denkwijze die met het versplinterde wereldbeeld
sinds Descartes overhoop ligt. Het anti-intellektualisme is het atomistische denken
vijandig: God kan wel in het hele heelal zijn (Dullaert, Wilhelmina), maar niet in een
luis (Swammerdam).
‘Siet,’ aldus Swammerdam, ‘Siet, soo oververwonderlijk is God, ontrent deese
kleene Beeskens, soo dat ik durf seggen, dat ontrent de Insecten Gods onnoemelijke
wonderen versegelt sijn, ende dewelke segelen zig komen te openen, als men het
Boek der Natuur, de Bijbel van Natuurelijke Godsgeleertheit, en waarin Gods
onzienelijkheid sigtbaar wort, neerstig komt te doorbladeren.’
Het anti-intellektualisme beveelt Gods Boek der Natuur bij de mensen niet aan.
Mensen zijn geen luizen. De wereld is niet versplinterd, maar Een. En die wereld
heeft één Heer, uit Wiens naam uitverkorenen leiding geven aan de hunnen, ieder
op eigen gebied...
Wat gebeurt er als die leiding niet door ‘materialisme’ en ‘intellectualisme’ wordt
geremd?
‘In 1611 werd nu aan de Jezuieten (in China) gelast de kalender te hervormen
en Westerse boeken over astronomie te vertalen. Vele jaren bleven zij belast met
deze taak, die hun grote invloed gaf. Het is belangrijk hierbij te
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bedenken, dat zij zich in hun astronomie naar kerkelijk voorschrift moesten houden
aan het Ptolemaeïsch systeem. Zij schijnen daarmede in hun praktische
berekeningen goed te zijn uitgekomen. Hierdoor echter ging aan de Chinezen op
het ogenblik dat zij met Westerse wetenschap in aanraking kwamen, juist datgene
voorbij, wat in het Westen tot de grote moderne ontwikkeling der
natuurwetenschappen zou leiden, het werk nl. van Copernicus en Galilei. Wat de
Chinezen als Westerse wetenschap werd medegedeeld was, hoe bekwaam de
Jezuïeten ook waren, op dat ogenblik zelf al een overwonnen standpunt, zodat het
de Chinezen niet het nieuwe wereldbeeld gaf, dat zich juist in die tijd voor het Westen
ontrolde.
Van de invoering dezer verouderde en zich als superieur aandienende
natuurwetenschap dateert feitelijk de achterstand van de Chinese cultuur vergeleken
bij de Europese...’ (Wereldgeschiedenis De Haan, 1963)
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Ralph Ginzburg
‘Goldwater is mijn toegangsbewijs tot het Witte Huis.’
Vertaling M. Coutinho
Nog een eind voorbij de uiterste rechterzijde van het Amerikaanse politieke spectrum
bevindt zich - bijna onzichtbaar - George Lincoln Rockwell, leider van de Amerikaanse
nazi-partij. Vanaf zijn hoge zitplaats schijnt bijna alles rood gekleurd te zijn en besmet
door het communisme: de NAACP (National Association for the Advancement of
Colored People), de Amerikaanse marine, zelfs Barry Goldwater. Ik wilde van dichtbij
onderzoeken wat er omgaat in het hoofd van een Amerikaanse extremist; daarom
belde ik op 27 september j.l. Rockwell vanuit New York op en maakte een afspraak
voor een interview - de volgende dag op zijn hoofdkwartier in Arlington, Virginia.
‘Bent u wel zeker dat u kùnt?’ vroeg ik. ‘Denk eraan, het is jomkippoer.’
‘Bewaar je leuke geintjes voor andere jodencommunisten,’ zei hij. ‘Maar probeer
niet leuk te zijn tegen mij.’
Zijn vinnige antwoord verraste me. Ik had krantenartikelen over hem gelezen,
waarin hij werd beschreven als een onschuldige pias, met vrij veel gevoel voor
humor en zijn reactie op mijn grapje klopte beslist niet met die beschrijvingen. Hoe
dan ook - ik vloog met Shoshana, mijn vrouw, naar Washington, nam een taxi naar
Arlington (dat aan de Potomac tegenover de hoofdstad ligt) en arriveerde op North
Randolph Street 928, hoofdkwartier van de Amerikaanse nazi-partij.
Over de hele gevel van het twee-verdiepingen hoge, witte gebouw is een bord
aangebracht met in schreeuwende rode letters: ‘Blanke, vecht! Neer met de zwarte
revolutie!’
Uit kogelgaten in het bord en verfspatten op de hele gevel blijkt, dat niet iedereen
in Arlington dol is op Rockwell's gezelschap.
Mijn vrouw en ik gingen Rockwell's kantoor binnen, dat vlak achter de voordeur
lag. De 46-jarige Führer van de Amerikaanse nazi-partij zat achter zijn bureau. Hij
keek niet op. Wat mij onmiddellijk trof, was zijn griezelige gelijkenis met Rudolf Hess.
Hij had dezelfde krachtige gelaatstrekken en tanige huid, hetzelfde golvende, zwarte
haar.
‘Hallo,’ zei ik, de stilte verbrekend. Rockwell weigerde mij te groeten.
Tenslotte, nadat de stilte nog even geduurd had, stond hij op, gaf de schild-
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wacht bij de deur een teken en zei, terwijl hij me pal in mijn gezicht keek: ‘Ik wil dat
het je goed duidelijk is, dat ik je een smeerlap en een luis vind.’
De schildwacht riep naar de ‘barakken’ op de tweede verdieping, waar Rockwell
en zijn S.A. wonen en er kwamen twaalf stoere knapen naar beneden, gekleed in
khaki uniformen, parachutisten-laarzen en met rood-witzwarte armbanden met
hakenkruisen om. Mijn vrouw en ik gingen voor het bureau van de Führer zitten en
de S.A. kwam om ons heen staan. Rockwell beval zijn adjudant - die een opvallend
knap gezicht en gracieuze maniertjes had - een bandrecorder aan te zetten. Toen
vroeg hij me een getypt document te tekenen, waarin stond dat ik zijn woorden niet
zou verdraaien en dat ik hem 10.000 dollar zou betalen als ik dat wèl deed. Ik
tekende. (In het document stond ook dat ik verplicht was in het begin van mijn artikel
duidelijk te vermelden dat Rockwell mij ‘verachtte’, als zijnde ‘verdorven’, ‘gemeen’
en ‘immoreel’.)
Terwijl Rockwell's adjudant de bandrecorder aanzette, keek ik de kamer rond. De
muren waren gitzwart geschilderd en de enige lichtbron was een electrische
lichtbundel die neerstraalde op Rockwell's meedogenloze gelaatstrekken en ze een
dramatisch effekt gaf. De kamer had geen ramen. De muur achter de Führer was
bedekt door een enorme hakenkruisvlag en portretten van Hitler en George
Washington. Links stond een brandweer-rood geschilderd spreekgestoelte, omrand
met hakenkruisen. Rechts stond een altaar, bestaande uit een slecht geschilderd
olieverfportret van Rockwell en drie brandende kaarsen in rode glazen. Naast het
altaar stond een tafel met een hoge stapel gegomde hakenkruis-aanplakbiljetten
en foto's van Rockwell en wijlen senator Joseph McCarthy, benevens pamfletten
*
waarop stond: ‘Nikkers! Jullie kunnen óók een jood zijn!’ ‘Maarten Luther Nikker zwarte marionet voor rode joden’ en ‘Het dagboek van Anne Fink’. De enige uitgang
van de kamer was achter ons en die was nu geblokkeerd door Rockwell's trawanten.
Op dat moment, toen mijn ogen door de kamer dwaalden, ontdekte ik dat
verscheidene leden van Rockwell's S.A. gewapend waren met .45 en Lüger revolvers
en dat ze patronen in hun koppelriemen droegen. Terwijl ik mijn blik naar Rockwell
wendde, zag ik een lange knuppel die dwars bovenop zijn prullemand lag, binnen
handbereik. Ik herinnerde me plotseling een rapport van de Lige tegen Smaad
gelezen te hebben, waarin de woorden van een Washingtonse psychiater, die
Rockwell onderzocht had, werden geciteerd, dat Rockwell onder zekere
omstandigheden ‘zeer gevaarlijk’ kon worden. Ofschoon ik het, geloof ik, niet liet
merken, begon ik bang te worden, als een jood die het hoofdkwartier van de SS in
nazi-Duitsland wordt binnen gesleept. Ik was ook woedend en geërgerd over
journalisten die Rockwell hadden beschreven als een ‘hansworst’, ‘komediant’, ‘klein
Hitlertje’ en ‘rondtrekkende potsenmaker’, terwijl het nu duidelijk was dat hij zijn
nazisme vreeswekkend ernstig opvatte.
‘We zullen met het interview beginnen,’ zei Rockwell, toen zijn adjudant te kennen
gaf dat de bandrecorder liep.

*

Dit is een woordspeling op de naam van de bekende negerleider Martin Luther King. De nazi's
gebruiken hier in plaats van ‘King’ het woord ‘coon’, dat ‘nikker’ betekent.

Randstad 8-10

158
Ik bladerde in een pakje registerkaarten. Daarop had ik de vragen genoteerd die ik
de vorige avond had voorbereid en het werd duidelijk dat ik vele daarvan, die scherp
hekelend waren, niet zou kunnen stellen. De bedreiging met geweld was te groot.
(Onder mijn bijterige vragen waren o.a.: ‘Is het u bekend dat psychologen van mening
zijn dat nazi's sterke homosexuele neigingen hebben?’ en ‘Bent u van mening dat
de Amerikaanse nazi-partij psychopaten van de zelfkant der maatschappij aantrekt?’)
Ik koos vragen die Rockwell vermoedelijk minder zouden provoceren en kleedde
mijn interview als volgt in:
VRAAG:

Mijn eerste vraag, meneer Rockwell, is, waarom u al deze S.A.-mensen hier nodig
heeft?
ANTWOORD:

Zij storen mij niet. Ik ben niet van plan iets tegen jou persoonlijk te zeggen. (Hij
wendde zich tot zijn S.A.) Deze man is verachtelijk! Op de band wil ik verklaren dat
hij redacteur is van het tijdschrift Eros. Hij drukte tekeningen af van iets dat leek op
een joodse vrouw, naakt, die een neger omhelst. (‘Ik weet toevallig dat hij verachtelijk
is,’ zei een der S.A.-mannen zijn baas na.) Kijk, dat is nou de reden waarom ik hier
een heleboel getuigen wilde hebben terwijl ik tegen hem spreek.
V:

Zoals u vermoedelijk weet, geven politieke opinie-onderzoekingen aanwijzingen,
dat Barry Goldwater een goede kans maakt om als Republikeins kandidaat voor
het presidentschap te worden gekozen. Denkt u dat Goldwater een goede president
zou zijn?
A:

Nou, ik denk dat Goldwater als president gevaarlijker is dan Chroestsjow. Als
Chroestsjow president was, zou iedereen weten dat we een communistische
president hebben. Iedereen zou op zijn hoede zijn, bereid om te strijden. Maar als
Goldwater het wordt, gaan al de zogenaamde conservatieven op hun lauweren
rusten en zeggen ‘Goddank. Nu hebben we een van onze mensen in het Witte Huis.’
En ondertussen zou een communist het hoofd van de regering zijn. Dat is hetzelfde
als wanneer een brandstichter commandant van de brandweer is... een clandestiene
brandstichter. Goldwater zal ons verraden.
V:

Hoe?
A:

Volgens mij zal hij ons verraden met betrekking tot de rassenkwestie. Goldwater is
pro-neger en pro-joods. Hij is een jood. (Noot van de redactie: In feite behoort
Goldwater tot de Episcopaalse kerk, maar zijn vader was jood). En als de mensen
zien hoe Goldwater het negerprobleem behandelt - op dezelfde manier als Kennedy
en als Truman deed, en als Ike deed, en als Roosevelt deed - dan zullen ze ervan
kotsen. Dat is de enige reden waarom ik je dit interview toestond, hoe verachtelijk
je ook bent. Ik wil openlijk verklaren, zo openlijk als ik kan, dat ik Goldwater, die
smeerlap, met alle middelen wil vernietigen.
V:

Dus u denkt dat Goldwater het hem dit keer wel levert?
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A:

O, nee. Ik praat over 1968. Dit keer zal Johnson winnen, maar Goldwater zal in
1968 winnen. De joden hebben ditmaal Goldwater als stroman gebruikt om te laten
zien dat het volk het conservatisme verwerpt.
V:

Maar hoe verklaart u dan Goldwater's huidige populariteit?
A:

Die populariteit is oplichterij, opgebouwd door joodse miljonairs. Ze zijn begonnen
met Goldwater op te peppen door hem door Walter Reuther
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zwart te laten maken. En nou steunen alle reactionairen die niet van een
welvaarts-politiek houden en die hun centen willen vasthouden, Goldwater, omdat
ze denken dat hij hun centen zal beschermen. Dat is voor Goldwaterlui het
belangrijkste: centen.
V:

Denkt u dat Reuther in feite een valstrik is voor Goldwater?
A:

Ja.
V:

Meneer Rockwell, u weet ongetwijfeld dat veel mensen automatisch het tegendeel
geloven van wat u zegt...
A:

(onderbrekend) Dat zijn er heel wat - en Robert Welch van de John Birch Society
is d'r één van.
V:

Goed. Wat ik u nu wilde vragen is, of u niet denkt dat de mensen veronderstellen
dat u, door u openlijk te verklaren als tegenstander van Goldwater, heimelijk probeert
stemmen voor hem te winnen - net als Reuther?
A:

Ja, sommige mensen zullen mij ervan beschuldigen dat ik voor de joden en de
communisten en Barry Morris Goldwater werk - en daarom ben ik hier zo voorzichtig
met jou, daarom wil ik er zeker van zijn dat er getuigen zijn - dat m'n werkelijke
mening bekend wordt. Ik haat Goldwater! (slaat met zijn vuist op het bureau). Vóór
een van zijn bijeenkomsten in New York hebben een paar van onze posters hem
helemaal ondersteboven gemaakt met onze anti-semitische pamfletten. In Madison
Square Garden ging hij tekeer en zei: ‘Ik heb nog nooit gehoord van een jood die
niet vaderlandslievend was!’ En een paar van mijn jongens schreeuwden: ‘En de
Rosenbergs dan?’ En daar is-ie nòg niet overheen.
V:

Zoudt u iets willen zeggen over de verklaring van Harry Golden, die zei: ‘Ik heb altijd
geweten dat de eerste joodse president lid van de Episcopaalse kerk zou zijn’?
A:

Nou, ik geloof dat iedere jood in het land een warm plekje in zijn hart heeft voor
Goldwater. Hij denkt: àls dan de andere kant het winnen moet, laat het dan een van
onze eigen lui zijn. Slim gezien. Het devies van de joden is: ‘Als je ze niet kan
kloppen, moet je ze helpen.’ En dat doen ze door gangmakers van Goldwater te
zijn.
V:

Wat denkt u van andere Republikeinse kandidaten? Heeft Rockefeller zich door
joods geld laten omkopen?
A:

Ohhh! Hij zwemt erin. Rockefeller heeft Javits achter zich en dat hele zoodje.
V:
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Denkt u dat Rockefeller's scheiding hem zijn benoeming zal kosten?
A:

Door tijdschriften als jouw Eros is ons volk zo verdorven en verpest, dat het volgens
mij helemaal geen verschil zal maken. Niemand geeft meer een zier om moraal.
Het is vandaag de dag gek om moreel en rechtschapen te zijn.
V:

Meneer Rockwell, zoals u waarschijnlijk weet, heeft senator Jacob Javtis, die een
jood is, een artikel geschreven in Esquire. Daarin beschrijft hij hoe enorm veel beter
Amerika's betrekkingen tot het buitenland zouden worden als wij een neger tot
president zouden kiezen...
A:

Ho, ho, ho, ho. Nou, goddank... Ga verder... Ha, ha, ha, ha...
V:

...en naar verluidt heeft de uitgeverij Simon & Schuster, waarvan de directie joods
is, de joodse schrijver Irving Wallace opdracht gegeven tot het schrijven van een
roman over de eerste neger-president van Amerika -
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A:

Wel, wel. Ik hoop dat ze het doen. Ik hoop dat ze een jood met een grote haakneus
op de omslag zetten, zodat iedereen kan zien wie dat idee van een neger-president
propageert.
V:

Beschouwt u dit als onderdeel van een samenzwering?
A:

En òf het een samenzwering is. De joden hebben nog nooit de macht gehad over
een volk van het zuivere, nordische, arische ras. Zij zijn altijd het volk op de tweede
plaats. De enige gelegenheid dat ze de baas kunnen worden is: de baas achter de
troon te worden. Daarom willen ze een neger op de troon - dan kunnen ze hem
vertellen wat hij moet doen.
V:

In deze paar minuten heeft u heel wat bekende mensen er van langs gegeven A:

Dat hebben ze nodig! Het zijn lafaards. Ze moesten allemaal òpstaan en voor het
blanke ras vechten. Maar niet één van hen doet het.
V:

Mag ik mijn vraag afmaken?
A:

Vooruit maar.
V:

Is er één bekend man die volgens u de presidentszetel waardig is?
A:

Ja, generaal Douglas MacArthur. Dat is volgens mij een eerste klas man. Als
generaal Douglas MacArthur leider zou zijn van een grote, massale politieke
beweging zou ik de Amerikaanse nazi-partij ontbinden om hem te helpen.
V:

Heeft u de generaal ooit ontmoet?
A:

Nee, maar ik heb hem één keer een brief geschreven, een behoorlijkscherpe brief
en daar schreef ik in: ‘U moest u schamen. U zult tamelijk gauw doodgaan. U hebt
niet lang te leven en u bent de enige man die de rechtervleugel kan verenigen en
ons blanke volk, en die ons tot de overwinning kan leiden. En als u het niet doet,
bent u een lafaard en een schurk.’ En toen schreef hij me een teleurstellende brief
terug. Daar stond in dat hij niet in staat was een politieke beweging te leiden omdat
hij al z'n tijd nodig had voor het Remington Rand concern, waarvan hij president
was, en dat was z'n enige bron van inkomsten en hij had geen tijd om een beweging
te leiden.
V:

Beschouwt u dit als een lafheid van de generaal?

Randstad 8-10

A:

Ik denk dat het berusting is. Ik geloof niet dat de generaal een lafaard is. Ik geloof
dat hij alleen maar oud en verslagen is. Ik geloof dat hij doodgewoon óp is.
V:

Is er dan, afgescheiden van generaal MacArthur, niemand wiens kandidatuur voor
het presidentschap u zonder voorbehoud zoudt steunen?
A:

Er is maar één andere levende Amerikaan die geschikt is om president van de
Verenigde Staten te worden.
V:

Wie is dat?
A:

Ik.
V:

Waarom denkt u dat u daarvoor de capaciteiten heeft?
A:

Omdat ik geen politicus ben. Ik ben niet bang de gevangenis in te gaan. We hebben
een hele troep zuidelijke gouverneurs gehad die zeiden dat ze liever de gevangenis
in zouden gaan dan negers in de scholen toe te laten. D'r zijn nou negers op alle
scholen en niet één zuidelijke gouverneur zit in de gevangenis. En als ik de
gevangenis in moet, weten de mensen dat ik er al eerder in gezeten heb voor dat
waar ik in geloof en dat ik er wéér in zal gaan.
V:

Verwacht u te worden gekozen?
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A:

Ja, in 1972, nadat Goldwater het volk eenzelfde portie verwaterd communisme heeft
gegeven als ze nu krijgen. Dan zal er voor het volk geen andere toevlucht meer zijn
behalve de Amerikaanse Nazi-Partij. In 1972 spelen we 't klaar - na één portie
Goldwater. Goldwater is mijn toegangsbewijs tot het Witte Huis.
V:

Stelt u zich eerst kandidaat voor een andere functie?
A:

In 1966 zal ik gekozen worden als gouverneur van Virginia. Dan zal ik de macht
hebben om televisie-tijd te kopen. En als George Lincoln Rockwell voor de TV
spreekt, staande voor een hakenkruis, zal ik door iedereen in de Verenigde Staten
en in de hele wereld gehoord worden. Ik zal het grootste gehoor hebben in de
geschiedenis van de mensheid.
Toen Rockwell deze woorden uitsprak, brak een dikke jonge vrouw, wier armen en
benen bedekt waren met striemen, door het S.A.-cordon, liep naar de Führer, die
helemaal perplex was en zei: ‘Ik wil openlijk verklaren dat ik bewondering en eerbied
voor u heb, meneer Rockwell.’ ‘Nou, dat waardeer ik zeer, mevrouw,’ antwoordde
Rockwell, terwijl hij een beetje bloosde. ‘Ik wil openlijk verklaren dat ik u een groot
man vind... ik houd van u!’ Toen spreidde de vrouw haar armen uit om de Führer te
omhelzen. ‘Wacht even. Een ogenblikje asjeblieft,’ sputterde Rockwell tegen. ‘Ik word
geïnterviewd. Ik wil niet dat iemand anders daartussen komt. Als u hier blijft, weest u
dan asjeblieft stil. Meneer Ginzburg is een gast en hoort dus beleefd behandeld te
worden, al is hij ook nog zo verachtelijk.’ De vrouw duwde Rockwell's adjudant een
aantal dollarbiljetten in de hand en trippelde in extatische trance de kamer uit. ‘Ze
kwam alleen maar even op bezoek; ik ken haar niet eens,’ verloochende Rockwell
haar. ‘Laten we verder gaan.’
Ik vroeg Rockwell toen zijn politieke leven te beschrijven en hij zei dat hij tien jaar
lang lid en medewerker was geweest van o.a. de volgende organisaties en tijdschriften
(van links naar rechts): de National Review van William F. Buckley (Rockwell beweerde
dat hij die had helpen oprichten), de Partij voor de Rechten van de Staten, de
Amerikaanse Federatie van Conservatieve Organisaties, de American Mercury, het
tijdschrift van Russell Maguire, het Nationaal Comité tot Bevrijding van Amerika van
Joodse Overheersing, de Verenigde Partij der Blanken en tenslotte de Amerikaanse
Nazi Partij, die Rockwell in november 1958 oprichtte. Rockwell zei dat hij ongeveer
vijftig maal per jaar in het openbaar sprak - voor studenten, bij stakingen en op
bijeenkomsten. Soms, zei hij, leidden zijn redevoeringen tot relletjes. Wat de financiën
betreft, zei Rockwell dat zijn partij gesteund werd door kleine bijdragen en door de
opbrengst van nazi-literatuur. Het jaarlijkse budget van de Amerikaanse Nazi Partij,
zei hij, bedroeg 20.000 dollar. Ik vroeg Rockwell de doeleinden van zijn partij nader
te omschrijven. Hij zei dat ze het blanke ras in stand wilden houden, beschermen en
verdedigen. Hij zei dat rapporten van zijn S.A.-mannen aantonen dat hij beslist in
1972 tot president gekozen wordt. Hij zei dat je er in cafés, op zaterdagavond het
beste achter komt wat de mensen geloven. Dan hebben ze een biertje op en dan
durven ze wat te zeggen, en zonder onderscheid, zei hij, verwerpen ze dan de
‘rassen-vermenging’ en zeggen, de enige man waar je nog op kunt stemmen, is
Rockwell. Als hij eenmaal in het Witte Huis was, zei hij, zou hij het laatste spoor van
Franklin en Eleanor Roosevelt uitwissen, hij zou zelfs de herden-
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kingspostzegels van Eleanor Roosevelt verbranden en de munten met F.D.R. erop
zou hij laten smelten. Wat de negers betreft, zei Rockwell dat hij ze allemaal naar
Monticello, New York zou laten verschepen, ‘waar het al propvol is met joden - de
afschuwelijkste joden die ik ooit ben tegen gekomen’. Hij liet zich verachtelijk uit over
de N.A.A.C.P., die volgens hem door communisten geïnfiltreerd was, maar zei dat hij
Elijah Muhammed, Malcolm X en de Black Muslims bewonderde vanwege hun politiek
van apartheid. Op de vraag of zijn partij meer mannen of vrouwen als leden telde,
antwoordde Rockwell: ‘Mannen, want vrouwen zijn geen politiek vee - behalve joodse
vrouwen.’
Toen vroeg mijn vrouw Rockwell wat hij dacht van Hitler's moord op zes miljoen joden.
A:

Ha! Wilt u me wat vertellen over die zes miljoen smouzen die er zogenaamd vergast
zijn? (Rockwell sprak tegen mijn vrouw nog vijandiger dan tegen mij.) Da's een
mooie mop... de grootste larie die er ooit verkondigd is.
V:

(van mevrouw Ginzburg) Hebt u ooit iemand ontmoet die in een concentratiekamp
gezeten heeft?
A:

Ik heb hier cijfers van de joden, die aantonen dat het wiskundig onmogelijk was dat
Hitler zes miljoen joden liet vergassen... of vijf miljoen... of vier miljoen... of zelfs
drie miljoen. 't Is absoluut ónmogelijk! Dat hele verhaal is bedacht door joden die
de show business in handen hebben.
V:

(van mevrouw Ginzburg) Beschouwt u joden als inferieure wezens?
A:

Jammer genoeg niet. Ik beschouw ze als superieur. Intellectueel gezien vormen de
joden een superieur ras. Ze zijn gewiekster. Ze zijn in slimheid onze mensen op elk
gebied en altijd weer de baas. Al duizenden jaren. Het is een slim volk. Briljant.
Maar onze mensen hebben iets dat de joden niet hebben, en dat is het voornaamste
verschil tussen smerige ras-joden zoals jullie en mensen zoals ik. Het is idealisme.
Joden kunnen gewoonweg niet begrijpen dat mensen bereid zijn te sterven voor
iets, voor een idee. Dat begrijpen ze gewoonweg niet.
V:

(van mevrouw Ginzburg) Als u president wordt, bent u dan van plan alle joden uit
te roeien?
A:

Nee, niet allemaal. Alleen de verraders.
V:

(van mevrouw Ginzburg) Hoeveel zijn er dat?
A:

Maar 80 procent.
V:

(van mevrouw Ginzburg) Zijn er ook arische verraders?
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A:

Natuurlijk! Als iemand een blanke, protestantse Amerikaan is, betekent dat nog niet
dat hij daarom automatisch te vertrouwen is. Neem Alger Hiss. Die is erger dan elke
joodse verrader. Als een jood communist is, vecht hij tenminste voor zijn ras. Dat
respecteer ik in elk geval nog in hem. Maar een niet-jood die de kant van het
communisme kiest, vecht zelfs niet eens voor zichzelf. Die is alleen maar een blank
arisch zwijn!
Ik vroeg Rockwell vervolgens het een en ander over zijn persoonlijk leven.
Hij zei dat hij was geboren in Bloomington, Illinois, op 9 maart 1918. Zijn vader, de
revue-artist ‘Doc’ Rockwell, leeft nog, maar wil niets met hem te maken hebben. De
Führer groeide op en was op school in Maine, bezocht twee jaar de Brown-universiteit,
werd tijdens de Tweede Wereldoorlog piloot bij de marine, bracht het tot de rang van
gezagvoerder en kreeg later
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zijn congé uit de marine-reserve vanwege zijn nazi-activiteiten. Rockwell sprak hierover
met grote verbittering en gaf de communisten en de joodse oorlogsveteranen de
schuld ervan. Na de oorlog, zei Rockwell, zwierf hij rond als drukker, tekenaar,
copywriter. Maar hij kon het nooit lang in een baan uithouden en allerlei pogingen op
zakelijk gebied mislukten hem ‘omdat machtswellustige compagnons me uitzogen.’
Rockwell vertelde dat hij twee keer getrouwd was geweest en twee keer gescheiden
en dat hij vader was van zeven kinderen. Hij gaf eerlijk toe dat hij nauwelijks de kost
voor hen had kunnen verdienen. Hij zei dat hij van zijn kinderen en zijn vrouwen hield
- vooral van zijn tweede vrouw - ‘maar wat de gewone, dagelijkse
verantwoordelijkheden betreft, zoals m'n brood verdienen, ben ik beslist een
mislukkeling en dat maakt het moeilijk om met mij te leven. Het enige dat me
interesseert is het uitzonderlijke, de dingen die de meeste mensen als “onmogelijk”
beschouwen. Alleen als ik tegenover geweldige opgaven kom te staan, wordt mijn
belangstelling werkelijk intens. De drijvende kracht in mijn leven was een diepe
voldoening, als ik een verpletterende meerderheid kon tarten.’ Toen Rockwell over
zijn persoonlijk leven sprak, werd het mij duidelijk dat hij, als hij het niet over het
nazisme had, een menselijk wezen was, met al de kracht en de zwakheid die dat
inhoudt.
Rockwell gaf me een exemplaar van zijn autobiografie, This time the world, die zojuist
verschenen was. Hij zei dat het boek voortborduurde op het stramien van Mein Kampf
en dat het was uitgegeven door een firma in New York, Parliament House genaamd.
(Ik ontdekte later dat deze firma niet bestond, maar dat Rockwell het boek zelf
moeizaam had gedrukt op een kleine offset-pers en elk exemplaar met de hand - en
met hulp van zijn S.A.-mannen - had gelijmd en gebonden.)
Rockwell werd de kamer uit geroepen voor een ‘vertrouwelijk’ interlocaal
telefoongesprek en ik keek This time the world in. De oprechtheid van verschillende
passages maakte indruk op me. In de eerste passage, op bladzijde 95, werd Rockwell's
eerste huwelijksnacht beschreven, in het Statler Hotel in Boston in april 1943. Toen
zijn vrouw haar koffer opende, bracht de aanblik van een négligé en van
voorbehoedmiddelen hem totaal van zijn stuk:
Tenslotte begon ik te huilen - en zij eveneens. Ik strompelde de kamer uit en dronk
me urenlang een stuk in mijn kraag in de Silver Dollar Bar en ik probeerde te begrijpen
wat er mis was met de wereld.
De tweede passage - die ik voornamelijk interessant vond omdat zij in zekere zin
Freud's theorie ondersteunde dat homosexualiteit en anti-semitisme verweven zijn staat op pagina 128:
Op gevaar af te worden beschuldigd van pikante neigingen, moet ik met nadruk
verklaren dat - als puur kunstwerk - het goed gespierde mannelijk lichaam verreweg
superieur is aan het kwabberige van de vrouw.
Uit de derde passage bleek Rockwell's diepe verering voor Hitler. Zij staat op bladzijde
308, vlak achter het gedeelte waarin Rockwell vertelt hoe hij ‘wreed’ verlaten was
door zijn tweede vrouw:
Op een ochtend ging ik naar het postkantoor en daar lag een grote kartonnen doos
voor me. Hij was afgezonden door James K. Warner, een van mijn eerste
medestrijders. Er zat een grote nazi-vlag in, 5½ meter lang, met voorzichtige hand
opgevouwen.
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Ik ging naar huis en hing de prachtige vlag over de hele muur van de huiskamer. In
het midden bevestigde ik een plaquette van Adolf Hitler. Daarna zette ik er een klein
boekenkastje onder en plaatste daarop drie kaarsen die vóór de plaquette zouden
branden. Zo maakte ik een altaar voor Adolf Hitler.
Ik sloot de blinden, stak de kaarsen aan en stond voor mijn nieuwe altaar. Voor het
eerst voelde ik die heftig-ontroerende opwelling van emotie, die onze moderne, steriele,
atheïstische ‘intellectueel’ niet kent, maar die letterlijk de wereld heeft bewogen
gedurende ontelbare eeuwen: ‘het religieus beleven’. Ik stond daar in het flakkerende
kaarslicht; het was doodstil in huis, ik was geheel alleen en geen sterveling wist wat
ik deed of wat er in mij omging.
Maar toen ik naar het strenge gelaat keek van de grootste geest van twintig eeuwen,
toen voelde ik die ongelooflijke stroom van ‘religieuze’ kracht in mij varen, die een
Indiaan - staande op een bergtop terwijl hij in contact is met de Grote Geest voordat
de veldslag begint - gemakkelijk zou kunnen begrijpen, maar die de intellectuelen
zichzelf hebben onthouden door hun hoogmoed, die hen doet veronderstellen dat zij
alles ‘weten’ kunnen.
Ik kan met geen woorden beschrijven hoe ontroerd ik was. Ik kreeg kippevel over mijn
hele lichaam, mijn haar stond rechtop, mijn ogen vulden zich met tranen van liefde
en dankbaarheid voor deze grootste van alle overwinnaars van menselijke ellende
en schande en ik snakte naar adem. Als ik niet geweten had dat de Führer zulk een
onderworpenheid veracht zou hebben, dan zou ik mij niet geschaamd hebben in
bewondering op de knieën te vallen, maar in plaats daarvan ging ik in de houding
staan, hief mijn arm op om de eeuwige groet van de antieke Romeinse legioenen te
brengen en herhaalde de heilige woorden ‘Heil Hitler!’ - en in iedere lettergreep lag
heel mijn hart, mijn verstand en mijn ziel.
Rockwell kwam terug van zijn telefoongesprek in de andere kamer.
V:

Meneer Rockwell, men heeft wel beweerd dat tweederde van de wereld leeft volgens
de leerstellingen van drie joden: Karl Marx, Sigmund Freud en Jezus Christus.
A:

(woedend) Daar is geen barst van aan! Dat is pure nep. De mensen kunnen dat wel
met hun mond beweren, maar zij geloven niet echt in zulke theorieën. Neem Jezus
nou. In de eerste plaats heeft hij volgens mij nooit bestaan. Ik heb nog nooit iemand
ontmoet die ik een Christen zou noemen. Als kind, toen ze me meenamen naar de
kerk, kon ik die nep niet begrijpen. Die mensen vertelden me hoe ik moest geloven
in al dat morele gedoe, maar zelf hielden ze zich er niet aan.
V:

Bent u atheïst?
A:

Nee, agnost. Volgens mij zijn een atheïst en een gelovige allebei hoogmoedig. De
Christen zegt: ik heb het hele universum onderzocht en ik ben tot de slotsom
gekomen dat mijn geloof het enige ware is. En de atheïst zegt: ik heb het universum
onderzocht en er is geen God. Ik vind dat je noch het een noch het ander kunt
beweren. Ik vind ze allebei hoogmoedig. Ik beweer dat ik het niet weet. Ik weet niet
waar ik vandaan kom en ik weet niet waar ik heen ga en òf ik ergens heen ga.
V:

Meneer Rockwell, wat is volgens u de zin van het leven?
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A:

...De zin van het leven... (voor het eerst tijdens het interview zweeg Rockwell even)...
is, zo hard als je kan te vechten voor dat waar je in gelooft... en
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plezier te hebben in die strijd. Ik huldig de Dionysische levenshouding. Leven is
vechten volgens mij. Zelfs opstaan is al een strijd - tegen de zwaartekracht. De
vreugde van het leven ligt in de strijd zelf. Je moet plezier hebben in de strijd om te
leven.
V:

En bestaan er geen zuivere, onvertroebelde vreugden?
A:

Zelfs de vreugde van het denken, de poging om chaos te voorkomen, is strijd.
V:

Gelooft u dat er zoiets bestaat als de positieve relatie tussen twee mensen, liefde
genaamd?
A:

Jazeker. Dat heb ik zelf ondervonden.
V:

En vindt u ook liefde een strijd?
A:

Inderdaad. Het is een strijd om je te beheersen en je gevoelens in de hand te houden,
zodat je de persoon waar je van houdt niet kwetst met dingen die je soms tegen je
wil doet.
V:

Gelooft u dat de mens van nature een schadelijk wezen is?
A:

De mensen zijn niet van nature slecht. Als ze het slechte dóen, is dat gewoonlijk uit
angst, ze slaan wild en als gekken om zich heen, net een kat in het nauw - ze
krabben en bijten alles wat ze zien.
Ik besloot het interview met deze opmerking te besluiten, maar kon niet nalaten
nog een laatste, wat dieper gaande vraag te stellen.
V:

Meneer Rockwell, u wilde niet dat uw S.A.-mannen gedurende dit interview de kamer
zouden verlaten; er lag al die tijd een knuppel naast u; u hebt alle joden en mijzelf
er van langs gegeven. Is het misschien mogelijk dat u zelf als een kat in het nauw
wild en als gek om u heen slaat - door uw eigen onzekerheid en angsten?
A:

Klets geen onzin, beroerling.
V:

Ik heb geen vragen meer.
Toen het interview was afgelopen, deed ik - verlangend om weg te komen - vlug mijn
notities in mijn tas. Rockwell's opruiende woorden hadden zijn S.A.-mannen tot halve
razernij gebracht. Ze doorboorden mijn vrouw en mij met hun blikken. ‘Je kan ruiken
dat het joden zijn,’ mompelde er een tegen een kameraad. Als Rockwell gewild had,
zouden zijn mannen zich na één knip met zijn vingers op ons geworpen hebben.
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Ofschoon het uit het interview misschien niet blijkt, is Rockwell een meester in het
bespelen van de lagere menselijke gevoelens. Hij is een uitzonderlijk krachtig spreker
en zijn woorden klinken bijzonder overtuigd.
Zijn ‘feiten’ mogen dan verdraaid zijn, hij mag gespeend zijn van iedere logica en een
enorme hoogmoedswaanzin hebben, de mensen mogen op enkele van zijn
bijeenkomsten tegen hem geroepen hebben dat hij ‘Gek! Gek! Gek!’ is - dat doet
allemaal niet ter zake. In feite is George Lincoln Rockwell een geduchte en
vreeswekkende vent. Kranten die hem steeds maar weer aftekenen als een
onschuldige clown bewijzen ons land een slechte dienst. Ik was woedend over de
verkeerde indruk die zij mij gegeven hadden. Als het volk in de greep van dezelfde
paniek zou raken als slechts tien jaar geleden tijdens de McCarthy-periode, dan zou
- dat werd mij duidelijk - George Lincoln Rockwell naar de macht kunnen grijpen. De
oude alarmkreet: ‘Het kan ook hier gebeuren!’ ging onophoudelijk door mijn hoofd en
ik had zojuist de man ontmoet die het kon làten gebeuren.

[Vervolg 'Medewerkers']
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Jean Genet
Interview met Playboy
Vertaling John Vandenbergh
Als er om gestreden moest worden wie nu wel de minste kans heeft om een geslaagd
letterkundige te worden, zou Jean Genet bijna zeker als favoriet gelden, waarna
een hele tijd niets komt. Hij is bijna kaal, 53 jaar, homosexueel, voormalig mannelijk
prostituée en inslecht, gewezen bajesklant met een lange straflijst wegens inbraak,
valse munterij, dranksmokkel, handel in narcotica en desertie en tevens de auteur
van proza dat stellig niet minder nadrukkelijk tegen de maatschappij is gericht.
Zijn werken zijn smalend ‘wraakoefeningen’ genoemd; zelf heeft men hem als
‘de meest verdorven auteur die thans voor het toneel schrijft’ betiteld. Ondanks zijn
privéleven, waaraan zoveel publiciteit is gegeven, heeft men hem begroet als ‘de
belangrijkste schrijver die na het einde van de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk is
verschenen’ en tot ‘waarschijnlijk de grootste levende toneelschrijver’ uitgeroepen.
De aanbevelingsbrieven die men Genet als toneelschrijver kan meegeven zijn
indrukwekkend: Het balkon, dat, zoals een recensent het heeft uitgedrukt, de indruk
wekt alsof ‘de wereld één groot bordeel is dat door fetisjdienaars met
hoogmoedswaanzin bezocht wordt’, is in 1960 het beste stuk buiten Broadway
geworden, en sindsdien is er een film van gemaakt.
Een ander bekroond stuk van Genet, De negers, heeft een rolbezetting die uit
louter negers bestaat die op primitieve wijze de rituele schoffering van een blanke
vrouw opvoeren. Beide stukken hebben van Londen tot Los Angeles een record
aantal opvoeringen op hun naam. Zijn eerste roman, Notre Dame des Fleurs, die
onlangs ongekuist in de V.S. is uitgegeven, is een nauwkeurig gestelde schildering
van verdorvenheid en vertwijfeling onder de ‘onaanraakbaren’ van de maatschappij.
Het is als een ‘briljant prismatisch werk’ begroet.
Genet's documentaires van maatschappelijke ontbinding zijn gedurende zijn
gehele leven tot stand gekomen, een leven dat wel een verder borduren aan Gorki's
‘The Lower Depths’ lijkt. Bij zijn geboorte door zijn ongehuwde moeder in de steek
gelaten, heeft Genet zijn kinderjaren bij zijn pleegouders, boeren, doorgebracht,
strenge lieden die zijn aanwezigheid alleen duldden vanwege het geld dat de regering
hun betaalde. Onbemind en zonder scholing, begon hij sieraden te stelen bij de
buren, onbewust misschien wel een poging om de aandacht van zijn pleegouders
te trekken. Die trok hij ook: Ze betrapten hem op heterdaad en zetten hem buiten
de deur - op tienjarige
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leeftijd. De twee maal in de steek gelaten bastaard - nu gebrandmerkt als dief en
voor de noodzaak geplaatst geheel voor zichzelf te zorgen - kwam tot de ontdekking
dat hij het leven alleen kon behouden als hij maar weer ging stelen. Daar hij toch
niet kon ontkomen aan het brandmerk van paria, besteedde hij al zijn energie aan
een leven ‘buiten de maatschappij’. Handelend in gestolen goederen, narcotica en
homosexualiteit, bracht hij de volgende achtentwintig jaar - waarvan zeven in de
gevangenis - als een uitdagend verstotene uit de maatschappij door.
Het was in 1942 dat Genet, toen hij weer in de gevangenis zat, de autoerotische
fantasieën te boek ging stellen die tenslotte Notre Dame des Fleurs hebben
opgeleverd. Hij werd hiertoe aangezet doordat hij ontdekte welk een gevoel van
macht hij aan het geschreven woord kon geven of daaruit putten. Op stel en sprong
bezwoer hij de religie van het kwade te verzaken om zich aan de prozakunst te
gaan wijden.
De vijf stukken die hij sedertdien geschreven heeft zijn verrassende Grand
Guignol-stukken geworden over de onmenselijkheid van de mens jegens de mens.
Twee dier stukken zijn achter de tralies geschreven: De meiden, waarin twee
dienstboden hun vijandschap tegenover de mevrouw des huizes uiten en tenslotte
in daden omzetten; en De dodenwacht waarin drie gevangen zittende misdadigers
zich te buiten gaan aan wensdromen over gruwelen die plotseling werkelijkheid
worden. De overige drie, Het balkon, De negers en zijn laatste stuk, De jaloezieën
(over de verhouding tussen de Algerijnse Arabieren en de Franse kolonisten), zijn
geschreven sedert hij in 1948 in vrijheid is gesteld nadat de president hem gratie
had verleend op verzoek van illustere mede-literatoren als Cocteau, Gide en Sartre.
Ondanks vrijheid, roem en rijkdom, blijft Genet een geestelijke verschoppeling,
iemand die zich buiten de normen van de maatschappij beweegt; officieel niets meer
met zijn misdadig verleden te maken hebbend, blijft hij toch op heftige wijze tegen
de heersende klassen ageren. Hij heeft maar weinig bezittingen en geen permanent
adres, ontmoet zijn vrienden slechts weinig en beweegt zich niet in het
maatschappelijk leven en - we waren ervoor gewaarschuwd - weigert aan wie dan
ook een vraaggesprek toe te staan. Maar we besloten het er toch maar op te wagen
en waren verheugd te horen dat een collega met een grote dosis overredingskracht
hem zover had weten te krijgen dat Playboy hem als eerste mocht interviewen.
Het was een blozende man met een rond gezicht, een kale kop en een bedrieglijke
engelachtige glimlach, die onze verslaggever ontving op zijn kleine, schaars
gemeubileerde hotelkamer, die hij op dit moment in een der minst sjieke wijken van
Parijs bewoont. Bij vijf gelegenheden heeft hij met ons op ontwapenend eerlijke
wijze gesproken, over zijn misdadig verleden, zijn verzoening met de maatschappij,
zijn scheppend werk, de censuur - en over de vergetelheid.
PLAYBOY:

Hoe voelt u zich nu als een groot succes en een beroemdheid na al die jaren van
anonimiteit en vervreemding van de maatschappij?
GENET:

Zo ik ben wat u zegt, dan ben ik stellig een heel vreemd soort.
PLAYBOY:

Vreemd of niet, u hebt een opmerkelijk succes behaald - vooral in de Verenigde
Staten, waar Het balkon en De negers de grootste commer-
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ciële successen zijn geworden in de geschiedenis van het toneel buiten Broadway.
Wat denkt u van zo'n onthaal?
GENET:

Daar ben ik nog niet overheen. Misschien is Amerika niet wat ik ervan dacht. In
Amerika kan van alles gebeuren. Er kan zelfs een weinig menselijkheid optreden.
PLAYBOY:

Was deze gelukkige ontdekking voor u de reden om een bezoek aan Amerika te
overwegen?
GENET:

Ik heb een visum voor de V.S., een visum dat vier jaar geldig is, maar ik heb het
idee dat de consul het me per abuis gegeven heeft. Men weigerde mij het recht
ervan gebruik te maken toen men er achter kwam wie en wat ik ben.
PLAYBOY:

Als u doelt op de reclame die u voor uzelf hebt gemaakt als homosexueel, verrader,
dief en lafaard, kan men toch niet zeggen dat u uw karakter hebt proberen te
verbergen. Men heeft er u trouwens van beschuldigd dat u dit bij wijze van
grootspraak alleen toegegeven hebt uit eigenbelang. Dacht u dat er enige waarheid
in deze beschuldiging schuilt?
GENET:

Het is waar dat ik in mijn autobiografische geschriften - vergeet niet dat die twintig
jaar geleden geschreven zijn - de eigenschappen die u zo juist hebt opgesomd,
benadrukt heb en dit om redenen die niet altijd even zuiver waren; ik bedoel daarmee
dat ze niet steeds van dichterlijke aard waren. Er kwam dus een zekere mate van
reclame bij. Zonder me dit feit bewust te zijn, maakte ik reclame voor mezelf, maar
toch koos ik gevaarlijke methodes om deze publiciteit te beoefenen: ik bedoel
methodes die me in gevaar brachten. Dat ik mezelf bekend maakte als homosexueel,
dief, verrader en lafaard plaatste me in een niet bepaald veilige situatie, een situatie
die het me onmogelijk maakte werken te schrijven die de maatschappij licht op de
maag zouden liggen. Kortom, door schijnbaar de branie te spelen plaatste ik me
aanvankelijk in een dergelijke situatie dat ik direct onbereikbaar werd: ik plaatste
me buiten de maatschappelijke normen.
PLAYBOY:

Legde u het er moedwillig op aan om homosexueel, verrader, dief en lafaard te
worden - zoals u ook besloot om als dusdanig in de publiciteit te komen?
GENET:

Ik heb het er niet ‘op aangelegd’. Ik heb geen enkel besluit genomen. Dat ik uit
stelen ging, kwam omdat ik honger had. Daarna moest ik mijn daad rechtvaardigen,
moest ik die aanvaarden. En wat mijn homosexualiteit betreft, daar kan ik u het
waarom niet van vertellen. Daar weet ik niets van. Is er iemand die weet waarom
hij homosexueel is? Is er iemand die weet waarom hij in bed een bepaalde positie
kiest om liefde te plegen? De homosexualiteit is me als het ware opgedrongen,
zoals de kleur van mijn ogen, het aantal voeten dat ik bezit. Als kind merkte ik al
dat ik me tot jongens aangetrokken voelde. Pas na me die aantrekkingskracht geheel
bewust te zijn geworden ‘besloot’ ik, koos ik uit vrije wil mijn homosexualiteit, in de
Sartriaanse zin van het woord ‘kiezen’. Om het eenvoudiger uit te drukken: ik moest
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er genoegen mee nemen, tot een vergelijk ermee komen, al wist ik dat ze door de
maatschappij veroordeeld werd.
PLAYBOY:

Hebt u wel eens belangstelling voor vrouwen gehad?
GENET:

Ja, vier vrouwen hebben mijn belangstelling gehad: de Heilige Maagd, Jeanne d'Arc,
Marie Antoinette en Madame Curie.
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PLAYBOY:

Wij bedoelen sexueel.
GENET:

Nee, nooit.
PLAYBOY:

Hebt u er wat op tegen als we dit bespreken?
GENET:

Nee, volkomen bereid. Ik mag dat onderwerp wel. Ik weet dat men tegenwoordig in
de kringen van pseudo-kunstenaars de homosexualiteit zeer gunstig gezind is. Maar
de bourgeoisie staat er nog afkeurend tegenover. Persoonlijk heb ik er zeer veel
aan te danken. Als men dit als een vloek wil beschouwen, dan moet men dat zelf
weten, maar ik beschouw het als een zegen.
PLAYBOY:

In elk opzicht?
GENET:

Het heeft een schrijver van me gemaakt en me in staat gesteld de mensen te
begrijpen. Ik wil niet zeggen dat het dit alleen is geweest, maar als ik niet met
Algerijnen naar bed was gegaan, zou ik misschien niet voor de F.L.N. zijn geweest.
Dat is niet zo; waarschijnlijk zou ik toch partij voor ze hebben getrokken. Maar
misschien is het de homosexualiteit wel geweest die me heeft doen beseffen dat
Algerijnen niet anders zijn dan anderen.
PLAYBOY:

Welke rol speelt de homosexualiteit in uw huidige leven?
GENET:

Ik zou iets van het pedagogische ervan willen zeggen. Ik hoef wel niet te zeggen
dat ik met alle jongens waar ik een tijdlang voor gezorgd heb naar bed ben geweest.
Maar ik heb me niet alleen met sex opgehouden. Ik heb geprobeerd met hen
nogmaals het avontuur te beleven dat ik alleen heb beleefd en dat tot symbolen
heeft: bastaardij, verraad, de afwijzing van de maatschappij en tenslotte schrijven;
dat wil zeggen, de terugkeer naar de maatschappij, maar met andere middelen. De
homosexualiteit plaatst de homosexueel buiten de maatschappelijke normen en
dwingt hem dus die maatschappelijke waarden aan te vechten. Als hij besluit voor
een jonge jongen te zorgen, dan doet hij dat niet oppervlakkig. Hij zal hem bewust
maken hoe onsamenhangend zowel de rede als het gevoelen die in de normale
maatschappij besloten liggen is. De in homosexualiteit besloten liggende
vrouwelijkheid omringt de jongen en brengt misschien wel grotere vriendelijkheid
voort. Toen het Oecumenisch Concilie in Rome bijeen was, heb ik naar een
televisie-uitzending van het Vaticaan gekeken. Er waren een paar kardinalen te
zien. Twee of drie daarvan waren geslachtloos en onbeduidend. Zij die van vrouwen
hielden waren vervelend en begerig. Een van hen, die precies een homosexueel
was, leek vriendelijk en intelligent.
PLAYBOY:

Hebt u het gevoel dat homosexualiteit bij draagt tot het afglijden naar een a-sexuele
maatschappij waarover zoveel te doen is?
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GENET:

Zelfs al zou de mannelijkheid zich in een crisistoestand bevinden, dan baart mij dat
maar weinig zorgen. Mannelijkheid is altijd maar een spelletje. De Amerikaanse
acteurs spelen dat spelletje van mannelijk zijn. Ik denk ook aan Camus, die zo graag
een mannelijke pose aannam. Zoals ik het zie, is mannelijkheid een eigenschap om
het vrouwtje te beschermen en niet om het te onteren. Maar het is duidelijk dat ik
dat niet zo goed kan beoordelen. Door de gebruikelijke pose op te geven, doorbreekt
de man zijn bolster en kan een fijngevoeligheid betonen die anders niet naar buiten
zou treden. Misschien dat de emancipatie van de moderne vrouw de man dwingt
oude houdingen op te geven om een nieuwe te vinden die meer in overeenstemming
is met de minder onderdanige vrouw.
PLAYBOY:

Hebt u zich in de zestien jaar nadat u gratie hebt gekregen van
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uw levenslang wegens herhaalde inbraken en voor het laatst uit de gevangenis
ontslagen bent, eerlijk gedragen - of bent u nog een dief?
GENET:

En u?
PLAYBOY:

Als we mogen, zouden we liever de vraag stellen.
GENET:

Goed dan. Ik steel niet op de manier waarop de doorsneemens steelt. In elk geval,
ik steel niet meer zoals vroeger. Ik krijg flinke royalty's uit mijn boeken en stukken
- ik vind ze althans flink - en die royalty's zijn het resultaat van mijn vroegere
diefstallen. Ik steel nog steeds in die zin dat ik nog altijd oneerlijk ben tegenover de
maatschappij, die net doet of ik dat niet ben.
PLAYBOY:

Voor de misdaden die u werkelijk hebt begaan, hebt u zeven jaar achter de tralies
gezeten. Vond u dat u het handig aanlegde?
GENET:

Onhandig was ik stellig niet. Bij diefstal treedt een zeker element van huichelarij
op... Maar ik heb last van die microfoon van u. Ik kan er niet door denken. Ik zie die
spoelen ronddraaien en krijg het gevoel dat ik heel beleefd moet zijn tegen die band
die zich op zijn eentje zo stilzwijgend ontrolt. Maar wat zei ik ook weer? - als je steelt
moet je je verbergen. Als je je verbergt, verheel je een gedeelte van wat je doet, je
kunt er niet voor uitkomen. Het is nog gevaarlijker er tegenover de rechters voor uit
te komen. Je moet het bij de rechtbank ontkennen. Je moet het ontkennen door het
te verhelen. Als je verheelt wat je doet, doe je dat steeds onhandig. Ik bedoel dat
je geen gebruik maakt van al wat je kan. Een deel van wat je kan, is er
vanzelfsprekend op gericht de daad die men onderneemt te ontkennen.
PLAYBOY:

Voelt u zich ook verwant aan medemisdadigers?
GENET:

Nee, helemaal niet, en wel om de eenvoudige reden dat ik, zo ik me dat voelde, al
een heel eind op weg zou zijn naar de moraal, naar het goede. Als er bijvoorbeeld
trouw zou bestaan tussen twee, drie misdadigers dan betekende dat al het begin
van een morele afspraak en dus het begin van het goede.
PLAYBOY:

Hoe denkt u over misdaden zoals die waar Lee Harvey Oswald van beschuldigd
is? Vond u hem vervelend - of subtiel en gevoelig?
GENET:

Ik voel me collegiaal verbonden met Oswald. Niet dat ik vijandig tegenover president
Kennedy stond. Ik had alleen totaal geen belangstelling voor hem. Maar ik voel me
verbonden met de enkeling die op zijn eentje zich verzet tegen zulk een streng
georganiseerde maatschappij als de Amerikaanse of de Westerse of welke
maatschappij in de wereld dan ook die het kwade veroordeelt. Ik sympathiseer met
hem - zoals ik ook sympathiseer met een groot kunstenaar die zich tegenover een
gehele maatschappij plaatst: niet meer, niet minder. Ik ben voor iedereen die op
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zichzelf is. Maar al ben ik dan - hoe zal ik het zeggen? - moreel gesproken voor
iemand die alleen is, mensen die alleen zijn blijven alleen. Al ben ik dan voor Oswald
als hij zijn misdaad begaat - als hij die heeft begaan - hij was alleen. Al ben ik dan
voor Rembrandt als hij zijn schilderijen schildert, ook hij is alleen.
PLAYBOY:

Toen u in de gevangenis begon te schrijven, vond u toen niet dat de eenzaamheid
die het scheppende meebrengt te verkiezen was boven de eenzaamheid van uw
vroegere vervreemding van de maatschappij als dief?
GENET:

Nee, want wat ik schreef, maakte me nog eenzamer.
PLAYBOY:

Wat was het dan dat u tot schrijven zette?
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GENET:

Dat weet ik niet. Ik weet niet wat de diepere beweegredenen waren. De eerste keer
dat ik me bewust werd van de kracht die schrijven bezit, was toen ik een brief kaart
stuurde aan een Duitse vriend die destijds in Amerika was. De zijde van de kaart
waar ik op moest schrijven was wit en rimpelig, zo ongeveer als sneeuw, en dat
vlak nu deed me aan sneeuw en kerstmis denken. In plaats van wat alledaagse
gedachten neer te schrijven, schreef ik over de kwaliteit van het papier. En dat was
voor mij het begin. Dat verklaart het motief wel niet, maar toch heeft het mij mijn
eerste voorproefje van de vrijheid geschonken.
PLAYBOY:

Het was in de gevangenis dat u uw eerste roman hebt geschreven, Notre Dame
des Fleurs. Hoe stond de leiding tegenover literaire prestaties van de gedetineerden?
Verschaften ze u schrijfgereedschap?
GENET:

Beslist niet. We kregen wel papier, maar om zakjes te plakken. Het was op dat
pakpapier dat ik het begin van het boek heb geschreven. Ik had er geen idee van
dat het ooit gelezen zou worden. Ik dacht dat ik nooit weer uit de gevangenis zou
komen. Ik schreef oprecht, vol vuur en razernij, des te meer omdat ik er zeker van
was dat het boek nooit gelezen zou worden. Op een dag gingen we van de Santé
gevangenis naar de Parijse rechtbank. Toen ik in mijn cel terug was, was het
manuscript weg. Ik werd bij de directeur geroepen en kreeg straf: drie dagen
eenzame opsluiting op water en brood omdat ik papier had gebruikt ‘dat niet voor
literaire meesterwerken bestemd was’. Ik voelde me gekleineerd door de directeur
die me beroofd had. Ik bestelde wat blocnotes in de kantine, ging naar bed, trok de
dekens over mijn hoofd en probeerde me, woord voor woord, de vijftig bladzijden
die ik geschreven had te herinneren. Ik meen daarin geslaagd te zijn.
PLAYBOY:

Hoewel enkelen het als een erotisch meesterstuk hebben begroet, hebben vele
critici geweigerd toe te geven dat Notre Dame des Fleurs een letterkundige prestatie
is. Heeft het u bevrediging geschonken dat de publikatie ervan met zulk een storm
van lof en protest begroet is?
GENET:

Ja, maar ik had liever gewild dat de uitgever het boek met een wat onschuldiger
omslag had uitgegeven en in een kleine uitgave, ongeveer drie of vierhonderd
exemplaren, en ervoor gezorgd had, dat die in handen kwam van katholieke bankiers
en meer van dergelijke lieden.
PLAYBOY:

Staat u er werkelijk even onverschillig tegenover of de letterkundigen u accepteren
of niet als u tegenover de goedkeuring van kritiek en publiek schijnt te staan?
GENET:

Ik heb nooit geprobeerd tot de Franse letterkunde te gaan behoren. Om maar te
zwijgen over het feit dat de Franse letterkunde me nauwelijks welkom zou hebben
geheten.
PLAYBOY:
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Nu u echter als schrijver een zo hoge internationale positie inneemt, zult u toch wel
een gezochte gast op de literaire teas zijn geworden?
GENET:

Volstrekt niet. De maatschappij weet best wat ze doet. Men nodigt mij niet uit omdat
men al heel vlug aanvoelt dat ik er niet bij behoor. Maar de waarheid is dat ik niet
graag uitga.
PLAYBOY:

U zegt dat u er ‘niet bij behoort’. Gaat u dan maatschappelijk om met gewezen
medegevangenen en collega's in de misdaad?
GENET:

Beslist niet. U moet de situatie goed zien. Ik krijg mijn royalty's van over de gehele
wereld. U komt hier om voor Playboy een vraaggesprek
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met mij te houden. Terwijl zij nog in de gevangenis zitten. Hoe dacht u dan dat we
contact met elkaar onderhielden? Voor hen ben ik niets dan een man die verraad
heeft gepleegd. Ik moest stelen, dat een individuele daad is, verraden ter wille van
een meer algemene handeling, namelijk de dichtkunst. Ik moest de dief die ik was
verraden om de dichter te worden die ik hoop dat ik geworden ben. Maar deze
‘legaliteit’ heeft me er niet vrolijker op gemaakt.
PLAYBOY:

U schijnt het gevoel te hebben dat u door zowel de maatschappij als door de
onderwereld als paria wordt beschouwd. Hoe voelt u zich onder deze algehele
veroordeling?
GENET:

Daar trek ik me niets van aan, maar dat is een kwestie van temperament. Ik ben
graag een uitgestotene zoals, met alle verschuldigde eerbied, Lucifer blij was door
God verstoten te worden. Maar dit komt uit hoogmoed voort en dat is niet mijn goede
zijde. Het is een beetje stom. Het is een naieve romantische houding. Ik moest het
eigenlijk daar niet bij laten.
PLAYBOY:

Er zijn er die zeggen, dat u het er niet bij laat. Sartre heeft trouwens uw woorden
aangehaald dat u van plan bent ‘het kwaad tot het allerlaatste toe te beleven’. Wat
bedoelde u daarmede?
GENET:

Ik bedoelde dat men het kwaad op zo'n manier beleeft dat men niet door de
maatschappijkrachten die het goede symboliseren, gered wordt. Ik bedoel er niet
mee dat ik het kwade tot mijn eigen dood toe wil beleven, maar wel dat ik het zo wil
beleven dat ik, als ik dit ooit moet, mijn toevlucht zal zoeken in het kwade alleen nooit in het goede.
PLAYBOY:

Sommige critici hebben Sartre als godslasteraar gebrandmerkt omdat hij u ‘Heilige
Genet’ heeft genoemd in zijn zeshonderd pagina's beslaande kritiek op u en uw
werk. Hoe voelt u zich onder die letterkundige heiligverklaring?
GENET:

Zij die mij kleineren zouden geen protest laten horen tegen een Heilige Camus. Wat
hebben ze dan tegen een Heilige Genet? Toen ik een kind was, viel het me moeilijk
- of mijn wil, mijn vastbeslotenheid moest er aan te pas komen - mezelf voor te
stellen als president van de republiek of als generaal of wat ook van dat soort
mensen. Ik was een onwettig kind. Ik stond buiten de maatschappelijke orde. Wat
kon ik wensen, zo niet een speciaal lot? Wilde ik volledig gebruik maken van mijn
vrijheid, mijn mogelijkheden, mijn talenten - ik wist nog niets van mijn literaire gaven
af - dan bleef me alleen maar over doodeenvoudig een heilige te willen worden:
met andere woorden, het tegenovergestelde van een mens.
PLAYBOY:

U hebt geschreven over ‘het eeuwige koppel, de misdadiger en de heilige’. Wat is
het verband tussen beiden?
GENET:
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Beiden leven in eenzaamheid. Krijgt u, als u de zaak goed bekijkt, niet de indruk
dat de grootste heiligen veel van misdadigers weg hebben? Er bestaat geen zichtbare
band tussen de maatschappij en de heilige. Heiligheid is angstaanjagend.
PLAYBOY:

Verscheidene critici hebben u de les gelezen, niet alleen om uw opvatting van
heiligheid, maar ook omdat u het zelfs gewaagd heeft dat woord te gebruiken. Wat
zou u daarop willen antwoorden?
GENET:

Zij die mij afvallen, huiveren al bij elk woord dat ik gebruik, zelfs bij een komma.
François Mauriac heeft eens een artikel over me geschreven waarin hij me uitnodigde
op te houden met schrijven. Goede christenen, en
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vooral zij die mij kleineren, zijn eigenaar van het woord ‘heiligheid’ en willen mij dat
niet laten gebruiken.
PLAYBOY:

U hebt eens geschreven dat poëzie ‘de kunst is om uitwerpselen te gebruiken en
die de lezer te laten opeten’. Bedoelde u met deze definitie een rechtvaardiging van
uw vermaarde neiging om in uw boeken en stukken maatschappelijk onaanvaardbare
taal te bezigen?
GENET:

Wat die zogenaamde obscene woorden betreft, het is een feit dat die woorden
bestaan. En als ze bestaan, moeten ze gebruikt worden ook. Anders had men die
niet bedacht. Als ik ze niet gebruikte, zouden die woorden in een apathische toestand
verkeren. De rol van de kunstenaar is om aan die woorden waarde te geven. U had
het over de definitie die ik eens van de dichtkunst heb gegeven. Zo zou ik die niet
meer willen definiëren. Zo men ook maar iets van de wereld wil leren begrijpen, dan
moet men eerst van alle ressentimenten af. Ik bezit nog steeds een bepaald
ressentiment tegenover de maatschappij, maar hoe langer hoe minder, en ik hoop
dat dit eerstdaags geheel verdwenen zal zijn. In de grond van de zaak kan het mij
niets verdommen. Maar toen ik die woorden neerschreef, verkeerde ik in een staat
van ressentiment en bestond de poëzie daaruit dat men door middel van de taal
materie van min allooi, zoals dat heet, omzette in wat als nobele zaken werden
beschouwd. Het probleem is nu geheel anders. U - dat wil zeggen, de maatschappij
- interesseert me niet langer als vijand. Tien of vijftien jaar geleden was ik tegen u.
Thans ben ik voor noch tegen u. We bestaan beiden tegelijkertijd en mijn probleem
is niet meer me tegen u te verzetten, maar iets te doen waarbij we samen betrokken
zijn, u zowel als ik. Ik meen nu dat, als mijn boeken de lezers sexueel prikkelen, ze
slecht geschreven zijn, daar het dichterlijk gevoel zo groot moet zijn dat geen enkele
lezer sexueel bewogen wordt. Voor zover mijn boeken pornografisch zijn keur ik ze
niet af. Ik zeg alleen dat het mij aan betamelijkheid ontbrak.
PLAYBOY:

Wat denkt u, erotisch gesproken, over de werken van D.H. Lawrence en Vladimir
Nabokov?
GENET:

Die heb ik geen van beiden gelezen.
PLAYBOY:

En Henry Miller?
GENET:

Van Henry Miller's werk weet ik niet veel af, maar wat ik ervan ken, interesseert me
niet. Het is gewauwel. De man praat maar door.
PLAYBOY:

En hoe staat u tegenover Sartre?
GENET:

Sartre herhaalt zichzelf. Hij heeft enkele hoofdideeën en die heeft hij in ettelijke
vormen volkomen uitgebuit. Als ik hem lees, ga ik sneller dan hij. Maar zijn pas
verschenen autobiografie heeft me verbaasd; hij toont daarin zijn wil om zich van
de burgermaatschappij te bevrijden. In een wereld waarin iedereen probeert een
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eerbiedige lichtekooi te zijn, is het wat prettig als je eens iemand tegenkomt die
weet dat hij een beetje hoerig is, maar niet eerbiedig wenst te zijn. Persoonlijk mag
ik Sartre graag, omdat hij amusant gezelschap is en met een lach en zonder een
oordeel te vellen alles begrijpt. Hij neemt niet voetstoots alles van me aan, maar
heeft veel schik als we het niet met elkaar eens zijn. Hij is een buitengewoon gevoelig
mens.
PLAYBOY:

Was u blij met zijn unieke literaire psychoanalyse van u?
GENET:

Daar had ik erg het land over in, omdat ik mezelf naakt te zien kreeg - en nog wel
ontkleed door een ander dan mijzelf. In al mijn boeken
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kleed ik mezelf naakt uit, maar tegelijkertijd vermom ik mezelf met woorden, met
poses, met een bepaalde keus, door een bepaalde toverkracht. Het lukt me er niet
te gehavend af te komen. Maar door Sartre werd ik zonder veel plichtplegingen
totaal ontkleed. Mijn eerste ingeving was het boek te verbranden; Sartre had me
het manuscript ter lezing gegeven. Ik liet het hem uitgeven omdat het mij er altijd in
de eerste plaats om te doen is geweest de verantwoording voor mijn daden te
dragen. Het duurde wel even eer ik over het lezen van dat boek heen was. Ik kon
bijna niet verder schrijven. Ik had natuurlijk een bepaald soort roman werktuiglijk
kunnen blijven schrijven. Ik had kunnen proberen werktuiglijk pornografische boeken
te schrijven. Sartre's boek schiep een leegte die een soort psychologische
achteruitgang verwekte.
PLAYBOY:

Hoe lang bent u in die leegte gebleven?
GENET:

Zes jaar heb ik in die verschrikkelijke toestand verkeerd, zes jaren van imbeciliteit,
die de grondstof van het leven vormt: je opent een deur, je steekt een sigaret op.
Er zijn maar enkele glanspunten in het leven van een mens. De rest is grauwheid.
Maar die periode van achteruitgang bracht diep nadenken mee en dat bracht me
tenslotte tot het toneel.
PLAYBOY:

Maar zijn De dodenwacht en De meiden niet geschreven en gebracht voor Sartre's
boek is uitgegeven?
GENET:

Dat is waar. Maar Sartre's boek leidde tot het gaan gebruiken van iets dat al bekend
was.
PLAYBOY:

Volgens enkele recensenten is dat bekende iets de noodtoestand van die
minderheidsgroepen waarover u in uw stukken schrijft, groepen die zich van de
maatschappij hebben vervreemd en waarmee u zich als homosexueel en voormalige
dief op één lijn stelt. Hebben ze gelijk?
GENET:

Ik schrijf stukken om een gevoel op het toneel in dramatische vorm te kristalliseren.
Het gaat er mij niet om of, bijvoorbeeld, De negers de negers dient. Ik geloof zelfs
van niet. Ik meen dat direct optreden, de strijd tegen het kolonialisme, meer voor
de negers doet dan welk stuk ook. Ik heb in die stukken geprobeerd uitdrukking te
geven aan iets dat diep begraven ligt, iets dat de negers en andere vervreemden
niet naar voren konden brengen. Van De meiden heeft een criticus eens gezegd
dat dienstboden ‘zo niet praten’. Maar dat doen ze wel - maar alleen tegen mij,
alleen, te middernacht. Als iemand tegen mij zou zeggen dat negers zo niet praten,
zou ik antwoorden dat als hij zijn oor maar eens tegen hun hart legde, hij dat wel
zo ongeveer te horen zou krijgen. Je moet kunnen horen wat ongeformuleerd is.
PLAYBOY:

Uw sympathie gaat dus wel uit naar de vertrapte en minder bevoorrechte klassen
in uw stukken?
GENET:
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Misschien heb ik die stukken wel tegen mijzelf geschreven. Misschien ben ik wel
de Blanken, de Werkgever, de Geestelijkheid en probeer ik het idiote in die
hoedanigheden te isoleren.
PLAYBOY:

Uw critici hebben u ervan beschuldigd dat u niet alleen het ‘idiote’, zoals u dat noemt,
isoleert maar ook uitroeit; zij beweren dat u een voorstander bent van de
gewelddadige omverwerping van de heersende klassen en de conventies in de
maatschappij. Overdrijven ze uw bedoeling?
GENET:

Ik zou mezelf graag willen bevrijden van de conventionele moraal, van dat soort dat
gekristalliseerd is, dat de ontwikkeling tegenhoudt, dat het

Randstad 8-10

15
leven tegenhoudt. Maar een kunstenaar is niet volledig destructief. Reeds het feit
dat hij te maken heeft met het vinden van een mooie uitdrukking, een evenwichtige
zin, vooronderstelt een ethiek - dat wil zeggen, een verhouding tussen schrijver en
eventuele lezer. Iedere esthetica houdt een ethiek in. Maar ik heb de indruk dat uw
idee over mij gebaseerd is op werk dat twintig jaar geleden geschreven is.
Tegenwoordig probeer ik niet een weerzinwekkend of boeiend of aanvaardbaar
beeld van mijzelf te geven.
PLAYBOY:

En hoe staat het met uw schrijven?
GENET:

Van tijd tot tijd werk ik aan mijn stukken - niet elke dag, maar bij vlagen. Eerstdaags
schrijf ik misschien een opera met de grote musicus Pierre Boulez, die deze winter
Alban Berg's bewonderenswaardige Wozzeck in de Parijse Opera heeft gedirigeerd.
De rest van de tijd leef ik, als iedereen, in een toestand die bijna op het imbeciele
af is.
PLAYBOY:

Blijft u schrijven omdat u dit wilt of is dit eenvoudig een manier geworden om aan
de kost te komen?
GENET:

Ik voel me verantwoordelijk voor de mij toegemeten tijd. Daar wil ik iets mee doen
en het beste dat ik ermee kan doen, is schrijven. Niet dat ik tegenover anderen
verantwoordelijk ben. Ik ben zelfs niet tegenover mezelf verantwoordelijk. Misschien
ben ik verantwoordelijk tegenover God, over Wie ik niet kan spreken, daar ik niet
veel van Hem afweet.
PLAYBOY:

Ondanks het feit dat u uw leven aan het ‘kwade’ hebt gewijd, gelooft u toch in God?
GENET:

Ik geloof dat ik in Hem geloof. Ik geloof niet erg in de mythologie van de catechismus.
Maar waarom heb ik het gevoel dat ik verantwoording moet afleggen voor de tijd
die ik leef door te bevestigen wat mij het kostbaarst toeschijnt? Niets verplicht mij
daartoe; niets zichtbaars dwingt me. Waarom heb ik dan dat sterke gevoel dat ik
moet? In het verleden werd die vraag opgelost door het schrijven. De opstand van
mijn jeugd, de opstand van mijn jongelingschap, was een verzet tegen de vernedering
die ik onderging, een aanval op mijn diepste geloof - maar geloof in wat?
PLAYBOY:

Sommigen van uw vrienden hebben het gevoel dat u nog rebelleert - maar nu eerder
tegen de verlokkingen van het succes dat zo laat kwam dan tegen de vernedering
van uw vroegere onthouding daarvan. U vertelt ons dat er van over de gehele wereld
flinke royalty's binnenkomen; toch lijkt u, en bent u volgens zeggen, bijna berooid.
Wat doet u met al dat geld?
GENET:

Dat gaat u niets aan.
PLAYBOY:
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Wel, afgezien van wat tweedehands meubeltjes zien we hier in dit schamele vertrek
alleen maar zeven boeken, een wekker, een koffer, een pak en drie overhemden plus dan de kleren die u aan hebt. Is dat het enige dat u bezit?
GENET:

Ja. Waarom zou ik meer hebben? Mijn armoede is die der engelen. Bezit en zo kan
me niets verdommen. Als ik naar Londen ga, reserveert mijn agent soms een kamer
in het Ritz voor me. Maar wat moet ik met voorwerpen en weelde? Ik schrijf en dat
is voldoende.
PLAYBOY:

Hebt u eventueel een einddoel waarop uw leven gericht is?
GENET:

Op de vergetelheid. De meeste van onze daden bezitten het vage en nietszeggende
van het bestaan van de zwerver. Zelden doen we bewust een poging die staat te
boven te komen. Ik kom die te boven door te schrijven.
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Jean Genet
Dagboek van de dief
Fragment
Vertaling C.N. Lijsen
De kleding van de dwangarbeiders is roze en wit gestreept. Als ik luisterend naar
mijn hart, een wereld uitkies waarin ik behagen schep, dan heb ik tenminste de
macht er de vele betekenissen in te ontdekken die ik erin wil zien: er bestaat een
nauwe relatie tussen bloemen en gevangenen. De broosheid en fijnheid van de
*
eerste zijn van dezelfde aard als de ruwe gevoelloosheid van de laatsten. Als ik
een dwangarbeider - of een misdadiger - moet uitbeelden zal ik hem met zoveel
bloemen tooien dat hij eronder verdwijnt en er zelf een wordt, een reusachtige,
nieuwe bloem. In de richting van wat men noemt het kwade heb ik uit liefde een
avontuur nagejaagd dat me in de gevangenis bracht. De mannen die bestemd zijn
voor het kwaad zijn misschien niet altijd schoon van uiterlijk, maar ze bezitten
tenminste mannelijke deugden. Uit eigen wil, of door een toeval dat voor hen gekozen
heeft, dompelen ze zich met een helder bewustzijn en zonder klagen onder in een
verwerpelijk en schandelijk element gelijk aan dat waarin de liefde, als deze diep
†
is, de menselijke wezens stort. Het erotische spel onthult een naamloze wereld die
ontsloten wordt door de nachtelijke taal van geliefden. Deze taal laat zich niet
neerschrijven. Zij wordt 's nachts met hese stem in het oor gefluisterd. Bij het
aanbreken van de dag is alles vergeten. Terwijl ze de deugden van uw wereld
afwijzen, nemen de misdadigers het met de moed der wanhoop op zich een verboden
wereld

*
†

Mijn onrust is het heen en weer schommelen tussen het een en het ander.
Ik spreek van de ideale dwangarbeider, van een man bij wie alle kwaliteiten van de gestrafte
samenkomen.
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te scheppen. Ze nemen het op zich daarin te leven. De lucht is er walgingwekkend:
zij kunnen erin leven. Maar - misdadigers leven ver van u vandaan - evenals in de
liefde keren zij zich af en houden mij af van de wereld en haar wetten. Hun wereld
ruikt naar zweet, sperma en bloed. Kortom, zij geeft mijn lichaam en mijn dorstige
ziel devotie. Omdat het kwade deze erotische factoren bevat, bijt ik me erin vast.
Mijn avontuur dat nooit uit innerlijke opstand of uit een zich tekort gedaan voelen
ontstaan is was tot op deze dag niets anders dan één lang paringsverschijnsel,
overladen met een gecompliceerd erotisch ceremonieel (waarbij de symbolische
ceremoniën naar het bagno leidden en erop vooruitliepen). Betekent het bagno de
bekrachtiging en in mijn ogen ook de rechtvaardiging van de afschuwelijkste misdaad,
het is ook het teken van de diepste vernedering. Dat definitieve punt waarheen de
afkeuring van de mensen leidt moest mij de ideale plaats lijken voor de meest
zuivere, dat wil zeggen de meest troebele erotische harmonie waar illustere
asbruiloften worden gevierd. Daar ik hen wil bezingen, maak ik gebruik van wat me
wordt geboden in de vorm van de meest verfijnde natuurlijke sensibiliteit, die al door
de kleding van de gevangenen wordt opgeroepen. Afgezien van de kleur, doet de
ruwheid van de stof aan bepaalde bloemen met lichtbehaarde bloembladen denken,
en dit detail is genoeg om de gedachte aan dwang en schande op natuurlijke wijze
te associëren met iets verfijnds en breekbaars. Deze vergelijking, die me iets over
mezelf vertelt, zou in een andere geest niet opkomen, terwijl de mijne haar niet kan
vermijden. Zo bood ik de gestraften mijn tederheid aan; ik wilde ze aardige namen
geven en hun misdaden - uit kuisheid - met de subtielste metaforen aanduiden
(onder deze sluier was ik mij bewust van de rijke musculatuur van de moordenaar,
de bruutheid van zijn sekse). Stel ik ze me zo niet het liefste voor in Guyana: sterke,
‘harde’ kerels, die hun erectie krijgen omsluierd door de tule van het muskietennet?
En elke bloem laat een zo diepe droefheid in mij achter dat ze allemaal verdriet en
dood schijnen te betekenen. Ik zocht dus door middel van liefde de strafkolonie.
Met elk van mijn hartstochten ver-
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langde ik ernaar, zag ik ernaar uit, ze boden me misdadigers, ze boden me aan hen
aan, of ze waren een uitnodiging tot misdaad. Terwijl ik dit boek schrijf keren de
laatste bagnogevangenen naar Frankrijk terug. Het staat in de kranten. Een
troonopvolger voelt dezelfde leegte wanneer de republiek hem van zijn wijding
berooft. Het einde van het bagno belet ons om met een levend bewustzijn binnen
te gaan in de mythische, onderaardse regionen. Men heeft ons de meest dramatische
scène eenvoudig afgenomen: onze uittocht, de inscheping, de processie op zee
met gebogen hoofden. De thuisreis, dezelfde processie in omgekeerde richting,
heeft geen zin meer. De vernietiging van de strafkolonie betekent voor mij een soort
straf van de straf: ik word gecastreerd, men opereert mijn schande weg. Zonder
zich erom te bekommeren of daardoor onze dromen van hun glorie beroofd worden,
maken ze ons voortijdig wakker. De gevangenissen thuis hebben hun eigen macht,
het is niet hetzelfde.
Het is tweederangs. Die elegante, licht genegen gratie is eruit verbannen. De
atmosfeer is er zo zwaar dat je je er voort moet slepen. Je kruipt er doorheen. De
gevangenissen thuis staan stijver overeind, donkerder en strenger, de plechtige en
langzame doodsstrijd van de strafkolonie was de meest volmaakte bloei van het
*
abjecte. Zodat nu de centrale gevangenissen uitpuilen van de boosaardige
mannelijke schepselen, ze worden er zwart van zoals bloed dat volzit met
koolstofhoudend gas. (Ik schrijf ‘zwart’. Het pak van de gedetineerden - de woorden
‘gevangene’ of ‘gevangenschap’ zijn te edel voor ons - dwingt me ertoe: het is van
grove bruine baai.) Naar hen gaat mijn verlangen uit. Ik weet dat men er dikwijls
potsierlijk uitziet in de gevangenis of in het bagno. Op de massieve en klankrijke
sokkel der klompen heeft de gestalte van de gestrafte altijd iets spichtigs. Hun
silhouet wordt op een stompzinnige manier afgebroken

*

De afschaffing ervan betekent voor mij een dusdanig gemis dat ik heimelijk in mezelf en voor
mezelf een ander bagno bedenk - gruwelijker dan dat van Guyana. Ik voeg eraan toe, dat
men van gewone gevangenissen kan zeggen dat ze ‘in de schaduw’ liggen. Het bagno ligt
in de zon. Alles geschiedt er in een onbarmhartig licht en ik kan niet nalaten het te zien als
het zinnebeeld van een helder bewustzijn.
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door een kruiwagen. In het bijzijn van een bewaker laten ze het hoofd hangen en
houden de grote strooien hoed in de hand - ik zou graag willen dat de jongsten deze
versierden met een roos die ze met toestemming van de bewaker gestolen hadden
- of een muts van bruine wol. Ze hebben een houding van ellendige onderdanigheid.
(Als ze geslagen worden moet er echter iets in hen verstijven: de lafaard, de gluiperd,
de lafheid, de gluiperigheid - in de hardste, zuiverste staat van lafheid en gluiperigheid
gehouden - worden door een onderdompeling verhard zoals zacht ijzer wordt
verhard.) Ze volharden in hun serviliteit, daar is niets aan te doen. Zonder de
misvormden en mismaakten te verwaarlozen gaat mijn tederheid in de eerste plaats
uit naar de knappe misdadigers.
- De misdaad heeft lang moeten wachten, zei ik bij mezelf, voor zij zulke volmaakte
exemplaren als Pilorge of Ange Soleil kon voortbrengen. Om hen af te maken (de
term is wreed!) moesten er heel wat toevalligheden samenwerken: bij de knapheid
van hun gezicht, bij de kracht en gratie van hun lichaam moest een neiging voor
misdaad worden gevoegd, én de omstandigheden die misdadigers voortbrengen,
de morele kracht een dergelijk lot te aanvaarden en tenslotte de straf, de wreedheid
ervan, de aangeboren eigenschap die het de misdadiger mogelijk maakt daarin zijn
glorie te vinden, en bij dit alles nog duistere regionen. Als de held vecht tegen de
nacht en overwint, moeten de flarden ervan aan hem blijven hangen. Dezelfde
aarzeling, dezelfde kristallisatie van gelukkige omstandigheden zijn de voorwaarden
voor een zuiver exemplaar van de politieman. De een zowel als de ander is mij lief.
Maar als ik van hun misdaad houd, dan is het voor het deel aan straf dat erbij hoort,
aan ‘smart’ (want ik kan niet geloven dat ze dat niet voorzien hebben). Een van hen,
de vroegere bokser Ledoux, antwoordde de politiemannen glimlachend: ‘Mijn
misdaden? Voor ik ze beging had ik ze kunnen betreuren.’ En daarin wil ik met hen
meegaan opdat mijn liefde in ieder geval haar vervulling vindt.
In dit dagboek wil ik ook de andere redenen niet verhelen waarom ik een dief
werd, de eenvoudigste was wel de noodzaak
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om te eten, in ieder geval werd mijn keuze niet bepaald door opstandigheid,
bitterheid, woede of een ander soortgelijk gevoel. Met een maniakale, een ‘jaloerse’
zorg bereidde ik mij voor op mijn avontuur, zoals men een bed, een kamer voor de
liefde inricht: ik was verlekkerd op de misdaad.
Wat ik geweld noem is een ongebruikte onverschrokkenheid die verzot is op gevaar.
Je leest het in een blik, een manier van lopen, een glimlach, en het woelt iets in je
los. Het brengt je van je stuk. Dit soort geweld is een rust die verontrust. Men zegt
wel eens: ‘Een karakteristieke kop.’ De fijne trekken van Pilorge verriedden een
verregaande gewelddadigheid. De fijnheid vooral was gewelddadig. Het geweld in
de vorm van Stilitano's ene hand als die gewoon doodstil op tafel lag, maakte de
rust verontrustend en gevaarlijk. Ik heb gewerkt met dieven en pooiers, wier autoriteit
mij ontzag inboezemde, maar weinigen toonden zich werkelijk onverschrokken,
terwijl de onverschrokkenste van hen - Guy - niet gewelddadig was. Stilitano, Pilorge,
Michaelis waren lafaards. En Java ook. Er ging iets van hen uit, ook als ze rustig
zaten en stil glimlachten, van hun ogen, hun neusgaten, hun mond, de palm van
hun hand, hun uitpuilende gulp, van het brutale heuveltje van hun kuit onder linnen
of katoen, een woede die somber uitstraalde, die zichtbaar was als een damp.
Maar er is bijna nooit iets dat erop wijst, behalve dan de afwezigheid van de
gewone tekens. Het gezicht van René is in de eerste plaats knap. Zijn opwaarts
gebogen neus geeft hem een schelms uiterlijk, hoewel de lijkkleurige bleekheid van
zijn onrustig gezicht je een verontrustend gevoel geeft. Zijn ogen zijn hard, zijn
gebaren rustig en zeker. Doodkalm ranselt hij in de pisbakken de homo's af, fouilleert
ze en berooft ze en tot besluit geeft hij ze soms, als klap op de vuurpijl, een trap in
hun smoel. Ik mag hem niet, maar zijn rust hypnotiseert me. Hij opereert in het holst
van de nacht, in de buurt van urinoirs, plantsoenen, bosjes, onder de bomen van
de Champs-Elysées, bij stations, bij de Porte Maillot, in het Bois de Boulogne (altijd
's nachts) met een ernst die iedere romantiek uitsluit. Als hij thuiskomt, om
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twee of drie uur in de ochtend, voel ik dat hij verzadigd is van avonturen. Elke plek
van zijn nachtelijk lichaam heeft eraan meegedaan: zijn handen, zijn armen, zijn
benen, zijn nek. Maar hij, onbewust van deze wonderen vertelt mij ervan in korte
duidelijke taal. Uit zijn zak haalt hij zegelringen, trouwringen, horloges, - de buit van
de avond. Hij deponeert ze in een groot glas dat spoedig vol wordt. Hij verbaast
zich niet in het minst over de homo's en hun manieren: ze vergemakkelijken tenslotte
zijn praktijken. Als hij op mijn bed met me zit te praten krijg ik brokstukken van zijn
*
avonturen te horen: ‘Een officier in onderbroek wiens portefeuille hij rolt en die hem,
met zijn vinger naar de deur wijzend, toesnauwt: Eruit!’ Het spottende antwoord van
René: ‘Je denkt zeker dat je hier in het leger bent!’ ‘Een te harde klap op de schedel
van een oude man.’ ‘Iemand die flauw valt als René woest een la met een voorraad
morfine-ampullen opentrekt.’ ‘De leeggeschudde homo die hij dwingt voor hem te
knielen.’ Ik ben een en al oor voor deze verhalen. Mijn leven in Antwerpen wordt
versterkt, zet zich voort in een krachtiger lichaam en met brutalere methoden. Ik
moedig René aan, ik geef hem raad, hij luistert naar me. Ik druk hem op het hart
dat hij nooit het eerst iets moet zeggen.
- Laat die vent maar naar jou toe komen, laat hem maar om je heen draaien. Doe
een beetje verbaasd als hij amoureuze voorstellen doet. Weet bij wie je de onnozele
kan uithangen.
Elke nacht word ik in enkele woorden op de hoogte gebracht. Mijn fantasie dwaalt
er niet vanaf. Mijn opwinding schijnt voort te komen uit het feit dat ik tegelijkertijd
de rol van slachtoffer en van misdadiger op mij neem. Ik laat ze 's nachts uit, ik
projecteer het slachtoffer en de misdadiger die uit mijzelf voortgekomen zijn, ik breng
ze ergens samen, en tegen de ochtend is mijn ontroering groot als ik hoor dat het
weinig scheelde of het slachtoffer was dood en de misdadiger kreeg de strafkolonie
of de guillotine. Zo wordt mijn opwinding verlengd tot in dat gebied van mijzelf:
Guyana.

*

Hij zei: ‘Ik heb hem z'n portefeuille afgenomen.’
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Zonder dat ze het willen zijn de gebaren en lotsbestemmingen van deze jongens
stormachtig. Hun ziel verdraagt een gewelddadigheid, die ze niet gewenst heeft. Zij
werd erdoor getemd. Zij wier gewone klimaat het geweld is, zijn simpel tegenover
zichzelf. De bewegingen waaruit dit snelle en verwoestende leven is samengesteld
zijn ieder apart eenvoudig, strak, duidelijk als de lijnen van een groot tekenaar maar als deze lijnen elkaar in beweging ontmoeten breekt de storm los, de bliksem
die hen of mij doodt. En toch, wat is hun gewelddadigheid vergeleken met de mijne,
die er was om de hunne te aanvaarden, haar tot de mijne te maken, haar voor mezelf
te wensen, haar te veroveren, te gebruiken, haar mezelf op te leggen, haar te kennen,
vooraf te berekenen en haar gevaren te onderkennen en te aanvaarden? Maar wat
was mijn gewelddadigheid, gewenst en nodig voor mijn verdediging, voor mijn
hardheid en strengheid, vergeleken met de hunne die zij als een vloek ondergingen,
die uit een innerlijk vuur opkwam tegelijkertijd met een licht van buiten dat hen in
vuur en vlam zet en ons verlicht? Wij weten dat hun avonturen kinderachtig zijn. Zij
zelf zijn dwazen. Ze zijn bereid te doden of zich te laten doden voor een spelletje
kaart waarbij de tegenstander - of zijzelf - vals speelde. En toch, dank zij zulke
jongens zijn de tragedies mogelijk.
Een dergelijke definitie van gewelddadigheid - door middel van zoveel
tegenstrijdige voorbeelden - toont u dat ik de woorden niet gebruik om een
gebeurtenis of de held ervan beter te beschrijven, maar om u iets over mezelf te
vertellen. Om mij te begrijpen moet de lezer mijn medeplichtige worden. Niettemin
zal ik hem waarschuwen zodra ik door mijn lyriek de grond onder mijn voeten verlies.
Stilitano was groot en sterk. Zijn gang was tegelijk soepel en zwaar, kwiek en
langzaam, wiegend; hij was behendig. Een groot deel van zijn macht over mij - en
over de hoeren van de Barrio Chino - lag in zijn gewoonte om het speeksel van zijn
ene wang naar zijn andere te laten gaan en het soms als een sluier voor zijn mond
op te blazen. ‘Waar haalt hij al dat spuug vandaan,’ vroeg ik mij af, ‘uit welke diepten
stijgt het op, zo zwaar en wit? Mijn
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speeksel zal nooit die olieachtigheid of die kleur krijgen. Het zal altijd maar een
glasdun doorzichtig en broos belletje blijven.’ Het is dus niet meer dan natuurlijk dat
ik mij voorstelde hoe zijn penis eruit zou zien als hij hem speciaal voor mij met zo'n
mooie vloeistof zou bestrijken, met dat kostelijke spinneweb, dat weefsel dat ik
heimelijk de gehemeltesluier noemde. Hij droeg een oude grijze pet met een
gebroken klep. Als hij hem op de vloer van onze kamer gooide, veranderde de pet
plotseling in het kadaver van een arme patrijs met gekortwiekte vleugels, maar als
hij hem opzette, een beetje schuin op een oor, dan ging de tegenoverliggende rand
van de klep omhoog en onthulde de heerlijkste blonde lokken. Moet ik nog over zijn
mooie heldere ogen spreken die hij gewoonlijk bescheiden neersloeg-hoewel van
Stilitano gezegd kon worden: ‘Hij heeft een onbescheiden houding’ - waarover zijn
wimpers zich sloten en zijn wenkbrauwen zo licht en zo blond en zo dicht, dat ze
niet de schaduw van de avond maar de schaduw van het kwaad brachten? Wat zou
tenslotte dat verwarrende gevoel betekenen dat me bekruipt, als ik in de haven
moeizaam en met horten en stoten een zeil in de mast van een schip zie hijsen, dat
zich eerst aarzelend, dan resoluut ontvouwt, als deze tekens niet de symbolen waren
voor mijn liefde voor Stilitano? Ik leerde hem kennen in Barcelona. Hij leefde tussen
bedelaars, dieven, tulejongens en hoeren. Hij was knap, maar het blijft de vraag of
hij die schoonheid niet aan mijn vervallen toestand te danken had. Mijn kleren waren
vuil en versleten. Ik leed honger en koude. Het was de ellendigste periode van mijn
leven.
1932. Spanje werd in die tijd overstroomd door een ongedierte, de bedelaars. Ze
trokken van dorp tot dorp, door Andalusië omdat het er warm is, door Catalonië
omdat het rijk is, maar voor ons was het hele land goed. Ik was dus een luis, en ik
was me daarvan bewust. In Barcelona hielden we ons voornamelijk op in de Calle
Médioda en in de Calle Carmen. We sliepen soms met z'n zessen op een bed zonder
lakens en zodra het dag werd gingen we bedelen op de markten. We verlieten de
Barrio Chino
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in een groep en verspreidden ons dan op de Parallelo, elk met een boodschappentas
aan de arm, want de huisvrouwen gaven ons eerder een prei of een knol dan een
stuiver. Om twaalf uur kwamen we weer thuis en van de oogst kookten we dan ons
potje. Wat ik hier ga beschrijven zijn de levensgewoonten van het ongedierte. In
Barcelona zag ik paartjes van mannen en de verliefdste van de twee zei tegen de
ander:
- Vandaag neem ik de mand.
Hij nam de boodschappenmand en verdween. Op een dag trok Salvador zachtjes
de mand uit mijn handen en zei:
- Ik ga voor je bedelen.
Het sneeuwde. Hij ging naar buiten in de ijzige straat, gekleed in een gescheurd
en gerafeld jasje - de zakken waren losgetornd en hingen erbij - en een hemd dat
stijf stond van het vuil. Zijn gezicht was armoedig en ongelukkig, gluiperig, bleek en
smerig, want we durfden ons niet te wassen met die kou. Tegen de middag kwam
hij terug met groente en wat vet. Hier wijs ik reeds op een van die vreselijke
kwellingen, (vreselijk, want ik zal ze niet uit de weg gaan ondanks het gevaar),
waardoor mij de schoonheid werd geopenbaard. Een oneindige - en broederlijke liefde vervulde mijn lichaan en droeg me naar Salvador. Als ik even na hem het
hotel verliet zag ik hem uit de verte de vrouwen aanklampen. Daar ik wel eens voor
anderen of voor mezelf gebedeld had kende ik de formule: zij verbindt de christelijke
religie met de liefdadigheid en stelt de arme gelijk aan God; het is een zo deemoedige
emanatie van het hart dat zij de lichte en oprechte adem van de bedelaar die haar
uitspreekt met een geur van viooltjes schijnt te parfumeren. In heel Spanje zeiden
ze in die tijd:
- ‘Por Dios.’
Zonder dat ik hem hoorde, stelde ik me voor hoe Salvador het murmelde voor
alle stalletjes, tegen alle huisvrouwen. Ik bewaakte hem zoals een pooier zijn hoer
bewaakt, maar met welk een tederheid in het hart. Zo raakte ik door Spanje en mijn
leven als bedelaar vertrouwd met de pracht van de verachtelijkheid, want er was
veel trots voor nodig (dat wil zeggen liefde) om deze vuile en verachte mensen
mooier te maken. Er was heel wat ta-
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lent voor nodig. Dit kreeg ik beetje bij beetje. Al is het me niet mogelijk u het
mechanisme van dit ellendige leven te beschrijven, ik kan tenminste zeggen dat ik
me er langzamerhand toe dwong het als een weloverwogen noodzakelijkheid te
beschouwen. Nooit probeerde ik er iets anders van te maken dan het was, ik
probeerde het niet te verfraaien, het een masker voor te doen, integendeel ik wilde
het juist bevestigen in heel zijn armzaligheid, en de armzaligste tekens werden voor
mij tekens van grootheid.
Het was een hele consternatie toen ik op een avond na een razzia gefouilleerd
werd - ik spreek van een scène die voorafging aan die waarmee dit boek begint en de verbaasde politieagenten onder andere een tube vaseline uit mijn zak haalden.
Ze waagden het er grappen over te maken want er zat gementholiseerde vaseline
in. Het hele bureau - en ik soms ook, zij het niet van harte - lachte zich krom bij het
horen van het volgende:
- ‘Steek je ze in je neusgaten?’
- ‘Pas maar op dat je geen kou vat, anders krijgt die bink van je kinkhoest.’
De kwaadaardige spot van de harde en venijnige Spaanse uitdrukkingen is moeilijk
over te brengen in een penozejargon. Het ging om een tube vaseline waarvan de
onderkant een paar maal omgevouwen was. Dat wil zeggen dat hij al gebruikt was.
Te midden van de elegante voorwerpen die uit de zakken van de mannen waren
gehaald die bij deze razzia waren opgepikt, was dit het symbool van de
verdorvenheid zelf, een verdorvenheid die gewoonlijk met de grootst mogelijke zorg
verborgen wordt gehouden, maar ook het symbool van een geheime genade die
me spoedig voor verachting zou behoeden. Toen ik in de cel werd opgesloten en
zodra mijn geest zich voldoende hersteld had om het ongeluk van mijn arrestatie
te boven te komen, liet het beeld van de tube vaseline me niet meer los. De
politiemannen hadden me de tube triomfantelijk laten zien, want daarmee konden
ze hun wraak, hun haat en hun verachting tot uitdrukking brengen. Maar nu werd
dit ellendige, smerige ding, welks bestemming de wereld zo vuig toescheen - ik
bedoel dat geconcentreerde deel van de wereld dat de politie is en in de eerste
plaats
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die bijzondere verzameling Spaanse politiemannen, die naar knoflook, zweet en
olijfolie ruiken maar er welgedaan uitzien, sterk van spierkracht en van morele
zekerheid - me oneindig waardevol. In tegenstelling tot veel dingen die door mijn
tederheid uitverkoren werden kreeg dit geen aureool om zich heen; het bleef op de
tafel een klein tubetje vaseline van grijs lood, kapot en vaal, welks
verbazingwekkende bescheidenheid en wezenlijke verbondenheid met alle gewone
dingen in het kantoor van een gevangenis (de bank, de inktpot, de reglementen, de
meetstok, de geur) mij door de algemene onverschilligheid treurig gestemd zou
hebben, als niet de inhoud van de tube, misschien door het zalfachtige karakter
ervan dat aan een olielamp herinnerde, mij aan een waaklichtje bij een dode had
doen denken.
(Terwijl ik dit kleine voorwerp beschrijf, creëer ik het opnieuw, maar daar
tussendoor komt nu een ander beeld: onder een straatlantaarn, in een straat van
de stad waar ik dit opschrijf zie ik het bleke gezicht van een oud vrouwtje, een plat
vollemaansgezicht, lijkwit en ik zou niet kunnen zeggen of het treurig was of
huichelachtig. Ze sprak me aan, zei dat ze erg arm was en vroeg me om wat geld.
Toen ik dit zachte maanvisgezicht zag wist ik het meteen: het oudje was pas uit de
gevangenis.
- Een dievegge, zei ik bij mezelf. Toen ik doorliep bracht een soort heldere
waakdroom, die diep in mijn innerlijk en niet aan de oppervlakte van mijn geest
leefde, me ertoe te denken dat ik daarnet misschien mijn moeder had ontmoet. Ik
weet niets van haar die mij in de steek liet toen ik in de wieg lag, maar ik hoopte dat
het die oude dievegge was die 's nachts liep te bedelen.
- Als zij het eens was? dacht ik, terwijl ik verder liep. O, als zij het was, zou ik haar
met bloemen bedekken, met gladiolen en rozen en met kussen! Ik zou wenen van
ontroering op de ogen van die maanvis, op dat ronde en dwaze gezicht! Maar
waarom, ging ik voort, waarom zou ik wenen? Mijn geest had maar weinig tijd nodig
om die alledaagse uiting van tederheid te vervangen door andere gebaren, zelfs de
laagste en meest verachtelijke, die ik dezelfde betekenis gaf als de kussen, de
tranen of de bloemen.
- Ik zou het al mooi vinden om op haar te kwijlen, dacht ik,
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terwijl ik overstroomde van liefde (riep het bovengenoemde woord glaïeul (gladiool)
de gedachte op aan het woord glavïaux (klodders speeksel)? Gekwijld op haar
haren, of gekotst in haar handen. Maar ik zou deze dievegge, die mijn moeder was,
hebben aanbeden).
De tube vaseline waarvan de bestemming u wel bekend is riep het gezicht op
van haar die, gedurende een mijmering in de donkere steegjes van de stad, de
meest geliefde van alle moeders was. Deze tube had gediend ter voorbereiding van
zo vele geheime vreugden, op plaatsen die haar discrete banaliteit waardig waren,
dat zij een voorwaarde voor mijn geluk was geworden, zoals mijn bevlekte zakdoek
het bewijs ervan was. Op die tafel was zij de vlag die de onzichtbare legioenen mijn
triomf over de politie verkondigde. Ik zat in de cel. Ik wist dat mijn tube vaseline de
hele nacht zou zijn overgeleverd aan de verachting - het omgekeerde van een
Eeuwigdurende Aanbidding - van een groep sterke, knappe, degelijke politieagenten.
Zo sterk dat de zwakste maar even met één vinger op de tube zou hoeven te
drukken, of er zou, na een korte vieze scheet, een slangetje vet uit komen glijden,
dat in een lachwekkende stilte zou blijven doorstromen. Toch was ik er zeker van
dat dit nietige en nederige ding het tegen hen op kon nemen en alleen al door zijn
aanwezigheid de politie van de hele wereld in opschudding zou kunnen brengen,
en mikpunt worden van minachting, haat en stomme witte woede; - zoals een held
uit een tragedie er vermaak in heeft de toorn der goden aan te wakkeren - daarbij
net zo onverstoorbaar als hij, trouw aan mijn geluk en trots. Ik zou de minst gebruikte
woorden van onze taal willen terugvinden om het te bezingen. Maar ik had er ook
voor willen vechten, er bloedbaden voor willen aanrichten en er een veld in de
*
avondschemering rood voor willen doen kleuren.
De schoonheid van een morele handeling hangt af van de schoonheid van haar
expressie. Als men zegt dat iets mooi is, dan is de schoonheid ervan reeds een
uitgemaakte zaak. Het moet al-

*

Ik zou me inderdaad liever tot bloedens toe hebben laten slaan dan dit belachelijke
gebruiksvoorwerp verloochenen.
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leen nog bewezen worden. Daarvoor zorgen beelden, dat wil zeggen een
overeenkomst met de pracht van de fysieke wereld. Een handeling is mooi als ze
een gezang uitlokt en uit onze keel doet opstijgen. Soms dwingt het bewustzijn
waarmee we aan een daad denken die als verachtelijk bekend staat of de kracht
van de expressie die hem moet aanduiden, ons tot gezang. Het is de schoonheid
ervan die ons het verraad doet bezingen. Dieven verraden zou me niet alleen naar
de morele wereld terugbrengen, dacht ik, maar ook naar de pederastie. Als ik sterk
word, ben ik mijn eigen God. Ik dicteer. Toegepast op mensen betekent het woord
schoonheid voor mij de harmonie van een gezicht en een lichaam, waar soms nog
mannelijke gratie aan toegevoegd kan worden. Dan gaat de schoonheid gepaard
met prachtige, heerszuchtige, superieure bewegingen. We stellen ons voor dat deze
bepaald worden door zeer speciale morele gedragingen, en door dergelijke deugden
in onszelf te cultiveren, hopen we onze armzalige gezichten en zieke lichamen de
kracht te geven die onze geliefden van nature bezitten. Jammer alleen dat deze
deugden die zij zelf nooit bezitten onze zwakheid uitmaken.
Terwijl ik dit schrijf denk ik aan mijn minnaars. Ik wou dat ze ingesmeerd waren
met mijn vaseline, die zachte, enigszins naar menthol geurende pasta; hun spieren
zouden moeten glimmen van die heerlijke doorzichtigheid zonder welke hun meest
geliefde delen minder mooi lijken.
Als er een ledemaat ontbreekt, wordt zoals bekend het overblijvende sterker. Ik
hoopte dat de kracht van de arm die Stilitano verloren had naar zijn geslacht zou
zijn gegaan. Lange tijd had ik mij een stevig lid voorgesteld, een flinke knuppel in
staat tot de ergste onbeschaamdheid, hoewel ik eerst geïntrigeerd werd door dat
wat Stilitano toestond ervan te zien: enkel de, overigens bijzonder duidelijke, plooi
in de blauwe stof van zijn linkerbroekspijp. Misschien zou dit detail minder in mijn
dromen rondgewaard hebben als Stilitano niet elk ogenblik zijn linkerhand erop
gelegd had, en hij niet zoals dames die een revérence maken de stof op de plaats
van de plooi met zijn nagels een beetje samenkneep. Ik geloof niet dat hij ooit zijn
koelbloedig-
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heid verloor, maar bij mij was hij wel bijzonder kalm. Met een onbeschaamd
glimlachje, maar alsof hij er niet bij betrokken was, keek hij toe hoe ik hem aanbad.
Ik weet dat hij van me zal houden.
Ik was zo ontroerd dat ik Salvador, die met zijn boodschappenmand in de hand naar
de deur van ons hotel liep, midden op straat een zoen gaf, maar hij duwde me van
zich af:
- Ben je gek. Straks denken ze nog dat we maricona's zijn!
Hij sprak heel behoorlijk Frans dat hij had geleerd in de omgeving van Perpignan
waar hij elk jaar ging druiven plukken. Beledigd wendde ik me van hem af. Zijn
gezicht was paars. Het had de kleur van een winterrodekool. Salvador glimlachte
niet. Hij was gechoqueerd. - ‘Dat heb ìk; moet hij gedacht hebben, ‘terwijl ik zo vroeg
opgestaan ben om in de sneeuw te gaan bedelen, Jean weet zich niet te gedragen.’
Zijn haar was nat en ruig. Achter het raam werd naar ons gekeken, want de
benedenverdieping van het hotel bestond uit een cafélokaal aan de straat, waar we
door moesten om naar onze kamers te gaan. Salvador veegde met zijn mouw zijn
gezicht af en ging naar binnen. Ik aarzelde. Toen volgde ik hem. Ik was twintig jaar.
Als de druppel die aarzelend aan een neusgat hangt even helder is als een traan,
waarom zou ik hem dan niet met hetzelfde vuur opdrinken? Ik was immers bezig
met de rehabilitatie van het lage. Als ik niet bang was Salvadors verontwaardiging
op te wekken zou ik het in het café hebben gedaan. Maar hij snoof en ik vermoedde
dat hij zijn snot inslikte. Met de mand aan zijn arm liep hij tussen de bedelaars en
ander rapalje door naar de keuken. Hij liep voor me uit.
- Wat is er aan de hand? vroeg ik.
- Je trekt de aandacht.
- Is dat zo erg?
- Je zoent elkaar niet zo maar op straat. Vanavond, als je wilt...
Hij zei dat allemaal met een mokkend gezicht en minachtend. Ik had hem alleen
mijn dankbaarheid willen tonen en hem een beetje willen verwarmen met mijn
armzalige tederheid.
- Wat denk je eigenlijk wel?
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Iemand liep tegen hem op zonder zich te verontschuldigen en scheidde me van
hem. Ik volgde hem niet naar de keuken. Ik sloop naar een bank waar nog een
plaats vrij was bij de kachel. Hoewel ik verzot was op krachtige schoonheid, brak
ik me er het hoofd niet over hoe ik verliefd zou kunnen worden op deze lelijke vunzige
bedelaar die door de minst brutalen nog werd gepest, hoe ik verleid zou kunnen
worden door die schonkige billen... en wat als hij per ongeluk eens een mooi stuk
zou hebben?
De Barrio Chino was in die tijd een soort hol, waarin niet zozeer Spanjaarden als
wel vreemdelingen huisden, allemaal gesjochte en verlopen schooiers. We droegen
soms amandelgroene of lichtgele zijden hemden en versleten espadrilles, en ons
geplakte haar leek wel gebarsten lak. We hadden geen leiders, meer 'n soort
bestuurders. Ik kan er geen verklaring voor geven hoe ze dat werden. Waarschijnlijk
op grond van een reeks voordelige handeltjes bij de verkoop van onze schamele
buit. Zij deden de zaken en maakten ons attent op allerlei klusjes waarvan ze een
niet onredelijk aandeel opeisten. We vormden geen min of meer goed georganiseerde
bendes, maar te midden van die algemene, smerige wanorde in een buurt die naar
olie, urine en stront stonk, was er een troepje schooiers en daklozen dat zich verliet
op enkele anderen die handiger waren dan zij. De jeugd van velen van ons schitterde
van smerigheid, maar er waren er ook die werkelijk een geheimzinnige glans
uitstraalden, jongens wier lichamen, blikken en gebaren een aantrekkingskracht
hadden die ons tot hun speelbal maakte. Op die manier raakte ik aan een van hen
verslingerd. Maar om Stilitano-met-de-ene-hand beter tot zijn recht te laten komen
zal ik nog een paar bladzijden wachten. Laat het genoeg zijn te weten dat hij
verstoken was van elke christelijke deugd. Al zijn luister, al zijn macht vond zijn
oorsprong tussen zijn benen. Zijn penis en dat wat erbij hoort, zijn hele apparaat
was zo mooi dat ik het niet anders weet te noemen dan een voortplantingsorgaan.
Je zou denken dat er geen leven in zat, want het kwam zelden en dan nog langzaam
in opwinding: maar het was wakker. In het duister van een gulp die goed gesloten
was, al was die ook met één hand dichtgeknoopt bracht
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het dat licht voort dat van hemzelf afstraalde.
Mijn liefde voor Salvador duurde zes maanden. Ze was niet wat je noemt
bedwelmend maar wel heel vruchtbaar. Ik was erin geslaagd van dit ziekelijke
lichaam, van dat grauwe gezicht met die schaarse en belachelijk ingeplante baard
te gaan houden. Salvador zorgde voor me, maar 's nachts, bij kaarslicht, zocht ik
in de naden van zijn broek naar de luizen: onze soortgenoten. De luizen bewoonden
ons. Ze gaven een ziel en een aanwezigheid aan onze kleren die, als de luizen eruit
verdwenen weer levenloos waren. We vonden het fijn te weten - en te voelen - dat
die doorschijnende diertjes over ons heen krioelden, en zonder ze nu bepaald
getemd te hebben waren we toch zo met ze vertrouwd dat een luis van een ander
ons afschuw inboezemde. We joegen ze weg maar we hoopten dat de neten overdag
zouden uitkomen. Zonder walging en zonder haat drukten we ze met onze nagels
dood. We gooiden de lijken - of het stoffelijk overschot - niet in de vuilnisbak, maar
lieten ze, bloedend van ons bloed, in ons haveloos ondergoed vallen. De luizen
waren het enige teken van onze welstand, eigenlijk van de keerzijde van de welstand,
maar het was logisch dat als we onze toestand een waardeverandering lieten
ondergaan die haar rechtvaardigde, we daarmee tegelijkertijd het symbool van die
toestand rechtvaardigden. De luizen hadden waarde gekregen, daar ze even nuttig
waren voor de kennis van onze diep gezonken toestand als juwelen voor de kennis
van wat men triomf noemt. Ze waren tegelijkertijd onze schande en onze glorie.
Lange tijd leefde ik in een kamer zonder ramen, alleen met een raampje naar de
gang, waar 's avonds, vijf kleine wrede en tedere, glimlachende of door de kramp
van een moeilijke houding vertrokken gezichten - badend in het zweet - die insekten
zochten waar wij wel iets op leken. Het was goed dat ik te midden van al die diepe
ellende de minnaar van de armste en lelijkste was. Ik kwam daardoor in een
bevoorrechte positie. Ik had het niet gemakkelijk, maar elke overwinning die ik
behaalde - mijn smerige, trots getoonde handen hielpen me om met trots mijn baard
en mijn lange haar te tonen - gaf me de kracht of de zwakheid, dat
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komt hier op hetzelfde neer - voor de volgende overwinning, die in uw taal natuurlijk
een achteruitgang genoemd zou worden. In ieder geval, glans en licht waren ook
in ons leven nodig en als er in dit halfdonker een zonnestraaltje door het raam en
het vuil heendrong dan was er ijzel en rijp, want dat wat een voorteken is van
onaangenaamheden doet ook aan plezierige dingen denken, waarvan het uiterlijke
teken in onze kamer voor ons genoeg was: van kerstmis en nieuwjaarsfeesten
kenden we alleen het begeleidende verschijnsel dat ze voor de feestvierder nog
mooier maakt: vorst.
Het cultiveren van wonden door bedelaars is voor hen ook een middel om een
beetje geld te verdienen - net genoeg om van te kunnen leven - maar ofschoon ze
er in hun armoede toe gebracht kunnen worden door een zekere lamlendigheid,
toch is de hoogmoed die men moet hebben om zich boven de verachting staande
te houden een mannelijke deugd: zoals een rots een rivier splitst zo doorbreekt en
verdeelt de hoogmoed de verachting. Hoe dieper ik afdaal in de verworpenheid,
hoe sterker mijn hoogmoed zal zijn (als ik zelf die bedelaar ben), mits ik de wijsheid
heb - de kracht of de zwakheid - uit een dergelijk lot voordeel te trekken. Naarmate
deze lepra mij meer in haar macht krijgt moet ik haar in mijn macht krijgen en moet
ik tenslotte overwinnen. Ik zal me dus steeds meer gaan vernederen, steeds
walgingwekkender worden, tot een eindpunt dat ik nog niet ken, maar dat door
esthetische zowel als door morele overwegingen bepaald zal zijn. De lepra waarmee
ik onze toestand vergelijk, moet volgens zeggen een irritatie van de weefsels
veroorzaken, de zieke krabt zich: hij krijgt een erectie. In zijn eenzame erotiek troost
de lepra zichzelf en bezingt zijn kwaal. De ellende verhief ons. Dwars door Spanje
voerden we een geheime gesluierde pracht met ons mee, zonder enige arrogantie.
Onze gebaren werden steeds nederiger, steeds zwakker naarmate de gloed van
de deemoed die ons in leven hield intenser werd. Zo ontwikkelde zich mijn talent
om een zo armoedig uiterlijk een hoge zin te geven. (Ik spreek nog niet over literair
talent.) Het was een zeer nuttige discipline voor mij, die het me nog
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steeds mogelijk maakt vertederd te glimlachen om het nederigste afval, of dat nu
menselijk of materieel is, ja zelfs voor braaksel, voor het speeksel dat ik op het
gezicht van mijn moeder laat lopen, voor uw excrementen. Binnen in mij bewaar ik
de gedachte aan mezelf als bedelaar.
Ik wilde zijn als die vrouw die, buiten het bereik van de mensen, haar dochter bij
zich thuis verborgen hield, een wanstaltig, afgrijselijk monster dat gromde en op
handen en voeten liep, stompzinnig en onschuldig. Toen de moeder dit schepsel
ter wereld bracht, was haar wanhoop waarschijnlijk van dien aard dat het de essentie
van haar leven werd. Ze besloot dit monster, dat afschuwelijks dat in haar buik was
ontstaan en gegroeid lief te hebben en in vrome verering op een voetstuk te plaatsen.
Ze richtte in zichzelf een altaar op en conserveerde de idee monstrum. Met
toegewijde zorg, met handen die zacht waren ondanks het eelt van het dagelijks
werk, met de energieke verbetenheid der vertwijfelden, stelde ze zich tegenover de
wereld en tegenover de wereld stelde ze het monster dat de afmetingen aannam
van de wereld en haar macht. Door het monster ontstonden de nieuwe principes
die voortdurend aangevallen werden door de krachten van de wereld die op haar
af stormden, maar tot stilstand kwamen bij de muren van haar woning waar haar
*
dochter was opgesloten .
Maar aangezien we van tijd tot tijd moesten stelen, kenden we ook de zuivere,
aardse schoonheid van de stoutmoedigheid. Voor we gingen slapen kregen we van
de chef, de aanvoerder, onze tips. We gingen bijvoorbeeld met valse papieren naar
verschillende consulaten en verzochten om repatriëring. De consuls, ontroerd of
geërgerd door ons geklaag en onze ellende en smerigheid, gaven ons een
treinkaartje tot de grens. Onze chef verkocht dat weer op het station van Barcelona.
Hij wees ons ook wat er in de kerken gestolen kon worden - wat de

*

Uit de dagbladen vernam ik dat deze moeder na veertig jaar van toewijding haar slapende
dochter en vervolgens het hele huis met benzine of petroleum overgoot en in brand stak. Het
monster (de dochter) kwam om. De oude vrouw (75 jaar) werd uit de vlammen gesleept en
gered, dat wil zeggen, ze moest voor de rechtbank verschijnen.
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Spanjaarden niet durfden - of in de rijke villa's, en hij was het ook die Engelse of
Hollandse matrozen bij ons bracht, aan wie we ons voor een paar peseta's moesten
prostitueren.
We stalen dus bij gelegenheid, en elke inbraak stond ons toe een ogenblik aan
de oppervlakte lucht te komen happen. Een wapenschouw ging aan elke nachtelijke
strooptocht vooraf. De door gebrek aan moed en soms ook door angst verwekte
nervositeit riep een toestand op die aan bepaalde religieuze stemmingen verwant
is. Ik heb dan de neiging in iedere toevalligheid een voorteken te zien. De dingen
worden tekens van geluk. Ik wil de onbekende machten waarvan mij het succes
van het avontuur lijkt af te hangen, gunstig stemmen. Ik probeer ze door morele
handelingen, vooral door barmhartigheid gunstig te stemmen: ik geef vaker en meer
aan bedelaars, ik sta aan oudere mensen mijn plaats af, ik laat ze voorgaan, ik help
blinden de straat over te steken, enzovoorts. Ik gedraag me dus alsof er een speciale
god voor diefstallen is wie morele handelingen welgevallig zijn. Deze pogingen om
een net uit te werpen in de hoop dat de god van wie ik niets weet zich er misschien
in laat vangen, putten me uit, maken me nerveus en begunstigen ook weer die
religieuze toestand. Ze verlenen de diefstal de ernst van een rituele handeling. Hij
wordt werkelijk in het hart van de duisternis voltrokken, waarbij nog komt dat het
meestal inderdaad 's nachts moet gebeuren, als de mensen slapen, in een gesloten
ruimte, misschien met een zwart masker voor. Het lopen op de tenen, de stilte, de
onzichtbaarheid, die we zelfs op klaarlichte dag nodig hebben, de tastende handen,
die in de schaduw gebaren van ongewone gecompliceerdheid en voorzichtigheid
uitvoeren - alleen al het omdraaien van een deurknop vergt een groot aantal
bewegingen, die even schitterend zijn als het facet van een juweel - (als ik goud
ontdek dan heb ik het gevoel dat ik het uit de grond gehaald heb: ik heb continenten
omgewoeld, Zuidzee-eilanden; negers omsingelen mij, ze bedreigen mijn weerloos
lichaam met hun vergiftige pijlen, maar dan begint de genezende werking van het
goud, een grote kracht werpt me terneer of heft me op, de speerpunten gaan
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omlaag, de negers herkennen me en ik hoor bij de stam) - de omzichtigheid, de
fluisterende stemmen, de gespitste oren, de onzichtbare en nerveuze aanwezigheid
van de medeplichtige en het begrijpen van het kleinste teken van hem, alles wordt
geconcentreerd op onszelf, comprimeert ons, maakt van ons een samengebalde
aanwezigheid zoals Guy het zo goed uitdrukt:
- ‘Je voelt dat je leeft.’
Maar in mijn binnenste geeft deze totale aanwezigheid, die mij in een bom
verandert waarvan het geweld mij vreselijk toeschijnt, aan de handeling de ernst,
de uniekheid van een einde - de inbraak, op het moment dat je hem pleegt, is altijd
de laatste, niet dat je denkt dat je geen andere meer zult plegen, je denkt helemaal
niet, maar omdat een dergelijke samenballing van jezelf niet nog eens mogelijk is
(op de spits gedreven zou dat ons uit het leven wegvoeren) - en die uniekheid van
een handeling die zich ontwikkelt (als de bloemkroon van een roos) tot bewuste
gebaren, die zeker zijn van hun doeltreffendheid, van hun broosheid, maar ook van
de gewelddadigheid die ze aan de handeling geven, en die hun ook hier de waarde
van een religieuze rite verlenen. Dikwijls draag ik haar zelfs aan iemand op. Stilitano
was de eerste wie deze eer te beurt viel. Ik geloof dat hij me heeft ingewijd, dat wil
zeggen, de gedachte aan zijn lichaam belette me terug te krabbelen. Aan zijn
schoonheid, aan zijn rustige onbeschaamdheid droeg ik mijn eerste diefstallen op.
Aan de eigenaardigheid ook van die prachtige éénhandige wiens bij de pols
afgehakte hand ergens onder een kastanjeboom, zoals hij vertelde, in een bos in
Midden-Europa lag te rotten. Tijdens de diefstal sta ik met mijn lichaam openlijk te
kijk. Ik weet dat het fonkelt met al mijn gebaren. Aandachtig kijkt de wereld of het
mij lukken zal, hoewel zij hoopt dat ik zal falen. Elke fout moet ik duur betalen, maar
als ik die fout weer goedmaak lijkt het me dat er vreugde heerst in het huis mijns
Vaders. Of ik faal, en als ongeluk op ongeluk volgt dan de strafkolonie. Maar de
dwangarbeider die ‘de schoonheid’ op het spel zette komt onvermijdelijk terecht bij
de wilden, door
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middel van het procédé dat hierboven in het kort als mijn innerlijk avontuur
beschreven is. Als hij in het oerwoud een goudader vindt die door de oorspronkelijke
stammen bewaakt wordt, zal hij door hen gedood of gered worden. Langs een grote
omweg verkoos ik terug te gaan naar het primitieve leven. Eerst heb ik de
veroordeling door mijn ras nodig.
Salvador was voor mij niet iemand om trots op te zijn. Als hij stal dan waren het
hoogstens kleinigheden uit een uitstalling. 's Avonds in de cafés waar we bij elkaar
hokten, sloop hij tussen de knapste jongens als een droevige schaduw naar binnen.
Dit soort leven sloopte hem. Als ik thuiskwam schaamde ik me hem gehurkt op een
bank te vinden, inelkaargedoken met de groengele katoenen deken om zijn
schouders getrokken waarmee hij op koude winderige dagen uit bedelen placht te
gaan. Hij had ook een oude zwarte wollen das die ik weigerde om te doen. Inderdaad,
mijn geest verdroeg, verlangde zelfs naar vernedering, maar mijn jong en energiek
lichaam wilde niet nederig zijn. Salvador zei met een gejaagde treurige stem:
- Zullen we teruggaan naar Frankrijk? We kunnen wel werk vinden op het land.
Ik zei nee. Mijn afkeer van Frankrijk - haat was het niet - kon hij niet begrijpen en
ook niet dat mijn avontuur, als het geografisch gezien in Barcelona eindigde, innerlijk
door moest gaan, steeds dieper, in steeds verdere gebieden in mezelf.
- Ik zal voor je werken. Jij kunt doen wat je wilt.
- Nee.
Ik liet hem op zijn bank zitten in zijn vreugdeloze armoede. Bij de kachel of de
tapkast rookte ik de peuken, die ik overdag opgeraapt had, naast een jonge
hooghartige Andalusiër wiens vuile witte trui zijn tors en zijn biceps overdreven deed
uitkomen. Salvador wreef zijn handen tegen elkaar zoals oude mannetjes doen en
stond op van zijn bank. Hij ging naar de gemeenschappelijke keuken om soep te
koken en een visje te bakken. Op een keer stelde hij me voor naar Huelva te gaan
voor de sinaasappelpluk. Het was op een avond dat hij zoveel vernederingen, zoveel
snauwen had moeten incasseren toen
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hij voor me bedelde dat hij me zowaar mijn geringe succes in de Criolla voor de
voeten durfde gooien.
- Werkelijk, als jij een klant vindt, ben jij eigenlijk degeen die moet betalen, zei hij.
We maakten ruzie waar de eigenaar bij was die ons uit het hotel wilde zetten.
Salvador en ik besloten daarom de volgende dag twee dekens te stelen en ons te
verbergen in een goederentrein die naar het zuiden ging. Maar ik had de handigheid
om diezelfde avond de cape van een karabinier mee naar huis te brengen. Toen ik
langs de dokken liep waar ze altijd op wacht staan, riep een van hen mij. In het
schildwachthuisje deed ik wat hij verlangde. Misschien wilde hij zich na afloop
wassen bij een straatfonteintje zonder dat hij het me durfde zeggen; in ieder geval
liet hij me een ogenblik alleen en ik maakte me uit de voeten met zijn grote zwarte
wollen cape. Die sloeg ik om me heen terwijl ik naar het hotel terugging en zo maakte
ik kennis met het geluk van de dubbelzinnigheid, nog niet met de vreugde van het
verraad, maar reeds ontstond die verraderlijke vermenging die me alle fundamentele
bedenkingen zou doen verloochenen. Toen ik de deur van het café opendeed, zag
ik Salvador. Hij was de meest trieste van alle bedelaars. Zijn gezicht had de kleur
en bijna de samenstelling van het zaagsel waarmee de vloer van het café bedekt
was. Op hetzelfde ogenblik herkende ik Stilitano die tussen een groep ronda-spelers
stond. Onze blikken ontmoetten elkaar. De zijne bleef op mij rusten en deed me
blozen. Ik deed de zwarte cape af en dadelijk begonnen ze erover te onderhandelen.
Zonder er nog aan deel te nemen zag Stilitano het armzalige gesjacher aan.
- Maak een beetje voort als jullie hem hebben willen, zei ik. Beslis. De karabinier
komt me vast zoeken.
De spelers werden wat actiever. Ze waren gewend aan dergelijke argumenten.
Toen ik door het gedrang in de buurt van Stilitano kwam zei hij in het Frans tegen
me:
- Kom je uit Parijs?
- Ja, hoezo?
- Zo maar.
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Hoewel de eerste toenadering van zijn kant kwam voelde ik, toen ik antwoord gaf,
de vertwijfeling van het gebaar waarmee de geïnverteerde een jonge man
aanspreekt. Om mijn onzekerheid te verbergen had ik het voorwendsel dat ik buiten
adem was, de gehaastheid van het ogenblik. Hij zei:
- Je hebt het er aardig afgebracht.
Ik wist dat deze loftuiting slimme berekening was, maar wat was Stilitano (ik wist
zijn naam nog niet) knap tussen al die bedelaars! Zijn ene arm aan het eind waarvan
een enorm groot verband zat, hield hij voor zijn borst alsof hij in een doek hing, maar
ik wist dat de hand ontbrak. Stilitano was geen stamgast van het hotel, noch van
het café, zelfs niet van de Calle.
- Hoeveel kost die cape voor mij?
- Betaal je me?
- Waarom niet?
- Waarmee?
- Ben je bang?
- Waar kom je vandaan?
- Uit Servië. Ik kom uit het Legioen. Ik ben gedeserteerd.
Ik was opgelucht. Vernietigd. De opwinding schiep een leegte in mij die werd
gevuld met de herinnering aan een bruiloftsscène. Op een bal waren soldaten met
elkaar aan het dansen en ik keek naar hun wals. Ik kreeg toen de indruk dat twee
legionairs volledig onzichtbaar werden. De ontroering toverde ze weg. Bij het begin
van ‘Ramona’ was hun dans nog kuis, maar zou dat zo blijven, als ze elkaar in de
echt verbonden door onder onze ogen een glimlach uit te wisselen, zoals geliefden
ringen uitwisselen? Op alle bevelen van een onzichtbare geestelijkheid antwoordde
het Legioen: ja. Elk van hen was tegelijk het paar, gesluierd in tule en gekleed in
een parade-uniform (wit leer, vuurrode en groene tressen). Ze wisselden aarzelend
hun mannelijke tederheid en hun vrouwelijke ingetogenheid uit. Om hun ontroering
op het hoogste punt te houden maakten ze hun dans lichter en langzamer, terwijl
hun jongeheren, verstijfd door de vermoeienissen van een lange mars, elkaar achter
een barricade van ruwe stof roekeloos bedreigden en uitdaagden. De verlakte

Randstad 8-10

39
leren kleppen van hun kepies stieten zachtjes tegen elkaar. Ik voelde dat ik niet
tegen Stilitano was opgewassen. Ik wilde slim te werk gaan:
- Dat bewijst nog niet dat je kunt betalen.
- Je kunt me vertrouwen.
Dit harde gezicht en dit welgeschapen lichaam vroegen me vertrouwen te ebben!
Salvador keek naar ons.

Randstad 8-10

40

Vladimir Majakovski
Een wolk in broek
Vierluik met poëtische held (1914-1915)
Fragment
Vertaling Marko Fondse
[Proloog]
Uw denktrant dagdroom in uw hersenpap
als een vervette butler in een mottige fauteuil
kom ik te sarren met een bloedige lap hart,
mij te bezatten aan mijn hoon, venijnig vuil.
Geen haartje grijs loopt door mijn zielement
waar geen seniele zachtheid is te vinden.
De wereld tartend met mijn macht van stem
verplaats ik mij iets moois
van tweeëntwintig.
Tederen!
Gij zet de liefde voor luit en strijkers.
De pummel stelt zich met pauken tevreden.
Tracht als ik uw binnenst buiten te trekken
u tot enkel lip te verkleden.
Kom bij mijn adepten,
uit uw boudoir met naaldwerk
ambtenares van de engelenliga,
waardige ongerepte
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die net zo rustig lippen doorbladert
als een kok een deel recepten.
Naar keuze ben ik de vleselijk wrede
uit het hemelse stalenboek,
naar keus
ook onberispelijk teder geen man, maar een wolk in broek.
Daar is voor mij geen Nice, geen bloemrijk lustoord.
Ik verheerlijk als poëtisch peter
manvolk zo belegen als een rustoord
en vrouwen als een spreekwoord zo versleten

I
U dacht de koorts te horen tieren?
't Gebeurde - wacht
't gebeurde in Odessa.
Maria had gezegd: ‘Ik kom bij vieren.’
Tegen zessen.
Acht
Negen.
Tien.
De avond verliet
voor de ijzing der nacht
zijn post in de vensters,
makaber
decembers.
In mijn lamme rug hinnikt de lach
der kandelabers.
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U zoudt me niet hebben herkend:
een taaie bonk spier
krimpend
van zeer.
Wat wil zo'n blok van een vent?
Heel wat. En meer.
Het heeft immers geen belang
meer dat ik besta uit brons
en mijn hart uit ijzer en kou.
's Nachts wil enkel mijn klank
verloren gaan in het dons
van de vrouw.
Ik sta
massaal
aan 't raam gekromd
en smelt er mijn voorhoofd in.
Of er nog liefde van komt?
En dan,
liefde of kruimelmin?
Grote liefde, een lijf als het mijne?
Het wordt wel een kleine
aanminnige liefde.
Zij wordt al schichtig van autosirenes.
Pony's en jinglebells blieft ze.
In de clinch
met de regennacht
met zijn pokkenkop oog in oog
sta ik nog steeds
en wacht
door de dreun van de stedelijke grondzee bestookt.
Middernacht, lemmer bloot,
haalt in
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haalt uit
in amok
en velt bij de twaalfde stoot
het uur als de bijl een hoofd op het blok.
Aan 't venster ballen zich buien grijs
tot jankende
grimassen samen
alsof het koor chimera's krijst
aan de nokken van Notre Dame.
Kreng!
Is het haast uit met de pret?
Mijn mond verslijt aan het schreeuwen.
Ik luister:
een zenuw
springt op,
steels
als een zieke van bed.
Aanvankelijk blijkt dat gaan
nog niet meevalt,
dan neemt hij opgewonden
een keurige aanloop
en danst met een nieuwkomend tweetal
een razende tarantella van wanhoop.
Beneden ploft de plaaster uit het plafond.
Zenuwen
groot
en klein
in stoeten
springen bezeten rond
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maar gaan
al rap door de voeten.
Dan sopt de nacht door het verblijf als modder
en strikt de beurse blik in waterplanten.
Plots gesmijt met deuren
alsof de herberg klappertandt en
stottert.
Binnen kwam je
‘dáár dan’ - onbehouwen
en zei
heftig klauwend aan je nappa's
‘Ik ga trouwen
snap je.’
Nou en? Gauw dan!
Trouw dan.
Ik zal het wel rooien.
Kijk
gestolde
emotie
ben ik.
Net de pols
van een dode.
Nietwaar?
U sprak van
‘Geld
Jack London
passie
liefde’,
al wat ik zag
was U: Gioconda
en 't land vol dieven.
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En weg was U.
Met de wenkbrauwkromme in vuur gezet
ga ik, verliefd weerom, uit werven.
Nou?!
Ook in een leeggebrand muurskelet
huizen wel dakloze zwervers.
Sart u me?
‘Minder dan een pauper aan kopeken
bezit gij aan smaragden waanzin’?
Bedenk dat toen Pompeji
Vesuvius witheet gesard had
de stad er aanging!
Gij
Mijne Heren!
Genieters
van bloed
en ontwijding
zwierige Lebemannen hebt gij het ergst van al
wel gezien mijn gezicht
als ik
totaal ben ontspannen?
En voel dat
‘ik’
past in mij maar zozo.
Iemand breekt los uit mijn hoede.
Hallo?
Wie aan de toeter?
Moeder?
Moeder!
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Uw zoon heeft een pracht van een kolder!
Zijn hart vraagt de brandweerspuit.
Zeg aan zijn zusters Ljoeda en Olja:
hun broer kan geen kant meer uit.
Ieder woord van hem,
zelfs de grollen
die hij braakt uit zijn schroeiende keel
storten naar buiten als nakende snollen
uit een brandend bordeel.
Vlees op het vuur!
De lui maar snuiven.
Volk op m'n dak.
Gehelmden.
Glimmend.
Uit die kisten!
Zeg aan de spuitlui
een brandend hart streels te beklimmen.
Laat me.
Ik gooi mijn rode ogen neer als vaten uit hun duigen.
Wacht, met mijn ribbekast als startbaan
spring ik er uit! Ik spring! Ik spring! Ze buigen
door en storten in.
Je springt niet uit je hart man.
In mijn schroeiend hoofd
naar de scheur van mijn mond
wringt zich een kus verkoold voor de sprong naar voren.
Moeder!
Mijn lied komt om.
In de kerk van mijn hart slaat de vlam het koor in!
Verzengde figuurtjes van woorden en cijfers
schieten uit mijn schedel
als kleuters uit een brandend huis vandaan.
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Zo joeg angst
vurige handen ten hemel
langs het smoorheet lijf der
‘Lusitania’.
Honderdogig jaagt brandgloed
aanvlagend uit zee
in de stilte der kamers
het volk aan wal op de zenuwen.
Laatste kreet van mij,
jíj althans jammer
het wee
van mijn branden de eeuwen in.

II
Prijst mij mens!
Ik - voor het genie geen partij zet onder aller vroeger
maaksel een nul.
Nooit ook wens
ik te lezen, wat het dan zij.
Boeken?
Allemaal kul!
Eertijds was dit mijn begrip van
een boek in de maak:
kwam dichtertjelief luchtkens ontplooit hij de lippen
en mét hief hij aan - de begeesterde snaak.
Asjeblief.
Maar wat blijkt geen lied gaat van start
of men ijsbeert zich een beëelting
wijl tartkalm dart door de algen van het hart
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de gekke makreel verbeelding.
Terwijl men zo uit liefdeswee en galen,
de rijmsnaar stemmend, broddelt aan een slaatje
krimpt de straat verkrampt en niet bij tale
verstoken van de kans te schreeuwen en praten.
Wij bouwen parmantig voor heden
onze babelse metropolen
maar God
haalt zijn ploeg
door de steden
en verwart de parolen.
De straat torste haar lot verdoofd.
Gekrijs sloeg steil uit haar keelgat.
Poezele taxi's met opstaande stekels
en pezige koetsen stremden haar strottenhoofd.
Voetgangers - feller dan tering
slopen haar borst plat.
De stad heeft de weg met duister vergrendeld.
En als zij
- alsnog de brok naar een plein heeft gekokhalsd,
bots op een kerkportaal dat haar keel verengt denk je zo:
in koren van aartsangelieke koralen
komt God, beroofd, te straffen de zondige mens!
Maar de straat ging zitten kabalen:
‘Denk om je pens!’
Kruppjes en Krupps zijn de stad aan het schminken de wenkbrauwen op z'n norst,
maar binnensmonds
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liggen krengen van woorden te stinken.
Twee overlevenden enkel gedijen ‘schorum’
en
zo te horen nog - ‘borsjtsj’.
Poëten
weenwaterend handenwringend
ruimen de straat met uitslaande manen:
‘Met deze twee, wee, hoe te bezingen
de vroje
de minne
en bloemkens in dauw van tranen?’
Op het spoor der langharigen
de meute der straat:
studenten
scharrelaars
lichtekooien.
Gijlieden!
Pas op de plaats!
U bent geen paupers,
u hebt het recht niet bijstand te schooien.
Stoergebeend als we zijn en
oergezond moeten wíj dat
volk niet horen maar kelen dat slag
dat zich vastzuigt als gratis bijblad
aan elke tweepersoonspeluw.
Hen soms ootmoedig om hulp
aanklampen?
Bidden om psalmen
en oratoria!
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Zélf zijn wij scheppers in hete dithyramben de dreun van fabrieken en laboratoria.
Wat koop ik voor Faust
naar hemels parket
per feeënraket door Mefisto gesleuteld?
Heus, mij bezorgt
een spijker in mijn laars
nachtmerries erger dan de fantasie van Goethe.
Ik
guldenmondig meest
van wie een iegelijk woord
de ziel verkwikt
het lichaam sterkend
zeg u voorwaar:
van leven 't luttelst spoor
telt meer dan alle mijn gedane of ophanden werken!
Luistert, gij!
Hier predikt u
en huilt het volk te hoop
schreeuwgelipt een nieuwe Zaratoestra!
Wij
met gelaten als een vuilgeslapen sloop
met lippen als een leeggelikte oester
wij
kettinggangers van de stad van dit leprozenhuis
waar goud en vuil ons hun eczeem bezorgen
zijn zuiverder dan zon en zee gekuist
venetiaans lazuur van zomermorgens!
Mij mooi een zorg
dat een Homerus of zo'n licht
geen mensen geeft als wij
van lampenroet pokdalig.
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Wel weet ik
dat de zon verschieten zou op 't zicht
van wat aan goud in onze zielen braak ligt.
Pees en zenuw zijn secuurder dan missaals.
Soebatten, wij? De tijd om genadebrood?
Wij stuk voor stuk
houden de drijfriem van het heelal
in onze tiengeboden!
Op Golgotha's van menige gehoorzaal
bracht mij dit inzicht en getuigenis
en daar is geen geweest
die
niet geschreeuwd heeft en geoordeeld:
‘kruisig
ja kruisig hem!’
Maar voor u
mensen
ook voor u die mij krenktet in steeds heviger genegenheden brand ik.
Gedenkt het
hoe een hond zijn wrede beul de hand likt.
Ik
in de mond van de huidige volksstam
een lange
skabreuze witz
zie over bergen van tijd de komst van
Hem die nog niemand ziet.
Waar vleugellam geen oog tot nu ziet
daagt
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aan het hoofd van de hongerbestie
met de stigma's der revolutie
negentienhonderdzestien.
En onder u ben ik zijn wegbereider
bij elk leed kind aan huis;
per traan die er geschreid werd
sloeg ik mij aan het kruis.
De tijd is nu voorbij om te vergeven.
Ik blakerde mijn ziel - dat teder vormsel.
En dat vergt meer dan zeventig maal zeven
Bastilles te bestormen.
En als gij straks
zijn komst
mij zult verwittigen door muiten
en gij tot hem als tot uw heiland
gaan zult sleep ik
voor u mijn ziel naar buiten
en plet haar eigenbeens
en schenk haar u in bloed gedrenkt als vaandel.

IV
Maria! Maria! Maria!
Toe nou Maria!
Op straat kom ik om.
Je wilt niet?
Wacht?
tot ik
met mijn wangen verschrompeld
door elk beproefd
en deerlijk
kom
en tandeloos mompel
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‘ik ben vandaag
overrompelend eerlijk’.
Maria
zie je
mijn ruggegraat trekt al krom.
De mensen
proppen de straten vol met hun vet in viervoudige kroppen
waaruit zij hun oogjes stulpen
door een halve eeuw wrijven verglaasd
ginnegappend over en weer
daar ik
- alweer mijn mond moet stoppen
met verjaarde beschuit van ranzig soelaas.
Regen heeft de stoepen behuild.
Tussen de plassen knijp
likt een doorweekte dief het lijk van de straat de tegels
en langs de winterse wimpers
jawel! langs de grimmige wimpers uit pegels
leken de tranen af
uit het geloken oog
jawel! van een regenpijp.
Regen likte de voetgangers gelijk een hinderlijk dier
en vette atleten wielden in koetsen glanzend voorbij.
Van overdaad
scheurden de lui
en reuzel droop door de kieren
en uit de koetsen een taaie rivier
van lebberkadetten
en koteletten -
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de spijsbal van een vorige schranspartij.
Maria!
Hoe krijg je een zinnig woord door hun vervette oor heen?
Een vogel
bedelt met zingen
liedert
hongerig schel
Maar ik, Maria, ben maar gewoon een
mens
uitgehoest door een tuberculeuze nacht in Presnja's smerige vingers.
Maria, moet je d'r zo een?
Toe nou Maria!
Mijn stuipende vingers worgen de stalen keel van de bel.
Maria!
De grasmat der straten vult zich met dierlijke woede.
De vingers van het gedrang hebben mijn keel ontveld.
Doe open!
Au!
Zie je - de dameshoeden
prikken mijn ogen vol spelden!
Je deed open.
Kindje!
Wees maar niet bang
omdat mijn ossenschouder
door een plakkende berg klambuikige vrouwen bezet is.
Ik tors immers door mijn bestaan
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miljoenen liefdes groot en louter
en 't miljoenvoud daarvan aan stinkende amourettes.
Vrees niet dat ik
in onweer van ontrouw
opnieuw door de knie ga
voor duizenden knappe persoontjes ‘Majakovski-gezinden!’ dat is nu eenmaal de dynastie van
gebiedsters die in 't hart van een gek ten troon zit.
Kom dichterbij Maria!
Schromelijk bloot
of huiverig schromend,
maar kóm met je mond van bekoring nog pril.
Ik ben met mijn partner hart
nog niet aan mei toegekomen mijn levenskalender
staat pas honderd april.
Tot Tiana,
Maria,
zingt het sonnet van de dichter.
Ik echter
vlees
levensgroot
vraag gewoon om je lichaam
zoals het gebed van de christen
‘heden ons dagelijks brood’.
Maria geef op!
Maria!
Ik vrees hoe je heet te vergeten.
Zo vreest de poëet te vergeten
zekere woorden

Randstad 8-10

56
's nachts
in weeën ter wereld geworpen
in grootte gelijk de Heer.
Koesteren en beheren
zal ik je lijf en leden
gelijk een soldaat
verhunsd op het veld van eer
overtollig
verworpen
zijn enige been beheert.
Je wilt niet
Maria?
Je wilt niet!
Juist!
Dus - ik kan gaan
nors en verstoten
torsen mijn kreupel hart
in tranen gedompelde
last
zoals een hond
zijn verpletterde pootje
van onder de trein
naar zijn mandje strompelt.
Mijn hartebloed zal de weg plezieren,
mijn kleed verkleven tot bloemenloper.
Duizend maal zal de zon de aarde omzwieren
Herodiade
rond het hoofd van de Doper.
En als haar dans het eind mijner jaren
mettertijd nadert
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bloeit daar uit mijn verbloede aders
een spoor naar het huis mijns vaders.
Vuil
van 't logies naast de stoepen
zal ik mij naast hem verheffen
en naar hem overgebogen
fluisteren in zijn oor:
- Meneer God, luister es effe!
Hoe komt u de dagen door
met niets dan die wolkenbloemkool
waar 't embonpoint van uw oog in baadt?
Kom op - weet u wat we leggen een draaimolen aan
om de boom der kennis van goed en kwaad!
Alomtegenwoordige, nergens meer ben je taboe:
we brengen op tafel een wíjn
dat Petrus zelfs, dat sjagrijn,
uit hossen wil in de qui-qua-pou.
Ook gaan we dat Eden weer es met Eva's bevolken.
Eén woord
maat en vannacht nog
sleep ik de mooiste mokkels
voor je van straat.
O.K.?
O nee?
Schud je hoofd daarvoor, warhaar?
Frons je je grijze brauwen?
Dacht je
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dat die gevleugelde hark daar,
achter je,
dat die soms kijk heeft op vrouwen?
Ook ik ben een engel, althans, ik was het als suikeren paaslam zag ik er beeldig uit,
maar ik wil de merries niet langer verrassen
met Sèvres gebeeldhouwde meligheid.
Almachtige, jij verzon een paar armen,
jij verzorgde ons hoofd daartussen, waarom heb je niets verzonnen
dat maakt dat men zonder gemartel
kan kussen kussen en kussen?!
Ik dacht jou als God een vervaarlijke macht een kruimelgod ben je, de kruk bij de les.
Kijk, ik buk
en uit mijn laarzenschacht
ruk ik mijn mes.
Klapwiekende smiechten!
Paradijsvogels, lopen!
Bibber maar, klapper je bleek met dat verending.
En wierookzweter, jou haal ik nog open
van hier tot de keerkring.
Wijkt!
Mij zult u de weg niet versperren.
Lieg ik,
heb ik gelijk ik ben om het even bedaard.
Kijk weer hangt met onthalsde sterren
de hemel erbij als een abattoir.
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U daar
hemel!
Ontbloot
het hoofd!
Ík ga.
Benauwend doof
slaapt het heelal
het geweldige oor gevouwen
over de poot
die verloopt in besterde klauwen.

Aantekeningen
Uw zoon heeft een pracht van een kolder. Deze regel is met toestemming van
Charles B. Timmer overgenomen uit zijn nederlandse versie van Borís Pasternak's
Vrijgeleide, waarin het als citaat voorkomt. Deze vertaling was niet te overtreffen,
tot aan de klank toe adekwaat:... prekrásno bol'en - ... pracht van een kolder.
...kisten - soldatenjargon voor overdegelijk schoeisel.
Lusitania - passagiersschip dat door een duitse onderzeeër op 7 mei 1915 werd
getorpedeerd en in open zee uitbrandde. (Noot van de redaktie der volledige werken
van Majakovski)
Zaratoestra - kennelijk ironisch. Nietzsche behoorde tot het geestesgoed van
Majakovski's tegenstanders (Lev Sjestov, Rozanov, Goemiljov e.a.). Het hierop
rijmende vers is eigen maaksel naar Majakovskiaans voorbeeld. Ook hij bezigt een
door het rijmwoord bepaald beeld.
...Golgotha's van menige gehoorzaal - Majakovski placht met zijn werk de boer
op te gaan. Deze passus doelt op de spectaculaire futuristen-manifestaties in alle
grote steden van het toenmalige Rusland, waarbij Majakovski moeiteloos de
hoofdpersoon was.
Presnja - straat in Moskou waar de familie Majakovski huisde.
Tiana - fancy-naam (niet russisch) uit een gelijknamig ‘liefdes’gedicht van de
toentertijd zeer populaire en nog steeds zeer vulgaire Igor' Severjánin, een van
Majakovski's meest geliefde bêtes noires. In het derde luik wordt hij uitvoerig
‘behandeld’.
Herodiade - bedoeld is Herodes' dochter, de danseres Salomé.
... paaslam - vervult in Rusland de funktie die ten onzent voor de haas is
weggelegd.
... merries - heeft in het russisch ook de betekenis van het nederlandse ‘romige
stoot’ of ‘fijn stuk’.
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Jorge Luis Borges
El hacedor / De maker
Fragmenten
Vertaling A. Sillevis
[9 augustus 1960]
*

Aan Leopoldo Lugones
De geluiden van het plein blijven achter en ik ga de bibliotheek binnen.
Bijna lichamelijk voel ik de aantrekkingskracht van de boeken, de serene
nabijheid van een orde, de tijd op magische wijze gemummificeerd. Links
en rechts, verzonken in hun onbevangen droom, tekenen, in
momentopnamen, de gezichten van de lezers zich af, bij het licht van de
vlijtige lampen, als in de hypallage van Milton. Ik bedenk dat ik die
stijlfiguur al eerder bedacht heb, op deze plek, en daarna dat andere
epitheton, dat ook op deze omgeving slaat, van de woestijndroge kameel
van het Lunarium, en daarna die hexameter van de Aeneis, waarin
dezelfde kunstgreep gebruikt en overspeeld wordt: Ibant obscuri sola sub
†
nocte per umbras.
Dit overpeinzend ben ik bij de deur van uw werkkamer beland. Ik ga
binnen; we wisselen een paar conventionele en hartelijke woorden en ik
geef u dit boek. Als ik me niet vergis, had u niets tegen me, Lugones, en
u zou het fijn gevonden hebben als u een van mijn boeken fijn zou kunnen
vinden. Dat is nog nooit gebeurd, maar deze keer bladert u het boek door
en leest goedkeurend een of ander vers, misschien omdat u er uw eigen
stem in heeft herkend, misschien ook omdat de gebrekkige vormgeving
voor u minder zwaar weegt dan de gezonde theorie.
Op dat punt vervliet mijn droom, zoals water in water. De grote bibliotheek
die me omgeeft staat in de Calle México, niet in de Calle Rodriguez Peña,
en u, Lugones, hebt u begin achtendertig van het leven beroofd. Mijn
ijdelheid en mijn heimwee hebben een onmogelijke scène in elkaar
gedraaid. Dat zal wel zo zijn (zeg ik tegen mezelf) maar morgen zal ook
ik dood zijn en onze tijden zullen in elkaar overvloeien en de chronologie
zal verloren gaan in een wereld van symbolen en op een of andere manier
zal de bewering juist zijn, dat ik u dit boek heb gebracht en dat u het in
ontvangst hebt genomen.
Buenos Aires, 9 augustus 1960
J.L.B.

*
†

Argentijns dichter (1874-1938), schrijver van Lunario sentimental (1909), een
dichtbundel, geheel gewijd aan de maan.
Zij gingen als duisterlingen in de eenzame nacht.
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De maker
Nooit had hij verwijld bij de genietingen van de herinnering. De indrukken gleden
langs hem heen, kortstondig en fel; het vermiljoen van een pottenbakker, het
firmament, beladen met sterren, die tegelijk goden waren, de maan, waar een leeuw
afgevallen was, de gladheid van het koude marmer onder de talmende gevoeligheid
van de vingertoppen, de smaak van wildezwijnevlees, dat hij graag verscheurde
met witte, driftige happen, een Foenicisch woord, de zwarte schaduw die een lans
op het gele zand werpt, de nabijheid van de zee of van vrouwen, de zware wijn
waarvan honing de wrange smaak verzachtte - elk van deze dingen konden heel
de ruimte van zijn ziel in beslag nemen. Hij kende de angst maar ook de woede en
de moed en eens was hij de eerste die een vijandelijke muur beklom.
Onverzadigbaar, nieuwsgierig, onbezonnen, alleen gehoor gevend aan het genot
en de onverschilligheid die daar dadelijk op volgt, trok hij door de bonte wereld en
bekeek, ergens aan een zeeoever, de steden van de mensen en hun paleizen. Op
de drukbezochte markten of aan de voet van een berg met vage top, waar misschien
wel saters huisden, had hij geluisterd naar ingewikkelde verhalen, die hij in zich
opnam zoals hij de werkelijkheid in zich opnam, zonder na te gaan of ze waar of
verzonnen waren.
Allengs liet het schoon heelal hem in de steek; een hardnekkige mistbank wiste
de lijnen van z'n hand uit, de nacht was geen woonplaats meer van sterren, de
aarde was onzeker onder zijn voeten. Alles verwijderde zich en liep dooreen. Toen
hij besefte dat hij langzaam blind werd, gaf hij een schreeuw; de stoïcijnse pudeur
was nog niet uitgevonden en Hector kon vluchten zonder daardoor minder mans te
zijn. Nu zal ik de hemel vol mythologische siddering niet meer zien (zo voorvoelde
hij), en ook dit gezicht niet dat de jaren zullen veranderen. Dagen en nachten
spoelden over deze vertwijfeling aan zijn lichaam, maar op een morgen werd hij
wakker, keek (maar nu zonder ontzetting) naar de in vlekken vervaagde dingen die
hem omringden en had het onverklaarbare gevoel, net als iemand die een muziekstuk
of een
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stem herkent, dat dit alles hem al eens overkomen was en dat hij het met angst,
maar ook met grote vreugde, hoop en nieuwsgierigheid onder ogen had gezien.
Toen daalde hij af naar de diepte van z'n geheugen, die hem eindeloos leek en het
lukte hem uit die roes de verloren herinnering op te diepen die blonk als een geldstuk
in de regen, misschien omdat hij er nooit naar had gekeken, behalve wellicht in een
droom.
Dit was de herinnering. Een andere jongen had hem beledigd en hij was naar z'n
vader gelopen en had hem de zaak verteld. Deze liet hem praten alsof hij hem niet
hoorde of niet begreep en hij nam een bronzen dolk van de wand, een fraaie, met
macht geladen dolk, die de jongen heimelijk altijd begeerd had. Nu hield hij hem in
zijn handen en de verrassing die dat bezit hem bereidde deed de geleden belediging
te niet, maar de stem van z'n vader zei: Laat iemand weten dat je een man bent,
en er lag een bevel in die stem. De nacht maakte de wegen blind; de dolk
omklemmend, waarin een magische kracht lag - dat voorvoelde hij - ging hij de steile
helling af die rond het huis boog en liep naar het strand langs de zee, terwijl hij in
z'n dromen zich Ajax en Perseus waande en de zilte duisternis bevolkt met wonden
en gevechten. Precies de smaak van dat moment was wat hij nu zocht; de rest kon
hem niets schelen: de beledigingen van de uitdaging, het onhandige gevecht, de
terugkeer met bebloed lemmet.
Een andere herinnering, waar ook een nacht in voorkwam en een vage dreiging
van avontuur, sloot daarop aan. Een vrouw, de eerste die de goden hem bedeelden,
had op hem gewacht in de schaduw van een onderaardse grafkelder en hij zocht
haar door gangen heen die als netten van steen waren en langs hellingen die in de
diepte van de duisternis verdwenen. Waarom kwamen deze herinneringen bij hem
boven en waarom kwamen ze zonder bitterheid, louter als een prefiguratie van het
heden?
Met een indringend gevoel van verbazing begreep hij. In deze nacht van zijn
sterfelijke ogen, waarin hij nu afdaalde, wachtten hem eveneens de liefde en het
gevaar. Ares en Afrodite - want reeds hoorde hij vaag (want reeds belaagde hem)
een gerucht van roem en hexameters, een gerucht van mannen die een tempel ver-
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dedigen die de goden niet zullen redden en van zwarte schepen die over zee een
geliefd eiland zoeken, het gerucht van de Odyssea's en Iliades welke hij moest
bezingen en in holronde welving laten weerklinken in de herinnering van de mensen
- dat was zijn lotsbestemming. Deze dingen weten we, maar we weten niet wat hij
voelde toen hij afdaalde naar de laatste schaduw.

Dreamtigers
In mijn kinderjaren was ik een ijverig aanbidder van de tijger: niet de vale tijger van
de graseilandjes van de Paraná-rivier of van het gemengde soort dat in het
Amazone-gebied voorkomt, maar de gestreepte, Aziatische koningstijger, waaraan
alleen krijgers het hoofd kunnen bieden vanuit een burcht die bovenop een olifant
torent. Ik placht eindeloos te blijven staan voor een van de kooien in de dierentuin;
voor mij lag de waarde van grote encyclopedieën en de boeken over natuurlijke
historie in de pracht van hun tijgers. (Ik kan me die afbeeldingen nu nog herinneren:
ik die me niet feilloos het voorhoofd of de glimlach van een vrouw kan herinneren.)
De kinderjaren gingen voorbij, de tijgers en de hartstocht ervoor raakten op de
achtergrond, maar in mijn dromen zijn ze nog. In die ondergelopen of chaotische
landkaart domineren ze nog steeds en dan zó: in mijn slaap ben ik in de ban van
een of andere droom en ineens weet ik dat het een droom is. Dan denk ik altijd: dit
is een droom, zomaar een verzetje van mijn wil, maar nu ga ik me een tijger
scheppen, daar ik een onbeperkte macht heb.
O, ontoereikendheid! Nooit lukt het mijn dromen het begeerde dier te verwekken.
Er verschijnt wel een tijger, dat wel, maar opgezet of zwak, of met onzuivere
vormvariaties, of van een ontoelaatbare afmeting, of nogal vluchtig, of met een
zweem van hond of vogel.
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Dialoog over een dialoog
A: Verdiept in een gesprek over de onsterfelijkheid hadden we de duisternis laten
komen zonder de lamp aan te doen. We konden elkaars gezichten niet zien. Met
een onnadrukkelijkheid en een mildheid die meer overtuigden dan vurigheid,
herhaalde de stem van Macedonio Fernández dat de ziel onsterfelijk is. Hij
verzekerde me dat de dood van het lichaam absoluut onbeduidend is en dat sterven
het nietigste voorval moet zijn dat een mens kan overkomen. Ik speelde met het
mes van Macedonio; ik opende het en sloot het. Uit een harmonika in de buurt klonk
eindeloos de Comparsita, die ontzettende deun waar veel mensen van houden
omdat hun wijsgemaakt is dat hij oud is... Ik stelde Macedonio voor dat we zelfmoord
zouden plegen om ongestoord te kunnen praten.
Z (spottend): Maar ik vermoed dat jullie ten langen leste niet tot dat besluit
kwamen.
A (al helemaal in het rijk der mystiek): Eerlijk gezegd herinner ik me niet of we
die nacht zelfmoord pleegden.

De nagels
Gedweeë kousen strelen hen overdag en leren, met ijzer beslagen schoenen vormen
een stevig omhulsel, maar mijn tenen willen daar niets van weten. Niets anders
interesseert hun dan nagels voortbrengen: hoornige blaadjes, half-transparant en
elastisch, om zich te verdedigen: tegen wie? Onbehouwen en wantrouwig als wat
ook, zijn ze van seconde tot seconde bezig met het prepareren van deze dunne
wapenrusting. Ze trekken zich van het heelal en de extase niets aan en gaan zonder
ophouden door met het fabriceren van wat ijdele uiteinden, die de driftige
Solingenschaar afknipt en nog eens afknipt. Na negentig donkere dagen van
prenatale opsluiting zijn ze met die unieke industrie begonnen. Wanneer ik eenmaal
opgeborgen zal zijn op het kerkhof La Recoleta in een askleurig huis met verdorde
bloemen en talis-
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mans, zullen zij doorgaan met hun taaie arbeid, tot het bederf hen tot matiging noopt.
Hen en de baard op m'n gezicht.

De omhulde spiegels
De Islam beweert, dat op de onherroepelijke dag van het Oordeel elkeen die zich
aan een levend ding vergrepen heeft door er een afbeelding van te maken, met z'n
werken zal herrijzen, en men zal hem bevelen ze tot leven te brengen, en dat zal
hem niet lukken, en hij zal met beeld en al aan het vuur der bestraffing overgeleverd
worden. Ik kende als jongetje al die afschuw voor een verdubbeling of spookachtige
vermenigvoudiging van de werkelijkheid, maar dan als ik voor grote spiegels stond.
Hun feilloos en voortdurend werkzaam-zijn, hun achtervolging van al mijn daden,
hun komische pantomime, hadden toen iets bovennatuurlijks zodra het donker
begon te worden. Een van mijn nadrukkelijke smeekbeden aan God en mijn
schutsengel was dat ze me niet van spiegels zouden laten dromen. Ik weet dat ik
ze angstvallig in het oog hield. Soms was ik bang dat ze zouden beginnen af te
wijken van de werkelijkheid; soms dat ik er mijn gezicht in zou zien, vervormd door
vreemde tegenspoed. Ik heb ervaren dat die vrees op wonderlijke wijze geprojecteerd
ligt in de wereld. Het verhaal is vrij eenvoudig en onprettig.
Omstreeks 1927 leerde ik een stil meisje kennen: eerst per telefoon (want Julia
begon met een stem te zijn zonder naam en zonder gezicht); daarna op de hoek
van een straat tegen het vallen van de avond. Zo had beangstigend grote ogen,
diepzwart glad haar, een smal figuur. Ze was de kleindochter en achterkleindochter
van federalisten, zoals ik van unitariërs, en dat oude, in ons bloed verankerde geschil
was voor ons een band, schiep een betere saamhorigheid met het vaderland. Ze
woonde met haar familie in een groot vervallen herenhuis met een heel hoog plafond
in een atmosfeer van fatsoenlijke armoede, kriegelig en saai. 's Middags - een heel
enkele keer 's avonds - gingen we uit wandelen in de buurt waar ze woonde, in
Balvanera was dat. We
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volgden de muur van de spoorlijn; over Sarmiento bereikten we zelfs een keer de
afgravingen van het Centenario Park. Tussen ons was geen liefde of wat erop kon
lijken: ik voorvoelde bij haar een intensiteit die geheel vreemd was aan erotiek, en
ik was bang voor haar. Het is iets gewoons om aan vrouwen echte of verzonnen
bevindingen uit de jongensjaren te vertellen; zo heb ik haar dan een keer die van
de spiegels verteld en haar daarmee in 1928 het sleutelwoord verstrekt voor een
hallucinatie die zich in 1931 in volle omvang zou openbaren. Ik ben nu juist te weten
gekomen dat ze gek geworden is en dat de spiegels in haar slaapkamer omhuld
zijn, omdat ze daarin mijn spiegelbeeld ziet, dat het hare verdringt, en ze trilt van
angst, hult zich in zwijgen en beweert dat ik haar magisch achtervolg.
Rampzalige slavernij die mijn gezicht, een van mijn vroegere gezichten, te verduren
heeft. Dat verfoeilijke lot van mijn gelaatstrekken moet mij ook wel verfoeilijk maken,
maar het kan me nu niet meer schelen.

Argumentum ornithologicum
Ik sluit mijn ogen en zie een zwerm vogels. Het visioen duurt een seconde of
misschien minder; ik weet niet hoeveel vogels ik zag. Was het aantal ervan bepaald
of onbepaald? De vraag doet een nieuwe vraag rijzen: die van het bestaan van God.
Als God bestaat is het aantal bepaald, want God weet hoeveel vogels ik zag. Als
God niet bestaat, is het aantal onbepaald want niemand kon dan de telling verrichten.
In dat geval zag ik minder dan (laten we aannemen) tien vogels en meer dan één,
maar ik zag niet negen, acht, zeven, zes, vijf, vier, drie of twee vogels. Ik zag een
aantal tussen tien en één, dat niet negen is of acht, zeven, zes, vijf, etcetera. Zo'n
- ongebroken - getal is voor ons niet voorstelbaar; ergo, God bestaat.
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De gevangene
In Junín of in Tapalqué wordt het verhaal verteld. Een jongen verdween na een
overval; men zei dat de Indianen hem hadden geroofd. Zijn ouders zochten hem
tevergeefs; jaren later sprak een soldaat die uit het binnenland kwam hen over een
Indiaan met lichtblauwe ogen die wel hun zoon kon zijn. Die hebben ze tenslotte
gevonden (de kroniek vermeldt de omstandigheden niet en ik wil niet iets dat ik niet
weet verzinnen) en zij meenden hem te herkennen. De man, die was wat de woestijn
en het verwilderde leven van hem hadden gemaakt, kon niet meer de woorden van
zijn moedertaal verstaan, maar liet zich onverschillig en gedwee naar het huis
brengen. Daar stond hij stil, misschien omdat de anderen bleven staan. Hij keek
naar de deur alsof hij niet wist wat dat was. Plotseling boog hij z'n hoofd, gaf een
schreeuw, liep vlug door het voorhuis heen en door de twee lange binnenplaatsen
en verdween in de keuken. Zonder enige aarzeling stak hij zijn hand in de zwart
aangeslagen rookkap en haalde er het mesje met hoornen handvat uit, dat hij daarin
verstopt had toen hij een kleine jongen was. Zijn ogen glansden van blijdschap en
de ouders huilden omdat zij hun zoon teruggevonden hadden.
Misschien volgden op deze herinnering nog andere, maar de Indiaan kon niet
tussen muren leven en op een dag zocht hij weer zijn woestijn op. Ik zou willen
weten wat hij op dat moment van duizeling gevoeld heeft toen het verleden en het
heden in elkaar versmolten; ik zou willen weten of de verloren zoon in die extase
herboren werd en stierf óf dat hij erin slaagde net als bijvoorbeeld een klein kind of
een hond, zijn ouders en zijn huis te herkennen.

Het schijnbeeld
Op een julidag in 1952 verscheen de man die rouwkleren droeg in dat dorpje van
het Chaco-gebied. Hij was groot, mager, een beetje Indiaans, meteen uitdrukkingloos
gezicht als van een idioot of
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van een masker; de mensen behandelden hem met ontzag, niet voor hem maar
voor wat hij voorstelde of misschien al was. Hij koos zich een hut uit vlak bij de rivier;
geholpen door wat buurvrouwen legde hij een houten blad op twee schragen en
plaatste daarop een kartonnen doos met een blondharige pop. Bovendien staken
ze vier kaarsen aan in hoge kandelaars en zetten er bloemen omheen. Het duurde
niet lang of de mensen stroomden toe. Moedeloze oude vrouwen, sprakeloze
kinderen, arbeiders die vol respect hun kurken helm afnamen, defileerden voor de
doos langs en zeiden steeds weer: Mijn innige deelname, generaal. Deze ontving
hen zeer bedroefd aan het hoofdeinde, z'n handen over de buik gekruist als een
zwangere vrouw. Hij stak zijn rechterhand uit om de hand die hem toegestoken
werd te drukken en antwoordde op vaste, berustende toon: Het was het lot. Al het
menselijk mogelijke is gedaan. Een blikken spaarpot kreeg het bedrag van twee
peso's en velen hadden aan éénmaal komen niet genoeg.
Wat voor soort mens (vraag ik me af) bedacht en volvoerde die macabere klucht?
Een fanaticus, een melancholicus, een waanzinnige, of een bedrieger en een
cynicus? Meende hij Perón te zijn toen hij zijn droevige rol van sinistere weduwnaar
speelde? Het verhaal is onaannemelijk maar is toch waar gebeurd en misschien
niet één keer maar vele malen, met verschillende acteurs en met lokale verschillen.
Het geeft in een volmaakt bestek een onwerkelijk tijdvak weer en het is als de
weerspiegeling van een droom of als dat toneelstuk in het toneelstuk, dat men in
Hamlet ziet. De man in rouwkleren was Perón niet en de blonde pop was niet zijn
vrouw Eva Duarte, maar Péron was ook Perón niet en Eva was Eva niet, het waren
onbekende of anonieme mensen (van wie we de geheime naam en het echte gezicht
niet kennen) die een dikopgelegde mythologische scène opvoerden voor de
goedgelovige liefde van de voorstad.
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Delia Elena San Marco
We namen afscheid op een van de hoeken van de Once.
Van het andere trottoir af keek ik nog eens om; je had je omgedraaid en wuifde
me met de hand na.
Een rivier van vervoermiddelen en mensen stroomde tussen ons in; het was vijf
uur in de middag, zo maar een middag; hoe kon ik weten dat die rivier de droevige
Acheron was, de onoverwinnelijke.
We zagen elkaar niet meer en een jaar later was je dood.
En nu roep ik die herinnering weer in me op en kijk ernaar. En ik denk dat hij niet
echt was, want dat er achter het banale afscheid de eindeloze scheiding lag.
Gisteravond ging ik niet uit na het eten en herlas, om deze dingen te begrijpen,
de woorden van de laatste leerstelling die Plato zijn grote meester in de mond gaf.
Ik las dat de ziel kan ontkomen wanneer het vlees sterft.
En nu weet ik niet of de waarheid in deze onheilspellende laatste verklaring ligt
of in het onschuldige afscheid. Want als de zielen niet sterven, klopt het heel goed
dat ze zonder veel nadrukkelijkheid afscheid nemen.
Vaarwel zeggen is de scheiding ontkennen, dat wil zeggen: Nu doen we net of
we uiteengaan maar we zullen elkaar morgen terugzien. De mensen hebben het
afscheidnemen uitgevonden omdat ze weten dat ze op een of andere manier
onsterfelijk zijn, al mogen ze dan overtuigd zijn dat hun bestaan toevallig kortstondig
is.
Delia: eens zullen we deze vage dialoog hervatten (aan welke rivier?) en we zullen
ons afvragen of wij een keer, in een stad die zich in een vlakte verloor, Borges en
Delia waren.

Doden-dialoog
De man kwam uit het zuiden van Engeland op een wintermorgen in het jaar 1877.
Daar hij rossig, atletisch en dik was, kon het niet
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anders of iedereen hield hem voor een Engelsman en inderdaad leek hij opmerkelijk
veel op het oertype van John Buil. Hij droeg een hoge hoed en een vreemd soort
wollen deken met een opening in het midden. Een groep mannen, vrouwen en
kinderen wachtte hem op, vol spanning; velen hadden een streep over hun keel,
een rode lijn, anderen hadden geen hoofd en bewogen zich angstig en weifelend,
als wie in het donker loopt. Ze gingen om de vreemdeling heen staan en achteraan
riep iemand een scheldwoord, maar een ingewortelde vrees hield hen in toom en
tot meer kwam het niet. Voor de anderen uit liep een soldaat met gelige huid en
ogen als stukjes houtskool; zijn verwarde haardos en krachtige baard leken zijn
gezicht te overwoekeren. Tien of twaalf dodelijke wonden tekenden zich als diepe
striemen op z'n lichaam als de strepen op de huid van tijgers. Toen de vreemdeling
hem zag verbleekte hij, liep hem toen echter tegemoet en reikte hem de hand:
‘Wat stemt het mij verdrietig een zo achtenswaardig krijgsman geveld te zien door
de wapenen van het verraad!’ zei hij met vaste stem. ‘Maar ook wat een intense
voldoening het bevel gegeven te hebben, dat de moordenaars voor hun wandaden
aan de galg boetten op de Plaza de la Victoria.’
‘Als u Santos Pérez en de Reinafé's bedoelt, weet dan dat ik hen al bedankt heb,’
zei de bebloede man met langzame nadrukkelijkheid.
De ander keek hem aan alsof hij op zijn hoede was voor een grap of een
bedreiging, maar Quiroja vervolgde:
*
‘Rosas, u hebt me nooit begrepen. En hoe kon u mij ook begrijpen, als onze
lotsbestemmingen zo verschillend waren? U was het beschoren het bevel te voeren
in een stad, die op Europa uitziet en die een van de beroemdste van de wereld zal
zijn; mij, om oorlog te voeren in Amerika's steppen, op schraal land van arme
gaucho's. Mijn rijk was dat van lansen, kreten, zandvlakten en bijna geheime
overwinningen in verloren streken. Wat voor

*

Don Juan Manuel de Rosas, dictator van de Argentijnse republiek, geboren in 1793 te Buenos
Aires, voerde van 1829-1852 een schrikbewind over Argentinië, stierf op 14 maart 1877 bij
Southampton.
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recht geeft dat op een blijvend aandenken? Ik leef en zal vele jaren blijven leven in
de herinnering van de mensen omdat ik op een huifkar door moordenaarshand
gestorven ben, in de streek die Barranca Yaco heet, neergestoken door mannen
met paarden en zwaarden. U heb ik dit geschenk van een moedige dood te danken,
die ik toen niet kon waarderen, maar die volgende generaties niet hebben willen
vergeten. U zult ongetwijfeld wel enige zeer knappe lithografieën kennen en het
interessante werk dat een begaafd iemand uit San Juan heeft geschreven.’
Rosas, die zijn waardigheid had hervonden, keek vol verachting naar hem.
‘U bent een romanticus,’ vond hij. ‘De vleierij van het nageslacht is even weinig
waard als die van de tijdgenoten, die niets waard is en die met een paar leuzen te
verwerven is.’
‘Ik ken uw manier van denken,’ antwoordde Quiroja. ‘In 1852 bood het lot, dat
grootmoedig is of dat u tot op de bodem wilde peilen, u de kans als een man in een
gevecht te sterven. U toonde zich dit geschenk onwaardig, want u was bang voor
de strijd en het bloed.’
‘Bang?’ herhaalde Rosas. ‘Ik die in het Zuiden jonge paarden heb bedwongen
en later een heel land?’
Voor het eerst glimlachte Quiroja.
‘Ik weet wel,’ zei hij langzaam, ‘dat u meer dan een fraai ruiterstukje hebt
weggegeven, volgens de onpartijdige getuigenis van uw opzichters en arbeiders;
maar in die dagen werden in Amerika, en ook te paard, andere fraaie kunsten
vertoond die Chacabuco, Junín, Palma Redonda en Caseros heetten.’
Rosas hoorde hem onbewogen aan en antwoordde dit:
‘Ik hoefde helemaal niet dapper te zijn. Door, zoals u dat noemt, een mooi
ruiterstukje weg te geven, kreeg ik gedaan dat mannen die moediger waren dan ik
voor mij streden en stierven. Santos Pérez, om maar een voorbeeld te noemen, die
met u stierf. Moed is een kwestie van kunnen uithouden; de een verdraagt meer
dan de ander, maar vroeg of laat verflauwt iedereen.’
‘Dat zal wel zo zijn,’ zei Quiroja, ‘maar ik heb geleefd en ben gestorven en tot op
de dag van heden heb ik geen angst gekend.
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En nu zie ik aankomen dat ze me straks uitwissen, dat ze me een ander gezicht en
een ander lot geven, want de geschiedenis heeft zijn bekomst van geweldenaars.
Ik weet niet wie de andere zal zijn, wat ze met mij zullen doen, maar ik weet dat hij
geen vrees zal hebben.’
‘Mij is het voldoende te zijn wie ik ben,’ zei Rosas, ‘en ik wil geen ander zijn.’
‘Ook de stenen willen voor altijd stenen zijn,’ zei Quiroja, ‘en ze zijn dat
eeuwenlang, tot ze in stof uit elkaar vallen. Ik dacht net als u toen ik de dood
binnentrad, maar hier heb ik veel dingen geleerd. Let maar op, we zijn al allebei
aan het veranderen.’
Maar Rosas sloeg geen acht op hem en zei alsof hij hardop dacht: ‘Het zal wel
zijn dat ik niet in de wieg gelegd ben om dood te zijn, maar deze omgeving en dit
gesprek lijken me een droom, en niet een droom die ík droom maar een ander, die
nog geboren moet worden.’
Meer zeiden ze niet, want op dat moment riep Iemand hen.

Het plot
Om z'n afgrijzen volmaakt te maken, ontdekt Caesar, door de ongeduldige dolken
van z'n vrienden in 't nauw gedreven bij het voetstuk van een standbeeld, onder de
gezichten en lemmeten dat van Marcus Iunius Brutus, z'n beschermeling, misschien
z'n zoon, en hij verdedigt zich nu niet meer en roept uit: Ook gij, mijn zoon!
Shakespeare en Quevedo registreren de pathetische kreet.
Het lot houdt van herhalingen, varianten, symmetrieën; negentien eeuwen later
wordt, in het zuiden van de provincie Buenos Aires, een gaucho door andere
gaucho's overvallen, en terwijl hij valt, herkent hij een pleegzoon van hem en zegt
hem met zacht verwijt en weifelende verbazing (deze woorden moet men horen,
niet lezen): Maar waarom! Ze doden hem en hij weet niet dat hij sterft teneinde een
scène zich te laten herhalen.
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Een probleem
Stellen we ons voor dat in Toledo een papier ontdekt wordt met een Arabische tekst
en dat de paleografen met zekerheid verklaren dat het van de hand van die Cide
Hamete Benengeli is, aan wie Cervantes z'n Don Quichot ontleende. In de tekst
lezen we dat de held (die, naar men beweert, gewapend met zwaard en lans, langs
Spanje's wegen trok, en een ieder om welke reden dan ook uitdaagde) aan het eind
van een van zijn vele gevechten ontdekt, dat hij een mens gedood heeft. Daar houdt
het fragment op; het probleem is te raden, of te gissen, hoe Don Quichot daarop
reageert.
Voor zover ik weet, zijn er drie antwoorden mogelijk. Het eerste is van negatieve
aard; er gebeurt niets bijzonders, omdat in de waanwereld van Don Quichot de dood
niet minder gewoon is dan de toverij en het doden van een mens degeen die met
reuzen of tovenaars vecht of meent te vechten, niet van streek hoeft te brengen.
Het tweede is pathetisch. Don Quichot kon nooit helemaal vergeten dat hij een
projectie was van Alonso Quijano, lezer van fantastische verhalen; als hij de dood
ziet en begrijpt dat hij door een droom de schuld van Kaïn op zich geladen heeft,
ontwaakt hij, misschien voorgoed, uit de verdwazing die zijn eigen troetelkind was.
Het derde is misschien het meest waarschijnlijke. Geconfronteerd met de dood van
die man, kan Don Quichot niet aanvaarden dat deze verschrikkelijke daad het werk
is van een delirium; de realiteit van het gevolg wekt bij hem het vermoeden dat er
eerst zo'n zelfde realiteit van de oorzaak was, en Don Quichot zal nooit uit zijn
waanzin bevrijd raken.
Er blijft nog een andere onderstelling over, die vreemd is aan het Spaanse en
zelfs aan het westerse wereldbeeld en die men zich alleen kan denken in een oudere,
meer complexe en vermoeide leefsfeer. Don Quichot - die nu niet meer Don Quichot
is maar een koning uit de hindostanse cyclussen - beseft als bij ingeving bij het lijk
van de vijand dat doden en verwekken goddelijke of magische daden zijn, die
kennelijk boven het menselijk bestel uitgaan. Hij weet dat de dode denkbeeldig is
evenals ook het be-
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bloede zwaard dat zwaar in zijn hand ligt en als hijzelf en heel zijn voorbije leven
en de machtige goden en het universum.

Een gele roos
*

Niet die middag en ook niet de volgende stierf de beroemde Giambattista Marino,
die de eenstemmige monden van de Faam (om een beeld te gebruiken dat hem lief
was) uitriepen tot de nieuwe Homerus en de nieuwe Dante, maar het onbeweeglijk
en stil gebeuren dat daarná plaatsvond was werkelijk het laatste van zijn leven.
Beladen met jaren en roem, lag de man in een groot Spaans bed met gebeeldhouwde
zuilen te sterven. Heel makkelijk kan men zich een paar passen verder een stil
balkon indenken, dat uitzicht geeft op de ondergaande zon en, daaronder, marmeren
beeldhouwwerk, laurierbomen en een tuin met terrassen die zich verdubbelen in
een rechthoekige vijver. Een vrouw heeft een gele roos in een glaasje gezet; de
man mompelt de onvermijdelijkeverzen, die hemzelf, eerlijk gezegd, al een beetje
vervelen:
Purper van de tuin, weilandweelde,
Voorjaarsparel, lenteoog...

Toen was er ineens de openbaring. Marino zag de roos, zoals Adam ze zien kon
in het Paradijs, en hij voelde dat zij in zijn eeuwigheid was, niet in zijn woorden, en
dat we wel kunnen noemen of zinspelen maar niet uitdrukken, en dat de hoge, trotse
boekdelen die in een hoek van de kamer een gouden halfschaduw vormden niet
(zoals zijn ijdelheid gedroomd had) een spiegel van de wereld waren, maar een
ding méér, aan de wereld toegevoegd.
Deze verlichte geestestoestand bereikte Marino op de vooravond van zijn dood,
en Homerus en Dante hebben die misschien ook bereikt.

*

Italiaans dichter (1569-1625).
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De ooggetuige
In een stal, die ongeveer in de schaduw van de nieuwe stenen kerk ligt, zoekt een
man met grijze ogen en grijze baard, languit liggend in de geur van de dieren, nederig
de dood, zoals iemand wel de slaap zoekt. De dag, trouw aan onmetelijke, geheime
wetten, verplaatst steeds de schaduwen in het armoedige verblijf en laat ze in elkaar
overlopen; buiten zijn de geploegde landen, een brede door dode bladeren verblinde
sloot en een enkel wolvespoor in de zwarte klei waar het bos begint. De man slaapt
en droomt, vergeten. Het klokgelui voor het gebedsuur wekt hem. In de rijken van
de Engelse kroon is het luiden van klokken al een van de avondlijke routines maar
de man heeft, als kind, nog het gezicht van Wodan gezien, de goddelijke huivering
en de verblijding, het met romeinse munten en zware gewaden overladen, logge
houten beeld, de offerande van paarden, honden en gevangenen. Vóór het
aanbreken van de dag zal hij sterven en met hem zullen sterven, en niet meer
terugkeren, de laatste direct waargenomen beelden van heidense riten; de wereld
zal een beetje armer zijn, als deze Saks dood zal zijn.
Over bedrijvigheden die de ruimte bevolken en waar een eind aan komt wanneer
iemand sterft, kunnen we ons verbazen, maar één ding, of een oneindig aantal
dingen, sterft in élke doodsstrijd, daargelaten dat er wellicht een geheugen van het
heelal bestaat, zoals de theosofen hebben ondersteld. Indertijd was er een dag die
de laatste ogen uitdoofde die Christus zagen; de slag van Junín en de liefde voor
Helena stierven met de dood van een mens. Wat zal met mij sterven wanneer ik
kom te sterven, welke hartroerende of vergankelijke vorm zal de wereld dan
verliezen? De stem van Macedonio Fernández, het beeld van een roodbruin paard
in de steppe van Serrano en van Charcas, een staafje zwavel in de la van een
mahoniehouten schrijftafel?
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*

Martin Fierro

Vanuit deze stad vertrokken legers die groot leken en die later door de verheerlijking
van de roem groot werden. Na jaren kwam een van de soldaten terug en vertelde,
met een vreemd accent, over gebeurtenissen die hem in plaatsen met namen als
Ituzaingó of Ayacho overkomen waren. Deze dingen zijn nu alsof ze nooit geweest
waren.
Er waren hier twee tirannieke heerschappijen. Onder de eerste hebben enige
mannen met luide stem witte en gele perziken gevent, vanaf de bok van een kar
die van de markt van Plata kwam; een jongetje tilde de punt van het zeildoek op
waarmee ze bedekt waren en zag hoofden van unitariërs met bebloede baard. De
tweede betekende voor velen gevangenis en dood; voor allen een onbehagen, een
smaak van schande in de daden van elke dag, een onophoudelijke vernedering.
Deze dingen zijn nu alsof ze niet geweest waren.
Een man die alle woorden kende, keek met minutieuze liefde naar de planten en
vogels van deze aarde en determineerde ze, misschien voor altijd, en hij schreef
met metaforen van metalen de onmetelijke kroniek van de onstuimige
zonsondergangen en de vormen van de maan. Deze dingen zijn nu alsof ze niet
geweest waren.
Ook hier hebben de generaties die gewone en in zekere zin eeuwige
wisselvalligheden gekend waaruit de kunst z'n materie put. Deze dingen zijn nu
alsof ze niet geweest waren, maar in een hotelkamer, zo in het jaar 1860 en nog
wat, zag een man in z'n droom een gevecht. Een gaucho heft met zijn mes een
kleurling van de grond op en slingert hem weg als een zak beenderen, ziet hem
zieltogen en sterven, bukt zich om het staal schoon te maken, maakt zijn paard los
en bestijgt het langzaam, om niet de indruk te maken van vluchten. Dit wat eens
gebeurde zal zich in het oneindige herhalen; de zichtbare legers verdwenen en een
armzalig duel met messen blijft over; de droom van een enkeling is een deel van
het geheugen van allen.

*

Het nationale epos van Argentinië, door José Hernandez (1834-86).
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Mutaties
In een gang zag ik een pijl die een richting aangaf, en de gedachte kwam bij me op
dat dat onschuldige symbool eens een ding van ijzer was geweest, een
onontkoombaar en dodelijk projectiel, dat het vlees van de mensen en de leeuwen
binnendrong, bij Thermopylae de zon verduisterde en Harald Sigurdsson voor altijd
aan zes voet Engelse bodem hielp.
Een paar dagen later liet iemand mij een foto zien van een Hongaarse ruiter; een
lasso hing in slingers om de hals van zijn rijdier. Dus ervoer ik dat de lasso, die
vroeger door de lucht suisde en de stieren uit het wildpark bedwong, nog slechts
een aanmatigende opschik was van de zondagse tuigage.
Op de Westelijke begraafplaats zag ik een runenkruis, uitgehouwen in rood
marmer; de armen waren gebogen en liepen breed uit en werden door een cirkel
omsloten. Dat vervormde en gebreidelde kruis stelde het andere voor, dat met de
vrije armen, dat weer op zijn beurt de galg voorstelt waaraan een god geleden heeft,
het ‘gemene werktuig’, zoals Lucianus van Samosata die beledigend noemt.
Kruis, lasso en pijl, oude instrumenten van de mens, nu verlaagd of verheven tot
symbolen; ik weet niet waarom zij mij verwonderen, daar er op aarde immers geen
enkel ding is dat niet door de vergetelheid wordt uitgewist of door het geheugen
veranderd wordt en niemand immers weet in welke beelden de toekomst het zal
overbrengen.

Parabel van Cervantes en van Quichot
Z'n Spaanse geboorteland beu, zocht een oude soldaat van de koning troost in de
uitgestrekte landstreken van Ariosto, in die vallei van de maan waar de tijd vertoeft
die de dromen zo rijkelijk verspillen, en bij het gouden beeld van Mohammed dat
door Montalbán geroofd werd.
In milde zelfspot verzon hij de figuur van een lichtgelovige man
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die, in de war geraakt door het lezen van wonderverhalen, er op uit trok op zoek
naar heldendaden en goocheltoeren in prozaïsche plaatsen die El Toboso of Montiel
heetten.
Overwonnen door de werkelijkheid, door Spanje, stierf Don Quichot in z'n
geboortedorp omstreeks 1614. Miguel de Cervantes overleefde hem slechts korte
tijd.
Voor hen beiden, voor de dromer en de gedroomde, was het grondthema de
tegenstelling van twee werelden: de irreële wereld van de ridderromans, de gewone,
dagelijkse wereld van de zestiende eeuw.
Zij vermoedden niet dat de jaren uiteindelijk de tweespalt zouden lijmen, zij
vermoedden niet dat La Mancha en Montiel en de magere figuur van de ridder voor
de toekomstige mensen niet minder poëtisch zouden zijn dan de reizen van Simbad
of de uitgestrekte landstreken van Ariosto.
Want aan het begin van de literatuur is de mythe, en ook aan het eind.
Clínica Devoto, januari 1955

Paradiso, XXXI, 108
Diodorus Siculus vertelt het verhaal van een verbrijzelde, uitgestrooide god; wie
heeft wel niet eens, op een wandeling in de schemering of bij de poging een datum
uit z'n verleden op te diepen, het gevoel gehad, dat iets oneindigs verloren was
gegaan?
De mensen hebben een gezicht verloren, een niet herkrijgbaar gezicht, en allen
zouden die pelgrim willen zijn (in een droom gezien in het empyreum, onder de
Roos) die in Rome de zweetdoek van Veronica ziet en gelovig mompelt: Jezus
Christus, mijn God, waarachtige God: dit was dus je gezicht?
Er is een gezicht uit steen aan een weg en een inscriptie die luidt: Het ware portret
van het Heilige Gezicht van de God van Jaén; als we werkelijk wisten hoe het
eruitzag, dan hadden we de sleutel tot de gelijkenissen en zouden we weten of de
zoon van de timmerman ook de Zoon Gods was.
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Paulus zag het als een lichtflits die hem omverwierp; Johannes: als de zon wanneer
zij in al haar kracht licht uitstraalt; vaak ook Santa Teresa, badend in de stralen van
rustig licht, maar nooit kon ze de kleur van zijn ogen precies aangeven.
Wij hebben die gelaatstrekken verloren, zoals een magisch getal verloren kan
gaan, dat uit gewone cijfers bestaat; zoals een beeld in de kaleidoscoop voor altijd
verloren gaat. Het kan zijn dat we ze zien en niet herkennen. Het profiel van een
jood in de metro is misschien dat van Christus; de handen die ons aan een loket
enige geldstukken geven zijn misschien een evenbeeld van die welke door enkele
soldaten eens aan het kruis werden genageld.
Misschien houdt zich in elke spiegel een trek van het gekruisigde gezicht
verborgen; misschien is het gezicht gestorven, uitgevaagd, opdat God alle mensen
zou worden.
Wie weet of wij het deze nacht soms in de doolhoven van de droom zullen zien
en het morgen niet zullen weten.

Parabel van het paleis
Die dag liet keizer Amarillo zijn paleis aan de dichter zien. Ze lieten in lange
geledering de eerste westelijke terrassen achter zich, die, als treden van een
onafzienbaar amfitheater, aflopen naar een paradijs of tuin, waarvan de metalen
spiegels en de ineengestrengelde kronkelpaden met jeneverstruiken al duidden op
wat later het labyrint zou zijn. Opgewekt dwaalden zij er rond, eerst als gaven zij
zich over aan een spel, later minder op hun gemak, omdat de rechte lanen ervan
aan een zeer lichte, maar gestadige kromming leden en heimelijk cirkels waren.
Tegen middernacht maakte het waarnemen van dwaalsterren en het welgevallige
offer van een schildpad het hun mogelijk, zich los te maken van die streek die
betoverd leek, maar niet van het gevoel verdwaald te zijn, dát bleef hun tot het eind
toe bij. Daarna liepen ze door ontvangkamers, binnenhoven en bibliotheken en door
een zeshoekige kamer met een wateruurwerk, en op een
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morgen werden ze, vanuit een toren, een stenen man gewaar, die zij daarna
voorgoed uit het oog verloren. Zij staken veel glinsterende rivieren over in kano's
van sandelhout, of een enkele rivier vele malen. Het keizerlijk gevolg reed voorbij
en de mensen vielen te voet, maar op een dag kwamen ze op een eiland, waar
iemand dat niet deed, want hij had nooit de Zoon des Hemels gezien, en de beul
moest hem onthoofden. Hun ogen keken onverschillig naar zwarte haren, zwarte
dansen en ingewikkelde gouden maskers; het werkelijke versmolt met het
gedroomde, of, liever gezegd, was een van de gedaantes van de droom. Het leek
onmogelijk dat de aarde iets anders zou zijn dan tuinen, wateren, prachtige
bouwwerken en figuren. Elke honderd passen doorsneed een toren de lucht; voor
de ogen was de kleur van alle torens gelijk, maar de eerste ervan was geel en de
laatste scharlaken, zo fijn waren de kleurverschillen en zo lang de reeks.
Het was aan de voet van de laatste toren dat de dichter (die als een buitenstaander
de taferelen onderging die allen in verrukking brachten) het korte gedicht voordroeg
dat wij heden onafscheidelijk aan zijn naam verbinden en dat, naar de snedigste
geschiedschrijvers verzekeren, hem de onsterfelijkheid en de dood bezorgde. De
tekst is verloren gegaan; er zijn er die menen dat het uit één regel bestond; anderen,
uit een enkel woord. Wat zeker is, en dat is het ongelooflijke, is dat het gedicht in
z'n geheel en in detail het enorme paleis was met elk beroemd stuk porselein erin
en elke tekening op elk stuk porselein en de halfschaduwen en de lichten van de
schemeringen en elk ongelukkig of gelukkig moment van de glorierijke dynastieën
van sterfelijken, van goden en draken, die erin woonden sinds onheuglijke tijden.
Allen zwegen maar de keizer riep uit: Je hebt me mijn paleis ontrukt! en het ijzeren
zwaard van de beul maaide het leven van de dichter af.
Anderen vertellen het verhaal anders. Er kunnen in de wereld geen twee gelijke
dingen bestaan; de dichter (zo zeggen zij) hoefde alleen maar het gedicht uit te
spreken om te maken dat het paleis terstond verdween, als was het uitgevaagd en
verpletterd door de laatste lettergreep. Zulke legenden zijn natuurlijk niet meer
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dan literaire verzinsels. De dichter was de slaaf van de keizer en stierf als zodanig;
z'n gedicht raakte in vergetelheid omdat het de vergetelheid verdiende en zijn
nakomelingen zoeken nog, en zullen niet vinden, het woord van het heelal.

Everything and nothing
In hem was niemand; achter zijn gezicht (dat zelfs uit de slechte schilderijen van
die tijd te voorschijn komt als een beeltenis die op geen ander lijkt) en achter zijn
woorden, die overvloedig, fantastisch en bruisend waren, was enkel maar wat kou,
een droom die niet door iemand gedroomd werd. Eerst dacht hij dat alle mensen
waren zoals hij, maar de verbazing van een vriend met wie hij een gesprek begonnen
was over die leegte, bracht zijn vergissing aan het licht en liet hem voorgoed voelen,
dat een individu niet moet verschillen van het soort. Soms dacht hij dat hij in de
boeken remedie voor z'n kwaal zou vinden en zo leerde hij het weinige Latijn en het
nog geringere beetje Grieks waarover later een tijdgenoot zou spreken; daarna
meende hij dat het uitoefenen van een elementaire ritus van het mensdom misschien
was wat hij zocht en hij liet zich inwijden door Anne Hathaway, gedurende een lange
juni-siësta. Toen hij zo'n twintig jaar was ging hij naar Londen. Instinctief had hij
zich al bekwaamd in de routine om net te doen of hij iemand was, om z'n niemand-zijn
te camoufleren; in Londen vond hij het beroep waartoe hij was voorbestemd, dat
van acteur, die op het toneel speelt dat hij een ander is voor een menigte personen
die spelen dat ze hem daarvoor houden. Het komediantenwerk bracht hem een
uitzonderlijk geluksgevoel, misschien wel voor het eerst van z'n leven; maar als er
voor het laatste vers was geapplaudisseerd en de laatste dode van het toneel was
gedragen, proefde hij weer de gehate smaak van de onwerkelijkheid. Hij hield op
Ferrex of Tamerlan te zijn en werd weer niemand. In z'n benardheid ging hij andere
helden en andere tragische fabels bedenken. Terwijl het lichaam zijn lichamelijk lot
vervulde, in bordelen en herbergen van Lon-
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den, was de ziel, die het bewoonde, Caesar die niet luistert naar de waarschuwing
van de augur, en Julia, die een hekel heeft aan de leeuwerik, en Macbeth, die op
de hei met heksen praat die tegelijk de Parcen zijn. Niemand was zoveel mensen
als die man, die evenals de Egyptenaar Proteus kon doordringen in de kleinste
details van alle verschijningsvormen van het zijn. Soms liet hij in een verborgen
hoekje van zijn werk een bekentenis achter, overtuigd dat die niet ontcijferd zou
worden; Richard beweert dat hij in de enkelvoudigheid van zijn persoon de rol speelt
van velen, en Jago spreekt de merkwaardige woorden ik ben niet wat ik ben. De
fundamentele identiteit van bestaan, dromen en uitbeelden inspireerde hem tot
beroemde passages.
Twintig jaar lang volhardde hij in die stelselmatige hallucinatie, maar op een
morgen kreeg hij ineens een gevoel van walging en af keer om zoveel koningen te
zijn die door het zwaard gedood worden en zoveel ongelukkige minnaars die bij
elkaar komen, uit elkaar gaan en melodieus zieltogen. Die zelfde dag nog besloot
hij zijn theater te verkopen. Binnen een week was hij teruggekeerd in zijn
geboortedorp, waar hij weer bezit nam van de bomen en de rivier van zijn jeugd en
ze gescheiden hield van die andere die zijn muze verheerlijkt had, en waaraan een
mythologische toespeling en Latijnse woorden glans verleenden. Hij moest iemand
zijn; zo was hij dan een gepensioneerde impresario die fortuin gemaakt heeft en
die zich interesseert voor leningen, rechtsgedingen en kleine woekerhandel. In die
hoedanigheid stelde hij het dorre testament op dat wij kennen, waaruit hij
weloverwogen alles weerde dat op pathetiek of literatuur leek. Vrienden uit Londen
plachten hem in zijn retraite op te zoeken, en dan hernam hij ter wille van hen z'n
rol als dichter.
De geschiedenis meldt verder nog dat hij zich, voor of na het sterven, in het
aangezicht Gods wist en hem zei: Ik, die tevergeefs zoveel mensen ben geweest,
wil er één zijn, mezelf. De stem van God antwoordde hem vanuit een wervelstorm:
Ook ik ben niet; ik heb de wereld gedroomd, zoals jij je werk droomde, mijn
Shakespeare, en tussen de gestalten van mijn droom ben jij, die evenals ik velen
en niemand bent.
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Jorge Luis Borges
De elektriciteit van woorden
Vertaling C.N. Lijsen
Van halftwaalf tot even over twaalf. Zijn moeder, die hem overal vergezelt, ontvangt
me; Borges, een wandelstok op de knieën, zit in het woonvertrek van zijn
appartement in hotel Cervantes. We kennen elkaar al maar ik heb hem in geen jaren
gezien. Zijn blik, waarmee hij ternauwernood ziet, lijkt me even verbaasd en helder
als vroeger. Borges is iemand van formaat: misschien wel de beste schrijver van
het Spaanse taalgebied; zonder enige twijfel het meest aangevallen door de generatie
van de ‘vadermoordenaars’. Persoonlijk geef ik er de voorkeur aan te geloven dat
de revolutie heel wat doelwitten zal grijpen, honger, onderontwikkeling, onwetendheid,
dat is algemeen bekend, alvorens Borges te grijpen. ‘Een reportage,’ zegt hij. ‘U
gaat me zeker vragen of ik verleden jaar in Marienbad ben geweest.’ Ik antwoord
dat ik zelf ook niet erg van reportages houd en dat een half uur te weinig tijd is. Ik
zeg dat ik daarom liever een rij woorden ga opzeggen en hem verzoek er een
antwoord, een definitie, een anekdote, een associatie of een weigering bij te geven.
De methode amuseert hem; een moment is hij bijna enthousiast. ‘Dat is een nieuwe
vorm,’ zegt hij. ‘Bent u de eerste die haar toepast?’ Ik antwoord dat ik het niet weet.
‘Nee, natuurlijk niet,’ zegt hij, ‘niemand is ooit de eerste... Zijn het veel woorden?
Laten we beginnen.’ De antwoorden volgen bijna automatisch: als een onderwerp
hem interesseert, onder de schok van de gedachten worden de woorden geschud,
zijn woorden verlaten de rails en buitelen over elkaar. Hij spreekt heel snel, nu en
dan hakkelt hij een beetje en het is buitengewoon moeilijk de snelle getuigenis, deze
klei-
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ne encyclopedie, die van de hak op de tak springt samen te vatten, het is de vrucht
van het ogenblik, waarvan ik de interpretatie aan de lezer overlaat.
Carlos Peralta
INDIVIDU.

Ik herinner me een traktaat van Spencer, de Engelse filosoof. Spencer
voerde het individualisme zo ver door dat hij zich verzette tegen het officiële geld
en meende dat iedereen maar zijn eigen geld moest slaan. Hij was ook tegen de
legers van de staten, en hij was ongetwijfeld van mening dat legers die aan kleine
compagnieën behoorden het beste was. Wat zou hij wel gezegd hebben van de
Engelse nationalisatie van de spoorwegen? Misschien dat genationaliseerde
compagnieën traag en kostbaar zouden worden zoals dat ook in Argentinië het
geval is geweest. Ik herinner me ook dat mijn vader zich politiek uitgaf voor een
individualistisch anarchist. En ik geloof dat ik mezelf ook een individualistisch
anarchist mag noemen.
SOORT.

Dit woord zegt me niets. Is het eerstvolgende niet ‘genre’?

GOD.

Ik zou zeggen dat het idee van God als een wijs en almachtig wezen, die ons
bovendien liefheeft, een van de gewaagdste scheppingen van de fantastische
literatuur is. Ik had ondanks alles liever dat het idee van God tot de realistische
literatuur behoorde.
POËZIE. Dat is iets zo intiems dat het niet te definiëren is. Men kan slechts definiëren

wat elementair is, maar niet een melodie of de geur van een kop koffie.
COMMUNICATIE.

Communicatie heeft in wezen niets te maken met poëzie. Het
scheppen van poëzie beantwoordt niet aan een behoefte van communicatie. Als
iets dat ik geschreven heb iemand anders bereikt, voel ik dankbaarheid en een
beetje verbazing. Er is een communicatie tot stand gebracht; maar het wezenlijke
van poëzie is de creatie zelf.
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EENVOUD. In literatuur is zij erg moeilijk. Ergens slag van hebben, maakt gekunsteld,

zelfs als men zich er niet van bewust is. Soms lijkt een schrijver eenvoudig, men
zegt dan dat hij schrijft zoals hij spreekt. Maar in plaats van dan aan zichzelf te
denken, denkt de lezer aan andere personen die hij niet goed kent.
DEFTIGHEID.

Schijnbeeld van waardigheid en wijsheid. Vermijden.

BUENOS AIRES.

Wat ik in mijn vele boeken niet heb kunnen definiëren kan ik nu ook
niet in enkele woorden. Maar enige tijd geleden zei ik tegen een Engelse vriendin
hoe oud onze vriendschap was, hoeveel jaar we elkaar nu al kenden; zij antwoordde:
‘Oh, I'm just a bad habit’ (ik ben maar een slechte gewoonte) Buenos Aires is voor
mij ook een slechte gewoonte, die me zeer dierbaar is. En om op mijn vriendin terug
te komen, ik vind dat het zelden voorkomt dat een vrouw met zichzelf spot...
VROUWEN.

Met een zekere triestheid ontdek ik dat ik mijn leven lang aan vrouwen
heb gedacht, als het niet aan de een was dan was het wel aan de ander. Ik meende
landen en steden te zien maar er was altijd wel een vrouw die tussen de dingen en
mij instond. Het is mogelijk dat ik ook liefgehad zou hebben als het anders was
geweest; ik had veel liever gewild dat ik me geheel had kunnen wijden aan het
genoegen van de metafysica, of van de linguistiek of andere dingen.
(De moeder van Borges is in het belendende vertrek met iemand aan het praten.
We kunnen enkele woorden opvangen; Borges legt uit: ‘Mijn moeder heeft het over
de tijd toen ze in de gevangenis zat. Zij spreekt dikwijls over de tijd dat ze in de
gevangenis zat.’ Ik wist het niet. Borges voegt eraan toe: ‘Mijn zuster heeft ook in
de gevangenis gezeten tijdens het Peronisme, zij liet ons weten dat zij het heel goed
had en dat ze verrukt was van de gevangenis die zwarte en witte tegels had en erg
mooi was. Ze sprak zo goed over de gevangenis dat wij het er ons nog erger
voorstelden dan het er was.’ Hij kijkt me aan, gaat bijna op de
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rand van de fauteuil zitten en vraagt: ‘Zullen we doorgaan.’)
DOOD.

Ik denk aan de dood om me over moeilijkheden en onaangename dingen
heen te zetten. Bij moeilijkheden bedenk ik dat ik nog een heel leven vol nieuwe
ervaringen voor me heb. Ik geloof dat men zich door zoiets aangespoord moet
voelen, het overgaan van iets dat in de grond vaststaat naar iets dat - mij tenminste
- nog nooit is overkomen. Niet om de straffen of beloningen - dat zou kinderachtig
zijn -: maar omdat er een nieuw leven begint, of omdat er niets is, wat op zichzelf
ook weer nieuw is.
ZON.

Ik ben bedorven door de literatuur. Ik weet geen antwoord als het over de zon
gaat, ik ben niet gewend rechtstreeks aan de zon te denken, maar aan beelden,
teksten, verhalen over de zon.
BEROEMDHEID.

Wat betreft het weinige wat ik ervan afweet is het ongemakkelijk.
Iemand die beroemd is herkent zichzelf niet geheel in degene die de anderen in
hem zien. Daar wordt niemand beter van. Natuurlijk, de duisternis zal ook wel niet
gemakkelijk zijn en zo zal beroemd zijn slechts benijdenswaardig zijn voor degene
die het nog niet heeft meegemaakt.
URUGUAY.

Ik heb Uruguays bloed. Mijn grootvader is geboren in Montevideo tijdens
het beleg en vocht toen hij zeventien was in Caseros. Bovendien ben ik een neef
van Melian Lafinur, en geparenteerd aan Haedo, ik heb veel banden met Uruguay.
Voor een Argentijn heeft Uruguay een speciale bekoring: de bekoring van een
wezenlijke affiniteit en van de kleine verschillen en nuances; de bekoring van het
verschil in iets wat identiek is... Dat geldt ook voor de vriendschap. In Montevideo
is alles eender, maar er zijn bijvoorbeeld aardewerktegels in de vestibules, en de
klopper zit midden op de deur en niet opzij. Vriendschap tussen volkomen identieke
wezens lijkt me onmogelijk.
DE TIJD.

Ik heb veel geschreven en gedacht over tijd... Maar ik
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zal u een anekdote vertellen: een Argentijnse filosoof en ik hadden eens een gesprek
over tijd en de filosoof zei: ‘Op dit gebied is men de laatste jaren sterk vooruitgegaan.’
Als ik hem iets over de ruimte had gevraagd, dacht ik bij mezelf, had hij zeker
geantwoord: ‘Op dit gebied is men de laatste honderd meter sterk vooruitgegaan.’
Begrijpt u wat ik bedoel: men wacht tot het eind van de maand en men weet alles
over de tijd. Dat is een bekende filosofie.
HET WESTEN.

Ik ben doordrongen van de ideeën van het Westen, maar ik vind dat
de woorden oost en west slecht gekozen zijn. Ik geloof niet dat het christendom het
wezenlijke uitmaakt, behalve als cultuur. Er is een christelijke manier om atheïst te
zijn, een katholieke of protestantse manier... Het is wat onrechtvaardig over het
Westen te spreken voor wat het christendom betreft. Als ik het Westen tot twee
landen moest reduceren, dan zou ik zeggen Griekenland en Israël. Niet Rome, dat
een succursale van Griekenland is. We zijn allemaal een beetje Grieks en
Hebreeuws.
GOEDHEID. Ik geloof niet dat er iemand goed is. Mijn zuster gelooft dat alles wat men

zegt voor het genoegen van anderen moet dienen. Ik heb eens aan Macedonio
Fernandez een anekdote verteld van mijn zuster: toen we klein waren verweet ze
me altijd: ‘Je hebt dat niet gezegd om me een genoegen te doen.’ Macedonio's
commentaar was dat dat misschien kwam omdat we allemaal denken dat we kleine
kinderen zijn die graag willen dat men ze iets geeft. Maar zij geloofde dat je vreugde
moest geven en dat dat op zichzelf een vreugde was.
HONGER.

Ik heb nooit honger gekend behalve in het laatste jaar van de eerste
wereldoorlog. Ik weet er dan ook niet veel van. Ik herinner me dat we in 1918 in
Zwitserland dachten dat we best een beetje meer brood of een korreltje rijst meer
konden gebruiken.
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FICTIE.

Wij weten niet bij welk genre we horen, bij het realisme of bij de fantastische
literatuur; daarom is het moeilijk over fictie te spreken en te weten wat wel en wat
geen fictie is. Wij die schrijven maken soms realisme.
SCIENCE FICTION.

Het lijkt me dat de jongste schrijvers de boeken van Wells uit het
einde van de vorige eeuw niet overtreffen: The Invisible Man. Wells overdreef niet
en ik geloof dat veel tegenwoordige schrijvers chargeren. Het lijkt alsof bij Wells de
eerste man op de maan op de koop toe een onzichtbare man was. Bovendien, vóór
de machine, waren er de magische handelingen: magie schept het wonder, en
misschien is dit het meest afdoende en meest economische redmiddel. Men
aanvaardt het magische element, de ring van Giges, en daarmee uit. Zonder
explicatie; daarom denk ik dat het eens afgelopen zal zijn met de science fiction,
maar niet met de fantastische literatuur.
MAGIE.

Een van mijn Amerikaanse vrienden is voor rekening van een universiteit
een inheems volk gaan bestuderen. Hij heeft zich vertrouwelijk onder de Indianen
gemengd en ten langen leste hebben ze hem uitgenodigd een inwijdingsceremonie
bij te wonen, een van die plechtigheden die op een of andere nacht naar aanleiding
van het dier waarvan men gedroomd heeft, plaatsvinden. Toen hij terug was in zijn
universiteit heeft hij verslag uitgebracht van zijn reis; maar toen hij bij de
inwijdingsplechtigheid kwam heeft hij gezwegen. De ervaring die hij had opgedaan
was te diep om op een frivole wijze te worden verteld aan nieuwsgierigen, en zelfs
om op een kaartje geregistreerd te worden, hoe wetenschappelijk dit ook is.
LATIJNS AMERIKA.

Ik ken bijna niets van Latijns Amerika. Argentinië, Uruguay en ik
ben een paar dagen in Santa Ana do Livramento geweest aan de Braziliaanse
grens, waar ik zo gelukkig was een moord mee te maken. We zaten in een tea-room,
met Amorim, en aan een ander tafeltje zat de lijfwacht van een of an-
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dere hoge piet, een ‘capanga’. Een dronkeman gaat naar hem toe en de capanga
schiet hem twee kogels door zijn lijf. En de volgende dag zat de bewuste ‘capanga’
weer in dezelfde tearoom om een verversing te gebruiken. Dat was het tafeltje
ernaast, maar ik weet alleen wat ze me later verteld hebben en de herinnering
daaraan is helderder dan de realiteit. Ik heb alleen een man gezien die bleef stilstaan
en ik heb het tumult gehoord.
POLITIEK.

Ik bemoei me zo weinig mogelijk met politiek. Ik heb me ermee bemoeid
tijdens de dictatuur, maar dat was geen politiek maar ethiek. Onlangs heb ik me
ook weer beziggehouden met politiek. Ik ben bijvoorbeeld lid geworden van de
Conservatieve Partij. Aangesloten als ik was bij het conservatisme, doet een radicale
overwinning me plezier. En ik geloof dat conservatief zijn in Argentinië een vorm
van politiek scepticisme is.
PLANNEN. Een gedichtenbundel. Een boek over het ontstaan van de Engelse poëzie.

En binnenkort komt er een milonga van mij uit over een muziekstuk van Gustavina.
‘Los dos Lermanos’ heet het stuk. Ik had gedacht het in decimen te schrijven maar
decimen dwingen tot het gebruik van stoplappen. Denk bijvoorbeeld aan dat lied
‘l'ombre tapie sur le tapis’. Als de pampa vergeleken kan worden met een tapijt heeft
niets meer zin en wordt alles absurd, vindt u ook niet. Ik heb het dan ook in kwatrijnen
geschreven, in hetzelfde metrum als Martin Fierro. Nee, ik heb het niet hier.
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Henri Michaux
Denken over het verschijnsel schilderkunst
Vertaling Simon Vinkenoog
De wil, dood van de Kunst
Teken zonder bizondere bedoeling, krabbel werktuiglijk, bijna altijd verschijnen er
gezichten op het papier voor u.
Wie een buitensporig gezichtsleven leidt, verkeert ook in een voortdurende koorts
van gezichten.
Zodra ik een potlood, een penseel ter hand neem, komen ze op het papier, de
een na de ander, tien, vijftien, twintig, te voorschijn. En de meeste wilden.
Ben ik dat, al die gezichten? Zijn het anderen? Gekomen uit welke diepten?
Zouden zij niet eenvoudig het bewustzijn van mijn eigen nadenkend hoofd zijn?
(Grimassen van een tweede gezicht, zoals de volwassen mens die smart heeft, uit
schroom heeft opgehouden om zijn ongeluk te huilen, om meer in de diepte te lijden,
zo zou hij ook hebben opgehouden met grimassen trekken om innerlijk meer
grimasserig te worden.) Achter het gezicht met de onbeweeglijke, verlaten trekken,
simpel masker geworden, kookt een ander gezicht, zeer bizonder beweeglijk, trekt
zich tezamen, suddert in een onverdraaglijke beroering. Achter de verstarde trekken,
wanhopig een uitweg zoekend, de gelaatsuitdrukkingen als een troep huilende
honden...
Uit het penseel, en zo goed en zo kwaad als het maar kan, in zwarte vlekken, zo
vloeien zij uit: zij bevrijden zich.
De eerste keren is men verrast.
Gezichten van verlorenen, van misdadigers soms, niet bekend noch ook helemaal
vreemd (vreemde, verre overeenkomst)... Gezichten van opgeofferde
persoonlijkheden, van de vele keren
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‘ik’ die door het leven, de wil, de eerzucht, het gevoel van rechtschapenheid en
samenhang verstikt en gedood zijn Gezichten die tot het einde toe zullen verschijnen
(het is zo moeilijk definitief te stikken, te verdrinken).
Gezichten van de jeugd, van de angsten uit de jeugd, waarvan eerder het patroon
en de aanleiding verloren gingen dan de herinnering, gezichten die niet geloven dat
alles geregeld is door de overgang naar de volwassenheid, die nog de
verschrikkelijke terugkeer vrezen.
Gezichten van de wil misschien, die ons altijd vooruitgaat, en de neiging heeft
alle dingen vooruit te vormen: Gezichten ook van het zoeken en de begeerte.
Of een allerlaatste soort gedachte (een van de talloze die het denkend pogen
zich niet kan ontzeggen teweeg te brengen, hoewel volslagen nutteloos voor het
begrijpen, maar even weinig te verhinderen als het maken van loze gebaren aan
de telefoon)... alsof men bij voortduring in zichzelf een vloeiend gezicht vormde,
plastisch en plooibaar volmaakt, dat zich zou vormen en vervormen overeenkomstig
de gedachten en de indrukken die zij bij wijze van automatisme in een plotselinge
synthese modelleren, de ganse lange dag en als het ware in een film.
Oneindige menigte: onze clan.
Het is niet in de spiegel dat men zich moet beschouwen.
Mensen, kijk naar uzelf op het papier.
Hoe kan men zo koelbloedig zijn, dat men het gelijkend portret van iemand maakt
en een gezicht ziet als samengesteld uit trekken. Een gezicht! Het gezicht van een
man, van een vrouw geeft me bijna altijd een verraderlijke slag, een zware stoot in
*
mijn tederste delen. Ik weet niet waar het toeslaat, en evenmin hoe. Maar datgene
wat zojuist in mij geraakt werd, en duister en moeizaam reageert, verhindert mij de
trekken van het gezicht te beheersen dat mij aanschouwde, en mijzelf genoeg te
beheersen om ze te volgen en over te brengen in een onpartijdige tekening.

*

Dit was nog veel meer waar in mijn groeitijd dan tegenwoordig.
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Wie ook weet met welke vreemde trekken het gezicht tegenover mij zich in mij
konfronteert, tastende, zoekende begrepen te worden?
Soms kom ik tot het weer in elkaar zetten van de trekken, maar dat is zonder
waarlijk belang, doordat ik mijzelf zozeer heb uitgevlakt om tot dit resultaat te komen,
ik en mijn eigen leven, dat het leven van het portret van de weeromstuit ook
geannuleerd wordt, en versteend.
Beslist vreemde grappen de portretten die ik maak. Tegenover mij bijvoorbeeld een
meisje, krankzinnig van angst. De foto van haar hoofd, die voorkomt in een
geïllustreerd tijdschrift, heb ik een hele tijd bestudeerd zonder te bewegen.
Nu is zij in mij. Goed! Ik grijp het houtskool, en daar is in enkele geschrapte
trekken, mijn tekening klaar, zonder hervatten, zonder aarzelen. Het portret is levend.
Op het moment ben ik niet bizonder getroffen door het feit, dat zij het niet is die
geportretteerd is, zozeer past het portret in de situatie.
Er zijn enkele uren nodig voordat ik mij ervan kan loshaken, om op te merken dat
het portret, niettegenstaande de haren in de nek, een man is, zonder enige twijfel
een man die zich voor mij bevindt, met een nobel en filosofisch voorhoofd, op de
lippen een uitdrukking van hooghartigheid.
Een niet onmenselijke verachting overigens, wonderbaarlijk van toepassing op
dat bevreesde meisje, zonder zelf-controle, en die zij opriep als haar enig mogelijke
aanvulling.
Ik dacht, nadat ik haar goed had aangekeken, van haar doordrongen te zijn
geweest, terwijl ik slechts doordrongen was van minachting voor haar, vermengd
met een zekere toegevendheid, gevoel dat ik geschilderd heb, geheel in mij
afgedrukt, met het enigszins hautaine gezicht dat overeenkwam met het gevoel.
Deze man met zijn lange haren, met het hoge voorhoofd van de metafysicus, hoe
meer ik hem bekijk, hoe minder kan ik er de ogen van afhouden: sympathiek, nabij
vooral: de getuige.
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Chesterton zei, onbevredigd door de schilderijen van heidelandschappen en koeien
in weilanden: ‘Wat ik zou hebben gewild, is de ziel van de koe te schilderen.’
Er bestaat een zeker innerlijk fantoom dat men zou moeten kunnen schilderen,
en niet de neus, de ogen, de haren, alles dat zich van buiten bevindt... vaak als
schoenzolen.
Een fluïde wezen dat niet overeenkomt met de beenderen en de huid daarboven,
dat wij onmiddellijk zien, vrienden, vijanden, beminden, familieleden, bekenden en
dat maakt dat wij dadelijk herkennen, hoe het met de persoon ‘gaat’ op dat zelfde
ogenblik, en niet twee minuten later, een karakter uiteindelijk, dat alle gevoeligen
verschijnt behalve, teken van ongeluk, juist aan de schilders.
Als ik dus om Ismes gaf en kapitein van enkele individuen zou willen worden, zou
ik wel een schildersschool lanceren, het FANTOMISME (of het ‘psychologisme’).
Het gezicht heeft trekken. Het laat me koud. Ik schilder de trekken van de
dubbelganger (die niet noodzakelijk neusgaten nodig heeft en slechts een spoor
van ogen kan hebben).
Ik schilder ook de kleuren van de dubbelganger. Het is niet noodzakelijk dat zijn
wangen of lippen rood nodig hebben, maar wel de plek in hemzelf waar zijn vuur
zit. Ik breng dan ook, ik breng blauw aan op het voorhoofd als hij het verdient (want
ik vergat te zeggen dat ik het psychologisme sinds enige tijd in praktijk breng).
Die kleuren zijn de ziel van het individu, zij maken de mooie, de lelijke, de
oneindige verscheidenheid van de beschikbaarheden uit.
Zonder twijfel hebben eenvoudige karikaturisten soms de waarachtige innerlijke
trekken geraden en hebben, oneindig zeldzamer, sommige schilders (hoewel met
heel andere zorgen aan het hoofd) enkele kleuren van de dubbelganger
weergegeven, maar zij zagen voornamelijk hun eigen temperament of picturale
problemen. Wat ik zou willen, is de kleur van het temperament van anderen
schilderen. Het is het portret van de temperamenten maken.
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Men zal zonder twijfel vinden dat ik vooral zielen van monsters heb geschilderd.
Dat is waar, ik zie hen beter dan de anderen. Toch, uit schaamtegevoel, of door
een zorgelijke neiging naar harmonie, ben ik onder het schouwspel gebleven.
Maar het is misschien beter dit fantomisme niet uit te bazuinen, en niet zonder
ander materiaal dan de intuïtie vooruit te lopen op de toekomstige tijden die het
waarlijk zullen ontdekken.
Want dit fantoom, deze dubbelganger die het temperament is en deze bizarre
kruiswegen die het gevoel genoemd worden, die slechts langs de fysionomie strijken
en zich kenbaar maken in de handelingen, op een dag, een dag, ik ben ervan
overtuigd en niet zo veraf en gelukkig de kornuiten die hen beschouwen, op zekere
dag zal men ze zien.
Men zal de liefde zien. Buiten het periferisch gezicht, buiten het literaire gebroddel
of het obscene, zal men het doen zien.
Wie zou niet het Europa van tegenwoordig of de twee stuivers glorie die hij
verdiend heeft, geven om dat te zien? En men zal de wanhoop kunnen aanschouwen,
de ware, niet de toneelspelwanhoop van de Narcissus.
Ik vraag me af of de haat niet steviger architekturaal zal zijn dan de liefde, en wat
betreft het zuiver spektakulaire, wed ik natuurlijk op de woede.
De liefde echter, om erop terug te komen, moet wel zeer verwonderlijk zijn (en
ook de antipathie die geboren wordt).
Deze keuze die gemaakt wordt, onbewust, de eerste fluïde vezels die zich buigen
en in de verte vibreren in een kleur die hen verandert en verguldt, terwijl, de ruimte
overbruggend, een blik in het heimelijke geworpen en alsof zonder gewicht over
twee levens beslist.
En de wellust, zo snel vermoeiend in de boeken, en de schone gevoelens zo
overdreven gemakkelijk en monotoon...
Men zal zien op welke zetels het goede rust of dat het op smeltende lijm is.
Bovenal zal men de heiligheid zien. Aangenomen dat men haar ons laat zien!
Wie zou geen heilige willen worden, na het innerlijk wezen in zijn uitbloeien intens
te hebben aanschouwd.
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Men zal zien: niet ik zonder twijfel, genageld in deze verdoemde moordzuchtige
XXe eeuw en die niet weet wat hij kan.
Ik zal me hier herhalen, maar men zegt nooit vaak genoeg de belangrijke dingen
zodat men u dienaangaande precies begrijpt.
Ik zet mij weer aan het schilderen, uitgestrekt op mijn bed aan het schilderen,
foto's rond mij gestrooid. Ik bekijk ze. Ik bekijk ze langdurig, op een bepaalde manier,
met schaamteloosheid.
De ‘portretten’(?) daarna door mij in enkele minuten getekend, hebben geen
enkele gelijkenis van struktuur met het model, maar soms een andere, die geladen
is en bijna hallucinerend.
Maar eerst kijk ik. Ik heb altijd zo gekeken en nu begrijp ik waarom ik slechts kijk
en slechts waarlijk goed ben dan alleen (met hen) in mijn kamer: deze hoofden: IK
WENTEL MIJ ERIN.
Mijn uitzinnigheid, geheim in het begin en gelijk aan een soort endosmose, groter
wordend al naar ik meer deelneem aan het onderwerp, zich vereenzelvigend met
de vreugde van het overwinnend werk, wordt groter en schudt mij, mijn ik verenigd
met de meest wilde (want ik verkies de meest wilde), die uitzinnigheid is een der
weinige manieren waarop ik eensklaps triomfeer over de ellende en de tegenslagen
van dit jaar en van mijn leven.
Geheel nieuw nog niettegenstaande de diepe wortel die zij in mij had, geheel
nieuw in haar voltooiing, schijnt het mij toe dat zij verdronken en overspoeld heeft
de verveling en de oorlog en dat wat daarop volgt.
De omvang van de golf die in mij breekt op dat onuitspreekbare uur is zodanig
dat ik spoedig moet, hoewel staande in het toppunt van mijn leven, dat ik moet
ophouden, terwijl mijn hart, als een schijndode die ontwaakt in een grafkelder, weer
aan mijn zintuigen verschijnt, kloppende met grote slagen in mijn borst die mij te
nauw lijkt, grote, onverdraaglijke plassen van vreugde werpt.
O wereld die ik niet meer voelde dan met moeite en vluchtend, gij verschijnt
opnieuw, opbruisend! En ik ben opeens, als een verdoolde invalide, omvergeworpen
in Uw Aanwezigheid.
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...Als ik opgejaagde hoofden schilder, is het niet omdat ik opgejaagd ben op die
ogenblikken, of dat ik me voorstel me op te winden omdat mij dat, om de een of
andere reden, zou plezieren. Ik begin integendeel meestal kalm, vastbesloten met
kalmte voort te gaan, maar of het papier drinkt te snel, of een onvoorziene vlek heeft
zich gevormd, of een materieel ongeluk is me overkomen, wat het ook zij, de
opgejaagdheid (gevoel waartoe ik neig, hoewel ik het in respekt houd in mijn
dagelijkse leven), de opwinding dus het papier te snel te zien drinken, of te zien hoe
de vlek mij verwijdert van mijn opzet, die opwinding vindt in mij bijna onmiddellijk
de echo van duizend opgewondenheden, te voorschijn gekomen uit mijn niet te
gelukkige verleden. Weerklank die spoedig groeit al naar de nieuwe ‘materiële
vergissingen’ die ik in mijn opwinding bega, en de doorhalingen die ik niet kan
verhinderen te maken, immense weerklank die nu van alle kanten toestroomt.
Mijn opgejaagde ziel die zijn eerste onderwerp uit het oog verliest, herkent zich
plotseling in het zwartgemaakte papier, herkent het opgejaagde hoofd dat met ons
overeenstemt, er hoeft slechts hier en daar een trek aangezet te worden. En daar
weer een hoofd klaar, wel zeer niettegenstaande mijzelf vol uitdrukking, en heel
anders dan ik het eerst zag.
Een portret is een compromis tussen de krachtlijnen van het hoofd van de tekenaar
en het hoofd van de getekende.
Het definitief trajekt is het resultaat van de strijd. Sommige trajekten versterkt,
andere geannuleerd, sommige afgedwaald.
Ik zou de stromingen willen kunnen tekenen die tussen personen rondgaan.
Ik zou ook de mens graag schilderen buiten zichzelf, zijn ruimte schilderen.
Het beste van hem dat buiten hem is, waarom zou het niet schilderkunstig
communicabel zijn?
In zijn vreugde, enthousiasme, liefde, strijdbaar elan, groepsexaltatie, is hij buiten
zichzelf. Daar zou men hem moeten schilderen. Zelfs zijn wantrouwen is rondom
hem.
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De meest gereserveerde mens maakt voor zichzelf nog een bad van omgevingen.
Wat zou een ‘thuis’ zijn, muren, als men zich er niet waarlijk in kon uitspreiden?
Ik wil weer spreken van het kijken, want ik bezit het eenvoudig genoegen van typistes
en negers, die urenlang foto's in tijdschriften bekijken. Maar ik geloof dat dit kijken
niet zo eenvoudig is als men denkt en ik zou iedereen ertoe willen dwingen uit te
vinden werkelijk te weten wat hij doet als hij zo kijkt.
En ikzelf, hoewel ik oordeel dat het heel belangrijk en waardevol is voor het
probleem van de schilderkunst en van de persoon in het algemeen, ik heb nog niet
dit onderwerp ten volle bestudeerd noch de volwaardige bevrediging die ik erin vind.
De werkelijke aanwezigheid verplicht de beschouwer tot een zeker ‘handhaven’,
een beleefdheid, een trots, een verstarring, soms een vijandigheid, een domineren,
enfin een tussenkomst die, hoe miniem zij ook moge zijn, een wenselijke overgave
aan het nuttigen van anderen in de weg staat. Als het geheel van mannen en
vrouwen op de plaats zelf zou worden verstandbeeld in hun vlees, en in de houding
van het ogenblik, geloof ik bijna van vreugde te zullen sterven, terwijl ik de wereld
doorkruiste waar ik ze zou kunnen bestuderen en er wel honderd keer om heen te
kunnen lopen zonder me te schamen, met de toewijding, onbeschaamdheid en
nauwgezetheid van de ware contemplatief.
Ik spreek van mijn grote en eerste indruk. Naderhand, natuurlijk, is het mogelijk
dat ik weer in afleidingen terugval, en dat me een morele gedachte, zoals dat heet,
in de geest zou kunnen komen. Daarop moet ik zelfs verdacht zijn.
Ik heb een droom gehad, drie jaar geleden, tegen zes uur in de morgen. Ik kwam
er een jeugdvriend in tegen. Hij toonde zich zeer verrast dat ik, naar hij vernomen
had, gouaches had tentoongesteld, terwijl de schilderkunst me vroeger niet
interesseerde, me geneerde en ik, zoals hij me deed herinneren, er de ogen van
afwendde.
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Op het ogenblik bevindt hij zich in mijn kamer, nonchalant op een divan uitgestrekt,
en vraagt mij, zonder veel overtuiging, mijn schilderwerk te zien.
Het is een jeugdvriend. Hij betekent niet veel meer voor me. Zijn onverschilligheid
ergert mij misschien enigszins.
Zonder me te haasten, pak ik een map. Ik vind er alleen maar witte vellen papier
in. Een andere: niets. Een derde, kleiner: niets dan maagdelijk papier. Tenslotte
trek ik een grote map te voorschijn die een paar aquarellen bevat.
Ik laat ze hem vlug zien... Zij deden denken aan oude tekeningen van mij, en
overigens beter. Zij waren mij onbekend... Ik bekeek ze vlug en toonde ze
tegelijkertijd. Hij zei niets.
Ik nam een andere map en ontdekte er, tot mijn verrassing, grote gouaches,
luisterrijk en opengewerkt, wel zeker in mijn genre, maar die ik helemaal niet in staat
zou zijn te maken. Ik gaapte ze aan, evenals mijn vroegere vriend. Veel details en
verschillende architekturaal. Constructie, bewonderenswaardige kleuren.
Onderwerpen volkomen nieuw voor mij. Een rijkdom onbekend bij mij die eerder
armzalig werk. Een onverwacht opluiken.
Ik bewonderde ze vlug en overhandigde ze hem, slechts tijd hebbend om een
deel van deze buitengewone opstapeling te doorlopen en mijn hart klopte luid (niet
als een krankzinnige, nee, maar koninklijk goed in mijn borst en mijn tevreden
wezen).
Uiteindelijk zag ik, niet meer de vluchtende schets, maar de wereld zoals ik mij
die voorstel in zijn vruchtbare uitstalling. Zij waren tenslotte geland op mijn vellen
papier. Ik was dus een schilder!
Mijn hand die op de asbak van een lage tafel was gevallen deed mij ontwaken
toen ik juist klaar was met het vertonen van deze serie, en ik mij opmaakte,
triomferend, van tevoren al opgetogen, een nieuwe map te openen.
Tien jaren schilderkunst, en beslissende, lagen daar, ik ben er zeker van, ik bewaar
er nog de indruk van.
*
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In de warmte ben ik eerder goedig, vage aanvechtingen tot liefkozingen van de
vormen. Mentaal, zoals dat heet, omhels ik de omtrekken.
In de koude, alles anders. Ik storm vooruit. Mentaal ga ik er dwars doorheen, ik
houd geen rekening met de oppervlakken.
En ik haat (niet de mensen) de koude, of moet ik eerder zeggen, ik val aan. Op
voorwaarde dat ik deze haat (of aanval) in stand houd vat ik geen koude. Maar als
ik dom in een van die lauwe en komfortabele omgevingen binnenkom, die sommige
cafés zijn, dan laat ik me gaan en de griep, altijd klaar, neemt bij levering aan.
Mijn heil is in de vijandschap. De moeilijkheid is die te bewaren. Ik moet me vaak
hernemen, om het voltage terug te vinden. Er zijn betere akku's dan de mijne.
*
Bergen en gezichten zijn de enige voorwerpen die ik te allen tijde aandachtig heb
beschouwd, onweerstaanbaar, ze in de geest vergezellend, ze vastleggend, dromerig
liefhebbend en zonder te weten waarom.
De gezichten zijn er vaak door gehinderd. De bergen, niet. Niet dat ik weet.
*
Jammer dat de inlichtingen die men over anderen verkrijgt zo onvolledig, verdacht
en bedrieglijk zijn en dat men altijd moet terugkomen op de eigen observatie, als
zijnde de best bestudeerbare grondstof, de uitgebreidste, de het vaakst te verifiëren,
de meest permanente, niettegenstaande geheel zijn instabiliteit, het minst in staat
alles van top tot teen te verschalken, hoewel ook daarin vaak nog slagend.
Helaas! geen mogelijkheid van hoofdsom te veranderen.
Ach, als het toch mogelijk was een dag in het lichaam van een, ander te zijn. Men
moet er niet aan denken. En men zet de uitwisseling van leugens voort tussen
mensen, met kalmte.
*
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Ik tekende een bokswedstrijd. Ik moest opgeven: hartkloppingen, misselijkheid. Hoe
meer slagen ik toebracht op de lichamen van de boksers en ik innerlijk kracht
verzamelde voor die slagen die toch slechts eindigden als potloodstrepen en op
een klein oppervlak (hoewel ik dat considerabel voelde en niet van papier), raakte
mijn hart vermoeid, gaf de strijd op. Ik moest gaan liggen: Altijd die verdoemde
slechtgebouwde bloedpomp in mijn borst.
Te dom. Toen ik eindelijk een tekening zonder model had, alleen van gebaren
en kracht, zoals ik het wilde.
Ik moet opnieuw gaan proberen, op een dag dat ik het lef heb, als er geen andere
manier is de hinderpaal van mijn hart te overschrijden.
*
De ‘flash’, de kleuren die als vissen over de plas water schieten op de plaats waar
ik ze aanbreng, dat is waarvan ik houd in de aquarel.
Het kleine kleurende hoopje dat in stukken en oneindig kleine deeltjes uiteenvalt,
die overgangen en niet het uiteindelijke stilstaan, het schilderij. Uiteindelijk is het de
film die ik het meest waardeer in het schilderen.
Papieren die drinken, veel, waanzinnig, doorzettend, diep, dat is wat meer tot mij
spreekt dan de kleuren, die ik trouwens niet anders werp dan als aas, als
openbaringen, als massa's om te ontborsten.
Het allervaakst, het meest natuurlijk, breng ik rood aan. Wat spreidt zich immers
gemakkelijker uit dan bloed?
*
Geheel ten einde de tijd waar ik aan de ene kant een foto had, en aan de andere
mijn tekenpapier.
Het is mijn woede, mijn vreugde, mijn angst, hun herinneringen, die nu urenlang
voor mij langstrekken.
Nauwelijks is een aquarel gemaakt (in tien tot vijftien minuten) of daar stal ik een
nieuw vel papier op mijn tekenplank uit. Met
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veel water, de kleuren, vooral de roden om te schreeuwen, wanhoop te schreeuwen,
ontreddering te schreeuwen, krankzinnigheid te schreeuwen, alles te schreeuwen
dat zich op dit ogenblik laat schreeuwen en dat zich naar buiten wil gooien (wat niet
noodzakelijk van mij is...).
Wat het is? Wel, dat komt al schreeuwend, dat is wat mij kan schelen.
Hoe ik van harte verlicht ben na dat alles, niettegenstaande de uitputting!
Hoeveel goed heb ik mezelf gedaan! Als ik aan anderen slechts de helft van het
goede kon doen dat ik mijzelf doe, ik zou geen schaamte gevoelen de mensen
onder de ogen te komen. Wie dat kan geven, kan niet slecht ontvangen worden.
Ik zou vertrekken met het vredige geweten van een goede dokter.
Het is helaas onoverdrachtelijk!
*
Aquarel-water, zo uitgestrekt als een meer, water, allesvretende demon, plunderaar
van eilanden, maker van luchtspiegelingen, dijkenbreker, overstromer van werelden...
Ik zie met een geheime vreugde eerst, maar hoe langer hoe duidelijker, die
afwijking van de lijn van mijn tekening, in het water en de infiltratie die overal terrein
wint.
Die onttrekking, die zo zeer lijkt op mijn levensgedrag, dat ogenblikkelijk verraad,
dit loslaten dat hoe langer hoe scherper uitkomt en me ontreddert, en me hier in
tegenstelling daarmee zo betovert en mij weer doet herleven tot mijzelf, door deze
geslaagde verwisseling van het ogenblikkelijke en het vooruitstrevende, dat mijn
eerst zekere trekken door de war haalt, dat zwemmend naar alle kanten vertrekt,
mijn onderwerp met zich meeslepend naar een waas dat zich voortdurend verruimt,
*
of slipt, oppervlak van oplosbaarheid , in afwijking en verwringing,

*

En de schildering beëindigd, klaar, is de eerste dagen nog aangeknaagd door de grond die
haar verslindt, en die haar niet schijnt te willen doorlaten.
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op weg naar een her-absurditeit die me gapend op de oever achterlaat.
De gouache verzet zich meer tegen het water. Zij bereidt haar eigen kleine mortel
tegen de verdwijningen die op haar loeren. Zij probeert de bedoelingen van de
maker te eerbiedigen, van de eerbiedwaardige maker!
Bekomt mij niet.
*
De brandstichtende ogen van het lot bezien me, terwijl mijn aandacht als door een
katapult naar buiten op het vlietend bloed geschoten, probeert vooruit te komen op
het strakke koord van de koelbloedigheid en de toetsing en bovenal de bewegende
afgrond waarboven ik me handhaaf.
De brandstichtende ogen van het lot bezien me, zonder een teken te geven, zien
hoe ik te werk ga, zien hoe ik toon en uitstal het onheil dat ik niet begrijp.
Een lijdende sfinx, zijn blik onhoudbaar, stelt me een vraag. Een onbegrijpelijke
vraag. Maar ik ga door, terwijl de gebaren van het vuur ronddraaien.
Wee hem die in vervoering gebracht wordt! De van buitens levend, het van binnen
verbijsterd.
*
Als ik iets nieuws begin, als ik waarlijk koppel, zijn de ochtenden mooi.
Vooreerst een andere nacht. De beelden van de droom, gewoonlijk zwak en
vergeten zodra zij komen, deze beelden stellen zich wonderbaarlijk aan mij voor.
Ik bekijk ze. Wat een schouwspel! En het goed, dat ze mij doen! En de kleur die zij
hebben!
's Morgens, bij het ontwaken, is de wereld gewassen. De kussens van de
gezondheid ondersteunen mij. Ik heb nieuwe lendenen.
Dat zal enkele dagen duren, dan een verzwakking, een nieuwe verzwakking (maar
met het geheel van mijzelf meer op mijn ge-
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mak, te veel op mijn gemak misschien. Ik zal het over enige tijd moeten torpederen),
en een nieuwe modus vivendi heeft zich geinstalleerd, nog geheim, dat aan iedereen
ontsnapt. Ik heb opnieuw ontrouw tegenover mijzelf gepleegd.
Gisteren heb ik het gevonden, ditmaal, het olieverfschilderij (hoewel aangekondigd,
de vondst, vijftig keer, en vijftig keer gedupeerd; maar er was geen ‘goede morgen’).
Dit element van deeg, kleverig (alles wat ik verafschuw in de dingen en de mannen
en de vrouwen: de lijm), welnu dit keer, ik weet dat ik er iets uit te voorschijn zal
trekken. Men kan zelfs enige tijd blijven zonder iets te doen. Ik weet dat het daar is.
Men wacht op zichzelf...
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Hugues C. Pernath
Mijn getijdenboek
Fragmenten
Het spreken telde niet meer
En zoals naderhand gebeurde, na het afscheid
Slechts het zwijgen.
En zo werd de Brandende geboren
Uit de schaduw
Een menselijke gedaante, ik geloof
Een mens.
Aldus
De almanakken waarin stond vermeld
Het zelfstandige leven
Van de groepen afzonderlijk.
Aldus vanaf de schoot
De dieven die wachten, vol afgrijzen
In het wilde wonder van mijn liefde.
Van mijn leven.
Waar ben ik in deze stad?
Het heilige gebied ten overstaan
Van vijand en vriend.

Hun geschiedenis?
Onvermurwbaar verbood een wet
Elk huwelijk buiten de groep.
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Zoals hun vaderen, als erfdeel
Vormden zij
Het sterkste bolwerk tegen de vijand.
Aan de dagen van hun glorie voegden zij
Andere dagen. In hun woning
Wou iedereen eeuwig te gast zijn
Wou iedereen dezelfde muren herbouwen.
Niemand pleegde bedrog.
Op aarde overweegt en ik alleen
Stel de schuld
Want zo leerde ik
De vriendschap vrezen.
Op aarde overweegt de geheime taal
Der gehoorzaamheid Het merkteken op de sterrenkaarten En als een onrechtvaardige rechter
Zingt mijn mond met jubelende lippen uw lof.
Doch binnenin klampt het onheil
Onloochenbaar de ellende.
Binnenin raast het koninkrijk
Dezelfde wil te volbrengen, dezelfde vrouw
Te verafschuwen.

In een tijd.
Dit werd genomen uit een tijd
Die zeer ver terugligt.
In een hand beveel ik mijn hand.
Mijn lot is, gegeven in de waarheid
Thans de onwetendheid van Links
Thans de onwetendheid van Rechts.
In Vlaanderen is de poort niet breed.
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Men redt mij tussen slaap en ontwaken
Men heft mij
Boven mijn tegenstanders uit.
Men heeft mij alle knepen omgordeld voor de strijd.
Een tong beschermt ons tegen dit geslacht
Want mij treft reeds, bevoorrecht zijn
Is minder, de ontaarding van de trouw.

En gelovig zijn, gelovig blijven.
De dichter die vertaalt
Voor vierduizend honderd zevenenzeventig
Belgische frank.
Ook dit is het voordeel van ieder
Die de geboden verwerpt
En verzaakt.
Maar absoluut worden toegestaan
De diensten aan de vrienden
De gastakteurs die zesmaal meer bereiken
En inslapen, tussen opname en uitzending
In de etterende rommelpot
Van de dramaturg.
Gelovig zijnde, gelovig blijvende.
En opnieuw blijft het voorschrift, gedurende
Het volledige kiesprogramma der vreugde
Om door de gemeente in
En uit te gaan.
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Het noodlot is echter meer, het noodlot
Is echter minder
En vel noch vlees is woord voor woord
De waarheid niet.
Ik spreek.
Ik zwijg.
Weet niet waarom.
Hij die men kiest
Bepaalt niet zelf de keuze, de plaats
Van de droom, de bijsmaak
Maakt hem ontoerekenbaar.
Zo doet hij dienst, in zijn leven.
Hij is de aanduiding van de zonnebrand
Verslagen en verspreid, als tijdsschema
Waarin de oude streekverhalen werden buitgemaakt.

En meer dan een gelaat, in de zomer
Boven zon en maan, onbegrijpelijk
Gaf zij mij een dag van haar dagen.
Verder ging het gerucht, een verhaal
Van opdracht en openbaring
Het verzet tegen het recht
Van de eniggeborene.
De aartsvaders kloegen
Doch bleven wonen en voldeden
Hier en daar.
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De angst treurt.
De gevangene is teruggekeerd.
Nog slechts de vlinder na de krijg
De vrouw
Door de vrouw verwezenlijkt.
Geen voorspelling die nog telt
En de ene dringt in die van de andere.
Het paradijs, de achterstallige pacht
Werd betaald.
Na het onderscheid
Tussen kwaad en goed en zweet
En tranen
Werd ik tot zegenen gedwongen, soms
Maar ten dele misdaan.

Ik werp mij neer, haal uit mezelve het lijk
Want ik belieg een ander niet.
En in onze plaats
Ontvangen straks de vrienden hun zonen.
De liefde buldert en kookt
En in het lauwe zeepsop, niets zal ons ontbreken
Verschroeit het kind
Dat in zijn boetezak heeft bestaan.
En zo ging iedereen aan wal nadien.
Het leven was schoon
Het leven was sterk.
En zo voor de dokterszoon de gulzigheid
En zo voor de dochter van de metaalbewerker
Het wroeten
Was mijn uitsluiting niet eens erger
Dan mijn dood.
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Indien ik straks
Mijn geheim verraad, de waarheid
Op zichzelve beschouwd
Dat ik de zoon was van de eigenlijke vrouw
Gezien als instrument bij de redding
Opdat geen mens zou roemen op de mens.
Zo spreekt de dichter
Over zijn verwarring, zijn traditie.
Wanneer de aangewezene spreekt
Dan, onbekend met de identiteit
De evennaaste en het huis
Heeft zij die troost brengt
De vloed de toren nodig.
Dan zuigt iemand, godsvergeten
Zure sterren
In de hals van mijn vrouw.

In het aanschijn van de geroepen mens
Groeide ik op, dienend
Naar noch tot een voorbeeld.
Ik kende alle dagen in april
De wolken
De vogels over mijn stad, de wonden
Van hoop en verlangen
En alles wat tot de mens behoorde.
Ik kende wat ik kende
En meer geloofde ik niet.
Na de dagen begreep ik de nachten
Het leven dat ik vervulde
Dat werd voorbehouden, voortdurend
Aan de anderen, het spraakgebruik
Van iemand en van niemand.
Neen.
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Ik vormde mij een begrip van de smart
Wetend wie daalde en wie steeg.
Zo had ik te maken met termen
Met woorden, de verering en de oorsprong
En leefde in verbazing, in verbazing
Alleen doch volstrekt, met de wrevel
De moed misschien
Van de eenzame.

Ik ben ontvlucht uit de leerschool
De bedoelingen werden afgelezen.
Ik druk mij aan tegen het huis
En in mijn teleurstelling ben ik slaaf
Of, als vijand
Historisch onwaarschijnlijk.
Het meisje was nog maar een kind
Geen afschuw, geen ontgelden
In woestijn en jacht, mijn verklaring
En van mij de vrouw geworden.
De zoon werd weggestuurd
Zijn fouten bleven, zo is de samenvatting goed
De zoon was van geen betekenis
Tot stervens toe.
Men noemde hem, geheel achteraan
En in de eenvoudigste kledij.

Wie verandert wat ik duidelijk maak?
Over de bewoners
De bewerking van de afval.
Ik zag de afval
En soms nauwer de gelijkenis.
Speurend staart de massa
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Doch vraagt meer dan enkele spatten bloed
Op het toevallige grauw der fabrieksmuren.
En niet zozeer de aarzeling, het volk
Dat zijn politieke priesters vormt
En weet, schuivend over elkaar
Dat de onwetendheid
De kalme vrijheid
Op de gehavende gevels verweert.
Wie komt na Lenin, wie na Kristus?
Wie is de grootste, wie de kleinste?
Wie krijgt vlooien, wie verstand?

Mijn dagen dwalen door de weelde
Door de rauwe roof
Van de vriendschap.
Voorgoed verging, na mijn dood
Mijn sterven
De weldoordrenkte lusttuin.
En volgde de blinde bijbel het kruipen
Van de slang.
Doch geen stem werd gehoord
Van deze stem hangt mijn leven af
En niet zeldzaam, een verbeurde slaaf.
Bij het misbruik van deze gastvrijheid
Was geen priester nodig.
Ook ik wil iets hebben
Te zeggen tot de mens.
De telling is voltooid
En geheel de aarde in beweging.
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Ik hield uw zaad in stand, voor eeuwig
Verwoest ik wingerd en oogst.
Dan zijn alle Verlossers geweest.
En sommigen:
Verouderd, tandeloos gehaat
Omringd door geloof en hoopvol zwijgen
Werden, in vele korte dwaasheden
Mijn gasten en mijn zonderlingen.
Ik leer in deze stad het bevel verstaan
- Zo vraagt de wereld haar vrede En niemand is naast mij te stellen
De misdaad spreekt tot de misdaad evenzeer.
Zo zal ik zingen, zacht
En zonder zang.

De zoon ging ter bruiloft
In april, verstoord na de winter
En zij die tot hem toetrad
Door vaderlijke trekken aangegrepen
Deed wat goed scheen en schoon.
Zo lieten ouders hun dochters
Hun zonen de vreemden bedwingen.
Na de droom de beproeving, lichamen
Kwamen vrij en bleven hen
Ongeveer vijf levensjaren
Naar het leven staan.

Ik ben uw vrouw, geen andere god
Geen ander verbond.
Ik ben uw vrouw die na de vraag
Het antwoord was.
Ik ben uw vrouw, naar lichaam en zaad
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De brand die men aanvaardt.
Zeer kort duurde alles, armoede en rijkdom
Het gedeelte der ontevredenheid
Vanaf het inslapen op de troon
Tot het rotten in de grond.
Ik ben uw vrouw, het gelaat
In het gelaat der vroegere koortsen.
Nog, als een boom in de herfst, ben ik
Uw vrouw en zedig of gebroken
Reeds een ding van uw hart geworden.
Geen andere vrouw, geen laatste sabbat
Tot aan mijn dood
Geen woord vooraf het dreigend juk
Der parasieten.
Geen einde
Want ik ben uw vrouw.

Zo reed mijn zomer op een leeuw
En met kwaad roemde ik het kwaad.
Op een zondagmorgen
Bestond de Internationale sinds 100 jaar
En zo vond ik haar, de grendel
Tussen haat en vroeger
Aan de deur van het sterfhuis.
Dezelfde vijandschap, naakt
De leugen in haar gepelde mond
Zo heb ik haar gevonden.
Ontrukt aan de vervulling, deze vrouw
Is voldaan, jagend en grijpend
En bloemen en ontbijt, een schelp
Van geslacht op geslacht.
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Waarheen ik zag, gedragen
Zonder voorzorg, de groep, de anderen
Hoorden het niet
Begreep ik de ongepaste losprijs
En telkens hebben gebaren
Zich ingewerkt
In mijn enige liefde.
Doen alsof wij deden
En hun vragen beantwoorden
Met haar nasmaak van de weke nacht.
Ik knik. En ja, ik knik.
De deur staat open, de hond is in
En met mij de roekeloos bedrogene.
Zijn jaren zijn, haar zuchten
Opnieuw een levend geheel.

En dan zo door de kamers, begerig
Snuivend zoals de naoorlogse leeuw van M.G.M.
Wij leven ons jaloers makend ontbijt
Zij kauwen mee en zweten, betalen nooit
Geen treinreizen, geen bloemen.
Niets kan opgebruikt.
In dit bed heeft zij gepaard en hij
Die zijn lip bewoog, met lange vingers duwde
En in en uit, dan traag dan likkend
Liever roodvlees at dan vis.
Zo is het gebeurd.
Een dochter per provincie
Een man in de hoofdstad, wij bleven stom
Wij bleven kreupel
Doch wankelden niet.
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En in dezelfde kamers gelukte
Ons mislukken en lieten wij
En lieten zij de oude kranten achter.

Ik verlaat dit land niet meer, de grondvesten
De lezing van het woord blakend
In teken en wonder.
Vertel aan allen en aan niemand:
Zij, mijn liefste vijand heeft bestaan
En was mijn gelijke in de onwillige vlam
Der zelfverrukking.
En in de eeuwen na de eeuwen
Waarin de mens de dieren namen gaf
Niet uit jaloezie
Doch uit vertrouwen, leefden slechts
De levenden, als geliefden
Als dag en nacht door vuur verteerd.
Over goed en kwaad beheers ik U
En strek onze liefde tot eer.
O, de goeden!
Zij geven toe.
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Joseph Heller
Een wereld vol grote steden
Vertaling Ewald Vanvugt
De jongen liet zijn laatste telegram bij de receptioniste in het advokatenkantoor
achter en liep langs Beekman Place naar het flatgebouw. Met de lift ging hij naar
de zesde verdieping, vond de deur waar hij moest zijn, belde, en wachtte. Na een
paar sekonden werd de deur geopend, en een blonde vrouw keek hem aan. Ze
deed de deur wijd open toen ze hem zag. Ze bleef zonder te bewegen in de
deuropening staan, terwijl ze hem koel van hoofd tot voeten opnam. Het was een
mooie vrouw en de jongen voelde dat hij een kleur kreeg terwijl hij zijn ogen
neersloeg en wachtte totdat zij iets zou zeggen.
‘Waar heb je je fiets neergezet?’ vroeg ze eindelijk.
‘Wij hebben geen fietsen,’ zei de jongen. ‘Ik moest lopen.’
‘Ben je daardoor zo snel hier?’
‘Ik ben zo snel gekomen als ik kon,’ zei de jongen. ‘Ik moest op vier andere
plaatsen zijn voor ik hierheen kon komen.’
‘Ik bedoelde het niet sarkastisch. Je bent er sneller dan we verwachtten. Kun je
een paar minuten wachten? Mijn man is bezig.’
‘Ik kan wachten,’ zei de jongen.
‘Kom dan binnen.’ De vrouw stapte achteruit en hij volgde haar het appartement
in. Terwijl hij binnenkwam, merkte hij onmiddellijk hoe kostbaar de kamer was
ingericht. Hij keek nieuwsgierig rond met bewonderende eerbied voor de grote
kamer en voor de kostbare meubels die zijn blik ontmoette waar hij ook keek. Er
waren verscheidene foto's in de kamer, en achter haar zag hij een sigaret smeulen
in een zilveren asbak.
‘Hoe bevalt het je?’ vroeg de vrouw sarkastisch.
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‘Neemt u me niet kwalijk,’ zei de jongen. ‘Ik keek wat rond.’
‘Je hoeft je niet te verontschuldigen. Je kunt zoveel rond kijken als je wilt. Het is
een voorrecht dat we aan het proletariaat toestaan.’
Ze liep door de kamer, pakte de sigaret op, en drukte hem uit. Ze draaide zich
langzaam om en keek naar hem.
‘Ik wed dat het hier net als bij jou thuis is.’
De jongen zei niets. Hij stond in het midden van de kamer, voelde zich warm en
niet op z'n gemak, en draaide zijn pet langzaam om in zijn handen.
‘Is het niet zo?’ drong de vrouw aan.
‘Nee,’ antwoordde de jongen zachtjes.
‘Waarom niet? Ik denk dat het bij jou thuis mooier is.’
De jongen zei niets.
‘Ja?’
‘Bij ons thuis is het niet zo mooi als hier,’ zei de jongen.
De vrouw wendde zich van hem af en pakte een sigaret uit een ivoren doos. Op
de tafel stonden een paar glazen, een fles whisky, en een fles club soda. Ze stak
de sigaret aan en draaide zich om terwijl ze de rook door de hoek van haar mond
uitblies.
‘Het is een mooi huis, vind je niet?’ vroeg ze op meer gedempte toon.
‘Ja,’ zei hij. ‘Het is erg mooi.’
‘Je zult wel denken dat iedereen gelukkig kan zijn, die hier woont.’
Toen hij niet antwoordde, vroeg ze: ‘Denk je niet?’
‘Ik weet het niet.’ De jongen keek naar de vloer.
‘Rationaliseer niet. Je weet verdomd goed dat ze het kunnen. Besef je de macht
van geld niet?’
De jongen keek op en trof haar ogen. ‘Waarom vit u zo op me?’ vroeg hij. ‘Ik heb
u niets gedaan.’
De vrouw tilde haar hand op en wreef over haar wang waardoor er een bleke vlek
achterbleef die ogenblikkelijk verdween, en zij kneep haar lippen samen in een
nerveuze uitdrukking van spijt.
‘Het spijt me. Het was niet mijn bedoeling op je te vitten. Ik
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ben van streek. Ik moet met je praten tot mijn man komt en ik weet niet wat te
zeggen.’
De jongen glimlachte verontschuldigend omdat hij besefte dat zij gespannen was.
Zij was erg mooi en het speet hem voor haar.
‘Hoe heet je?’ vroeg ze.
‘Sidney.’
Een man riep uit een andere kamer: ‘Wie is er?’
‘Het is de boodschappenjongen,’ antwoordde de vrouw.
‘Hoe ziet hij er uit?’
De vrouw keek naar de jongen. Hij bleef onbeweeglijk staan, draaide zijn pet
langzaam om in zijn handen en vroeg zich af wat zij van hem wilden.
‘Hij is aardig,’ zei de vrouw. ‘Maar hij is erg jong.’
Er klonk geluid van voetstappen op tegels, en een magere man van middelbare
leeftijd kwam de kamer binnen. Hij droeg een blauwe kamerjas met een handdoek
rond zijn nek en hij hield een elektrisch scheerapparaat in zijn handen. Hij knikte
koel naar de jongen terwijl hij hem opnam. De vrouw ging in een hoek van de sofa
zitten. Zij schopte haar schoenen uit en schoof haar benen achter zich.
De man fronste zijn voorhoofd. ‘Hij ziet er verwijfd uit.’
‘Dat zou mij net goed uitkomen,’ zei de vrouw bitter.
‘Ik stuur hem terug.’ De man ging naar de jongen en glimlachte. ‘Ga terug naar
het kantoor en zeg hun dat ze een oudere jongen sturen. We hebben een speciale
boodschap en we moeten een oudere jongen hebben. Begrijp je?’
De jongen knikte en draaide zich om om weg te gaan.
‘Laat hem blijven,’ zei de vrouw. ‘Ik denk dat het met hem beter zal gaan. Ik zal
me een beetje veiliger voelen.’
‘Denk je dat werkelijk?’
De vrouw knikte.
‘Oké.’ Hij wendde zich tot de jongen. ‘Ik kom over een paar minuten terug. Ga
zitten en wacht. Geef hem iets te drinken,’ zei hij tegen de vrouw en ging de kamer
uit.
‘Ga zitten, Sidney.’
De jongen liep door de kamer en ging in een stoel tegenover
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haar zitten. ‘En kijk niet zo ongelukkig. Niemand doet je iets.’
Hij legde zijn pet op een tafel naast de stoel en keek zelfbewust de kamer rond.
Er was een foto van een knappe jongen in voetbalkleren, en hij vroeg zich af of hij
haar zoon was. Ze zag er te jong uit om zijn moeder te zijn.
‘Wat is er aan de hand?’ vroeg de vrouw.
‘Niets,’ zei de jongen.
‘Wees maar niet bang van me. Wil je iets drinken?’
Hij schudde het hoofd.
‘Ik denk het niet. Je bent te jong om te drinken.’
‘Ik drink wel,’ zei de jongen.
‘Whisky?’
‘Soms,’ loog hij. ‘Maar ik hou ook van bier.’
‘Ik heb een paar flesjes in de keuken. Wil je er een?’
‘Nee, dank u. We mogen niet drinken als we werken.’
‘Rook je?’
‘We mogen ook niet roken.’
‘Ga je gang en rook,’ zei de vrouw. ‘Betalen ze je goed?’
‘Tamelijk.’
‘Hoeveel verdien je per week?’
‘Ik verdien niet zo veel,’ legde de jongen uit. ‘Ik werk alleen na school. Degenen
die de hele week werken verdienen een hoop.’
‘Jij gaat vandaag een hoop verdienen,’ zei de vrouw en ging recht zitten om haar
sigaret uit te drukken. Ze goot een scheut whisky in een glas en deed er een beetje
soda bij. Ze staarde een paar sekonden somber in het glas terwijl ze het met snelle
cirkels deed ronddraaien. Toen tilde ze het glas op en dronk het leeg. De jongen
lette op haar gezicht. Ze slikte zonder uitdrukking.
‘Sidney,’ zei ze en zette het glas neer. ‘Je bent een erg mooie jongen. Ik wed dat
de meisjes op school wild met je zijn.’
De jongen wendde zich af en kreeg een kleur van verwarring.
‘Ga je met meisjes mee?’
Hij knikte.
‘Ik wed dat je er heel wat hebt.’
‘Een paar,’ antwoordde de jongen. Hij voelde zich prettig omdat zij dit dacht.
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‘Krijg je veel?’ De jongen dacht dat hij haar niet goed had verstaan en keek haar
vragend aan.
‘Krijg je veel?’ vroeg ze opnieuw.
Het gezicht van de jongen brandde van schaamte en hij keek strak naar een
stukje vloerkleed tussen de poten van een rond tafeltje dat voor het grote raam
stond.
‘Je hoeft niet te antwoorden als je niet wilt.’
‘Ik wil niet.’
‘Oké, dan doe je het niet. Als je nog knaap bent is het je eigen schuld. De meisjes
op school zijn wild met je.’
‘Nee, dat zijn ze niet,’ zei de jongen en glimlachte verlegen.
‘Dat zijn ze wel. Kijk maar eens rond en je zult het zien. Je bent een erg mooie
jongen, Sidney. Ik zou je graag eens op een koude dag zien. Ik wed dat je lippen
en wangen mooi rood worden als het koud is.’
Sidney grinnikte schuldig. Hij had al gemerkt hoe rood zijn lippen en wangen op
koude dagen werden en hoe knap hij was vergeleken bij andere jongens van zijn
leeftijd. Hij was dicht bij huis gehouden toen zijn vader nog leefde. Nu was hij
gedwongen in de stad te werken, en de wereld rond hem was zich langzaam aan
het ontplooien tot een uitgestrekt en verbijsterend panorama, dat hem blij maakte
met iedere nieuwe openbaring. Hij wees op de foto van de jongen in voetbalkleren.
‘Is dat uw zoon?’ vroeg hij.
‘Nee,’ zei de vrouw. ‘Het is de zoon van Mr. Ingall.’ Toen hij verbaasd keek
verklaarde ze: ‘Ik ben zijn tweede vrouw.’
‘O.’
‘Vroeger was hij hier zes maanden per jaar, maar nu zit hij op kostschool. Hij is
hier al bijna zes jaar niet geweest.’
Ze leunde naar voren en pakte een nieuwe sigaret, en tikte er zenuwachtig mee
tegen de rug van haar hand. Ze pakte de aansteker en keek naar hem, aarzelend,
en voor het eerst werd haar gezicht werkelijk zacht.
‘Je bent een lieve jongen, Sidney,’ zei ze langzaam. ‘De meisjes zijn gek met je.
Ik ben ook zo oud als jij geweest en ik weet het. Neem er zoveel als je kunt voor
het te laat is. Daar zijn ze voor.
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Neem hen nu je het kunt en je zult er nooit spijt van krijgen. En zij ook niet.’ Ze hield
op met spreken toen ze zag hoe angstig hij keek. ‘Wat is er met je?’
‘Ik weet het niet,’ mompelde hij.
‘Ben je altijd bang om met meisjes te praten?’
‘Nee,’ antwoordde hij.
‘Wat is er dan? Praat je nooit met hen over deze dingen?’
‘Geen enkele volwassen vrouw heeft er ooit met mij over gepraat.’
‘Is het omdat ik ouder ben of omdat ik er zo goed uitzie?’
‘Allebei, denk ik.’
‘Vind je dat ik er goed uitzie?’ vroeg ze.
Blozend knikte hij.
‘Mooi?’
Hij knikte opnieuw. Hij keek in de hal en vroeg zich af wanneer de man terug zou
komen.
‘Wat vind je mooi aan me?’
‘Alles, denk ik.’
‘Er moet iets zijn dat je speciaal aantrekt. Is het mijn gezicht, of zijn het mijn
borsten, of zoals je je voorstelt dat mijn dijen zijn gevormd?’
De jongen voelde zich zweten en keek naar de tafel in de hoek.
‘Nou? Wat is het?’
‘Ik wilde dat u niet zo sprak,’ zei hij.
‘Oké,’ zei de vrouw. ‘Ik zal zo niet meer praten. Wat zou je ervan vinden om met
me naar bed te gaan?’
Hij keek haar verbaasd aan, nu ook boos en bang, omdat hij zich herinnerde dat
haar man in de aangrenzende kamer was. ‘Ik moet gaan,’ zei hij, en stond op. ‘Ik
moet terug naar het kantoor.’
‘Oké, Sidney,’ zei ze, en haalde haar schouders op. ‘Ga zitten. Ik zal je niet
lastigvallen.’ Hij ging langzaam zitten terwijl hij haar wantrouwend bekeek. ‘Wat is
er met je?’ vroeg ze. ‘Vind je me niet aantrekkelijk?’
‘Niet op die manier,’ antwoordde hij zachtjes.
‘Waarom niet? Als je me op straat zag lopen zou je me aantrekkelijk vinden. Denk
je niet?’
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Hij keek een andere kant op. Zij was de mooiste vrouw met wie hij ooit had
gesproken, en hij wist dat wanneer hij haar ooit op straat zag lopen, hij stil zou blijven
staan om haar na te kijken totdat zij uit het gezicht was verdwenen.
‘Ik denk dat ik je gewoon niet interesseer,’ zei de vrouw lusteloos. Het was stil,
en de jongen zat met zijn handen in zijn schoot en probeerde niet naar haar mooie
gezicht of de gevulde kurven van haar lichaam te kijken.
Plotseling kwam de man binnen, hij glimlachte zenuwachtig.
‘Hoe gaat het?’ vroeg hij.
‘Ik geloof niet dat Sidney me mag,’ zei de vrouw.
‘Natuurlijk mag hij je. Waarschijnlijk maak je hem alleen doodsbang. Ga naar
binnen en maak je klaar. En schiet op. We kunnen hem niet de hele dag hier houden.’
Ze gaf hem haar sigaret en ging de kamer uit.
De man keek naar Sidney en glimlachte. Hij was ergens achter in de veertig, met
diepe ernstige ogen, en zijn nu gladgeschoren gezicht was getekend met diepe
lijnen die van de zijkanten van zijn neusvleugels naar zijn mondhoeken liepen. Zijn
stem was zacht en vlak, kalm en ernstig. Hij leidde Sidney naar het midden van de
kamer en zij gingen tegenover elkaar zitten.
‘Vinden ze het erg als je lang wegblijft om een boodschap te doen,’ vroeg hij.
‘Ik kan niet té lang wegblijven,’ zei Sidney.
‘Kun je het op een of andere manier goedmaken als we je hier houden?’
‘Ik weet het niet,’ antwoordde de jongen.
De man tastte in de zak van zijn kamerjas en haalde er twee bankbiljetten uit. Hij
stak er een naar voren. Sidney nam het haastig aan en stopte het weg, en merkte,
terwijl hij het op vouwde, dat het een tien-dollarbiljet was.
‘Dat is voor het lange wachten,’ zei de man. ‘Ik zal je het andere geven als je doet
wat wij willen.’
‘Wat wilt u dat ik doe?’ vroeg de jongen wantrouwig.
‘Heeft ze je het niet verteld?’
‘Nee.’
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‘Maak je maar geen zorgen. Het is niet veel.’ Hij schonk een drankje in. ‘Wil je ook?’
‘Nee, dank u,’ zei de jongen. ‘Wat wilt u dat ik doe?’
‘We zullen je het vertellen wanneer ze terugkomt.’ Hij slikte de whisky door, vertrok
zijn gezicht, en zette het glas neer. ‘Wat vind je van haar?’
‘Ze is erg aardig,’ antwoordde de jongen.
‘Ze is mooi,’ zei de man. ‘Mooi. Mag je haar?’
De jongen knikte voorzichtig.
‘Ze is mooi,’ herhaalde de man. Hij scheen erg terneergeslagen, erg moe. Hij
begon een volgend drankje in te schenken, vermande zich, en zette de fles neer.
‘Ze is aktrice,’ zei hij.
De jongen voelde het als ontroering. Het was een nieuwe ervaring met een aktrice
te praten. ‘Bent u akteur?’
‘Ik werk voor de televisie,’ zei de man. Hij keek in gedachten voor zich, enkele
momenten. ‘Ze is erg ongelukkig,’ zei hij en keek langzaam op. ‘We zijn allebei erg
ongelukkig.’
De jongen luisterde aandachtig.
‘Daarom hebben we jou laten komen. Het is een eksperiment. Zou je ons willen
helpen?’
‘Als ik kan graag,’ zei de jongen.
‘Oké. Misschien kun je het. Hoe oud ben je?’
‘Ik ben net zestien geworden.’
‘Jezus Kristus, je bent nog een kind. Een gelukkig, onbewust kind. Je bent een
knappe jongen. Ik wed dat je het goed doet bij de meisjes, ja?’
De jongen antwoordde niet.
‘Met mij kun je praten,’ zei de man. ‘Ik ben geen vrouw. Heb je veel ervaring met
meisjes?’
‘Ik ga veel met hen om,’ gaf de jongen toe.
‘Zijn ze gemakkelijk?’
‘Sommige wel,’ antwoordde Sidney. ‘Sommige niet.’
‘Mag je de gemakkelijke graag?’
Sidney grinnikte schaapachtig. ‘Wat dacht u?’
‘Zijn ze aardig?’
‘Een paar. De meeste niet.’
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‘Dat zul je je hele leven merken. Is er een bij die zo mooi is als zij?’
‘Nee,’ zei de jongen. ‘Niet een is zo mooi.’
De man leunde voorover. ‘Zij is werkelijk een mooi meisje, vind je niet?’ vroeg hij
terwijl hij de jongen nauwlettend gadesloeg.
‘Ja,’ antwoordde hij. ‘Dat is ze.’
‘Wat zou je ervan vinden om met haar naar bed te gaan?’ vroeg de man.
De jongen wendde zich snel af. Er was in het optreden van de man een sterke
onderstroom van wanhoop. Het was vreemd en intens, en de jongen was bang
omdat het nieuw voor hem was en hij niet wist wat het betekende. De ogen van de
man bleven doordringend op hem gericht terwijl hij op antwoord wachtte.
‘Ik had graag zo'n mooi meisje als zij is,’ gaf de jongen toe, met een zachte,
aarzelende stem.
De man wilde iets zeggen maar deed het niet en bekeek de jongen een tijdje. Hij
leunde achterover in zijn stoel en roffelde langzaam met zijn vingers op zijn knie.
‘Raak je nooit verdwaald wanneer je werkt?’ vroeg hij.
‘In het begin regelmatig,’ zei Sidney. ‘Het overkomt me nog wel eens als ze me
ver weg sturen.’
‘Het is een ellendig gevoel, hè?’
‘Het is niet zo erg. De eerste keer was ik een beetje bang. Nu vraag ik gewoon
aan iemand de weg. Het is wel een grote stad.’
‘Het is een ellendig gevoel in een grote stad verdwaald te zijn,’ zei de man
langzaam. ‘En de wereld is vol grote steden.’ Zijn stem klonk diep en ernstig. Hij
sprak langzaam terwijl hij recht voor zich uit staarde, en zijn woorden schenen uit
een trance te komen. ‘De menselijke geest is een grote stad waarin een mens altijd
is verdwaald. Hij brengt zijn leven door met tasten, met proberen een plaats voor
zichzelf te vinden.’ De jongen luisterde ernstig, te veel onder de indruk om te
antwoorden.
‘We zijn nog steeds vreemdelingen als we sterven,’ ging de man verder.
‘Verdwaald in een grote, uitgestrekte stad.’
Hij stond op en liep langzaam naar het raam. Hij keek naar
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buiten in de middag zonder zich te bewegen, en de jongen voelde dat hij zijn
aanwezigheid was vergeten. De man zei rustig:
‘Het is een verschrikkelijk beeld als je er op deze manier aan denkt. Een blote
arm in alle hersens die zijn weg tast door een grote, zwarte stad. Kun jij je die wereld
voorstellen vol naakte, tastende armen?’
Hij draaide zich om en keek naar de jongen. Hij had zijn hand aan zijn voorhoofd
en het de vingers langzaam over zijn slapen gaan. ‘Ik kan de arm in mijn eigen hoofd
voelen. Ik krijg er hoofdpijn van. Ik kan de vingers bijna door het weefsel voelen
dringen.’ Hij keek met verbazing naar de jongen, alsof hij pas ontdekte dat hij daar
was.
‘Weet je waarover ik praat?’
‘Ik denk van wel,’ zei de jongen.
‘Nee, je weet het niet. Je bent te jong. En zo hoort het ook.’ Hij liep naar de hal.
‘Godverdomme, Helen,’ schreeuwde hij. ‘Schiet op. De jongen heeft niet de hele
dag de tijd.’
Hij liep door de kamer en ging in een stoel tegenover de sofa zitten. Hij schonk
een beetje whisky in een glas en hield het tussen zijn benen, en keek naar de vloer.
Na een paar sekonden kwam de vrouw terug. De jongen ging van verrassing
rechtzitten toen hij haar zag. Ze had zich verkleed en droeg een blauwe kamerjas
met slippers, en toen ze door de kamer liep en op de sofa ging zitten, kon hij de
lenige, ronde vormen van haar lichaam onder het glimmende, strakke omhulsel van
stof zien rimpelen.
‘En?’ vroeg ze, en keek naar de man.
‘Vertel het hem,’ zei hij. ‘Het is jouw idee.’
‘Ik dacht dat jij het zou doen.’
‘Wil je dat?’
De vrouw knikte. De man bracht het glas aan zijn lippen en dronk het leeg. De
jongen keek naar het gezicht dat vertrok in een uitdrukking van afkeer. Hij wachtte
angstig. De man zette het glas op een tafel en wendde zich naar de vrouw.
‘Jij doet het,’ zei hij.
‘Oké,’ zei de vrouw, en keek naar Sidney. ‘Heb je ooit al eens een naakte vrouw
gezien?’
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De jongen snakte plotseling naar adem en keek snel opzij. Hij voelde de stilte in de
kamer groeien in zijn oren en beginnen te tingelen en dan te bellen.
‘In godsherenaam, doe niet zo preuts. Heb je het wel of niet gezien?’
‘Nee,’ antwoordde de jongen bedeesd.
‘Zou je er nu een willen zien?’
Door zijn ooghoek lette de jongen op de plooien van haar jurk, verschrikt omdat
hij niet wist wat zij ging doen. Hij schudde zijn hoofd. Hij voelde paniek in zich
opkomen, en de sekonden sleepten dreigend voorbij.
‘Oké, Helen,’ zei de man. ‘Ik zal het doen. Jij hebt geen greintje takt.’
Hij draaide zich om en keek naar de jongen. ‘Dit willen we dat je doet. We willen
je laten geloven dat Helen een van je vriendinnetjes is. Oké?’
De adem stokte de jongen in de keel. ‘Wat bedoelt u?’
‘Je weet wat ik bedoel. Ga zitten en vrij met haar. We willen je laten geloven dat
zij een van je gemakkelijke vriendinnetjes is.’
De jongen sprong met een ruk overeind, en schudde het hoofd opnieuw. Zijn
gezicht was heet en klam, zijn lichaam koud van angst. ‘Nee!’ zei hij, het woord
schoot eruit. ‘Ik wil het niet. Hier.’ Hij greep in zijn zak. ‘Hier is uw geld terug.’
‘Vergeet dat verdomde geld,’ zei de man. ‘Dat is van jou. Waarom wil je het niet?’
‘Omdat het niet goed is, daarom niet.’
De man schudde langzaam het hoofd en lachte gedwongen. ‘Je begrijpt het
verkeerd. Het is niets verkeerds.’ Hij wees op de foto van de jongen in de
voetbalkleren. ‘Zie je die jongen?’ vroeg hij. Sidney knikte. ‘Dat is onze zoon. Van
mij en van Helen. Hij is nu dood. Zij mist hem. Je weet hoe moeders zijn. We willen
alleen maar dat je haar kust, alsof je zijn plaats inneemt’.
De jongen herinnerde zich wat de vrouw hem had verteld en wist dat de man
loog, maar de angst nam langzaam af. Hij herinnerde zich hoe pathetisch de man
zich van het raam had afgewend met zijn vingers op zijn voorhoofd.
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‘U bedoelt dat u mij haar wilt laten kussen alsof ze mijn moeder is?’ vroeg hij.
‘Nee. Denk alleen maar dat zij een van je vriendinnetjes is, het meisje dat je het
liefst vindt. Dat is alles.’
Sidney keek even naar de vrouw. Ze keek hem gespannen, hoopvol, smekend
aan. Plotseling voelde de jongen medelijden met haar. De man leunde naar voren,
wachtte totdat de jongen besliste.
‘Oké,’ zei de jongen. ‘Ik zal haar kussen als zij zegt dat ze het goedvindt.’
De vrouw glimlachte zwakjes en knikte. ‘Het is in orde.’
De man stond op en liep naar het dranktafeltje. De vrouw ging staan en wenkte
de jongen om dichterbij te komen en hij liep langzaam naar haar toe. Achter zich
hoorde hij het lichte geklok van whisky die in een glas wordt geschonken. Vlak voor
haar bleef hij staan. Zij was een centimeter of vijf groter, en hij keek naar haar op
terwijl hij beefde van angst en onzekerheid. Ze hield haar armen open.
‘Wees maar niet bang,’ fluisterde ze zachtjes, met een vreemde, bedroefde
glimlach.
De man stond er onbeweeglijk bij, en keek toe met gespannen aandacht.
‘Ga je gang,’ zei hij toen de jongen zijn kant uitkeek. ‘Het is in orde.’
De jongen slikte zenuwachtig. Hij leunde naar voren en kuste haar op de mond.
De vrouw sloeg haar armen om hem. De jongen legde langzaam zijn handen op
haar schouders. Toen zijn vingers haar aanraakten, draaide hij zijn gezicht snel weg
en stapte gealarmeerd terug.
‘Wat is er aan de hand?’ vroeg de man.
‘Hij is bang,’ zei de vrouw.
‘Geen wonder. Je kijkt alsof je zijn ogen gaat uitkrabben. Glimlach tegen hem.’
De vrouw keek naar de jongen en lachte weer. Haar gezicht werd langzaam zacht
en aantrekkelijk, en intens treurig. De jongen voelde iets als genegenheid groeien,
en hij glimlachte zwak
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terug. Hij ging bij haar staan. Ze nam zijn armen en legde ze om zich heen. Ze
drukte zijn gezicht tegen het hare en sloeg haar armen in een vaste greep om hem
heen. Toen begon ze hem rond zijn mond te kussen. De jongen was te angstig om
te bewegen. Haar lippen bewogen steeds sneller over zijn gezicht en gingen toen
met een ruk van hem weg.
‘Hij doet helemaal niets!’ schreeuwde de vrouw terwijl ze haar gezicht een ogenblik
terugtrok en het daarna weer tegen zijn hals duwde. Haar schouders schokten en
de jongen wist dat ze huilde. Hij hoorde en voelde de reusachtige snikken door het
lichaam in zijn armen rollen.
De man rende vanachter op hem toe en begon met zijn handen op zijn rug te
slaan, schreeuwend: ‘Kus haar! Godverdomme! Kus haar! Kus haar!’
Hij duwde hem hard op de rug, en de jongen en de vrouw tuimelden op de sofa.
De vrouw huilde luidkeels. De jongen staarde naar haar en zag dat haar gezicht
van wanhoop was vertrokken. Plotseling legde ze haar handen op zijn schouders
en schoof hem met kracht opzij. Hij viel op zijn knieën op de vloer. Hij stond snel
op en holde in paniek door de kamer, weg van de man die naar de vrouw keek met
een wilde en vurige blik in zijn ogen, en zijn vuisten gebald.
‘Het heeft geen nut!’ schreeuwde ze. ‘Hij is te jong.’
De man draaide zich snel om naar de jongen. ‘Ga terug naar het kantoor,’
schreeuwde hij woedend. ‘Zeg ze dat ze een oudere jongen sturen. Begrijp je? Een
oudere jongen. We willen een oudere jongen.’
De jongen knikte. Hij rende naar de tafel en greep zijn pet, keek nog snel een
keer naar de vrouw wier harde, hysterische gillen door het appartement gierden.
De man greep hem vast toen hij naar de deur wilde gaan.
‘Wacht even. Vertel niemand iets. Vergeet wat er is gebeurd. Begrijp je?’
‘Vertel het ze!’ schreeuwde de vrouw. ‘Vertel het iedereen!’
‘Hou je mond, Helen. In godsnaam, hou je mond.’
De vrouw stond op en rende naar de jongen, haar gezicht ver-
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wilderd van hysterie. ‘Vertel het iedereen, Sidney,’ snikte ze. ‘Vertel het de hele
vervloekte wereld.’
‘Helen, hou je mond,’ smeekte de man en greep haar bij de schouders. ‘Hou
alsjeblieft je mond.’
De jongen keek naar haar, niet in staat te bewegen. Haar gezicht leek van kalk,
schokte en was wreed verwrongen terwijl ze vocht om los te komen. De man hief
zijn hand op en sloeg haar in het gezicht. Ze werd verdoofd en hield op met
worstelen. Hij ondersteunde haar en zette haar zachtjes in een stoel. Hij keek haar
een moment treurig aan. Toen draaide hij zich om naar de jongen en liep langzaam
met hem naar de deur.
‘Vertel niemand iets,’ zei hij rustig. Hij stopte het andere tiendollarbiljet in de hand
van de jongen. ‘Vergeet alles. Begrijp je?’
De jongen kon de vrouw zachtjes horen snikken. Achter de man kon hij haar
schouders in de stoel zien schudden.
‘Denk eraan. Vertel niemand iets. Oké?’
De jongen knikte.
De man opende de deur. ‘Je zult alles vergeten, denk je niet?’
De jongen knikte weer en stapte de gang op.
De deur viel met een klap dicht.
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J.M.G. Le Clézio
De dag waarop Beaumont kennismaakte met de pijn
Vertaling C.N. Lijsen
De eerste keer dat Beaumont met de pijn heeft moeten kennismaken was toen hij
in bed lag, zo omstreeks drie uur vijfentwintig in de morgen. Hij draaide zich
moeizaam om op zijn matras, en voelde de weerstand van de dekens en de lakens
die deelnamen aan de draaiende beweging, maar op de verkeerde manier, in
tegengestelde richting. Het was alsof een onzichtbare hand de stoffen om zijn stil
liggende romp en heupen had gewrongen. Na enkele minuten of enkele seconden
probeerde hij met gesloten ogen zich te bevrijden door met zijn linkerhand de plooien
van zijn pyjama en de kreukels in de lakens recht te trekken. Het enige wat hij
bereikte was dat hij zich nog meer vastwerkte, en, terwijl zijn humeur steeds slechter
werd, schopte hij in de verwarde prop die meer en meer op een dwangbuis begon
te lijken. Zijn voeten woelden onder de dekens aan het voeteneind en staken
plotseling vaalbleek in de kou naar buiten. De laatste resten luiheid, doezeligheid
van de slaap ongetwijfeld, hielden hem een poosje in die houding, maar een gevoel
van ongeriefelijkheid, van een geestelijke en fysieke onbehaaglijkheid begon hem
te besluipen. Zijn brein begon weer te werken. Vluchtige beelden lichtten op en
doofden uit voor ze goed en wel op zijn netvliezen waren, veilig achter zijn gesloten
oogleden, als neonlichtreklames. Er was een houten boot die afdreef op een nevelige
rivier, en hij roeide alsof zijn leven er vanaf hing; toen wist hij dat hij in die boot zat
en het spel begon: natuurlijk sloeg de boot om, het eiland dreef zachtjes naar hem
toe en strandvlakten en modderplaggen sijpelden onder zijn buik en droegen hem
zacht kitelend
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mee. Of zijn voetstappen tikten ritmisch en licht op het trottoir, en opeens kwamen
er andere voetstappen bij, van andere benen, de dansende aanwezigheid van een
jonge vrouw wier gezicht hij niet te zien kon krijgen, maar die lang roodblond haar
moest hebben en zeer blanke, bijna lichtgevende blote armen. Woorden van fosfor
ontstonden in de stilte, heel diep achter in zijn hoofd, misschien ergens bij zijn nek,
en ook die woorden lichtten op en doofden uit in het donker van de voorhistorische
leegte, klaar om zich in zinsverband te plaatsen, klaar om bijwoordelijke, bijvoeglijke,
vragende volzinnen te moduleren. Alsof ze door streepjes met elkaar verbonden
waren. Toen Beaumont merkte dat die invasie, in plaats van zwakker te worden zijn
vaart versnelde en voortdurend sterker werd, wist hij dat hij niet meer in slaap zou
kunnen komen. Zijn oogleden trilden, vernauwden zich nog van tijd tot tijd, maar op
een nerveuze manier, toen, plotseling, zonder dat hij wist hoe en waarom, waren
zijn ogen wijd open. In tegenstelling met wat hij altijd gehoord had, dat er een zekere
tijd overheengaat voordat het netvlies aan het donker gewend is en men de dingen
kan onderscheiden, zag Beaumont op slag alles. Hij lag op zijn rechterzij, vanwege
zijn hart, en hij zag de kamer net als overdag, alleen met dit verschil dat licht was
vervangen door donker. Het was een kamer als een fotonegatief, met een hoog
zwart plafond, vier grijsachtige muren en een grijze vloer, en een witte nacht die in
strepen door de luiken binnenkwam. Beaumont bleef met zijn ogen open op zijn zij
liggen, volkomen onbeweeglijk in de wurgende omstrengeling van zijn lakens. Na
een tijdje hoorde hij steeds duidelijker het geluid van zijn horloge, alsof het een lek
in een waterleidingbuis was waarbij elke druppel zich vasthechtte aan de voorgaande
en zo een soort bewegende stalactiet vormde die zich millimeter na millimeter in
zijn grijze materie voegde. Hij hoorde ‘tik-tik, tik-tik, tik-tik, tik-tik, tik-tik’ en wierp de
dekens weer over zijn voeten. Hij deed de lamp naast zijn bed op en keek hoe laat
het was: drie uur tweeëndertig in de ochtend. Hij had dus gedurende ongeveer
zeven minuten voor het eerst kennisgemaakt met de pijn en hij wist het niet.
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Beaumont stond op, liep door de gang en de sombere kamers, urineerde en dronk
een groot glas ijskoud water uit de ijskast. Toen hij naar zijn slaapkamer terugging
en zijn blote voeten beurtelings op het klamme parket neerzette voelde hij inderdaad
dat er iets aan de hand was. Sinds hij wakker was had hij er een vaag besef van
gehad dat er in hem of buiten hem iets ongewoons was dat bezit van zijn geest had
genomen. Onmogelijk om precies te weten wat; het was alsof er een kleine
verandering had plaatsgevonden, laat ons zeggen een plotselinge stortbui buiten,
of dat hij zich de klap herinnerde van een botsing tussen twee auto's beneden op
straat bij het kruispunt. In plaats van weer naar bed te gaan en te profiteren van de
warme plek die hij daar achtergelaten had, liep hij naar de tafel, schoof een stoel
bij en ging zitten. Hij rilde; de katoenen pyjama was te dun voor het seizoen. Maar
de kou, de stilte noch iets van buitenaf kon hem ertoe brengen zich te bewegen. Hij
werd in beslag genomen door een intense leegte, die hem thans geheel bevatte en
die hem in die peinzende houding deed zitten, met opgericht hoofd en zijn beide
armen geleund op de rand van de tafel. Hij keek recht voor zich uit, in de richting
van de muur tegenover hem, nauwelijks ademend; zijn hersens waren wonderlijk
genoeg een soort van vreemd dier geworden, een worm bijvoorbeeld, en dat dier
draaide zich om zichzelf heen, op zoek naar iets onbekends. Dit koude beest kroop
onmerkbaar voort, bleef dan stilstaan en verwrong stukje bij stukje zijn gedrongen
lijf om achterom te kijken. Geen ogen, maar gelijkvormige sprieten of slakkehorens
staken rustig uit de kraakbeenachtige massa en zetten zich behoedzaam op de
schedelwand, op het met roze hersenvlies beklede voorwerp. Beaumont begreep
opeens dat deze donsachtige worm die in zijn hoofd kronkelde zijn hersenen waren,
dat het zijn verstand was, dat hij dat zelf was; toen voelde hij een onbekende angst
in zich omhoogkruipen, een onzeker en beschamend gevoel dat hij vermoedelijk
aan niemand zou bekennen. Hij pakte met zijn rechterhand een gebarsten spiegel
op die op de tafel tussen zijn papieren rondzwierf en hij bekeek zichzelf aandachtig.
Hij zag een nietszeggend gezicht van vijfendertig-veertig jaar, met slappe
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trekken, wangen die niet dik en ook niet mager waren en waarop alweer baardgroei
zichtbaar was als op het gelaat van een dode. Hij deed zijn lippen van elkaar en
zag zijn snijtanden ingeplant in het tandvlees en omringd door een lichte krans van
tandsteen. Vervolgens zijn ogen die zeer waarschijnlijk blauw waren, onbeweeglijk
in het rimpelige vlees, net als poppenogen. Zijn nauwelijks wijkend voorhoofd, zijn
haar, zijn oren, zijn neusgaten, de twee symmetrische inzinkingen op de plaats van
de gewrichtsknobbels. Hij zag zijn kin, zijn mondhoeken, het litteken van een oud
moedervlekje, en vooral steeds duidelijker zag hij zijn huid, die blanke uitgestrektheid
van huid, geperforeerd en bezet met haartjes, de elastische en gezonde huid, de
verlepte en vergeelde huid, de huid waarop zich puistjes en koortspukkeltjes vormen,
dit weefsel van eczeem en ontstekingen, die bijzondere kaart die de zijne was en
waarop hij verdwaalde als een klein vliegje dat over een lichaam loopt. Toen hij zich
weer bewoog was het om een sigaret op te steken; hij vond het prettig naar zichzelf
te kijken als hij rookte; hij zette daarom de spiegel op tafel tegen een stapeltje boeken
en stak langzaam een sigaret tussen zijn lippen. Maar die nacht slaagde hij er niet
in de gewone gebaren volgens de regels uit te voeren. Hij trilde niet, dat niet, maar
het lukte hem niet zichzelf te zien. Het ging allemaal te vlug. Hij zou opnieuw moeten
beginnen, nogeens en nogeens, de sigaret weer in het pakje terugdoen, het pakje
weer in de la leggen. Dan het pakje er weer uitnemen, zo natuurlijk mogelijk, een
tangetje maken van zijn duim en wijsvinger en de sigaret kiezen die hij wilde hebben.
Hem naar zijn lippen brengen met een zichtbare opeenvolging van opwaartse
bewegingen van zijn onderarm, de elleboog stevig op de tafelrand. Een lucifer uit
het kartonnen pakje scheuren en hem van boven naar beneden afstrijken. De lucifer
zou in één keer moeten branden, in een goede streek. En hij moest het uiteinde
van de sigaret aansteken en dan uitgaan, waarna de sigaret zou roken, roken in
zijn mond en in zijn keel als een mooie dramatische handeling. In plaats daarvan
ging alles slordig en verstrooid alsof hij het niet was die rookte, die ging roken, die
gerookt had, maar iemand anders, degene in de spie-
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gel bijvoorbeeld. Beaumont hield op met in het gebarsten stuk spiegel te kijken. Hij
strekte zijn bovenlichaam naar achteren en leunde tegen de rug van de stoel. Buiten,
in de koude en in de onverschilligheid, daalde in het elektrische licht van de straten
een geluid neer als van een waterval. Vlagen van geluid, die de stilte uiteenreten
en zich langs de trottoirs verspreidden, resonneerden tegen de spatborden van de
auto's, weerkaatsten van muur tot muur, scheurden flarden van de aanplakbiljetten.
Het was regen of iets van dien aard. Misschien een sproeiwagen van de gemeente
of misschien een lekke dakgoot. Beaumont inhaleerde de rook van zijn sigaret en
zijn ogen waren op het blad van de tafel gericht. Met een pijnlijke prikkeling
onderscheidde hij de verspreide voorwerpen, de volle asbakken, de ballpoints kris
kras door elkaar in een oud conservenblikje, twee of drie bierviltjes en honderden
vellen opeengestapeld papier. Een vergeeld stuk krant op de voorgrond trok zijn
blik enkele centimeters en hij voelde zich op een of andere manier verplicht met
oneindige moeite en zorg te gaan lezen:
Wij zijn noch vijanden van ons land noch wazige idealisten, maar Fransen voor
wie de realiteit bestaat uit werken voor de vrede met de wapens van de vrede, nl.
de waarheid, zelfopoffering en vriendschap met allen.
Wij zouden ons tot hetzelfde protest gedwongen voelen voor gevangenen die tot
een andere partij, klasse, natie, godsdienst of ras behoren, want onze actie is een
getuigenis van het geweten.
DERTIG VRIJWILLIGERS

Toen hij het uit had merkte hij dat het hoog tijd was want hij kon al niet meer lezen.
In zijn hoofd, diep verborgen achter de rode vliezen van zijn hersenen had de dikke
rusteloze worm zich op de laatste regel van het gele blad gekronkeld en hij was
bezig de stippeltjes te tellen en een voor een te bevoelen met zijn ondoorschijnende
zuignappen en zijn beurse voelsprieten. Hij was ze onvermoeibaar aan het tellen
en overtellen alsof er niets belangrijkers op de wereld was dan deze reeks puntjes,
of eigenlijk streepjes en alsof hij op zoek was naar een raadselachtig getal waar hij
elke seconde dichterbij kwam en dat tenslotte een defi-
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nitie zou geven van het hele blad, van alle beschreven of betekende bladen papier,
van alle bekentenissen, van alle romans en van alle brieven van de wereld, een
zuiver en vorstelijk getal dat eindelijk de onvermoeibare en haatdragende beweging
van de verschijnselen lam zou leggen. Met lege ogen en een verstard en afgestompt
gezicht, zijn hoofd naar voren en een sigaret die bijna uitging tussen de twee vingers
van zijn linkerhand, gelijk aan de man in de spiegel, stamelde Beaumont met luide
stem het getal:
‘Drieënveertig’.
En de kiespijn was over.
Het was een volmaakt geheimzinnige overgang, denk ik, en vrijwel noodlottig.
Wat tot dusver slechts nevel was geweest, weifeling, onaangenaam als een deinende
zee, waarvan je niet weet of zij het is of jij die zich onwel voelt, slingerend en
stampend, die zichtbare misselijkheid die vierkante kilometers van golven en lucht
bijtend en ziekelijk maakt, dat alles klaarde op, en een soort van puntige zon, een
nauw omschreven pijn begon op te komen. In het hele gezicht van Beaumont had
het een vaste plaats; het zat in de kaak, achterin de mond, waarschijnlijk onder de
verstandskies of onder de gevulde kies aan de linkerkant. Niets ernstigs vooralsnog.
Alleen maar wat droge pijn op een bepaalde plaats, misschien een zweertje op het
tandvlees of een kortstondige zenuwpijn die al bij het simpele contact met een
aspirientje op de tong zou verdwijnen. Beaumont richtte zich op en drukte de
uitgedoofde sigaret plat op de bodem van een ijzeren asbak. Hij nam de gebroken
spiegel weer op, maar ditmaal met zijn rechterhand. Hij opende zijn mond en keek
naar binnen. Dat was niet zo gemakkelijk vanwege de wasem; en hij nam een vuile
zakdoek van de tafel, veegde het stukje spiegel af, en, zijn adem inhoudend, waarbij
zijn opgeblazen longen zijn neusholten samendrukten tot er een vleugje lucht
opborrelde dat door de neusgaten ontsnapte, richtte hij het schijnsel van de lamp
naar binnen, in zijn mond. Maar hij zag niets abnormaals. De meeste kiezen waren
natuurlijk wel geplombeerd, maar het tandvlees leek gezond. Beaumont nam de
spiegel met zijn andere hand over en met behulp van een ballpoint tikte hij tegen
alle
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kiezen aan de linkerkant teneinde de bron van zijn pijn precies te bepalen.
Tevergeefs. Onder de tik bleken alle kiezen even gevoelig, en niet één meer dan
de ander. Het kon dus eigenlijk geen cariës zijn. Met dezelfde ballpoint begon
Beaumont tegen het tandvlees om de verstandskies en de andere kies te wrijven.
Ook tevergeefs. Weliswaar was de gevoeligheid rondom die twee kiezen groter,
maar die gevoeligheid was niet als pijn te bestempelen. Het was eerder de normale
reactie van een door het etterende en ontstoken tandvlees en door allerlei soorten
zenuwpijn gekweld gebit. In ieder geval alleen maar een abces. Beaumont legde
half gerustgesteld de spiegel weer neer. Een ogenblik lang leek het hem zelfs beter
te gaan. Hij stapte weer in bed en deed het licht uit. Maar toen zijn hoofd op het
kussen lag kwam de pijn weer zo hevig opzetten dat hij begon te kreunen. Beaumont
aarzelde geen moment; hij deed het licht weer aan, sprong het bed uit en zocht in
de la van zijn tafel. Hij haalde er een buisje aspirine uit en twee slaaptabletten.
Vervolgens ging hij weer naar de keuken, nam de tabletten in met een groot glas
koud water, urineerde nogmaals en ging weer naar de kamer. Hij bleef even staan
om de medicijnen gelegenheid te geven langs de slokdarm omlaag te zakken en
ging toen weer in bed liggen. Hij bleef wachten, weggekropen tussen de lakens, tot
de geheimzinnige overgang zou komen, tot zijn hele zelf zou versmelten in een
vloeibare ruimte, de chaotische, als trompetgeschal klinkende zondvloed, dat
verraderlijke dat zijn ogen in zijn kassen zou doen omdraaien en hem uit de verte,
heel ver weg, als door een wand van regen, de wildrijke aanwezigheid van zijn
dromen zou tonen. Maar de pijn, want het was nu een pijn, was weer merkbaar
toegenomen. En reeds voelde Beaumont, terwijl hij zijn gezicht steeds bewoog en
een soort van licht zweet zijn handpalmen en de zijkanten van zijn voeten
bevochtigde, de poorten van een onbekende en tragische wereld voor zich opengaan,
een wereld waar de verontrusting een schoonheid is, een verbitterd landschap
waarin de herinnering rondspookt aan die andere wereld, waar rust en welzijn
heersen, dieren met heldere ogen rondlopen, de waterachtige stilte van de zenuwen.
Hij voelde reeds
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de eentonige triestheid van die reis, het weggerukt worden uit de vroegere
onderkomens en de op handen zijnde rit naar een kleine hel van beperkte ruimte;
de herinneringen aan goeddoorslapen nachten, de zoete vergetelheid van vervlogen
tijden fluisterden hun weemoedige klachten in hem, gelijk lange rivieren omzoomd
door wilgen, waar de wilde eenden laag overvliegen, tussen flarden nevel. Buiten
kwamen de regenvlagen met steeds kortere tussenpozen langs de straten van het
kruispunt. Nu en dan reed er een auto voorbij, klankrijke voren tekenend op het
asfalt. Of voetstappen van mensen hamerden op de grond, heel rustig, komend uit
het niets en verdwijnend in het niets.
Beaumont wierp zich weer om en kroop in elkaar als een bal; hij hoopte toch op
iets, ik weet niet precies wat, osmosen van zuren, de assimilatie van glutéthimiden,
op de slaap, de rust, zonder twijfel. De pijn trok inderdaad weg; de beelden werden
schaarser op zijn netvliezen; Beaumont werd overvallen door een kunstmatige,
enigszins bitter smakende verdoving. Een heel lang huis begon voorbij te trekken,
hij zag alle ramen van buiten; de val leek eeuwig of bijna eeuwig. Maar ongeveer
bij de zesendertighonderdveertigste etage kwam Beaumont in aanraking met het
trottoir. Zijn linkerbeen was er het eerste en brak duidelijk. De rest van zijn lichaam
kantelde en draaide om een onzichtbare as. De grond sloeg tegen zijn linkerzij, zijn
schouder en zijn hoofd. Er volgden nog twee of drie fracties van seconden, als
krampen, en alles was afgelopen. Het dode bloed vloeide uit zijn ogen, neusgaten
en oren, en stroomde zachtjes op de straat, gedwee, volgens de helling van de
goot.
Beaumont voelde de pijn weer. De aspirine had weinig of geen uitwerking gehad.
In een half uur was de pijn vervijfvoudigd. Het was nu niet meer een bepaald punt
van de kaak rondom de verstandskies en de behandelde gewone kies, maar een
hele zone die zich uitstrekte van zijn linkeroor tot aan de punt van zijn kin. Alles
trilde in dit gebied; onbegrijpelijke golvingen kwamen en gingen zonder rustpauze
als golven in het water en braken dan stuk in hun interferentiepunten. Het leek alsof
deze helft van zijn kaak plotseling groter was geworden in het donker en alles weg-
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drong wat er omheen zat. Een vreemd bouwsel van beton en ijzeren balken
verlengde nu Beaumonts wang. Het was een reëel gewicht dat bij elke beweging
van het hoofd in de lucht van de kamer schommelde en dat de rest van het lichaam
dreigde mee te sleuren in een bodemloze val, dwars door matras, vloeren,
verdiepingen, leidingen, aardkorst enz. Hij moest dus voortdurend het evenwicht
zien te bewaren en zijn kiezen steeds vaster op elkaar klemmen. Beaumont opende
zijn ogen. Ondanks de duisternis en ondanks de pijn tekende de kamer zich nog
steeds even duidelijk tot in de kleinste details af. Maar het leek nu alsof elk voorwerp,
elk meubel, elk oppervlak van plastic of van hout een nieuw aspect had gekregen;
de hoeken waren zuiverder, het licht en donker contrastrijker; dat was het, ja, alles
was veel evidenter. Alles had een maniakale zorgvuldigheid, een wil om tot het
uiterste zichzelf te zijn; de boeken waren bijna karikaturale boeken met hun nieuwe
omslagen en de brutaal glinsterende lijm van de banden. De tafel was een domme
tafel, vier korte en dikke poten die het tafelblad droegen met een kracht veel groter
dan nodig. De fles bevatte drank zoals zij nog nooit drank bevat had; zij deed zelfs
niet anders dan dat, bevatten, bevatten. Het plafond had de belachelijke gratie van
een dikhuid en legde zijn groenachtige massa luchtig op de vier muren neer, net
als een DC 8 die van de grond opstijgt. De luiken achter de ramen waren dicht,
maar met welk een behoedzaamheid, met welk een precisie! En de ruiten waren
doorschijnend zoals een bankier eerlijk is. En de lucht was de lucht, zuurstof + ozon
+ koolzuur + stikstof. En de kamer was de kamer, niets anders, ernstig, serieus,
berekend voor haar taak. De wetten van de zwaartekracht waren volmaakt, er
ontbrak niets aan, absoluut niets, noch de val van het stof van de gepleisterde
kroonlijsten, noch de druk in de kanalen bij de buis van eustachius, om precies zo
te zijn als in een examenopstel over de theorieën van Newton. Beaumont, die op
zijn wang lag, keek naar alles en nam alles in zich op; op zijn linkerkaak was hij
bezig het bouwwerk van gewapend beton in evenwicht te houden, dat weelderige
gebouw dat ontworpen was alsof de toekomst van een hele stad er vanaf hing. Op
het ogen-
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blik leefde zijn lichaam in dat huis, hij had van zijn pijnlijke kaak een schelp gemaakt,
een immense en harmonieuze woning. Hij zou er in leven, zo lang als nodig was,
een dag, twee dagen, een week misschien, in afwachting van de tandarts. Toch
zou het huis door een overmaat aan perfectie, een verdieping te veel of een kostbare
sierlijkheid in de bouw van de fundamenten, in elkaar storten. Eerst zwaaide hij
zachtjes heen en weer van links naar rechts, dan plotseling, met een kreet van
woede en pijn, groef hij zich diep in het bed, drukte de dekens in elkaar en ranselde
het witte heuveltje van het kussen als met een zweep. Beaumont sprong op zijn
voeten, de tranen stonden hem in de ogen. Hij deed het licht weer op maar deze
keer de grote lamp. Koortsachtig trok hij de tafella open, vond een buisje pyramidon,
nam een tablet, legde het op zijn tong, trok de kurk van de fles drank, waarschijnlijk
eau de vie van pruimen of zo iets dergelijks en nam een flinke slok. Toen ging hij
op de rand van het bed zitten en wachtte. Achter het huis sloeg een kerkklok vier
uur, met lange schrille slagen die zich ver over de buurt verspreidden. Beaumont
stond op, liep de kamer door en stak een nieuwe sigaret op. Hij zette een plaat op,
Enrico Albicastro, Jean Chrysostome Ariaga, Thelonious Monk, of iets in dat genre.
Hij hoorde de klanken in de kamer omhoog gaan; maar ze waren niet helder meer,
en de harmonie die eruit ontstond was een mengelmoes van mist en triestheid, een
dof lawaai dat langzaam tussen de meubels door trok, doorweven met halo's en
rookkringen. Beaumont beluisterde de plaat tot het einde, zonder zich te verroeren,
krachteloos in zijn ontreddering, zijn linkerwang op de palm van zijn hand rustend.
Toen het uit was, stond hij op, zette de pickup af en ging de kamer uit. Hij dwaalde
een poosje door het lege appartement en deed onder het lopen alle lichten aan.
Een kronkelende angst had zich in zijn hersenen gezet; een angst die hij al tientallen
jaren vergeten waande; een heimelijke beklemming die hem voor elk gordijn, voor
elke wollige bekleding, voor elk hoekje van schaduw of vuil bij de keel greep. Hij
zou graag in een ping-pongballetje veranderd zijn om als een gek van de ene naar
de andere kant van het huis rond te springen, in witte
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flitsen, niet te grijpen en niet tot staan te brengen, licht, licht, heel licht. Hij dwarrelde
steeds vlugger van de ene kamer in de andere, voortgedreven door zijn pijn, met
starende ogen, zonder enige gedachte, zonder enig besef, maar met die
vernederende angst die hem van hoofd tot voeten deed beven alleen al bij de
aanraking van een opgeschrikte vlieg of bij het geluid van een knagende worm die
de dode lagen van een houten lijstwerk aan het wegvreten is. De beelden trokken
voor zijn ogen voorbij, de deur met zijn opengetrokken grendel, de gesloten,
hermetisch gesloten luiken, de lege kamers, de rustige fauteuils, de bedden waar
niemand onder verborgen zat, de stille gangen waar je alles ziet. Op het laatst toen
hij het niet langer uithield nam hij de hindoese dolk uit het wapenrek in de eetkamer
en stak hem tussen het koord van zijn pyjama. Daar hij het koud had sloeg hij
vervolgens een soort van regenjas om zijn gestreepte pyjama. Toen zag hij, terwijl
hij door de gang liep, de telefoon. Zonder een overbodig gebaar te maken nam hij
de hoorn van de haak, draaide het nummer en herhaalde met een stem als van een
idioot:
‘Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hal- 10? Hallo? Hallo?’
minutenlang, terwijl hij de bel aan de andere kant zoemend hoorde overgaan.
Tenslotte barstte er een nasale vrouwenstem los.
‘Hallo?
- Hallo?
- Hallo? Wie moet u hebben?
- Hallo? Ben jij het Paule?
- Ja. Met wie?
- Ben jij het Paule?
- O... ben jij het? Maar wat mankeert jou? Ben je niet goed bij je hoofd? Zo laat
op te bellen!
- Paule, Paule, als je eens wist wat een pijn ik heb. Ik kan niet meer, ik zweer het
je. Ik kan het niet meer uithouden. Daarom heb ik je opgebeld.
- Maar wat heb je dan? Waar heb je pijn?
- Ik weet het niet, maar het is ontzettend. Onverdraaglijk. Echt waar. Het zit hier
in m'n kaak, achterin m'n kaak, maar ik weet
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niet wat het is. Het doet heel erg pijn, ik weet niet wat ik doen moet, ik...
- Maar wat heb je dan? Waar heb je pijn?
- Ik... ik weet niet, geloof me. In m'n kaak en het houdt niet op, die pijn.
- Heb je kiespijn?
- Nee, nee... Dat niet. Kiespijn is het eigenlijk niet, nee. Het is veel erger. Ik weet
niet wat het is, maar het is geen echte kiespijn. Het steekt, je hebt er geen idee van.
Het is werkelijk ontzettend, ik houd het niet meer uit.
- Luister, ik weet het niet, ik...
- Sorry dat ik je wakker gemaakt heb, Paule, maar ik kon niet slapen, en ik had
zo'n pijn, ik moest je spreken, begrijp je?
- Nee, dat geeft niet, ik sliep eigenlijk niet, maar... luister eens, probeer toch maar
te slapen, probeer wat uit te rusten, tot rust te komen. Dan ga je morgen naar de
tandarts.
- Maar ik moet nu naar de tandarts, Paule, heus, ik overdrijf niet, het is geen doen.
- Ik weet het, ik begrijp het, maar wacht tot morgen, wat kan ik je anders zeggen?
Je kunt geen tandartsen wakker maken 's nachts om... hoe laat is het eigenlijk?
- Maar heus, geloof me, eerlijk ik kan niet wachten, ik kan niet langer wachten,
er moet iets gebeuren.
- Tien over vier... ja, ik weet het. Maar wat wil je dan doen?
- Paule...
- Zeg nu eens precies wat je hebt. Is het een abces?
- Ik weet het niet, je...
- Heb je je tandvlees bekeken? Is het erg rood?
- Nee, er is niets aan te zien. Natuurlijk heb ik gekeken. Ik zweer het je, ik weet
niet wat het is... Het is... Het is helemaal niet rood. Binnen in de kaak doet het pijn,
in de hele kaak. M'n hele hoofd doet pijn, nu, ik...
- Heb je pillen ingenomen? Neem wat pillen.
- Ik heb pillen geslikt, een hoop rotzooi, aspirine, doridene, pyramidon. Het heeft
niets geholpen.
- Heb je slaappoeders geprobeerd?
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- Nee, die heb ik niet. Maar ik moet iets sterks hebben, morfine of zo iets dergelijks.
Maar ik heb niets in huis. En de tijd dringt, Paule, ik weet niet meer waar ik het
zoeken moet.
- Luister nu, ik weet het ook niet. Neem nog wat pillen die je hebt en probeer dan
nog wat te slapen.
- Ik zou naar een nachtapotheek kunnen gaan, maar ik heb toch geen recept en
ik moet iets van opium hebben.
- Ja, daar moet je een recept voor hebben. Wacht tot morgen. Je gaat
morgenochtend meteen naar een tandarts en dan zul je zien, dan gaat alles beter.
- Maar ik kan niet langer wachten, Paule, heus niet, ik ben op van de zenuwen.
- Ik weet het, maar het moet. Wat kan ik anders zeggen? Als ik iemand kende...
- Trouwens, ik ben niet in staat om te lopen, Paule, echt niet. M'n hele hoofd doet
pijn, barstende pijn. Het is vreselijk. En dan is er nog iets, Paule, er is iets... Hoor
je me? Zeg, Paule, luister je naar me? Paule?
- Ja, ik luister. Wat is er?
- Ik weet het niet, ik zweer je, het is volslagen idioot. Maar ik ben... ik ben bang.
Het is idioot, ik weet het, maar het is sterker dan ik, ik ben bang. Ik kan niet meer
alleen blijven, ik weet niet wat het is, maar het kan niet meer; ik begrijp niet wat het
is, vermoeidheid of wat ook. Het is alsof ik plotseling dood zal gaan. Alsof er iets
verschrikkelijks gaat gebeuren, een ramp. En ik ben weerloos. Ik ben bang, Paule.
Ik ben bang.
- Luister nu eens. Ga slapen, wacht tot morgenochtend. Wind je niet op. Alles
komt weer goed. Luister naar me, je moet gaan liggen en rust nemen. Morgen is
alles weer voorbij.
- Nee, nee, dan is het nog niet voorbij... Ik ben zo bang, Paule, begrijp je, ik ben
bang. Ik weet niet wat het is, het is de eerste keer dat me dat overkomt, maar ik ben
bang. Ik weet niet waarvoor, of eigenlijk, ik vermoed wel iets, maar begrijpen doe
ik het niet. Het is hier, overal, om me heen, ik heb het gevoel dat er mensen zijn.
Ze gaan me doodmaken. Ze zijn binnengekomen en ze dwalen overal rond. Ze
verbergen zich achter de gordijnen,
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onder de bedden, in de gang, in de keuken, en als ik te vlug omkijk om ze te zien,
maken ze me dood. Of ze wachten tot ik weer in bed lig. Begrijp je, Paule? Ik kan
niet meer naar bed. Als ik ga liggen komen ze met messen en steken me in m'n
rug. Paule, ik zweer je, ze komen. Daar wachten ze alleen maar op.
- Alsjeblieft. Doe niet zo kinds. Kalmeer een beetje. Je weet heus wel dat het niet
waar is. Je hebt zeker koorts. Het is waarschijnlijk een abces. Je moet naar bed
gaan en proberen wat te rusten. Neem wat slaaptabletten in. En probeer vooral je
te ontspannen, denk nergens aan. Ja?
- Maar dat kan ik niet, heus niet. Ik ben bang, het is sterker dan ik. Ik heb pijn en
ik ben bang.
- Luister, ik kom morgenochtend bij je. Maar nu moet je rust hebben. Hoor je?
- O Paule, niet morgen. Alsjeblieft. Kom nu meteen.
- Je weet best dat ik nu niet kan komen. Mijn ouders vinden het niet goed. Je hebt
ze wakker gemaakt met je gebel en ze zijn woedend. Ik hang nu maar op. Het spijt
me, maar ik kan nu onmogelijk komen. Ik beloof je dat ik morgenochtend kom,
meteen om acht of negen uur.
- Kun je nu niet komen?
- Nee, onmogelijk. Als ik kon zou ik komen, maar ik verzeker je dat het niet mogelijk
is.
- Ik weet niet. Ik weet niet wat ik nu moet doen.
- Ga slapen, toe nou.
- Ik weet niet. Ik moet niet, ik moet niet alleen blijven. Ik dacht...’ Gedurende enkele
seconden spraken ze niet meer. Beaumont zat op een krukje naast de telefoon; de
helft van zijn gezicht was een soort steen geworden, waarschijnlijk graniet, hard en
brokkelig tegelijk, waar kleine blauwe adertjes doorheen liepen en waarin elk element
zich scheen te verheffen voor een rauw en schril lied, een kreet van woede en pijn.
De stem van de jonge vrouw drong opnieuw in zijn oor. Er was nu iets veranderd
in het timbre; tegenzin misschien of vermoeidheid. Ze zei:
‘Je moet begrijpen dat het onmogelijk is wat je me vraagt.’
Beaumont bewoog zich niet. Zijn ogen zaten star in de kassen
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alsof de traanklieren bevroren waren. Hij luisterde met overgave naar de
schreeuwerige en treurige psalmodie die uit zijn kaak kwam en die hem verbond
met de muren van de gang; zijn rechterhand hield de hoorn al iets van zijn oor en
hij voelde zich verdwijnen, vermoord, verstijfd van schrik.
De stem vervolgde met een sterk neusgeluid:
‘Luister naar me. Het is absoluut onmogelijk, ik zweer het je. Maar ik kom morgen
direct bij je, morgenochtend vroeg. Je hoeft alleen maar op me te wachten en wat
uit te rusten. Ik zal de tandarts opbellen als je dat wilt. Je zult zien dat alles in orde
komt. Wees maar niet bang, rust wat.’
Een elektrisch gezoem sneed de woorden van de jonge vrouw af, mengde zich
in het gesprek als een soort bromvlieg die gevangen zit tussen de vitrage en het
glas van het raam.
‘Zeg luister je naar me? Hoor je me? Hallo? Geef antwoord. Alsjeblieft, je moet
het begrijpen.’ Dan: ‘Hallo? Hallo? Ben je er nog? Hallo? Hallo? Hoor je me? Hallo?’
Beaumonts arm hing nu helemaal langs zijn lichaam. Ver weg, heel ver weg,
hoorde hij het geknetter van de telefoon; maar hij wilde niet meer luisteren en
begrijpen. Het idee alleen al de hoorn weer naar zijn oor te moeten brengen leek
hem weerzinwekkend, walgelijk. Hij keek met brandende ogen van vermoeidheid
naar het behang dat de muur van de gang bedekte. Het gedreun in zijn kaak was
nu nog erger geworden; het trilde in lange trage golven die langs zijn ruggegraat
omlaag liepen, langs zijn armen en benen en die in zijn ledematen hun weg
beëindigden, en vooral helemaal boven in zijn hoofd, boven in zijn hersenen in een
zwakke kleurloze explosie die zich als een benzinevlam verspreidde. Beaumont
werd overstroomd door die golven; hij verdronk; heel ver weg, of juister misschien
als vanachter een muur hoorde hij het klikken van de telefoon die de jonge vrouw
daarginds, bij haar thuis, op de haak legde, voordat zij haar peignoir en haar nylon
nachthemd vaster om zich heen trok, naar haar kamer liep en door de spleet van
de op een kier staande deur tegen haar moeder fluisterde die uit de kussens oprees:
‘Het is niets, moeder. Het is niets. Welterusten.
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Moederziel alleen op zijn taboeret in de gang voelde Beaumont een vreemde woede
in zich opkomen, iets kouds en prikkelends, een elektrische ontlading in zijn
rechterhand bijvoorbeeld die hem deed opspringen zodat hij op het parket stond,
alleen, los van de telefoon, bedekt met spieren en pezen, alsof hij plotseling beroofd
was niet alleen van zijn pyjama, zijn regenjas en de hindoese dolk, maar ook van
zijn huid, van zijn ruime blanke koortsachtige en uitgerekte vel. Met zijn kin vooruit
wankelde hij in de richting van zijn kamer. Een klein zuchtje lucht kwam zijn open
mond binnen, zakte naar zijn longen, kwam er vervolgens lauwwarm en bezwangerd
met geurtjes en gassen weer uit, drong de atmosfeer binnen en veranderde geleidelijk
percentages en temperaturen. Dat was nou het leven, helemaal niets, een eenvormig
en onbestemd fenomeen, zo gemakkelijk te herleiden; en de pijn, dat
onsamenhangende lijden bestaande uit trillingen en curven, de pijn stroomde in dit
vleugje lucht, verbond de longen met nabijgelegen voorwerpen; het was een plant
met een dubbele wortel, de een in menselijk vlees gestoken, de andere in de materie
getatoeëerd, als een bloem op het behangsel van een muur. Met dit nieuwe
onvoorziene orgaan dat bezig was in en buiten hem te groeien, ontving Beaumont
een aanwijzing van zijn eigen dood; tersluiks werd hem het steen en het pleisterwerk
getoond, de papieren, de stoffen en de glazen, werd hij er bekend mee gemaakt,
er naar toe geduwd, naar de onmenselijke rust, naar de mysterieuze ordening waar
de tijd stilstaat, waar de bewegingen onmerkbaar zijn, de gewaarwordingen eeuwig.
Dat was hij, die plint, dat was hij, die vuilgele kleur, die kalk, die meubels, die stukken
wormstekig hout, die vergane plakken verf. Dit bed, die hoop vodden, vol lakens en
linnengoed, waarop hij zich nu liet vallen en dat het gewicht van zijn lichaam rustig
op en neer liet wippen. Zonder het licht uit te doen kroop Beaumont over het matras
naar het hoofdkussen. Daarna legde hij zijn hoofd op de mollige massa en sloot de
ogen.
In het donker werd de pijn zo mogelijk nog erger. Zij hield op een veelvormig
bouwwerk te zijn. Zij werd een recht en duidelijk symbool, licht of donker, een soort
triomfantelijke I waarop hij
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in z'n geheel gespiest werd. De toestand lag nu vast en tot het einde toe, tot aan
de tandarts-chirurg, mondheelkundige, enz., moest hij haar zo houden, wanhopig
er om heen draaien; een verticaal geweld. Het deed er niet toe wat hij zou gaan
doen, wat hij daadwerkelijk uitvoerde, dat wil zeggen opnieuw opstaan, op de rand
van het bed gaan zitten, naar zichzelf kijken in het ruitje van de radio op het
nachtkastje, een sigaret nemen, hem vervolgens op de grond gooien, zonder moed
te hebben gehad hem aan te steken, hij zou steeds overeind zijn en stijf, verlamd
en wezenloos op zijn benen staan.
Toen pakte hij de fles met drank en begon te drinken. Zijn kaak liet hem geen
rust, nee, maar de roes drong hem wat naar de achtergrond. Tegen halfvijf bevond
hij zich op ongeveer twee meter van zijn kaak; zo ongeveer alsof een grote spijker
in het been en in het tandvlees was geslagen en hij met al zijn kracht had moeten
trekken om de wond van opzij uit te rukken en terrein te winnen. Aan de andere
kant van het raam werden de geluiden steeds frekwenter. De stortbui was sinds
een tijdje opgehouden en vervangen door het glijden van autobanden, door
voetstappen van mensen, door het lawaai van metalen luiken die werden
opgetrokken. Nog twee tot tweeëneenhalf uur en het was dag. Languit op bed
liggend nam Beaumont de laatste slok drank uit de fles. Hij sprak nu en dan in
zichzelf, geen zinnen, maar kleine woordjes die hij pruttelde onder het drinken, in
de geest van ‘ai’, ‘ai-ai-ai’, ‘o’, ‘oi, pijn, pijn’, ‘hola-ai’, ‘ai-auw’. De vloeistof stroomde
in zijn slokdarm en hijzelf was droog; om het bed heen was elke vierkante centimeter
ontdaan van zijn vochtgehalte; de vloer, het papier, het pleisterwerk, de luiken, de
as, alles was uitgedroogd en verlaten. Net als grote platen ruwe en stoffige leisteen
waar de lucht overheen streek met een geluid van schuurpapier; als een
stofzuigerzak slokte de atmosferische kubus van de kamer allerlei deeltjes op,
partikeltjes, haartjes, vlokjes, stukjes houtskool, splintertjes, vijlsel, roestdeeltjes
van een soort scherp en erosief zand dat overal binnendrong, kogellagers vast liet
lopen, ruimtes aaneenhechtte en de elementen aan elkaar metselde.
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Beaumont zat nu op een hoopje grind, en zijn lichaam scheen ouder te worden op
de manier van een mummie. Zijn pijnlijke kaak was een vreemd stuk been, een
beetje vergeeld en vuil, waarop de zenuwen als grassprieten overeind stonden.
Zelfs zijn huid die eerst zo leefde, die huid die warm en bezweet kon worden was
nog slechts een wollen deken, een oude paardedeken aangevreten door de mot,
versleten, vol knopen in het grove weefsel. De wereld was stilaan een potsierlijke
symfonie van flanellen lappen geworden, sommige grijs andere rood of bruin, of
blauwachtig die elkaar irriteerden en krabden. De wol van de muren tegen het
ongebleekte katoen van de lucht; het oranje borduursel, helemaal alleen een ronde
punt van de elektrische lamp; het zeildoek van de toilettas dat het tricot van de luiken
gebruikte, of de zij van de dakpannen; het nylon van de ruiten op de wol van de
muren. Het grauwe weefsel van de lucht tegen het satinet van de donkere vloer. En
dekens, alsmaar dekens, hier en daar, lakens, wollen stoffen, fil d'Ecosse, suède,
dik en hard fluweel, katoen, tergal, moesseline, bont, zeildoek, altijd en overal
zeildoeken die elkaar polijsten met onmerkbare bewegingen die wolken pluisjes en
stof om hen heen verspreiden tegelijk met een eentonige zang van slijtage, een
unieke en valse klank waar krabsels, krassen en arceringen zonder rust door heen
krioelen, doelloos, alleen om alle andere geluiden van de stad te overstemmen.
Beaumont, gevangen in die kaken en in dat geprevel was een behangselrand, een
knot gevlamde wol, iets doods en verteerbaars, ineengeschrompeld in het katoen
van zijn gestreepte pyjama, ingesloten in de zeildoeken slippen van zijn regenjas
als in een lijkwade, en daar leefde hij, doodmoe, vastgenaaid op al dat afval van
een weefgetouw, terwijl hij de dingen om zich heen voelde bewegen.
Zo zag hij het licht worden in zijn kamer. Het elektrische licht brandde nog steeds
op dezelfde plaats in de glazen peer die aan zijn draad hing, de plaats waar de
vliegen slapen. De metalen geluiden, het geklik van hakken, het geroezemoes van
de auto's was toegenomen; nu en dan kwam er een, nog ongewone, schreeuw uit
een wijdgeopende mond die ‘Jerome’ in de richting
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van de ramen riep. Of wel een soort doodsklok klepte langs de gevels, waarschijnlijk
de vroegmis. Omstreeks tien over zeven stond Beaumont op; hij had geen kaak
meer, geen tandvlees, geen verstandskies of gevulde kies, niets. Zijn baard was nu
tamelijk lang en op zijn rechterwang het zwaarst. Waggelend liep hij de gang door;
hij scheen iets voor zijn mond voort te duwen, zijn met alcohol bezwangerde adem
zeker die in de vorm van een driehoek naar buiten kwam. Hij pakte de hoorn die
aan het eind van het snoer bengelde en draaide met zijn rechterhand een nummer.
80-10-10. Hij bleef zwijgend staan wachten. De telefoon ging vijf of zesmaal over
aan de andere kant, in het atelier aan zee, bij het witte bed waar kleren als
afgestroopte huiden in het rond lagen. Maar niemand antwoordde en Beaumont
hing weer op. Hij deed het heel eenvoudig, bijna zonder spijt, de ogen omfloerst
dooreen mist. Daarna ging zijn wijsvinger opnieuw naar de schijf met de tien cijfers.
89-22-81. De telefoon ging over. Boven Beaumonts hoofd was een oude, uit een
boek geknipte foto aan de muur geprikt, een man met een baard in een witte soutane
met eronder geschreven: Le Père de Foucauld, de kluizenaar van Beni-Abbès.
Bij de vierde zoemtoom antwoordde een stem:
‘Hallo?
- Hallo? zei Beaumont met zo'n zwakke stem dat de ander hem niet verstond.
- Hallo? herhaalde de stem.
- Hallo? zei Beaumont weer.
- Hallo, met wie?
- Met Beaumont, zei Beaumont.
- Wie?
- Beaumont. Ik...
- Beaumont, wie? Wie moet u spreken? schreeuwde de stem.
- Kijk. Ik zal het u uitleggen, zei Beaumont; ik heb vannacht niet geslapen. Ik heb
een verschrikkelijke pijn, hier in m'n kaak. Een vreselijke pijn. Ik kon niet slapen
vannacht. Ik heb... ik heb zelfs moeten drinken om het te kunnen uithouden. Begrijpt
u wel? Toen heb ik geprobeerd een vriendin op te bellen. Ik heb
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haar gevraagd of ze naar me toe wilde komen. Ziet u? Ik was bang. Maar of ik het
haar al vroeg en uitlegde, ze wilde niet. Ze gebruikte het eerste het beste smoesje
wat in haar hoofd opkwam, dat het te laat was, dat haar ouders niet goedvonden
dat ze 's nachts de deur uit ging en zo, en ze...
- Maar wat kan ik daar nu aan doen en wie bent u eigenlijk?
- Ze wilde niet. Het was vier uur in de ochtend en ze had slaap. Begrijpt u wel?
Ze wilde liever slapen. Ze zei...
- Luister. Wie bent u? En waarom belt u mij op?
- Ik ben Beaumont, dat heb ik u al gezegd. Ik...
- Ik ken geen Beaumont en bovendien...
- Nee! Hoort u nu eens voordat u ophangt. Niet meteen ophangen.’
Beaumont voelde eensklaps de hindoese dolk tegen zijn heup. De futiliteit van
dit wapen, of iets anders, iets onbekends, drong tot hem door en hij maakte zijn
ceintuur los. Het mes viel op de vloer, bij zijn voeten, op de plaats waar hij moest
blijven staan tot aan het einde. Beaumont ging door met spreken, langzaam, met
moeite; de woorden kwamen moeilijk door de verpeste zone van zijn mond heen,
door die zone van zijn gezicht die nu ontvolkt was in de kou.
‘Hallo. Ja. Luister: ik zal het u uitleggen, ik werd plotseling erg bang vannacht.
Dat is me nog nooit overkomen. Eenzaamheid moet het geweest zijn, eenzaamheid.
Ik was helemaal alleen in dat enorme huis, het was niet om uit te houden. En ik had
dat geval in m'n mond, dat gezwel dat me zo'n pijn deed. Kunt u zich zoiets indenken,
kunt u het zich indenken? Toen heb ik dat meisje opgebeld zoals ik al zei, maar die
wilde niet komen. Toen heb ik een fles drank genomen en ben gaan drinken. Daar
ben ik tot nu toe mee doorgegaan. Ik ben bezopen, ik ben zo zat als een aap. Maar
dat doet er niet toe. Ik heb het gevoel dat het met me gedaan is, dat alles afgelopen
is. Ik kan er niets meer aan veranderen, ik bezweer u dat het de waarheid is, het is
verschrikkelijk, het is... Ik ben wel eens meer ziek geweest in mijn leven, dat begrijpt
u zeker wel, ik ben wel eens meer ziek geweest, maar zoiets heb ik nog nooit gehad.
Ik wist niet wat het was. Ik ben wel eens
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meer dronken geweest, maar niet zo. Niet op die manier. Ik heb ook wel eens eerder
kiespijn gehad en al die dingen, maar dat was heel wat anders. Begrijpt u. Begrijpt
u het. Dat was niet zoals nu, die leegte, die stilte, en zo, die verlatenheid. Toen heb
ik de telefoon gepakt en ik heb zo maar een nummer gedraaid. Ik weet niet meer
wat ik beginnen moet, maar...
- Ja,’ zei de stem; het was natuurlijk belachelijk, wat leek het wel, hartsgeheimen,
brieven van lezers, met die verdraaide stem, die aarzelingen, bijna literatuur.
‘Ik... ik zou niet goed weten wat ik voor u doen kan. Het spijt me. Dag meneer.’
En de ander hing op. Beaumont was niet gekrenkt, niet eens van zijn stuk gebracht
door dit plotselinge afbreken. Bijna zonder te bewegen draaide hij een ander nummer:
88-88-88. Kilometers telefoondraad verder begon een plaat te draaien die steeds
dezelfde zin herhaalde: ‘Dit nummer heeft geen aansluiting. Dit nummer heeft geen
aansluiting. Dit nummer heeft geen aansluiting. Dit nummer heeft geen aansluiting.
Dit nummer heeft geen aansluiting. Dit nummer heeft geen aansluiting. Dit nummer
heeft geen aansluiting. Dit nummer heeft geen aansluiting. Dit nummer heeft geen...’
Beaumont legde de hoorn weer op de haak. Draaide opnieuw een reeks cijfers,
8+0+1+0+3+3.
‘Hallo?
- Hallo, kan ik u even spreken?
- Ja, eh... Met wie spreek ik?’
Misschien had Beaumont het mis, maar het leek hem een heel frisse en heel
nieuwe stem, de stem van een heel jong meisje, vijftien of zestien jaar waarschijnlijk,
die met een zuivere maar enigszins scherpe klank door het bakelieten pantser drong,
af en toe met een zacht en laag slepend geluid in de uitspraak van de occlusieven,
vooral van de dentalen. Beaumont hoorde de stem haar vraag herhalen en een
soort kalme triestheid bewolkte zijn gezicht en vermengde zich stilletjes met de zuil
van zijn verdriet.
Hij haalde diep adem.
‘Mijn naam is Beaumont, zei hij; ik ken u niet, ik heb u op goed geluk opgebeld,
beslist zo maar op goed geluk. Ik heb in 't wilde
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weg een nummer gedraaid, en ik heb u aan de lijn gekregen. Ik herinner me zelfs
niet eens meer welk nummer ik gedraaid heb, maar dat doet er niet toe, dat doet er
niet toe want over enkele ogenblikken is toch alles afgelopen. Zou u naar me willen
luisteren, zou u alstublieft naar me willen luisteren tot ik alles gezegd heb?
- Ik weet het niet, ik...
- Als u niet wilt hangt u weer op, dat geeft niets. U hoeft alleen maar als eerste
op te hangen en ik probeer een ander nummer.
- Ik wil het wel, maar waarom doet u dat?
- Waarom ik zo maar op goed geluk telefoneer?
- Ja.
- Dat kan ik u niet precies uitleggen, nee dat kan ik niet. Want ik weet het zelf
eigenlijk niet goed. Ik bedoel, ik weet het wel... ik ben alleen, en ik heb pijn, en ik
ben bang, begrijpt u, ik ben helemaal alleen, ik voel me ook helemaal alleen, en ik
ben bang.
- En u...
- Ja, dat is het, ziet u, het lijkt belachelijk om dat allemaal zo te zeggen, maar ik
kan me niet meer veroorloven, ik kan me niet meer veroorloven bang te zijn dat ik
me belachelijk maak. In ieder geval, u kent me niet, u heeft me nog nooit gezien,
en over enkele ogenblikken is het afgelopen, uit, vergeten. Begrijpt u? Ik weet niet
hoe ik het zeggen moet, maar ik heb pijn. Ik heb werkelijk erge pijn, ik kan nauwelijks
praten. Dat is gisteravond begonnen, nee nog niet eens, vannacht om ongeveer
vier uur in de morgen. Ik werd wakker met die kiespijn en toen is het steeds meer
gaan opzwellen. Ik weet niet waar ik het zoeken moet, ik... Ik heb geprobeerd een
meisje dat ik ken te vragen, ik wilde dat ze bij me kwam, want ik kon het niet
uithouden zo alleen met die kiespijn. Maar ze... maar ze wilde niet komen, ze zei
dat het niet kon, omdat het vier uur 's nachts was en al die dingen. Nou ik weet niet
meer wat ik gedaan heb maar het was verschrikkelijk. Ik heb een hele fles eau-de-vie
opgedronken, maar dat heeft niets geholpen. Zo ben ik de nacht doorgekomen, de
hele tijd op bed gezeten zonder iets te doen. Als zij maar had kunnen komen, als
ze maar gewild had. Het was geen flauwekul, begrijpt u, het was
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werkelijk nodig. Ik had nog nooit zoiets gehad in m'n leven. Dit was de enige keer,
ja, ik zweer het u, het was werkelijk de enige keer in m'n leven dat ik er behoefte
aan had dat ze bij me was. Nu is het anders. Ik heb niemand meer nodig, begrijpt
u. Nu kan ik, als ik wil, naar de tandarts gaan en die zal me behandelen. Hij zal een
foto maken en zeggen: u heeft een abces onder de verstandskies of onder de
gevulde kies, of zo iets dergelijks. Een abces. Gewoon een abces. En u bent zo
kleinzerig. Erger dan een vrouw. En dat zal hij nooit begrijpen. Hij weet niet hoe het
die nacht was in mijn kamer. Als ik het hem zou vertellen gelooft hij het niet. Hij zal
er om moeten lachen. Het was een abces, m'n waarde, een abces en niets anders.
De kies moet getrokken worden. Ik zal u een injectie geven, ik hoop dat u tegen een
prik kunt. Ziet u? De waarheid, de waarheid is afschuwelijk. Als je daarmee begint
kun je niet meer ophouden. En ik kan zo uren, zonder iets anders te doen, op de
rand van het bed blijven zitten. Daarom, alleen daarom praat ik met u. In het begin
dacht ik nog, ondanks alles, ondanks die leegte, dat ik er nog iets aan kon doen. Ik
dacht nog dat ik die machine tot stilstand kon brengen door te praten, door in
beweging te blijven, door een aantal borrels te drinken, door te telefoneren of
dergelijke geintjes uit te halen. Maar nu is het zover, nu snap ik het. Er is een
toestand die je nooit moet overschrijden, en ik ben over de schreef gegaan. Er is
voor mij geen terug meer. Ik kan nu niet meer zonder pijn, ik ben niets meer zonder
die pijn. En ik houd er nu van. Er zijn dingen waar je beter geen weet van kunt
hebben en ik ken ze nu. Vannacht. Weet u...
- Maar waarom, waarom vertelt u dit allemaal?’
De stem aarzelde, scheen tegelijkertijd opbeurend en afkeurend te zijn, en
vervolgde:
‘Waarom? waarom vertelt u me dit? Wat gaat u nu doen?’
Zonder enige emotie, met adempauzes tussen elke zin, antwoord de Beaumont:
‘Ik weet het nog niet. Eerlijk gezegd heb ik er geen idee van. Ik zei u daarstraks
dat nu alles anders is, ik heb niemand meer nodig. Nu ben ik alleen, ben ik werkelijk
alleen, helemaal alleen. Ik
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heb nog pijn, dat wel, maar ik weet van niets meer. Misschien is de pijn wat minder,
misschien hetzelfde. Maar ik heb het van me afgezet, ik ben het al zowat vergeten.
Ik voel een soort vrede in me, weet u, een soort van kalme, trieste, stille rust. Om
echt te lijden moet je van iemand houden. En ik ken niemand meer in de wereld,
alles is me om het even, laat me steenkoud. Ik ben alleen, en tegelijkertijd ben ik
overal. Ja, ik ben overal. Overal waar mensen zijn, zon, mensen die komen en gaan.
Werken, lijden. Ik ben alles wat er op aarde gebeurt, alle verschrikkingen, alle
genoegens. Alles wat er gezegd wordt en alles wat er wordt nagestreefd. Ik verzeker
u, alles. Omdat ik leeg ben, leeg, leeg. En er is in mij plaats voor alles. Begrijpt u.
Ik ben net als een bandrecorder. Of als een telefoontoestel. De geluiden van
menselijke stemmen jagen door mij heen, kilometers en kilometers ver. Begrijpt u?
De stemmen van andere mensen gaan door mij heen en ik zal al die tijd koud zijn
en zwijgen. Ik zal van niets meer weten. Ik zal niets meer zeggen. Een blad wit,
spierwit papier. Dat laat ik u na. U kunt er op schrijven wat u wilt. Mijn naam
bijvoorbeeld, Beaumont, Beaumont. Of een tuin met grind en gras. Waar ik begraven
lig, onder een kleine marmeren steen, en kransen, en kunstorchideeën. Of een
raam, weet u, een open raam waardoor je van alles kunt zien, een sneeuwlandschap,
een grijze straat met vuilnismannen. Zon, regen, de mistral, mensen die 's avonds
uit een bioscoop komen, en een autobus die vertrekt. Luistert u?
- U heet Beaumont? zegt het meisje.
- Ik heet Beaumont, ja, zegt Beaumont rustig.
- Wel, Beaumont. Ik... ik zal aan u denken.
- Als ik doodga, zegt Beaumont.
- Ja, als u doodgaat,’ zegt ze.
Omdat hij niets anders meer te doen of te zeggen had en omdat het nu werkelijk
ochtend was, legde Beaumont de hoorn op de haak. Daarna ging hij weer naar zijn
kamer waar een wanorde heerste van lakens en dekens vol sigarettenas en waar
de farmaceutische geur hing van eau-de-vie. Hij liep enige minuten om
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zijn tafel heen met zware benen van vermoeidheid en stekende ogen. Ten slotte
ging hij weer op de stoel zitten zoals hij dat vier of vijf uur tevoren gedaan had toen
hij de pijn voelde opkomen. De ochtend bestond dus werkelijk; met geluiden van
wegrijdende motorfietsen, claxons, geschreeuw, bleke, flauwe lichten en een geur
van rook die door de gesloten vensters naar binnen drong. Een lijkwade, ja, een
soort van lijkwade. Op een visitekaartje waarop geschreven was: Pierre-Paul
BRACCO tot woensdag zelfde tijd. P.S. Ciné-club, morgenavond, 21 u ‘L'Etang
tragiqué Jean Renoir’, tekende hij een aantal spiralen en krabbelde hij enkele
woorden. Deze waren:

Ik ben blij deze
dingen te hebben meegemaakt
Nu houd ik van ze.
Tot spoedig.
Beaumont.
En hij trok zich weer terug in zijn tandvlees.
De slagen van zijn hart, daar beneden in zijn borstkas, voerden hem ritmisch mee
door zijn aderen. Elke doffe slag die diep in zijn lichaam ontstond bracht een grote
golf dik bloed in beweging, en deze golf stuwde hem terug in zichzelf; naar een heel
klein onbekend puntje ergens op de rand van zijn kaak, dat zo ongeveer alle tekenen
van leven in zich droeg. Beaumont werd heel klein, zoals een handschoen steeds
kleiner wordt als je hem binnenstebuiten wilt keren. Zijn handen en voeten kwamen
door het open email de kies binnen en drongen naar omlaag door rubberachtige
zuigingen. Toen verdwenen zijn benen, zijn armen en zijn romp. Langzaam en
methodisch volgden daarna zijn schouders en zijn nek. Zijn ogen smolten, zijn oren
werden plat en verdwenen alsof ze uitgevlakt werden; zijn ongekamde haar en zijn
voorhoofd, zijn neus en zijn mond, zijn dikke lippen, zijn jukbeenderen, zijn behaarde
wangen, zijn hele gezicht stierf weg. Dat vlees en die beenderen werden verteerd
door een bepaald soort kronkelende slang, een echte boa van zes meter, een
levende darm die verborgen in zijn kaak leefde; het gezicht was nog slechts een
vormeloze hoop bewegend soepvlees dat naar bene-
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den gleed, naar de opening, zoals waswater wordt opgeslokt door het open gat van
een gootsteen.
Toen hij goed en wel in zijn kies zat, midden in een vlezig nest vol slaap en pijn,
voelde Beaumont zich uit zijn ongeluk getrokken; hij was ver weg en fluctuerend,
een gevangene in een kleine ivoren kooi, en begerig pijn te lijden in de pijn. Het
was de verloren harmonie van zijn geboortedag, plotseling teruggevonden zonder
begeerte, zonder zorg, alsof hij veroordeeld was door een tribunaal van mensen en
dieren; een soort van witte en trieste winter, maar waar alles oneindig, sierlijk en
majestueus was. Het heldere lied was uit zijn oren verdwenen; hij had geen oren
meer en was zelf het lied. Hij was trots op zijn nieuwe lichaam, dat van in-de-kies;
hij vond het prettig het in alle richtingen te bewegen, alleen om te ontdekken waartoe
hij in staat was; hij ging voortdurend naar allerlei voorstellingen toe, van de
Opéra-Comique naar negro spirituals; hij was de gestopte trompet, de klarinet, de
alt-sax, of het droge gekraak van een nagel die wordt afgebeten. Heel groot en
machinaal als Albinoni, of meer kort en gedrongen als Shelly Manne. Er waren
gongtonen, brutaal trappelend op grote zwevende oppervlakken, en buizen, of wel
er was geronk, gekletter, gehik. Een enkel scherp gefluit als van krekels in de nacht.
Het zachte en tegelijk harde ritme van de contrabas, dat de stilte in dubbele tonen
hakte, Charlie Mingus nam onophoudelijk achter elkaar, bewegend, toonladders
opbouwend, een versperring, vervolgens walstempo en een regen van noten daalde
neer op twee verschillende snaren tegelijk, en blazen, blazen van de longen die
zich uitzetten, tot aan de verbinding, tot aan de samenvoeging, het punt A, waar
somber hard, heel hard, smartelijk, dat grommende paar in een slag opdroogt met
een koddig gemauw dat vrolijk wordt als een douche. Deze kreten en dit tumult dat
hij gekozen had lag in het genre van een vreemd geluk; iets oneindigs, en toch
wanhopigs waarvan hij slechts met tegenzin de dirigent was.
Beaumont, die in zijn kies zat, dichtbij de warmte en dichtbij de pijn, beide benen
goed ingevoegd in de groeven van de wortels,
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werd meegesleept door een andere gemoedsbeweging; door de herinnering aan
de zon bijvoorbeeld, of aan de tijd die tot haast aanspoort. Er was in het midden
van zijn veelvormig lied een bijzonder dier, een worm met poten die niet kon sterven.
Hij bewaakte met hem de wereld van gerucht en van licht, de geluiden en het stof,
de winderige straten, de koude, het stromen van de goten. En de drommen van de
eerste mensen van de ochtend, die naar hun kantoren gaan, weggedoken in hun
regenjassen.
Beaumont verliet zijn stoel, zijn bed, zijn asbakken en zijn kamer; op de daken
van het huis die hij kon bereiken door het dakraam in het trapportaal van de bovenste
verdieping, ging hij wat lopen. Hij liep langs de goot en kwam bij het stuk dat door
de stralen van de opkomende zon beschenen werd. Het moest zowat acht uur zijn,
half negen. De tamelijk koude wind blies hem pal in zijn gezicht en plakte zijn
regenjas en de gestreepte pyjama tegen zijn lichaam. Beaumont zag de straat onder
zich en het huis aan de overkant; de luiken waren bijna allemaal nog dicht. Op het
trottoir naast de apotheek richtte een klein meisje haar hoofd op en keek in zijn
richting. Beaumont drukte zich tegen het schuine dak om zich te verbergen. Toen,
omdat hij moe werd, ging hij op zijn hurken zitten en hield zich met zijn rechterhand
vast aan een dakpan om niet te vallen. Hij bleef zo tamelijk lang in de zon zitten op
het dak tussen de uitwerpselen van de vogels.
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William S. Burroughs
Beëdigde verklaring: een getuigenis over een ziekte
Vertaling Lex de Bruijn
Ik ontwaakte uit mijn, De Ziekte, volmaakt rustig, nog in het bezit van een redelijk
goede gezondheid, niet meetellend dan de zwakke lever en het uiterlijk van geleend
vlees, zoals allen die De Ziekte overleven, ik was toen 45 jaar oud... De meeste
overlevenden herinneren zich het delirium niet zo gedetailleerd als ik. Ik maakte
aantekeningen tijdens de ziekte, tijdens het delirium. Ik herinner me niet meer precies
dat, en wanneer, ik de aantekeningen maakte die nu onder de titel Naked Lunch in
boekvorm werden uitgegeven, echter ze zijn daar. De titel was een suggestie van
Jack Kerouac. Ik heb lange tijd niet geweten wat die titel betekende, totdat ik er niet
zolang geleden achterkwam. De titel betekent precies wat de woorden zeggen:
NAAKTE Lunch - het bevroren moment waarop iedereen ziet wat er aan het einde
van elke vork geprikt zit.
De Ziekte is verslaving aan verdovende middelen en ik was een verslaafde, vijftien
jaar lang. Als ik zeg verslaafde bedoel ik verslaafd aan JUNK (generische term voor
opium en/of zijn derivaten met inbegrip van alle synthetische derivaten, van demerol
tot palfium. Ik gebruikte vele soorten junk: morfine, heroïne, dilaudid, eukodal,
pantapon, diocodid, diosane, opium, demerol, dolofine, palfium. Ik heb het gerookt,
gegeten, gesnoven, gespoten in bloedvat, huid, spier, rectaal naar binnen geduwd
door middel van zetpillen etc. De naald is niet belangrijk. Of je het nu rookt, opeet
of in je kontspleet schuift, het resultaat is uiteindelijk hetzelfde: verslaving. Als ik
over verslaving spreek bedoel ik NIET het gebruik van middelen zoals kiff, marajuana
(of welke
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hasjiesj-preparatie dan ook), mescaline, Bannisteria Caapi, L.S.D., Heilige
Paddestoelen of welke verbinding dan ook die thuishoort in de groep van
HALLUCINOGENEN... Er bestaat geen enkel bewijs dat het gebruik van hallucinogenen
lichamelijke verslaving tot gevolg heeft. De werking van deze middelen is fysiologisch
tegengesteld aan de werking van junk. Een beklagenswaardige verwarring tussen
de twee klassen van middelen ontstond. Toe te schrijven aan een wel zeer
overmatige dienstijver van de ondeskundige Amerikaanse en andere
narcotica-recherche-instellingen.
Ik heb zeer exact ervaren tijdens vijftien jaar van verslaving hoe het junk-virus
zich meester maakt van je lichaam. De junk-piramide waarbij elke laag weer eet
van de laag eronder (het is niet toevallig dat ‘hooggeplaatsten’ bij de junk altijd vet
zijn en de verslaafde van de straat altijd broodmager is) en zo zet dat proces zich
voort van beneden naar de top, of beter toppen, want er zijn vele junk-piramides
die zich voeden ten koste van de mensheid en alle gebouwd volgens hetzelfde
principe van alleenrecht:
(1) Geef nooit iets voor niets.
(2) Geef nooit meer dan je moet geven (houd je koper voortdurend hongerig en
laat hem altijd wachten).
(3) Probeer alles weer terug te krijgen, indien enigzins mogelijk.
De pusher (handelaar in verdovende middelen) krijgt het allemaal weer terug. De
verslaafde heeft meer en meer junk nodig om een menselijke vorm te kunnen
handhaven... om de Aap af te kopen.
Junk is het samensmelten van monopolie en bezit. De verslaafde ziet onmachtig
toe hoe zijn junk-benen hem op het junk-pad van verval dragen. Junk is kwantitatief
en nauwkeurig meetbaar. Hoe meer junk je gebruikt, hoe minder je hebt én hoe
meer je hebt, hoe meer gebruikt. Alle hallucinogenen worden als heilig beschouwd
door diegenen die ze gebruiken - er bestaan groepen die Peyote vereren, groepen
die de Bannisteria vereren, Hasjiesj vereren en de Paddestoel wordt vereerd - ‘de
heilige paddestoel in Mexico stelt een man in staat God te zien’ - maar er zal nooit
iemand kunnen beweren dat junk heilig is. Er bestaat niet zoiets
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als een opiumverering. Opium is goddeloos en kwantitatief net zo als geld. Ik heb
eens gehoord dat er destijds een weldadig niet verslavende junksoort in India in
omloop was, het heette Soma, en werd voorgesteld als een wonderschoon blauw
getij. Als Soma ooit echt bestaan heeft zou er wel een pusher zijn geweest die er
beslag op had gelegd, het gemonopoliseerd had, verkocht had én het zou gewoon
veranderd zijn in ordinaire ouderwetse JUNK.
Junk is een ideaal produkt... fantastische koopwaar. Het hoeft de klant niet
aangepraat te worden. De klant zal door de tredmolen kruipend sméken het te
mogen kopen... De junk-verkoper verkoopt het produkt net aan de gebruiker maar
de gebruiker aan het produkt. Hij zal zijn koopwaar nooit verfraaien of
vereenvoudigen. Hij verlaagt en vereenvoudigt daarentegen de klant en hij honoreert
zijn medewerkers met... junk.
Junk levert een basisformule voor ‘door-en-door slécht’ virus: De Algebra der
Behoefte. Het gezicht van ‘slechtheid’ is altijd het gezicht van de totale behoefte.
Een dope fiend is een mens onderworpen aan de behoefte aan dope. Na een
bepaalde frekwentie kent behoefte geen enkele grens en valt niet meer te regelen.
In woorden van absolute behoefte: ‘Zou jij...?’ Ja jij zou dat doen. Jij zou liegen,
bedriegen, je vrienden verraaien, stelen, alles doen om je absolute behoefte te
bevredigen. Want je zou in een staat van volledige ziekte zijn, bezetenheid, en niet
bij machte je anders te gedragen. Dope fiends zijn zieke mensen die zich niet anders
kunnen gedragen. Een hondsdolle hond wordt geen keuze gelaten, hij moet bijten.
Het rechtvaardigen doet niets ter zake behalve als het je bedoeling is om het
junk-virus in werking te houden. En junk kan een grote industrie betekenen. Zo
herinner ik me dat ik eens met een Amerikaan sprak die voor de Aftosa-commissie
werkte in Mexico. Zeshonderd dollar per maand plus onkostenvergoeding:
‘Hoelang zal deze epidemie duren?’ informeerde ik.
‘Zolang als we het in stand kunnen houden... En ja... misschien zal de aftosa wel
in Zuid-Amerika uitbreken,’ voegde hij er dromerig aan toe.
Als je er op uit bent om de piramide van nummers die onder-
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ling in seriële relatie staan, te veranderen of op te heffen, verander of verwijder je
het onderste nummer. Als men de junk-piramide wil wegvagen moet men met de
basis van de piramide beginnen: de verslaafde op straat aanpakken en niet
donquichotteachtig blijven vechten tegen de ‘hoger geplaatsten’ die immers direkt
vervangen kunnen worden. De verslaafde op straat die de junk moet hebben om in
leven te blijven is de enige onvervangbare in de junk-vergelijking. Als er geen
verslaafden meer zijn om de junk te kopen zal er ook geen handel meer zijn. Zolang
er een behoefte bestaat zal er iemand zijn die in deze behoefte voorziet
Verslaafden kunnen behandeld worden, afgezonderd worden - dwz. dat ze een
bepaalde minimale dosis morfine krijgen, net zoals tyfus-patiënten. Als zoiets tot
stand wordt gebracht zullen de junk-piramides op deze wereld in elkaar storten.
Zover ik weet is Engeland het enige land dat deze methode toepast ter bestrijding
van het junk-probleem. Er verblijven in G.B. circa vijfhonderd verslaafden in
quarantaine, bij de volgende generatie als al de afgezonderde patiënten afgestorven
en de pijnverdovers werken op een non-junk basis, zal het junk-virus net zoiets zijn
als de pokken een gesloten hoofdstuk - een medische merkwaardigheid.
Het vaccine dat het junk-virus in banen van een gesloten verleden kan persen,
bestaat. Dit vaccine is de behandeling met apomorfine, ontdekt door een Engelse
dokter wiens naam ik helaas niet mag vermelden en ook kreeg ik geen toestemming
te citeren uit zijn boek dat dertig jaar onderzoek een behandeling met apomorfine
van verslaafden, aan verdovende middelen en alcohol, beschrijft. De verbinding
apomorfine wordt verkregen door morfine te koken met hydrochloorzuur. Vele jaren
werd apomorfine, dat geen narcotische of pijnstillende eigenschappen heeft,
uitsluitend gebruikt als een braakmiddel bij vergiftiging. Het reageert onmiddellijk
op het braakcentrum van de kleine hersenen.
Ik ontdekte het bestaan van dit vaccine op het einde van een lange junk-weg. Ik
woonde op een kamertje in de Medina van Tanger. Een jaar lang had ik geen bad
genomen, zelfs nooit mijn kleren uitgetrokken behalve dan om elk uur een naald in
mijn vezelachtige grijs houtmergachtige vlees van eindverslaving te
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steken. Ik maakte mijn kamer allang niet meer schoon. Lege ampuuldozen en rotzooi
stapelden zich op tot de zoldering. Licht en water sinds lange tijd afgesloten door
het niet voldoen van de rekeningen. Ik deed absoluut niets. Staarde als het moest
acht uur lang naar het puntje van mijn schoen.
Het enige dat me aktiveerde was het opraken van mijn zandloper met junk. Als
er een vriend op bezoek kwam - en dat deden ze niet vaak want wat was er nog
om op te zoeken - zat ik daar onbewogen en onberoerd - mijn gezichtsveld een grijs
scherm dat immer bleker en onduidelijker werd - het kon me niets schelen als hij
eruit verdween. Als hij ter plaatse dood was neergestort zou ik starend naar mijn
schoenpunt gewacht hebben tot ik het zeker wist en door zijn zakken kon gaan. Zou
jij...? Want ik had nooit genoeg junk - niemand van ons had ooit genoeg. Dertig
grains morfine per dag en het was nog niet genoeg. En het lange wachten voor de
apotheek. Vertraging en uitstel is een regel in de junkhandel. De Man is nooit op
tijd. Dat wil niet zeggen per ongeluk over tijd. Er bestaat geen per ongeluk in de
junkwereld. De verslaafde wordt keer op keer weer onderwezen omtrent wat er
gebeurt als het niet lukt zijn junk-voorraad op tijd aan te vullen. Vooruit geld of
anders... En plotseling begon mijn behoefte als een gek op te lopen. Veertig... zestig
grains per dag.
En nog was het niet genoeg. En ik had geen geld meer.
Daar stond ik met mijn laatste cheque in de hand en werd me ervan bewust dat
dit werkelijk mijn laatste cheque was. Ik nam het eerste het beste vliegtuig naar
Londen.
De dokter legde me uit hoe apomorfine reageert op de kleine hersenen, het
metabolistisch proces regelt en de bloedstroom op een zodanige manier normaliseert
dat het enzym-systeem van de verslaving in een tijdsbestek van vier tot vijf dagen
vernietigt. Als de kleine hersenen zover herregeld zijn, hoeft geen apomorfine meer
toegediend te worden en behoeft alleen nog maar gebruikt te worden bij mogelijke
inzinking... (Er zal nooit iemand zijn die apomorfine inneemt voor zijn plezier. Er is
nog nooit een geval van verslaving aan apomorfine voor gekomen.) Ik besloot de
behandeling te ondergaan en liet mij opnemen.
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De eerste vierentwintig uur was ik letterlijk krankzinnig en paranoïde zoals vele
verslaafden tijdens een plotseling opgelegde onthouding. Dit delirium werd
opgevangen door vierentwintig uur intensief apomorfine-behandeling. De dokter liet
me de kaart zien. Ik had kleine hoeveelheden morfine gekregen die beslist te klein
waren om het ontbreken van de erge onthoudingsverschijnselen te veroorzaken,
zoals de been- en buikkramp, koorts en mijn eigen speciale symptoom, de Koude
Warmte, zoiets als een uitgestrekte huiver, het hele lichaam bedekkend en gewreven
met menthol. Iedere verslaafde heeft zijn eigen speciale symptoom dat al zijn
weerstand breekt. Er was één ontbrekende faktor in de
onthoudings-opheffingsvergelijking, die faktor kon alleen maar apomorfine zijn.
Ik zag dat apomorfine werkelijk werkte. Acht dagen later werd ik uit de kliniek
ontslagen, ik at en sliep normaal. Twee volle jaren bleef ik van junk af - dat was me
in de laatste twaalf jaar nog niet overkomen. Een paar maanden lang viel ik er weer
op terug omdat ik een pijnstillend middel nodig had tijdens een ernstige ziekte. Nog
weer eens een apomorfinekuur en het heeft me tot nu toe van de junk afgehouden.
De apomorfinekuur is kwalitatief verschillend van alle andere kuurmethoden. Ik
heb ze allemaal ondergaan. De korte reduktie, langzame reduktie, cortisone,
antihistamines, rustverwekkende middelen, slaapkuren, tolserol, reserpine. Geen
van deze kuren duurde langer dan de tijd tot de eerste inzinking. Ik ben er zeker
van dat ik nooit metabolistisch genezen werd tot het moment dat ik de
apomorfinebehandeling onderging. Het overstelpende aantal mislukkingen van
kuren in Lexington Narcotic Hospital hebben doktoren tot de overtuiging gebracht
dat de verslavingen ongeneeslijk zijn. In Lexington gebruiken ze de
dolofine-reduktiekuur en hebben ze geloof ik nog nooit met apomorfine
geëxperimenteerd. In ieder geval is deze ontwenningsmethode ingrijpend over de
hele wereld genegeerd. Er is nooit een onderzoek geweest dat zich bezig heeft
gehouden met variaties op de apomorfine-formule of de bestanddelen. Zonder twijfel
kunnen er verbindingen die vijftig keer sterker zijn dan apo-
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morfine ontwikkeld worden en het bijeffect van het hevige braken kan misschien
opgeheven worden.
Apomorfine heeft een regelende funktie in zowel stofwisseling als psyche, zodra
deze op orde zijn kan het toedienen gestopt worden. De wereld van vandaag wordt
overstelpt met rustverwekkende en opwekkende middelen maar dit unieke middel
heeft nog maar zeer weinig aandacht gekregen. Geen enkel groot farmaceutisch
bedrijf heeft met het middel geëxperimenteerd. Ik stel voor dat onmiddellijk een
onderzoek met variaties van apomorfine wordt begonnen en de synthesis van deze
verschillende vormen zal wellicht een medische afbakening creëren die veel verder
reikt dan het te niet doen van het probleem van verslaving aan junk.
Het pokkenvaccin werd destijds tegengewerkt door een fanatieke groep uitzinnigen
die tegen het vaccineren gekant waren. Zonder twijfel zal nu een schreeuwerig
protest opklinken uit kringen van geïnteresseerde en onevenwichtige individuelen
wanneer het junk-virus onder hun handen vandaan wordt geschoten. Junk is een
goed handelsobjekt en er zijn monomane woekeraars of profiteurs zonder scrupules
te over. Het moet hun onmogelijk gemaakt worden dat zij deze inentingsbehandeling
en quarantaine, hoe dan ook, tegenwerken. Het junk-virus is probleem nummer één
van de volksgezondheid van onze huidige wereld.
Omdat Naked Lunch dit gezondheidsprobleem behandelt is het noodzakelijkerwijze
onmenselijk, obsceen en afschuwelijk. Een ziektebeeld verschaft vaak
afschuwwekkende details, zeker niet voor zwakke magen!
Bepaalde passages in het boek die als pornografie betiteld worden, werden
geschreven als een verhandeling tegen de doodstraf, te vergelijken met Jonathan
Swifts Modest Proposal. Deze gedeelten zijn bedoeld om de doodstraf te
ontmaskeren als obsceen, barbaars en onsmakelijk anachronisme, en ze zijn er
dan ook naar. Zoals altijd de lunch is naakt. Als de beschaafde landen weer terug
willen naar de Ophang-riten van de Druïden in het Heilige Woud of bloed willen
drinken met de Azteken en hun goden voeden met mensenoffers, goed, laat ze dan
zien wat ze
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eten en drinken. Laat ze zien wat er precies door de lange krantenlepel opgeschept
wordt.
Ik ben nu bijna gereed met een vervolg op Naked Lunch. Een mathematische
uitbreiding van de Algebra der Behoefte, voorbij het junk-virus. Want er bestaan
vele vormen van verslaving en ik geloof dat ze alle individueel door een basis-wet
geregeerd worden. Zoals Heiderberg zegt: ‘Ons universum is misschien niet het
beste van alle mogelijke universa maar misschien wel een van de eenvoudigste.’
Als de mensheid maar kon zien.

Post scriptum... zou jij...?
En van mij zelf uit geredeneerd, en wanneer een mens zich op een andere manier
uitspreekt kunnen we beter naar een Protoplasma-Vader of een Moeder-Cel gaan
zoeken... want... Ik Wil Nooit Meer Iets Van Die Vermoeiende Oude Junk Praatjes
En Junk Zwendel Horen... Dezelfde dingen een miljoen keer herhaald en méér zelfs
en het heeft geen zin iets te zeggen want er gebeurt NOOIT iets in de wereld van de
junk.
Het enige excuus voor deze vermoeiende lijdensweg is DE KICK als de
junkvoorziening is afgesloten wegens het onbetaald laten van de rekening en de
junk-huid dood gaat door gebrek aan junk en de overdosis van de tijd en Oude Huid
heeft het huidspel reeds lang vergeten en vereenvoudigd onder de dekmantel van
junk zoals huiden dat doen... Een konditie van volledige blootstelling is onbezonnen
wanneer de Kicking Addict niet kan kiezen de reuk ziet en luistert... Kijk uit voor de
auto's op straat...
Het is duidelijk dat junk een
Rond-de-Wereld-Push-een-Opium-Pilletje-met-Jouw-Neus-Weg is. Uitsluitend voor
Scarabeeën - stuntelige schooiers junk-troep. En in dit verband met de opruiming.
Moe van het ermee gekonfronteerd te worden.
Junkies mopperen altijd over De Kou zoals ze dat noemen, terwijl ze de kragen
van hun zwarte jassen opslaan en hun magere nekken intrekken... junk-kletspraat.
Een junky wil het niet warm hebben, hij wil Cool-Koel-Koud zijn. Hij wil De Kou zoals
hij Zijn Junk wil-NIET BUITEN waar het hem geen goed doet maar DAARBINNEN zo dat
hij rondloopt met een ruggegraat als een
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bevroren hydraulische auto-krik... zijn metabolisme nadert het Absolute NULPUNT.
Verslaafden in de LAATSTE ergste graad van verslaving gaan soms maandenlang
zonder een enkele darmbeweging, hun ingewanden liggen werkeloos vastgekleefd
- Zou jij dat...? - zodat ze een appelboor van node hebben of in ieder geval de
chirurgische equivalent daarvan... Zo is het leven in Het Oude IJs Huis. Waarom
nog geaarzeld en TIJD verknoeid?
Er is nog Plaats Voor U, Mijnheer.
Sommige entiteiten zijn voor de thermodynamische kicks. Zij hebben de
thermodynamica uitgevonden... Zou jij dat niet...?
Weer anderen onder ons zijn voor Weer Andere Kicks en dat is iets daarbuiten
in de buitenwereld zoals ik ervan houd te zien wat ik eet en vice versa mutatis
mutandis zoals de zaak wellicht ligt. Bill's Naakte Lunch Room... Laten we erop af
gaan... Goed voor jong en oud, mens en beestmens. Alleen een beetje slangenolie
om de wielen te smeren en een schouwspel op touw te zetten Jack. Aan welke kant
sta jij? Fro-Zen Hydraulic? Of wil je samen met Bill rondkijken?
Zo, dat is het Wereld Gezondheidsprobleem waar ik verder terug in Het Artikel
over sprak. Het Vooruitzicht Voor Ons MIJNE Vrienden. Hoor ik nu gesputter over
een eigen scheermes en van die één of andere medestander korte zwendel kletspraat
artiest die erom bekend staat dat hij Dé Bill heeft uitgevonden. Zou jij? Het scheermes
behoorde toe aan een man die Occan heet en hij is geen verzamelaar van littekens.
Ludwig Wittgenstein Tractatus Logico-Philosophicus: ‘Als een voorstel NIET
NOODZAKELIJK is, is het ZONDER BETEKENIS en nadert de BETEKENIS NUL.’ ‘En wat is
meer ONNODIG dan junk Als Je Het Niet NODIG Hebt?’
Antwoord: ‘Junkies, als je niet AAN DE JUNK bent.’
Ik zal je eens wat vertellen jongens, ik heb nogal wat vermoeiend gekwebbel
moeten aanhoren maar geen enkele BEZIGHEIDSGROEP kan zelfs benaderen hoe
die oude thermodynamische junk Langzaam MAAR ZEKER VERTRAAGT. Nou zegt jouw
Heroïne-gebruiker bijna niets en dat kan ik verdragen. Maar jouw Opium-‘roker’ is
actiever, hij heeft nog een tentje en
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een Lamp... en misschien nog een stuk of zeven-negen-tien liggen in dat tentje
uitgestrekt als reptielen in winterslaap, laten we de temperatuur houden op een
Conversatie-Niveau: Hoe laag de andere junkies zijn ‘terwijl wij - WIJ hebben dat
tentje en die lamp en die tent en nog een lamp en het is lekker warm daarbinnen
hier mooi warm en HIER BINNEN en mooi wonderschoon en BUITEN IS HET KOUD...
HET IS KOUD BUITEN waar de droesemeters en de naaldjongens het geen twee
maanden uithouden, nauwelijks zes maanden, ze houden het niet uit, en schompel
schooien rond en er is geen klasse in hen... Maar WIJ ZITTEN HIER en voeren de
DOSIS nooit op... nooit-nooit zullen we de dosis opvoeren behalve VANNACHT het is
vannacht een SPECIALE GELEGENHEID met alle droesemeters en naaldjongens
daarbuiten in de kou... En we zullen het nooit opeten nooit nooit nooit eten... Neemt
niet kwalijk als ik een reisje onderneem naar De Bron Van De Levende Druppels
die ze allemaal in hun zak hebben en opiumpillen die ze in hun reet schuiven op
één vingerpjaats met de Familiejuwelen en rest van de schijttroep.
Er is nog plaats voor u, mijnheer.
Nou als die opname nog eens weer ronddraait voor het de biljoenste-lichtjaar
keer en nooit de tape ons niet-verslaafden drastische maatregelen doet treffen en
de mensen zich afscheiden van de Junk-jongens.
De enige manier om aan dit verschrikkelijke lot te ontkomen is HIER te komen en
je intrek te nemen bij de Charybdis... Behandelt je goed jong... Snoepjes en
sigaretten.
Ik ben na vijftien jaar in die tent te hebben gezeten. Daarin en eruit, in uit en in
en er weer UIT. Over en Eruit. Dus luister goed naar je Oude Oom Bill Burroughs
die de Burroughs Optel Machine Regulateur Grap gebaseerd op het Principe van
de Hydraulische Krik uitvond. Hoe je de handle ook beweegt het resultaat is altijd
hetzelfde voor bepaalde gegeven koördinaten. Ik werd hier al vroeg in opgeleid...
Zou je er niets voor...?
Pijnstillende Middelen Gebruikende Babies verenigt u. We hebben niets te
verliezen behalve Onze Pushers. En ZIJ zijn NIET NODIG.
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Kijk KIJK LANGS de junk-weg voor dat je hem bewandelt en je afgeeft met Verkeerde
Mensen...
KOMKOMNADERBIJ... Het kost maar een briefje van drie Dollar om door Bill's
telescoop te kijken.
A word to the wise guy..,!

Post-post scriptum
Heroïne opium morfine palfium koopt de aap om, die de vorm eet. Het resultaat is
hetzelfde. Vroeg of laat begrijpt hij de algebra. Ik begreep herstel niet. Een
beklagenswaardige verwarring als de verslaafde krimpt kalm en gezond in de
verzwakte lever, onwetend over de fraktie van de kwantitatieve verlichting.
Eigen rechtschapen positie is de voor kamer aap onder de titel wat is? Wie moet
er junk hebben om in de struktuur te leven? Als er geen verslaafden zijn opium in
Soma. Spreek van exakte manieren waarop het junk-virus de woorden regelt in de
aap wiens bedoeling het is het virus van aantallen te behoudee of verwijder het
onderste nummer straat om de basisfrekwentie te bedekken.
Heilig niet-verslavend junk beschreven als een prachtig blauwe tredmolen die
naar de zuivere junk voert. Gedenk? Het resultaat is hetzelfde: Volledig bezit
voorwendend met de bedoeling junk nodig in het vooruitzicht zien en het lichaam
heeft zijn benen.
Koude algabra Soma genoemd voor opium om de eigen rechtschapen positie.
Opium om de junk aan alle junkes te laten zien. Junk uitgevonden om de totale
beschikking dood circuit. Heroine dynamiek om de levende gewoonte te bedekken
vanuit witte tijd tredmolen aap die de ziel als titel neemt op de nul rond de
verslaafden.
Morfine vector totaal virus om de verslaafden te smeren. Blauwe gewoonte die
woorden vormt gericht aan de jonge bedekking levende verslaving vanuit witte tijd
tredmolen van de Wereld Pushers.
Het scheermes erbinnenin, mijnheer. Haal de handle over.
De verzamelaar van littekens van deze naald heeft vergeten: Eigen Rechtschapen
positie want anders op de weg van voor de laatste fase.

Randstad 8-10

172

[Vervolg 'Medewerkers']
Vervolg van pag. 4
1930 (suicide). Vladimir Majakovskij (1914), Oblako v štanach (1915), Prostoe
kak myčanie (1916), Vojna i mir (1916), Celovek (1916), Misterija-buff (1918),
150000000 (1921), Pro eto (1923), Vladimir Il'ič Lenin (1924), Chorošo (1927),
Klop (1928), Banja (1929), Polnoe sobranie sočinenij (13 delen, 1955-61).
HENRI MICHAUX, Namen, 24 mei 1899. Qui je fus (1927), Ecuador (1929), Mes
propriétés (1929), Un certain Plume (1930), Un Barbare en Asie (1933), La
Nuit remue (1935), Voyage en Grande Garabagne (1936), Entre centre et
absence (1936), Plume, précédé de Lointain intérieur (1937), Peintures (1939),
Au pais de la Magie (1941), Arbres de Tropiques (1942), Exorcismes (1943),
Labyrinthes (1944), L'espace du Dedans (1944), Le Lobe à Monstres (1944),
Epreuves, Exorcismes (1945), Apparitions (1946), Peintures et Dessins (1946),
Ici, Poddéma (1946), Nous deux encore (1948), Meidosems (1948), Ailleurs
(1948), La vie dans les plies (1948), Poésie pour pouvoir (1949), Passages
(1950, nouvelle édition augmentée 1963), Tranches de savoir (1950),
Mouvements (1951), Nouvelles de l'étranger (1952), Face aux verrous (1954),
Quatre cent hommes en croix (1956), Misérable Miracle (1956), L'Infini turbulent
(1957), Paix dans les brisements (1959), Connaissance par les gouffres (1961),
Vents et Poussières (1962).
HUGUES C. PERNATH, Antwerpen, 15 augustus 1931. Het Uur Mar at (1958), De
Adem Ik (1960), Het Masker Man (1960), Soldatenbrieven (met Paul Snoek,
1961), Instrumentarium voor een winter (1963).

RECTIFICATIE. In Randstad 8 werd Octavio Paz abusievelijk genoemd als auteur van

The Romantic Agony, dat geschreven werd door Mario Praz.
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Jorge Luis Borges

William S. Burroughs
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Jean Genet

Joseph Heller
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J.M.G. Le Clézio

Vladimir Majakovs[ki]
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[Nummer 10]
Medewerkers
CHARLES PIERRE BAUDELAIRE,

Parijs 1821 - Parijs 1867. Dichter. Maart 1851, in
Messager de l'Assemblée: De vin et du haschich. 1857: Les fleurs du mal.
September 1858: in La Revue Contemporaine een studie over hasjiesj. Januari
1860: Un mangeur d'opium, essay in La Revue Contemporaine.
J. BERNLEF (ps. van H. Marsman), St. Pancras 1937. Kokkels, Stenen spoelen
(1960), De overwinning (1962), Dit verheugd verval (1963), Stukjes en beetjes
(1965), Ben even weg (1965).
HUGUES C. BOEKRAAD, Bodegraven 1942. Ingeschreven aan de Universiteit van
Nijmegen als student klassieke talen. Maakte (onuitgegeven) vertalingen van
Nadja (André Breton, 1928), La rose publique (Eluard, 1934) en Feu central
(Péret, 1947). In voorbereiding de dichtbundel C & A Mesopotamië, en een
roman waarin de pyromanie functioneert als omgangsvorm.
SAS BUNGE, Amsterdam 1924. Concertpianist, leraar Utrechts conservatorium,
muziekmedewerker Haarlems Dagblad. Publiceerde Noten lezen (1964).
JOHNNY VAN DOORN (Johnny the Selfkicker), Beekbergen 12 november 1944.
Nomadisch bestaan, gedichten en acts in Yang, Podium en Ratio. Bij De Bezige
Bij verschijnt voorjaar 1966 de dichtbundel Een nieuwe mongool; alsmede
autobiografisch proza.
HANS MAGNUS ENZENSBERGER, Kaufbeuren (Beieren) 1929. Dichter en essayist,
woont in Oslo met zijn Noorse vrouw. Zijn
Lees verder op p. 177.
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J. Bernlef
De schoenen van de dirigent
voor Annabel
‘Niemand weet wanneer de schaduw valt en het leven is geen probleem
dat opgelost kan worden door het licht van het donker te scheiden en de
dag van de nacht, maar is een onberekenbare reis tussen plaatsen die
niet bestaan.’
Stig Dagerman

‘Spike Jones said he got the idea for his nasty style of music when he
attended a classical concert and heard the conductor's shoes squeak.’
met een wrakke bark
door computers geleid
op een keukenstoel
de horizon verdwijnt en daarom
zegt men dat men reist
een kijker in het kraaiennest
oog op hoogtemeter gericht
voor zich het begin van een gedicht
doemt er iets op (soms) en daarom
zegt men dat men reist
een ganzeveer krast
een meter telt
*
een agenda ligt open

*

10.30 u. Vergadering Literair Kijkschrift-Schrijfzaal Americain. Brands bellen.
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de data staan vast en daarom
zegt men dat men reist

I
‘Op vrijdag, de derde augustus
van het jaar (en hier een verschrijving)
1492 zeilden wij weg van de
bank van Saltès.
Wij voeren met een straffe bries
in de rug zestig mijl naar het zuiden,
dat wil zeggen vijftien zeemijl
en zetten koers naar de gele ook
wel canarische eilanden genoemd.’
De tweede dag (dus vier augustus)
schrijft Columbus (alweer een verschrijving?)
‘zij voeren zuid-zuid-west’; en zo
door een omgekeerde kijker zien wij
klein maar heel scherp:
de Pinta (met roermoeilijkheden)
de Nina
en het
vlaggeschip:
de Santa Maria waar
Columbus starend naar het blanke
papier een kaart vol laat lopen met
dromen die de bewoners van
de canarische eilanden wel kenden:
soms zagen ook zij in het westen een
*
eiland met bomen.

*

Door eigenaardige atmosferische omstandigheden wordt er ten westen van de canarische
eilanden van tijd tot tijd een nietbestaand eiland waargenomen. Een foto van dat eiland werd
in het madrileense blad ABC van 10 augustus 1958 afgedrukt.
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II
Alleen voor doktoren is
hoorbaar - in iedere kamer startlawaai hoe dwars door de ruimtecapsule
de harten kloppen van Tom, Dick en Harry
met motoren en meters op weg naar Mars.
Welke rol spelen zij nu de
aarde tot wereldbol wordt
en haar hele bevolking 1 stem
zij schijnen verloren liggend haar bevelen te volgen.
*
Denken zij wel en zoja: wat . De stem
zegt dat zij wat drinken moeten,
als babies lurken zij aan rubberen slangen.
Zij boren zich als een houtworm een gaatje
zij kruipen door het oog van een naald
al wordt dan praktisch alles door computers bepaald
het is alsof een windvlaag de meters beweegt,
zij horen de klik van een aardse kalender.

*

Tom denkt aan zijn moeder op een zonnige middag in de tuin. Ze zit op een keukenstoel.
Voor haar voeten staat een koffergrammofoon in het gras. Achter haar staan de deuren wijd
open. Voor de nauwkeurige kijker is in het huis een donkere bewegende schaduw zichtbaar,
waarschijnlijk Toms vader, ambtenaar bij de gemeentelijke watervoorziening van een stadje
in Kentucky. Dick (de captain en de intelligentste) bewondert zijn lichaam, zijn hersens die
snel en efficiënt de opdrachten naar zijn handen doorgeven. Harry denkt aan de giraffe die
hij voor zijn dochtertje Lillian heeft gefiguurzaagd, maar die hij niet meer heeft kunnen
schilderen. Als zij terugkomen zal Lillian de giraffe wel kinderachtig vinden, denkt hij.
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III
Vrienden en bekenden wuivend
verdwijnen achter het papier. Hier zit
ik alleen voor: een lang gedicht.
Ik zet het raam open, een wolk
geluiden en aan de overkant
op een stenen randje een witte kat;
wij kijken elkaar aan en ik schat
of hij wit genoeg is voor mijn gedicht
dat niet op de rand van de stilte
maar van de vensterbank wordt geschreven;
een logboek vol stof waarin de vingers
rondroeren: een heel mensenleven op de
achterkant van een lucifersdoosje
een landkaart die de aarde bedekt;
inventariseren zonder eind en spijt
zonder aanzien des persoons en met
inbegrip van Buddingh's kleintje koffie en
Eva's vingers beneden bezig
de pianotoetsen te poetsen
in een eigenzinnig staccato
(een orgel op straat speelt de jenka).
Mijn gedicht is een gat, een slordige
kus op een spiegel met vliegepoep
I have been making a point
recently not to shut out so
many things as I used to.
Some years ago I had to keep
out anything that did not
seem appropriate to what I
was doing at that moment.
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All other things were somehow
distractions.
Now when a distraction
comes along I may take out
time to think about it,
or write it down,
or photograph it,
record it,
film it,
or cast it,
or eat it,
or something else.
As a matter of fact
it seems more and more that
distractions are more interesting
than anything else.
Een veldslag leveren?
liever volg ik het pad van
een mier, deze sukkel
die nooit schijnt te leren
waar hij woont, hoe zijn vrouw heet
op welk instrument wel
en op welk niet gespeeld
mag worden.
Ik schrijf de inhoud van broekzakken
op zolder gevonden blikjes
een vergeelde krant in het bos
waarin hollerith-personeel wordt gevraagd,
onder het ministerie van toeval
werk ik: een gehoorzame ambtenaar
een krabbelaar op glad ijs
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zo reis ik
Wat is het doel van de reis,
vroeg de customs-officer op London Airport
(daar heb je de witte kat weer
die komt kijken of ik al opschiet)
wandelen in de londense parken, zei ik,
aarzelend gaf hij zijn stempel.
Wat is het doel van de reis?
remembering to forget, or, as
Groucho Marx put it, buying
back an introduction.
Het doel van de reis is letterlijk tijdverdrijf (ik ben al zo vaak
overleden)
tenslotte nog
enige treffende uitspraken
over de dood:
maar de dood is slechts de stilte in de zaal
nadat het laatste woord geklonken heeft.
De dood is een ontroering.
*
Otherwise I feel very blank upon this topic,
And think that though important, and proper for anyone to bring up,
It is one that most people should be prepared to be blank upon.
Het papier is zoals altijd onbeschreven.
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IV
Laten wij ons niet vergissen:
drie schepen vol schurken
waarvan Columbus de zetbaas was.
Drie lange vingers door Isabella van
Castilië uitgestoken naar wat alles
behalve een droom was maar gewoon
goud
Columbus mat de reis met twee maten:
de kleine die vals was
de grote die juist was
hij was de enige die wist dat
de reis lang was,
toch
laten wij ons niet vergissen.
De mannen gewend aan huid wit
uitgeslagen, handen altijd vol
touw, teer en water waren bang
van verwachting.
Velen geloofden nog dat de aarde
een eind had, verhalen over
driekoppige monsters, mensen
als vissen deden de ronde.
Hoe groot was de opluchting
op 14 september een visdiefje
te zien en een niet nader
genoemde tropische vogel,
om een schitterende tak vuur
in zee te zien dalen,
hoe heerlijk was de dageraad
waaraan niets ontbrak dan
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wat nachtegalen (het waren
landrotten, ook Columbus,
blij met een boodschap een reminiscentie aan aarde).
Op 17 september vonden zij in zeewier - dat op gras leek uit
onzichtbare rivieren gedreven een levende krab die Columbus
zorgvuldig bewaarde in een emmer
met water.
Soms dachten zij werkelijk in een
van hun eigen gedroomde kaarten
te varen:
dolfijnen sprongen op rond de boeg
een witte vogel vloog voorbij
twee Jan van Genten zaten kaarsrecht
in de mast en drie vier vogels
zongen en verdwenen bij het
ondergaan der zon
En Columbus, het matte oog
op het witte papier gericht,
mat met twee maten
knoeide met tijd als een
kind met zand, las in zijn
handpalm een reis,
in de sterren een koers
helder als koffiedik.

V
Wet voor wet vervalt
als een denkfout, zwevend wordt men
een erwt in de steppe, een wenk van
een pink in geen enkele richting;
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met het doel bemoeit zich de basis,
zij vliegen voort in het historische
licht, ieder woord dat zij zeggen
komt terug met de klank van een echo.
Om dit vervluchtigen te belet ten zijn overal spiegels gehangen
Dick ziet de wangen van Harry, Toms ogen
waarin een fata-morgana zich spiegelt
Dick zet de tape aan, let's have the facts
maar niemand herkent de Beatles
tegen de wand hangt een tikkende klok
maar iedereen heeft zijn wijzers.
Zet jezelf gelijk met de basis, zegt Dick.

Beste Bernlef,
Met veel belangstelling heb ik het eerste stuk van je nieuwe produkt gelezen. Je
ziet dat ik aarzel om het poëzie te noemen. Dat wordt bij jou steeds moeilijker. Ik
zie je glimlachen want ik weet het, ‘ook ik houd niet van poëzie’. Maar de kracht van
de door jou zo bewonderde Marianne Moore ligt nu juist in het vermogen om vanuit
het uitgangspunt: alles is bruikbaar, toch poëzie te maken, dat wil zeggen alles om
te buigen binnen een gedicht tot een eenheid. Misschien is kunst niet anders dan
het ontwerpen van systemen, het vergeten ervan (zand erover) en het ontwerpen
van weer nieuwe. Dat geeft een plezierig gevoel en het vakmanschap dat men
daarbij kan ontplooien zorgt al voor genoeg plezier om het leven draaglijk te maken.
Ik las op je aanraden ‘Paterson’ van W.C. Williams. Nu geloof ik dat Williams heel
andere dingen voor ogen stonden, hij wilde de poëzie in de sfeer van het ‘colloquial
american’ terugbrengen. Het gedicht is geschreven vanuit een isolatie-positie. Dat
maakt er de kracht
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van uit, maar het maakt het ook tot een tamelijk ouderwets gedicht, weer geschreven
vanuit het beruchte menselijk tekort. Jouw gedicht lijkt me, zoals ik het nu voor me
heb, meer uit een teveel geschreven te zijn. Maar ik vertrouw op je dichter-lijkheid
om er geen worst van te maken. Ik ben nieuwsgierig naar het verdere verloop. Heb
je al een titel?
Beste groeten, ook aan Eva en Annabel, je,

Willem.

VI
In de ronde bumper van een Ford zie ik
mijn voet vervormd de klomp inschieten
die nog warm op mij te wachten staat,
ik word bij het oversteken bijna overreden
de schaduw van een sjaal (de vrouw niet eens gezien)
wordt weer het wonder van een wolk op straat
de plas die ik passeer die plas,
ik lees de natte krant die ik nu lezen kan
mijn tong toevallig raakt een stalen buis
in de lift van het warenhuis: ik ben in
een klerenkast gekropen, ik proef verdriet,
wat ik kopen moet weet ik niet meer.
Het spuugbeestje is overal aanwezig
het kleine meehollende dingetje in de strip
dat alles veranderen kan: een heden
bijna niet te onderscheiden van echt
je bent eigenlijk altijd overal tegelijk
conclusies laat ik gaarne aan de lezer
over maar ik maak mij geen illusies:
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een gedicht is even echt als de vrouw
in een leeg flesje parfum,
even echt als de vlucht roeken
die Jan Hanlo eens beschreef in
zijn gedicht ‘Improvisatie’:
‘Zal zij nu dalen of zal zij nu stijgen
Verspreid wellicht worden door krachtiger stormvlaag
En zich - wat later - dan toch weer verenigen.’
Of niet,
dit geeft geen spijt maar
is een feit,
een uitgangspunt
He was an ephemeral talent
applied to compositions so frail
that the winds of time have
blown most of his works away
Ik herinner mij dat ik vroeger dol was op raadseltekeningen.
Ze bestonden uit een aantal genummerde puntjes die je met je
potlood in de juiste volgorde moest verbinden. Langzaam kwam
dan de afbeelding tevoorschijn. Het aardige was om tijdens het
verbinden van de punten al te raden wat het worden zou.
Misschien is het die nieuwsgierigheid
die mij steeds weer drijft woorden
op een rij te zetten
de uitkomst is van minder belang
Een echte puzzelaar wil niet geholpen worden;
het kan hem niet schelen of hij een stukje
oor, neus of keel te pakken heeft,
en nooit is hij gelukkiger dan wanneer hij
een blauwe vijver heeft voltooid waarin
een wolk zich spiegelt en een halve schuur.
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Men is blij met zo'n ontdekking
hoe toevalliger hoe beter,
zoals de bioloog die Nabokov beschreef:
hij ving een slang van een onbekende soort,
in haar maag trof hij een muis aan
van een onbekende soort.
Het papier is zoals altijd onbeschreven
elk ding is zichzelf genoeg
en is daarin
moeilijk te herkennen
Er stapt een man in een auto
verricht de nodige handelingen
voor het rijden
en rijdt
daarna
dan ook
inderdaad
weg.
het heden is bijna niet van
echt te onderscheiden;
zo raakt men aan de rand
van het gedicht
even afhankelijk van omstandigheden
als een regenboog
men ziet haar een ogenblik de hemel overspannen
om dan weer plaats te maken voor wat anders
een vliegtuig bijvoorbeeld of twee wolken
aan de rand van het gedicht staand beaam
ik ‘het is een voorrecht om zoveel
verwarring te zien’; de rook uit
de schoorsteen en daar tegenin
(de zich nauwelijks beheersende bokser):
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de onmondige meeuw, die duikt
naar wat brood lijkt en stijgt naar
wat lucht lijkt en daarin precies
op een meeuw lijkt
aan de rand van het gedicht staand
een draaimolen van spiegels
wordt bovenstaande meeuw
een droom deel uitmakend van
de droom waarin ik schrijf: ik schrijf
een meeuw, hij vliegt mijn spiegels
in en uit; de ene keer een man van taal
dan weer een ding van vlees en veren
ik sta - een man van taal en veren - aan de
rand van het gedicht, kijk, uit de bladzij
steken vleugels, de meeuw van taal
verdwijnt uit het gezicht.
Een naam roept een wedernaam op
zoals ook de droom een dromer
van node heeft, Eva
alle telefoonnummers van mijn huid schuiert
tot ik niet meer besta (denk ik)
en weer verderga
hier een streep zettend
daar een punt waaraan soms iemand
zich stoort
zoals het ook hoort

Toen ik het koor in G mineur aan het schrijven was doopte ik mijn pen plotseling in
de medicijnfles in plaats van in de inkt; ik maakte een vlek. Toen ik hem met zand
droogde (vloeipapier was toen nog niet uitgevonden) nam hij de vorm van een noot
aan die mij onmiddellijk op het idee bracht van het effect dat de overgang van G
mineur naar G majeur zou geven; áls het enig effect sorteert is dat te danken aan
die inktvlek.
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VII
23 september:
De zee een verlaten schaakbord
drie schepen wachtend op wind
het werd dag, het werd nacht en
Columbus mat met twee maten
een plotselinge kleurrijke zet op het
roerloze bord: vliegende vissen
maar te snel voor hun handen
en voor het eerst werd de reis
voor hen: een toestand
's nachts vlogen zij terug naar Spanje
alleen Columbus bleef trouw aan
zijn schip;
in windstille dromen werden
kaarten vager en vager
een laatste eenhoorn ging er
droevig toeterend vandoor
de volgende ochtend net op tijd
terug om te zien: de zee een
verlaten schaakbord en Columbus positie bepalend
er werd gefluisterd dat
de admiraal gek was geworden
een hersenschim najoeg, achter
de horizon lag immers geen land
aan deze kant was de aarde van
water
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even later (11 oktober) toch land
een eiland vol beschilderde mensen
op hun schouders zaten papegaaien
(andere dieren waren er niet),
gebarend wisselde men uit
kralen en zwaarden (waaraan zij zich sneden)
aan sommige neuzen bungelde goud
Kom en kniel neer
aan de voeten der goden
die gekomen zijn
in drie boten
mild en vol giften
zijn zij gekomen
goud slechts verlangend
van ons arme vissers
Kom en kniel neer
aan de voeten der goden
die gekomen zijn
in drie boten.

VIII
Uit de radio druppelen cijfers
Tom en Dick dromen, Harry luistert
naar het getik van de klok, naar de geluiden
van de onrustige slapers;
Tom ontwaakt in het stro, maar voor
zijn voeten verbrokkelt de grond,
onder Dicks zoenende mond vervaagt
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het gezicht van zijn vrouw,
Harry kijkt naar de zoekende o van
zijn lippen. Alleen met instrumenten
valt nog iets aan te stippen, een order
in code door een computer gespeld
‘below speed’, heeft iets met snelheid te
maken, een woord dat allang
in een taal bleef haken die zij
niet meer verstaan
de taal heeft hun bij het tellen tot zero verlaten.

Beste Bernlef,
Ik begin er nu ook als geheel een lijn in te ontdekken. Het zal je uitgever anders
aardig wat aan rechten gaan kosten - al die citaten. Ik vind het ook beter als je ze
pas achteraf verklapt en verantwoordt en niet in de tekst, die wordt daardoor alleen
maar onoverzichtelijk. Ik ben het met je eens dat de ‘democratisering van de poëzie’,
zoals je schrijft een verheugend verschijnsel is en dat de basis voor zo'n
democratisering het herkennen van bruikbaar materiaal is, zoals je demonstreert
aan de hand van het citaat uit ‘The dyer's hand’, maar daar begínt het toch pas? Er
wordt in de keuken tegen het raam geklopt. Even kijken. Het was de buurman, kwam
een zakje kolen lenen. Wat ik mis in dit gedicht (tot nu toe) is de beeldspraak waar
je altijd zo sterk in was. Zelfs in het gedeelte over Columbus, waar de kansen toch
voor het grijpen liggen. Bovendien vind ik het laatste deel (VI) te veel over het
schrijven alleen gaan. Andere thema's, zoals dood, liefde e.d. stip je nauwelijks aan,
je zit toch niet voortdurend aan je poëzie te denken? Ik bedoel maar, je zult je
krachten meer moeten bundelen. Er wordt weer geklopt. Ik sluit deze brief in haast
af. Hierbij ter lezing en beoordeling graag een paar van
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mijn nieuwe gedichten.
Veel groeten aan Eva en Annabel, je

Willem

IX
een flinke kiespijnaanval
maakt aan elk gedicht een einde
nu bijvoorbeeld is de buurvrouw
aan het stofzuigen, in de keuken
beneden zingt Eva I can't get started
op de gang zit Annabel luidruchtig
de taal te proberen
hier zit ik als pafferige huismus boven
poëzie te schrijven (of wat daar voor
door mag gaan)
ik voel nog het meest voor:
proza met een verhoogde spanning
maar men moet zich niet opsluiten,
een gedicht is geen kamertjeszonde
ik lees poëzie zoals ik de krant lees:
tuk op informatie
alleen worden soms de vormen volgegoten met vreemd lood en laten
namen (en grote thema's als liefde en dood)
los als verdroogde vliegen van een zolderraam
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‘hoe een looien daai
een stuiter raakt’
twee oren om te horen
twee ogen om te zien
hoe een looien daai
een stuiter raakt
hoe een pooier daar
een stuiter schaakt
hoe een dooier naar
een ruiter smaakt
ik stel mij niet aansprakelijk
voor de bijgeluiden
taal is een breekijzer
in de handen van een duizendpoot
dus duister
een vlieg komt binnen
door het open raam, gaat
zitten waar mijn naam moet
staan en vliegt dan verder;
hoe een looien daai een stuiter raakt?
zoals een vlieg een vlieger maakt.
Word maar eens verliefd op
iemand uit Thailand!
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Hoe moet je dan zeggen:
‘je ogen zijn zo blauw
als de achtergrond van
middeleeuwse schilderijen
waar uit elk bos een eenhoorn
stapt slechts etend uit een maagdenhand.’
je bent aangewezen op gebaren
maar ook elke vingerzetting, elke
tic betekent iets:
duim op lippen gelegd:
‘Ober, breng mij wat wijn’
hand halve slag gedraaid
met duim en wijsvinger vooruit:
‘onmogelijk’
een opgeheven vinger:
‘waarschijnlijk’
de palm naar boven:
‘waarschijnlijk niet’
met uitgestrekte vingers
onder de kin gewreven:
‘het kan me niets schelen’
maar iets bedenken dat niet
denkbaar is
een computer?
een computer kan lezen, een roman per minuut
als er een andere computer zou wezen om
de bladzijden om te slaan
een computer kan lezen maar niet geloven
aan dingen buiten zijn buik; de verschrikking
van een vuile handdoek in een vreemd huis,
de gelukzaligheid om met je tong een holle
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kies te voelen, achter het beslagen raam
een zaterdagse beurt gade te slaan:
de stoelen op het gras,
de spiegel in een vluchtige vrijage met de lucht
zo weinig is alles wat ik heb
ik doe het in mijn hoofd
hoop op een uitkomst die mij brengt
verder van huis dan de computer leest
Wij hadden een computer die zo nu en dan vreselijk begon te
trillen. Dit maakte voor ons echter niet zoveel uit want de man
die hem bediende had ontdekt dat als je precies in het midden,
twintig centimeter boven de grond, het ding een flinke trap gaf
de computer weer voor weken stil was.
wat mij het meest interesseert
is op oude ansichtkaarten de man
in de deurpost in de verder verlaten
arbeidersstraat, voorbijgangers op
schilderijen, briefjes aan deurposten, half
opgevangen gesprekken
een paar meter boven de aardkorst reeds
wordt alles gezoem, teken van leven
het papier is zoals altijd onbeschreven.

X
Indië was ontdekt
want was één eiland eenmaal geannexeerd
‘dan mocht men aannemen dat dat
met alle andere ook het geval was’,
schreef Columbus wiens ogen
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niet genoeg konden krijgen
van het lieflijke groen, slechts
verduisterd door kuddes krijsende
papegaaien
Indië was ontdekt en drie nieuwe
*
woorden: tuob - caona - nozay
die Martin Alonso Pinzón deden
besluiten op eigen houtje verder te gaan
Bij Cipangu dat nu Cuba heet
gingen twee mannen aan land
en hadden de tijd van hun leven:
vrouwen betastten hen, spreidden
hun benen om te voelen of zij een god
gevangen hadden of niet
geen viervoeters werden gezien
slechts doofstomme honden
- welk een zegen bij hun terugkeer voerden zij mee
vijfhonderd mannen en vrouwen
belust op de hemel
Indië was ontdekt
en overal papegaaien
en goud werd gevonden aan
de mond van rivieren (hoewel
het zeer klein was maar helder
van kleur) bewaakt door sirenen
(op 9 januari gezien en gelijkend
**
op mannen)
en grotere schatten waren in Carib
en het eiland Matinino (daar

*
**

goud.
de sirenen waren waarschijnlijk zeekoeien.
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gingen de mannen van Carib heen
niet om er mensen te eten zoals
hun gewoonte was maar om er de
vrouwen te neuken, een keer per jaar,
en de mannelijke oogst van het vorige
mee terug te nemen naar Carib)
O Matinino (Martinique) eiland
der vrouwen - gezamenlijke droom
van heel een mannelijke archipel elke heuvel een borst, ieder dal
met schaamhaar begroeid
O Matinino,
Indië was ontdekt
*
en overal papegaaien

XI
Misschien komen zij aan, misschien
niet; waar en hoe laat zijn geen vragen
meer, de capsule is een vergiet waardoor
het doel van de reis wegdruppelt in de ruimte
van dromen zijn nog slechts ogen gebleven
strak op het instrumentarium gericht
strikvraag: waar ligt Maastricht
vraagt Dick aan Harry die antwoordt:
aangenomen dat wat wij zien ook bestaat
is er een grote kans dat wij straks op Mars
dwars door bewoners lopen, of Maastricht zien
liggen, de toren van Ransdorp of zelf

*

al dacht Columbus dat Cuba Japan was.
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als bovennatuurlijke dromen worden ontvangen: drie
goden gekomen uit wat voor hen hemel is;
antipoden vervallen en de tocht van
Tom, Dick en Harry is
een reis tussen punten die niet bestaan.

XII
weinig kleren, veel ramen, geluiden
van buiten, genoeg plaats om rond te lopen
je kunt hier rustig op de grond gaan liggen
als je wilt: al met al een lekker huis
‘there must be holes in a poem’
het vermogen om kranten vol
commercie, faillissementen en
commissies,
oorlogen, moord en medische rapporten
over surrogaten
in zich op te nemen
en eruit te brouwen
als een goochelaar: een zee van gekleurde
zakdoekjes of een zak vol geblaf
is poëzie
de reis is het doel van de reis
de kameleon op een schotse plaid
weet niet hoe hij het heeft
en verschiet sneller dan een mitrailleur
van kleur op kleur tot
hij ademloos hijgend toe moet geven
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tjonge tjonge dit was leven en sterft
grijs en belegen als de pot
met peuken in de vensterbank
waarnaast een stuk krant ligt - ik kan
het ook niet helpen - met het gezicht
van Soekarno erop die zich alle stations
tussen Apeldoorn en Utrecht herinnert
(maar nergens is
De Grote Kunstenaar aan het woord,
noch wordt er eigenlijk over Kunst
gesproken)
van het roken een pot met peuken overgehouden
en van het denken daarbij wat namen
die dan ook nog vervagen,
plotseling ligt men dan onder de grond
of zeven pond zwaar in een wieg
is men op reis in de ruimte
of zit men thuis op een stoel
‘most english abroad
always travelling at home’,
schreef iemand eens over Lewis Carroll,
de grote ontdekkingsreiziger, die het
saaiste leven leidde dat men zich
denken kan
zouden Tom, Dick en Harry nu
door sterke kijkers de aarde
kunnen bespieden, zij zouden zien
hoe Columbus daar Amerika
ontdekt en denkt dat het Indië is
de witte kat gaapt en slaat
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naar een vlieg
het papier is zoals altijd onbeschreven.

Beste Bernlef,
Nu ik gezien heb dat je mijn brieven gewoon ook maar opneemt in je gedicht moet
ik wel een beetje op mijn woorden gaan passen. Ik zal mijn best doen om het niet
te doen. Ik onthoud me van een oordeel. Dat stel ik liever nog wat tot later uit.
Inderdaad geeft het, nu ik het in zijn geheel gelezen heb, een prettig gevoel, een
lekker huis, een nethemd. Doel, vorm en systeem zijn allemaal maar betrekkelijk.
Of je produkt door de goegemeente als poëzie zal worden beschouwd is de vraag,
maar het is me dan ook wel een vraag!
By the way, de gedichten die ik je stuurde waren niet bedoeld om als bouwstenen
voor het jouwe te dienen. Ik wil hier uitdrukkelijk stipuleren (en waag het niet deze
passage uit deze brief weg te laten): dat de stukken beginnend met ‘hoe een looien
daai...’ op blz. 23, eindigend met ‘zoals een vlieg een vlieger maakt’, ‘een computer
kan lezen...’ op blz. 24, eindigend met ‘verder van huis dan de computer leest’ op
blz. 25 en ‘de kameleon op een schotse plaid...’ op blz. 28 en eindigend met ‘en
van het denken daarbij wat namen’ op blz. 29, van mij zijn, al heb je gelijk dat de
eerste regel van het laatste gedicht vrij naar Jean Cocteau is. Je hebt je verwonderlijk
goed aan mijn poëzie aangepast moet ik zeggen. Daarin lijk je zelf op een kameleon.
Behalve een gesigneerd exemplaar verwacht ik ook een klein aandeel in de royalties.
Als altijd je,

Willem
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Notities
blz. 7: alle gegevens op deze en volgende bladzijden over Columbus'
ontdekkingsreis zijn ontleend aan The journal of Christopher Columbus,
translated by Cecil Jane. Anthony Blond & The Orion Press, 1960.
blz. 9: I have been making a point... than anything else. R.A. Watts in The
Times Literary Supplement.
blz. 11: Remembering to forget... back an introduction. Edith Sitwell: Taken
care of. Hutchinson, 1965.
maar de dood... een ontroering. Remco Campert: Het huis waarin ik woonde.
De Bezige Bij, 1955.
Otherwise I feel... to be blank upon. William Empson: Collected Poems, Chatto
& Windus, 1955.
blz. 16: He was... his works away. Uit een bespreking over een biografie van
Max Beerbohm. Time.
blz. 17: De bioloog die Nabokov beschreef is te vinden in Vladimir Nabokov:
The gift, Weidenfeld & Nicolson, 1963.
Er stapt een man... weg. K. Schippers: De waarheid als De koe, Em. Querido,
1963.
het is een voorrecht... te zien. Marianne Moore: Collected Poems, Faber &
Faber, 1951.
blz. 18: Toen ik het koor... vlek. Brief van Rossini aan Louis Engel. W.H. Auden:
The dyer's hand. Faber & Faber, 1963.
blz. 25: Wij hadden een computer... stil was. Time.
blz. 28: there must be holes in a poem. Dylan Thomas: A few words of a kind.
Caedmon Records tc. 1043.
blz. 29: Most english abroad... at home. Florence Becker Lennon: The life of
Lewis Carroll. Collier Books, 1962.
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Sas Bunge
Monsieur Teste als componist
Een exegese
‘Bien (dit M. Teste). L'essentiel est contre la vie.’
Over de muziek wordt veel geschreven - en er is heel weinig over bekend. Al die
boeken en brochures, beschouwingen en biografieën, op-, toe- en voorlichting voor
de serieuze concertbezoeker, slecht gelijmd voor éénvijftig of soliede gebonden
voor achtnegentig, gids voor eenvoudige liefhebbers, hoe leer ik naar Beethoven
luisteren, IK fluisterde hem de cis-moll nocturne in het oor (volgende week in
Zonnebloem), houdt u ook zo van..., in het rijk de tovertuin het wonderland de lusthof
der muziek, en ik spreek niet ik zwijg van de spraakwatervallen de verklarende
iedereen-alles-begrijpelijk-makende sprekers op scholen, voor radio en beeldbuis,
de historiserende weters die ze stuk voor stuk op 'n rijtje hebben, de
cultuurspreidende mensenvrienden die in verrijking door schoonheid geloven (want
wij zijn en blijven Nederlanders, God zij met ons), de zachtzinnige popularisators
die stinkende wonden maken met hun anatomische lessen vol uitgerukte thema's,
afgesplitste motieven en doorgezaagde stemvoeringen - en let u nu eens op hoe
aardig in deze passage de tweede violen de beantwoording geven op het motief
van de klarinetten terwijl de fluiten er hun lichtvoetige omspelingen omheenranken...
- al dit kneuterig gebeuzel maakt van de muziek een schim, een klopgeest tegen
de wanden van onze vaderlandse huiskamers wiens boodschap alleen nog begrepen
wordt nadat ze door mediamieke reisleiders met een blokfluitcomplex in
algemeen-beschaafd is overgebracht.
Het wordt tijd dat de toonkunst hersteld wordt van deze haar uitvretende mu-ziekte,
deze woekerende opvatting dat alles voor
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iedereen bestemd is. De muziek: een orphische kunst, - weet men nog wat dat
zeggen wil? Orpheus, de stichter, die de tocht van Jason en de Argonauten had
meegemaakt, die een gestorven prinses uit de doden wilde doen opstaan en door
jaloerse Bacchanten aan stukken werd gescheurd - de ontdekking van de aarde,
de paradox en de eros in een mythe geopenbaard (c.q. gehuld). Zijn lier veranderde
in een sterrebeeld. Zijn profeet was Pythagoras wiens volgelingen, de Orphici, het
getal kenden als coëfficiënt van het natuur- en het zielerijk. Een kristal en een affect
in het huwelijk gesloten door de gestructureerde trilling - dat was muziek, de
klassieke.
Wakend over zijn verzameling flitsen, dacht T.:
wat rest van een idee waaraan men niet de waarde toekent van een
staatsgeheim of een geheim van hoge kunst?...
en waar men niet schroomvallig over zwijgt als over een zonde of een
kwaad. Verberg je god - Verberg je duivel.(1)Maar laat ik niet vooruitlopen.
Monsieur Teste is niet bepaald populair, zelfs niet bij het lezend deel der natie. Hij
zal het ook nooit worden, hij onttrekt zich, dat behoort tot zijn wezen.
Zes jaar geleden las ik hem voor het eerst, en begreep er niet veel van. Drie jaar
geleden nam ik hem weer op en vorderde met enige moeite tot de ‘Extraits du
Log-book’ waar hij uiteenvalt in aforismen, cryptogrammen, kernen en elektronen
van gedachten. Drie maanden geleden kreeg ik de geest - hij had bezit van mij
genomen. Nu lees ik hem als een dominee het boek-der-boeken, worstelend met
iedere zin, iedere uitspraak testend op vorm, inhoud, oppervlakte en doorsnee. Het
is een tekst met een minimum aan ‘redundancy’, onwaarschijnlijker figuur bestaat
niet.
Waarom is M. Teste een onmogelijkheid? - Deze vraag raakt hem in zijn
ziel. Zij verandert de lezer in M. Teste. Hijzelf: de demon van het mogelijke.
Zijn enige hartstocht: de aandacht voor het totaal van zijn vermogens.
Zichzelf waarnemen, besturen - hij weigert zich te laten besturen. Er-
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kent slechts twee waarden, twee categorieën (het bewustzijn herleid tot
zijn beweegkrachten) - het mogelijke en het onmogelijke. Achter dat
vreemde hoofd waar de filosofie weinig gehoor vindt, waar de taal
voortdurend in staat van aanklacht verkeert, bestaat vrijwel geen
denkbeeld zonder een gevoel van voorlopigheid; rest ternauwernood
meer dan afwachten en het volbrengen van wel-omlijnde denkhandelingen.
Zijn leven, intens en kort, vergaat met de studie van het mechanisme dat
de betrekkingen tussen het bekende en het onbekende reguleert. Een
leven dat zijn duistere en transcendente vermogens aanwendt om
hardnekkig de eigenschappen van een gesloten systeem te stimuleren
waarin voor het oneindige geen plaats meer is.(2)Als ik hem ontcijfer houd ik één oog gesloten, het andere gericht als door een
telescoop, of in de schiettent langs de loop van het geweer. Monsieur Teste wordt
een planeet die ik volg langs de baan van mijn denken en soms meen ik in zijn
nabijheid een kunstmatige satelliet waar te nemen, een Telstar waarop ik dag en
nacht ben ingeschakeld, beroepshalve. (Alweer zijn naam in onvolledig anagram.)
Zou er op dit moment nog een handjevol beschouwers van dit unieke verschijnsel
leven?
Waarom niet, bv. Farah Dibah die in Parijs gestudeerd heeft en piano speelt,
afstammelinge van de meest Franse cultuur van de oudheid, een volk dat een
strenge geometrie in warme tinten heeft verweven en verliefd was op een mystiek
die alleen in poëzie te vertalen is,
of een medisch kandidaat uit Abidjan, Ivoorkust, met de herinnering aan een
mysterium tremendum onder en boven de gordel. In een hoek van het appartement,
achter het Panthéon, staan drie heilige wigtrommen gewijd aan Orishanla, god der
mismaakten,
en hier-en-daar in de provincie een van die dorpsnotarissen, postbeambten en
monsieur-le-maires die onder hun alpinopetjes een eeuwenoud recept bewaren om
goed te leven met hun vrouw en hun kinderen, hun scepsis en hun wijngaard, de
enige burgers die een traditie bezitten.
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Zo'n bond zonder naam zou een denkbeeld van Monsieur Teste kunnen zijn.
Vanmorgen, 18 september 1963, een gewone doordeweekse dag, liep ik in het
wandelbos tegenover mijn huis. De verkeersader met zijn dubbele rij beuken was
weer begaanbaar geworden, het uur verstreken waarop heren in maatkostuum per
Déesse of Idée naar de hoofdstad zoeven, een varkensleren aktentas op de
achterbank.
De tijd neemt een ogenblik vrijaf. Generale pauze. Het dichtslaan van een
bakkerskar of het blikken gerammel van melkflessen voor de belendende villa's zijn
accenten van de stilte. Een waas hangt over het gras waarop een lage serene zon
stukken stam en flarden kruin projecteert.
Nog een uur later, en het doek zal voor eeuwig wijken.
Het is nog niet zover; - binnen de palissade van de hertenkamp is een dier nog
overrompelend een dier: vier spillepoten die een reerug dragen en een slanke hals
met een snoetje deinend tegen het verende leggiero van vier spillepoten die...
enzovoorts, een gesloten vorm, een ree om door een ringetje te halen. (Circa 2200
zal een musicoloog promoveren op de structurering van dit motief bij Schubert.)
Tussen de bomen wandelt een grootvader met een jongetje aan de hand, twee
turven hoog en evenveel jaren oud. Ik blijf staan en kijk er naar. Het is altijd een
aandoenlijk gezicht, ze lopen zo verbaasd, het jochie dat hij het al kan, de ouwe dat
hij nog grond onder de voeten heeft. Ze zijn even uit mijn gezichtsveld verdwenen
en later blijkt het ventje zich aan de andere kant te bevinden van de lage afscheiding
tussen wandelpad en perk. Stevig omvat hij het ijzeren hekje en heft beurtelings
rechter- en linkerbeen, - een onafhankelijke onderneming die hem helemaal
ingespannen houdt.
De opa, een verstandig pedagoog of bang voor zijn reuma, laat hem begaan.
Tenslotte tilt hij hem voorzichtig over de reling, en ze wandelen verder met de herten
en de pauwen, twee nadenkende oudemannen in het benevelde zonlicht.
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Er is niets opmerkelijks in deze geringe actie en ik blijf aan de grond genageld staan
als de reus uit Klein Duimpje. Een onherhaalbare kwaliteit treft mij. Het
cultuurmonument van kalkzandsteen honderd pas verder, met zijn fonteinbak en
zijn beelden, kunt u ervoor cadeau krijgen. Er zou niets zijn zonder de
vochtigheidsgraad van de lucht, de stand van de zon, de lengte van de schaduwen,
de datum, het uur, de afwezigheid van geluidshinder, een smaak van adellijk
bladgroen gemengd met een vleug van zilt (we zijn op vijf km van de kust). En niets
zonder de hoek waaronder ik het tafereel bespied.
Het doet zich aan mij voor. Wat is ‘het’?
Monsieur Teste werkt al in mij.
Maar ik vond het nog aandoenlijk.
In en met Monsieur Teste gebeurt niets, wordt niets uitgevochten, niet in bed, niet
op het slagveld, niet tussen de generaties of de klassen.
Hij concurreert niet.
Men bevindt zich aan de figuurlijke kant van het bestaan, de metafoor is zijn
essentie, het voorbewuste (iets anders dan ‘het onbewuste’) zijn paradijs. Het leven
houdt op waar het denken begint.
Hij sprak, - men voelde zich in zijn denkbeeld opgenomen, vermengd met
de dingen, terugwijken, één met de huizen, de wijdheid van de ruimte,
het bewegend coloriet van de straat, de straathoeken... woorden vol
onhandige ontroering, die ons hun zegsman naderbrengen dan iemand
ter wereld; woorden die ons doen geloven dat de eeuwige muur tussen
de geesten gevallen is. Hij besefte heel goed dat ze ieder ander bewogen
zouden hebben. Hij sprak, - men merkte dat er een groot aantal uit zijn
betoog verbannen waren, zonder dat men motief of draagwijdte van de
omissie zou kunnen aangeven. Dikwijls werden ze zo merkwaardig
gesteund door zijn stemtimbre of belicht door zijn zinsbouw dat ze een
ander soortelijk gewicht kregen, opnieuw geijkt. Dan weer verloren ze
iedere betekenis, leken ze alleen een lege
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plaats te bezetten waarvan de uiteindelijke functie nog twijfelachtig was
of onvoorzien door de taal. Ik hoorde hem een stoffelijk voorwerp
benoemen met een reeks abstracte termen en eigennamen.(3)In boekvorm bestaat hij uit een gesprek in de schouwburg (het opera-theater!) dat
op zijn kamer wordt voortgezet, een brief van zijn vrouw aan een vriend, een tweede
brief van een vriend (de schrijver?), een wandeling door Parijs, een dialoog, enige
tientallen uitspraken, en zijn einde. Deze fragmentarische vorm - als men het een
vorm wil noemen - is de enige die zich met hem dekt, de enige waarin hij voor de
goede verstaander te ontdekken valt. Zijn aardse loopbaan begon in 1894, toen zijn
auteur Paul Valéry op drieëntwintigjarige leeftijd de eerste schetsen op papier zette
voor wat ‘La Soirée avec Monsieur Teste’ zou worden. De laatste aantekening van
‘Pour un Portrait de Monsieur Teste’ is gedateerd november 1934. Men vindt hem
terug, vervolgd, vertakt, verholen in alles wat Valéry schrijvend en denkend, dat is
tweemaal hetzelfde, heeft nagelaten.
Teste is de allegorie van een hypothese, de hypothese dat aan het kunstwerk het enige mensenwerk dat over-leeft, dat niet door de mand van de tijd valt - een
geheime methode ten grondslag ligt. De veranderingen aan de breuklijn zijn mijn
meest persoonlijke bezit, dus moeten ze te controleren zijn door mij, het - ingeving,
intuïtie, impuls - bestaat niet zonder mijn vermogen tot bespiegelen, ‘réfléchir’. Geen
anekdotes, trouw- en sterfgevallen a.u.b., alleen de landkaart van een brein in
werking. In dezelfde periode waarin Monsieur Teste het licht zag, heeft Valéry voor
het eerst een historische figuur aan een dergelijke infrabiografie onderworpen:
Introduction à la Méthode de Léonard de Vinci (1895). Dit essay is een
schoolvoorbeeld van de enig juiste benadering als het gaat om de geschiedenis
van kunst, kunstenaars en kunstwerken. Het genie is de ingenieur van zijn werken,
zijn vorm berust op een speculatie met de natuur in een poging iedere ‘inhoud’ naar
de rand te dringen (het lege bewustzijn), de uitkomst is puur on-natuur, een artefact
door bijna-niemand gemaakt, de kunstenaar (de ware) is de toetssteen, wat voor
hem
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geldt, geldt mutatis mutandis (maar in wezen) voor ons allen. Naar dit complex van
gedachten, als naar een magnetische pool, richt zich bij Valéry de naald van het
denken in zijn tientallen essays en honderden aforismen, verspreid over de bundels
Tel Quel I & II, Mauvaises Pensées et autres, Histoires Brisées, Variété I - V, Pièces
sur l'Art, e.t.q.
Om te beseffen wat er achter zit, moet men luisteren naar de wetten. Aan de
Poëtica valt niet te tornen. Zij is het regime van de kunstenaar, het
hoogheemraadschap van degene ‘die zijn eigen naam bewoont’, waar aantekening
wordt gehouden van braak- en cultuurgronden en het peil van de fruitteelt, toezicht
op paal en perk, uitspraak gedaan over verkavelingen, onteigeningen, uitbreidingsen recreatieplannen. Grondbelasting. Oorspronkelijkheid is een inpoldering zonder
einde, alleen het talent is gemakkelijk, - ook dit is een kerngedachte van Monsieur
Teste. Met een mis-, laat staan ontkenning van de inspiratie - zoals wel beweerd is
- heeft dit niets te maken. Wel met innerlijke vrijheid, de weigering iets op zich te
nemen wat niet in mij opgaat.
Valéry was te intelligent om zich door een dommekracht tot schepper te laten
mobiliseren. Zonder een germanisme te gebruiken kan men zeggen dat zijn totale
oeuvre een ‘uiteenzetting’ is met zijn alter ego, zijn drijvende kracht. De inspiratie
is het thema van zijn werken, het werk van een dichter. Negentien jaar lang heeft
hij geen woord laten drukken.
Monsieur Teste moet men lezen als de poging een zwevend begrip zo denkbaar
mogelijk te belichamen. (Het is zijn enige, feitelijke inhoud.) Natuurlijk moet het
experiment als verhaal mislukken, vandaar de kortademige, tegendraadse trant, de
cirkel sluit zich niet, onmogelijk een geest die steeds ontsnapt in een fles te vangen.
Wat drijft kan zich niet laten kennen zonder gedrevenheid. De mens is een denkend
riet, maar de wind die het riet bespeelt en doet zingen tot het zal breken blijft in de
rug, is anders, is eeuwig ‘buiten’. Het waait, het regent, er nadert een gebied van
lage druk boven Ierland, - deze meteorologie overleeft en beheerst ons. (Een grapje
over het weer in modo Teste:
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iedereen spreekt erover, maar niemand doet er iets aan.)
Hoe weerstand te bieden aan iemand wiens geest op eigen kracht al het
zijnde leek te doen veranderen, iemand wie alles wat hem geboden werd
ter bewerking was? Ik stelde mij die geest voor, hoe hij hanteerde en
mengde, varianten aanbracht, verbindingslijnen trok en in het veld van
zijn kennis kon bekorten en omleggen, hier iets afkoelen, daar verhitten,
doen verzinken, ophogen, noemen wat geen naam heeft, naar believen
vergeten, dit of dat toedekken of bijkleuren...(4)Onze lichamelijke staat verraadt ons op soortgelijke wijze. Temperatuurverschillen,
secreties, enzymen, bloedopbouw en -afbraak, ben ik dat?, we lopen rond als het
doorlopend vraagteken achter ons bloedeigen ik. Gezond, ben ik tot op zekere
hoogte de conducteur van mijn corpus dat ik als een open vraag, een vacuüm tussen
de tanden houd. Ziek, breekt ‘het’ uit, vergeet het mij, stelt mij tegenover zich, doet
zich mij verliezen aan een druk, een beklemming, een doen breken, een braken dat
ik niet kan verantwoorden. Het subject is naamloos voor een lichaam dat het vervoert.
‘'t Is niets bijzonders,’ zei hij. ‘Ik heb... een tiende seconde die zich
voordoet... wacht even... er zijn momenten dat mijn lichaam verschijnt...
Zeer merkwaardig. Ik kan daardoor plotseling in mezelf kijken... de
geledingen onderhuids... en ik voel zones van pijn, ringen, polen, pennen
van pijn. Ziet u die snelle figuren? die geometrie van mijn lijden? Er zijn
van die flitsen die helemaal op ideeën lijken. Dan begrijpt men, - van hier,
tot aan... Toch laten ze me in onzekerheid. Nee, onzeker is het woord
niet... Als het komt, vind ik in mij iets ondoorzichtigs, iets diffuus. Er
ontstaan vanbinnen nevelige plekken, vlakten worden zichtbaar. Dan
neem ik in gedachte een vraag, een of ander probleem. Ik verdiep me
erin. Ik tel zandkorreltjes... en, zolang ik die zie... - Mijn steeds heftiger
pijn dwingt me er naar te kijken. Ik denk eraan! - ik wacht op mijn
schreeuw,... zodra ik die gehoord heb - wordt het voorwerp, het vreselijke
voorwerp kleiner en kleiner tot het zich aan mijn innerlijk oog onttrekt...
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Wat vermag een mens? Ik vecht tegen alles, - behalve tegen het lijden
van mijn lichaam, voorbij een bepaalde graad. En toch, - dáár zou ik
moeten beginnen. Wat is lijden anders dan een opperste aandacht aan
iets besteden, en ik ben min of meer de man van de aandacht... Begrijp
goed, ik had de komende ziekte voorzien. Volgens mij zou zulk een oog
voor wat onmiskenbaar toe-komst is, deel van de opvoeding moeten zijn.
Ja, ik had voorzien wat nu begint. Trouwens, het was een idee als alle
andere. Dus heb ik haar kunnen volgen.’
Hij kalmeerde.(5)Monsieur Teste is een constructie. Geen mens van vlees en bloed, hij is een reus
of een kabouter van een mens. Het tegendeel van een held, - omtrent de wereld
heeft hij nooit vernomen, van een moraal evenmin. ‘Zichzelf betreedt men alleen
tot de tanden gewapend.’ Hamlet, Faust, De Idioot en Adrian Leverkühn zijn arrivisten
vergeleken bij deze ‘griffioen van de intellectuele mythologie’ die in zijn helderheid
bijt als een slang in zijn staart.
Hij is een absurde cartesiaan die de ‘werkelijkheid’ kapotgedacht heeft en met
belangstelling de brokken opneemt, kleurt, tegen het licht houdt, ondervraagt en
beklopt - ...tenslotte verwerpt als toevallig, ietwat bevreemd. Hij verwacht geen troost
van de poièsis, het kunstzinnig ontwerp waarin een zwakke ziel om uitbreiding en
verlossing vraagt.
Hij is de vraag op een antwoord.
Wezenloos staart hij naar het compromis van wet en willekeur, de figuren en hun
verschuivingen, de regels, de modulaties, de vrijheid die tegen het toeval speelt,
een partituur zonder partijen, - en vergeet er de knikkers door.
Steeds weer te stuiten op de betekenissen en hun echo's die aan het bewustzijn
knagen. ‘Soms denk ik, en soms... ben ik.’ (Valéry, Analecta)
Zo tast hij rond in wankel evenwicht tussen de uitgestelde scheppingsdaad en
de beschouwing van het eigen instrument.
Een scheiding niet te overbruggen.
Geen gratie mogelijk.
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Areaal van kunnen willen... - oneindig scherp neem ik het waar omdat ik
een oneindig scherp zintuig heb voor wat hun achtergrond is (wat hen
duldt): de zones van geruis en toeval die hun noodlottige vrijheid willen
hernemen, hun figuur zonder vorm, hun entropie.(6)Bij hem ligt het psychisme op de scheidingslijn van de interne
uitwisselingen en de waarden.
Ook de gedachte is ontbonden van haar schijnbare gelijkenis met (I) de
wereld, en (II) de affectieve waarden. Zij is hem voorwerp van zuivere
toevalligheid.
Of beter: hij is degene die een reactie is op een dergelijk schouwspel dat
nu eenmaal door Iemand moet worden bijgewoond.
Het weten om dingen buiten zich is een beperking van de mogelijke
combinaties.
De beeldvorming met haar betekenissen: een truc van het affect.
Hoe nog terug te keren van zo ver?(7)Een vraag waarop slechts een antwoord mogelijk is wanneer Monsieur Teste, die
halfgod van de voorwaardelijke toekomende tijd, in beweging gebracht wordt,
wanneer hij van voorgevoel tot aanzijn overgaat. Waarmee de paradox die zijn
kenmerk is tijdelijk komt te vervallen. Een kunstgreep die hem bruikbaar maakt voor
een exegese. Een minieme afwijking.
Eerst dient men dan ook vast te stellen - in zijn geest: hij zou het kunnen zijn.
Over de muziek wordt veel gedacht en geschreven -...
Deze kunst, die iedere avond op talloze plaatsen van de beide halfronden
duizenden aan roodpluchen of plastic fauteuiltjes gekluisterd houdt - om niet te
spreken van het decoratieve, magische, sociale, gedachteloze en stemmingmakende
gebruik dat wij van haar maken - wordt zogenaamd verklaard (maar veeleer
verduisterd) door lieden die haar behandelen alsof het gaat om een uurwerk waarin
een meesterhorloger de tijd feilloos heeft in-
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gebouwd zodat wij kunnen zien hoe laat het is met onze gevoelens, tenzij wij worden
uitgenodigd ons te verlustigen in zijn handwerksvreugde, zijn speellustigheid, zijn
superdeluxebriljantpyrotechnische virtuositeit sec, en ziet u eens hoe fantastisch
knap hoe geniaal het motorische tandwieltje past in de wijdgespannen boog van
het lyrische springveertje terwijl het ankertje ostinaat, en houdt u het nu eens tegen
het oor hoort u wat hoort u hoe regelmatig vriendelijk hoe dramatisch het tikt als het
klokje bij moedertje thuis en moet u het weer zo nodig opwinden maar niet te hard
hoor anders alsof de muziek een uitvinding van Zwitsers is wat niet juist is al zijn er wel enkele
Zwitsers die kunnen componeren en dan ook schielijk naar het buitenland vertrekken.
Het wordt tijd... inderdaad: nl. om te begrijpen dat de muziek afgezien van haar
praktische beoefening een kennistheoretisch probleem aan de orde stelt. En dat
haar esthetiek en analyse beperkt zullen blijven tot de schets van een façade, de
boedelbeschrijving en het huisnummer, zolang de vraag naar haar betekenis: de
draad van Ariadne, er niet in verweven wordt.
Ieder kunstwerk is een pijl gericht op ons zenuwstelsel, ons zien en zijn, ons
be-leven. Muziek kan alleen ‘waar’ zijn (waarde bezitten) als ze informatie te bieden
heeft, signalen die onder de drempel kunnen worden opgevangen, een psychogram
voor overjarige kruipdieren. Componeren is het opstellen van een trefzekere
vergelijking met één grote Onbekende die door de luisteraar wordt opgelost in een
Aha-Erlebnis, met de schok der herkenning. De toon op zichzelf is een compositie
van natuurkundige gegevens, toonhoogte, duur, intensiteit, kleur. Mèt de toon die
voortplanting, dus periodieke beweging van luchttrillingen is volgens een bepaalde
snelheid, frequentie en vorm, zijn ritmiek en motoriek al in de kiem gegeven.
Hieromheen breidt zich een netwerk uit van posities en combinaties waarbij
vergeleken de meest ingewikkelde schaakpartij kinderspel is. Harmonische krommen,
polyfone schering en inslag, instrument en stem, macro- en microgroeperingen,
...stilte..., alles grijpt in elkaar, overlapt elkaar, versterkt of verzwakt elkaar, werkt
tegen-elkaar-
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in op zoek naar een dynamisch evenwicht dat nèt niet bereikt mag worden. In deze
porseleinkast weegt het geringste bedrog een ton.
De partituur is een code om betrekkingen van trillingsgetal en tijdsduur vast te
leggen, een programma van voorschriften om via een gymnastiek van
spiercontracties en ademhaling de ingeving aan de uitvoering te koppelen. Deze
dikwijls belegen aanwijzingen die gebonden zijn aan tal van conventies en aan de
beperkingen van het schriftelijk haalbare vormen een dossier dat voor het proces
dat wij een concert noemen, door specialisten bestudeerd wordt. In feite herhalen
deze, voor zover ze op de naam herschepper aanspraak maken, langs andere,
fysieke kanalen de richting van het componeren. Hun voornaamste taak is zich te
laten verrassen door wat eens een eerste, de maker verrast heeft, ten einde straks
abonnementhouders op serie C te kunnen verrassen. Zij dienen te ontcijferen,
lichamelijk te maken wat in deze fragiele aantekeningen boeiend, ontroerend
enzovoorts is, in het kort wat muziek de moeite van het aanhoren waard maakt.
‘Boog, pijl en doel verstrengelen zich, zodat ik ze niet meer kan onderscheiden’
(Zen-spreuk).
Wij horen Bach via een enorm prisma geslepen door generaties van speellieden,
muzikanten, solisten en musicologen. Hij wordt er steeds onsterfelijker door.
Zulk een organisatie vereist een eigen denkraam. In de muziek van de afgelopen
driehonderd jaar is dit het getempereerde (gelijkzwevende) toonsysteem dat vrije
beschikking gaf over de twaalf chromatische tonen op iedere hoogte, in iedere
modus, naar iedere keuze. Hier is sprake van een bewuste concessie aan de praktijk
van het musiceren, een list tegen de natuur om de harmonische eigenschappen
van de toon, zijn sympathieën en antipathieën, te kunnen regelen binnen een open
circuit. De opgave is te vergelijken met de kwadratuur van de cirkel. De natuur heeft
de enkele toon samengesteld uit een onbegrensd aantal boventonen, mede-klinkers
waarvan de trillingsgetallen verlopen volgens een toenemende rekenkundige reeks.
Op de grondslag van twee of drie van deze componenten een systeem af te leiden
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dat ‘rond’ is, zit er niet in. Het ei van Columbus: de evenredige verdeling van de
onzuiverheids-rest over alle tonen van het octaaf, heeft ongeveer tweeduizend jaar
op zich laten wachten. Op de winst uit deze vervalsing is sindsdien onze klassieke
muziekcultuur opgebouwd.
Wat wij de ontwikkeling van de muziek noemen, haar historische travesti, heeft
niets te maken met vooruitgang, maar is een steeds weer door enkele ontevreden
geesten die wij genieën noemen ondernomen poging de vertrouwd geworden
grondpatronen te doorbreken, de muziek als totaal te verlevendigen door
spelenderwijs het dak boven ons hoofd weg te trekken, de waarschijnlijkheid, het
voorspelbare te verminderen en het begrip voor muzikale waarde te verruimen. In
deze wereld gaat geen energie verloren. Een tot op het merg versleten wending,
een k.o. geslagen drieklank kan na eeuwen misbruik en vergetelheid tot opstanding
geraken onder de handen van een kenner. Alles hangt af van zijn omzetting. Wat
is in vredesnaam ‘hedendaagse’ muziek? - Nooit van gehoord.
(Ook in de schaakwereld spreekt men van ‘componisten’, geduldvirtuozen die
spanningen opstellen in het veld waarvan de uitkomst de verwachting verschalkt.
Soms staat zo'n probleem al eeuwen te vibreren, en wij nog steeds voor een raadsel.)
(De voorhoede is sinds tien jaar doende om aan te tonen dat men niet alleen kan
spelen op het bord, men kan er ook met een omwoelde schroevendraaier tegen
aan tikken, aardig geluid hè, het als dienblad gebruiken, tegen de muur spijkeren
en zelfs hersens mee inslaan. Ook de toenemende interesse voor buiten-Europese
muziek wijst op een behoefte om niet de visie maar de spelregels te wijzigen.)
Een mateloze afwezigheid waart rond in deze non-figuratieve notenkoppen, een
spoorloosheid van het denken, het normale, de overweging. Nergens een intentie
speurbaar, een hand die verwijst.
(Aan het eind van de wereld slaakt de laatste authentieke Chinees een
langbepeinsde pentatonische zucht in een doorboorde bamboestengel. Een
kraanvogel roept.)
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Terwijl ik met deze vermoedens in het hoofd muziek maakte, beluisterde en trachtte
te onderwijzen, herlas ik Monsieur Teste. En ditmaal gaf hij mij aanleiding opnieuw
de vraag te stellen van welke aard de informatie is die muziek ons te bieden heeft.
Zou hij de VII deuren voor mij openen waarachter het geheim sluimerde? Zou hij uit
zijn potentiële staat ontwaken die zijn enige ‘zijn’ is, hij die slechts verachting moest
kennen voor een muze die zich zo met de duizendkoppige menigte pleegt af te
geven? Ik sloot hem aan, al lezend, op mijn eigen muzikaliteit, hij kwam onder stroom
te staan en begon te draaien. Hij werd, o wonder, manifest, - dit eeuwig in zijn ratio
besloten genie.
En hij sprak:

I. L'esprit ne doit pas s'occuper des personnes; de personis non
curandum.
Waarna ik voor mijzelf de drie grondwaarheden van de muziek overdacht, de eerste
geldig voor de componist, de tweede voor de luisteraar, en de derde voor beiden
en de executant.
α. Er is geen kunst die zozeer vorm is als muziek.
Het timbre van de kostbaarste Amerikaanse dwarsfluit aangeblazen door
Jean-Pierre Rampal laat zich registreren in een grafiek van buiken en knopen, een
schakelnet van neuronen, een tinteling in de cortex.
Een opeenvolging van twee akkoorden=systole en diastole, een ademhaling, er
hipt een mus in de dakgoot, twee kanonschoten, één kus, Heil Hitler, uitwijking van
of toenadering tot de grondtoon. Ritmen en harmonieën: verhoudingen van hoog
en laag, wijd en nauw, veel en weinig, vol, leeg en vol-ledig, geluk en angst. Een
melodie is de curve van een vallende ster die zoet en bitter op de tong smelt en
blust in de herinnering.
De muziek: het rijk der kwaliteiten, in meetbare grootheden vertaald, wie haar
zou aankunnen d.i. kennen, hem zou de natuurkunde van de ziel een open boek
zijn.
β. Er is geen kunst die zo impregneert.
Door een geliefde muziek kan men zowel gegrepen, ondersteboven, kapot zijn,
maar men kan er ook de was bij doen, of een brief schrijven, of vrijen.
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Een panacee tegen onlust dat onder omstandigheden het leven bijna vervangt respectievelijk intenser maakt - omdat alle hefbomen er voorwaardelijk door in
beweging geraken, en anderzijds laten ook vele bezigheden zich er mee bezigen
die er energie, harmonie of alleen vermindering van verveling door ontvangen. De
muziek is van alle kunst het meest-(aan ons) ‘aanwezend’ - ieder muzikaal mens
kent de ervaring dat het lijkt alsof men de muziek zelf voortbrengt terwijl men er
naar luistert. (De reden waarom onbegrepen muziek zo'n ergernis verwekt.) Deze
assimilatie kan haar wel eens opdringerig maken. Burgerlijk bijna. Ze kent geen
afstand.
γ. Er is geen kunst die zo hermetisch is.
In dubbele zin: - een onaantastbaar corpus in het blok van zijn notenbalken
geslagen, dicht, te ontsluiten (de andere, de open hand) alleen door ingewijden die
zich de cijfercombinaties weten te binnen te brengen.
De variabelen.

II. Il était l'absorbé dans sa variation.
Dat wil zeggen: de schema's, de ‘normale’ bezettingen, de aangeleerde en
overgeërfde oplossingen ongeldig verklaard en vervallen tot punten en lijnen voor
een instrumentarium met beperkte, zeer verfijnde mogelijkheden, de linealen,
passers, gradenbogen van het infra-denken. Hier leven de wiskundigen, de
schaakmeesters en de componisten, de vijanden van een wereld die te groot en te
veel is, bedacht op haar destructie tot figuren en hun ‘abstracte’ coderingen. (Want
2

een getal of een enkele toon is nog een ding, maar E=mc of de aanhef van Tristan,
daar begint de ware herziening.)
Tot een van de drie genoemde beroepsgroepen behoort (in aanleg) Monsieur
Teste, - maar ik beperk me tot de laatste.

III. Homme observé, guetté, épié par ses ‘idées’, par mémoire.
Een componist wordt gecomponeerd door zijn persoonlijke obsessie, bepaalde
figuren, achter-gedachten even vast als vluchtig, eeuwig dagend en uitdagend.
Dwingend. Ze ondervragen hem in de rug, hij luistert en moet antwoord geven.
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Beethoven's kwelgeest: de in heilig verzet ballende vuist, in bezinning ontspannend
-;
Bartók: meanders zwartwit gevlekt, het bloed dat schokt waar het niet kruipen
kan -;
Brahms: een jongeman die in de lente vertraagd opengaat (en in de herfst zullen
zij... maar daarover heeft B. zelf genoeg gezongen).
Wie hier naar woorden wil tasten gaat orakelen, on-zin praten, - zie hierboven.
De taal is een informatiesysteem voor debielen, vergeleken bij de muziek. De grote
componisten behoren tot de intelligentste geesten die ooit de aardbodem betreden
hebben. Maar hun was een intelligentie eigen die zich de handen niet zou branden
aan de objecten, - aan hun beperking.
Aan de zichtbare wereld wil ik uitsluitend krachten ontlenen - geen vormen
maar materiaal voor vormen.
Geen geschiedenis - geen decors - maar een goede ‘ontvangst’ van de
materie puur, rots, lucht, water, vegetatieve materie - en hun elementaire
eigenschappen.
En de handelingen en de fasen - niet de individuen en hun memorie.(8)-

IV. Mais, en moi-même, toutes les fois que se pose le problème teste,
apparaissent de curieuses formations.
Het muzikale signaal voltrekt zich in twee fasen, en tussen de schokken een afgrond.
Stijl, distantie, een scherp gehoor zijn noodzakelijk om de geringste veranderingen
aan de breuklijn naar waarde op te vangen. Zonder dat ontstaan die misrekeningen
waar middelmatig talent aan te herkennen is. Al te ‘zielige’ muziek heeft geen lang
leven. Ligt te dicht bij het egocentrum.
(Een onhandige man met moeilijk samengeknepen voorhoofd die op een
persconferentie hoofdzakelijk zijn vrouw laat antwoorden en op een podium geen
raad weet met zijn benen. De auteur van groot aangelegde symfonieën, agressief,
humoristisch, elegisch. Een vat van muziek. Sjostakowitsj.)
In zijn hoofd, achter de gesloten ogen, voltrekken zich
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merkwaardige omwentelingen, - veranderingen zo gevarieerd, zo vrij en
toch begrensd, - lichtvlekken als van een lantaarn in de hand van iemand
die een huis bezoekt waarvan men de ramen in het donker ziet, als feesten
in de verte, een jaarmarkt bij nacht; maar die in stations zouden overgaan
en in woeste taferelen als men ze kon naderen - of in huiveringwekkende
rampen, - of in waarheden en openbaringen...(9)Zonder twijfel de meest volledige psychische omvormer die ooit bestaan
heeft.
Het tegendeel van een gek (maar wel de afwijking die in de natuur zo'n
rol speelt - in het bewustzijn opgenomen), want steeds haalde hij een
rijkdom binnen aan dissociaties, substituties, gelijkstellingen, tot hun
uiterste limiet gevoerd, de teruggang verzekerd, een feilloze strategie
omkeerbaar.(10)-

V. Homme de précision et de distinctions vivantes.
Ik geef pianoles, - en ik tracht een leerling te bewegen hier een vinger iets langzamer
te laten dalen, daar een fixatie uit te schakelen, 0.1 seconde adempauze te maken,
een groep van vijf met de onderarm te rollen, een spanning in te voeren, - de toetsen
te voelen op grond van het gehoor en zijn waarnemingen.
De talentvollen; dat zijn degenen die weten dat men niet óp een instrument speelt
maar ermee, dat men de muziek met het lichaam moet denken om haar uit het
instrument te laten opstaan.
De anderen; de kneusjes die in de muziek gegaan zijn om psychisch voor anker
te komen, ze vertrouwen op het tegenwicht. Dat is de maatschappelijke kant, niet
de mijne.
Noot m.b.t. de interpretatie.
Toonhoogte, toonduur, sterkte, intensiteit en timbre zijn oneindig variabel. Verander
in een melodie één enkele toon en het is een ander verschijnsel met een andere
‘betekenis’, - of er treedt een verminking in. De beste formules op dit gebied bezitten
voor ons gevoel een even objectieve waarde als sommige logische axioma's voor
het verstand. Ze zijn absoluut noodzakelijk.
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Een musicus die solistisch optreedt - ik spreek uit ervaring - kent de angst van een
chef-kok die een nieuwe truffelsaus gaat serveren: dat de dosering niet juist is. Zijn
leven offert hij aan de zorg voor zijn nuances, zijn zuiverheden die hem ‘op de
zenuwen’ gaan zitten, ('s Avonds hoort iemand het resultaat voor f4.50 a.i. en wordt
getroffen door een resultaat dat hem van top tot teen, van huid tot haar doet
antwoorden met een stroom van voorwaardelijke reflexen.)
Het musiceren vergt een bijna ziekelijke nauwkeurigheid ten opzichte van deze
details. Ik laat mij liever de rechterhand afhakken dan dat ik het kwartsextakkoord
in de achtste maat van het eerste deel van de eerste sonate van Beethoven niet
fortissimo zou spelen. (Beethoven heeft het trouwens zo genoteerd.) Op dit trillertje
met vierde en vijfde vinger (duim en wijsvinger houden een liggende terts aan, de
derde kan er niet bij) oefen ik uren, neem kwellende oefeningen door, geestdodende
etudes om het naar mijn hand te zetten. Zonder dat is er geen orde, overtreed ik
het negende gebod, Exodus 20: 16, Gij zult geen valsche getuigenis spreken tegen
Uwen naaste. Eerst wanneer aan deze eis voldaan is, wanneer de levensgeesten
uit het dode teken weer opgewekt zijn in mijn lichaam, kan de afwijking zich
manifesteren, het verzet, de ‘individuele voordracht’ - die de overdracht mogelijk
maakt.
Interpretatie - noodzaak tot vertekening om verstarring te voorkomen.
De partij die men met zichzelf speelt.
De werking op de anderen met het oog gevestigd op hun mechaniek kwantiteiten, intensiteiten, potentialen - en s.v.p. geen behandeling als
wezens die ‘zichzelf’ zijn, maar als machines, dieren, - oorsprongen van
een kunst.(11)-

VI. Tu es plein de secrets que tu appelles moi. tu es voix de ton inconnu.
Een draaiorgel met Cimeroni op een Amsterdamse gracht en de huizen achter hun
iepen en de schaduw van de bomen in de hoge kamers en de bomen en de huizen
in de spiegels van de grachten...
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of een Badinerie, de scherts van een hofdignitaris van de vorst van Anhalt-Cöthen
die het na tweehonderdvijftig jaar nog doet, een geur van hoger honing voor fluit en
strijkorkest in b kleine terts...
deze vier onooglijke mannen met hun gelakte koppen en hun lessenaars zonder
vormgeving. Ik staar ze aan, iedereen in deze ruimte staart ze aan. Nu gebeurt het
- (Haydn was voor het inspelen) - een verborgen snaar gaat trillen...
of een liefdeslied uit een verzameling voor luitspelers, in 1547 te Valladolid
uitgegeven: - de donde venis, amore...
leefden er toen ook al mensen, en voelden ze al iets, voelden ze mij al, hoe is
het anders denkbaar dat ik in hun netten gevangen raak; dat er (even) geen verschil
meer is tussen die enkele toonvallen van mond tot mond verdergedragen en de kou
die in mijn ruggemerg opstijgt of de bries die in deze oververhitte concertzaal alleen
langs mijn voorhoofd strijkt?
Overwegingen van voorgeslacht en afkomst.
Verbijstering over de echo's van de ENE.
Vreemd dat dit blok ik dimensies vindt buiten zichzelf!
...Die oogopslag die mij reeds geheel bevat, die in een bepaalde glimlach
vooruitgrijpt op mijn uitgesproken gedachte, - dat aanhouden van de Zaak
tussen de plooi van de linkerhoek van mijn mond en het neerdrukken van
de oogleden en die trekkingen van de oogspieren - die wezenlijke daad
van mij die mij definieert, die eenmalige voorwaarde - bestaat al op dit
andere gezicht, op het gezicht van een of andere dode, deze of gene in verschillende eeuwen, periodes - Ja, ik besef heel goed dat in al deze
exemplaren niet hetzelfde omging; dat hun ervaringen en hun
wetenschappen andere zijn... maar - wat doet het er toe! - zij vergissen
zich niet in elkaar - ze gissen elkaar.
Wonder van wiskunstige verwantschap der mensen - o, dit woud van
relaties en overeenstemmingen! (Wij bezitten nog niet de halve
woordenschat van de Romeinen om erover te spreken.) Interferenties en
brekingen!(12)-
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VII. Bien (dit m. teste). l'essentiel est contre la vie.
En de laatste modulaties, en let nu eens op hoe aardig, hoe verrassend, hoe gen...
ons thema hier in de omkering terugkeert waarbij - voor het coda bewaard - uit de
kiemcel ontwikkelde motieven contrapuntisch op de hoofdgedachte inwerken.
Eerst voerde Monsieur Teste, dat boek IK van de scheppende voorzienigheid, mij
tot het beeld van een componist-in-werke, nu illustreert de muziek hèm. Dat betekent
zijn einde is op handen, zijn fade-out naar een achtergrond die hem opnieuw
wisselvallig maakt, een ervaring die hem aanzuigt en insluit. Areaal van kunnen en
willen... hij schrompelt ineen - Musik, du holde Kunst - hij heeft de grenzen van de
aandrift, van de matiging bereikt, witgloeiend, zuiver, onaanraakbaar, en wanneer
ik hem nog eenmaal probeer te naderen breekt uit zijn binnenste een vreemd geluid.
Partir, c'est mourir un peu. Niet ongestraft legt men de vinger op het netwerk dat
de verbindingen voedt waarover gedachten reizen. Mijn verbazing als kind over dat
veel te hoog opgehangen bord met de waarschuwing: aanraken der draden is
levensgevaarlijk. Maar wie kon daar aan raken? (Ook Orpheus mocht niet omzien.)
En achter welk voorhoofd staan de turbines en de transformatoren opgesteld en
vanwaar gaan de impulsen uit die een roos doen bloeien op een huid van karton?
Dat oude meisje gisteren achter mij in het concert, wat, hoe heeft zij mooi gevonden?
Ergens moet zij lijden nu.
Pijn is het gevolg van de weerstand die het bewustzijn biedt aan een
plaatselijke gesteldheid van het lichaam. - Een pijn die wij nauwkeuriger
zouden kunnen waarnemen en a.h.w. omschrijven zou gevoel zonder
lijden worden - en misschien dat wij aldus enige directe informatie over
de ‘diepte’ van ons lichaam zouden krijgen - informatie van een soort die
de muziek ons te bieden heeft. Pijn is een zeer muzikale aangelegenheid,
men kan er bijna in muzikale termen over spreken. Er zijn zware en
scherpe pijnen, andantes en furioso's, lang aangehouden noten, fermaten,
gebroken akkoorden, voortzettingen - plotselinge stilten.(13)-
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Geen mens zou ooit op de gedachte komen beweging af te leiden uit
overwegingen van kleur, terwijl het omgekeerde wèl geprobeerd is. Er
heerst dus ongelijkwaardigheid. De reden is misschien dat wij bronnen
van beweging zijn en niet van kleuren - en dat dit vermogen aan de
verklaring voorafgaat.
Ik zeg: bronnen. In de zin van: bron van pijn of van lust. Wij voelen ‘uit
ons opwellen’ zijnswijzigingen, waarden, grootheden, ‘gewaarwordingen’,
‘versnellingen’ die zowel het meest eigen-WIJ zijn als het meest vreemd
aan ons ‘ik’ van het ogenblik, en van het ogenblik-in-aantocht.
Hoe deze achtergrond te beschrijven die zo variabel is en zonder analogie
- (zij onderhoudt wezenlijke maar labiele betrekkingen met ‘het denken’).
Alleen de muziek vermag dit. Soort krachtveld dat deze verschijnselen
van het bewustzijn geleidt - beelden, ideeën die zonder haar slechts
combinaties zouden zijn, symmetrische ligging van alle denkbare
combinaties.
Vgl. M. Teste: - episch ‘vis-à-vis’ van deze combinatorische objectiviteit
en het bovengenoemde krachtveld.(14)Genoeg hierover. Dit denkbeeld gaat mij ontsnappen, nog even en het vermoordt
zichzelf.
Men mag er alles van zeggen, maar niet dat het onmogelijk is. Men moet het te
denken geven.
Ik zou nu eigenlijk... maar nee, daar moet men sterker voor zijn, onafhankelijker.
Over honderd jaar misschien, - komt er een componist die dit leest (ook dat is niet
nodig trouwens) en opschrijft waarvan ik droom:

La Passion selon M. Teste Oratorio
Zullen Goede Vrijdag en Pasen dan ook eindelijk hun mutaties gekend hebben?
Ik ga fuga's van Bach spelen.
Haarlem, september-oktober 1963
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Laatste woorden
Over Monsieur Teste. Zoals Valéry in zijn voorwoord tot de Engelse uitgave zegt:
M. Teste is vrijwel onvertaalbaar. Enig wantrouwen in mijn pogingen is dus wel
gerechtvaardigd. De Franse taal is ‘lichter’ dan de onze, gebruikt met speelsheid
zware woorden die in het Nederlands pathetisch klinken. Behoedzaam heb ik in
zo'n geval een adjectief geschrapt of door middel van samentrekkingen twee
begrippen in één proberen te vangen. Vóór alles leek het mij van belang het
cybernetisch karakter van de tekst, zijn eigenaardige poëzie die berust op ‘operaties’
met de taal, te behouden. Met het oog hierop heb ik dikwijls, wanneer ik de keus
had tussen een gekunstelde uitdrukking en een gewone, de voorkeur gegeven aan
de eerste. (Daarentegen kan een ‘gewone’ term in een bepaalde context wel eens
een ongewone werking hebben.)
Hierbij een opgave van geciteerde plaatsen voor wie de oorspronkelijke tekst er
op wil nalezen. De nummers zijn die van de fragmenten in vertaling zoals ze in dit
essay zijn opgenomen. De pagina's en hoofdstukken verwijzen naar de uitgave
Gallimard-NRF (Paul Valéry, Monsieur Teste, nouvelle édition augmentée de
fragments inédits, 1946).
1. blz. 118 Pour un portrait de Monsieur Teste
2. blz. 11 Préface
3. blz. 21 La Soirée avec Monsieur Teste
4. blz. 23 id.
5. blz. 32 id.
6. blz. 67 Extraits du Log-book
7. blz. 117 Quelques Pensées
8. blz. 127 id.
9. blz. 70 Log-book
10. blz. 116 Pour un portrait
11. blz. 125 Quelques Pensées
12. blz. 66 Log-book
13. blz. 133 Quelques Pensées
14. blz. 128 id.
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De met Romeinse cijfers genummerde zinnen zijn her en der uit de tekst geplukt
waarin ze niet expliciet een muzikale betekenis hebben. Valéry's uitgesproken
inzichten over muziek vindt men o.m. in Analecta, § III.

Over de significa van de muziek.
Het door mij in naam van Teste aangeroerde probleem ontleent zijn belang aan het
feit dat de muziek, de klassieke westerse, kwantificeerbare eenheden
(trillingsgetallen, boventoonrelaties, ‘meetbare’ ritmiek) componeert - en daarmee
kwalitatieve werkingen schept. Zij is daarmee een van de weinige humane
instellingen die de gespletenheid tussen het alpha- en het bèta-denken in onze
cultuur overwinnen.
Het wachten is op onderzoekers, begaafd met wetenschappelijke speurzin èn
muzikale vermogens, om dit onbetreden gebied in kaart te brengen. Een veelzijdige
verkenning zou moeten leiden tot een plaatsbepaling, filosofisch, psychologisch,
statistisch, genetisch en prehistorisch.
Zolang de muziek, althans in ons land, tot het domein van de volksontwikkeling
blijft behoren, is er weinig nieuws te verwachten. De geldende opvattingen zijn
doortrokken van negentiende-eeuwse rimram. Uit het bovenstaande blijkt misschien
dat ik veel verwacht van een beredeneerd gebruik van de term informatie zoals
Gomperts die heeft ingevoerd voor de literatuurkritiek in De schok der herkenning.
De toepassing ervan op de muziek (NB: de betekenis van het achtergrondgeruis!)
zou het raakvlak van werk en werking verhelderen.
Verfrissende inzichten op dit punt vindt men bij:
Susan Langer, Philosophy in a new Key, Mentor Books, New York 1951. Hieruit
met name Hoofdstuk 8: ‘On Significance in Music’.
Leonard B. Meyer, Emotion and Meaning in Music, Chicago University Press
1956.
Donald N. Ferguson, Music as Metaphor, the Elements of Expression, Minnesota
University Press 1960.
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Hugues C. Boekraad
De vleugels van de fotograaf
I
Zoëven ik kuste een arm, ik beminde. De littekens waaraan ik gewend ben worden
vervangen, worden geheel gratis leeggepompt deze fotos die vergelen in een
zandstorm. In de opening van de tempel verdwijnt de woestijn, en geen geleerde
die deze geheimen verraadt. Ik ben de grootste farao, ik zit vol zand.
Een groot koning ben ik, 10.000 pages ontluizen mijn blikveld. Keurig gekamde
harpspelers ontvolken mijn handen. Soms zie ik een van mijn twaalf kastelen
onbewoond en bewolkt op mijn horloge. Geen wonder dat ik word aanbeden op een
doofstom altaar. Ik bemin de stilte die van koninklijke bloede is. Slechts driemaal
daags verander ik van gestalte, breekt driemaal de gordel om mijn bloedend middel.
Maar zelfs de zwanen jagen onophoudelijk kleine, zwarte moedervlekken na. Hoe
graag zouden zij voltooien de blinkende schoot van het water, af te sluiten met een
zeldzaam zilveren horloge, zouden zij vullen de maag van de vijver met blaren, de
gehuurde haren van de sterren.

II
Ik hul mij in de kemelharen mantel van een mijnschacht. En mijn schaduw trilt er,
wit gesticht, en water trouw afgietsel van mijn haar ziet men des daags hangen in
distels. Geruisloos roesten bijgebouwen. Een voorbeeldig geleid rupsenleger dringt
binnen in de buitenwijken, omringt een arbeider 's nachts. Mijn
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twee seconden oude lichaam ontkomt, met hakmes kappend sintelstruiken,
scheurend de paarse toga van de klaagmuur, ontkomt langs geheim gebleven mond
de hoogrode hoogovens van het avondrood, breekt open een hemelsbreed masker,
zijn maker.
In onbuigzame erts hinkt goud verbannen van menselijke monden, ik spoor de
wonderlijkste pianos op. In een vlag gewikkelde fossielen breng ik boven, vogels
met wijnvlekken op hun vleugels gewikkeld in de vlag die mijn gewrichten aanvoert.
Door het haardscherm waaien hovelingen aan. Zie de vertrokken mond van hun
hersens tussen twee kantelen.

III
De tranen die ik aan kunstlederen tassen ontstal, of daarvan de verhuiswagen de
oorzaak is of een omarming - wacht nog één uur, lieve lente, en kom dan horen met
je mond vol suiker naar hem die zwanen opjaagt in zijn kamer. Dit is het thema: de
gestolen ontroering wordt in mindering gebracht op de lichtrekening van het verdriet.
Over mijn wangen lopen tranen prachtig verdeeld als de artikelen van de grondwet.
Verjaag de bidsprinkhanen van mijn marmer, veeg het roet van mijn lippen. Wek
mij die lelies eet, de specerijen van de waanzin, maar 's nachts de slapers op hun
rug laat rusten op een spijker, laat rusten hun hand op het hoog hemelbed: vader
en moeder. En blindgeboren zijn de rupsen die verf spuiten door de poriën van hun
wenend buikvlies.
Wacht nog één uur, lieve lente, en jaag dan alle duiven weg die treurden en hitsig
bewogen op hun oeverloos bed van bedorven vis, in de ochtend wanneer bleek
brood op weg is naar eeuwig groene machines, terwijl jij bevallige ekster die het
blinkend bestek uit mijn voorhoofd steelt, de dauw groet, portugese gezanten
verwelkomt.

Randstad 8-10

57

IV
Langzaam draaien open de met rozen begroeide sluisdeuren van het park en
daarachter lag als een besuikerd brood de stad op een niet al te hoge tafel. Iedereen
likte eraan, iedereen at ervan. Op kruispunten weenden de kerken. Onthoofde, doch
beschaafde heren maten het verval van de gedachte tussen twee steden. Vol struiken
waren de etalages, vol weduwen de winkels. Mannen tilden tentzeil, mooie epauletten
van licht op hun schouders. Hun bloed een vroeg beslapen bed. Met een tot op de
tanden bewapend mes sneed ik open hun verkleurde en onhoorbaar kwetsende
coulissen en toonde hun een mamaroepend vergezicht, een losse hand onder losse
bladeren. Onder hoge dennen floot mijn blinkend mes en wenkte handen uit hun
mager geworden winkels. Laat de tralies in het gras maar roesten, te veel bloemen
en hoeden en juwelen liet u er door vallen, in de bodemloze put die uw hand is. Ver
weg is mijn kasteel, haast het nageslacht van duiven, haast een wijze van genezen.
Dat daarheen gaan zonder herinnering aan radios zelfs de beroemdste zangeressen.
O rechters en uw ritselende beffen, uw schilderslinnen van ontroerde wimpers: gij
kunt uw offerblokken sluiten, want mijn getuigen zijn van ijzer en moeilijk te tekenen.
Zie naar de invalide rook die in de dakgoot hinkt en ellendige geruite zakdoeken
omlaag werpt. Bevrijdt u uit de versteende rivier van steden die u doopte, doch
slechts een zijrivier is van het menselijk hart.

V
En nog verder zal ik deze steen kantelen, zodat van hieruit vergiftig ongedierte zich
verspreide over europa, het meest gedecoreerde litteken van de wereld. Aan de
geopende mond van het bos ontstijgt woedende wind die epauletten afrukt de toch
schouderloze bloemen, mensen opspoort in hun purperen dwangbuis, als rupsen
kussend de onderkant van een blad, als de buitenkant van een kooi en haar getuite
lippen. Want ook daar waren wij:
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tussen boeren op hun hoestende akker, nu hoorbaar als een orgel afgebroken, wij
dwaalden door de oneindige kleurboeken van het verdriet, de muzikale wapenkamers
van het koren. Daar waren wij de enige jachthoorn, de enige pols die overliep van
ongeneselijke herten. Achter hekken was hoorbaar het ach en wee van een etmaal.
Kostbare proeven in een laagland van daken en duiven. In de verte een optocht
van water, een oproer uitgebroken in een kamer op het zuiden. Zo'n oproer was
dat, bewegend als de regen de neusvleugels van de riolering.

VI
Je moet niet omkijken als je weggaat, ik zal deze brede rivier wel bewaken, dit mooi
brandend verdriet bedekken met zeilen. Bedroefd neemt de kogel afscheid van het
pistool en steekt een brede rivier over. Uit het brandende bos wandelen kalm de
geschroeide dieren. Prachtig verklede tranen doen mij vergeten dat het land
onherbergzaam is. Doch verwijdert u dieren en de haren der steden die mij toedekken
aan het begin van de lente, als op een rode scooter mijn oudste dochter naar het
museum gebracht wordt. Want dit is waar: sluit het enige raam van uw kamer, opdat
gij de waarheid kunt spreken. Houd alle regen buiten. Leg uw hart op een ruime
matras en bevries uw lippen, lief ijs in elf steden. Zelfs de vliegen maken zich meester
van de bloedende kamwielen van de badende machine die zich afdroogt met uw
mooiste kleren en uw mooiste schoenen leent. Dood hem en leg een labyrint aan
voor uw tranen opdat zij niet in handen vallen van uw vijand.

VII
Maar je wilt nieuwe dieren zien, met een lichtgewicht gouden hamertje porseleinen
spijkers slaan door hun vergeelde hoeven. Op een aambeeld dat naar lente ruikt
sla je een minuskuul harnas voor franje, een onweegbare wimpel, vluchtig als ijscos,
je ogen vol heldere lucht die telefoondraden tussen je lippen proeft. Zo
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ben je steeds een kwartier voor op de wolken en sneller dan schrikdraad, als een
valwind die de hals van giraffen streelt, hangend aan de oorhangers van de giraffe
en niet lettend op de metalen klank van zijn verdriet. Je bent ontkomen aan een
leger cijfers, weggelopen uit de school der verwarring, uitvluchtend voor het brekend
brilleglas van een vallend blad, voor het bewind van meelspijs, moederkoek en
mergpijp. Het krijt van de regen krast op de wijzerplaat van de weide. O stoet van
stoomgemalen en seizoenen, bespied door de hoogrode spion van de verwarming.
Jou is een uitzicht op zee beloofd en nog veel meer. Je beziet het wegennet in
het licht van de ontdekkingen die men gedaan heeft over de geheime begeerte van
de rozen elkaar te onthoofden.

VIII
Al wandelend het landschap herverdelend aan de hand van onachterhaalbare geuren
die een handdruk niet achterlaat, voerden wij dolfijn driemaal daags aan
dovemansoren, brandweermannen, hun allen die met grote of kleine geschenken,
de vogellijm van hun hart, ons tot stilstand trachtten te brengen op onze weg vol
bestudeerd omlaag vallende sterren, het koren in vaderlandslievende kleuren
uitgevoerd dat jaar, die winter toen een piano van honger omkwam op zijn weg naar
het zuiden. Wij gunden de jongen die wij naar de melkweg hunkerend aantroffen,
en die weende onder een tevoren uitvoerig ingelichte hemel (een hemel die naar
inktvis rook), hem gunden wij zijn loopgraaf niet. En zeiden wij: jij doet je oren in
een koffer, zo eindigen de meeste zomers. De jeugd is een menselijk raadsel, een
honingzoet dorp dat een berg beklimt. Het is de jeugd die nieuwe wapens uitvindt,
voorbijgangers huurt, straten naast en bomen uitbetaalt. Hoe droevig floot toen
tussen de tanden de loopgraaf, en wij allen hoorden scheuren de winkelhaken aan
de sterren een centimeter verder uit.
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IX
Tussen vermolmde tribunes liepen wij waar een menigte zat. Gekleed in lichtblauw
eelt waren de oudsten, zij telden hun wonden, hun doodsklederen. Vogels
vastgebonden in hun dooier, regen struikelend in een treinstel. Geen zuchtje wind
stak op in hun fototoestel. Hoe woedend is de koning begraven tussen hun
schouders. Begroeid, overwoekerd zijn de littekens van zijn eens melkwitte telefoon.

X
In al die jaren, dat de stenen hun voorsprong op het water vergrootten, wat deed ik
anders dan doodgaan en dichtgaan zonder te zien de dief die zich meester maakt
van mijn lichaam, het kind dat speeksel morst op mijn handen, de historie die een
verfdoos laat vallen op mijn voorhoofd.
Kinderen zouden stotteren en stamelen, als rood werden de vleugels van de
fotograaf.
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Abram Tertz
De bewoners (1959)
Vertaling J. Bernlef
I
Mijn beste Sergei Sergeiewitsj! Hoe zou men jou en Nikolai Nikolaiewitsj in 's
hemelsnaam moeten vergelijken? Het idee alleen al. Je kunt er niet op bogen knap
te zijn en, vergeef mij het beeld, je biceps hangen precies zoals de tietjes van een
mager wijfje. Bovendien zet je 's morgens al de fles aan je mond, het enige wat men
zich afvraagt is waar je het geld vandaan haalt. Maar Nicki - Nikolai Nikolaiewitsj zag er uit als een jonge man. Hij was ingenieur en maakte elektrische motoren, hij
was negenentwintig en in de bloei van zijn leven. Zelfs hij kon het niet uithouden.
Op een keer roept hij me in de keuken. ‘Wat betekent dit, Nikodim Petrowitsj?’ zegt
hij. ‘Wat gebeurt hier?’ En hij ziet spierwit. Als het plafond zo wit.
Er was een klasse verschil tussen jou en hem! Hij zong! Hij deed gymnastische
oefeningen! 's Morgens vroeg werd hij wakker, deed al zijn oefeningen op
radiomuziek, poetste zijn tanden met een tandenborstel en zong de Luchtmachtmars:

Hoger, hoger en hoger
Wij vliegen door de lucht als vogels,
En in ieders propeller
wervelt de rust van de grenzen.
Prettig om naar te luisteren, al is hij een tenor en prefereer ik een bas. Neem dit
van een oude vent aan: smeer hem zolang je
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nog kunt. Pak je koffer en smeer hem. Wil je dat ik een briefje schrijf, als
vriendschapsbetuiging? Aan Sjestopalow van het Bureau voor Huisvesting. Nooit
van hem gehoord? Sjestopalow. Kerel die woninggeschillen oplost. Ik heb dertien
jaar onder hem gewerkt. Ik had een studentenhotel en twee huizenblokken onder
mijn beheer. Opziener, beheerder, noem me wat je wilt. Hield het uit tot ik m'n
pensioen kreeg. Op Ordinka. Een van vijf verdiepingen, de ander van zes. Hij kan
elke ruimte opsnorren, in vijf minuten. Zo safe als wat, verzeker ik je!...
Op mijn aanbeveling!...
Je installeert je in je nieuwe woning. Je bibliotheek laten we zolang hier. Ik pas
er op, lees wat als het toegestaan is. Een jonge boer uit de Transvaal heb je
waarschijnlijk niet? Dat las ik voor de oorlog, maar ik ben de naam van de schrijver
vergeten. Een of andere buitenlander, een Fransman.
Ah, het is doodjammer. De nachten zijn lang en mijn benen doen zeer.
Reumatische gewrichten. Heb het al eeuwen, een chronische kwaal. Wat is dat?
Ja natuurlijk, drink leeg - het kan geen kwaad.
Op je gezondheid!
Mm, ja... Een uitgezocht cognacje heb je hier, precies wat de dokter mij
voorschreef. Streelt de keel, zou je kunnen zeggen. Laten we het op een zuipen
zetten. Nee, nee, doe geen moeite. Ik houd er niet van te eten als ik drink - bederft
de smaak. Maar serieus, Sergei Sergeiewitsj, waarom ga je niet naar een andere
flat? Deze, ik zeg het je in vertrouwen... je zou het niet leuk vinden als je er zelf
achter kwam en dan zou het te laat zijn. Echt, waarom steeds maar beweren ‘Ik ga
niet weg, ik ga niet weg?’ Het is alleen maar luiheid van je, anders niet. Ik zal je wat
zeggen, luister. Ik ga met je mee en we gaan samen wonen. Als je geen zin hebt
om iets met Sjestopalow te maken te hebben, regel je een ruiling. Laten we een
advertentie plaatsen. Mijn kamer en de jouwe zijn samen eenendertig vierkante
meter. Genoeg om te ruilen voor een vrije flat. Wat vind je ervan?
Ik zal de geëigende omgeving voor jou als schrijver scheppen. Zal ervoor zorgen
dat alles netjes is en rustig - 'k zou zelf ook
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wel een beetje rust kunnen gebruiken. Misschien trouw je toch nog en zouden we
kleinkinderen groot kunnen brengen en katjes. Ik zal babysit zijn en grootvader. Wij
denken niet meer aan cognac, misschien alleen op de belangrijke feestdagen, zoals
Nieuwjaar en de Eerste Mei. We zetten een gesmeerde huishouding op: Der Tisch,
das Schrank; en we kopen voor mij een paar nieuwe gevoerde schoenen. Dat wordt
een leventje! Zullen we d'r een nemen? Op je gezondheid, Sergei Sergeiewitsj!
Hoe kwam ik er, eerlijk gezegd, op om met hem op te trekken, met Nicki bedoel
ik? Hij was een aardige kerel, een echte huismus en hij had zijn zaakjes goed voor
elkaar. Zo gauw als hij van zijn werk thuiskwam begon hij iets te doen. Maakte een
stelletje planken met een figuurzaag of zette een radio in elkaar uit oude onderdelen,
alles met zijn blote handen. En ik mocht zijn Ninotsjka in het begin ook wel. Druk
als een bijtje had ze het, altijd bezig dingen voor het huis te verzamelen. Ze waren
hier nog geen zes maanden of, je kunt het geloven of niet, ze kochten al een nieuwe
kleerkast. Met een grote spiegel op de kastdeur. Ze hingen kantgordijnen op allemaal voor vijfentwintig of dertig roebel, op de dag dat hij salaris kreeg, dus je
kunt rustig zeggen dat ze hun huis met kopeken tegelijk inrichtten. En alles ging
naar de kelder. Arme Nicki! Waar ben je nu, wie kust nu je vingers?... Och, och! In
een tehuis, of, zoals de mensen zeggen: in het gekkenhuis. Maar kan je dat een
thuis noemen? Nee, het is een illusie - geen tehuis maar een kosthuis voor gekken,
niks meer.
Wat? Hoe dat kwam? Het begon allemaal met een kleinigheid. Op een avond zat
hij erwtensoep te eten en plotseling viste hij - kan je je voorstellen - wat vrouwehaar
uit zijn bord. Een normale pluk vrouwehaar, dat is alles - wat ze op het platteland
‘kamsel’ noemen. Hij ging natuurlijk naar zijn Ninotsjka toe en vroeg haar doodkalm
wat dat te betekenen had. Ze vloog meteen op, maar ze zei ook doodkalm: ‘Lieve
Nicki,’ zei ze, ‘dat wijf Krowatkina doet haar haar in onze pan in plaats van vlees.’
Tussen twee haakjes, het was grijs haar. Grijs...
Sst! Wat ik je vragen wilde, Sergei Sergeiewitsj, is of je dat in-
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teressante boek van Fennimore Cooper hebt, De laatste der Mohicanen. Ja!! De
laatste der Mohicanen! Over Noordamerikaanse indianen! Ja, dat is het! Je hebt
het dus niet! Je hebt het niet!... Wat een regen vandaag! Ik zei, wat een regen
vandaag!
Ze is weg... Krowatkina. Een echte heks. Legt haar oor tegen de deur en houdt
alles bij wat we tegen elkaar zeggen. Ik voel haar gewoon, ik weet het zeker. Als ik
dat zeg dan is het zo! Ik heb een speciale antenne voor die dingen, ik ben niet van
gisteren. Ik kan precies raden wat ze achter mijn rug doen. Op tien meter afstand.
Wat? Wat bedoel je, ‘trucjes’? Als je me niet gelooft zal ik het je laten zien. O.K.,
ik keer m'n rug naar je toe nu, zodat ik niets kan zien en toch kan ik het raden iedere beweging die je maakt.
O, o! Het is net alsof mijn benen van iemand anders zijn. O.K., we beginnen.
Daar gaan we dan. Nu peuter je in je neus. Met je pink. Nu houd je op. Je grijpt
je linkeroor vast. Je steekt je onderlip naar voren. Nou, goed geraden of niet? Precies!
Jij bent me trouwens een grappenmaker! Al die poppekast achter mijn rug! Dacht
natuurlijk dat ik het niet zou weten. Je tong stak je uit, je trok rimpels in je voorhoofd...
Je kijkt helemaal scheel, Sergei Sergeiewitsj. Je bent dronken. Dit brouwsel heeft
je gevloerd.
Het is genoeg voor vandaag. Ik kan het nog beter. Laten we dus maar een
slaapmutsje nemen en naar bed gaan. Het is laat. Wat zullen de buren wel denken?
Nee, nee. Vraag me niets. Ik zal je de rest een andere keer wel vertellen. Die
Krowatkina heeft me helemaal in de war gemaakt. Mijn stemming totaal bedorven.
Ik zal een afscheidstruc voor je doen. Wat zegje, wil je dat ik verdwijn zonder dat ik
van mijn plaats kom? Ik smelt gewoon weg. Een, twee, drie! Hier ben ik - en hier ben ik niet!
Welterusten, Sergei Sergeiewitsj.
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II
...En op deze wijze waren er al gauw alleen de najaden over. En zelfs zij... Ach, je
weet hoe het is - met al die industrialisatie van natuurlijke bronnen. Maak plaats
voor de techniek! Beken, rivieren, en meren beginnen te stinken naar chemicaliën.
Methylhydraat, tolueen. Vissen sterven gewoon, drijven op hun buik boven. En wat
de najaden betreft, zij springen op en hoesten en proesten en er staan (je kunt het
geloven of niet) tranen van verdriet en wanhoop in hun ogen. Heb het zelf gezien.
Hun hele weelderige boezem is bedekt met dauwworm, eczeem en (neem me niet
kwalijk dat ik het zeg) symptomen van periodieke geslachtsziekte.
Waar konden zij zich verbergen?
Ze bedachten zich niet lang, maar zochten hetzelfde heenkomen als de
bosgeesten en de heksen - naar de stad, naar de hoofdstad. Door het Moskou-Wolga
Kanaal, door (kom, hoe heten ze) die sluisdeuren, naar het watervoorzieningscentrum
waar het schoner is en waar meer te eten is. Vaarwel geboorteland, ons
oorspronkelijk element!
Hoeveel kwamen er niet om! Ontelbaar velen. Niet helemaal, natuurlijk - het zijn
tenslotte onsterfelijke wezens. Daar is niets aan te doen. Maar de sterken bleven
in de waterleidingen zitten. Je hebt het waarschijnlijk zelf wel eens gehoord. Je
draait de keukenkraan open en er komen snikken uit, geplas en gevloek. Heb je
ooit bedacht wat dat was? Dat zijn de stemmen van najaden. Zij blijven in een
wastafel zitten en het is vreselijk, zoals ze de boel verstoppen; en hun genies!
Tussen haakjes, in onze flat woont een voormalige najade, helemaal vrij en op
haar gemak. Volgens haar persoonsbewijs heet zij Sofia Frantsewna Winter. Je
kent haar natuurlijk. Ze rent rond in een bombazijnen ochtendjas en doet van 's
morgens vroeg tot 's avonds laat wateroefeningen. Ze plast drie uur achter elkaar
rond in de badkamer (zodat de andere bewoners nergens hun handen kunnen
wassen) of ze zit op de rand van het bad en zingt liederen over de Lorelei. In het
Duits:
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Ich weiss nicht was soll es bedeuten,
Dass ich so traurig bin...
Geschreven door Heinrich Heine. Ik zei gisteren tegen haar: ‘Sophi! Je kan tenminste
een beetje rekening houden met de nieuwe bewoner. Hij is schrijver, als je het per
se weten wilt. En je rent maar door de gang, alleen in een ochtendjas zonder knopen
of ceintuur en bij iedere stap die je doet vliegt hij een eind open.’
Maar zij grinnikt alleen maar, dat schaamteloze wijf. ‘Jouw schrijver,’ zegt ze, ‘gaf
me seringenparfum. Hij en ik hebben elkaar in de ogen gekeken, de eerste keer dat
we elkaar ontmoetten, opa.’
Pas op, Sergei Sergeiewitsj. Zit in 's hemelsnaam niet achter haar aan, ze zal je
doodkietelen. Om je iets ernstigers te vertellen - ze heeft vissebloed en de rest aan
haar is ook vissig. Ze ziet er alleen maar uit als een vrouw om mannen te verleiden.
Nu zit je weer te lachen en gelooft nergens aan. Het is een feit dat jij, al ben je
dan schrijver, totaal geen observatievermogen bezit. Laat eens kijken, wat heb je
bijvoorbeeld over Anchoetker te vertellen? Je buurman. Anchoetker. Die vent aan
de andere kant van deze muur. Niks bijzonders. Een gewone burger. Behalve dat
hij een jood is, een volbloed. En wat dan nog! Als ik me niet vergis was Karl Marx
ook van joodse afkomst.
Maar als je hem nu eens goed bekijkt?... Zijn haar, wat zeg je daarvan? Heb jij
ooit in je leven zulke wol op iemands kop gezien? En zijn huid? Waar vind je een
andere man met zo'n donkerblauwe huid? En hij kijkt kwaadaardig en heeft maat
47 schoen en wat erger is, ze zitten altijd verkeerd om; de rechter aan de linkervoet
en de linker aan de rechter. Zo loopt hij rond, de ongelikte beer, zowel op het
ministerie als thuis.
Iets anders, kijk eens wat hij leest. Het ritselende woud van Korolenko. De nieuwe
roman van Leonow, Het Russische woud. Een opmerkelijke roman, zeker. Maar ik
vraagje, waarom over dat speciale onderwerp? En waarom werkt hij op het
departement van Bosbouw, die duivelse Anchoetker? Telt zilverberken
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en dennebomen met een rekenlineaal op en maakt er kubieke meters van... En hij
is, wetenschappelijk gesproken, helemaal Anchoetker niet. Hij is ‘Anchoetka’ - de
bosduivel. Snap je het nu? Zie je wel!
Nee, Sergei Sergeiewitsj, je zult geen enkele levende ziel onder onze bewoners
vinden. Al zijn ze familie van me, ze komen om zo te zeggen uit hetzelfde dorp.
Maar ik praat niet met ze. Ik ben te goed voor hen. Het zijn domme mensen,
ongeletterden, onopgevoede boerinnen die beweren dat een spook bijna hetzelfde
is als een bosgeest. Helemaal fout! Als je dat soms denkt! Het zijn heel verschillende
beroepen. Het is onmogelijk aan de principiële verschillen die met dit probleem te
maken hebben voorbij te gaan. Het spook is gewend aan een huis, aan de reuk van
mensen, aan warmte. Altijd geweest, sinds het begin der tijden. Hij heeft niets te
maken met duivels en heksen. Misschien denk je dat zij een gemeenschappelijke
achtergrond hebben. Hoe kom je erbij? Er bestaan allerlei achtergronden. Neem
de mens bijvoorbeeld, hij stamt van de aap af. Nu heeft hij alleen maar met apen
te maken in Afrika en in de dierentuin. Wat denk je dat het voor mij, een ouder
iemand om zo te zeggen, betekent op gemeenschappelijke grond te moeten leven?
Toen ze, dat wil zeggen Nikolai Nikolaiewitsj en Ninotsjka, in onze flat kwamen
wonen, heb ik ze meteen gezegd: ‘Nicki,’ zei ik. ‘Ninotsjka! Oren open. Geef geen
reden tot provocatie. Houd je op een afstand. En ik warm mij op mijn oude dag aan
jullie haard.’ ‘Nee!’ antwoordde Ninotsjka. ‘Doe zoals je gewend bent. Ik zal die
Krowatkina de erwtensoep niet vergeven. Ze steelt ons vlees en moet ik soms haar
haar eten? En wat erger is, het is vies en grijs. Je zou er een infectie van op kunnen
lopen.’
En ze zegt tegen haar Nicki dat hij sloten op alle pannen moet maken, met het
doel het eten op te sluiten terwijl het staat te koken op het gemeenschappelijke
fornuis. Soms sloop ze er op haar tenen heen, maakte gauw een pan open, voegde
wat zout of boter toe en sloot hem weer af.
Alleen hielp het niet. De vreemde gebeurtenissen gingen door. Zeg dat ze een
kip opzette om te koken en de pan afsloot. Als
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ze hem open maakte vond ze er een dode kat in, gekookt in kippenbouillon. De kat
was niet eens gevild - daar lag hij, met huid en haar.
Ninotsjka ergerde zich eraan. Ondertussen had een andere buurvrouw, Awdotia
Wasjoetkina, haar overgehaald en werd er een bondgenootschap gevormd. Awdotia
had zelf een rekening met Krowatkina te vereffenen. Zij konden het er niet over
eens worden hoe zij Anchoetker moesten delen. Ze hadden allebei kinderen bij
hem, kleine bosgeesten dus. En zo vochten de twee vijanden voor hun heksenliefde.
Kun je je het voorstellen? Een schrikaanjagende vertoning in de keuken. In de
rook zwaaien de heksen heen en weer en grijpen elkaar bij hun verwarde haren.
Zij spugen elkaar van dichtbij in het gezicht. Je kon heel goed horen welke
scheldwoorden ze naar elkaar schreeuwden.
‘Heks! Toverkol! Hoer!’
‘Ben je zelf! Waar ben je vannacht op de beddepan heen gereden?’
Rond hun voeten springen hun blauwbuikige kinderen rond en proberen de
tegenpartij in de dijen te bijten. Ze zijn nog klein, maar ze hebben al scherpe tanden
en nagels.
En Ninotsjka is er ook bij, kun je je dat voorstellen?
Haar haren vliegen alle kanten op en haar ogen schijnen als de lampjes van een
zaklantaren. Ze heeft een rolstok in haar hand en door haar gescheurde blouse kun
je haar kipperibbetjes op en neer zien gaan van heb ik jou daar.
De eerste keer dat ik het zag barstte ik in tranen uit. Hoe kon een oude kerel als
ik tegen drie woedende vrouwen op? Ik ren smekend van de een naar de ander.
‘Ophouden!’ schreeuw ik. ‘Terug naar je hoek! Anders bel ik de politie!’ Zij wilden
zelfs niet luisteren. De hele ruimte weerklonk van gegrom, getrappel en het gerommel
van braadpannen. En de hele tijd lachte die waternimf Sophi met lange hysterische
uithalen in de badkamer.
's Avonds zeg ik tegen Nikolai: ‘Kijk eens hier, de zaken staan er zo en zo voor.
Houd je Ninotsjka in bedwang. Deze zaak zal slecht aflopen, zoals je kunt zien. Trek
zonder pardon haar wol-
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len onderbroek naar beneden en geef haar een paar tikken voor haar billen om haar
te leren zich niet in andermans ruzies te mengen.’
Hij voelde zich zowaar nog beledigd ook, kun je je dat voorstellen. ‘Ik breng dit
voor de Opperste Sowjet,’ zegt hij. ‘Ik laat de dingen er niet bij zitten. Krowatkina
moet berecht worden. Zij is een fascist. Zij beledigt mijn vrouw in woord en daad.
En Ninotsjka heeft in heel haar jonge leven nog nooit iemand ook maar met een
vinger aangeraakt...’
Nicki hield van haar, de brave simpele ziel, hij hield vreselijk veel van haar. En
zo ging dat tussen hen...
Sergei Sergeiewitsj zit stil. Beweeg niet. Zie je een rat onder het bed? Trek zachtjes
je schoen uit en sla haar dood. Denk er alleen aan dat je niet mist. Anders smeert
ze hem. Daar! Kijk, zo direct steekt ze haar neus naar buiten. Gooi, nu! Mik op haar
kop! Maak haar dood! Nu!
Verdomme, je hebt gemist! Kom, Sergei! Sla haar dood met de fles! De fles, zeg
ik je...
Wat doe je nu, onhandige slungel?... Ik zei je dat je haar met de fles moest raken!
Allemensen! Mijn benen trillen er gewoon van. Mijn zenuwen zijn helemaal op.
Weet je wie dat was, Sergei Sergeiewitsj? Welnu, dat was Ninotsjka die ons op
kwam zoeken... Ze mist haar lieve Nicki. En daarom komt ze terug naar de oude
plek, onze Ninotsjka...

III
Schrik niet - ik kwam zonder kloppen binnen omdat ik iets dringends heb. Er zijn
moeilijkheden, Sergei Sergeiewitsj, grote moeilijkheden. Die Krowatkina heeft het
hele verhaal uitgevist en heeft het aan Anchoetker verteld. Wat zal er nu met ons
gebeuren? Wat zal er gebeuren?
Luister, ze moeten mij niet in jouw kamer vinden. Vooral niet in mijn natuurlijke
staat. De bewoners zouden het kunnen opmerken. Nu ben ik door een reet
binnengekomen. Onder de
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deur door gekropen. En dat op mijn leeftijd...
Een ogenblikje! Ik zal mijzelf een beetje vermommen en dan praten we.
Laat eens kijken - wat heb je hier dat geschikt zou zijn?... Ha! Dat is goed, ik ben
een glas en jij zit aan tafel alsof je aan het drinken bent. Als iemand naar binnen
kijkt praat dan gewoon in je zelf. Laat ze denken dat je dronken bent. Zo is het
veiliger.
In orde, kom hier - Ik ben al op tafel. Je had drie glazen en nu heb je er vier. Nee,
nee, die niet! Wat ben je onoplettend, echt! Hier ben ik, hier! Vlakbij het bord.
Hé. Raak me niet aan! Voordat je het weet heb je me laten vallen en ben ik
gebroken. Mijn beenderen doen al pijn genoeg. Sergei Sergeiewitsj, concentreer je
volkomen op wat ik je nu ga zeggen. Het is heel ernstig. Onze positie zou niet
slechter kunnen zijn. Wij zijn ontdekt. Er wordt een onderzoek ingesteld. Sinds
gisteren zegt Anchoetker me niet meer goededag. Ik weet dat zij mij willen berechten
omdat ik hun geheimen heb verraden. Morgen om twaalf uur 's nachts wordt er
vergaderd in de keuken. Dat zou nog zo erg niet zijn, maar Sjestopalow is ontevreden
over mij. Hij heeft een opdracht gegeven. ‘Wij vertrouwden hem,’ zegt hij, ‘maar hij
laat zich soms voor korte tijd met vijandige elementen in. Wij hebben hem het incident
met het jong getrouwde stel vergeven,’ zegt hij, ‘en nu zet hij een andere ongewenste
vriendschap op. En zijn nieuwe vriend is schrijver, die alles wat hij zegt opschrijft.
Dat zou vervelende consequenties kunnen hebben. Wij moeten deze kletskous
straffen als waarschuwing voor de anderen. En wat de schrijver betreft, met hem
zullen we apart afrekenen. Gelukkig is hij een alcoholicus, en zal hij al gauw echte
duivels zien.’
Begrijp je wat dat betekent, Sergei Sergeiewitsj? Zij zullen ons van elkaar scheiden.
Zij zullen het laatste menselijke wezen dat mij nog restte van mij wegnemen, zij
zullen het dak boven mijn hoofd weghalen. Zij zullen mij verbannen - ik zal onder
de vloer verdwijnen, in de mist en de kou zal ik mij bij de micro-organismen scharen.
Of zij zullen mij met mijn hoofd voorover in de riolering gooien. En ik zal gedoemd
zijn daar tot het einde van
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de wereld te circuleren. Zoals de Wandelende Jood Ahasverus. Heb je het boek
van die naam van Eugène Sue gelezen? Nu precies. Zo zal het ook met mij gaan.
Van de ene plee naar de andere.
Met jou is het ook bekeken. Zij zullen je omringen met walgelijke snoeten, spoken
en vampiers. Je zult doodsbang zijn. Je zult meer drinken dan ooit. En hoe meer je
drinkt, des te banger zul je zijn. Totdat je gek wordt, net als die arme Nikolai
Nikolaiewitsj!
Je moet zien te ontsnappen. Het is allemaal al geregeld. Ik roep je morgenochtend
om halftwaalf. Net voordat de jamboree begint, voor de Opperste Keuken Sowjet
vergadert. Wees gereed. Zij verwachten gasten en zullen tiptop gekleed zijn. Zij
zullen bezig zijn om hapjes klaar te maken, van aas en rotte eieren. Het is heel
aannemelijk dat zij in die verwarring hun controle zullen laten verslappen. Op dat
ogenblik laat je mij in je zak glijden (en je kan ervan verzekerd zijn dat ik mijn best
zal doen daar op een of andere manier in te slippen), doet je jas aan zodat ik geen
last van tocht zal hebben en gaat netjes de straat op. Alsof je wat gedronken had
en besloten had een wandelingetje te gaan maken om een frisse neus te halen.
We gaan eerst in een hotel wonen. En daarna richten we ons in, in een flat. En
zonder medebewoners en buren, waar we onze eigen baas zijn. ‘Geen god, geen
tsaar, geen held,’ zoals het spreekwoord luidt.
Als algemene voorzorgsmaatregel kun je een ikoon ophangen. Laat je dat niet in
verlegenheid brengen - ik ben eraan gewend, ik ben op het platteland grootgebracht.
Dat bijgeloof komt veel voor onder die mensen.
Je zegt dat je geen ikoon wilt, dat je overtuigingen dat niet toelaten? Dan hangen
we gewoon een plaat op. We halen een of andere Raphael met een baby uit de
Algemene geschiedenis en prikken hem op een in het oog lopende plaats aan de
muur. Zo'n plaat geeft ook goede bescherming tegen de krachten der duisternis en
het boze oog. En het is volkomen eerbaar en vooruitstrevend. Tenslotte is het kunst
en niemand kan daar iets op
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aanmerken.
Het belangrijke is bij elkaar te blijven, Sergei Sergeiewitsj. Ik zal in der eeuwigheid
nooit zonder jou kunnen leven, zonder de hulp van een menselijk wezen. Binnen
het pand kan ik naar hartelust rondlopen, op de muren en tegen de plafonds. Maar
ik kan geen voet over de drempel zetten. Wetten der fysica verbieden dat.
En ook jij (ik spreek zonder valse bescheidenheid) zult zonder mij verloren zijn.
Terwijl je met mij, en Gods hulp, wereldbekend zult worden. Een Charles Dickens,
een Mayne Reed. Je ziet dat ik het weet, dat ik alles over je weet, handige jongen.
Het moment dat ik binnenkom pak jij je pen op. Zelfs als je niet helemaal jezelf bent
en niet volkomen over de macht van je woorden beschikt...
Maar wat hebben onze gesprekken te betekenen? Alleen maar een armzalig
fragment. Ik heb genoeg van deze sprookjes om een hele Decamerone mee te
vullen. Allemaal gebaseerd op persoonlijke ervaring. Je kunt ze in vijf delen
publiceren. Geïllustreerd. Wij zullen de gebroeders Grimm eens wat laten zien, jij
en ik, Sergei Sergeiewitsj.
Hé! Wat doe je? Waarom gooi je me vol brandewijn? Ik stik, ik stik! Gooi me leeg,
meteen...
Ik moet zeggen, je maakte me aan het schrikken, Sergei Sergeiewitsj. Denk eraan
dat er morgen geen sprake kan zijn van brandewijn! Geen druppel! En houd alsjeblieft
op met die ruwe insinuaties te maken. Je weet wat er dan gebeurt. Heb je Ninotsjka
gisteren gezien? Ja, precies, Ninotsjka als rat. En ze blijft zo... er is geen weg terug.
Nicki hield het lange tijd vol, maar op een keer viel hij uit: ‘O Ninotsjka, sodemieter
op. Ik heb genoeg van deze ruzies.’
Zo gauw hij die fatale woorden had gesproken kwam Anchoetker binnen. Alsof
hij met een speciaal doel kwam, om een sigaret te lenen. En daar staat hij naar
Ninotsjka te staren en Ninotsjka naar hem en op dat ogenblik beginnen zij verliefd
op elkaar te worden.
Toen was Ninotsjka bij lange na niet meer wat ze geweest was.
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Haar haar was dun, haar ogen waren een beetje ingevallen, en haar buik was net
de andere kant opgegaan en was uit gaan puilen. Allemaal opgespaarde woede.
En weet je, haar achterwerk was ook duidelijk dikker geworden. In een woord, hij
mocht haar wel. Zij begonnen elkaar te ontmoeten, te knijpen, zachtjes te krabben
en dat soort dingen. Zij werd een echte heks. Sloot vrede met Krowatkina en begon
zelfs de techniek van het nachtelijk rondrijden op een beddepan te bestuderen. Als
een straaljager. Liep op buikgas.
Maar toen ze Nikolai Nikolaiewitsj naar een krankzinnigeninrichting brachten
verliet haar minnaar haar. Hij verliet haar terwijl zij zwanger was. En om Awdotia's
jaloezie tot bedaren te brengen en om te voorkomen dat hij alimentatie moest betalen,
veranderden zij haar in een stom beest in dezelfde gezegende staat. Later baarde
ze een nest ratten in een rattenhol, zeven stuks.
Misschien vind je het zielig voor haar. Maar ik zie in dit geval een echte allegorie.
Zij ondermijnde de grondslagen van de moraal, dus was het haar verdiende loon
en ik betreur het zelfs dat je haar niet op haar kop raakte met je schoen. Dat zou
nu echt nuttig zijn geweest en een goede beloning voor wat ze die arme Nicki heeft
aangedaan. Net als in Anna Karenina. Hij was een nette vent.
Ik heb lang genoeg met je gekletst. Sjestopalow heeft klaarblijkelijk gelijk gehad
toen hij me een kletskous noemde. Maar het is makkelijk om dat te zeggen. Hier zit
ik, afgesneden van menselijke behuizing en met niemand om mee te praten. Ik praat
dagen- en nachtenlang niet. En het enige geluid is dat van mijn gevoerde schoenen
over het parket.
Goed, waar het om gaat is om hier weg te komen. De verhalen die ik weet over
Sjestopalow - je zou je doodlachen.
In orde, afgesproken! Tot morgen. Op je erewoord? In orde dan.
Nu trek ik mij terug op de manier waarop ik gekomen ben, ongemerkt. Wees
alsjeblieft niet zenuwachtig. Niemand heeft ons gezien, niemand heeft ons gehoord.
Het is voor de bakker.
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IV
Hé!
Sergei Sergeiewitsj!
Het is tijd.
Het is zover!
Waar ben je? Waar ben je heen?
Is hij weggegaan? Weggegaan zonder mij! Een oude man achterlaten om hem
aan stukken te laten rijten. Een oude vent zonder dak boven zijn hoofd...
Wat is dat? Wat is dat? Languit op de vloer? Hij is toch niet dood? Sergei
Sergeiewitsj, ouwe jongen... Zijn hart klopt. Hij knippert met zijn ogen. Word wakker!
Laten we hier vandaan vluchten. De tijd is rijp. Ze hebben net opgebeld. Sjestopalow
komt naar het feestje. Zij verwachten hem ieder moment. Zij denken niet aan ons...
Ze zijn druk bezig met hun voorbereidingen.
Maar wat heeft dit te betekenen, Sergei Sergeiewitsj?... En ik dacht... Je zou je
moeten schamen! Je beloofde me... Een goed ogenblik heb je hiervoor uitgekozen...
Je had tenminste kunnen wachten...
Hoe kun je in deze toestand over straat? Ze zullen je oppakken.
Sta op in ieder geval! We hebben vier minuten. Sta op zeg ik je.
Wat bedoel je met ik kan niet? Heb je de controle over je benen verloren? Hou
op met die onzin!
Kom beste kerel, laten we het samen proberen. Probeer het. Leg je armen om
mijn hals. Zo! Probeer het eens. Ik moet zeggen, je bent geen vedergewicht, ouwe
jongen. Hou je vast, hou je vast, val niet voorover!
Sst! Ben je gek geworden! Om op die manier door de flat te stampen. Als zij iets
verdachts horen komen zij achter ons aan. En waar moet ik mij verbergen? Ik vraag
je, waar, wat moet ik doen in dat geval?
Nou, wat sta je daar te mompelen? Loop naar de hel met je excuses. Hoor je het,
hoor je het?... Krowatkina legt haar oor tegen de deur. Wij zijn verloren. Nu gaat ze
Anchoetker roepen en

Randstad 8-10

75
Sjestopalow...
Sergei Sergeiewitsj! Haal mij hieruit, mijn beste! Ga tenminste op je knieën liggen.
Laat me je helpen. Zo. Daar zit je. Nu bidden. Ik houd je wel bij je schouders vast.
Bidden! Zeg je gebeden zeg ik je, dronken zak!
Wat bedoel je, dat je ze vergeten bent? Hoe moet ik dat weten? Jij hoort dat te
weten. Jij bent een mens, ik niet. Jij moet dit zelf oplossen. Ik mag het niet, het is
niet de gewoonte.
Wat heeft dit te betekenen, Sergei Sergeiewitsj, - jij leeft tussen duivels, schrijft
verhalen over duivels en je weet niet hoe je moet bidden!
O.K. dan doen we het liggend. Ga op je rug liggen. Wil je het nu eindelijk eens
goed tot je door laten dringen dat dit onze enige hoop is?... Alsof ik het je anders
gevraagd zou hebben! Leg je vingers tegen elkaar. Raak je voorhoofd aan. Nu je
borst... Hou maar op met die poppekast. Je maakt er een potje van. Snurk zoveel
als je wilt, ik geloof je toch niet. Ik weet dat je volkomen bij je verstand bent en alles
begrijpt... O, ben je de duivel zelf, of wat?
En wie is dat? Ah! Ninotsjka niet? Hallo Ninotsjka... Wees niet bang, wees niet
bang. Ik zal je niet aanraken. Het maakt mij niets meer uit nu.
Kijk! Bewonder deze mooie jongen. Je toekomstige echtgenoot. De derde in de
serie. Jullie gaan samen in een rattenhol wonen... Ruik aan zijn ogen, ruik. Lik hem.
Hij vindt het goed... Hij is op het ogenblik niet in je geïnteresseerd. Hij voelt zich
ziek en de kamer draait voor zijn ogen. En duiveltjes dansen al voor zijn ogen; ratten
ook.
Dat is het dan. De hele bende marcheert nu voorbij, stampend op de gang. Nu
breken ze naar binnen. Ze komen voor mij. En voor jou ook, Sergei Sergeiewitsj,
voor jou ook. Voor jou ook.
Vertaling naar het Engels van Max Hayward en Ronald Hingley.
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Lawrence Ferlinghetti
Pictures of the gone world
Fragmenten
Vertaling Rudi Wesselius
6
En de Arabieren stelden verschrikkelijke vragen
en de Paus kon geen woorden vinden en de mensen
liepen rond op klompen en vroegen welke kant het
hoofd van Midas opwees en iedereen zei
Nee in plaats van Ja
Terwijl in het Luxembourg-park
in de fonteinen van de Medicis nog steeds de vette
rode goudvissen en vette witte goudvissen zwommen
en de kinderen maar om de vijver rennen
en wijzen en kraaien
DES POISSONS ROUGES!
DES POISSONS ROUGES!
maar zij verdwenen
en een blad maakte zich los
en viel op de vijver
en lag als een oog dat cirkels
knipperde
en toen was de vijver erg
rustig
en er was een hond
die stond daar maar
aan de rand van de vijver
en keek
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op de schijndode vissen
en blafte niet
of zwaaide met zijn gekke staart of
zo
zo dat
voor een ogenblik toen
in de late november schemering
de stilte hing als een verloren idee
en een standbeeld z'n hoofd
omwendde

9
‘De waarheid is niet het geheim van een enkeling’ zoals
u misschien zou denken
als u ziet hoe
bibliothecarissen
en culturele ambassadeurs en
speciaal museumdirecteuren
handelen
u zou denken dat ze er alleenrecht
op hadden
de manier waarop
ze rondlopen en hun wijze
hoofden schudden en
rondkijken alsof ze nooit
naar de w.
c. gaan of zo
Maar ik zou 't ze niet kwalijk nemen
als ik u was
Ze zeggen dat de Geest 't best wordt weergegeven
in abstracte termen
en dan ook
doet het rondlopen in musea mij altijd verlangen
naar
‘gaan zitten’
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ik voel me altijd zo
verstopt
op deze
grote hoogtes

10
ze zou best eens gelukkiger kunnen zijn
dan wie dan ook
dat eenzame wijfje met d'r sjaal
op de oranjehoven trein
met dat kleine tamme vogeltje
in haar zakdoek
d'r aldoor
maar tegen croonend
MIA MASCOTTA
MIA MASCOTTA

en geen van de zondagse reizigers
met hun flessen en manden
lette
erop
en het rijtuig
knarste maar door de korenvelden
zo langzaam dat
vlinders
in en uit woeien

13
Het was een gezicht dat de duisternis kon doden
in een oogwenk
een gezicht even snel gekwetst
door gelach als door licht
‘We DENKEN anders 's nachts’
zei ze me eens
ze lag lusteloos achterover
En ze citeerde Cocteau
‘Ik voel een engel in me’ zei ze
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‘die ik voortdurend shockeer’
Dan glimlachte ze en keek de andere kant op
stak een sigaret voor me aan
zuchtte en stond op
en strekte
haar lieve anatomie
liet een kous vallen

24
Picasso's acrobaten verbeelden de wereld
en er waren tachtig kerken in Parijs
die ik
nooit was binnengegaan
en de deur van mijn hotel
glimlachte verschrikkelijk
en woorden waren trombones
ongearticuleerde papegaaien
kakelende idolen
maar die nacht droomde ik over Picasso
die de deuren opende en uitgangen sloot
die de deuren opende en de uitgangen sloot in de wereld
ik droomde:
hij schilderde een Picasso
in mijn kamer
en riep de hele tijd
PAS SYMBOLIQUE!
C'EST PAS
SYMBOLIQUE!
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Lawrence Ferlinghetti
Ergens in de eeuwigheid
Vertaling Rosey Pool en Rudi Wesselius
Ergens in de eeuwigheid
duiken er kerels op
en een van hen
die nogal laat komt
is een soort timmerman
uit zo'n keurige plaats
mmm... Galilea
en hij maar lamenteren
en beweren: ik ken de vent
die de hemel schiep
en de aarde
en dat de knul
die ons er mee heeft opgescheept
zijn Pa is
En bovendien
zegt-ie
't Staat zwart op wit
op rollen perkament
die een stel trawanten
lieten slingeren ergens bij de Dode Zee
een hele tijd geleden
en die je niet eens kan vinden
in een paar duizend jaar of zo
of minstens voor
negentien honderd zevenenveertig
jaar

Randstad 8-10

81
precies geteld
en zelfs dan
gelooft niemand er nog aan
of mij
wat dat aangaat
Je bent te heet gebakerd
zeggen ze hem
En ze koelen hem af
Ze hangen hem aan het Kruis om af te koelen
En hierna
bootst iedereen altijd
dat Kruis na
met Hem eraan
en croonen ze Zijn naam
en roepen ze Hem naar beneden
om mee te doen
met hun combo
alsof hij DE grootste is
die mee moet blazen
anders wordt het niks
Maar hij komt niet naar beneden
van zijn Kruis
Hij hangt daar maar
te hangen
zo wit als een lijk /
en koud als de dood
en ook
afgaande op een overzicht
van 't laatste wereldnieuws
van de gewoonlijk onbetrouwbare bronnen
zo dood als een pier.
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Lawrence Ferlinghetti
Ondergoed
Vertaling Rudi Wesselius
Ik heb niet veel geslapen vannacht
ik dacht aan ondergoed
Stond je ooit stil
bij ondergoed abstract bezien
Als je daar werkelijk over denkt
komen schokkende problemen aan het licht
Met ondergoed
hebben we allen te maken
Iedereen draagt
wel wat ondergoed
Zelfs Indianen
dragen ondergoed
Zelfs Cubanen
dragen ondergoed
De pastoor draagt ondergoed naar 'k hoor
Negers dragen ondergoed
De Gouverneur van Louisiana
draagt ondergoed
Ik zag hem op de t.v.
Hij droeg zeker strak ondergoed
Hij stond maar te wriemelen
Van ondergoed kan je het behoorlijk benauwd krijgen
Negers dragen vaak
wit ondergoed
daar kan herrie van komen
Je ziet reclame voor ondergoed
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voor mannen en vrouwen
gelijk maar toch anders
Damesondergoed houdt het op
Herenondergoed houdt het neer
Ondergoed is het enige
wat man en vrouw gemeen hebben
Ondergoed is alles wat er tussen ons is
Je hebt de foto's in drie kleuren gezien
met een cirkel om het kruis
om extra versterkte plaatsen te tonen
en rek in drie richtingen
die volle bewegingsvrijheid belooft
Laat je niet bedriegen
Het berust allemaal op het twee-partijensysteem
dat niet veel vrijheid van keus laat
zoals de zaken staan
worstelt Amerika
in zijn Ondergoed door de nacht
Ondergoed is uiteindelijk de baas
Neem nou eens de foundation
Dat is eigenlijk een fascistische vorm
van een ondergrondse regering
geeft de mensen geloof
in iets: niet de waarheid
zeggen wat je wel en niet kan doen
Trachtte je ooit onder een gordel uit te komen
Misschien IS Geweldloze Actie
het enige antwoord
Droeg Gandhi een gordel?
Droeg Lady Macbeth een gordel?
Pleegde Macbeth daarom moord op zijn slaap?
En die plek die ze aldoor wreef Was dat echt in haar ondergoed?
Moderne Angelsaksische dames
moeten geweldige schuldcomplexen hebben
van steeds maar het wassen, wassen, wassen
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Van die verdomde vlekken - wrijven niet vlekken Ondergoed met zeer verdachte vlekken
Ondergoed met zeer shockerende bulten
Ondergoed aan een lijn één grote vrijheidsvlag
Iemand is zijn ondergoed ontsnapt
Moet ergens naakt rondlopen
Help!
Maar geen zorgen
Iedereen hangt er nog in
Er zal geen echte revolutie zijn
En poëzie nog steeds het ondergoed van de ziel
En ondergoed bedekt nog steeds
een menigte fouten
in de geologische zin vreemde sedimentaire stenen, onnaspeurlijke spleten!
En dat nog maar het begin
Want blijft het lichaam niet leven
na de dood
en nog steeds ondergoed nodig
of het ontgroeien
sommige organen schijnen pas tot volle bloei te komen
als het hoofd ophoudt hen tegen te houden?
Als ik jou was hield ik 'n paar
te grote wintermaten apart
Ga niet naakt in die goede nacht
En intussen
blijf kalm en warm en droog
Geen zin je vroegtijdig op te winden
‘over Niets’
Ga voort met waardigheid
hand in je vest
Geen emoties
En de dood zal niet heersen
Er is nog tijd genoeg liefste
Zijn we niet nog jong en zonder zorgen
Schreeuw niet
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Hans Magnus Enzensberger
Gedichten
Vertaling C. Buddingh'
Middle class blues
wij mogen niet klagen.
wij hebben werk.
wij zitten vol.
wij eten.
het gras groeit,
het nationale inkomen,
de vingernagels,
het verleden.
de straten zijn leeg.
de transacties konden niet beter.
de sirenen zwijgen.
dat gaat voorbij.
de doden hebben hun testament gemaakt.
de regen is minder geworden.
de oorlog is nog niet verklaard.
daar is geen haast bij.
wij eten het gras.
wij eten het nationale inkomen.
wij eten de vingernagels.
wij eten het verleden.
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wij hebben niets te verbergen.
wij hebben niets te verzuimen.
wij hebben niets te zeggen.
wij hebben.
de klok is opgewonden.
de geldzaken zijn in orde.
de borden zijn afgespoeld.
de laatste autobus rijdt voorbij.
hij is leeg.
wij mogen niet klagen.
waar wachten wij nog op?

Vuurtorenlicht
I
dit vuur bewijst niets,
het schijnt, betekent:
daar is een vuur.
kenmerk: om de dertig sekonden
drie flitsen wit. radiobaken:
automatisch, kenmerk SR.
misthoorn, elektronisch geleid:
om de negentig sekonden een stoot.

II
vijftig meter hoog boven de zee
het insektenoog,
zo groot als een mens:
fresnel-lenzen en prisma's,
vier miljoen hefnerkaars,
twintig zeemijlen licht,
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ook bij nevel.

III
deze toren van ijzer is rood,
en wit, en rood.
deze scheer is verlaten.
alleen voor vuurtorenwachter en loodsen
drie huizen, drie hutten van hout,
wit, en rood, en wit. post
eenmaal per maand, te loevert
een stekelige jeneverboom,
scheefgegroeide doornbesstruiken.

IV
verder betekent het niets.
verder belooft het niets.
geen oplossingen, geen verlossing.
het vuur daar schijnt,
is niets dan een vuur,
betekent: daar is een vuur,
daar is de plek waar het vuur is,
daar waar het vuur is is de plek.

Historisch proces
de baai is dichtgevroren.
de viskotters liggen vast.
dat zegt niets.
jij bent vrij.
jij kan je uitstrekken.
jij kan weer opstaan.
jouw naam heeft er niet door te lijden.
jij kan verdwijnen
en weer terugkomen.
dat is mogelijk.
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ook als iemand sterft
komen er nog brieven voor hem.
er valt niet veel te verijdelen.
jij kan slapen.
dat is mogelijk.
onverwachts zal de ijsbreker hier zijn.
dan zeilen de kotters uit.
de vaargeul is smal.
onverwachts vriest zij weer dicht.
dat zegt niets.
jouw naam heeft er niet door te lijden.

Raddraaier
iets waaraan men zich vastklampen kan,
bijvoorbeeld prikkeldraad.
iets onvergankelijks,
mijnentwege een houten been.
ja wie dat had,
een houvast.
of althans in zijn hoofd
een gave wereld,
laat ons zeggen: drie pond cement.
wat willen jullie, ik beken.
onder mijn haren
wil het niet hard worden.
verdekt opgesteld onder de wol
mijn samenzweringstoestel:
doodsvijand van alles
wat ons heilig moet zijn
en basta.
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tien hoog tien cellen:
als dat geen hoogverraad is!
ik heb niets aan te voeren
tot mijn verdediging.

De ander
iemand lacht
maakt zich druk
houdt mijn gezicht met huid en haar onder de hemel
laat woorden rollen uit mijn mond
iemand die geld en angst en een pas heeft
iemand die vecht en bemint
iemand loopt warm
iemand spartelt
maar niet ik
ik ben de ander
die niet lacht
die geen gezicht onder de hemel heeft
en geen woorden in zijn mond
die zichzelf niet kent en mij niet
niet ik: de ander: altijd de ander
die niet overwint noch wordt overwonnen
die zich niet druk maakt
die niet warm loopt
de ander
die zichzelf onverschillig laat
van wie ik niet weet
van wie niemand weet wie hij is
die mij koud laat
dat ben ik
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Schaduwrijk
I
hier zie ik nog een plaatsje,
een onbezet plaatsje,
hier in de schaduw.

II
deze schaduw
is niet te koop.

III
ook de zee
werpt misschien een schaduw,
ook de tijd.

IV
de oorlogen der schaduwen
zijn spelletjes:
geen schaduw
staat de andere naar het licht.

V
wie in de schaduw woont,
is moeilijk te doden.

VI
voor een poosje
treed ik uit mijn schaduw,
voor een poosje.

VII
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wie het licht wil zien
zoals het is
moet terugwijken
in de schaduw.
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VIII
schaduw
helderder dan deze zon:
koele schaduw der vrijheid.

IX
geheel in de schaduw
verdwijnt mijn schaduw.

X
in de schaduw
is altijd nog plaats.

Countdown
honderd vadem diep in de aarde
honderd vadem diep in de zee
telt hij-daar onze sekonden
van tien tot nul
mijn pijp brandt een half uur
als hij niet uitgaat.
mijn hoofd is nog goed
voor ongeveer dertig jaar.
de spijker die ik in de muur sla
houdt het dubbel zo lang.
wat ik hier schrijf vergeelt
als het geen vlam vat
ongelezen, misschien pas
in zeer verre tijden.
de stenen dorpel
verweert niet licht.
langer dan alles (afgezien
van de zee, van de aarde, het mos
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en bepaalde hemelverschijnselen)
het langst gaat de mens mee:
zolang
tot hij-daar in de diepte
onze sekonden geteld heeft
van tien tot nul.

Blindenschrift
ponskaarten fladderen uit de hemel
het sneeuwt elektronen-braille
uit alle wolken
vallen digitale profeten
met geblinddoekte ogen
tast balthasar
de glinsterende muur af:
steeds spellen zijn vingers
hetzelfde programma:
meneh tekel
meneh meneh tekel
meneh tekel
gesigneerd:
onleesbaar
neem de doek weg voor je ogen
koning mens en lees
onder het blindenschrift
je eigen naam
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Keukenbriefje
op een werkeloze middag, vandaag,
zie ik in mijn huis
door de open keukendeur
een melkkan een uienplank
een schoteltje voor de kat.
op de tafel ligt een telegram.
ik heb het niet gelezen.
in een museum in amsterdam
zag ik op een oud schilderij
door de open keukendeur
een melkkan een broodmand
een schoteltje voor de kat.
op de tafel lag een brief.
ik heb hem niet gelezen.
in een zomerhuis aan de moskwa
zag ik een paar weken terug
door de open keukendeur
een broodmand een uienplank
een schoteltje voor de kat.
op de tafel lag de krant.
ik heb hem niet gelezen.
door de open keukendeur
zie ik gemorste melk
dertigjarige oorlogen
tranen op uienplanken
anti-raket-raketten
broodmanden
klassenstrijden
links onder helemaal in de hoek
zie ik een schoteltje voor de kat.
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Mond
heeft zich geopend, naar lucht gesnakt,
heeft iets warms gekend,
a gezegd boven de koude lepel.
wat weet een mond.
hopsa heisa zo smaakt het potlood,
zo smaakt de ijsbloem,
zo het stalen tandartshaakje,
zo smaakt het zand in de zandbak.
wat weet een mond. kent melk en bloed,
brood en wijn, suiker en zout,
heeft onderscheid gemaakt tussen rot en dor,
slijmerig en verbrand.
heeft zich teweer gesteld tegen het kwaad
met hopsa en heisa,
hoestdrankjes en ouwels.
heeft zich vergist.
wat weet een mond.
weet niets, zoekt, wil niet,
verteert en wordt verteerd,
zoekt en laat zich verzoeken.
zoekt vriendschap met nog een mond,
zoekt een oor, snakt naar lucht,
opent zich, maakt zich bekend.
wat weet een mond.
heeft zich vergist, is duister,
heeft gezocht en knarsend iets kouds,
iets duisters gevonden,
heeft zich dichtgeklemd.
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Camera obscura
tussen mijn vier voorlopige muren
van grenehout
vier maal vijf maal twee meter vijftig
in mijn piepkleine kamertje
ben ik alleen
alleen met de gebakken appel, de duisternis,
de zestig-watts-peer,
met het bondsleger, met de uil
alleen
met de presse-papier van blauw glas,
de cybernetica, de dood,
met de gipsrozet
alleen
met het godzijmetons
en de vijverweg in kaufbeuren
(district schwaben)
met mijn milt alleen
met mijn peetoom rabmüller,
twintig jaar geleden vergast,
alleen met de rode telefoon,
en met veel, wat ik goed wil onthouden.
alleen met jan en alleman,
bouvard en pécuchet,
de hele santekraam,
pontius en pilatus.
in mijn oneindige kamer
vier maal vijf maal twee meter vijftig
ben ik alleen met een spiraalnevel
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van beelden
van beelden van beelden
van beelden van beelden van beelden
encyclopedisch en leeg
en niet te loochenen
alleen met mijn voorlopige hersens
waarin ik de gebakken appel terugvind,
de duisternis, mijn peetoom rabmüller,
en veel wat ik wil vergeten.

Trigonometrisch punt
I
een paar hoekijzers
geteerde balken
een beetje puin.
dit is geen brandstapel
dit is geen offerplaats
dit is geen schavot.
o normaal nulpunt normaal nulpunt
jij vreedzaamste
aller goden.

II
hoe duidelijk is de wereld
in het draadkruis
van de theodoliet.
het koele oog
van de waterpas:
een piepkleine hemel.
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III
hoekijzers balken puin
en rood wit rood wit rood
een vergeten meetlat.
hier rusten groene liefdesparen
tussen de eierschalen
en wilde katten.
onder het loof verbergt zich
een dode partizaan
uit de volgende oorlog.
ik ben waar ik ben.
rondom mij, onduidelijk
abracadabra.
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Hans Henny Jahnn
Sassanidische koning
Vertaling Oscar Timmers
Niet ver van de berg Bistoen en de stad Sarpoel, in de buurt van de rivier de Qarasoe,
die Tacitus al heeft gezien, is een gedenkteken in de rotsen uitgehouwen, dat de
Arabieren tot de wereldwonderen rekenen; waarvan in zijn Boek der Landen de
dichter Amroe ben Bahr al-Djahiz heeft gezegd: ‘Daar bevindt zich de afbeelding
van een paard, misschien wel het mooiste beeld dat er bestaat. Er wordt beweerd
dat het de afbeelding is van Kisra's paard, Sjabdez geheten. Erop zit Kisra, uit steen
gehouwen. En de afbeelding van zijn gemalin Sjirin bevindt zich in de
bovenverdieping van deze grot.’
In het jaar 1228 voltooide de encyclopedist Yaqoet uit Hamah zijn groot
naamregister en begon de herdenking van de laatste machtige Sassanidische koning
met de naam van zijn lievelingsmerrie. Hij beschrijft de plaats van het gedenkteken,
juist het levende (zij het ook stenen) getuigenis, zonder hetwelk men de geschiedenis
van de gelukkigste man slechts zou ervaren als door een sluier. De nadruk zou dan
liggen op de uiterlijke bewegingen van zijn laatste regeringsjaren die vervuld waren
van de oorlog met Herakleios, die onbezonnen christen, die ertoe voorbestemd was
de gelukzalige koning de laatste beker vervulling uit de hand te slaan, het
schitterende bouwwerk van een weergaloze begunstiging door het lot te slechten.
Het idee van de oorlog om het Heilige Kruis van Jezus, de duistere voortekens
van overstromingen, ziekten, vuurtekens van kometen, die de invloed van de profeet
Mohammed in de landen buiten Arabië aankondigden, zouden het leven van de
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eenling hebben uitgewist.
Hardnekkig houden wij dwaze mensen eraan vast, dat het strijd, overwinning en
nederlaag van de grote stelregels zijn, die ons hart bewegen en tot besluiten doen
komen. Leugens. Zonder het levende vlees van de eenling is de vermetelste en
onstoffelijkste abstractie een geraamte. Het gezwelg van een aards kind wijst op
meer verstand dan de vrome liefdadigheid van een uitgebluste vrouw, die niet meer
de moed tot de geringste persoonlijke wens heeft.
De plaats, door de moslims vaak beschreven, wordt gekenmerkt door een
marmerberg, waaraan krachtige bronnen ontspringen. Sinds onheuglijke tijden was
het een heilige plaats der Iraniërs, die bij het heldere, uit steen geboren water
meenden de godin Anahit te moeten aanbidden.
In de rotsen van compacte kalksteen zijn twee grotten uitgehouwen; een kleine,
die Sjapoer III liet hakken, met onmiddellijk ernaast een grote, het gedenkteken van
Sjabdez en haar meester.
Encyclopedie 1228: Sjabdez is een plaats tussen Hoelwan en Quarmisin aan de
voet van de berg Bisoetoen, genoemd naar een paard, dat eigendom was van
Choesrau.
Zegt Mis'ar b. al-Moehalhil: Het beeld Sjabdez is een parasange van de stad
Karmisin verwijderd. Het is een man op een paard van steen, gekleed in een
onverscheurbaar pantser van ijzer. Wiens pantserhemd zichtbaar is. En met builen
op het pantserhemd. Wie het ziet meent ongetwijfeld dat het beweegt. Dit beeld is
het portret van Parwez op zijn paard Sjabdez. Er bestaat op aarde geen beeld dat
erop lijkt. In de grot, waarin dit beeld staat, bevindt zich een aantal beelden. Van
mannen en vrouwen, te voet en te paard. Voor de grot bevindt zich een man, als
iemand die op het hoofd een pet draagt. En met een gordel om het middel. In zijn
hand bevindt zich een houweel, en het is alsof hij daarmee in de aarde hakt. Het
water komt onder zijn voeten te voorschijn.
Zegt Ahmad b. Moehammed al-Hamadhani: Tot de wonderen van Karmisin - en
het is trouwens een van de wereldwonderen - behoort het beeld van Sjabdez. Het
staat in een dorp, Chatan ge-
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naamd. En de beeldhouwer ervan heette Qattus b. Sinimmar. Sinimmar is degene,
die het Chwarnak in Kufa bouwde. De reden van de uitbeelding van het paard in dit
dorp was, dat het het zuiverste en grootste der dieren was. Diens natuur het
duidelijkst. En dat het langst de galop volhield. De koning der Indiërs had het koning
Parwez geschonken. Het gaf geen drek van zich zolang het zadel en paardetuig
droeg. Het snoof en schuimde niet. De omvang van zijn hoef bedroeg zes span.
Toen geviel het dat Sjabdez ziek werd. En haar kwalen namen toe. Parwez vernam
dit en sprak: ‘Waarlijk, indien iemand mij de dood van het paard meldt, dan zal ik
hem doden!’ Toen nu Sjabdez gestorven was, vreesde de stalmeester dat de koning
hem ernaar zou vragen, en dat hij dan niet zou kunnen vermijden hem haar dood
te melden, en dat de koning hem zou doden. Daarom ging hij naar 's konings zanger
Pahlbadh, met wie vergeleken er noch in vroeger noch in later tijden iemand bestond
die in luitspel en in zang bekwamer was. Men zegt: Parwez bezat drie bijzondere
dingen, die niemand vóór hem bezeten had; namelijk zijn paard Sjabdez, zijn slavin
Sjirin en zijn zanger Pahlbadh. De stalmeester sprak: ‘Weet dat Sjabdez reeds te
gronde gegaan en gestorven is. Het is je bekend waarmee de koning diegene
gedreigd heeft, die hem haar dood meldt. Verzin daarom voor mij een list, en jou
zal zo-en-zoveel toebehoren.’ De zanger beloofde hem de list. En tijdens een
audiëntie bij de koning zong hij een lied voor hem, waarin hij de geschiedenis verhuld
tot uiting bracht, totdat de koning het begreep en uitriep: ‘Wee jou, Sjabdez is dood!’
Toen zei de zanger: ‘De koning zegt het.’ Daarop sprak de koning: ‘Ah, best, jij bent
gered en je hebt een ander gered.’ En hij had veel verdriet om het paard. En gaf
Qattus b. Sinimmar opdracht het te beeldhouwen. Deze beeldde het op de mooiste
en volmaaktste wijze uit, zodat er tussen de twee nauwelijks verschil was. Behalve
wat het kloppen van de levensgeest in hun lichamen betrof. De koning kwam en
nam het in ogenschouw en weende toen hij het zag. En sprak: ‘In hoge mate kondigt
deze uitbeelding onze eigen dood aan. En ze herinnert ons eraan, tot welk een
trieste toestand wij vervallen. Indien er ogenschijnlijk een
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ding onder de dingen dezer wereld bestaat, dat verwijst naar de dingen van gene
wereld, zie, dan ligt hier een verwijzing naar de erkenning van de dood van ons
lichaam en de vernietiging van ons leven en het verdwijnen van onze vorm en de
uitwissing van ons spoor door de ontbinding, waaraan men zich niet onttrekken kan.
En tegelijkertijd ook de erkenning van de indruk van datgene, wat onmogelijk kan
blijven bestaan van de schoonheid van onze gestalte. Ons verwijlen bij dit beeld
heeft in ons een herinnering opgeroepen aan datgene waartoe wij verworden, en
wij stellen ons voor hoe anderen na ons erbij zullen verwijlen, zodat wij als 't ware
een deel van hen en bij hen aanwezig zijn.’
Ahmad b. Moehammed al-Hamadhani zegt verder: Tot de wonderen van dit beeld
behoort, dat er geen vorm bestaat zoals deze vorm. En geen mens met verstand
en geest staat er sinds de tijd van zijn ontstaan voor, zonder twijfel te koesteren aan
zijn vorm en erover in verwondering te raken. Ja, ik heb velen zelfs horen zweren
of er bijna een eed op doen, dat het niet het werk van sterfelijke wezens was, en
dat Allah de Allerhoogste een geheim bezat, dat hij op zekere dag zou openbaren.
Indien deze schepping mensenwerk is, dan is deze beeldhouwer begaafd geweest
zoals geen der wetenden begaafd is. Want wat is wonderbaarlijker of schoner of
gaat met meer moeilijkheden gepaard dan dat de rots kneedbaar werd zoals hij dat
wenste; en dat ze zwart werd, waar het zwart moest zijn, en rood, waar het rood
moest zijn; en evenzo met de overige kleuren. En het is mij duidelijk, dat de kleuren
op een bepaalde wijze behandeld zijn. Rondom de heilige berg met zijn heilige bronnen strekten zich de jachtterreinen
van de koning uit. De rouw om de dood van de merrie wenste hij te vermengen met
de vloedgolf van lust, waarmee hij zijn zware lichaam door de reusachtige tuinen
liet dwalen.
Hij weende met één oog. Zijn wellustige lippen drinken gegiste wijn, gekruid.
Muskaat, honing, kruidnagel, chinese gember, kaneel. De tanden plukken vlezige
korsten van gedroogd gebraden vlees. Hij ziet het stenen paard, daarop rijdend de
ste-
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nen koning, zichzelf. Hij zuigt het sap, het vet van zijn vingers. Halfdronken zinkt hij
neer aan de borsten van een vrouw. Hij weent, hij drinkt, hij laat ontblote dijen voor
zich openspreiden.
Het begin van zijn regeringsperiode was gepaard gegaan met hevige beroeringen.
Bahram Chobin, de laatste grote Mihran, had het Sassanidische rijk aan de rand
van de ondergang gebracht. Waanzinnig van machtsbegeren. Heersen,
onderdrukken, in bloed baden. De vader van Choesrau, Hormizd, was blind gemaakt
en daarna gespietst, hijzelf, de zoon, de jonge grootvorst, was naar Byzantium, naar
keizer Maurikios moeten vluchten. Maar Bahrams geluk liep ten einde. Hij werd door
een simpele moord uit de weg geruimd. IJzer en vlees.
Maurikios, de keizer der Byzantijnen, herstelde Choesrau, de jonge, door
Klein-Azië gekomen Zijn vader gespietst. IJzer en vlees.
Je hebt gebeefd. Je hebt gevreesd. Je hebt geweend. Reed op paarden. De dijen
wond. Op de steenachtige wegen. Waren ook handen daar op uitgestuurd.
Herstelde hem in zijn rechten als heerser.
Tot het geluk geroepen. In de vreemde orgiën van Byzantium gegroeid als een
stier. Het uur kwam. De keizer, de weldoener, de Byzantijn, bidder onder de
reusachtige koepel van de Santa Sophia, viel, als zinloos. De onbekwame Phokas
- zoon van een teef - een vrouw, door zeventig mannen bevrucht - deze Phokas.
Begon een rebellie, die slaagde. En vierde de overwinning van de opstand door
Maurikios met zijn hele familie af te slachten. Als vee. Ook ontweid. Voor de honden.
Zoon van een teef.
Misschien was er na deze bloedige gebeurtenis een ogenblik geweest waarop
Choesrau zich geroepen had gevoeld als wreker van zijn weldoener tegen Phokas
ten strijde te trekken. Had hij de eerste legers tegen het Oostromeinse rijk uit
bloedende smart en gramschap over het verlies van een vriend uitgezonden?
Phokas, zoon van een teef, met de zeventig vaders, ruimde Narses uit de weg,
Narses, de bewindvoerder over de oostelijke provinciën, de toorts, het
veldherengenie, dat Perzië in bedwang hield.

Randstad 8-10

103
Iran kende geen bezonnenheid meer. De het eerst uitgezonden generaals van de
grootvorst konden ondubbelzinnige overwinningen melden. Dat was in het jaar des
Heren 604.
In het volgende jaar des Heren 605 trok de Sassanidische ruiterij in wilde
strooptochten door de oostelijke provinciën van het Byzantijnse rijk. In de ‘porten’
van de koning, in zijn steden, waren zijn verlangens naar rijkdommen ontvlamd.
Begerig naar juwelen als geen ander, beval hij rooftochten tegen het rijk van wijlen
zijn weldoener en dat van de zoon van een teef, de tegenwoordige krenker.
Misschien werd Maurikios vergeten. De herinnering aan de oorzaak van zijn dood
was vervluchtigd tegenover de nieuwe mogelijkheden van een onmetelijk geluk, dat
Choesrau op een enkele persoon, op zichzelf concentreren wilde. Met een fanatieke
beweeglijkheid wist hij er zijn generaals van te doordringen, dat zij slechts één plicht,
slechts één doel, slechts één wens mochten hebben: te overwinnen. Te overwinnen,
om buit te verwerven. Buit te verwerven, om de grootvorst onmetelijke rijkdommen
en tevredenheid te schenken. Twintig jaar lang joeg hij zijn legers door Mesopotamië,
Syrië, Palestina, Foenicië, Armenië, Kappadocië, Galacië, Paflagonië. Goud stroomde
hem toe, edelstenen, mechanische wonderwerktuigen, standbeelden, vrouwen. Al
wat er aan schoonheid gemaakt en ontstaan was, nam hij tot zich, nooit vermoeid
rakend van het genieten. De eerste grote nederlaag van zijn troepen vatte hij op als
een opzettelijke persoonlijke belediging van de kant van de veldheer. Hij geloofde
geen noodlot te hebben. Met goede redenen. (Heilig Kruis, Labartu.)
Tot hiertoe ben ik gegaan. Zevenmaal van de dood gered. Op een paard door
Klein-Azië. Achterwerk en dijen waren wond. Ik bleef in leven. Toen was ik nog niet
dik. De buik was nog die van een knaap. Maurikios zei: ‘Mooie knaap.’
Die Saèns - verslagen veldheer. Ziekte heeft hem aangetast. Op de terugtocht is
hij gestorven.
Hij dient in zout te worden gelegd, opdat zijn lijk niet vergaat! De dode moest voor
de grootvorst verschijnen, om zich te
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rechtvaardigen. De dode zweeg, zoutig, ietwat verdroogd, zweeg, verstokt, gaf zijn
koning geen antwoord. Zo werd hij ertoe veroordeeld geschonden te worden. Hij
was aan de ontbinding ontrukt, om voor de ogen van Choesrau verscheurd,
opengespleten te worden. De koning voelde zich beledigd. Dat was het einde van
de dode, nadat de levende in het jaar des Heren 626 door de broer van keizer
Herakleios, Theodorus, verslagen was.
De ogen van de koning.
De zinnen van de koning.
Het geluk van de koning.
Lang leve de koning.
Gepantserde ruiterij, instrument van de oorlog, mensen, paarden, leer, metaal.
Ze zongen van vrouwen. Ze werden door de landen voortgejaagd. Ze zongen van
lustknapen. Ze werden door de provinciën voortgejaagd. Mesopotamië, Syrië,
Palestina, Foenicië, Armenië, Kappadocië, Galacië, Paflagonië. Ze waren het
ogenblik, dat niemand vasthield, behalve de vrouwen die zwanger van hen werden.
De koning was de rots. Hij hield de vrouwen vast, die hem eens hadden behaagd.
Ze roofden, moordden. Geile verkrachting, zwelgpartijen, schouwspel van
brandende mensenwoningen en wouden bij nacht. De lust van de een, de lust van
de ander.
In het jaar des Heren 614 was Choesrau's (onverzadigbaar van geluk) grote
veldheer Sjahrbaraz Farroechan Jeruzalem binnengetrokken. De christenen hadden
het grootste heiligdom van de heilige stad, het Heilige Kruis, begraven, opdat het
niet in handen van de ongelovigen zou vallen. Er bestaat geen stilzwijgen dat niet
verbroken kan worden (uitgezonderd het finale zwijgen, dat dood betekent). De
veroveraars grepen patriarch Zacharias, grepen zijn vrome lichaam en folterden
het. Er bestond geen tijd en geen maat voor de pijnen die ze hem bereidden, geen
uitvinding die ze van de hand wezen, voordat hij was gaan spreken. De traditie der
tienduizend moorden werd op zijn levende lichaam beproefd (dat zij in leven wisten
te houden; en opdat hij niet in zwijm viel: reukwater. Wie men met houten hamers
op de ribben boven het hart slaat, valt niet in zwijm), dat nu, in-
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dachtig de pijnen (negentigduizend mensen in slavernij weggevoerd), een zinvoller
vroomheid ontdekte en de plaats verried waar het symbool begraven was, het
kruishout ja, dit beulswerktuig, roomse galg, hakblok, bijl, rad, slachtbank (O lam gods - onschuldig). Sjahrbaraz wilde zijn heer zien glimlachen; hij ontvoerde het
kruis (negentigduizend mensen in slavernij weggevoerd).
De onbegrijpelijke koning versplinterde het hout, schonk een stuk ervan aan zijn
christelijke minister van Financiën Yazdin en sloot met vertoon van praal en
eerbetuigingen (de onbegrijpelijke, Parwez) voor de inhoud van een vreemd geloof
het martelwerktuig in het nieuwe schathuis en de staatsgevangenis van Ktesiphon,
het ‘Huis der Duisternis’, op, gelovend dat de magische krachten van het onbekende
van nu af aan hem onderdanig, vermeerderaars van zijn geluk moesten zijn. Net
als Labartu, de pestgodin, die vlak bij het Heilige Kruis gevangen werd gehouden.
Zij was oud, zeer oud en machtiger dan het kruis. Uit Babylon of Ninive was zij
gekomen. Een leeuwekop met spitse ezelsoren. Vrouw, borsten van een vrouw,
vrouw die gebaard heeft en een varken en een wolf zoogt. In de handen slangen;
uit haar schoot groeien adelaarspoten, waarmee ze op een ezel hurkt; haar
boeleerder bij zich, die zich in een schip heeft genesteld, dat dit liefdespaar over de
rivieren vaart; dat met zijn vruchtbaarheid etter zaait.
Toen een der veldheren van de grootvorst deze wilde kracht der vernietiging
gevonden en meegebracht had, herademde hij. Hij vreesde ziekte; hij was dik
geworden. Grijnzend had hij voor de gevangenis gestaan, was er weer vandaan
gesneld, had zichzelf als een legendarisch dier opgesierd. Bont. Zijde van de zeven
kleuren. Vijf basiskleuren: rood, groen, blauw, geel, wit, daarenboven de tussentinten,
van het gamma van Abraxas, de zon en de nachthemel, goud en zwart. Daarenboven
de attributen, de edelstenen. Het hof heeft hij opgezweept tot een ongehoord feest.
Processies, parades voor de ogen van de gevreesde demon. Labartu, pestgodin,
ezelsgeliefde. Dienaren en veld-

Randstad 8-10

106
heren moeten ezelinnen bevruchten. Om haar te laten glimlachen. In het stof voor
haar. Vernederendste lust. Ik beveel! Jullie gezondheid geroofd, mijn dikke buik. Er
mag geen wanorde ontstaan. Wat ik 's avonds eet, moet er 's morgens weer uit,
anders kookt de zon daarvan ezelszaad van Labartu.
Toen werd de steen in de grot van de gevangenis neergelaten.
De koning was gevrijwaard tegen ziekte, tegen de aanvechtingen van een
onbestendig lichaam. Zijn gebiedsdelen zegde hij de gezondheid op. Ze morden
niet. Zelfs de ezelsgeliefden niet. Gezondheid. Geen koorts. Geen geuren in de
stille baaien der wateren.
De zekerheid van eeuwige jeugd en eeuwige kracht werd hem deelachtig.
Drieduizend vrouwen koos hij zich uit, opdat zij de onmetelijke overvloed van zijn
lendenen zouden ontvangen. Voor de kortstondige opwellingen van zijn zinnelijkheid
waren er achtduizend meisjes. Hij leek een weelderige bloeiende goudgele weide,
die dampend van de geur van haar paren de hemel vult.
Hij groeide uit tot de bezitter van de twaalf onvergelijkelijke kleinoden, van de
kentekenen en machtsrekwisieten.
1. Het paleis van Ktesiphon.
2. Choesrau's troon. Een kunstuurwerk, een onovertrefbaar werkstuk van
gevoeligheid en berekening.
3. De kroon met de drie grootste juwelen ter wereld, die eens door Alexanders
hengst Boekephalos uit het zand van Indië waren te voorschijn geschraapt;
waarvan later de Arabieren vertelden: groot als struisvogeleieren, van het
puurste en zuiverste edelgesteente, zoals er anders nooit gevonden wordt.
Geheimzinnige inscripties in Griekse letters, die de sleutel vormden tot nuttige
krachten, verhoogden de waarde van de stenen tot boven die van alle andere
goederen.
4. Een schaakspel met stukken uit gesneden smaragden en robijnen.
5. Goud, kneedbaar als was.
6. De Gandj i badhaward, die de volledige rijkdom van Alexandreias vormde,
tijdens de belegering van de stad door
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

Grieken op schepen geladen en daarna gekaapt; en kanz althaur, een
verzameling schatten uit legendarische prehistorische tijden, tijdens het ploegen
in de grond gevonden.
De geliefde Sjirin, de tuin der schoonheid.
De merrie Sjabdez.
De zangers Sardjis en Pahlbadh.
Een witte olifant.
De heilige vlag van Iran, de leren schort van de legendarische smid Kawa.
De page en wonderkok Chosharzu.

Zijn geliefde echter was Sjirin. Zij woog tegen elfduizend anderen op. Tuin der
schoonheid. Stromende bron.
En Sjabdez, de merrie.
En hij bouwde het gedenkteken, de Taq i Boestan, toen Sjabdez gestorven was.
De dood van het paard was het einde van zijn vertrouwen en de aanleiding tot
treurige woorden. Als door tranen heen zag hij voor het kadaver van de merrie nog
eenmaal zijn geluk. Het doordrenkte de woorden van zijn gekwetste ziel. In het
marmer gehouwen een grot. Men ziet daarin de vele graden van het leven, die
Choesrau toebehoorden en hem rijk maakten; en de godheden, die hem hadden
uitgekozen om in ongewone mate de invloed van het menselijk leven aan te tonen.
In het achterstuk van de grot, zogezegd in zijn onderste verdieping: de grootvorst,
rijdend op de merrie. Hij wordt omhuld, krijgshaftig, door de geur van het dier. Haar
zweet hindert hem niet; de gevoelige, die de reuk van perkamenten niet goed
verdroeg, en hem door saffraan en rozewater verdreef, voelt zich geborgen omdat
door zijn dijen, op de plaats waar hij zit, niet met een maliënkolder gepantserd,
warm, uit de haren van het dier het contact, het onuitsprekelijke opstijgt.
‘De saffierstift van de nacht heeft blauw jouw wit gelouterd.’
Sjirin vindt men niet afgebeeld. De drieduizend bijvrouwen zijn op het gedenkteken
afgebeeld. Sjirin is de beeldhouwer verborgen gehouden. Het leven van de koning
druppelt door zijn masker en verzamelt zich als water in een bekken. Bekken van
zilver, van graniet, van brons, van lapis lazuli, van tin, van bazalt, van
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koper, van dioriet, van goud, van klei. Scherven en deuken zijn het einde.
De hartstocht van de beeldhouwer Farhad had hem onzeker gemaakt. Men heeft
het verhaal later verteld, beladen met omschrijvingen. Sjirin schepte behagen in
Farhad. Ze leverde hem niet uit aan Choesrau's toorn, toen zij zijn streven bemerkte.
Ze drong hem op in de gunst van de koning, belaadde hem met deugden, liet
doorschemeren dat hij als man met de grootvorst kon wedijveren. Ze vergat niet
zijn grootmoedigheid, zijn vrijheidsliefde, zijn onzelfzuchtigheid, zijn offergezindheid
aan te stippen. Wilde Choesrau zich niet min gedragen, zich niet blootstellen aan
het gevaar een tiran genoemd te worden die niet eens Sjirin liefhad, dan moest hij
dezelfde eigenschappen tonen, die de beeldhouwer werden toegeschreven. Onder
een bepaalde voorwaarde moest hij hem toegang verlenen tot het bed van de
geliefde. Een proef verlangt de twijfelaar. De koninklijke twijfelaar verlangt een harde
proef. Ze rijden het gebergte in. Met z'n drieën. De vrouw, de beide mannen, de
onzelfzuchtigen, de grootmoedigen, de offergezinden, de vrijen, de koning en de
beeldhouwer. Begreep Choesrau uit de loogachtige smaak van zijn speeksel, dat
hij de bijrol speelde, dat de proef niet alleen tegen de minnaar gericht was, veelmeer
tegen hemzelf?
Voor een berg sloten ze een verdrag. De koning glimlachend, niet helemaal
vernederd, niet helemaal de gehoornde, nog de grootvorst met rechten op zijn eigen
vrouw; de tegenstander stralend, omdat hij in leven bleef, omdat van zijn inspanning
en prestatie de prijs afhing.
Farhad moet door de berg een tunnel graven. Lukt het hem, dan zal de koning
het echtelijk bed met hem moeten delen.
Hij begint te hakken. Choesrau, die inzicht mist, die het geweld der overgave niet
beseft, wordt overvallen door rusteloosheid. Hem wordt medegedeeld: Farhad heeft
de helft van de weg door de berg afgelegd. De koning is geen held. Hij kan schatten
verzamelen, geld ophopen. Hij is gelijk een stier in het verwekken. Geen held. Zijn
generaals zijn helden. De beeldhouwer is er een. De vorst geniet. Hij is dik. Farhad
is pezig slank. Choesrau
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voelt zijn hart. Hij haakt naar vertrouwen. Hij is verlaten. Koning, koning. Maurikios
had zijn tepels gestreeld, toen hij nog machteloos was.
Hij geloofde aan de liefde van de ander voor Sjirin, aan zijn eigen liefde niet. Hij
zendt een bode naar Farhad. De bode zegt: ‘Sjirin is dood.’ Het is de leugen uit de
mond van de koning. Farhad stort zich van de rots. De rust van de koning is weg.
Hij begint de eigen liefde voor Sjirin als een dogma te handhaven. Er doemen
gevaren op. Hij kent er de naam niet van. Er verluidt, dat aan de grenzen van zijn
rijk de pest opdringt. Hij laat in het schathuis Labartu strenger bewaken. Maar
kometen jagen langs de hemel. Hij kent hun naam en hun baan niet.
Sjabdez is dood. Stervend heeft zij drek van zich gegeven. De generaals
overwinnen. Choesrau's overwinning is klein, onheldhaftig. Hij jaagt. Herten, zwijnen,
eenden. De vrouwen kijken daarbij toe. Ook dieren hebben bloed in zich. Maar zij
schreeuwen niet. Stomme smart. Zo voelen ze niet. Hij gelooft het. Omdat hij
schreeuwen kan. Hun ingewanden zijn niet Choesrau's ingewanden. Hij gelooft het.
Omdat hij zichzelf nog niet van binnen heeft gezien. Hij zal het leren. Hun verwekken
is niet zijn verwekken. Hun nakomelingen zijn niet zijn nakomelingen. Hij zal het
leren. Gemarteld wild. Gemartelde koning.
Er bloeien bloemen. Er bloeien twee pilaren. Twee marmeren stenen bloeien. Ze
bloeien in het ritme van de acanthus. Ze geuren roze-wit als spiralen. In de bladeren
ligt een waas en spreidt zich uit als een waaier. Waar men waaiers denkt te zien,
daar bot het uit. Waar het uitbot, ontstaan er drie. Waar de drie ontstaan zijn, zwemt
de lotosbloem, blauw, bleek, zevenmaal gevouwen. Waar ze zich zevenvoudig
ontbladert, ontluikt het labyrint der stofvaten, saffraan, zaad, knop, vrucht. Tijd en
eeuwigheid. Links en rechts van de grot bloeien marmeren pilaren. Acanthusbladeren
rangschikken zich als een waaier. De spiraal is een curve van de derde of vierde
graad, zeggen de mathematici. De stam is rond en staat tegen de hemel.
Achter de pilaren, in de diepte van de grot jaagt Choesrau te paard, in de boot,
omringd door olifanten. Drieduizend vrouwen
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bevinden zich rondom hem, om zijn onnozele heldendom te bewonderen. Sjirin
bevindt zich niet onder hen. Ze ligt in het kraambed. Ze heeft een jongen gebaard.
Arme jongen! ‘Choesrau houdt van je.’ De koning dicht zijn tekenen van waardering.
Hij rangschikt de vrouwen naar de graad van welgevallen dat ze hem bereiden. Hij
vertelt het hun niet. Hij wil geen gekrakeel. Hij laat het in zijde weven.
Kleine fijne schuimende gelukswolken, als golven. Genot bij gesloten ogen. Verder
niets. Geen woord. Borsten en dijen. Geen woord. Gouden gelukswolkjes op zwarte
ondergrond, als nacht en fluwelen huid. Voegt hij er drie bolletjes aan toe, het
symbool van Tchintamani, dan wil hij zich dieper herinneren, niet enkel voelen.
Een mens, een profeet, Moehammed had gepredikt. In Arabië. Men had ervan
verteld. Choesrau's ogen verflauwden, raakten in drift, verflauwden. Maurikios had,
jong, zijn tepels gestreeld. Dood. Herakleios heette de tegenwoordige keizer. De
generaals zegevieren; de belastingen drukken op het land. In vieren gedeelde
lotosbloemen, vier bladeren als harten. Nachtelijke lotosbloemen, de ene even mooi
als de andere. Allemaal vertonen ze in het midden van de kelk een diepte.
Uitgestrooid over de gewaden, betekent het, koning? - Nachtelijke lotosbloemen,
gesloten, half open, rijp vlezig als siroopdrank.
En opdat de nachten dieper worden en lang, weef daarom een zoom van
lotosbloemen, van knoppen, van lotosbloemknoppen, driemaal gespleten, vijfmaal
gespleten, zevenmaal gespleten. Knoppen twee. Het zijn de borsten, mooier dan
de schoot.
Over de bergen een tweezang, een man en een jongen. Herders bij hun kudden.
Oneindig treurig. Treurigheid der wereld.
Tranen, tranen, tranen, tranen.
En dichter kan de nacht worden, dichter de zoetheid. Weef door elkaar bloesems
en knoppen, dicht als een struikgewas. Hengselknoppen. Golvend openbarsten.
Men speelt als op de velden van het schaakbord. Choesrau heeft geen legerstede
nodig. Choesrau slaapt tussen de dijen der vrouwen. Ze harpspelen zijn droom.
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Die daar rust, die daar rust, moeder van Ninazu.
Zijn droom heet Sjirin. Sjirin heeft een zoon gebaard. Het is niet de oudste zoon.
Het is de zoon, welke de koning liefheeft. Omdat hij Sjirin liefheeft. Het is niet
Farhad's zoon. Farhad is dood. Sjabdez is dood. Maurikios is dood. Phokas, zoon
van een teef, met de zeventig vaders, vermoord, dood.
De gouden munten hoopten zich op in zijn schathuizen. Ronde munten. Dood
geluk. Geluk. Hij wist niet dat het dood was. Hij liet het in zijde weven. Geluksuren.
Dode geluksuren. Hij wist het niet. De tegenspeelsters wisten het. Zij waren munten.
Zij gingen van hand tot hand; daarna rustten ze als in het schathuis het goud. En
waren ze gezegend, werden ze zwanger, zelf rond. Munten. In de rand van de schijf
kon geschreven worden wat Choesrau aan hen wilde onderscheiden, bij welke
gelegenheid hij ze voor het eerst of het laatst had gezien. Pauwen, everkoppen,
bloemen, stenen, reigers, rammen, zonnen, sterren, wolken.
Ettelijken waren er voor wie hij, zich moeizaam zijn hartstocht herinnerend, in hun
aanwezigheid de taal der woordeloze pracht dichtte. Zijn geest zocht bevestiging,
wierp wentelende brokken scheppingsdrift over het materiaal uit. De vergelijkingen
met de dieren des velds, met de dieren der dromen grondvestte hij dieper met het
zweet van zijn speuren. Hij liet het werkelijke en onwerkelijke opvlammen in
katarakten van brandende kleuren. Materiaal als kneedbaar goud. In elkaar
geknutselde wetten voor de wasdom van planten, van binnen, als een god in de
zaaddoos. Moesten als ruiten verstrengeld zich tot ornamenten voegen, zelfs tot
rank- en traliewerk van ruiten zich verdichten, teneinde te omlijsten de dieren des
velds, de gevleugelde schapen, de geklauwde paarden, de kroezende en trotse
vogels. Artistieke wevers voerden zijn plannen uit. De gedachte overwoekerde de
steen. De steen begon uit te botten, te bloeien.
De tijd kwam dat hij rekenschap moest afleggen. De generaals werden in open
strijd verslagen. De zonen der soldaten streden, volwassen geworden, tegen de
soldaten. Waren immers zonen van hun moeders.
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De provinciën waren het moe, mager te worden aan het geluk van de grootvorst.
De in oorlogszaken onkundige koning moet voor het leger van Herakleios uit
Gandjak vluchten; vernietigt dolzinnig zijn land; brandt plat; verwoest de akkers;
voert de mensen weg. Slechts aan de onontbeerlijkste kleinoden denkt hij in zijn
ontzetting voor het ongeluk, aan de kentekenen en machtsrekwisieten, aan het geld,
aan het heilige vuur, aan het kolenorakel van Gandjak.
Het kwaad werd erger. Vanuit de Albanese winterkwartieren rukten Herakleios'
troepen, de christenen, die de hoofdstad der Meden bewonderd en vernietigd hadden,
de Babylonische vlakte binnen.
Choesrau siddert. Hij is geen held. 's Nachts, heimelijk, begeleid door slechts
weinig mensen, die hem het naast staan, verlaat hij de vesting, het via strijd
onneembare Dastagerd. De sterke muren van Ktesiphon acht hij niet veilig genoeg.
Naar Seleukeia. Ben eens door Klein-Azië gevlucht. Vlucht nogmaals.
De christen trekt zonder strijd Dastagerd binnen, schrijft een brief aan de senaat
in Byzantium, die opzettelijk door vlijtige en patriottische dienaren van een vele
naties vijandig geloof (O lam - gods - onschuldig) van de kansel der Hagia Sophia
wordt voorgelezen, waarin de verbazing, de onwaarschijnlijkheid, de grote hoer
bestendigheid wordt aangekondigd in de rijpe zin: ‘Wie had dat gedacht!’
Voor Ktesiphon moest Herakleios omkeren. Langs de oevers van een kanaal
rukte de olifantenruiterij van Choesrau op. Grijs spookachtig gestamp. De schaduwen
van zijn fortuinlijk bestaan.
De koning zelf schreef een rechtvaardiging van zijn leven. Hij maakte daarin
bekend, dat hij tot een mensensoort behoorde, die onder bepaalde gesternten
verworpen kon worden. Verklaarde, dat hij naar Seleukeia had moeten vluchten;
want enkel ver van het gevaar kon de scheppende geest werkzaam zijn. Vanaf de
uiterste grens van zijn rijk was het reddende, het verstandige besluit genomen.
Vermorzeling der Romeinse legers doormiddel van de zolen der voortstappende
olifanten. (20.000 hoe-
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ven. Een bewegende muur van 100 voet diep en 3000 voet breed.) Zijn berekeningen
waren de wil der generaals geworden. Hij had het lot van het land weer ten goede
gekeerd, nadat hij tevoren voor de verrassing, niet de bekwaamheid van een
vijandelijke veldheer was geweken. Hij beriep zich op het feit, wat niemand in die
tijd wist te waarderen, dat hij een goed administrateur, een nog beter koopman was.
Hij maakte de balans op in cijfers.
Aan het einde van mijn 13e jaar, na een eenjarige oorlog met keizer Phokas (zoon
van een teef, met de zeventig vaders), liet ik munten slaan. Na aftrek van alle lonen
en verdere uitgaven restten in het schathuis 400.000 buidels gemunt geld.
Aan het einde van mijn 30ste jaar liet ik nogmaals munten slaan. Na aftrek van
alle lonen en verdere uitgaven restten in het schathuis 800.000 buidels gemunt geld,
die overeenkomen met 1.600 miljoen Nithqal.
Tot mijn 38ste jaar is dit vermogen onafgebroken gegroeid. Slechts eenmaal, in
mijn 18e jaar, was de schat na aftrek van alle kosten en onkosten tot 420 miljoen
Nithqal gedaald.
Hij voelde dat hij ondanks de overwinning van zijn kudde olifanten zou moeten
aftreden. Gevlucht tot Seleukeia. Het moesten hooggeplaatste persoonlijkheden
zijn, die hem dat niet konden vergeven. En hij besloot afstand te doen van de troon.
Hij deed afstand ten gunste van zijn zoon, die hij het meeste liefhad, die niet de
oudste van zijn zonen was, ten gunste van de zoon van Sjirin, die slechts, zoals
werd gezegd, zijn geliefde was.
Maar zijn wens werd als een diepere belediging opgevat dan zijn vlucht. Zijn
vrijwillig afstand doen werd niet geaccepteerd. De eerder geboren kinderen voelden
zich bedrogen. Onbemind. Beschimping van hun moeder. Sjeroe, een oudere zoon
(ouder dan Sjirin's jongetje), werd de woordvoerder der achtergestelden. Hij beval
tot ontslag. Zijn haat spande een proces aan tegen de eigen vader en de beminde
nakomeling (door Choesrau bemind, door Sjeroe gehaat) van de gelukzalige
(Parwez), vaardigde tegen de twee die elkaar liefhadden, vader en zoon, een
arrestatiebevel uit, hij, de hatende, de nieuwe koning, Sjeroe, ten
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gunste van wie Choesrau geen afstand had gedaan.
Tijdens het proces, dat in naam van het volk werd gevoerd, bracht de ex-koning
nauwkeurige uittreksels uit zijn perkamenten in het geding (eens vanwege de
hinderlijke geur met saffraan bestoven, met rozewater besproeid) en hij eindigde
zijn grote verdedigingsrede met de bewering, dat hij zijn land goed had beheerd.
(Van de balans is mededeling gedaan.)
Hij werd (in naam van het volk) in het Huis der Duisternis te Ktesiphon opgesloten,
gedwongen de asem uit de mond van Labartu (ezelsgeliefde) in te ademen. Het
symbool der eeuwig martelende gerechtigheid, kruis, spinneweb, teken van het
universum in het ruimtelijke, in het tijdelijke, in de vierde dimensie (positief, negatief,
rationeel, irrationeel, o lam - gods - onschuldig-), over welks teruggave tijdens
inleidende vredesonderhandelingen gesproken werd (Herakleios - Sjeroe) - het hout
kwelde hem met de gezichten van hen die eraan vastgenageld, eraan gestorven
waren (100.000. 1.000.000. Opstand van Spartakus. Allen die gevangen werden
genomen, werden gekruisigd).
Enkele dagen lang overwoog Sjeroe een plan, een vergelding, de daad van een
haat, de ongeremde loop van een gerechtigheid (in naam van het volk). De koorts
begon reeds in de ex-koning Chroesrau Parwez (de onbegrijpelijke, gelukzalige) te
stijgen. Toen verklaarde hij zich (tegenover Sjeroe, de nieuwe koning, opvolger van
Choesrau) schuldig, wat zich zoals bekend makkelijker laat zeggen dan onschuldig,
want het is kort, vergeleken met het drielettergrepige woord. En er verschenen
beulen, mensen die hun vak verstonden, met een zekere instructie. Ze richten in
de nabijheid, voor de ogen van de ex-koning, nu in ketenen geslagen, een slachtbank
op, en daarop legden ze, levend, ontkleed, geboeid, dat laat zich begrijpen, de zoon
van Sjirin, eveneens ex-koning, usurpator, zoals werd gezegd, misdadiger; en
begonnen, voor de ogen van de vader, hem open te snijden, bij de buik beginnend,
te ontdarmen, de stervende het hart uit te snijden, te ontmannen, te onthersenen,
te onttongen, te ontlongen, te ontnieren, blind te maken. (O lam - gods - onschuldig.)
Met een beestachtige kracht der onderwereld barstte de
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koorts van Labartu in de aderen van Choesrau tot etterende zweren open. Gemarteld
wild! Zevenbladerige lotosbloem. Paradijsgrot. Bloeiende pilaren. Spiralen der
acanthus.
Het lot van Sjirin, hoer in vreemde bedden, vernam de koning niet meer, want
zijn oor weigerde geluiden op te nemen. Enkele uren na de afslachting van zijn
lievelingszoon werd hij gespietst. Evenals zijn vader. En begon de ontbinding zoals
die bij zijn zoon, bij Farhad, bij Sjabdez begonnen was. Die ook eens bij Sjirin zou
beginnen.
Sjeroe werd vergiftigd of stierf aan de pest.
Veldheer Sjahrbaraz, eveneens koning, vier weken regent, daarna vermoord.
Boran, Choesrau's dochter, regentes, stierf.
Ardasjir III, het kind, de stroom nam hem mee.
De katholieke kerk vierde het feest der Exaltatio Sanctae Crusis (o lam - gods onschuldig aan de stam van het kruis geslacht -).
De ziel van de mens heeft het eeuwige leven. De ziel van het dier vergaat als het
vlees van het dier. En kan gegeten worden als het vlees van het dier.
Week als de neusgaten van een muildier zijn je dijen.
Saffraans oranjegeel omschaduwt je borsten.
De saffierstift van de nacht heeft blauw jouw wit gelouterd.
Versteend zou ik staan, indien ik de geheime wens niet kende.
Voor de vertaling van Sassanidische koning is gebruik gemaakt van de
tekst zoals die voorkomt in de bloemlezing uit Jahnn's werk 13 nicht
geheure Geschichten. Het is een fragment uit de roman Perrudja, en wijkt
in zoverre af van de oorspronkelijke tekst, dat na de eerste alinea een
‘tussenvoegsel’ over de hoofdpersoon Perrudja, waarin deze het verhaal
over de Sassanidische koning Choesrau II ontdekt, is weggelaten. Verder
ontbreekt een notenbeeld met liedtekst bij de alinea: ‘Over de bergen een
tweezang...’ (Aantekening van de vertaler)
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Simon Vinkenoog in gesprek met Johnny van Doorn
Tussen destructie en devotie
Dinsdag 1 september 1964 's middags. Naast mij Johnny, rood Vandykebaardje op
een blozend gezicht onder donkerblonde Nero-krullen. Goedgekleed (‘maar ik heb
geen andere kleren, anders ging ik nog beter gekleed’): corduroy jasje, kamgaren
broek, zwarte suede-schoenen.
Tussen ons in een aantal gedichten, die hij mij te lezen brengt.
‘Drie weken geleden geschreven, de meeste.’
‘Sinds wanneer schrijf jij poëzie?’
‘Twee en een half jaar denk ik. Toen was ik 17. Ik begon al met acts te maken,
op m'n twaalfde. Op feesten en partijen. Meer nozemachtige dan artistieke.’
‘Je hebt het ook in jazzclubs gedaan, hè?’
‘In 1960 ben ik er mee begonnen, in Carnegie Hotel, in Arnhem, dat weet Rik
(van Bentum) zich nog wel te herinneren.’
‘Wat vonden de mensen ervan?’
‘Plaatselijk nieuws, opspraak, precies dezelfde uitwerking die ik nu nog maak.’
‘Wat zijn de meeste reacties?’
‘“Waanzinnig?” “Gek of niet gek?” Ik heb er diverse keren last mee gehad, van
toneelspelers, die op een bepaald moment geïrriteerd raken. Op de Kring gooide
iemand een stoel naar me, er is ook wel met asbakken en een keer met een pook
naar me gegooid.’
‘Wist je dat tevoren?’
‘Ik heb het wel ontketend, ik wist dat er een grote verwarring onder het mesjogene
element van het publiek teweeggebracht kon worden.’
‘Heb je ooit erkenning gehad?’
‘Daar hecht ik weinig waarde aan. Het prototype van de twenner, weet je wel, kun
je wel zeggen - van die feestjongetjes met een neiging tot kruimeldiefstallen.
Voor de acts heb ik ook wel teksten geschreven, vaak leerde ik iets uit mijn hoofd,
zonder dat ik het opschreef. M'n act is in de loop der tijd ontzettend veel veranderd,
die begon met de zelf-kick, zoals de meeste mensen die zich nog van twee jaar
geleden in Amsterdam weten te herinneren.’
‘Wat is een self kick?’
‘Een staat van bewustzijn, die gaat van de meest relaxed toestand tot de
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meest angstige waanzin, een steriele woede en onmacht: de totale creativiteit.
Maniakken zijn krankzinnig, krankzinnigheid bestaat wel. Ik ben geen maniak, ik
overschrijd wel eens de grens, maar dat doe ik bewust, ik probeer wel eens mijn
systeem op andere objekten te projekteren. De self-kick is dus het systeem. Het
heeft te maken met een bewuste trance-werking (als in Subud, S.V.). Het moment
dat ik de niet-beheersing beheers. Maar dan geheel anders dan een acteur of een
toneelspeler zich dat voorstelt. Ik heb vaak geprobeerd met experimenten de grens
te overschrijden, dat is heel gevaarlijk, met de gevolgen van dien.’
‘Wat zijn de grenzen van je gedichten?’
‘M'n eigen poëzie, op papier, in woorden overgebracht, doet mij bizonder onprettig
aan, ik heb ze altijd in verband gebracht met mijn acts.’
‘Je leest ze me voor, met een huiskamerstem, ik weet dat een deel van mijn grote
waardering voor je werk ligt in het feit, dat ik tijdens je acts altijd met bizondere
aandacht naar je heb gekeken en geluisterd, en meen te weten wat je probeert te
doen. Vind je het geen nadeel dat de mensen, die deze gedichten zo maar voor
zich krijgen, de acts niet kennen?’
‘Dat is zeer nadelig ja, het is best mogelijk dat ik het als dichter niet zal kunnen
maken, daarom zoek ik het meer in het show-element.
Ik heb in voorbereiding een show, een one-man show met medewerking van
allerlei technici: licht, geluid, film. Als ik de mogelijkheid heb om het te maken, en
wordt het in de goede hoek gedouwd, dan wordt het natuurlijk een succes. De show
ligt meer in het salonachtige, dus je hebt een publiek nodig dat er vatbaar voor is.
Ik heb geen enkel dichter tot invloed gehad, ik communiceer zuiver uit
nieuwsgierigheid, de isolatie die ontstaat, het ontspannen isolement van een situatie,
een sfeer. Als in een dagboek met feiten. Ik schrijf de gedichten vanuit dat moment
van isolatie, in een ontzettende afstand tussen mij en de materie, bizonder high
geschreven dus.’
De gedichten. De Erfenis.
‘Dat bedoel ik met brokstukken, of zoals in een ander gedicht staat: 'n losse
zenuwklomp bewandelen”. Een zinloze poging op zichzelf mijn eigen figuur te
ontleden. Visionaire feiten (de tweede regel) naast reële feiten. 567 en 568 zijn de
nrs. van m'n acts.’
‘Heb je ze genummerd? Hoeveel waren het er in totaal?’
‘Ja, een zevenhonderd of zo, hele korte, hele lange, ik ken er een aantal van uit
m'n hoofd, dat weet je wel. Vaak alleen maar een klank of zo, een bepaald ontzettend
kort, een paar sekonden durend, klankbeeld, dat ik aanduidde met een bepaald
begrip “rood”, of zo, dan wist ik precies wat het beduidde. Ik heb wel Schwitters en
Van Ostaijen in m'n acts gebruikt.
M'n teken is Schorpioen, ik ben ontzettend bezig met de decadente complexen
in deze persoonlijkheid, door de afstand valt het weer op bij de terugkeer: de
laboratoriumsfeer, de overdreven neiging tot clean-zijn krijg ik dan, of het volkomen
tegenovergestelde (wat jij morsig noemt), en wat ik dus niet goed met elkaar kan
balanceren met elkaar.’
‘Burroughs laat het gebeuren door ejakulerende koorddansers, en Artaud gaf een
identiek-doorleefde seance in de Vieux Colombier, vlak voor zijn dood.’
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‘Ingrediënten is depressief mineur, waarbij de afstand tot de objekten toch blijft,
maar nu met een geïrriteerde uitwerking, die je toch als ongewoon aanvaardt. Ik
ben ontzettend hooked aan sigaretten, ik ben een kettingroker zelfs, de laatste
maanden is Silver Fair het enige merk sigaretten geweest, dat ik rookte.’
‘Erruptie is het verslag van een lichamelijk en psychisch proces, dat is bij mij altijd
een wisselwerking. De psychische inhoud van een eczeem zou je de aantasting
van buitenaf kunnen noemen.’
‘“In eigen keelgewelf schietklaar” is wel 'n goede omschrijving van je act, niet?’
‘De elektrokutie is het bliksemend aspect van het visioen, dat klievend in je slaat.
Ik maak ook sound-cardiograms, en moving cardiograms in mijn show - een meter
die in verbinding staat met alle organen van je lichaam, die via het cardiogram op
een rationele manier weergeven, wat je in de moments of truth ervaart, jaja,’ (we
zoeken het woord: het ogenblik, dat..., het moment waarop je alles weet, jajaja ook ik zoek een woord). ‘Niet weer te geven, maar als een benadrukking. Het
ego-centrische in je, het super-Zijn in je. Daarom moet het benadrukt worden. Daar
besta je voor. Het verspreiden van een feit, dat is niet het geloof. Je kunt het eerder
God noemen. Ik kom er vaak op terug, in de gedichten, het zoete element, glucose
en zo, die totale staat van relaxed-zijn, het kosmonautachtige, het volslagen
hermetische, vaak met een overdosis, op de rand van de dood staand. Het maakt
dan niets meer uit, het verschil tussen doodgaan en dood kunnen gaan, het brengt
geen angst meer teweeg, ik ben ergens volkomen in opgelost.’
‘Twee kosmonauten keren terug. Landingspogingen. Heb je dat stuk over Bart in
de Panorama gelezen?’
Hartelijke lach, uit twee kelen.
‘De unio mystica is ook bereikt door ascese-status, door het verkrijgen van
hallucinaties als de projektie op een figuur gericht werden, mijn bewustzijn werkt in
de trance-staat, de unio mystica is niets anders geweest, die mensen begonnen
ook met meditatie. Ja, het is zelfbegoocheling, dat is waar wat Krishnamurti zegt.
Een bizondere rust komt weer, het begint vaak met de self-kick in de woede, je
herkent, isoleert, het is deel van een proces geworden, heel neurotische faktoren
ook soms, het telkens weer herkennen van het feit: het is deze werkelijkheid, van
mij. Ruimtelijk-orgastisch beleven in de zin van de psycho-cybernetica dan. Om
duizelig te worden.’
‘Je wordt er ook echt gek van, hoor.’
‘Maar het is het dus niet, hè?’
‘Nee.’ (Lachend.)
‘Het bewustzijn is steeds aanwezig: je bent zó KZ verklaard.’ ‘Het is zo erg als
blindzijn,’ zeg ik, ‘er wordt je iets afgenomen, al speel je àl hun spelletjes mee.’ ‘Het
is van B. ook een self-kick, maar hij twijfelt er al aan - je hebt geen leven meer, het
is té gek.’
‘Ik communiceer nog veel meer,’ zeg ik, en spreek over het idee van Alexander
Trocchi: er is een begin van schrijven gemaakt, vanuit de high schrijft men er stukken
aan en rondom, samen maak je een internationale potlatch, het LOG dat met behulp
van financiers eens per jaar zal ver-
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schijnen. ‘Het piramidale tijdperk van Mulisch.’ ‘Het Emperium, waar God troont, je
bereikt hem gezamenlijk, het is de 4e dimensie.’
‘Je hebt op een tape de John Dillingeract? De gangster. Wat houdt die act in?’
‘Beter een interessanter onderwerp. Niet op doorgaan.’
‘Wat is een interessant onderwerp?’
‘Waar je jezelf dus in kunt bewegen, waarin je jezelf terug kunt vinden, omdat het
je dus toch niet lukt. Ik heet Johnny heet ik. Houd het maar bij het etiket met de
gebruikelijke -.
Overal waarin ik een poging kan ondernemen, daar wil ik me in bewegen.’
‘Ook in het interview?’
‘Omdat op een gegeven ogenblik de geïnterviewde en de interviewer er samen
toch ook niet meer uitkomen.’
(Reineke en Elvis Presley.)
‘In Gods naam, een anekdote.’
‘Ik gebruik altijd Yardley Lotions, ik ben er bizonder gek op, het is een bizondere
verhulling, het omhulsel van die kabine, het laboratorium.’
‘Het dekor van je gedichten, van jezelf.’
‘Het is een bevestiging van het isolement, steviger en ruikbaar.’
‘De reuk speelt een bizondere rol in je gedichten, zegt de interviewer.’
‘Reuk blijft het langst bij, gewoon. Iedere maand heeft een reuk, bepaalde perioden
in mijn leven hebben een reuk, elke kleur, elke letter.’
‘Hoe ruikt de a?’
‘Het is moeilijk om te bepalen.’ (Denkt na.)
Aanmoedigend: ‘Benaderen. Wat is de kleur van de a?’
Ontzet verrast: ‘Dat is gek, zeg: de kleur van de a. Die is ontzettend wit.’
(Ik wist het.)
‘Rimbaud's A is zwart,’ zeg ik.
‘Dat is toch hetzelfde, dat overkoepelende wit, dat fluweelachtige waar je helemaal
in zit, overdag als de zon schijnt, of 's nachts in het duister.’ Wij lezen: ‘A, noir corset
velu des mouches éclatantes
Qui bombinent autours des puxanteurs cruelles...’
- verrast bij de herkenning van de reuk, de inkapseling binnen het zwarte behaarde
korset. Zelfbegoocheling: de recente vindingen, de charlatans vooraan met rode
vaan.
‘De pakjes Silver Fair heb je gespaard?’
‘Het zullen er nu wel achthonderd zijn. Zeg maar negenhonderd.’
‘Drogen van verdroogde dromen van Ginsberg: “we zijn de vergeten droom van
een slaper”.’
Je gedichten zijn de lezer een stuk duidelijker. Wat heb je hierop in te brengen?
Johnny: ‘...’
‘Kabien: de ruimte waarbinnen je systeem beweegt.’ ‘Hoe heet het daarbuiten?’
‘Louche landschapsweelde, het parasitaire, Electric Jesus en Electric Goebbels
hadden met een heel ander aspect te maken, die elektrische, onontkoombare dwang
van het leven tegenover het individu, dat hij zich rationeel moest verklaren,
aantoonbaar blijven. Op dat moment, bedoel ik
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het gewoon - van de act.’
Ik voel me parasiet, als ik hem zie worstelen met datgene wat ik onder woorden
voor hem zit te brengen. Parasiterend, paranoia-verspreidend soms. (‘Vinkenoog
interviewt als een rechercheur’, ‘narcotisch gestamel’) terwijl ik ervaringen herken
geestelijke diefstal, omdat ze NU gebeuren, voor mij, opnieuw.
Waarin dring ik mij binnen? Binnen welke Ander?
Matander.
‘Een losse zenuwklomp bewandelen. Dit is dit gedicht’. Majestueus als het ware,
als het de grens bereikt van de goudbestikte godshysterie. Een bepaalde devotie,
meestal destructie gewoon; daar houdt het meestal op...
Ik zet hier ‘tussen destructie en devotie’ boven.
Ik antwoord hem:
Ik spreek tot je woorden van stilte
uit een even ver verwijderd gebied
(maar het gebied kent God noch dimensie)
ik spreek je:
een levens-teken.
Een teken van leven.
De roep van een vogel.
Een boom zonder naam.
Een goede dood die glimlacht
zijn tanden bloot
van liefde
On-eindige liefde.
Een eerste levensteken.
Poezie. Signe de Vie.
Universeel festival
wiskunde op rijm
of high 'n mighty.
Een vreemd ritueel:
een act, een orgasme,
natuurdronkenschap tussen mens en onkruid
de niet te achterhalen gedachte.
liefde.
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Johnny the Selfkicker
Acts
Kabien/
1 ()
Welke louche landschapsweelde ombolt buiTenom mijn holle voortklievende KABIEN oeh
De helse praktijk der bibberzieke systemen
Oeh knakken de daden op mijn vingers door...
Door schelle waanzin heengetorst hogerop de
Papieren sluipmoord herrezen of notities
Over kankervraat geschreven als hersenstof
Plastisch aangebracht in het ontmande hart...
Mijn slangetong hijgt in brakke dimensies:
(Buiten- binnenom ombolt maanzieke bijslaap
Atmosferische druk verhoogt de Rose Moederroes
Iedere tastbaarheid onaantastbaar scherp...
Vingertoppen raken het wisselvallig reliëf
Onder en boven zuigen de magnetische ankers
Toesjeert hij vanuit ranjaachtig hemelrijk
Hij toesjeert de volvette aardborst miniem...)

2 ()
Een hap geglasjeerde gespikte kikkerdril
Verweekt bij de onbevlekte minnaar in bed
Is grijsrood aureool & socialistisch abces
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Zegt de obscene luchtfotograaf hartelijk
Hij ontgrendelt de dikomvette bajonet en
Steekt zichzelve in de verweekte spieren
Drijfzand doet de rest /
Matander/
Ineengezengd tot geronnen bloedkluwens MATANDER
jaagt blauwwormig schimmen stereometrisch na
doodpunt verwrongen Begint spiegelglad begin
wat menselijke reptielen aan zingen uitkaken als
Hij bloedarm straatsteenroosterend huizenhoog
blancobehang bestipt bestreept ja God
bevredigt z'n boerenneus aanstotelijk vomeert:
losse zenuwklomp bewandelen dat is dit gedicht
Pijnscheut rommelt als nabijgelegen napalmbrand
zijn in loopgraven woordwortels weggegleden
verbuigt in smeltkroes tot delirium de azische tank
als gezegd drijft hem mathematisch doodpunt naar
Met pijn doorzenuwd Vreugde dat is dit gedicht
laat bestorven lied weldra gesmoezeld sneeuw
hijgt vale hypocriet hem dood en donder toe
van ruimtelijk zweven waanzinnig aangezweld
Doodschrik antennes vastgeroest onophoudelijk kontakt:
oei MAJESTUEUZE BLITZ bereikt kwaadaardig negorij
baart zangerig toonserie zout van ionosfeer
schroeit knippert wagneriaanse zang levend geraamte
Met pafferige partners opgevuld injekterend
rukbeeld 1/10 sekonde realiteit (heilige existenties):
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blaft zoethouten clichées de ontvanger door als
dogmatisch tiert het niet (BOEMP) echoënd vonkgeknetter
Vergroeit obsessie tot oranje tepelhof (bijeffekt kraters)
Tussen 10.10 en 10.20 Uur Het Visioen/
Over roeden getuimeld in ABCD...-milieus
glaswand plus massieve tegenstand verbroken
terecht in 360° cellulair spastisch museum
Carottes & schedelklievers tentoongesteld:
registreert diaäpparaat Electric Goebbels
plus motorisch hijgtonen van I-benige flikker
Over sublimatie-kern geglipt destruktiedrang:
Met goudbestikte godshysterie = 5 pianoos
in splinters slaan = mitrailleursgewijs
kernsplitsende kneedbal = pointillerend
Plastic op blauwarische pupil:
Tussen 10.10 en 10.20 uur (door
bominslag voorafgegaan met in rose
limonadetorsoos het Elektrisch Font)
*Filmische luchtspiegeling openbaart zich:
*En bulbbt Oeb-Oeb-mensengeluid OUWEL op
meterslange gaperstong (klieft slijpsteenscherpe î)

Bulbbt tot ZON
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Louis Ferron
Anatomie 1965
(ontwikkeld tijdens een verblijf op het hoofdbureau van politie,
Smedestraat, Haarlem)
1
Een schedelplaat van vitallium.
Deze plaat vervangt,
jazeker vervangt
een stuk van de schedel,
zo deze beschadigd
mocht zijn.
Wist u dat
vitallium een in de verenigde staten
ontwikkelde, bijzonder duurzame
legering is
van chroom en kobalt?
Wist u dat?

2
Plastic kunstoog.
En dan niet zomaar een kraal,
een bal,
al of niet beschilderd.
Maar een bedriegelijk echt oog,
dat magnetisch bevestigd is
aan een prothese daarachter.
De beweging is gesynchroniseerd
met die van het gezonde oog.
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Een nylondraad bedient
het ooglid.
(Het nylonoog wordt slechts
om schoonheidsredenen aangebracht.)

3
Traanbuis van chroom en kobalt.
Aan alles is gedacht,
zelfs aan de traanbuis.
Want ook het verdriet, nietwaar...?
Een buisje van eerder genoemd materiaal
leidt het in juiste banen.

4
Plastic oorschelp.
Deze oorschelp van plastic
heeft dezelfde vorm
als de echte.
Het had ook eens anders
moeten zijn.
(Wie zou het in zijn hoofd halen
om... maar het zou wel mooi zijn.)
Overbodig om te vermelden,
dat deze schelp om esthetische
redenen wordt aangebracht.

5
Neus van zacht plastic.
Nu wordt het pas leuk.
U kent ze wel, die fopbrillen
met aangehechte neus.
Nu ja, zoiets, maar dan van
plastic.
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6
Nylon gebit.
Onnodig daar nog
over uit te weiden.

7
Onderkaak van vitallium.
Vroeger, bij het verlies
van de onderkaak, werd je
als vermist opgegeven.
Nu wordt er een nieuwe aangehecht
van onvolprezen vitallium.
Deze kunstkaak is notabene
voldoende bewegelijk en krachtig
om er stokbrood mee te eten.

8
Plastic strottenhoofd.
Dit kunststrottenhoofd
bestaat uit een plastic buis,
die de mond met de luchtpijp verbindt.
De ademhaling gaat langs een
elektronisch klankbord, waardoor
mensen zonder spraakvermogen
klanken kunnen voortbrengen.
De techniek van tegenwoordig
slaat je met stomheid.

9
Plastic slokdarm.
Deze soepele buis van plastic
(waarom toch zoveel plastic?)
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verbindt keel en maag
en voert het voedsel
naar de bestemde plaats.

10
Plastic long.
Kleine plastic bolletjes worden
samengeperst en
in de borstholte gebracht,
(Een borstkas vol van
plastic vissekuit)
nadat een zieke long
is weggenomen.

11
Nylon hartklep.
Omdat het hart nog steeds
(hoe lang nog?)
in bomen wordt gekrast,
daarom geen bloederige
klomp maar kleppen van nylon.
Daarom ook de Pace-maker,
die alles zo clean, zo kuis
maakt.
De Pace-maker kan onder de
kleren worden gedragen.

12
Plastic afvoerbuisje voor kunstnier.
Dit plastic buisje is blijvend
bevestigd in de arm van de drager.
Het wordt elke week aangesloten
op een kunstnier buiten het lichaam
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om giftige stoffen te verwijderen.
Het lijkt;
hoe verder wij de geslachtelijke zones naderen,
hoe verder wij van het lichaam
verwijderd raken.
Ga zelf maar na:

13
Penis van nyloflex.
Deze staat opgesteld in de Oeral,
is collectief bezit van
de mannelijke wereldbevolking
en kan bij collectieve opwinding
een hoogte behalen van ong. 12 meter.

14
Vagina van rubberoid.
Deze daalt als een zondige wolk
uit de hemel
om zich vervolgens rond
de oeralpenis te sluiten.
Na enig harmonies beweeg van
beide objecten
gaat er een zucht van welbehagen
door de miljarden.
Dit is een zó schoon ogenblik,
dat heel even de nikkelen hemel
vochtig aanslaat.
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Pertti Nieminen
Voor ogen de landschappen der aarde
Vertaling Heimo en Loes Pihlajamaa-Glimmerveen
Het verschijnen van Voor ogen de landschappen der aarde (Silmissä
maailman maisemat) betekent een verrassende metamorfose van Pertti
Nieminen: al sedert het begin der jaren '50 behoort deze ascetische
lyricus, die zijn weinige woorden met zorg kiest, tot de topfiguren onder
de Finse dichters met Japanse inslag, en opeens in 1964 zag men een
wonder gebeuren: zijn beelden begonnen een wilde onbeteugelde dans,
hoewel de dichter de vlucht van zijn fantasie wel onder controle wist te
houden
Nieminens plotselinge vrolijkheid is geen alleenstaand verschijnsel: veel
hermetisten van de jaren '50 bevrijdden zich na 1960 van hun ketens;
kenmerkend voor deze bevrijding is de overgang naar proza-poëzie, zoals
bij Nieminen. Bij hem betekent het afwerpen van ketenen voor alles een
asiel zoeken in de fantasie, waarom? Het antwoord is misschien te lezen
in zijn Harige vrouwen, dat waarschijnlijk ontstaan is als een protest tegen
de jacht die in de herfst van 1963 gemaakt werd op de romanschrijver
Paavo Rintala - een veertigtal generaals vóórop onder de jagers. Het
protestkarakter schijnt steeds duidelijker naar voren te komen in de Finse
literatuur, elk gedicht is een stellingname, een commentaar op de tijd en
het leven De autonomie van dichter en gedicht moeten met nadruk geëist,
zo nodig bevochten worden.
Ook wanneer men de achtergrond niet kent, ervaart men in de
prozagedichten van Nieminen op verrassende wijze de onbegrensde
mogelijkheden de wereld te beleven. Wat doe ik met deze ogen? vraagt
hij.
Behalve dichter is Pertti Nieminen ook een bekend sinoloog, vrijwel de
enige betrouwbare vertolker van de Chinese literatuur in Finland, in het
burgerleven is hij schoolhoofd ergens in de omgeving van Helsinki.
Heimo Pihlajamaa
De mannen kwamen vragen, waarom ik lachte. Ik zei dat ik liever lach dan huil. Ze
zeiden me niet te lachen niet te huilen, en toen ik zei dat daar nu zeker geen reden
voor was, zeiden ze dat ze me dat wel eens leren zouden, en als ik het niet geloofde
zou de glimlach gauw wegsterven en plaats maken voor tranen. Ik
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zei dat ik de hele tijd op het punt stond te gaan huilen; ze beleerden me en toen ik
begon te huilen zeiden ze me op te houden; ze zeiden dat ik een lafaard was en
een schande voor de hele stad. Toen ik weggestuurd werd moest ik weer lachen
en zij schenen werkelijk geërgerd te zijn.
Het hoofd van alle aanstellers kwam bij ons op bezoek en zei dat hij werkelijk geen
erwtensoep kon eten, omdat je daarvan lucht in je maag krijgt. Ik vertelde hem een
verhaal over een perronopzichter die kurk en fluitje verwarde, maar hij ergerde zich;
daaruit maakte ik op dat ik het aan de verkeerde man vertelde en opeens begon ik
te luisteren naar een gesprek over abstrakte dingen. Toen de lucht bedorven raakte
blies ik wat frisse tabaksrook om me heen. Tenslotte zei hij dat de lucht in mijn
kamer onfatsoenlijk slecht was en dat hij het niet vol kon houden zich aan te stellen.
Hij ging weg en de kinderen kwamen binnen voor de erwtensoep; plotseling merkten
ze dat er lelietjes uit mijn oren groeiden. Ze waren inderdaad verrast, de onschuldige
kinderen.
Toen de Hemelse legerschare en de troep van Satan voor het eerst waargenomen
werden in de ruimte die begrensd wordt door de Ram en de Leeuw lag alle verkeer
en handel bijna twee weken stil. De journalisten en radioreporters dromden samen
in de sterrenwachten; 's werelds televisiestations zonden in het begin zesmaal per
nacht nieuws uit. Toen vastgesteld werd, dat het zwaard van de voorste engel veel
langzamer bewoog dan het licht en dat het ongeveer zeshonderdduizend lichtjaren
lang was, berekende men dat de eerste slag pas na achthonderdvijftigduizend jaar
zou vallen. De belangstelling van het publiek verslapte, handel en verkeer kwamen
weer op gang, en toen de sterrenkundigen meedeelden dat wat nu te zien was al
miljoenen jaren geleden gebeurd was, kwam iedereen tot rust; alleen de dominee
verwonderde zich.
Alles was al voorbij, al dachten de mensen dat alles pas begon.
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De tankauto reed zachtjes weg van het vliegtuig, de motoren startten en de deuren
werden gesloten. Juist toen de wielen van de grond kwamen, vloog het metaal in
stukken als verbrand papier, verkruimelde tot fijn stof en werd door de wind in wolken
weggeblazen. Al gauw stierf de propellorwind weg en alleen de veertig verbijsterde
passagiers waren nog te zien, terwijl ze in een vierdubbele rij het vliegveld rondgingen
en vervolgens hoog in de lucht naar het noorden spoedden. Toen de rij boven de
wolken kwam verloren de reizigers het bewustzijn en al gauw kwamen ze om door
gebrek aan zuurstof. De bemanning van het vliegtuig, die te laat was voor het
opstijgen, vertrok met een ander toestel om de passagiers op te pikken, maar de
piloten zagen niets anders dan een vlucht wilde eenden, veertig op een rij op weg
naar het noorden, telkens vier naast elkaar.
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Pertti Nieminen
Prehistorie van de harige vrouwen
Vertaling Heimo en Loes Pihlajamaa-Glimmerveen
1
Alle luchtafweerkanonnen waren verzameld rondom punt zeta. Juist toen de aanval
werd verwacht klonk er gekletter van de trap en een slag; achter de deur vond men
de generaal met zijn halsslagader opengesneden. De chefarts stelde vast dat het
bloed van de generaal tot de laatste druppel was uitgezogen en dat de rode vlekken
die hier en daar op zijn lichaam te zien waren, lippenstiftvlekken waren.
De opperbevelhebber gaf bevel onmiddellijk alle vrouwen in het land te doden en
liet de slag beginnen toen de vijand uit de wolken tevoorschijn kwam.

2
Een eenzaam vliegtuig naderde punt zeta. De commandanten volgden het door het
vizier, maar ze herkenden het type niet; ze waren alleen zeker dat het een Junkers
was, want alle vliegtuigen in de wereld waren Junkers. Tienduizend kanonnen
openden het vuur; tienduizend kanonnen troffen het vliegtuig. Op de loop van elk
kanon werd een ring geschilderd; de vijand had tienduizend vliegtuigen verloren.
Er werden zestigduizend onderscheidingen uitgereikt, bovendien aan de officieren
en de opperbevelhebber.
De generaal werd op plechtige wijze begraven en ook hem werd een kruis
toegekend. De volgende dag werd een van de officieren tot generaal bevorderd en
de anderen tot admiraal.
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3
Een kanon stootte het hoofd van de generaal in een loopgraaf. De artilleristen
wachtten een poosje, maar toen het hoofd bleef zwijgen, gingen ze naar huis. Toen
ze ontdekten dat de opperbevelhebber alle vrouwen had laten doden en in zijn
wreedheid ook de schapen, vervloekten ze heimelijk de opperbevelhebber, maar
niemand durfde iets te doen. God zag hun ellende en zond elke man een nieuwe
vrouw. De opperbevelhebber vervloekte God openlijk en hij liet alle kanonnen op
de hemel schieten en toen God vriendelijk om hem lachte, liet hij opnieuw alle
vrouwen doden en ontbood de mannen terug naar de oorlog. De mannen in hun
ellende gehoorzaamden en luchtten hun woede nu op de vijand.

4
Er geschiedde een wonder: uit de monden van de kanonlopen begonnen kinderen
te groeien, allemaal meisjes, en al bij hun geboorte waren ze bedekt met dik glanzend
haar. In twee weken bereikten ze de puberteit en toen ze de vormen van een vrouw
kregen en volwassen schenen te zijn, trippelden ze uiterst elegant naar het paleis
van de opperbevelhebber, verkrachtten hem zestigduizendmaal, beten zijn
halsslagader door en zogen zijn bloed uit. De andere mannen in het land zagen iets
symbolisch in deze vrouwen, maar de vrouwen zeiden dat ze geen symbolen waren,
maar vrouwen van vlees en bloed; toen de mannen dat inzagen begonnen in het
land op natuurlijke wijze kinderen geboren te worden. Maar de natuur werkt zo
wonderbaarlijk, dat in de eerste twee jaar alleen dochters geboren werden, bedekt
met dons en wonderschoon.
Voor de harige vrouwen en hun donzige dochters zijn heel wat liederen
geschreven, zoals Het vuur flikkert op haar heupen en Jij, blauw-groene, bent van
mij. Maar de elegie ter herinnering aan de op één na laatste harige vrouw beschouwt
men als het mooiste; dit is in fragmenten bijna volledig bewaard gebleven in de
HISTORIE DER HARIGE VROUWEN. Na de dood van de laatste donzige dochter verlieten
de dichters het land.
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Charles Baudelaire
Over De wijn en De hasjiesj vergeleken als middelen om de
individualiteit te vermenigvuldigen
Vertaling Bart Huges
1. De wijn
Een zeer beroemd man, die tegelijk een grote dwaas was, wat naar het schijnt heel
goed samengaat, zoals ik ongetwijfeld meer dan eens het smartelijke genoegen zal
hebben aan te tonen, heeft in een boek over de dis, samengesteld met het oog op
zowel de gezondheid als het plezier, het volgende durven schrijven onder het artikel
Wijn: ‘De aartsvader Noach gaat door voor de ontdekker van de wijn; het is een
alcoholische drank die gemaakt wordt van de vrucht van de wijnstok.’
En verder? Verder niets: dat is alles. U kunt het boekwerk doorbladeren, het in
alle richtingen omdraaien, het van achter naar voren, onderste boven, van rechts
naar links en van links naar rechts lezen, u zult niets anders over de wijn vinden in
de Physiologie du Goût van de zeer bekende en zeer geëerbiedigde Brillat-Savarin
dan: ‘De aartsvader Noach...’ en ‘het is een alcoholische drank.’
Ik stel me voor dat een bewoner van de maan of van een of andere ver verwijderde
planeet, die over onze wereld reist en moe is van zijn lange dagreizen, denkt over
het verfrissen van zijn verhemelte en het spekken van zijn maag. Hij wil zich op de
hoogte stellen van de genoegens en gewoonten op onze aarde. Hij heeft vagelijk
horen spreken van verrukkelijke alcoholhoudende dranken waarmee de bewoners
van deze bol zich naar wens moed en vrolijkheid verschaffen. Om zekerder te zijn
bij zijn keus, opent de maanbewoner het orakel van de smaak, de beroemde en
onfeilbare Brillat-Savarin, en hij vindt er, onder
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het hoofdje Wijn, deze kostbare mededeling: De aartsvader Noach... en deze
alcoholische drank wordt gemaakt...
Dat is louter voor de spijsvertering. Dat is zeer verhelderend. Het is onmogelijk,
na deze zin gelezen te hebben, niet een juist en passend idee te hebben over alle
wijnen, over hun verschillende hoedanigheden, over hun bezwaren, over de sterkte
van hun werking op de maag en de hersenen.
Ach! beste vrienden, leest Brillat-Savarin niet. God bewaart hen, die hij liefheeft,
voor nutteloze leesstof; dit is de eerste spreuk van een boekje van Lavater, een
wijsgeer, die de mensen meer heeft liefgehad dan alle magistraten van de oude en
de nieuwe wereld. Men heeft geen enkel gebak gedoopt met de naam van Lavater;
maar de herinnering aan deze engelachtige man zal nog onder de christenen leven,
wanneer de brave burgers zelf de Brillat-Savarin vergeten zullen zijn, smakeloos
broodje waarvan de minste tekortkoming is dat het aanleiding geeft tot het in
onnozelheid eruit flappen van waanwijze spreuken, ontleend aan het vermaarde
meesterwerk.
Als een nieuwe uitgave van dit valse meesterwerk het gezonde verstand van de
moderne mensheid tegemoet durft te komen, sombere drinkers, vrolijke drinkers,
zult gij allen, die in de wijn de herinnering of de vergetelheid zoekt en die, het nooit
volledig genoeg vindend naar uw smaak, de hemel nog slechts door de ziel van
een fles beschouwt, vergeten en miskende drinkers, zult gij het goede voor het
verkeerde, de weldaad voor de onverschilligheid ruilen?
Ik open de Kreisleriana van de goddelijke Hoffmann en ik lees er een
merkwaardige aanbeveling. De gewetensvolle musicus moet zich bedienen van
Champagne om een komische opera te componeren. Hij zal er de sprankelende
en lichte vrolijkheid in vinden, die het genre vereist. Religieuze muziek vraagt om
Rijnwijn of Jurançon. Zoals op de bodem van diepe wijsheden, is er daarin een
benevelende bitterheid; maar heroïsche muziek kan Bourgogne niet missen. Deze
heeft het heilige vuur en de meeslependheid van het patriottisme. Dat is zeker beter
en behalve het hartstochtelijke gevoel van een drinker, vind ik er een onpar-
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tijdigheid in die de grootste eer aan een Duitser bewijst.
Hoffmann had een eigenaardige psychologische barometer opgesteld, bestemd
om hem de verschillende temperaturen en de atmosferische verschijnselen van zijn
ziel aan te geven. Men vindt er verdelingen zoals deze: ‘Licht ironische stemming
getemperd door vergevingsgezindheid; eenzaamheidsstemming met diepgaande
zelfvoldaanheid; muzikale vrolijkheid, muzikale geestdrift, muzikale storm,
sarcastische vrolijkheid onverdraaglijk voor mijzelf, streven buiten mijn ik te treden,
uitzonderlijke onpartijdigheid, eenwording van mijn wezen met de natuur.’
Het spreekt vanzelf dat de verdelingen van de geestelijke barometer van Hoffmann
waren vastgelegd volgens hun volgorde van ontstaan, zoals bij gewone barometers.
Het komt me voor, dat er tussen deze psychische barometer en de uiteenzetting
over de muzikale kwaliteiten van de wijnen een duidelijke verwantschap bestaat.
Hoffmann begon, op het moment dat de dood hem kwam halen, juist geld te
verdienen. Het fortuin lachte hem toe. Zoals onze geliefde en grote Balzac, was het
pas in latere jaren dat hij het noorderlicht van zijn oudste hoop zag schitteren. In
deze periode hadden de uitgevers, die elkaar zijn fabelen betwistten voor hun
almanakken, de gewoonte om maar zijn gunst te dingen door aan hun geldzending
een kist Franse wijnen toe te voegen.

2
Diepzinnige vreugden van de wijn, wie heeft u niet gekend? Wie ook maar een
zelfverwijt te sussen heeft gehad, een herinnering op te roepen, een verdriet te
verdrinken, een luchtkasteel te bouwen, kortom allen hebben u aangeroepen,
geheimzinnige godheid verborgen in de vezels van de wijnstok. Wat zijn de uitzichten
van de wijn luisterrijk, verlicht door de zon van binnen! Wat is deze tweede jeugd,
die de mens uit zich put, vurig en waarachtig. Maar hoe zeer zijn ook zijn
verzengende lusten en zijn opwindende verrukkingen te vrezen. Zegt u ondertussen
eens naar eer en geweten, rechters, wetgevers, mannen van de wereld, gij allen
die het geluk vriendelijk maakt, voor wie het fortuin de
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deugd en de gezondheid gemakkelijk maakt, zegt u eens, wie van u zal de
meedogenloze moed hebben de man te veroordelen die de geest in de fles zoekt?
Trouwens de wijn is niet altijd deze verschrikkelijke worstelaar, zeker van zijn
overwinning en door een eed gebonden noch medelijden noch genade te hebben.
De wijn lijkt op de mens: men zal nooit kunnen weten tot hoe ver men hem kan
achten en hem moet minachten, hem liefhebben en hem haten, noch tot hoeveel
sublieme handelingen of monsterachtige misdrijven hij in staat is. Laten we dus niet
wreder zijn jegens hem dan jegens onszelf en laten we hem als onze gelijke
behandelen.
Het schijnt me soms dat ik de wijn hoor zeggen: (Hij spreekt met zijn ziel, met de
geestesstem, die slechts door geesten gehoord wordt.) ‘Mens, mijn dierbeminde,
ik wil jou, ten spijte van mijn glazen gevangenis en mijn kurken afsluiting, een lied
vol broederschap toezingen, een lied vol vreugde, licht en hoop. Ik ben zeker niet
ondankbaar; ik weet dat ik je het leven verschuldigd ben. Ik weet wat het je aan
moeite en zon op de schouders gekost heeft. Jij hebt me het leven gegeven, ik zal
je er iets voor teruggeven. Ik zal je ruimschoots mijn schuld betalen; want ik beleef
een buitengewone vreugde wanneer ik binnenval in een keelgat dat door het werk
veranderd is. De keel van een heer is een verblijfplaats, die me heel wat meer bevalt
dan deze zwaargeestige en ongevoelige holten. Het is een vreugdevol graf waar ik
geestdriftig tot mijn bestemming kom. Ik houd in de maag van de werker een grote
schoonmaak en vandaar klim ik langs onzichtbare ladders in zijn hersenen waar ik
mijn verrukkelijkste dans uitvoer.’
‘Hoor je hoe de machtige refreinen van oude tijden, de gezangen van de liefde
en de overwinning in mij roeren en weerklinken? Ik ben de ziel van het vaderland,
ik ben evenveel minnaar als soldaat. Ik ben de hoop van de zondagen. De arbeid
maakt de dagen voorspoedig, de wijn maakt de zondagen gelukkig. Met de ellebogen
op de familietafel en de mouwen opgerold, zul je me trots verheerlijken en je zult
werkelijk tevreden zijn.’
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‘Ik zal de ogen van je oude vrouw doen oplichten, de oude begeleidster van je
dagelijkse zorgen en van je oudste hoop. Ik zal haar blik vertederen en ik zal achter
haar pupil het schijnsel van haar jeugd aanbrengen.’
‘En je lieve kleine, zo bleekzuchtig, dit arme engeltje zo moe als een ezeltje,
vastgebonden aan dezelfde vermoeidheid als het disselpaard, ik zal het de mooie
kleuren van zijn wieg teruggeven en ik zal voor deze nieuwe atleet van het leven
de olie zijn, die de spieren van de oude worstelaars sterk maakte.’
‘Ik zal op de bodem van de keel vallen als een plantaardige godendrank. Ik zal
het zaad zijn dat de voor bevrucht, die met veel pijn geploegd is. Onze innige
hereniging zal de poëzie scheppen. Tezamen zullen we een God zijn en we buitelen
naar het oneindige, als de vogels, de vlinders, de zonen van de Maagd, de geuren
en alles wat vleugels heeft.’
Dat zingt de wijn in zijn geheimzinnige taal. Wee degeen wiens hart, egoïstisch
en gesloten voor het leed van zijn broeders, dit lied nooit gehoord heeft!
Ik heb vaak gedacht dat als Jezus Christus vandaag op de beklaagdenbank zou
verschijnen, hij wel de een of andere procureur tegenover zich zou vinden, die zou
aantonen dat zijn geval ernstiger gemaakt is door de herhaling. Wat de wijn betreft,
hij vervalt elke dag in herhaling. Elke dag herhaalt hij zijn weldaden. Dat verklaart
ongetwijfeld de verbeten vervolging van de moralisten tegen hem. Als ik moralisten
zeg, versta ik er pseudo-moralistische farizeeërs onder.
Maar nu iets heel anders. Laten we wat lager afdalen. Laten we een van deze
geheimzinnige wezens beschouwen, die bij wijze van spreken leven van het afval
van de grote steden; want er zijn heel aparte beroepen. Het aantal ervan is geweldig.
Ik heb eens met schrik gedacht dat er beroepen waren die geen enkele vreugde
inhielden, beroepen zonder plezier, vermoeienissen zonder verlichting, smarten
zonder vergoeding. Ik vergiste me. Kijk nu eens naar een man belast met het
bijeengaren van het afval van een dag in de hoofdstad. Alles wat de grote stad
weggegooid heeft, alles wat ze verloren heeft, alles wat ze afgekeurd heeft,
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alles wat ze vernield heeft, rangschikt hij, verzamelt hij. Hij snuffelt de archieven
van de overdaad na, de vuilnishoop. Hij doet een selectie, een intelligente keus, als
een vrek een schat, verzamelt hij de vuilnis, die, vermalen door de goddelijke
Industrie, tot voorwerpen voor gebruik of vermaak zullen worden.
Zie hoe hij bij de sombere helderheid van de lantaarns, die door de nachtwind
heen en weer worden gebeukt, een van de lange slingerende straten, bevolkt met
allerlei huishoudens, van de berg Sainte-Geneviève opklimt. Hij gaat gekleed in zijn
van twijgen gevlochten mantel met zijn nummer zeven. Hij komt eraan,
hoofdschuddend en schoppend tegen het plaveisel, zoals de jonge dichters, die al
hun dagen doorbrengen met dwalen en rijmwoorden zoeken. Hij praat in zichzelf;
hij schenkt zijn ziel uit in de koude en duistere lucht van de nacht. Het is een
schitterende alleenspraak waardoor men medelijden zou krijgen met de meest
lyrische tragedies. ‘Vooruit! Voorwaarts! afdeling, hoofd, leger!’ Precies zoals
Buonaparte stuiptrekkend op Sint Helena! Het schijnt alsof het nummer zeven
veranderd is in een ijzeren scepter en de twijgenmantel in een keizerskleed. Nu
prijst hij zijn leger. De strijd is gewonnen, maar de dag is warm geweest. Hij komt
te paard onder triomfbogen door. Zijn hart is gelukkig. Hij hoort met verrukking de
bijvalsbetuigingen van een geestdriftige wereld. Zo dadelijk gaat hij een wet dicteren,
die alle bekende wetten te boven gaat. Hij zweert plechtig dat hij zijn volkeren
gelukkig zal maken. De ellende en de zonde zijn verdwenen uit de mensheid.
En toch zijn zijn rug en middel ontveld door het gewicht van zijn twijgenmand. Hij
is doodop van huiselijk verdriet. Hij is gevormd naar veertig jaar werk en afgelegde
afstanden. Zijn leeftijd kwelt hem. Maar de wijn rolt als een nieuwe bron van rijkdom,
een intellectueel goudstuk door de smachtende mensheid. Zoals de goede koningen
regeert hij door zijn diensten en zingt zijn uitvaardigingen door het keelgat van zijn
onderdanen.
Er is op de aardbol een ontelbare menigte naamlozen bij wie de slaap het leed
niet voldoende kan lenigen. De wijn stelt voor hen gezangen en gedichten samen.
Veel mensen zullen me wel erg
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vergevingsgezind vinden. ‘U stelt het dronkemanschap onschuldig voor, u idealiseert
het onderkruipsel.’ Ik geef toe dat ik tegenover de weldaden niet de moed heb de
bezwaren te tellen. Trouwens, ik heb gezegd dat de wijn vergelijkbaar was met de
mens en ik heb toegegeven dat hun misdaden opwogen tegen hun deugden. Kan
ik beter doen? Ik heb trouwens een ander idee. Als de wijn uit de menselijke produktie
zou verdwijnen, geloof ik dat er zich in de gezondheid en in het intellect van de
planeet een leegte zou voordoen, een veel afschuwelijker afwijking dan alle
uitspattingen en ontsporingen waarvoor men de wijn verantwoordelijk stelt. Is het
niet verstandig te denken dat alle mensen die nooit wijn drinken, argelozen en
principiëlen, imbecielen of huichelaars zijn; imbecielen, dat wil zeggen mensen die
noch de mensheid noch de natuur kennen, kunstenaars die de traditionele middelen
van de kunst afweren; arbeiders die de machine vervloeken; huichelaars, dat wil
zeggen stiekeme snoepers, opscheppers over geheelonthouding die in het
verborgene de een of andere occulte wijn drinken? Iemand die slechts water drinkt
heeft een geheim te verbergen voor zijn gelijken.
Men oordele: enkele jaren geleden werd op een schilderijententoonstelling de
menigte van imbecielen oproerig voor een gepolijst, gelikt schilderij, gevernist als
een industrieprodukt. Het was de absolute tegenstelling van kunst: het verhield zich
tot de Keuken van Drolling als de waanzin tot de dwaasheid, de fanatieke aanhangers
tot de nabootsers. In dit microscopische schilderij zag men de vliegen rondvliegen.
Ik werd naar dit monsterachtige voorwerp toegetrokken zoals iedereen, maar ik
schaamde me over deze vreemde zwakheid, want het was de onweerstaanbare
aantrekkingskracht van het afzichtelijke.
Tenslotte merkte ik op dat ik zonder het te weten was meegesleept door een
wijsgerige nieuwsgierigheid, de ontzaglijke begeerte te weten hoe de geest en het
karakter van de man, die zo'n misdadige buitensporigheid had geschapen, konden
zijn. Ik wedde met mezelf dat hij fundamenteel boosaardig moest zijn. Ik liet
inlichtingen inwinnen en mijn instinct had het plezier deze psychologische
weddenschap te winnen. Ik vernam dat het
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monster regelmatig vóór de dageraad opstond, dat hij zijn huishoudster geruïneerd
had en dat hij slechts melk dronk!
Nog een of twee verhalen en we gaan dogmatiseren. Op een dag zie ik op een
trottoir iets dergelijks; ik zie kans over de schouders van de toeschouwers heen te
kijken en ik zie dit: een man, uitgestrekt op de grond, op z'n rug, met zijn ogen open
en ten hemel gericht, een andere man staand voor hem, die hem met louter gebaren
toespreekt terwijl de man op de grond hem alleen met de ogen antwoordt, terwijl
beiden er bezield door een wonderlijke welwillendheid uitzien. De gebaren van de
staande man zeiden tegen de intelligentie van de liggende man: ‘Kom, ga weer
mee, het geluk is daar, op twee passen, kom tot de hoek van de straat. Wij hebben
de kust van het verdriet niet volledig uit het zicht verloren, wij zijn nog niet in de
open zee van de roes; kom aan, vat moed, vriend, zeg tegen je benen je gedachten
te volgen.’ Dat alles met veel harmonieuze bevingen en wankelingen. De ander was
zonder twijfel in open zee aangekomen (trouwens, hij voer in de goot), want zijn
gelukzalige glimlach antwoordde: ‘Laat je vriend met rust. De kust van het verdriet
is voldoende verdwenen achter de weldadige nevelen; ik heb niets meer te vragen
aan de hemel van de roes.’ Ik geloof zelfs een vage zin, of liever een vaag in woorden
geformuleerde zucht uit zijn mond te hebben horen ontsnappen: ‘We moeten
verstandig zijn.’ Dit is het toppunt van verhevenheid. Maar in de dronkenschap is
iets oververhevens, zoals u zult zien. De vriend, nog altijd vol welwillendheid, gaat
alleen weg naar de nachtkroeg, komt vervolgens terug met een touw in de hand.
Ongetwijfeld kon hij het idee niet verdragen alleen te varen en alleen achter het
geluk aan te hollen, daarom kwam hij zijn vriend met de wagen halen. De wagen
stelt het touw voor; hij reikt hem de wagen rond zijn middel aan. De liggende vriend
glimlacht: hij heeft zonder twijfel deze moederlijke gedachte begrepen. De ander
maakt een knoop; vervolgens zet hij zich in beweging, als een zacht en bescheiden
paard, en hij rijdt zijn vriend tot de afspraak met het geluk. De man, die gereden
werd, of liever voortgesleept, terwijl hij met zijn rug het plaveisel aanveegde, glim-
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lacht nog steeds met een onuitsprekelijke glimlach.
De menigte blijft met stomheid geslagen; want wat te mooi is, wat de dichterlijke
krachten van de mens overschrijdt, veroorzaakt meer verbazing dan vertedering.
Er was een man, een Spanjaard, een gitarist die lange tijd met Paganini reisde:
het was voor het tijdperk van de grote officiële roem van Paganini. Zij leidden met
z'n tweeën het grootse zwerversleven van bohémiens, van rondtrekkende musici,
van mensen zonder familie en zonder vaderland. Alle twee, viool en gitaar, gaven
concerten overal waar zij langs kwamen. Zo hebben zij tamelijk lang in verschillende
landen gedwaald. Mijn Spanjaard had een zodanig talent, dat hij als Orpheus kon
zeggen: ‘Ik ben de meester van de natuur.’
Overal waar hij langs kwam, zijn snaren beroerde en ze met zijn duim in harmonie
liet dansen, was hij zeker te worden gevolgd door een menigte. Met een dergelijk
geheim sterft men nooit van de honger. Men volgde hem als Jezus Christus. Hèt
middel om maaltijd en gastvrijheid te weigeren aan de man, aan het genie, aan de
tovenaar, die voor uw ziel de mooiste, geheimste, onbekendste, geheimzinnigste
melodieën heeft laten klinken!
Men heeft mij verzekerd, dat deze man uit een instrument, dat slechts
opeenvolgende tonen voortbrengt, gemakkelijk voortdurende tonen kon krijgen.
Paganini hield de beurs in handen, hij hield de gemeenschappelijke middelen van
bestaan bij, wat niemand zal verbazen.
De kas reisde op de persoon van de penningmeester; dan weer was die boven,
dan weer beneden, vandaag in de laarzen, morgen tussen twee dekens of de kleding.
Wanneer de gitarist, een groot drinker, vroeg hoe het stond met de financiële
toestand, antwoordde Paganini dat er niets meer was, ten minste bijna niets; want
Paganini was als oude mensen, die altijd vrezen tekort te schieten. De Spanjaard
geloofde hem of veinsde hem te geloven en met de ogen op de horizon van de weg,
tokkelde hij en kwelde zijn onafscheidelijke metgezel. Paganini liep aan de andere
kant van de weg. Dat was een wederzijdse overeenkomst, getroffen
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om elkaar niet te hinderen. Ieder studeerde zodoende en werkte al lopend.
Vervolgens, aangekomen op een plek, die enige kansen op inkomsten bood,
speelde een van de twee een van zijn composities en de ander improviseerde naast
hem een variatie, een begeleiding, een achtergrond.
Hoeveel plezier en poëzie er in dit troebadoersleven geweest is, zal niemand ooit
weten. Zij verlieten elkaar, ik weet niet waarom. De Spanjaard reisde alleen. Op
een avond komt hij aan in een stadje in de Jura; hij laat een concert aankondigen
in een zaal van het stadhuis. Het concert, dat is hij, niets anders dan een gitaar. Hij
had zich bekendgemaakt door in een paar cafés te spelen en er waren enige musici
in de stad, die getroffen waren door dit vreemde talent. Tenslotte kwamen er veel
mensen.
Mijn Spanjaard had in een uithoek van de stad, naast het kerkhof, een andere
Spanjaard opgedaan, een landgenoot. Deze was een soort begrafenisondernemer,
een marmerwerker die grafstenen maakt. Zoals allen in het begrafenisberoep, dronk
hij stevig. De fles en ook het gemeenschappelijke vaderland leidden hen ver weg;
de musicus verliet de marmerwerker niet meer. Op de dag zelf van het concert, toen
het uur aangebroken was, waren zij tezamen, maar waar? Daar moest men achter
komen. Men klopte aan bij alle nachtkroegen van de stad, bij alle cafés. Tenslotte
diepte men hem met zijn vriend op in een onbeschrijfelijke kroeg, volmaakt dronken,
evenals de ander. Analoge taferelen aan die van Kean en Frederik volgen. Tenslotte
stemt hij toe te gaan spelen; maar hij is door een plotselinge ingeving bevangen:
‘Jij moet met me mee spelen,’ zegt hij tot zijn vriend. Deze weigert; hij had een viool,
maar hij speelde erop als de verschrikkelijkste strijkjesviolist. ‘Jij moet spelen of ik
speel niet.’
Predikaties noch goede redenen hielden stand; hij moest toegeven. Daar staan
ze op het podium, voor de gegoede burgerij van de plaats. ‘Brengt wijn,’ zegt de
Spanjaard. De grafsteenhouwer, die iedereen kende, maar niemand als musicus,
was te dronken om beschaamd te zijn. Als de wijn gebracht is hebben ze niet meer
het geduld om de flessen te ontkurken. Mijn waar-
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deloze zwervers hakken ze met een mes de hals af, als slecht opgevoede mensen.
Gaat u eens de prachtige uitwerking na op de provincie in toilet! De dames trekken
zich terug en velen brengen zich geschandaliseerd in veiligheid voor deze twee
dronkaards, die er als halve gekken uitzagen.
Maar beter uit waren degenen bij wie de schaamte de nieuwsgierigheid niet had
uitgedoofd en die de moed hadden te blijven. ‘Begin,’ zegt de gitarist tegen de
marmerwerker. Het is onmogelijk uit te drukken wat voor soort geluiden uit de
dronken viool komt; Bacchus in delirium die met een zaag steen hakt. Wat speelt
hij, of wat probeert hij te spelen? Het doet er weinig toe, nu het eerste wijsje gekomen
is. Plotseling omhult, verstikt, verdooft, versluiert een krachtige en zachte,
wisselvallige melodie het huilende gezaag in één keer. De gitaar zingt zo hoog, dat
de viool niet meer te horen is. En ondertussen is het wel degelijk het wijsje, het
dronkemanswijsje waaraan de marmerwerker begonnen was.
De gitaar drukt zich uit met een enorme klank; hij babbelt, hij zingt, hij draagt voor
met een beangstigende verbeeldingskracht en een zekerheid, een ongehoorde
zuiverheid van zegging. De gitaar maakte zelf een variatie op het thema van de
blindenviool. Hij liet zich door hem leiden en op schitterende wijze kleedde hij de
schrille naaktheid van zijn klanken moederlijk aan.
Mijn lezer zal begrijpen dat dit niet te beschrijven is; een waarachtige en ernstige
getuige heeft het me verteld. Het publiek was aan het eind dronkener dan hij. De
Spanjaard werd gevierd, gelukgewenst, gegroet door een geweldige geestdrift. Maar
zonder twijfel mishaagde hem de aard van de mensen van die streek; want het was
de enige keer dat hij erin toestemde te spelen.
En waar is hij nu? Welke zon heeft zijn laatste dromen aanschouwd? Welke grond
heeft zijn stoffelijk kosmopolitisch omhulsel opgenomen? Welke gracht heeft zijn
doodsstrijd verborgen? Waar zijn de bedwelmende geuren van de verdwenen
bloemen? Waar zijn de feestelijke kleuren van vroegere zonsondergangen?
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Ik heb u ongetwijfeld niets geheel nieuws medegedeeld. De wijn is allen bekend;
door allen bemind. Wanneer een echte arts wijsgeer zal zijn, wat men nauwelijks
ziet, zal hij een machtige studie over de wijn kunnen maken, een soort dubbele
psychologie waar de wijn en de mens de twee uiteinden van uitmaken. Hij zal
uiteenzetten hoe en waardoor zekere dranken het vermogen bezitten de
persoonlijkheid van de denkende mens buitenmatig te doen toenemen en bij wijze
van spreken een derde persoon te creëren, een mystieke werking, waarbij de
nuchtere mens en de wijn, de dierlijke god en de plantaardige god, de rol van Vader
en Zoon spelen in de Drieëenheid; zij bevruchten een Heilige Geest, die de
superieure mens is, die gelijkelijk uit beiden naar voren komt.
Er zijn mensen bij wie het ontspannende effect van de wijn zo machtig is, dat hun
benen steviger worden en hun gehoor uitzonderlijk scherp wordt. Ik heb iemand
gekend, wiens verzwakte gezichtsvermogen in de dronkenschap al zijn
oorspronkelijke scherpte terugvond. De wijn veranderde de mol in een adelaar.
Een oude onbekende schrijver heeft gezegd: Niets evenaart de vreugde van de
man, die drinkt, dan de vreugde van de wijn gedronken te worden. Inderdaad speelt
de wijn een intieme rol in het leven van de mensheid, zo intiem, dat het me niet zou
verbazen, als enkele verstandige geesten, verleid door een pantheistisch idee, de
wijn een soort persoonlijkheid zouden toeschrijven. De wijn en de mens maken op
mij de indruk van twee bevriende kampvechters, die zonder ophouden vechten en
zich zonder ophouden verzoenen. De overwinnaar omhelst altijd de overwonnene.
Er zijn kwaadaardige dronkelappen; dat zijn mensen, die van nature kwaadaardig
zijn. De slechte mens wordt zeer slecht, zoals de goede uitmuntend wordt.
Ik ga dadelijk spreken over een substantie, die sedert enige jaren in de mode
gebracht is, een soort verrukkelijk genotmiddel voor een zekere categorie van
liefhebbers, waarvan de uitwer-
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king heel anders treffend en machtig is, dan die van de wijn. Ik zal met zorg alle
werkingen beschrijven, vervolgens zal ik, de schildering van de verschillende
doeltreffendheden van de wijn weer ter hand nemend, deze twee kunstmatige
middelen vergelijken, waardoor de mens, verbitterd over zijn persoonlijkheid, bij
wijze van spreken in zichzelf een soort goddelijkheid schept.
Ik zal wijzen op de nadelen van de hasjiesj, waarvan het minste gebrek, ondanks
de schatten van ongekende welwillendheid, die hij blijkbaar in het hart of liever in
de hersenen van de mens doet ontkiemen, waarvan het minste gebrek, zeg ik, is
antisociaal te zijn, terwijl de wijn diep menselijk is, en ik zou bijna durven zeggen
een man van de daad.

4. De hasjiesj
Wanneer men de hennep oogst gebeuren er soms vreemde dingen in de persoon
van de mannelijke en vrouwelijke werklieden. Men zou kunnen zeggen dat zich van
de oogst ik weet niet welke duizelingwekkende geest verheft, die rond de benen
draait en kwaadaardig tot in de hersenen opklimt. Het hoofd van de oogster is vol
wervelingen, andere keren is het beladen met droombeelden. De ledematen
verzwakken en weigeren dienst. Overigens zijn mijzelf als kind, bij het spelen en
rollen in klaverhopen, vergelijkbare verschijnselen overkomen.
Men heeft getracht hasjiesj te maken van Franse hennep. Alle pogingen tot nu
toe zijn slecht geweest en de fanatici, die zich tot elke prijs feestelijke genoegens
willen verschaffen, zijn doorgegaan zich te bedienen van hasjiesj, die de
Middellandse Zee overgestoken had, dat wil zeggen, gemaakt van Indische of
Egyptische hennep. Hasjiesj wordt samengesteld uit een afkooksel van Indische
hennep, boter en een beetje opium.
Een groene moes, die bijzonder geurt, die zozeer geurt, dat hij een zekere weerzin
oproept, zoals overigens elke fijne geur, die tot z'n maximumsterkte en om zo te
zeggen dichtheid gebracht is. Neem er een nootgrote hoeveelheid van in op een
lepeltje en u bezit het geluk; het absolute geluk met al zijn brooddronkenschap, al
zijn jeugdige dwaasheden en ook zijn oneindige geluk-
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zaligheden. Het geluk ligt daar, in de vorm van een stukje gelei; neem er zonder
vrees van, men sterft er niet aan; de lichamelijke organen krijgen geen enkele zware
aanval te verduren. Misschien zal uw wilskracht erdoor verlaagd worden, dat is een
andere zaak.
In het algemeen moet men hasjiesj, om het al zijn kracht en al zijn uitwerking te
geven, oplossen in hete zwarte koffie en het nuchter nemen; de avondmaaltijd wordt
tot een uur of tien, twaalf opgeschoven; alleen een zeer lichte soep is toegestaan.
Een inbreuk op deze zo simpele regel zou tot gevolg hebben òf overgeven, omdat
het avondmaal strijdt met het genotmiddel, òf onwerkzaamheid van de hasjiesj. Vele
onwetenden of achterlijken, die zich zo gedragen beschuldigen de hasjiesj van
onmacht.
Zodra het genotmiddel ingenomen is, een handeling die overigens een zekere
besluitvaardigheid vergt, want, zoals ik gezegd heb, geurt het mengsel zo sterk, dat
het bij sommige personen braakneigingen oproept, voelt u zich onmiddellijk in een
staat van ongerustheid geplaatst. U hebt vagelijk horen spreken over de
wonderbaarlijke werking van de hasjiesj, uw verbeelding heeft zich een eigenaardig
denkbeeld gevormd, een ideaal van dronkenschap, en u wacht gespannen om te
weten of de werkelijkheid, of de uitwerking evenredig is aan uw opvatting vooraf.
De tijd, die verloopt tussen het innemen van de drank en de eerste verschijnselen
wisselt naar temperament en ook naar gewoonte. Mensen, die kennis en ervaring
van hasjiesj hebben, voelen soms na een half uur de eerste verschijnselen van de
invasie.
Ik ben vergeten te zeggen, dat het gebruikelijk was zich slechts aan zijn werking
te onderwerpen in een gunstige omgeving en omstandigheden, daar de hasjiesj in
de mens een verergering van zijn persoonlijkheid en tegelijk een zeer levendig
gevoel voor omstandigheden en omgeving veroorzaakt. Waar alle vreugde, alle
welbevinden overvloedig is, is alle smart, alle angst onmetelijk diep. Doe niet uit
uzelf een dergelijk experiment, als u iets onaangenaams te doen hebt, als uw geest
neigt tot ziekelijke verveling, als u een rekening moet betalen. Ik heb het al gezegd,
de
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hasjiesj is niet geschikt voor actie. Hij troost niet zoals de wijn; hij doet niets dan de
menselijke persoonlijkheid ontwikkelen in de omstandigheden, waarin hij op het
ogenblik zelf geplaatst is. Zo mogelijk moet men een mooi appartement of een mooi
landschap hebben, een vrije en ongebonden geest en enkele helpers, wier
intellectuele temperament het uwe nabij komt; ook wat muziek als het kan.
Meestal beklagen nieuwelingen zich bij hun eerste inwijding over het langzame
optreden van de uitwerkingen. Zij wachten daar bezorgd op en aangezien het niet
snel genoeg gaat naar hun smaak, bazuinen zij luid hun ongeloof uit, waarover
degenen, die op de hoogte zijn en de wijze waarop de hasjiesj zich gedraagt kennen,
veel plezier hebben. Het is niet een van de minst komische dingen om de eerst
bereikte veranderingen te zien verschijnen, die zich vermenigvuldigen temidden
van deze ongelovigheid zelf. Eerst neemt een zekere absurde en onweerstaanbare
lachlust bezit van u. De gewoonste woorden, de eenvoudigste ideeën nemen een
bizarre en nieuwe gelaatsuitdrukking aan. Deze vrolijkheid is voor uzelf ondraaglijk;
maar het is nutteloos tegen te stribbelen. De demon heeft bezit van u genomen;
alle pogingen, die u zult ondernemen om weerstand te bieden, zullen er slechts toe
dienen de vooruitgang van het kwaad te versnellen. U lacht om uw nietigheid en
om uw dwaasheid; uw kameraden lachen u in uw gezicht uit en u wordt niet kwaad
op hen, want de welwillendheid begint zich te openbaren.
Deze smachtende vrolijkheid, dit ongemak in de vreugde, deze onzekerheid, deze
besluiteloosheid van de ziekte duurt in het algemeen kort. Het gebeurt soms dat
mensen, die in het geheel niet in staat zijn tot woordspelen, lange rijen
woordspelingen improviseren (sic), associaties van ideeën, die geheel
onwaarschijnlijk zijn en gemaakt om de meesters, die deze absurde kunst beter
beheersen, te doen ontsporen. Na enkele minuten worden de verbanden tussen de
ideeën zo vaag, de draden, die uw opvattingen verbinden zijn zo dun, dat alleen uw
helpers, uw geloofsgenoten u kunnen begrijpen. Uw scherts, uw schaterlachen
schijnen het toppunt van zotheid voor ieder mens, die
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niet in dezelfde staat is als u.
De wijsheid van deze ongelukkige verblijdt u bovenmate, zijn zelfbeheersing drijft
u tot de laatste grenzen van de ironie: hij schijnt u de gekste en de belachelijkste
van alle mensen. Wat uw kameraden betreft, begrijpt u elkaar onderling volmaakt.
Weldra kunt u elkaar verstaan met slechts de ogen. Het is nogal een komische
situatie van mensen, genietend van een vrolijkheid, die onbegrijpelijk is voor wie
niet in dezelfde wereld zit als zij. Zij hebben diep medelijden met hem. Nog verder
prijkt de gedachte van superioriteit aan de horizon van uw verstand. Weldra zal die
gedachte onmatig groot worden.
Ik ben getuige geweest, in deze eerste fase, van twee nogal belachelijke taferelen.
Een beroemd musicus, die de eigenschappen van hasjiesj niet kende en er misschien
nooit van had horen spreken, komt binnen in een gezelschap waar bijna iedereen
het had genomen. Men probeert hem de wonderbaarlijke uitwerkingen ervan te
doen begrijpen. Hij lacht welgevallig, als een man die wel enige minuten wil poseren
uit gevoel voor wat past, omdat hij goed opgevoed is. Men lacht veel; want de mens
die hasjiesj genomen heeft is, in de eerste fase, begiftigd met een wonderbaarlijk
begrip voor het komische. Het schaterlachen, de onbegrijpelijke enormiteiten, de
onontwarbare woordspelen, de barokke gebaren gaan door. De musicus verklaart
dat deze karikatuur van kunstenaars slecht is, dat die trouwens heel vermoeiend
moet zijn voor de auteurs. De vreugde neemt toe. ‘Deze karikatuur is misschien
goed voor u, voor mij niet,’ zegt hij. ‘Het is genoeg dat hij goed is voor ons,’ antwoordt
een van de zieken egoïstisch. Geschater zonder eind vult de zaal. De man wordt
boos en wil weggaan. Iemand sluit de deur en verbergt de sleutel. Een ander gaat
op zijn knieën voor hem liggen en verklaart hem onder tranen, in naam van het hele
gezelschap, dat als dit ontroerd wordt tot het diepste medelijden met hem en zijn
minderwaardigheid, het niet minder bezield zal zijn door een eeuwige welwillendheid.
Men smeekt hem muziek te maken, hij geeft toe. Nauwelijks had de viool zich
doen weerklinken of de klanken, die het appar-
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tement binnenstroomden, ontroerden hier en daar een van de zieken. Het waren
slechts diepe zuchten, snikken, hartverscheurende klachten, stromen tranen. De
verontruste musicus houdt op, hij gelooft in een gekkenhuis beland te zijn. Hij nadert
degeen wiens gelukzaligheid het meeste lawaai maakte; hij vraagt hem of hij erg
lijdt en wat men zou moeten doen om hem te verlichten. Een positieve geest, die
zelf evenmin van het zaligmakende middel geproefd had, stelt limonade en zuur
voor. Met de extase in de ogen kijkt de zieke hem aan met een onzegbare
minachting; zijn trots bewaart hem voor de ernstigste beledigingen. Inderdaad, wat
is meer geëigend om iemand, ziek van vreugde, kwaad te maken, dan hem te willen
genezen?
Hier volgt een uitzonderlijk merkwaardig verschijnsel, volgens mij: een
huishoudster, die belast is met het brengen van tabak en verfrissingen aan mensen,
die onder invloed van hasjiesj zijn, ziet zich omringd door vreemde hoofden, met
onmatig vergrote ogen en als het ware omsingeld door een ongezonde atmosfeer,
door deze gemeenschappelijke dwaasheid, laat zich gaan in een onzinnige
schaterlach en laat het dienblad vallen, dat met alle kopjes en glazen stukbreekt en
neemt geschrokken de benen. Iedereen lacht. Zij heeft de volgende dag toegegeven,
dat zij een paar uur lang iets eigenaardigs had ervaren, dat ze zich heel plezierig
had gevoeld, heel ik weet niet hoe. Toch had zij geen hasjiesj genomen.
De tweede fase kondigt zich aan door een koudegevoel aan de ledematen, een
grote zwakte; u hebt, zoals men zegt, handen van boter, een zwaar gevoel in het
hoofd, een algemene verstomming in uw gehele wezen. Uw ogen worden groter,
het is alsof ze naar alle richtingen getrokken worden door een onverzadigbare
extase. Uw gelaat vult zich met bleekte, het wordt grijs en groenachtig. De lippen
trekken strak, worden korter en schijnen naar binnen te willen treden. Rauwe en
diepe zuchten ontsnappen uit uw borst, alsof uw oude aard het gewicht van uw
nieuwe aard niet kon verdragen. De zintuigen worden buitengewoon verfijnd en
verscherpt. De ogen doorboren het oneindige. Het oor neemt de meest ongrijpbare
geluiden waar te midden van het
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schrilste lawaai.
De hallucinaties beginnen. De voorwerpen buiten nemen monsterachtige
verschijningen aan. Zij onthullen zich voor u in tot dan toe onbekende vormen.
Vervolgens vervormen ze zich, veranderen en tenslotte treden zij in u binnen, ofwel
u in hen. De eigenaardigste dubbelzinnigheden, de onverklaarbaarste omzettingen
van ideeën hebben plaats. Geluiden hebben een kleur, kleuren maken muziek.
Muzieknoten zijn getallen en u lost wonderbaarlijke rekensommen met een
schrikbarende snelheid op, terwijl de muziek zich in uw oor ontrolt. U zit te roken;
u gelooft in uw pijp te zitten en u bent hetgeen uw pijp rookt; u bent het die u uitademt
in de vorm van blauwachtige wolken.
U bevindt zich er wel bij, één enkel ding houdt u maar bezig en verontrust u. Hoe
zult u zorgen uit uw pijp te komen? Deze verbeelding duurt een eeuwigheid. Een
interval van helderheid staat u met grote krachtsinspanning toe op de klok te kijken.
De eeuwigheid heeft een minuut geduurd. Een andere ideeënstroom neemt u mee;
hij zal u gedurende een minuut meedragen in zijn levende werveling en ook deze
minuut zal een eeuwigheid duren. De proporties van de tijd en van het zijn zijn
gestoord door het ontelbare aantal en door de intensiteit van de gevoelens en ideeën.
Men leeft verscheidene mensenlevens in de ruimte van een uur. Daar heb je het
onderwerp van de Peau de Chagrin. Er is geen verbinding tussen de organen en
hun eigen functie.
Van tijd tot tijd verdwijnt de persoonlijkheid. De onpartijdigheid, die zekere dichters
pantheïstisch en de groten tot komedianten maakt, wordt zodanig, dat u zich versmelt
met de uitwendige wezens. Soms bent u een boom, die schuddend in de wind de
natuur plantaardige melodieën voorspeelt. Dan weer zweeft u in het blauw van de
ontzaglijk vergrote hemel. Elk leed is verdwenen. U vecht niet meer, u bent verheven,
u bent uzelf niet meer meester en u bent er niet door bedroefd. Dadelijk zal het idee
van tijd volledig verdwijnen. Van tijd tot tijd vindt nog een klein ontwaken plaats. Het
schijnt u dat u uit een wonderbaarlijke en fantastische wereld stapt. U behoudt
weliswaar het vermogen uzelf te beschouwen, en morgen zult u de herinnering aan
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enkele van uw sensaties bewaard hebben. Maar dit psychologische vermogen kunt
u nu niet aanwenden. Ik tart u een pen of een potlood te slijpen; dit zou een karwei
boven uw krachten zijn. Soms vertelt de muziek u oneindige gedichten, plaatst u in
angstaanjagende of sprookjesachtige drama's. Zij heeft betrekking op de voorwerpen,
die u onder uw ogen hebt. Plafondschilderingen, zelfs middelmatige of slechte,
krijgen een schrikbarend leven. Het heldere en verlokkende water stroomt in het
trillende gazon. Naakte weelderige nimfen kijken u met grote ogen aan, helderder
dan water en azuur. U zult uw plaats innemen en uw rol spelen in de gemeenste
schilderijen, de grofste papierschilderingen, die aan herbergmuren hangen.
Ik heb opgemerkt dat water een vreselijke aantrekkingskracht kreeg voor alle
enigszins artistieke geesten, verlicht door de hasjiesj. Het stromende water, de
fonteinen, de harmonieuze watervallen, de blauwe oneindigheid van de zee, rollen,
slapen, zingen op de bodem van uw geest. Het zou misschien niet goed zijn een
man in deze staat aan de oever van een helder water te laten; als de visser van de
ballade zou hij zich misschien door Ondine laten meeslepen.
Tegen het einde van de avond kan men eten, maar deze handeling voltrekt zich
niet zonder moeite. Men bevindt zich zozeer boven stoffelijke feiten, dat men er
zeker de voorkeur aan zou geven in zijn volle lengte op de bodem van zijn
intellectuele paradijs te blijven liggen. Soms ontwikkelt de trek in eten zich
ondertussen op buitengewone wijze; maar er is grote moed voor nodig om een fles,
een vork en een mes te verplaatsen.
De derde fase, gescheiden van de tweede door een hernieuwd beginnen van de
crisis, een duizelingwekkende dronkenschap gevolgd door opnieuw een onwel
bevinden, is iets onbeschrijfbaars. Het is wat de oosterlingen kief noemen; dat is
het absolute geluk. Het is niet meer iets wervelends en stormachtigs. Het is een
kalme en onbeweeglijke gelukzaligheid. Alle wijsgerige vraagstukken zijn opgelost.
Alle moeilijke vragen, waartegen de godgeleerden vechten, en die de wanhoop van
de denkende mensheid uitmaken zijn doorzichtig en helder. Alle tegenspraak

Randstad 8-10

153
is eenheid geworden. De mens is god voorbij.
Er is iets in u dat zegt: ‘Jij bent beter dan alle mensen, niemand begrijpt wat je
nu denkt, wat je nu voelt. Zij zijn zelfs niet in staat de ontzaglijke liefde te begrijpen,
die jij voor hen voelt. Maar je moet hen daarvoor niet haten; je moet medelijden met
hen hebben. Ontzettend veel geluk en deugd openbaart zich vóór je. Niemand zal
ooit weten tot welke graad van deugd en van intelligentie je gekomen bent. Leef in
de eenzaamheid van je denken en vermijd mensen bedroefd te maken.’
Een van de meest groteske werkingen van hasjiesj is de vrees, tot de meest
gedetailleerde waanzin gedreven, om wie dan ook te bedroeven. U zou zelfs, als u
er de kracht toe had, de meer dan natuurlijke staat waarin u bent verhullen, om geen
ongerustheid bij de eerste de beste te veroorzaken.
In deze verheven staat neemt de liefde bij tedere en kunstzinnige geesten de
eigenaardigste vormen aan en leent zich voor de meest bizarre combinaties. Een
ongeremde vrijage kan voorkomen naast brandende en toegenegen vaderlijke liefde.
Mijn laatste waarneming is niet de minst merkwaardige. Als u de volgende ochtend
de dag ziet in uw kamer, is uw eerste gewaarwording een diepgaande verbazing.
De tijd was volledig verdwenen. Daarnet was het nacht, nu is het dag. ‘Heb ik
geslapen, of heb ik niet geslapen? Heeft mijn roes de hele nacht geduurd en heeft,
nu mijn tijdsbeleving verdwenen is, de hele nacht voor mij nauwelijks meer waarde
dan een seconde? Ofwel ben ik gewikkeld geweest in de sluiers van een slaap vol
visioenen?’ Het is onmogelijk te weten.
Het schijnt u dat u een welzijn ondervindt en een wonderlijke lichtheid van geest;
geen enkele vermoeidheid. Maar nauwelijks bent u overeind of een oude rest van
dronkenschap doet zich voor. Uw zwakke benen dragen u met moeite, u bent bang
dat te breken als een breekbaar voorwerp. Een grote indolentie, niet zonder charme,
maakt zich meester van uw geest. U bent niet in staat tot werk en tot energie in de
handeling.
Het is de verdiende straf voor de oneerbiedige spilzucht waarmee u zo'n grote
uitgave van zenuwvloeistof gedaan hebt. U
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hebt uw persoonlijkheid naar de vier windstreken gestrooid en nu hebt u moeite die
weer bijeen te vatten en te concentreren.

5
Ik zeg niet dat de hasjiesj op alle mensen alle uitwerkingen heeft, die ik zojuist
beschreven heb. Ik heb in het kort de verschijnselen verteld, die zich in het algemeen
voordoen, op enkele variaties na, bij artistieke en wijsgerige geesten. Maar er zijn
temperamenten bij wie dit genotmiddel slechts een lawaaiige dwaasheid ontwikkelt,
een hevige vrolijkheid, die lijkt op een duizeling, dansen, springen, schoppen,
schaterlachen. Zij hebben bij wijze van spreken een geheel stoffelijke hasjiesj. Het
zijn onverdraaglijke mensen voor geestelijk ingestelden, die diep medelijden met
hen hebben. Hun gemene persoonlijkheid maakt schandaal. Ik heb een keer een
eervol magistraat, een eerbiedwaardig man, zoals de mensen van de wereld van
zichzelf zeggen, een van die mannen wiens kunstmatige zwaartekracht altijd indruk
maakt, op het ogenblik dat de hasjiesj in hem binnendrong, plotseling een hoogst
onfatsoenlijke cancan zien dansen. Het inwendige en waarachtige monster onthulde
zich. Deze man, die de daden van zijn gelijken beoordeelde, deze Togatus had de
cancan in het geheim geleerd.
Zo kan men bevestigen, dat dit onpersoonlijk zijn, dit objectivisme waarvan ik
gesproken heb en dat slechts de uitzonderlijke ontwikkeling van de dichterlijke geest
is, zich nooit in de hasjiesj van dit soort mensen zal bevinden.

6
In Egypte verbiedt de regering de verkoop van en de handel in hasjiesj, althans in
het binnenland. De ongelukkigen, die deze hartstocht hebben komen bij de
apotheker, onder het voorwendsel een ander middel te kopen, hun kleine vooraf
klaargemaakte dosis halen. De Egyptische regering heeft wel gelijk. Nooit zou een
verstandige staat kunnen voortbestaan met het gebruik van hasjiesj. Het levert noch
soldaten, noch burgers. Inderdaad wordt het de mens verboden, op straffe van
verzwak-
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king en intellectuele dood, zijn fundamentele levensomstandigheden te wijzigen en
het evenwicht van zijn vermogens met zijn omgeving te verbreken. Als een regering
belang zou hebben bij het vervreemden van zijn onderdanen, zou zij slechts het
gebruik van hasjiesj hoeven aan te moedigen.
Men zegt, dat deze substantie geen enkel lichamelijk kwaad veroorzaakt. Dat is
waar, tot op heden althans. Want ik weet niet in hoeverre men kan zeggen dat het
goed gaat met een man, die niets anders zou doen dan dromen en die niet in staat
zou zijn tot handelen, ook al zouden zijn ledematen in goede staat zijn. Maar het is
de wilskracht, die aangevallen wordt, en dat is het kostbaarste orgaan. Iemand, die
zich met een lepeltje vol majoum ogenblikkelijk alle goederen van de hemel en van
de aarde kan verschaffen, zal nooit het duizendste deel ervan door werk verwerven.
Men moet voor alles leven en werken.
De gedachte om over wijn en hasjiesj te spreken in hetzelfde artikel is in me
opgekomen omdat er inderdaad iets gemeenschappelijk is: de uitzonderlijke
poëtische ontwikkeling van de mens. De gulzige smaak van de mens voor alle
substanties, die zijn persoonlijkheid verheffen, of ze nu gezond of gevaarlijk zijn,
getuigt van zijn grootheid. Hij streeft er altijd naar zijn hoop weer te doen oplichten
en zich naar het oneindige te verheffen. Maar men moet de gevolgen zien. Neem
eens een likeur, die de spijsvertering aanzet, de spieren versterkt en het bloed
verrijkt. Zelfs in grote hoeveelheden genomen veroorzaakt hij slechts tamelijk korte
wanorde. Dat is een stof, die de spijsverteringsfuncties onderbreekt, die de ledematen
verzwakt en die een roes van vierentwintig uur kan veroorzaken. De wijn verhoogt
de wilskracht, de hasjiesj ruimt die uit de weg. De wijn is een lichamelijke stem,
hasjiesj is een zelfmoordwapen. De wijn maakt goed en gezellig. De hasjiesj is
isolerend. De een is arbeidzaam, om zo te zeggen, de ander wezenlijk lui. Waar is
het inderdaad goed voor te werken, te arbeiden, te schrijven, wat dan ook te maken,
als men het paradijs in één klap kan bereiken? Tenslotte is de wijn voor het volk,
dat werkt en dat verdient ervan te drinken. De hasjiesj behoort tot de klasse van de
eenzame
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vreugden; hij is gemaakt voor de beklagenswaardigen, die niets doen. De wijn is
nuttig, hij brengt vruchtbare resultaten voort.
De hasjiesj is nutteloos en gevaarlijk.

7
Ik beëindig dit artikel met enkele mooie woorden, die niet van mij zijn, maar van een
opmerkelijke, weinig bekende wijsgeer, Barbereau, muziek-theoreticus en professor
aan het Conservatorium. Ik zat vlak bij hem in een gezelschap waarvan enkele
personen van het weldadige gif genomen hadden en hij zei me met een toon van
onzegbare minachting: ‘Ik begrijp niet waarom de rationele en spirituele mens zich
van kunstmatige middelen bedient om tot de dichterlijke gelukzaligheid te komen,
omdat de geestdrift en de wil zouden moeten voldoen om hem op te heffen tot een
bovennatuurlijk bestaan. De grote dichters, de wijsgeren, de profeten zijn wezens,
die door de zuivere en vrije oefening van de wil een staat bereiken, waar zij tegelijk
oorzaak en gevolg zijn, object en subject, magnetiseur en medium.’
Ik denk er precies zo over.
(1851)
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Norman Glass
*
William Burroughs & The Way-Out
Vertaling Lex de Bruijn
‘Wij, die buiten in het donker zitten, wij het grote ongeorganiseerde lichaam
van scheppers, weten één ding zeker, dat het onze weekhartigheid is die
ons vergiftigt. Binnen in ons het groeiende gezwel van liefde, liefde die
we aan de wereld niet durven prijsgeven.’ Lawrence Durrell, The Black
Book
‘Heden ten dage beroofd van edeldom
Hoe kunnen onze gezichten 't nog tonen?
Ik smacht naar liefde.
Mijn lippen ontplooien zich droog en gebarsten verlangend
naar dat.
O het is goed.’
John Wieners, A Poem For Painters
Laten we ze Troebadoers in T-shirts noemen. Ze reizen door Europa, onderweg de
kost verdienend door op het een of andere instrument te spelen. Ze zijn platzak en
hebben honger, hun jeans blauw gebleekt, bleke gezichten en een gekwelde blik
in hun glanzende ogen. Ze zoeken naar de Way-Out. Hoe naakter hun ellende des
te dichter veronderstellen ze bij hun doel te zijn. Ze steken een stickje marijuana
aan met evenveel fanatieke dienstijver als hun puriteinse voorvaderen de
takkenbossen bij een heksenverbranding. Hun schrijfsels reiken niet verder dan
traumatische jeugdherinneringen, hun gedichten beschrijven de laatste vorm die
gezien werd onder narcotische stimulans. Ze liefhebberen met Zen en de Zohar,
zweven tussen Gurdjieff en een goeroe. Velen zijn de dragers van thyrsus, echter
weinig mystiek is er het gevolg van. Het Nirwana komt hun aanlokkelijk voor maar
is ontoegankelijk voor deze zenuwpatiënten, verward in emotionele dilemma's en
stuntelend met de materiële eisen van het dagelijks leven. De Troebadoers in T-shirts
zijn de slachtoffers langs de snelweg van evolutie. Ze hebben gezien dat de zon
Pisces verliet op weg naar Aquarius, en dit heeft hun verward. Als voortbrengsel
van de eigentijdse Zeitgeist zijn ze uniek in hun soort door hun grootscheepse
rooftocht op de gereedschapskist van kunstenaars en geleerden. De plundering
dient voor het lukraak-schieten in de richting van

*

De term ‘Way-Out’ wordt ongeveer vertaald door: bevrijd van een overbodige realiteit, het
beschrijft bijvoorbeeld de gemoedsgesteldheid waarin een musikus verkeert wanneer hij zich
van niets meer bewust is behalve de buitengewoon komplekse improvisatie die hij ten gehore
brengt. (Vertaler)
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een piramide = Out. De piramide stort in elkaar, want ze erkennen geen enkele
opzichter, en zo worden ze begraven onder een berg manuscripten, boeken over
esoterische wetenschappen, en blikjes verpulverde codeïne tabletten. Ze verdienen
'n onderscheiding voor hun koppige moed - ze gaan liever dood van honger dan
dat ze opgeven, maar ze zijn impotent zodra ze gekonfronteerd worden met de
uiteindelijke uitdaging: één mens ten opzichte van zijn vrijheid. Ze kruisen de tijd af
of gooien nog eens een bouwsteen in het wilde weg. In hun grafschrift werd reeds
voorzien door Abbé Constant, de vermaarde exponent en filosoof van het westerse
occulte denken, wiens werken destijds hun god-vader Arthur Rimbaud geïnspireerd
hebben. ‘Hij die een doodlopende weg betreedt moet op zijn schreden terugkeren
wil hij niet gebroken worden. Waarschuwt hem zachtzinnig, zolang hij u nog horen
kan, doch de menselijke vrijheid moet zijn beloop hebben. We zijn eenanders rechter
niet. Het leven is een strijdperk. Onderbreekt uw strijd niet om hen die sneuvelen,
maar kijkt uit dat gij hen niet vertrapt.’
De Way-Out impliceert een radikale en permanente verandering van het
bewustzijn, technische gevolgtrekking van de filosofische en religieuze
zelf-transformatieformule én van het Grote Werk. Een opmerkelijk voorbeeld van
een gemeenschap, toegewijd aan de Way-Out, is die van de Essenen. Hiertoe
behoorde ongeveer eenvijfde van het Joodse volk tussen 150 v. Chr. en 132 n. Chr.
Joshua Levy, die later Jezus Christus zou worden, was één van de leerlingen. De
Essenen beoogden de Goddelijke Vonk in de mens voor te bereiden op een terugkeer
naar het Oneindige Licht. Ingewijden die de hoogste graad bereikten verwierven
een volledige bevrijding van lichamelijk bewustzijn. Uit het lichaam getreden werd
het bewustzijn herboren tot een dimensie onbekend voor een normaal
hersenbevattingsvermogen. De kracht werd bevrijd van de vorm. Enoch wandelde
met God terwijl hij er niet was, toch was hij er, op een bepaald bestaansniveau is
hij aanwezig geweest, een bestaansniveau dat pas na jaren van voorbereiding en
devotie tot het Grote Werk begrijpelijk wordt. Zuiverheid in doelstellingen en volkomen
afzondering van de wereld waren typerend voor de mensen die zichzelf gekozen
geloofden door God teneinde de mensheid te geleiden langs het pad naar de
volledige heiligheid. Bij pantheïstische Grieken, die zo sterk aan het leven hingen,
leerde men hun die ingewijd waren in de Mysteriën zichzelf te bevrijden van het
Wiel opdat ze een harnas van bovennatuurlijke krachten zouden kunnen ontwikkelen
dat hun als ongekroonde koningen onder de mensen zou doen zijn. De zuilen van
Jakin en Boaz staan nog steeds in de occulte loges van Europa. De eeuwenoude
traditie van de Mysteriën, met inbegrip van de ons in het Babylonisch, Egyptisch,
Grieks en Hebreeuws overgeleverde kennis, werd aangevuld met de ontdekkingen
van de natuurwetenschappen en de psychologie. Niet alle piramiden zijn gedoemd
ineen te storten. In deze kolossale komplekse piramide schraapten de middeleeuwse
alchemisten hun gegevens bij elkaar ten tijde van hun poging om metaal in goud
om te toveren. De magiër heeft ook een paar schilfers te pakken gekregen waardoor
hij zijn honderd gezichtsveranderingen kon bereiken.
Het leven van Rimbaud voorziet in een van de meest dramatische voorbeelden
van een dweper met het occulte. Opgewekt door de openbaringen
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en beloftes van het werk van Abbé Constant waarin hij zijn diepste gevoelens en
wensdromen bevestigd vond, trachtte Rimbaud door een methodische wanorde van
de zintuigen het normale hersenbewustzijn volledig te overtreffen. Meer dichter dan
mysticus (óf grootheidswaanzinnige) erkende hij slechts de muze als enige opzichter.
Illuminations en Une Saison en Enfer vormen de piramide van zijn onsterfelijkheid.
Zes maanden nadat zijn been was geamputeerd stierf Rimbaud aan carcinoma. Hij
was toen zesendertig. Zijn geest beheerste het Parijs op het eind van de negentiende
eeuw, toen de magie, zwart zowel als wit, in theorie en in praktijk, de artistieke kern
besmette. Villiers de l'Isle schreef Axel, waarin de protagonisten twee magiërs zijn
die zelfmoord plegen teneinde een kuise liefdesaffaire te kunnen genieten plus
volledige afzondering van het leven te bewerkstelligen. Edeuard Dubus schreef zijn
beste toneelstuk onder invloed van de occulte dichter Stanislas de Guaita, ‘Guaita’,
schreef hij in een brief, ‘stelde me in staat om een God te worden.’ De besmetting
wordt besproken in Joris-Karl Huysmans' roman, Là Bas.
Yeats was vijfentwintig ten tijde van Rimbauds dood. Vergeleken met de satanische
onschuldige, maakt hij meer de indruk een vreesachtig vieille fille te zijn; toch was
Yeats net zo eksperimenteel, én volhardender, in aktiviteiten voorbij de astrale
regenboog. Hij opende deze deur niet door het gebruik van bedwelmende middelen,
maar door contemplatie en het kontakt met simbolen. Hij geeft in zijn dagboek
hiervan een idee wanneer hij beschrijft hoe hij door kontakt met het Tantrische
simbool voor vuur door het op zijn voorhoofd te drukken, hallucinerend, een
reusachtige Titan ziet opstijgen uit woestijnzandvlakten. Dat hij zijn hallucinaties, of
kunstmatig opgewekte visioenen in zijn poëzie verwerkte is heel duidelijk in het
chiliastische The Second Coming. ‘...een uitgestrekt beeld uit Spiritus Mundi /
Vertroebelt mijn blikken: daar in 't zand van d'woestijn / Een voorwerp van
leeuwenlichaam met 't hoofd van een mens, / Mij aanstarend leeg en meedogenloos
zoals de zon, / het beweegt langzaam zijn lenden, wijl rondom het / duizelende
schaduwen van verontwaardigde woestijnvogels.’ In zijn denkwijze ten opzichte van
het Grote Werk verschilt Yeats net zoveel van Rimbaud als bv. St. Theresa van
Lucifer. Voor Rimbaud was God de laatste konkurrent in een wedstrijd die de dichter
hoopte te winnen. Yeats kende geen grotere overwinning dan mee-te-mogen-doen
aan die wedstrijd. Hij smeekt ‘geleerden die in Gods heilige vuur staan’ hem te
onderwijzen ‘in de kunstgreep naar eeuwigheid’. Op zijn vijfendertigste laat hij zich
opnemen in Mac Gregor Mathers occulte orde van de Gouden Morgenstond om
zich geheel aan zelf-transformatie te kunnen wijden. Zijn studies en ervaringen
werden verwerkt tot poëzie en gewetensvol toegepast in het dagelijks leven, een
en ander culmineerde tot een geïnspireerd, in het esoterisch symbolistische genre
thuishorend prozawerk: A Vision, dat verscheen in 1917. Niettemin, in dat zelfde
jaar, in zijn levensbeschouwing Per Amica Silentia Lunae klampt hij zich weer vast
‘aan een soort simpele vroomheid zoals men die bij oude vrouwen aantreft’. Wanneer
Yeats het Oneindige het hof maakt, Rimbaud daarentegen randt het aan. Les Lettres
du Voyant past in onze tijd van omwenteling, zowel door de dringende
noodzakelijkheid als door zijn krachtdadige beeldenstorm. Hij die de bliksem hanteert
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zou weleens de eerste kunnen zijn die de duif van de ark uitzendt.
In het werk van William Burroughs wijzen drie wegen naar de Way-Out: de heroïne,
het seksuele, en de taaleksperimenten. Zo schrijft hij in Naked Lunch: ‘Als alle plezier
ont-spanning betekent, junk ontlast van het hele levensproces door het uitschakelen
van de hypothalamus die het centrum is van de psychische energie en het libido.’
‘De verslaafde loopt op junk-tijd. Zijn lichaam is zijn klok, en de junk stroomt
erdoorheen als door een zandloper. Tijd betekent alleen dan iets als het in verband
staat met zijn behoefte.’ Door de tijd terug te brengen tot behoefte aan junk, poogt
de verslaafde, net als de mysticus, de psychologische herinnering te overwinnen,
echter waar de mysticus handelt uit liefde voor, of in overeenstemming met, een
hogere doelstelling, kent de verslaafde slechts één doelstelling: verwerping van
deze wereld. Geen van zijn ervaringen in de junk Ruimte-Tijd dimensie doet hem
ertoe neigen de reis zonder krukken te volbrengen. Hij vertoeft in het vagevuur van
het Nirwana, de grijze wereld van niet-zijn. Hoewel hij de verslaving betreurt, geeft
Burroughs toch de voorkeur aan deze grijze wereld. Er is een troost: de hipster met
zijn verslaving is verslaafd en weet dat hij verslaafd is! De square die vlijtig Time
Magazine en de London Times leest gelooft-dat-hij-vrij-is. Maar voor dat ene
zichtbare monster dat de hipster op zijn schouder meetorst, heeft de square er wel
duizend onzichtbaren. Er zijn feiten die erop wijzen dat de verslaafde een volkomen
bevrijding van zijn bewustzijn kan bereiken. ‘Waar gaan zij toch naar toe wanneer
ze wegwandelen en hun lichaam achterlaten?’ vraagt hij zonder antwoord te geven
in Naked Lunch. Hoewel hij deze wereld onwerkelijk en onwenselijk vindt - ‘Maya
Maya het is allemaal showbusiness’ - wordt er geen voorbeeld van een ‘wenselijke’
wereld gegeven. Godsdiensten, esoterisch en exoterisch, zijn een onderdeel van
het spektakelstuk, hetgeen hij op een briljante wijze illustreert in het hoofdstuk ‘The
Prophet's Hour’ (Naked Lunch). In één zin somt hij zijn ideeën over een hogere
realiteit op. ‘“Als god iets beters maakte, hield hij het voor zichzelf,” zei de matroos
altijd.’
Beschrijvingen van en verhandelingen over seksueel gedrag beslaan ongeveer
de helft van Burroughs' werk. Hoe ver Out de verslaafde ook gaan moge, hij blijft
er zich rekenschap van geven, bewust of onbewust, dat de seksualiteit het laatste
anker is dat hem nog weerhoudt van volledige bewustzijnsbevrijding. De seksuele
behoefte is de kern van het psychologische geheugen. Het is de laatste en moeilijkste
verslaving om af te komen, zelfs in een wereld waar de enige realiteit de junk is.
The Ticket That Exploded bevat de volgende opmerking, toegeschreven aan een
ontdekkingsreiziger op weg naar Ward Island in het jaar 1862: ‘Dieper en dieper
afglijdend in seksuele deliria - Bezeten door fantasieën van gehangen worden en
dood in orgasme.’ Naked Lunch kent twee passages waar de zaaduitstorting van
een gehangene de klimaks vormt. Ik houd me hierbij aan de uitleg die Burroughs
zelf van deze passages geeft namelijk als een satire tegen de doodstraf (Deposition:
Testimony Concerning A Sickness, Evergreen Review No. 11 en Randstad No. 9).
Hij legt de obsessie nog beter uit in zijn werk, ‘Nou kijk, ik zal het je zeggen en ik
ga het je langzaam zeggen - Dood is
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orgasme is wedergeboorte is dood in orgasme is ... de gehele geboorte-dood-cyclus
van de aktie,’ kleppert hij eruit in The Ticket That Exploded. Hetzelfde thema nu
behandeld op een iets meer verheven manier in The Soft Machine: ‘Hij die gezuiverd
is kiest iedere maand een jongeling; deze wordt ingemetseld in een kristallen
kamertje dat gegrondvest is op de eerste halswervel. Muren met in spijkerschrift
uitgehakt de sex-patronen en deze muren draaien langzaam onder stille hydraulische
druk in het rond. Aan het einde van de maand wordt de jongeling op een bloemenboot
door de straten gevoerd en ceremonieel gehangen in The Limestone Ball Court,
aangenomen wordt dat al het menselijk slechte van De Gezuiverde afgenomen
wordt en sterft in De Jeugd op het moment van orgasme en dood.’ De aansporing
is om de seksualiteit geheel te overwinnen, echter Burroughs' vorderingen in de
nieuwe bewustzijnsgebieden leiden uiteindelijk tot niets anders dan de dood; hij is
geobsedeerd, zelfs uit godsdienstig oogpunt, door de fantasie van de zaaduitstorting
van een gehangene, waar immers de seksualiteit uiteindelijk overwonnen is met als
inzet het leven. Onveranderlijk beschrijft hij het orgasme als poging om het gehele
lichaam te legen door de penis, maar het lichaam is een terugkerende bezoeking.
Hij noemt een gedeelte van Naked Lunch ‘Lazarus Go Home’. Een buitengewoon
goede passage geeft zijn meest konsekwente zienswijze van een orgasme weer.
Mark heeft zojuist Johnny verleid (Naked Lunch): ‘Een trein raast door hem de
stoomfluit gilt... raketten barsten boven olieachtige lagunen... kermisattrakties gaan
open in een doolhof van vieze prenten... ceremonieel kanonschot in de haven...
een schreeuw schiet weg door een witte ziekenhuisgang... langs een brede stoffige
straat tussen palmbomen, fluitend over de lege woestijn zoals een kogelschot
(aasgiervleugels wieken donker in de droge lucht), komen duizenden jongens
plotseling in bijgebouwen, grauwe openbare-school-w.c.'s, zolders, kelders,
boomhuizen, kermissen, verlaten huizen, kalkstenen grotten, roeiboten, garages,
schuren, rommelige winderige buitenwijken achter muurtjes van harde klei (geur
van uitgedroogde uitwerpselen)... zwart stof blazend over magere lichamen van
koper... gerafelde broeken gezakt tot op gebarsten bloedende blote voeten... (daar,
waar de aasgieren vechten om vissekoppen)... bij oerwoudlagunen, venijnige vissen
happen naar het sperma dat op het zwarte water drijft, zandvliegen bijten in koperen
kont, brulapen als wind in de bomen (een land met grote bruine rivieren waarop
hele boomstammen drijven, helder gekleurde slangen in de takken, nadenkende
vosapen kijken naar de kust met droeve ogen, een rood vliegtuig tekent arabesken
in die blauwe substantie lucht, een ratelslang valt aan, een kobra richt zich op,
spreidt zich, spuugt wit gif, paarlen en opalen schilfers vallen in een trage geluidloze
regen door een lucht zo licht als glycerine). De tijd springt voort als een manke
typemachine... [ik sla nu twaalf regels over]... Hij staat schreeuwend op, zwart bloed
spuit traag van zijn laatste erektie, een bleek wit standbeeld, alsof hij geheel over
het Grote Hek gestapt was, er onschuldig en kalm overheengeklommen was zoals
een jongetje over het hek klimt om aan een verboden vijver te vissen - in een paar
sekonden vangt hij een reusachtige snoek -. De Oude Baas komt dan vloekend en
zwaaiend met de riek uit zijn zwarte hutje stuiven en het jongetje vlucht, lachend,
over de Missouri-akkers -
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onderweg vindt hij een prachtige roze pijlpunt en hij pikt hem op terwijl hij voortrent...’
Deze geografische landschappen en jeugdherinneringen vormen het panorama van
een psychologisch geheugen waar de verslaafde doorheen raast in de ‘flitslamp
van orgasme’. De door een orgasme geïnspireerde oproep van het verleden doet
denken aan de ervaring van De Quincey wiens droompatroon tijdens de laatste
jaren van verslaving bestaat uit een jeugdherinnering aan het meisje dat gered wordt
van verdrinking (The Confessions of An English Opium Eater).
‘Een proces van strijden en dodelijke verstikking werd halfbewust ervaren. Een
plotselinge dreun klaarblijkelijk op of in de hersenen stopte dit proces, waarna er
opeens geen lijden en geen strijd meer was; opeens één kort ogenblik een
verblindende stroom licht; direkt daarna kwam de plechtstatige apocalypse van het
gehele verleden leven... Ze zag in één ogenblik haar hele leven, gehuld in de
vergeten incidenten, voor haar uitgestald in een oneindige spiegel, niet het ene
incident na het andere, maar alles tegelijkertijd; en ze had ineens een vermogen
waardoor ze alles tot in elk detail kon bevatten.’
Sex is voor de verslaafde een gewelddadige terugkeer naar zijn vroegere leven;
op het moment van orgasme breekt hij door de spiegel van lijden en strijd, en even
ziet hij een overweldigend licht.
The Soft Machine begint met een oorlog tussen de twee geslachten waardoor de
planeet zich in tweeën splitst. Burroughs' ‘voorspelt’ een verandering van het
mensenras door: de seksualiteit - ‘Verander door deze openingen je lichaam.’ Zijn
seksuele akrobaten: androgynische delinkwenten. Hij parodieert zijn profetieën door
de veelvuldige metamorfosen in krabben en duizendpoten waar zijn ‘karakters’ zich
aan moeten onderwerpen. Sex in het Burroughs-universum is voornamelijk
homoseksueel. Daar waar er vrouwen aan te pas komen zijn ze gewapend met
namaak-penissen. De normale vrouw is schadelijk daar zij de Way-Out in de weg
staat. Door het mannelijk zaad te bevruchten, zet zij kracht om, en vast, in de vorm.
De moederschoot ontsluit zowel de wieg als de doodkist. In The Ticket That Exploded
bevredigen twee jongens elkaar terwijl ze op de kermis in het grote rad zitten; de
bedoeling van zulke oefeningen is om gedurende het orgasme behoed te zijn voor
de invasie van het sentimentele virus. Het vrouwelijke orgasme hangt af van een
totale geestelijke overgave tijdens het orgiastisch proces. Het is haar eis dat een
man zich ook volledig geeft opdat de kracht onder haar heerschappij verzekerd zal
blijven.
Wanneer sex niet priapisch, niet zuiverend, niet onderhoudend of niet
eksperimenteel is, is het alleen nog maar walgelijk. De mysticus geselt zijn lichaam
omdat het hem terughoudt van een bedoelde bestemming. De geselingen bij
Burroughs zijn veel heftiger (en veel origineler), maar blijken toch uiteindelijk
nutteloos. Echter als er geen bepaalde bestemming is die men wenst te bereiken
keert men vanzelf onherroepelijk terug naar het punt van uitgang. Het is niettemin
begrijpelijk dat eenieder die de kursus seksueel eksperimenteren onderneemt, zoals
Burroughs die uitstippelt, beslist kuisheid zal bereiken door verzadiging (als het al
niet ergens anders door is).
Kuisheid, en niet onderdrukking, heeft een permanente verheffing van het
bewustzijn tot gevolg. Burroughs heeft in ieder geval de doodsklok geluid over de
typisch twintigste-eeuwse literaire gepreoccupeerdheid met seksuele
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vrijheid en seksuele afwijkingen. ‘Een kosmisch geograaf met enig objektieve
belangstelling voor de mens, zou onze soort zien als niets anders dan een zeer
goed georganiseerde huidkanker die met toenemende snelheid het aardoppervlak
vernielt, totdat, op de helft van de zesde decade, een moment van climax nadert.’
Aldus Carlton Coon in The Story of Man. Misschien heeft Burroughs vroeger
mogelijkheden gehad om een kosmisch geograaf te worden, vijftien jaar verslaving
de

aan heroïne heeft het tot in de n graad gerealiseerd.
De wereld van het niet-zijn kan dan nog zo grijs zijn, het gezichtspunt is altijd
aeriaal etherisch. Naked Lunch is zowel een bijdrage aan, en een symptoom (plus
illustratie) van de climax. Bij tijden voelt de lezer zich alsof hij ingewijd wordt in
Burroughs' ontvluchtingsplan. Boosheid en afschuw hebben de overhand,
gecontrapuncteerd met bittere wanhoop en stormen zwartgallig gelach. Feiten en
fantasie, objektieve inspekties en subjektieve gruwelen zijn kundig doorééngeweven.
Zijn eigen ervaringen als verslaafde zijn brandstof op het vuur van zijn aangeboren
gepreoccupeerdheid met vernietiging. Een paranoïde waanzin woedt door de
brandende ijsscheuren van zijn krankzinnige brein. ‘Ta mémoire et tes sens ne
seront que la nourriture de ton impulsion créatrice,’ vermeldt Rimbaud in Illuminations.
Parallellen met Rimbaud komen veelvuldig voor. Rimbaud voorspelde de tijd van
een universele taal. In Naked Lunch is het argot van de verslaafden en
homoseksuelen getransformeerd tot een duister Esperanto. Burroughs' surreële
landschappen en verminkte afbeeldingen echoën Rimbauds universum: ‘Aasgieren
tekenen zich af boven het zwarte moeraswater en afgeknotte cipressenstronken.’
‘Zijn gezicht is oneindig, onbeweeglijk zoals een Chimu-begrafenis urn.’ ‘Een
reusachtige aandoenlijke kikker verheft zich langzaam uit het water, op een
modderbank het clavichord bespelend.’
Drie jaar voor zijn dood schreef Rimbaud vanuit Harrar naar huis en verzocht om
wetenschappelijke boeken. Waarschijnlijk had hij, als hij niet zo jong gestorven was,
en doorgegaan zou zijn met schrijven, deze nieuwe kennis verweven in later werk.
Op onnavolgbare manier absorbeert en demonstreert Naked Lunch gedeelten uit
Grey Walters The Living Brain. Als een genie eclectisch is, komt het mij voor dat
Burroughs een geschikte kandidaat is; men denkt onwillekeurig aan Rabelais. Net
als Rimbaud houdt Burroughs ervan ‘op het publiek’ te spelen. Hij heeft een
delinkwentenplezier in stoere taal en politiediefsituaties, neem bijvoorbeeld de
stereotype, evenwel wonderbaarlijk authentieke, scène tussen O'Brien en Hauser
aan het einde van Naked Lunch. Misschien vervelen uiteindelijk zijn altijd weer
terugkerende grapjes - ‘Take your business to Walgreens’, maar soms ook kunnen
wij het stiekem doch dreunend gelach meegenieten tussen hem en een van zijn
zeer vele persoonlijkheden. Indien Les Chants de Maldoror herschreven zou zijn
door Raymond Chandler en gerangschikt door de Marx Brothers zou het resultaat
Burroughesque zijn. Nog meer dan het, op Rimbaud lijkende,
aanspreken-op-het-visuele-voorstellingsvermogen is Naked Lunch een auditieve
ervaring; (net als Finnegan's Wake en The Waves van Virginia Woolf).
Naked Lunch niet horen is hetzelfde als het niet lezen. De verslaafde wordt evenals
een schizofreen achtervolgd door stemmen uit een vroeger leven.
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De stemmen in Naked Lunch zijn verwrongen van geluid en demonisch in intensiteit.
Het ritme van Burroughs is typisch dat van de spreektaal: zuur, lakoniek, en een
beetje vermoeid. Naked Lunch opent met een onvergetelijke toonval die verder het
overheersende geluid van het boek bepaalt: ‘Ik voel hoe de hitte op-me-af
om-me-heen komt, ik voel hoe ze daar bezig zijn, hoe ze hun “devil doll stool pigeons”
[verklikkers] opstellen, “croon'end boven mijn lepel en injektiespuit die ik weggooide
op het Washington Square Station, spring over een tourniquet en vlieg twee
verdiepingen lager langs de ijzeren trappen, en haal net een “uptown A”-trein...
Jong, knap, “crew cut”, Ivy Leaque, reclame-chef-achtige nicht houdt de deur voor
me vast. Ik ben blijkbaar zijn idee. Je kent dat type wel: zo'n gevierde jongen bij
bartenders en taxichauffeurs, pratend over rechtse hoeken en de Dodgers, en hij
noemt de buffetjongen bij Nedick's bij zijn voornaam. “Een echte klootzak [asshole]”.
En net op tijd komt die “narcotics dick” [detective verd. midd.] in een witte regenjas
(stel je voor: iemand achtervolgen in een witte regenjas. Probeert eruit te zien als
een flikker denk ik) op het perron. Ik hoor al hoe hij het zou zeggen, mijn uitrusting
in zijn linkerhand en de rechter op zijn blaffer, “Ik geloof dat je wat hebt laten vallen,
vriend”.’
Burroughs de verslaafde helpt Burroughs de schrijver om zijn vroegere leven te
reconstrueren, zoals de gefragmenteerde stukjes in een mozaïek passen. De
spreektaal is op zichzelf een gedeelte van het mozaïek. Hij goochelt met de stukjes
en rangschikt ze. In zijn isolement kan hij hartstochtelijk zijn, en bovendien
eksperimenteert hij veelvuldig. Zo bedient hij zich van de zg. ‘cut-up’ methode, een
verdere ontwikkeling in het surreële taalgebruik. Hij neemt bladzijden van zijn
manuscripten, verdeelt deze in kolommen, schuift ze door elkaar, en herschrijft de
nu ontstane orde. Hij is slim genoeg niet zijn origineelste en sterkste werk aan de
schaar te onderwerpen, maar beperkt deze oefening tot zijn laatste twee boeken
waar zijn eigen inspiratie duidelijk verminderd is. De verwoestende razernij van
Naked Lunch degenereert dan vaak tot onvolwassen vuilpraterij en in The Soft
Machine en vooral in The Ticket That Exploded is de geroutineerde beeldspraak
meermalen uit de lucht gegrepen en wordt tot vervelens toe herhaald. Het direkt na
elkaar lezen van de beide boeken betekent een gedwongen (lijdensweg) lobotomie
onder de handen van Fingers Schafer in Naked Lunch. Het gebruik van de ‘cut-ups’
is een gedeelte van de methodische wanorde van het normale bewustzijn; een
bewust ondermijnen van de associatiekanalen ten dienste van de Way-Out. De
waarde is meer chirurgisch dan poëtisch. De ‘cut-ups’ zijn taalkundig het meest
effektief als de woorden, voorzien van vleugeltjes (kunstmatige weliswaar), even
autonoom als voorwerpen in een Dalilandschap door het perspektief van een
bladzijde vliegen. Ik citeer van ‘survivor, survivor’, een opvallend goede passage in
The Soft Machine: ‘In de bergpas sprong een mopperende ziekte in onze kelen,
hoestend en spugend in de zilveren morgen. IJs groeit in onze botten. De meeste
aapachtigen stierven daarginds op de boomloze hellingen. Stomme dierogen
brachten op “mij” de ziekte van deze witte tijd-grotten bevroren in mijn keel om daar
in de warme stoomlanden het spugende gezang van 't nieuwe uit te broeden.
Scharlaken barst tot ei vlees. Achter de passen kalkstenen hellingen uitvloeiend in
de hoog groene savanna en een graswind speelt met
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onze genitaliën. Kwam aan bij een moeras gevoed door warmhete bronnen en
gletsjerijs. En viel in de vleeshopen. Zieke apen spugen bloedlach. [Ik sla nu tien
regels over]. Vingers en tong wrijven over het door gelei bedekte oppervlak. Lichaam
smelt-plezier weerklinkt in de warme modder. Totdat de zon onderging en de blauwe
wind van stilte de menselijke gezichten en haren beroerde. Toen we uit de modder
opstonden waren we naamloos. [Een “cut-up” volgt direkt.] In bergpas de
mopperende poolbloemen. Windvlagen van ijs. Onze botten en het meeste van het
aapachtige voelden we nog. Onzichtbare hellingen. Spugen de bloedbochten
menselijk onze botten buiten het brandpunt. We stierven daar boomloos. Wasten
het haar en apevlees alle ogen. “Mij” stond daar naakt in mensenlichaam. Grotten
bevroren in mijn keel. Groene gelei zacht tentvlees. Gezang van 't nieuwe barst
onze genitaliën. Kalkstenen hellingen bedekken onze lichamen smeltend in savanna
en grasmodder. [Ik sla nu veertien regels over.] De sprekende ziekte had naam.
Het geluid stond naakt in het gras. Muziek bubbelend in het bloed, trillend kikkerdril
en geluid door onze kelen en “swap” we hadden namen voor elkaar. Schuchter
flikkerend gelach en lachend wasten we onze haren af. Naar beneden tot zijn
genitaliën. Menselijk versmolten onze lichamen in daar waar we eruit kropen.’
Een nerveus Dali-achtig landschap kan echter even dekoratief zijn als een
Watteau, hoe gekweld het ook moge zijn door nostalgieke gevoelens. Daar waar
Burroughs de woorden even klinisch hanteert als een nijptang slaagt hij er niet in
het bewustzijn van de lezer te overrompelen, wat ook niet kan door gegoochel met
woordjes, maar slechts met de zweepslag van dichterlijk meesterschap: de eruptieve,
zwarte, niet te beteugelen woede, de volmaakte anarchie die bijvoorbeeld brandt
door de bladzijden van Naked Lunch.
In welk rijk Burroughs uiteindelijk door de eksperimenten op zichzelf terecht zal
komen valt niet te bepalen; hij bereikte echter de Way-Out al door en in zijn werk;
Naked Lunch is de overwinning van kracht op vorm. De bliksem sloeg in, en etst
het patroon op de boom.
Een atmosfeer bevolkt met onzichtbare, vijandige krachten die de mensen in bezit
nemen, dat is het universum van Burroughs, een nachtmerrieachtige travestie in
gnosticisme. Het Nova-gespuis in The Ticket That Exploded is er een voorbeeld
van. Op de top van de gnostische krachten-piramide vindt men de Hoofdgod; op
de top van de Burroughs-piramide vindt men Grote Junkie, de almachtige, parasitaire
bestuurder. Onder de oppervlakte-fantasie van de paranoïde verslaafde ontdekt
men een aangeboren en grondig gewaar-zijn van de krachten van Goed en Kwaad.
Gnosticisme vormde de crux van de esoterische christelijke kerk; de sekten en
geschriften werden meedogenloos vervolgd door de exoterische christelijke kerk,
van oppermacht verzekerd door de geest van de massa te konditioneren aan een
konventionele moraal. De intellectueel en de bohémien bevrijden zich door de rede;
zij verwerpen de konventionele moraal maar het is niet noodzakelijk dat zij deze
overtreffen. Als deze nieuwe poorten van het bewustzijn zich ontsluiten, dringt de
verslaafde door tot de astrale regenboog en moet de legers van agenten die de
scepter zwaaien over de wereld ondervinden. Zoals een ingewijde is het hem mogelijk
zich toegang te verschaffen tot arcane (geheime) kennis. Burroughs zou het met
de uitspraak van Sint
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Paulus eens zijn die zegt ‘wij strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen
prinsdommen, tegen machten, tegen de heersers over de hel van deze wereld’.
Burroughs biedt verscheidene mogelijkheden van psychische superioriteit als
middel om de heersers te bestrijden. Zijn fantasie en humor versluieren zowel als
weerspiegelen zijn hartstochtelijk en diepste geloof dat alleen een transformatie van
de menselijke geest alle krachten van het kwade kan wegschoffelen. Hij komt onder
de indruk door de Latah, ‘een gesteldheid die voorkomt in Zuidoost-Azië,’ ‘Latahs
verplichten zich tot het imiteren van elk denkbeeld zodra dit onder hun aandacht
komt, ze knippen dan met hun vingers of roepen luidkeels. Een vorm van onvrijwillige
dwanghypnose’.
‘De Latah imiteert al zijn expressies en gewoontes tot hij al het persoonlijke uit
zichzelf weggezogen heeft, zoals een buiksprekerspop... “je hebt me alles
onderwezen wat je bent, ik heb een nieuwe amigo nodig.” En de arme Bubu kan
niet meer voor zich zelf antwoorden, want hij heeft geen zelf meer!’
In ‘The parties of Interzone’, een gedeelte uit Naked Lunch, geeft hij een grondige
uiteenzetting van zijn eigen (soort van) para-psychologie. Hij presenteert de
‘Liquefaction (vloeibaar maken) Party’ die ‘behalve voor één man, volledig uit bedrog
bestaat, het is niet duidelijk tot aan de uiteindelijke absorptie wie door wie bedrogen
wordt’. En de opmerkelijke Divisionisten die gedeelten van hun eigen lichaam
afsnijden waarna identieke tweede exemplaren weer aangroeien. ‘“Zover als het
oog kon zien, niets anders dan tweede exemplaren,” zei hij [“een cretinse albino
caid”] terwijl hij op zijn terras rondkroop en sprak in een hoog insektengetsjilp. “Ik
hoef hier niet rond te sluipen als een naamloze klootzak, tweede exemplaren
kwekend in mijn zinkput en ze eruit smokkelend, vermomd als loodgieters- en
boodschappenjongens. Mijn tweede exemplaren, stralend van schoonheid, zullen
niet verpest worden door plastische chirurgie en barbaarse bleek-processen. Ze
staan daar naakt en duidelijk zichtbaar in de zon en iedereen mag ze zien,
witgloeiend liefderijk in lichaam, gezicht en ziel. Ze zijn in mijn verbeelding gegroeid
en het deed mij plezier ze op te voeren en geometrisch te vermenigvuldigen want
zij zullen de aarde erven.”’
Wie u ook bent en waar u zich in het universum van Burroughs ook mocht
bevinden, L'enfer c'est toujours les autres. Zijn para-psychologie wordt het beste
beschreven in het gargantische portret van De Oude Dokter in The Ticket That
Exploded. Op één niveau is de dokter en ‘the marks’ (slachtoffers, gedoodverfden,
onnozelen, doelwitten), de junkie tegenover de ‘fuzz’ (politie, detectives), op een
ander plan de vertegenwoordiger van een nieuwe soort mens tegenover de oude
levensvormen. ‘De Oude Dokter waggelde naar buiten op het platform - Toen hoorde
hij de schreeuwende “marks” en hij bracht zichzelf tot kalmte en spande zich met
alles dat in hem was en stond kaarsrecht en kalm en grijs als een wijze oude rat en
hij lichtte zijn gladde oude blauwe handen op over al dat vuil en hij liet ze zakken
langzaam in de ondergaande zon terwijl hij de “marks” voelde, zo akelig, en ze
stonden daar stil zijn handen, koud om hun polsen en enkels, handen koud en blauw
zoals vloeibare lucht om een pols en een enkel zojuist ingevroren in een zware
blauwe mist van gevaporiseerde bankbiljetten Als je daar naar buiten komt voor de “marks” en in paniek zou geraken en
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hun zou proberen te antwoorden - Nou - We praten daar niet over - Kijk de Oude
Dokter laat al die beschuldigingen en haat rustig over zich heen gaan en gebruikt
het allemaal - Dus hoe luider ze schreeuwen en hoe harder ze opdringen des te
sterker en “cooler” de Oude Dokter is - Ja, zoon, dat is wanneer je ze “cool” behandelt
- Als je het allemaal aanhoort gaan ze nog luider schreeuwen en harder opdringen
en dan ben je weer sterker en “cooler” - En dan zijn ze opeens rustig - Ze hebben
niets meer te zeggen en niets meer om het mee te zeggen - Je hebt het allemaal
weggenomen alles alles heb je? (Goed, behalve dan voor de volgende “pitch”
[salestalk, verkoop] - Nou daar staan ze dan als dummies (het zijn dummies) en je
laat je zware koude handen door hen heen vallen - Klunk - Koude minerale stilte
als het woordstof loslaat van de gedemagnetiseerde toonbeelden-’
Alle takken van de menselijke kennis inspireren tot onverwachte ontwikkelingen
in het Burroughs-gezichtsveld. Hij kan even beschaafd en vol vertrouwen zijn als
Madame Blavatsky die probeert de kosmos in haar hand te houden. Zijn fundament
is een blauwdruk van de geest die altijd één stapje verder is, een geest die weet en
zich niet laat weten. Een waakzame, breekbare geest, zo helder als een diamant,
en zo objektief als een spiegel. Het is de geest van een authentieke hipster die
geleerd heeft alles in de gaten te houden, en af te wachten. Als je weet wat er te
koop is, weet je ook dat je het zeer ‘cool’ moet spelen, beweert Burroughs
nadrukkelijk.
Burroughs gelooft in het schrijven als een middel naar de Way-Out; ‘literatuur’ heeft
hem nooit geïnteresseerd. Hij wantrouwt de taal als besturingsinstrument. Hij heeft
lak aan konventionele zinsbouw, zijn gebruik van argot, en zijn mechanische ‘cut-ups’
wijzen op zijn persoonlijke overtuiging dat verbale kommunikatie ongewenst en uit
de tijd is: ‘Veeg het woord uit.’ Letterlijk anarchistisch heeft hij een geniale
anarchistische literatuur gecreëerd. Zijn uiteindelijke voorschriften zullen de
eksperimenterende schrijver en de begaafde illuminati onder de Troebadoers in
T-shirt interesseren. ‘Er is maar één ding waar een schrijver over kan schrijven: DAT
WAT HIJ GEVOELT OP HET MOMENT DAT HIJ SCHRIJFT.’ ‘Ga terug naar Stilte. Wees Stil.
Vanuit Stilte herschrijf de Boodschap die je bent.’ Zich te koncentreren op dat wat
men gevoelt op het moment dat men schrijft is een oefening in objektiviteit en
afzondering. Een centrale ‘IK’ wordt langzamerhand gekonstrueerd waarop de
piramide van geest en herinnering zich optrekt naar zijn top en de top bereikt.
Als De Quincey's verdrinkend meisje begiftigd was geweest met literair talent zou
ze misschien het boek geschreven hebben dat Burroughs zich voorstelt. Zichzelf
te herschrijven vanuit Stilte is een direkte aanval op de voortbrengselen van de
psychologische herinnering; een poging de beelden en stemmen die ons gevormd
hebben uit het bloed en de hersens te bannen. Eén boek is er nodig, dat waarin de
schrijver gekonfronteerd wordt met de afgrond van het gekonditioneerde zelf en
deze afgrond dan oversteekt. Je est un autre. In deze voorschriften zowel als in zijn
para-psychologie, geeft Burroughs de meest voor de hand liggende en toch meest
revolutionaire oplossing voor de malaise van het gesplitste zelf. Daar waar de as
van het bewustzijn zich afsplitst van het funktionerende zelf bereikt men het soort
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krankzinnigheid, beschreven in de eerste regels van Ginsberg's Howl. Klinisch noemt
men deze climax schizofrenie. Wilhelm Reich merkt op in Character Analysis dat
zolang de schizofreen geen geval voor de dwangbuis is, het niet alleen een intens
scherpzinnige geest betreft, maar ook een prototype van de geëvolueerde westerse
psyche. Burroughs stelt dat waar de centrale ‘IK’ geamputeerd is niet noodzakelijk
krankzinnigheid of emotionele wanhoop het gevolg hoeft te zijn; de buitengesloten
‘ik’ kan een nieuw, onschendbaar centrum van afstandsbediening bereiken. In het
geleiden van de prozaschrijver naar de zelfkennis en het gebruik-van-zichzelf, dat
typerend voor de dichter is, gehoorzaamt Burroughs de boze geest van de dringende
noodzaak die raast en tiert door zijn gehele werk. Krankzinnig en ijlhoofdig, vaak
inkonsekwent en onbegrijpelijk, is deze boze geest altijd doodserieus en kwaadaardig
moralistisch. Zij die ertoe neigen geheel en al Out te gaan, zouden beter direkt naar
Salomons Tempel kunnen gaan. Het enige resultaat bereikt door privé-individuen,
strevend naar hun eigen uiterste einde (misschien alleen omwille van het
eksperiment, evenwel de volledige desincarnatie van het bewustzijn praktizerend)
zal óf krankzinnigheid óf occulte oorlogvoering zijn.
‘Antagonisme’ zoals de Abbé Constant konstateerde in La Haute Magie ‘is de
noodzakelijke konsekwentie van meerdere Goden.’ Om de evenwichtiger
voorschriften van Burroughs op te volgen, te vervullen, om te schrijven als een werk
op zichzelf, heeft men het geloof in een hoger principe nodig. Haat kan galvaniserend
werken, maar haat inspireert niet. Zo maar in het wilde weg naar het Out streven
eindigt in een cul-de-sac.
Zonder geloof, al is het maar latent, in spirituele regeneratie kan er geen
zelf-transformatie plaatsvinden. Er is geen hergeboorte waar geen liefde is; zonder
liefde kunnen we alleen de ene vorm van chaos voor een andere uitwisselen. Voor
Burroughs is alle liefde sentimenteel; om uitentreuren hierin te volharden, vooral in
het gedeelte ‘do you love me?’ in The Ticket That Exploded, is zichzelf onderwerpen
aan een lading emotionele onvolwassenheid. Zich te ontdoen van deze krachten,
zoals we uit onze zakken het stof van een gekonditioneerd-zelf schudden, bereiden
we ons voor om ons van alles behalve liefde te bevrijden. Het liefhebben te leren
en onder elkaar te verkeren door liefde zou wel eens een levenstaak kunnen
betekenen. Het is een werk van zelf-transformatie. Hoe groter het aantal van de
illuminati die het schrijven op deze manier benaderen, hoe toegankelijker en
doelbewuster wordt het werk. Wat Burroughs ook (persoonlijk) tot schrijven bewogen
mag hebben, het valt niet te ontkennen dat wij langs de winderige straten van de
ziekelijk grijze junkie-ochtendmist een echo horen van Rilke's Duino Treurzangen:
‘Aarde, is dat niet wat je van ons wilt: een onzichtbaar weer-oprijzen in ons? Is dat
je droom niet, op een dag onzichtbaar te worden? Aarde! Onzichtbaar! Wat is je
meest dringende kommando, als het niet transformatie is? Aarde, jij lieveling, ik wil!’
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Laurens D. Vancrevel
Bekomst van de avant-garde
Zonder te willen onderschrijven wat Constant Nieuwenhuys in zijn artikel Opkomst
en ondergang van de avant-garde (Randstad 8) verstaat onder het begrip
avant-garde, onder de invloed van socialisme en kapitalisme op de kreativiteit, onder
de ‘revolutionerende werking’ van de massa-jeugd en het verband tussen hun
agressiviteit, welvarendheid en mogelijke kreativiteit, geef ik gaarne slechts enkele
aanvullingen op wat hij zegt over het surrealisme.
Het lijkt mij verwarrend om het surrealisme onder te brengen bij de term
‘avant-garde’ omdat dit woord meestal wordt gebezigd voor een zeer bepaalde
estetisch-artistieke tendens gedurende de jaren '20, een schoonheidskultus die door
de surrealisten op goede gronden heftig werd verworpen; dit uit afkeer van alle zg.
‘absolute’ kunst, samen te vatten met het begrip ‘l'art pour l'art’, een steriel standpunt
dat zij wel het minst wensen te verdedigen - dit in sterk kontrast met wat Constant
stelt (p. 21); en een surrealist doet niet alleen ‘afstand van zijn genie’, ook wordt de
kunst voor hem slechts middel, - een van de beschikbare middelen (waaronder ook
het spel en de erotiek) met als doel iets, dat inderdaad kan worden aangegeven
door ‘nieuwe en veel grotere vrijheid’; maar daarvan is hij niet alleen ‘profeet’ voor
het publiek, doch tevens de onmiddellijke schepper voor zichzelf, middels zijn spel,
hartstocht, kreativiteit, enz.
Het wordt niet geheel duidelijk wat Constant bedoelt met: ‘de vlucht in de
“surrealiteit” is er niet minder een vlucht om uit de werkelijkheid’; wat hier te verstaan
onder ‘werkelijkheid’, wat onder ‘surrealiteit’? De surrealist leeft IN de surrealiteit,
die voor hem de werkelijkheid IS, en allerminst utopie; hij acht het realiteitsbesef
van de rooms-katoliek, de existentialist, de materialist en de kommunist juist irreëel,
- en het lijkt mij gemakkelijker te bewijzen dat deze laatsten méér dan de surrealisten
uit de werkelijkheid vluchten.
Ik acht het een misvatting om de droom te beschouwen als een onoverdraagbaar,
hiper-individueel gebeuren, omdat de droomsimbolisering veeleer wijst op een
gemeenschappelijke en vrij konstante kreatieve taal; om dan toch te spreken van
‘hardnekkige monotonie’ van het ‘surrealistische beeldenarsenaal’ lijkt me niettemin
een miskenning van de feiten; geen beweging leverde een zo onafzienbare
beeldenrijkdom en -verscheidenheid op als het surrealisme - vergelijk dat bv. met
De Stijl/Bauhaus, het Lettrisme,
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de Popart, de ‘konkrete’ poëzie. Dat ‘het in esthetisch opzicht een mislukking wordt’
is niet relevant, daar de estetiek, de schoonheidsleer, immers nooit doel was/is voor
de surrealisten; en hun werk is niet principieel het produkt van gefrustreerdheid
doch van opstandigheid van hun ‘creatieve drang’; zij richtte zich vooral tegen de
bestaande orde, doch zal door een eventuele vernietiging van de nutsmaatschappij
niet worden opgeheven: dan zal zij zich op (en tegen) een ander objekt richten.
Het ‘onoplosbare probleem waarvoor de surrealisten zich gesteld zien’, nl. de
onaantastbaarheid van het denken tegenover politieke geëngageerdheid, heeft niets
te maken met de bewering dat de kunstenaar ‘als kunstenaar in de moderne
samenleving onherroepelijk alleen’ staat: een surrealist is geen ‘kunstenaar als
kunstenaar’, en het probleem is net zolang onoplosbaar als politiek gelijk staat aan
koehandel, waarvan de simpelen de toegeschreven idealen mogen hooghouden,
terwijl degenen die de touwtjes vasthouden deze idealen ongestraft kunnen
kompromitteren; de politieke vuiligheden in het kommunisme vormden een der
redenen voor o.a. André Breton om iedere hoop op deze destijds recente politieke
ontwikkeling op te geven.
Al ‘namen (enkele) surrealisten de wijk naar Amerika’ gedurende de Tweede
Wereldoorlog, toch houdt dit geen verband met ‘het einde van de avant-garde’ (wat
daaronder dan ook wordt verstaan): de surrealisten konden als surrealisten niets
tegen de feitelijkheid van de oorlog uitrichten, aangezien de ware problematiek
schuilt in de wanverhouding tussen politici en generaals enerzijds en o.a. surrealisten
anderzijds.
Het ‘Surréalisme Révolutionnaire’ was geen ‘gemoderniseerde versie van het
surrealisme’, doch een kortstondige artistieke tendens die, weliswaar, haar optreden
aan het surrealisme ontleende, doch die zich op de essentiële punten tegen het
surrealisme richtte.
Salvador Dali heeft sinds lang niets meer met surrealisme uit te staan; mogelijk
is hij een ‘coming man’ van een ‘arrière-garde’, waarmee dan uitsluitend de
burgermans-kitsch wordt bedoeld.
Het surrealisme is ook thans ‘avant-garde’, doch in de militante zin van het woord.
Ook de ludieke ideeën van Constant zijn volledig surrealistisch, hoewel nog wat
aan de utopische kant.
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Laurens D. Vancrevel
Gesprek met Herman de Vries
(opgenomen met bandrecorder)

LDV:

De grootste eer die Sandberg bij zijn afscheid is bewezen lijkt mij de adynamische
*
tentoonstelling in museum Fodor : de glasvlakte en de rode berg waren voorbeeldige
ontwerpen voor een Sandberg-monument (de zoutvlakte met het slappe fonteintje
kan dan worden gereserveerd voor provinciale museumdirekteurs). Waarschijnlijk
was het niet de opzet van Wim T. Schippers om monumentaliteit te presenteren,
maar wel werd mij op zijn tentoonstelling duidelijk dat het hoog tijd wordt om de
monumentale kunst van het verzet te bevrijden.
HERMAN DE VRIES:

Bij verzetsmonumenten van bijvoorbeeld Mari Andriessen heb ik altijd het gevoel
dat hij een aantal beelden heeft staan, of dat hij een plakboek heeft dat hij soms
openklapt, en dan zegt: kijk ik heb nog een vrouw met kind en een gevallen strijder:
misschien past u iets? Mijn bezwaar is: de omweg die bij de mededeling van het
monument altijd gemaakt schijnt te moeten worden; de werking is nooit direkt maar
altijd uitbeeldend; literair dus, en literatuur is een zelfstandig middel van
kommunikatie.
LDV:

Omdat bij nader inzien een Sandberg-monument niet erg nodig is (is hij niet zèlf
een kunstwerk van Manzoni?), moeten we ons gaan afvragen voor wie dan wèl een
gedenkteken gemaakt moet worden. Oppervlakkig gezien zou men van jou kunnen
verwachten er te willen oprichten voor je ‘vrienden in de hemel’ Yves Klein en
Manzoni; maar voor beiden is er in de kosmos de blauwe oneindigheid, doorsneden
door de voortdurende lijn die de hemellichamen trekken. Bovendien zou beider
geestverwantschap met jou je vrije verbeelding kunnen afremmen.
HDV:

Als er dan beslist monumenten moeten komen zou ik zeggen: je kan pas een goed
monument maken (zoals ik me voorstel), als er een zekere tegenstelling is. Een
monument voor Klein of Manzoni zou niet eenvoudig zijn (misschien nog het
makkelijkst voor Manzoni, want die dronk nogal); je zou figuren moeten zoeken die
een bepaalde tegenstelling oproepen, waaruit je iets zou kunnen halen om een
monument voor op te richten. Ik denk aan mensen als Sade en Jeroen Bosch;
figuren die een zekere spektakulariteit hebben; ook Loemoemba bijvoorbeeld.

*

Wim T. Schippers/Ger van Elk: Adynamische werken; Museum Fodor, Amsterdam, van
7/12/62 tot 7/1/63.
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LDV:

Vind je dat een monument volledig op moet gaan in de omgeving, of dat het daarmee
in kontrast moet zijn; en ervaar je het voetstuk als middel tot kontrastwerking?
LDV:

Een voetstuk lijkt me een verwerpelijke isolatie; maar wil het monument zichtbaar
zijn, dan moet het in ieder geval kontrasteren, al spreek ik hiermee misschien de
mening tegen die ik heb over beeldende werking; want ik wil met mijn werk geen
direkte reaktie op mijn omgeving weergeven: reakties zijn te sterk verbonden met
tegenstellingen; ik zoek de eenheid van vorm - die ik als zodanig waardeer maar
dan in direkt verband met de werkelijkheid: een wit blok hout is niet méér dan een
wit blok hout, en een straat waarin je loopt is niet meer dan die straat; een wit vel
papier is op zichzelf goed, het roept geen reakties op; ik probeer dingen tot eenheid
te brengen (is dat misschien een indirekte reaktie?); ik vraag waardering voor de
werkelijkheid als zodanig - er is geen sprake van voorkeur voor een bizondere
werkelijkheid, die van het kind bv. Ik heb eens tegen Loenen Martinet gezegd dat
ik mijn witte schilderijen het liefst opgehangen zou zien (in het Stedelijk) tegen een
wit beraapte muur (dus ook egaal met zand bestreken, zoals mijn schilderijen daar);
en vooral niet tegen een wand waarmee ze zouden kontrasteren; tegen een witte
muur zouden ze bijna in die muur opgaan, waardoor een eenheid gevormd zou
worden met de achtergrond. Dan zou natuurlijk het schilderij op zichzelf overbodig
kunnen worden, zodat de muur alleen al voldoende zou zijn; maar bij een dergelijke
manier van ophangen is er een keuze geweest, en die bepaalt mede de relatie tot
de toeschouwer. Sommige ‘nieuw-realisten’ doen dat ook: ze nemen een stuk van
de werkelijkheid dat ze daarna onbewerkt als kunst poneren: toch ontstaat dan een
duidelijk kontrast, namelijk door de omgeving waarin het als kunst wordt
gepresenteerd. Hans Sleutelaar stelde in de inleiding tot de tentoonstelling ‘anno
*
62’ in Rotterdam de zwarte humor van dada tegenover de witte humor van nul. Nu
kan ik niet zeggen dat alle zero'isten humor hebben, maar het onderscheid zwart/wit
als houding ten opzichte van de werkelijkheid is heel bruikbaar.
LDV:

Ik vraag me af of die witte houding t.o.v. de werkelijkheid niet kan wijzen op een
**
afwachtende houding; ik denk ook aan je boek ‘wit’ in blanke verzen, hoe is dat te
beoordelen, als poëzie of als een verhandeling over witte estetiek? want ook de
inleiding van J.C. van Schagen helpt mij niet verder.
HDV:

Het boek zelf is werkelijkheid; een kategorische beoordeling is hierbij volkomen
onbelangrijk geworden. Van Schagen zei dat het boek in alle talen gelezen kan
worden, dat het iedere interpretatie mogelijk maakt; dat heeft het gemeen met de
werkelijkheid, die zich ook op alle mogelijke wijzen laat interpreteren;
polyinterpretabiliteit is een schitterend begrip, hoewel meestal spottend gebruikt;
voor mij is de kwalifikatie dat iets polyinterpretabel is, een bewijs voor het
werkelijkheidskarakter ervan. Een geheel wit boek lokt natuurlijk wel reakties uit, ik
kwam er zelfs mee voor de tv omdat het nieuws bleek. Het voornaamste was echter
dat er een objektieve waar-

*
**

anno 62, gehouden 3-23/11/62 in 't Venster te Rotterdam.
‘wit’ door Herman de Vries, Uitg. M.J. Israel, Arnhem, 1963 (5 exx.).
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dering geponeerd werd; de uitgelokte reaktie (door mij ook wel gewild) was eerder
verbazing dan ergernis, al is ook ergernis geen kwaad middel om gebruik van te
maken. - Dit staat dus wel in tegenstelling met de anti-sociale houding van dada
(die daardoor dus eigenlijk een geheel sociaal bepaalde houding was). Op dit moment
is er een stelling nodig in de kunst die iedere beschouwer verplicht een standpunt
in te nemen, terwijl hij niet op de hoogte is van het standpunt van de maker: de
beschouwer moet tot een keuze gedwongen worden zonder dat hij een norm krijgt.
Er is mij eens gevraagd, wanneer ik aan mijn werk een maatschappelijke funktie
zou moeten toekennen, welke dat dan zou zijn; ik heb toen geantwoord: het leveren
van een bijdrage tot de ontnorming. Op een wit schilderij, vooral wanneer het vierkant
is, kan je de gulden regel niet meer toepassen: de verhouding van de inhoud van
het vlak tot de vorm ervan is niet meer van belang; ook is op deze wijze de originaliteit
van wat iemand gemaakt heeft geen vereiste meer; het gaat er op dit moment vooral
om op welk deel van de werkelijkheid men de nadruk legt. Vroeger zijn er, zoals
onlangs bleek, ook wel eens rookschilderijen gemaakt, lang vóór Klein en Piene;
dat verhindert niet dat men nù ook zo werkt, dat het nu een deel is van onze
werkelijkheid; originaliteit is niet het voornaamste; het streven ernaar is ook te
persoonlijk (ik heb dan ook een hekel aan de term ‘nieuwe tendenzen’). Dit alles
geeft een grote mate van vrijheid, zowel voor de maker als voor de beoordeler; een
wit vlak in je omgeving bv. geeft een grote vrijheid van denken: het dringt zich niet
op, het schept wel ruimte; het bestaat op zichzelf, zonder naar iets anders te
verwijzen. Sommigen komen tot een dogmatisering van een metode, zoals de
‘Groupe de Recherches de l'Art Visuel’: door het op zichzelf goede uitgangspunt
enkel visuele middelen te willen toepassen, wordt de vrijheid opnieuw beperkt; en
ik kan dit ook niet accepteren. Dat daarentegen op een nul-tentoonstelling het werk
veelzijdig is, geeft blijk van een gelijk uitgangspunt dat niet in gelijksoortigheid
uitmondt. - Maar we spraken over monumentaliteit: voor Sade zou ik iets heel anders
willen maken dan een beeld-op-voetstuk, omdat het dan niet veel zeggingskracht
heeft, en omdat het zodoende de toeschouwer isoleert van het objekt. Ik zou een
trap willen maken, die ergens in een drukke straat de grond ingaat; aan het eind
van die trap zou je in een enorme zwarte ruimte terecht komen waarvan je de
grenzen niet zien kunt; in die kelder weet je niet meer waar je vandaan kwam of
heen gaat; tegen de achterwand van die volledig zwarte ruimte zie je dan een hel
verlicht vlak, zó hel schijnend dat je er nauwelijks naar kunt kijken, maar er is niets
anders, en je wordt ernaar toe getrokken. Dat heeft het werk van Sade in sommige
opzichten ook wel: hoewel het literair soms onaantrekkelijk is ben je door de inhoud
gedwongen dóór te lezen; - je wordt dus naar het vlak toe getrokken, en het is de
enige kant die je op kunt gaan; wanneer je dan in die irreëel zwarte ruimte,
waarboven je (toch) het verkeer weet, op het vlak toeloopt, dan blijk je erlangs te
kunnen, en via een trapje kom je weer in het redelijke terecht, dat plotseling door
het kontrast ook irreëel wordt. Dat zou ik een goed monument voor Sade vinden;
door het kontrast wordt de buitenwereld in het monument betrokken, evenals de
bezoeker, die geen beschouwer meer is, maar die het monument direkt ervaart door
zijn aanwezigheid erin. Zo blijkt dat je met een heel gering aantal
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beeldende middelen veel kunt doen; geen weergave, maar direkte werking dus. Je
hoeft in dit geval ook niet te weten, waar het precies om gaat: het is een vormgeving
die ook buiten Sade om kan gaan; men hoeft niets van het onderwerp af te weten,
omdat er immers kontakt blijft met de rest van de werkelijkheid; (bij een beeld van
Sade op een voetstuk weet men trouwens ook alleen dat het daar Sade betreft
omdat de naam eronder staat). Ik wil ontkomen aan het toepasbaar karakter van
de monumentaliteit; ik vind dat een maatschappelijke integratie op deze manier niet
nodig is (dat zou prostitutie zijn). Het maatschappelijk aspekt heeft niets met iets
als kunst te maken, het tast de autonomie van het voorwerp aan omdat er
onmiddellijk een betekenis aan wordt gehecht; het hindert natuurlijk niet dat een
monument in het stadsbeeld staat, dat is alleen maar gunstig, maar een opzettelijke
bedoeling schaadt in de meeste gevallen de beeldende werking.
LDV:

Bedenk wel dat deze gezochte objektiviteit een monument (of wat ook) in
verschillende opzichten statisch kan maken, en zelfs onopvallend; is het misschien
niet doeltreffender om een filmisch ‘monument’ te maken? (voordeel: de gerichte
koncentratie, nadeel: het verdwijnen uit het stadsbeeld).
HDV:

Ook een film is statisch: je kunt hem afdraaien en daarna opnieuw, het blijven
dezelfde beelden; bovendien is het geen bezwaar als iets statisch is; uiteindelijk is
dat even goed als iets dinamisch, maar ook omgekeerd. - De film die ik zou maken
*
zou overigens minder verregaand zijn dan die van Stanley Brouwn ; ik zou alleen
komen tot een weergave van de werkelijkheid: ik zou een straat gaan filmen en alles
opnemen wat je op een straat ziet; ik zou de kamera de dingen laten volgen waar
mijn oog op valt, zonder een bepaald verhaal, en zonder iets over te slaan; deze
weergave zou waarde hebben omdat ze een waardering laat zien van een totale
realiteit (visueel voorlopig); niet alleen van een mooi afgebladderde (informele) deur
of muur, maar ook van de talloze rechte tegels, het strakke asfalt, een boom; een
waardering van het geheel, al wordt er door het oog van de kameraman een keuze
gedaan.
LDV:

In die film ontbreken dan wel dingen als problematiek en menselijke verhoudingen,
en behoort iets wel tot de kunst als er niets wordt toegevoegd aan de gegeven
werkelijkheid? (en zal men bereid zijn om deze beelden te bekijken?).
HDV:

Ik film natuurlijk ook de mensen in de straat, maar alleen de voorbijgangers die mij
opvallen; ze maken tenslotte deel uit van de waargenomen werkelijkheid. Brouwn
en ook ik hebben nooit de eis gesteld dat iets een kunstwerk worden zou: een
toevoeging doet de realiteit geweld aan, zij belemmert het uitzicht. Ik vrees trouwens,
dat het waarnemen op een film van mensen waarover je niets weet al het effekt van
toevoeging hebben zal. Hiervan heeft m.i., op een heel andere wijze natuurlijk,
Robbe-Grillet een meesterlijk gebruik gemaakt. Je hoort wel: de vraag of iets kunst
is, lijkt mij volkomen onbelangrijk.
LDV:

Al dringt die vraag zich op wanneer iets dat (misschien toevallig) er uitziet als kunst
zeer dicht bij de werkelijkheid komt, toch blijft natuurlijk
*

Stanley Brouwn: Mijn eeuwigdurende film/Mijn duisternisfilm, in Kaft 14/15, Leiden 1963.
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hier de gezichtshoek van de beschouwer doorslaggevend.
HDV:

Hoe dan ook: ‘kunst’ wordt alleen waardevol wanneer hij zèlf werkelijkheid wordt,
en geen verbeelding blijft. En dat kan meestal pas wanneer er een zekere objektiviteit
bereikt is; zodoende wordt ook het verschil tussen objekt en subjekt tot harmonie
gebracht, en is dan onbelangrijk geworden.
LDV:

Aan de andere kant, wanneer je uitgaat van de stelling dat iets ‘kunst’ is, ontstaat
bij de toeschouwer een vreemd kontrast, wanneer het objekt volledig bij de
omgevende werkelijkheid blijkt te behoren.
HDV:

Ook de keuze om zo te werk te gaan roept bij de maker een kontrastgewaarwording
op (al is er tegelijk sprake van een poging tot integratie in de realiteit!). - Terug naar
de monumentaliteit: Er zijn daar dus twee aspekten, de eerste is de grootte, zodat
het boven de omgeving uitsteekt, de tweede is de funktie, de bedoeling, die ik niet
waardeer. Er is in Mexiko een monument van Goeritz, dat bestaat uit een reeks van
heel hoge driekantige zuilen van beton, verschillend van lengte en topvlak; ik weet
werkelijk niet waarvoor het bestemd is (hij heeft het, meen ik, satellietstad genoemd),
maar het lijkt mij een mooie groep. Ik kan me een vergelijkbaar monument voorstellen
voor Jeroen Bosch bijvoorbeeld: dat zou moeten bestaan uit een woud van hoge
zuilen waar je tussendoor kunt lopen, en waartussen je nog net de lucht kunt zien.
Daar lopend lijkt het een doolhof, waarin je geen richting kunt bepalen; je ziet alleen
die irreële zuilen; het enige dat herkenbaar is als werkelijkheid is de lucht, waarmee
nog een gering kontakt bestaat; hoewel de werkelijkheid aanwezig is lijkt het
zuilenwoud zèlf absurd; zoiets gebeurt ook in de kunst van Bosch; je hoeft die niet
te zien als absurditeit: dat is een opvatting, een bepaalde wijze van herkennen en
waarderen; net zoiets als met de geschiedenis gebeurt: iedere generatie herschrijft
de historie en interpreteert die op haar eigen wijze; dan is het vooral een soort van
beschrijving van de eigen waardering, en niet van de voorbij gegane werkelijkheid.
Het Bosch-monument van zonet wil echter niets anders zijn dan een woud van
zuilen; dat kan op zichzelf al iets zijn om te bekijken, er hoeft geen naam Bosch aan
verbonden te zijn. Belangrijk is dat de realiteit buiten het monument niet daarvan
los te denken is: daarbuiten verliest het zijn karakter; overigens is ook dit integratie,
maar minder een ideële dan wel een reële.
LDV:

Dus net als bij het Sade-monument. Vreemd is dat Bosch en Sade met al hun
opvallendheid voor een dagelijks publiek niet anders dan onpersoonlijk kunnen zijn,
terwijl de toch duidelijk onpersoonlijke aangelegenheden als oorlog, bevrijding,
verzet, enz. ‘iedereen’ persoonlijk (moet) aanspreken, laten wij aannemen. Maar
een ander geval is de opzienbarende figuur Loemoemba bijvoorbeeld, die een tijd
lang zeer veel mensen emotioneel heeft beziggehouden.
HDV:

Voor hem zou ik ook zo gauw niets weten; ik kan dan net doen zoals ik me voorstel
dat o.a. Andriessen te werk gaat: als ik op een gegeven moment iets heb zeg ik
wel: ‘Dat past wel voor Loemoemba’; toch trekt hij me erg aan omdat hij door zijn
manier van doen, als staatsman, politikus (dat zijn wel mooie termen voor hem) in
een zo groot kontrast staat tot wat er nu verder gebeurt. Hij lijkt toch wel wat op
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waar te maken, Bosch waarschijnlijk alleen in zijn schilderijen, Sade deels in zijn
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werkelijkheid, en Loemoemba zuiver in werkelijkheid. Wat dat betreft is Loemoemba
de meest reële figuur geweest (al zullen er wel Belgen zijn om dat te bestrijden).
LDV:

Dan zal dit het duistere einde zijn; laten we wachten totdat we door de duisternisfilm
*
worden verpletterd.

Naschrift
Het bovenstaand gesprek, overgenomen van een bandopname uit maart '63, is
inmiddels niet meer volledig ten aanzien van de artistieke konceptie van Herman
de Vries. Sinds het begin van 1963 bracht hij de methode der toevalsobjektivering
tot ontwikkeling, waaraan hij zich thans uitsluitend wijdt: deze methode, gebaseerd
op de programmering van kreatieve bezigheid dankzij de mathematische wet van
het objektief toeval die wordt gehanteerd met behulp van de met de computer
gevonden ‘random-numbers’, opent volledig nieuwe mogelijkheden voor de integratie
van het aldus vervaardigde kunstwerk in de realiteit. Langs deze methode, die door
Herman de Vries voor het eerst op de kreativiteit werd toegepast, werden
experimenten uitgevoerd op het gebied van de twee- en driedimensionale vormen,
de kleurtoepassing, de poëzie, de muziek. Voor gegevens hierover: enkele artikelen
in het internationale tijdschrift INTEGRATION, de voortzetting van NUL = 0 (Arnhem,
Boulevard Heuvelink 137).
Herman de Vries is geboren te Alkmaar 1931. Tentoonstellingen van schilderijen
en beeldhouwwerken, sinds 1962 werkmethode der toevals-objektiveringen
(‘random-objectivations’), gebaseerd op de tabel der ‘random numbers’ uit de
Statistical Tables van Fisher & Yates (1953); deze toevalsbenadering - waarschijnlijk
toepasbaar op ieder terrein van kunst - is tot dusverre in praktijk gebracht in de
beeldende kunst (sculptuur/reliëf/schilderij/collage), de muziek (jazz, en elektronische
muziek-in-voorbereiding), de literatuur (tot nog toe uitsluitend poëzie) door of onder
leiding van, Herman de Vries. Publikaties: wit is overdaad (1961), wit (200 pp, inl.
J.C. van Schagen, 1962), Over de toevalsobjektiveringen (1963), Bibliografie van
de nieuwe konseptie (1964), redakteur van het tijdschrift PTL, de Revue Nul = O, en
Intégration.

*

citaat uit ‘Mijn duisternisfilm’ door Stanley Brouwn.

Randstad 8-10

177

Medewerkers, vervolg van pag. 4
boek Misdaad en politiek verschijnt voorjaar 1966 bij Bruna, Utrecht. Zie verder
Randstad 2 en 4.
LAWRENCE FERLINGHETTI, Yonkers (NY, USA) 1919. M.A. Columbia University,
promotie Sorbonne. Met Peter D. Martin City Lights Bookshop in San Francisco,
o.a. uitgever van Ginsberg's poëzie, de City Lights Annual (2 nrs), en eigen
werk. Poëzie: Pictures of the gone world, A Coney Island of the Mind, Starting
from San Francisco. Proza: Her, Routines. Leest voor uit eigen werk, met
begeleiding van jazz, op World Pacific WP 1244 - Jazz Canto Vol. 1, An
Anthology of Poetry and Jazz, en op Fantasy-grammofoonplaten: Poetry and
Jazz (7002, Rexroth en Ferlinghetti), Impeachment of President Eisenhower
and Other Poems by Lawrence Ferlinghetti (7004), New Poems by Lawrence
Ferlinghetti (7010). Nederlandse grammofoonplaat: Leerlingen Hervormd
Lyceum-West dragen voor (nr. 10 en 24 uit Pictures of the gone world, en
Ergens in de eeuwigheid).
LOUIS FERRON, Leiden 1942. Poëzie en proza in o.a. Maatstaf, De Nieuwe Stem,
Kontrast. Verhalenbundel De geschiedenis van een soldaat. Exposities te
Leuven (lingerie-advertenties) en Haarlem (wielerronde, aanwezigen).
NORMAN GLASS, New York City 1932. Reizen door Europa en Marokko. Studies
in de Kabbala en klassieke Arabische culturen. Woonachtig in Londen, waar
binnenkort verschijnt een boek met kabbalistische teksten.
HANS HENNY JAHNN, Hamburg 1894 - Hamburg 1959. Roman- en toneelschrijver,
orgelbouwer, muziekuitgever, paardenfokker. Van 1933-1945 immigrant in
Zwitserland en Denemarken. Publikaties o.a.: Pastor Ephraim Magnus (1920),
Armut, Reichtum, Mensch und Tier (1948), Thomas Chatterton (1955)
toneelstukken; Perrudja (1931), Fluss ohne Ufer (3 delen, 1949-52), Die Nacht
aus Blei (1955) romans. Het verzameld werk van Hans Henny Jahnn verschijnt
bij de Europäische Verlagsanstalt Frankfurt. Pocketuitgaven zijn verkrijgbaar
van Die Nacht aus Blei (sonderreihe dtv Band 5), Das Holzschiff (deel 1 van
Fluss ohne Ufer (sonderreihe dtv Band 33) en Perrudja (Fischer Bücherei 724).
Bloemlezingen: Hans Henny Jahnn Eine Auswahl
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aus seinem Werk, mit einer Einleitung herausgegeben von Walter Muschg
(Walter Verlag Olten 1959) en 13 nicht geheure Geschichten (Suhrkamp Verlag
Frankfurt 1964).
HANNU PERTTI NIEMINEN, Vaasa (Finland) 1929. Sinds 1951 hoofd lagere school
in Hyvinkää, studiereis naar China, 1960. Poëzie: Kivikausi (Het stenen tijdperk,
1956), Uurnat (Urnen, 1958), Päivät kuin nuolet (Dagen als pijlen, 1961),
Silmissä maailman maisemat (Voor ogen de landschappen der aarde, 1964).
Bloemlezing van Chinese gedichten Suuri tuuli (De grote wind, 1960, le deel)
en Jadepuu (De jadeboom, 1963, 2e deel). Redigeerde en verzorgde de helft
van een bloemlezing van Chinese wijsheid Keskitie (De middenweg, 1956) en
een bloemlezing van Chinese novellen Kiinalaisia Kertojia (1958).
ABRAM TERTZ (ps. van André Sinyafski), o.m. als recensent aan het tijdschrift
Novy Mir verbonden, goede vriend van Boris Pasternak, in 1965 voor het
publiceren van zijn boeken in het Westen te Moskou gearresteerd. In 1959
voor het eerst in Parijs verschenen, de flaptekst vermeldde dat het ms. van het
boek uit de Sowjet-Unie was gesmokkeld. Zijn eerste roman The Trial Begins,
een juist door zijn groteske manier van beschrijving aangrijpend en benauwend
relaas van het Stalin-regime. In 1962 een essay On socialist realism, over de
moeilijkheden van een auteur in de S.U.; in 1963 de bundel korte verhalen The
Icicle waaruit het hier gepubliceerde verhaal afkomstig. In 1965 bij Collins/Harvill
Press zijn nieuwe roman The Makepeace experiment. Tertz' werk lijkt een
moderne voortzetting van Gogol, een voortdurend dooreenspelen van
werkelijkheid en verbeelding met vaak bizarre uitkomsten. Achter het speelse
masker van zijn verhalen en zijn laatste roman schuilt echter een scherpe kritiek
op een maatschappelijk systeem dat de verbeelding heeft afgezworen.
LAURENS D. VANCREVEL, Heerlen 1941. Met Herman de Vries oprichter van PTL,
Tijdschrift voor Letteren en Schoone Kunsten. Vertaalde uit het Spaans het
maya-epos Popol Vuh. Zoekt uitgever voor surrealistische werken, eigen werk
in voorbereiding.
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Vier debuterende Randstad-dichters

Hugues C. Boekraad

Lawrence Ferlinghetti
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Louis Ferron

Pertti Nieminen
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