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[Nummer 97: De tiran]
Redactie
Bij dit nummer
Als de tirannie historisch gezien een uitzondering was, is de dictatuur een aan strikte
regels gebonden uitzondering, althans bij de Romeinen. De hoofden ervan, de tiran
en de dictator, doen vandaag de dag atavistisch aan, de woorden althans. Op de
dag dat wij dit schrijven meldt ‘onze correspondent’ dat de Oezbeekse alleenheerser
Islam Karimov met 90 procent een referendum gewonnen heeft dat de weg vrijmaakt
voor een presidentschap-voor-het-leven. Het parlement dat het referendum had
uitgeschreven, betoogde dat het ‘logisch correct’ was en bovendien ‘wetenschappelijk
bewezen’ dat een langere ambtstermijn de democratie en de ‘effectiviteit van het
bestuur’ zouden bevorderen. Karimov, sinds 1989 aan het bewind, bevestigt dat:
‘In zekere stadia van een historisch veranderingsproces heb je figuren nodig met
een sterke wil. Soms moet je autoritaire methodes gebruiken.’ Het volk is het
daarmee eens, getuige een gepensioneerde onderwijzer: ‘Je hoeft alleen maar op
de wereldkaart te kijken: wij zijn het enige land dat in vrede leeft. Veel dank daarvoor
aan onze leider.’
In dit nummer worden niet alle tirannen en dictatoren die het op dit moment in
diverse landen voor het zeggen hebben, geportretteerd, evenmin wordt theoretische
uiteengezet wat dictatuur is. Dat er tussen literatuur en politieke theorie nooit veel
grensverkeer is geweest, heeft voor geen van beide werelden een groot gemis
betekend, dat wil niet zeggen dat er geen raakvlakken zijn. De redactie heeft zich
in dit nummer beperkt tot de papieren dictatoren en presenteert de tiran hier
voornamelijk als retorische figuur, in dubbele zin: als gedachte-figuur - hoofdpersoon
van een bepaald type roman - en als politiek kopstuk dat van praatjes aan elkaar
hangt. Als werkhypothese zijn we in dit nummer uitgegaan van het bestaan van een
literair genre, de dictator-roman.
In een dictator-roman is de alleenheerser hoofdpersoon, meestal is het een dictator
in zijn nadagen, als hij niet al dood is heeft hij zichzelf overleefd; hoe kleiner het rijk
waarover hij gebiedt hoe groter zijn aanspraken. Niet toevallig wordt de dictator
vaak sprekend opgevoerd en meet hij zijn almachtsfantasieën even lang en breed
uit als hij meent dat ook zijn feitelijke macht strekt. Een dictator-roman biedt een
zelf-
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portret, hoe de machthebber zichzelf ziet én hoe hij gezien wil worden. Daartoe zet
hij zichzelf in scène: zijn land als zijn toneel, zijn onderdanen als zijn figuranten, en
uiteraard is hij zelf de hoofdrolspeler, tevens auteur, regisseur, souffleur; en als het
kan zit hij ook nog op de eerste rij. Hij toont zichzelf als de belichaming van volk en
staat; hij weet beter dan welke onderdaan ook wat het beste voor zijn land is.
Dictatoren zijn vaak rijk, maar ook rijk aan goede bedoelingen.
Aan ideeën van anderen heeft de dictator het land, juist als hij een verlicht despoot
is, vandaar dat hij doorgaans de intellectueel of de schrijver als erfvijand heeft. In
de twee hier vertaalde grote fragmenten uit dictator-romans, Ik, de Allerhoogste van
Augusto Roa Bastos en Banket in Blitwa van Miroslav Krleža, allebei de romans
zijn nooit vertaald, vormt het duel tussen politicus en schrijver zelfs de kern van de
boeken. In beide romans maakt de dictator zijn naam waar: hij dicteert.
Een deel van dit nummer is gereserveerd voor een reeks monologen van een
tiranniek wezen. In haar uitnodiging aan een aantal schrijvers formuleerde de redactie
het aldus: het mag een tiran in alle soorten of maten zijn - een miniatuur, satire of
groteske (wetend dat de dictator voor een realistisch portret te groot is, is de miniatuur
of satire, de verkleining of uitvergroting, wellicht het enige middel om de dictator ten
tonele te voeren). Een tiran, een dictator in het groot of in het klein, van tsaar tot
huistiran, van beul tot voetbaltrainer, van keizer tot dirigent, van kampcommandant
tot beheerder van een kinderboerderij, van Catharina tot hoofdverpleegster, van
Juffrouw Kachel tot Wilhelmina, van personeelschef tot Pol Pot - vul verder maar
in. Iemand kan bvb een redevoering schrijven voor Sylvia Thót wanneer zij een
nieuwe bezuinigingsronde of collectief ontslag moet verkopen...
Uit het bericht van onze correspondent blijkt dat de dictator een taai stuk ongerief
is, een noodzakelijk kwaad - zoals men zijn rol nog wel eens wil goedpraten. Maar
waar een absolute vorst troont is er ook een hof en zijn er onderdanen. Over hen
vertelt de wetenschap het volgende: Haringen hebben geen leider, ieder richt zich
bliksemsnel naar zijn buurman. Wanneer een haring iets te eten ziet vergeet hij op
slag alle anderen en schiet doelgericht op zijn buit af. Deze vastberadenheid doet
de anderen volgen. Maar de abrupte koerswisseling hoeft niet altijd een reëel doel
te hebben. Wetenschappers verwijderden bij een haring het socialisatiecentrum uit
zijn hersenen en zetten de hersenbeschadigde terug in de school. Hij zwom
willekeurig alle kanten uit, maar zó vastberaden dat de andere vissen onder de
indruk waren en hem overal volgden, hoe idioot zijn zigzagbewegingen ook waren.
Zo promoveerde de geamputeerde tot een door de schepping helemaal niet
voorziene permanente aanvoerder.
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Jacq Vogelaar
Over persoonsvormen van een papieren dictator
Loopt een duizendpoot harder dan een gewone kever? Nee. Daarom komen de
voetnoten achter dit verhaal in tien delen.

1. Een genre, zo men wil
De dictatorroman is een roman over een dictator - onderwerp en hoofdpersoon
vallen praktisch samen. Dat maakt nog geen genre. Zonder veel moeite is de
dictatorroman in de rubriek misdaad onder te brengen (misdrijf en dader zijn bekend,
rest de vraag naar motieven en omstandigheden; de slachtoffers doen er minder
toe, hooguit in het meervoud zoals bij een seriemoordenaar), of hij hoort onder het
sprookje, de utopie of de staatsroman; soms heeft hij veel weg van een streekroman
(Het geslacht Björndall), een koningsdrama of een psychologische roman.
Dat er in de vorige eeuw, tot in het laatste jaar, een hele reeks romans is aan te
wijzen die draaien om een despotisch heerschap, kan op van alles wijzen bijvoorbeeld de eeuwige fascinatie van schrijvers door buitenstaanders, eenlingen,
helden, hoogvliegers of grote misdadigers. Voor de afbakening van een literair genre
is echter meer vereist dan een aantal gemeenschappelijke kenmerken, waarvan
maar de vraag is of ze typerend zijn voor het betreffende personage of voor een
bepaald soort roman.
Je kunt je ook afvragen of het type dictator bepaalt wat voor roman het wordt, dat
wil zeggen de keuze voor een bepaald type, of dat het juist de kijk op de dictator is
die tot een andere literaire aanpak leidt. Het is evengoed mogelijk dat de keuze voor
een bepaalde literaire methode of stijl weer van invloed is op het beeld dat in de
roman van de dictator ontstaat. Door dat soort vragen is de benaming ‘politieke
literatuur’ altijd al veel ingewikkelder geweest dan de keuze van het onderwerp of
de politieke visie van de kunstenaar.
De omschrijving van de dictator-roman is één ding, wie of wat het daarin voor het
zeggen heeft een ander, nog lastiger iets. De tiran troont ons mee in een
spiegelkabinet. Als de roman een zelfportret van de po-
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tentaat lijkt, en het komt nogal eens voor dat een heerser sprekend wordt opgevoerd,
lezen we dan echt hoe een dictator zichzelf ziet - echt kan dan zijn: eerlijk, achter
de coulissen, als het ware afgeschminkt, of zoals hij zichzelf wenst te zien in het
verlengde van de persoon die hij op het podium aan anderen wil laten zien - óf lezen
we hoe hij getoond wordt als een man in een uitzonderlijke positie die, al of niet
oprecht, naar zichzelf, naar anderen en de wereld kijkt? De dictator kan zich ook
nog eens voor de ogen van de lezer opsplitsen. Voorop staat daarom de vraag: wie
is er aan het woord? [Voor een kleine inventaris zie noot A hierna op pagina 27]
Misschien zijn het wel allemaal vragen naar het realiteitsgehalte van het portret.
En heeft daarin niet de lezer de laatste stem? Had hij gedacht, ja. Waarmee we
weer bij af zijn: een dictatorroman is een roman over een dictator - maar welke?

2. Doet in macht.
De benaming ‘dictator-roman’ (voor het woordbeeld zet ik er maar een
verbindingsstreepje tussen) is nog net geen pleonasme. Het is wel zo dat als er een
dictator in het spel komt, de tautologieën op de loer liggen: Ik ben wie ik ben, Ecce
homo, l'État c'est moi, Ik ben de Krokodil en de Kathedraal, In mij, de Almachtige,
spreekt het volk enzovoort. Met andere woorden: Aan de macht is wie de macht
heeft, en daarmee basta. Een dictator wordt niet graag tegengesproken. Hij houdt
ook niet van vragen, zeker niet van vragen als: Waar haalt u het recht vandaan om
voor iedereen, over iedereen, namens iedereen te beschikken? De dictator stelt,
hij antwoordt niet: Ik ben de Wet, ik stel de wet. Wil hij zich even bescheiden opstellen
als Frederik de Grote, toen deze, nog jong en gesecundeerd door Voltaire, zijn
Antimachiavelli schreef, dan zegt hij: Ich bin der erste Diener meines Staates Friedrich mag dan Duits gesproken hebben wie ein Kutscher, het accent lag op het
rangtelwoord en het bezittelijk voornaamwoord. Friedrich geloofde op dat tijdstip
eenvoudig nog in de antieke voorstelling van de tiran als een vorst die zijn eigen
belang dient en niet dat van zijn volk - híj zou het anders doen. [ noot B op pg. 32]

3. Harde taal
Een eeuw eerder dan Voltaire en de filosofen van de Verlichting had Thomas Hobbes
zich een robuustere souffleur van de absolute heerser betoond: ‘Wij hebben nu
eenmaal een contract gesloten,’ laat hij de Absolute Heerser in eigen woorden
nazeggen, ‘niet wij, Ik de leider en Gij het volk, maar jullie onder elkaar om de leden
van de samenleving tegen elkaar en anderen te beschermen; en jullie met z'n allen
hebben
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mij als vertegenwoordiger de volmacht gegeven over jullie welzijn te beslissen,
uitsluitend naar mijn wil en goeddunken, een contract dat nooit meer kan worden
opgezegd, hoe eenzijdig het ook is.’ Dat laatste zei de Leider noch zijn Begeleider
er natuurlijk bij; het stond in de kleine lettertjes, zoals ook veilig in de marge stond
aangetekend dat deze Meneer aan geen ruggespraak met wie dan ook gebonden
was, én dat hij boven de wet stond, die voor iedereen gold behalve voor degene
die de wet uitvoerde en handhaafde.
Het sociaal contract moet in de geschiedenis van de mensheid geen geringe stap
zijn geweest. Na Hobbes doet iedereen alsof het een natuurwet is, van de tweede
natuur zo men wil; al is het uiteraard nooit getekend, het is ook niet direct een
historisch maar een principiëel besluit. In de abstracte redenering van Hobbes was
de eerste stap van de beschaafde mensheid meteen ook de laatste, een weg terug
was er niet. Heersers mogen dan harde taal uitslaan, zo ze niet liever in daden
spreken, zoals ze ook liever geschiedenis maken dan geschiedenis schrijven;
hardere taal, onverhulder en cynischer, vinden we bij hun zelfbenoemde
tekstschrijvers, politieke filosofen zoals Aristoteles, Plato, Xenofon, Machiavelli,
Bodin, Hobbes.
Wolfgang Sofsky begint zijn boek Traktat über die Gewalt (1996) - over het geweld
als wezenlijk bestanddeel van de cultuur, waarbij hij vooral op de relatie tussen
gebruikers en slachtoffer van geweld ingaat - met een parafrase van het beruchte
dertiende hoofdstuk uit Leviathan (1651, voor het laatst vertaald door W.E. Krul in
1985, ingeleid door Bart Tromp): Geen enkele mythe vertelt wat er werkelijk heeft
plaats gevonden (...) Zoals men weet heeft de mythe een merkwaardige
geestverwantschap met politieke ideologieën. Door dingen te verklaren, rechtvaardigt
hij ze ook - het verdrag, de wet, de macht. (...) Over de verschillen tussen
machtsvormen maakt de mythe weinig ophef. Ze gaat voorbij aan het onderscheid
tussen terreur en recht, tussen willekeur en wet, tussen totalitaire en democratische
systemen. Onderdrukking behoort tot het wezen van elke machtsorde. (...) Geen
gezag dat niet door wapens gedekt wordt. (...) Maar wie garandeert dat de macht
niet misberuikt wordt? Wie beschermt de onderdanen tegen plaatsbekleders die tot
wreedheid, waanzin, moordlust vervallen? [noot C, zie verderop in dit nummer de
vertaling van ‘Orde en geweld’]

4. Tiran en dictator
Absolute monarch, vorst, tiran, dictator, despoot, alleenheerser - is er zoveel verschil?
[ noot D op pg. 34] En had het genre niet evengoed ‘tiranroman’ kunnen heten? Ik
weet niet of het veel uitmaakt welke naam het beestje krijgt: er zijn alleenheersers
die zich ongegeneerd dictator

Raster. Jaargang 2002 (nrs. 97-100)

10
noemen, andere voelen zich door het epitheton in hun goede naam aangetast; het
is maar wie het zegt; ‘tiran’ gaat de meesten al boven de pet, óf ze zien het als
scheldwoord óf dragen het trots op hun kepi of luipaardmuts.
Voor de Grieken was turannos een gangbaar maar geen neutraal begrip. Tyrannie
was monarchistisch gezag zonder legitimatie door een wet; tirannie was heerschappij
die tegen de wil van de onderdanen, alleen naar de willekeur van de heerser werd
uitgeoefend. Maar, je had goede en slechte koningen, en zo ook waren er tirannen
die het goed of slecht deden in de ogen van degenen die aan hen onderworpen
waren.
Tiran is een begrip dat van historische term - door bijvoorbeeld Aristoteles
voornamelijk gebruikt om ex negativo een inzicht in de ideale polis te geven - tot
louter pejoratieve benaming is geworden. Vreemd genoeg is het woord dictator in
een veel slechtere reuk komen staan dan tiran. Dat heeft toch niet met de Griekse
en Romeinse nestgeur van de woorden te maken, mag je aannemen. Dictator klinkt
nu plebejischer, wordt meer geassocieerd met geweld en stemvolume, meer met
heersen dan met macht, meer met machtsuitoefening dan met machtsbezit, meer
met politiepet dan leesbril, of meer met stallucht, zoals Ehnmark over Machiavelli
zegt, dan met de pijpgeur van de studeerkamer; terwijl tiran voorzien wordt van
adjectieven als gewetenloos, wreed, heerszuchtig maar ook bekwaam, slecht in de
zin van hyperintelligent, inslecht dus, geniaal zelfs. Een tiran past nog in de
huiskamer, voor een dictator is het huis te klein, zo'n man heeft om zich breed te
maken een plein of stadion nodig.
Ook weer historisch gezien is de dictatuur bij de Romeinen een vrij praktische
instelling geweest, een welomschreven functie die alleen werd waargenomen voor
de beperkte tijd van een uitzonderlijke toestand. [ noot E op pg. 37] Dictatuur houdt
iets van die oude betekenis voorzover ze gebaseerd is op de stelregel Nood breekt
wetten; de dictator zou dan een noodzakelijk kwaad zijn en wat noodzakelijk is kan
en hoeft niet gerechtvaardigd te worden. Daarmee rechtvaardigt ook in de
dictator-roman menig tiran of dictator zijn machtsgreep, misschien wel juist de
verlichte tiran. Steevast gebruikt dan de man van de daad de dooddoener dat
tenslotte iemand de verantwoordelijkheid moest nemen, dat het land anders naar
de Filistijnen zou zijn gegaan. De bevrijder - of stichter van de staat - heeft de
ondankbare taak op zich genomen, met behulp van politieke onderdrukking een
einde te maken aan iedere vorm van onderdrukking. Bij de Romeinen was het een
bij de wet voorziene wetteloze toestand, bedoeld om de wet te herstellen. Een
dictatuur was ook een straf die het land of het volk verdiend had door de orde in het
honderd te laten lopen. In theorie diende de wegbereider
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van een nieuwe rechtsorde zichzelf overbodig te maken, daarom werd zijn
opruimingswerk door de Romeinen aan een korte termijn gebonden, maar wie
bevrijdt het land van zijn bevrijder, wie maakt uit wanneer zijn klus geklaard is?
Machiavelli had daar een goed oog voor: in dezelfde passage waarin hij het over
bevrijding heeft, oppert hij de mogelijkheid dat de bevrijding de overgang vormt naar
een nieuwe onderdrukking. Daarover gaat zijn Discorsi: hoe de vrijheid te bewaren
als zij eenmaal gewonnen dan wel veroverd is, oftewel hoe de ondergang van de
republiek uit te stellen.
Wie dat ook goed zag was Sancho Panza, die eenmaal gouverneur van het eiland,
zoals hem anderhalf boek lang door Don Quichot als beloning in het vooruitzicht
was gesteld, na een aantal juridische akkefietjes te hebben opgeknapt, meteen
opstapte. Maar ook onder de literaire alleenheersers is Sancho Panza een
verkwikkelijke uitzondering gebleven.

5. Lectuur die kwaad kan
Je hebt slechte lezers en slechte lectuur. In een hoofdstuk getiteld ‘Over de dingen
die een staat verzwakken’ waarschuwde Hobbes tegen het lezen van de politieke
verhandelingen en geschiedwerken van de oude Grieken en Romeinen. Dat was
vooral voor jongelieden gevaarlijke lectuur, daar de antieke auteurs het deden
voorkomen als zou het iets wettigs en lofwaardigs zijn koningen te doden, mits men
de koning maar van te voren een tiran noemde. What's in a name? Alles, zegt
Hobbes, getuige de retorische truc in ‘Terugblik en conclusies’: En omdat de naam
tirannie niets meer of minder betekent dan de naam soevereiniteit, bij één man of
bij velen, behalve dat de mensen die het eerste woord gebruiken daarmee aangeven
dat zij ontevreden zijn met degenen die zij tirannen noemen; daarom meen ik dat
het toelaten van openlijke haat tegen de tirannie het toelaten is van haat tegen het
staatsbestel in het algemeen... [ noot F op pg. 37]
Bij Hobbes wordt de soevereine staat, de krokodil Leviathan, vertegenwoordigd
door de absolute vorst die boven de wet staat en in feite een dictator is. Was Caesar
nog aan de termijn van een noodtoestand gebonden, in de staatstheorie van Hobbes
krijgt de alleenheerser alle tijd van de wereld en wordt hij vertegenwoordiger voor
onbeperkte termijn.
Eén oorzaak van de ondergang van de staat, aldus de conclusie van Hobbes, is
dat degene die aan de macht gekomen is ten enenmale niet over deugdelijke
argumenten beschikt om de verhoudingen goed te praten en daarom gedwongen
is het ontbreken van legitimiteit met geweld te compenseren. Maar veel groter is
dan de fout dat hij zich voor dat
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geweld ook nog eens probeert te rechtvaardigen. - De dictator-roman hangt van
zulke praatjes aan elkaar, woordelijk, om de eenvoudige reden dat het bestaansrecht
van de dictator zelf op een verbale goocheltruc berust waarbij oorzaak en gevolg
met elkaar verwisseld worden. Hij mag zich voordoen als Verlosser, Wetshersteller,
Redder in de nood, Gids, Patriot of Vader des vaderlands, tot overname van de
macht gekomen door erfrecht, verkiezing of uit roeping, hij mag stoefen met zijn
fysieke kracht, zijn militaire middelen, zijn afkomst of zijn ideeën, hij heeft uiteindelijk
slechts één argument maar dan ook meteen het doorslaggevende argument, namelijk
dat hij daadwerkelijk macht bezit; het argument is even rechtlijnig als een kogel, de
logica is van hetzelfde kaliber. Dit is meteen ook het beslissende onderscheid tussen
de dictatoriale grootspraak en de almachtsfantasieën van anderen.
In zijn nawoord bij Leviathan waarschuwt Hobbes de machthebber dat hij zich
niet nodeloos moet rechtvaardigen voor de manier waarop hij aan de macht gekomen
is. Breng je opvolgers niet op ideeën, zegt hij, want op de wereld is er nauwelijks
een staat te vinden, waarvan de oorsprong naar eer en geweten te rechtvaardigen
is. Alsof, bijvoorbeeld ‘het recht van de Engelse koningen zou afhangen van de
juistheid van de zaak van Willem de Veroveraar, en van hun onmiddellijke
afstamming van hem, in rechte lijn.’ - Voor iedere soeverein is afkomst een zwak
punt. Macht die door verovering is verworven mist de noodzakelijke legitimiteit. Alle
legitimiteit berust op vergetelheid, zei daarom Hobbes, een waarneming met de
kracht van een advies. Geen wonder dat als in een dictator-roman een despoot
meent zich voor zijn machtspositie te moeten rechtvaardigen, hij zich verstrikt in
tautologische redeneringen.

6. Het geheim van de macht
We hebben in de Nederlandse literatuur bij mijn weten één echte dictator-roman,
maar het is er wel een uit het boekje die meteen ook alle voor- én nadelen van het
genre vertoont: De dolle Dictator uit 1935 van Albert Helman (1903-1996) over de
Argentijnse dictator Juan Manuel de Rosas. Helman noemt daarin Rosas, zelfs voor
latere dictatoren eerder een schrik- dan voorbeeld, ‘een nieuwe Borgia’, en dat niet
eens met een vraagteken zoals in een eerdere hoofdstuktitel, ‘Nero of Caligula?’.
Over een man van zijn formaat nemen ook de verhalen bovenmenselijke proporties
aan. Hij moet datgene doen waarvoor de mensheid, - uit welk duister verlangen? een rilling van ontzetting ondergaat. De vraag tussen gedachtenstrepen wordt,
helaas, niet beantwoord. In de hoofdstad, het bolwerk van zijn tegenstanders, wordt
Rosas beschuldigd van incest met zijn beeldschone dochter die zich van vreem-
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de mannen afkeert en zich geheel aan haar vader wijdt. Een nieuwe Borgia? Een
nieuwe Machiavelli zou voor deze politieke cowboy geen dubbele maar een
driedubbele agenda moeten bedenken. Of maar één, een kasboek, zoals tijdens
zijn bewind de pamflettist Rivera Indarte, in Montevideo 1843, bloedlijsten opstelde:
Tablas de sangre van de vele duizenden slachtoffers van Rosa, vergiftigd, onthalsd,
gefusilleerd, vermoord, in de slag omgekomen, in totaal meer dan twintigduizend
doden - en de dictator was toen pas drie jaar aan het bewind. Rivera Indarte noemde
hem ‘een domme gaucho, een keler met de bloeddorst van een tijger en de lafheid
van een schaap’. In anderhalve eeuw is er nadien voor de gekozen maar aan geen
wet gebonden staatsman nog menig negatieve benaming bedacht, maar voor
anderen was of werd hij de grondlegger van het moderne Argentinië; als redder van
Argentinië heeft Rosas de grote Larousse en de Brockhaus gehaald, en nog in 1971
was Eduardo Galeano van oordeel dat Rosas een belangrijke stap is geweest naar
nationale eenheid.
‘Het ondoorgrondelijke leven van Juan Manuel de Rosas,’ gaf Albert Helman zijn
roman De dolle Dictator als ondertitel mee. Ondoorgrondelijk? Lezing van de roman
sterkt mij in het idee dat het geheim van menig dictator is dat er géén geheim is,
tenminste geen geheim in de betekenis van een beweegreden of een doel dat alleen
de dictator kent: een geheime agenda die hij raadpleegt te midden van tumultueuze
gebeurtenissen, wisselende bondgenootschappen en loyaliteiten, een verborgen
plan dat hij volgt wanneer hij tegenstanders uitschakelt en medestanders opoffert.
Het echt griezelige aan de reële dictator - behalve uiteraard de terreur die hij
uitoefent, maar die is verschrikkelijk - is dat zo'n man in zijn meestal zalvende
woorden gelooft, heilig gelooft. Hij hoeft zich niet beter of slechter voor te doen dan
hij is, de binnenkant hoort bij de buitenkant als binnen- en buitenband.
Op een gegeven moment ziet Rosas zich gedwongen gemene zaak te maken
met de tegenpartij in Buenos Aires, de Unitariërs, en verbreekt hij daartoe de
plechtige verdragen met de indianen en andere Zuidlieden, de gauchos en
boeren-soldaten wier beschermer hij is; en dat is niet gering omdat Rosas van begin
tot eind een man van het land is die z'n leven lang tegen de grote stad ten strijde
trekt. Helman schrijft dan: Hij heeft de macht in handen... hij kan niet meer terug.
Niet híj draagt de macht; de macht, deze geheimzinnige dadenkracht, die onmerkbaar
uit de menigte, uit de omstandigheden, uit het blinde toeval misschien voorkomt,
heeft zich van hem meester gemaakt. Macht heet de demon die hem voortaan
gedurende tientallen jaren drijven zal tot goede en boze daden. Wisten wij wat het
wezen was van deze Macht die plotseling daar is, even plotseling ook verzwonden,
het leven van Juan Manuel
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zou niet voor eeuwig ondoorgrondelijk behoeven te blijven.
Helman wist waar hij het zoeken moest, niet in feiten en daden alleen; hij wekt
de indruk ook heel goed te weten wat hij in zijn roman deed. Mogelijk om
misverstanden te vermijden springt zijn register soms over op een betogende
verteltrant; alsof hij de roman voor zijn geladen onderwerp een te eng medium vond.
Een hoofdstuk met de titel ‘Waarachtigheid in leugens’ begint met de opmerking
dat om elke grote persoonlijkheid een legende geweven wordt. En alle historie is
legende... besluit Helman die alinea lapidair. Tot dusver is hetgeen de auteur verteld
heeft strikte werkelijkheid, gestaafd door documenten, maar dát is niet Rosas zoals
de geschiedenis hem kent: de mens Rosas is slechts een schim van de historische
figuur ‘Rosas’. De verhalen maken intrinsiek deel uit van de publieke persoon. Wat
thans volgt is een samenvatting van zijn legende, de integraal van reeksen leugens,
onontwarbaar met factoren werkelijkheid vermengd.’ En Helman besluit het
hoofdstuk, dat begonnen is als betoog maar overgaat in anekdotes, aldus: Het is
niet de taak van de romanschrijver ‘historie’ te geven, en het is nog veel minder zijn
taak een gegeven historie te schiften in werkelijkheid en leugen.’ Een bloedstollend
ingrediënt van dat mengsel is het beeld van wreedheid, hardheid, genadeloze
rechtvaardigheid; dat hoort nu eenmaal bij de job - het zijn misschien ook juist de
eigenschappen waarom de man van de actie benijd wordt: doe en zie niet om; de
dictator doet wat iedereen zou willen, maar niet durft. Evenzo laat Carpentier in de
roman De Methode de Eerste Magistraat zeggen dat zijn positie van staatshoofd
eist dat hij hard is, onverzettelijk: dat eisten de nog duistere en almachtige
bestaansredenen die-de polsslag-vormden van deze wereld in wording, nog onzeker
wat betreft vormen, wensen, impulsen en grenzen.
Met zijn mystificatie van de macht, zoals in de passage over de demon die Rosas
als marionet zou bespelen, ook hij ondergeschikt in een strijd van hogere machten,
maakt Helman zich wel erg gemakkelijk af van de kernvraag: wat beweegt zo'n
man? Macht? Macht als doel, als beweegreden én als drijfveer? Tot Rosas
gouverneur is geworden, na het verzoek ettelijke malen te hebben afgeslagen zolang
hij geen absolute dictatoriale volmacht kreeg, volgt hij in zijn streven dezelfde baan
als die elke tiran, leider, dictator moet doorlopen op weg naar de macht. Tot dat
punt houdt Helman zich aan het geijkte schema dat de dictator-roman volgt naar
het model van de reële loopbaan van de wereldlijke Leider, samen te vatten als ‘de
onstuitbare opkomst van X’ - de onbekende kan dictator zijn, kerkleider, ondernemer,
magnaat, hoofd van een syndicaat of leider van een jeugdbende. Alleen het resultaat
beslist. De putchist die mislukt, is een landverrader, de putchist die slaagt een
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bevrijder, de verlosser, in deze moeilijke tijden de aangewezen man voor deze post
enzovoort. Wanneer Rosas na 1848, onder beschutting van de tumultueuze
gebeurtenissen in Europa, achter elkaar vrede sluit met Engeland en Frankrijk, wordt
hij gevierd als held van de Zuidamerikaanse onafhankelijkheid. Aan het eind van
zijn derde lustrum wil Rosas weer eens afdanken als dictator, een truc die hij telkens
uithaalt om met des te grotere aandrang gevráágd te worden. Maar Buenos Aires
kan niet meer leven zonder dictatuur, Argentinië weet niet meer te bestaan zonder
Rosas. De Volksvertegenwoordiging smeekt hem opnieuw te blijven, en Rosas laat
zich voor de zoveelste maal verbidden. Ook hij kan niet meer leven zonder heersen;
ook hij kan niet meer bestaan zonder de slaafse onderworpenheid van zijn vaderland.
Overigens staat voorin De dolle Dictator een nu behoorlijk cryptisch klinkende
waarschuwing: Ik stel er prijs op te verklaren, dat ondanks eventueel te ontdekken
parallellen met ‘De dolle Dictator’ geen enkel hoofd van een bevriende natie bedoeld
is. Gezien de lotgevallen van sommige schrijvers in ons land en de huidige
interpretatie der drukpersvrijheid, komt het mij geenszins overbodig voor, dit op
deze plaats met nadruk te kennen te geven. Sapienti Sat. Toch staat de naam van
Rosas voluit in de ondertitel vermeld. De Helman van deze roman weet in elk geval
heel precies wat een dictator na zijn aantreden te doen staat. Puntsgewijs handelt
hij in het hoofdstuk ‘Proeve van dictatuur’ de kenmerken af: Rosas begint met
afzwering van het directe verleden, met grenzenloze zelfverheerlijking en het
opdringen van nieuwe symbolen. Dictatuur is nooit iets anders geweest dan het
fetichisme der gewelddadigheid. Kenmerkend voor zo'n bemoeial is ook dat de grote
man alles wil voorschrijven, tot de futielste kleinigheden, juist die. Goedbeschouwd
zet Rosas het baasschap op de pampa voort in de landelijke politiek, het temmen
van dieren is temmen van mensen geworden. Ondertussen lijkt de geweldenaar
zelf getemd te worden, de gaucho gedraagt zich als een administrateur, dat is zijn
tragiek, schrijft Helman: Dat is het ondoorgrondelijke van zijn bestaan; het kàn niet
dat een gaucho bureaucraat is. En toch, hij administreert het mensengeluk in
Argentinië.... De man van de vlakte brengt de hele nacht in zijn werkkamer door,
stukken lezend en in de marge aanmerkingen krabbelend, tussendoor dicteert hij
een paar geheimschrijvers brieven en staatsstukken, bij tientallen, want alles
redigeert hij zelf.
Het ondoorgrondelijk uit de titel lijkt iets banaals geworden, maar dat is
gezichtsbedrog, net als de demon van de macht. Het zou inderdaad banaal zijn te
denken dat een man als Rosas niet alleen geen geheime agenda maar niet eens
een idee heeft gehad van wat hij deed, en dat hij stijfkoppig de weg is blijven gaan
die hij eenmaal had ingesla-
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gen. In zijn ondertitel noemt Helman ook niet Rosas ondoorgrondelijk maar diens
leven. Op het eerste gezicht kan het ondoorgrondelijk lijken dat een machthebber
het banale uiterlijk van een boekhouder aanneemt, maar in het perspectief van de
grote Geschiedenis wordt dit verborgen leven het stadium van het imago, waarna
de geroepene zich in zijn ware gedaante van verlosser ontpopt. Ik wil maar zeggen
dat als Helman aan het fabuleren slaat of aan het psychologiseren, het banale zich
oplost in hogere dimensies - daar begint ook de kitsch in dit boek. We zijn
halverwege, maar wat in de gebruikelijke loopbaan na de onweerstaanbare opkomst
volgt: de al even onstuitbare neergang, is in het geval Rosas alleen in schijn een
afgang of nederlaag. De dictator bleef maar liefst vijftien jaar aan de macht, waarbij
hij tot het einde toe bij getrouwen steun vond, meer bij het voetvolk dan bij
zijnsgelijken. Voor dat raadsel lijkt Helman een oplossing aan te reiken. De zwarten
zijn niet de enigen bij wie hij deze blinde aanhankelijkheid vindt. Ook door de soldaten
wordt hij verafgood, zelfs nu nog (...) Ze kennen maar één doel: doden en gedood
worden. (...) Ter wille van Rosas? Lijdt de massa ter wille van één mens? Rosas is
maar een naam voor een ver en lichtend ideaal dat ze najagen. Een valse naam
voor iets wat edel is en waard ervoor te sterven. Vrijheid. Zuidamerikaanse eigenheid.
De eigenwaarde van een volk. Autonomie en onafhankelijkheid. Rosas is maar een
toevallige personificatie ervan; als hij er niet meer is, zal het andere namen krijgen,
zullen ze misschien merken dat ze zich vergisten, dat een vals patroon hen heeft
misleid, hen heeft gebracht op valse wegen, en hun makkers liet sterven op het
valse slagveld.
Dan zullen ze rechtsomkeer maken, optrekken tegen wie hen uitgezonden heeft,
en onder nieuwe leuzen vechten voor het oude ideaal. De massa heeft haar zuivere
instincten die geen mens, geen kerk, geen staat van haar vervreemdt. Slechts de
leiders zijn misleidend, en misdadig of verblind.
De tragiek der massa is: misleid te kùnnen worden. En haar grootheid: dat ze
zich haar idealen nooit ontroven laat! Eenmaal vindt zij de ware weg tot haar
zelfverwerkelijking!
Ik citeer zo uitvoerig omdat Helmans mystificatie niet alleen een licht werpt op zijn
belangstelling voor Rosas maar zijn dictie is ook een voorbeeld van een bepaald
slag vrome rechtvaardigingen van de dictatuur, van de zwartste tot de meest verlichte
vormen ervan, hier bovendien met een beroep op de geheime kracht van de massa.
Anders dan je zou verwachten gaat Helman in zijn roman niet op een essayistische
toon over om zijn onderwerp objectiever, begripsmatiger, afstandelijker te benaderen;
hij spreekt er de strekking van zijn verhaal alleen maar
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explicieter in uit, zoals in de zinnen die volgen op de aankondiging dat hij even wat
legendes gaat navertellen: Ze [de leugens] zijn niet te verwerpen, want ze zijn virtuele
waarheid omtrent een figuur die groot was, daar hij voor zijn ideaal de moed had
grote haat te wekken en de bloedschuld te trotseren, welke geen sterveling zonder
verbetenheid en groot geloof in zijn gezonden-zijn op zich durft te laden. Het ging
om de ondoorgrondelijke drijfveer ‘macht’, het trefwoord blijkt roeping te zijn, en dat
roept onvermijdelijk de vraag op: wie zich geroepen voelt, en door wie of wat? Macht
is niet langer het doel, want dat heeft Rosas al jaren eerder bereikt; macht is in een
middel tot een ander doel veranderd, een opdracht van een hogere orde - en die
ijle hoogte is bijna altijd het wenkende perspectief waarop een dictator-roman uitloopt,
of dat nu sublieme, ideale, ideële of waanzinnige, idiote, potsierlijke of groteske
dimensies aanneemt.
Ik wil nog eens terugkomen op ‘Een nieuwe Borgia’, de hoofdstuktitel die geen
vraagteken heeft omdat de schrijver smalend verhaalt van welke onzinnige misdaden
Rosas beticht werd. Borgia was de hoofdpersoon in Machiavelli's familieroman De
Vorst. Ook in dat boek vindt een merkwaardige gedaanteverandering plaats. Zolang
Cesare Borgia ‘tirannen’ ten val bracht en kerkelijke gebieden ‘bevrijdde’, prijst
Machiavelli hem, om zijn daden, zonder over de persoon van Borgia of zelfs maar
over zijn doeleinden te spreken. Daarna vindt hij hem bespottelijk en spreekt over
hem als ‘een nieuwe potentaat in Italië’. In hoofdstuk 7 keert de vroegere misdadiger
opeens als een duveltje uit een doosje terug in het rijtje Mozes, Kyros, Theseus en
Romulus, volgens Machiavelli allemaal stichters van een stad of staat. Na een
intermezzo met Hiero van Syracuse, die hier geen tiran meer heet, duikt de naam
Borgia op als virtuele stichter van een verenigd koninkrijk Italië. Dat zegt natuurlijk
meer over Machiavelli dan over de historische figuur (zoals Ehnmark in zijn boek
uitlegt). Belangrijk is dat in De Vorst het perspectief verschuift van macht als doel
naar het stichten van een staat - Machiavelli heeft het zelfs over ‘bevrijding’ (van
Italië). In Helmans roman maakt Rosas net zo'n Saulus-Paulus bekering door,
waarna hij, als wereldlijk leider verbannen, zich aan een hogere Instantie onderwerpt:
de toekomst, de geschiedenis, de onafhankelijkheid van Zuid-Amerika - met
terugwerkende kracht liefst. Hier moet een tekstschrijver in het spel zijn die over
een hoger weten beschikt dan de gaucho Rosas.
Nadat hij vijfentwintig jaar in Engeland zijn dictatuur overleefd heeft, ergens bij
een gat in Southampton, heeft Rosas nog alleen zichzelf als gesprekspartner. In
het hoofdstuk ‘Alleenspraak’ overdenkt hij diepe, duistere vragen: hoe weet een
mens of hij goed gehandeld heeft? Was er maar een vaderlijke macht die hem kon
geruststellen, verzucht
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hij. En hij vindt gehoor: zijn geweten spreekt, even pathetisch als Rosas zelf altijd
deed, en het spreekt hem vrij: hij heeft zijn leven gegeven om met ijzeren kracht
het volk te dwingen zich te schikken naar de wetten van de staat. (...) Thans spreek
ik met mijn hart, zeggende: Zie, ik heb de orde vergroot en vermeerderd boven allen
die voor en na mij te Buenos Aires regeerden. En hoe pathetisch zijn toespraak tot
Zuid-Amerika ook is, voor minder doet hij het niet meer, er is geen zweem van ironie
te bespeuren. Rosas verklaart zelfs nog schriftelijk dat hij zuiver volgens zijn geweten
heeft geregeerd. Het hoofdstuk besluit aldus: In de fierheid waarmee hij zichzelf
aanvaardt, heeft hij zichzelf bevrijd van alle schuldgevoel. In het slothoofdstuk, ‘Wij
zuidamerikanen’, blijken zijn idealen onder de gauchos nog lang na te smeulen.

7. Het spel en de regels
Stel dat politiek een spel is - je kunt je alles voorstellen -, dan is Machiavelli in de
eerste plaats geïnteresseerd geweest in de spelregels - en meer nog in de
bestudering van de opstelling dan in een verandering ervan. Gebieders zijn vooral
op het spel gericht, gefixeerd zelfs; ze vatten het dodelijk ernstig op, daar hebben
ze ook alle reden toe, en spel betekent voor hen en de hunnen natuurlijk ook de
winst die het oplevert. Politieke wetenschappers, filosofen en ethici houden zich
gewoonlijk meer met de vraag bezig wat de aard van het spel is: wát is politiek?
Machiavelli stelt die vraag niet eens, hij beperkt zich tot de vraag hoe het politieke
werkt. Hij analyseerde hoe de politieke mechanismen functioneerden en eventueel
efficiënter konden functioneren, beter voor wie er belang bij hadden. Sommigen
hebben verondersteld dat hij langs die weg probeerde te achterhalen of en hoe het
anders kon dan voorheen, maar dat is het belang dat mensen in politiek stellen die
niet aan de macht zijn, die eraan onderworpen zijn of zelf die macht begeren.
De dictator-roman deelt de belangstelling van de theoretici maar sluit ook nauw
aan bij het gezichtsveld van de dictator zelf: de aandacht gaat met name uit naar
de spelers, en naar de mede- of tegenspelers. De dictator-roman is bijna uitsluitend
op personen gericht - daartoe leent zich de roman, in het bijzonder de traditionele
roman, het is tevens een ernstige beperking. Zo wordt de manier waarop een heerser
aan de macht gekomen is niet meer dan voorgeschiedenis. De machtsverhoudingen
met de hoofdpersoon aan top zijn een voldongen feit. Getoond wordt hoe de
almachtige zich gedraagt of misdraagt, waarbij het er nauwelijks toe doet of hij
gekozen is of met geweld aan de macht gekomen. Eenmaal aan de macht vertonen
alleenheersers in bijna alle opzichten opvallend veel overeenkomsten, en niet alleen
machthebbers op het politieke vlak. Hoe meer de persoon van de dictator in de
schijnwerpers

Raster. Jaargang 2002 (nrs. 97-100)

19
staat, hoe minder zicht er is op de dictatuur. Zonder politieke context is de tiran een
fenomeen dat zich eerst en vooral lijkt te lenen tot onderwerp voor pathologie,
(massa)psychologie, theater en kostuumgeschiedenis, reclame en public relations.
Niet toevallig vertaalt men juist in een dictatuur politieke, sociale en economische
zaken bij voorkeur in persoonlijke termen - juist in een tijd dat instellingen niet meer
van personen afhankelijk lijken; en daarmee is als met zoveel andere ideeën uit de
roerige jaren zestig de provocerend bedoelde slagzin ‘het persoonlijke is politiek’
weer op z'n pootjes terechtgekomen, oftewel omgekeerd.
De betere dictator-roman probeert de aandacht die gemakkelijk op de spelers
wordt gericht, te richten op hun plaats in een breder krachtenveld, bij voorbeeld door
te laten zien hoe de hoofdrolspelers het spel naar hun hand zetten door zelf de
regels te bepalen. Aandacht trekken willen uiteraard allen die grote doelen nastreven,
sommigen brengt dat aanzien, anderen wekken door hun gedrag opzien, en dát
hebben succesvolle leiders en pathologische gevallen in elk geval met elkaar
gemeen. Maar wat in het ene geval wandaad, misdaad of ziekelijk fenomeen heet,
ziet er in het andere geval als succes, prestatie of weldaad uit. Zichzelf ensceneren,
dat kan tussen de schuifdeuren of op het wereldtoneel - en wat als de megalomane
Bouwheer de zegeningen van de betonmolen ontdekt? [ noot G op pg. 38]

8. Beweegredenen
Ook of juist de dictator-roman die een bewind wil aanklagen - dat is zeker de
bedoeling geweest van Asturias en Vargas Llosa - moet het doen met het uiterlijk
vertoon van de machthebber. De romanschrijver kan weinig meer dan de kuren
laten zien die een President of Generaal vertoont; in iemands binnenste kan men
niet kijken; wil dus de auteur iets over motieven zeggen dan is hij op gedrag en
handelingen aangewezen. In het tonen van de beweegredenen van de alleenheerser
zijn de meeste dictator-romans niet sterk. Daar wreekt zich het realisme in de platte
zin van het woord dat de roman weergeeft wat de dictator te zien en te horen geeft,
en aangezien de meeste baasjes grote praatjesmakers zijn staat de roman bol van
de echo van zijn kakofonische klankbeeld. En dan maakt het niet zoveel verschil of
het realistisch of satirisch bedoeld is. In literaire zin spreekt een dictator niet voor
zichzelf. De zwakte van de roman komt het duidelijkst tot uiting in het
nagesynchroniseerde zelfportret van de dictator - het is misschien maar goed dat
weinig schrijvers het aandurven in de huid en het strottenhoofd van een alleenheerser
te kruipen. Het zou eens besmettelijk kunnen zijn. Het is trouwens niet uitgesloten
dat de platheid van sommige dictator-romans
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te wijten is aan de klassieke definitie van de tiran als iemand die uitsluitend zijn
eigen belangen op het oog heeft en die van het volk negeert. Maar de motieven van
de machtsveroveraar zijn waarschijnlijk nooit zo simpel geweest. En eigenbelang
hoeft helemaal niet gelijk te staan aan materieel gewin. Dat blijkt al uit Xenofons
dialoog tussen de wijsgeer en de tiran. Zegt deze laatste niet dat wat hem in zijn
eenzame positie het meest verdriet is dat de mensen niet spontaan, althans niet
zonder bijbedoelingen van hem houden, van hem als mens, omwille van hemzelf?
Met trots wijst Oppermaarschalk Mobutu voor de camera op zijn hossende
onderdanen: ‘Aanbidding is teveel gezegd,’ zegt hij devoot, ‘maar is het niet prachtig
de liefde van het volk te zien jegens de president?’
Het zijn zulke subjectieve begrippen: eerzucht, behoefte aan instemming,
bevestiging, aandacht en affectie, of rancune en ressentiment - ze worden allemaal
genoemd, in de romans en de meer theoretische bespiegelingen over het streven
naar macht, of het nu om tirannen, dictatoren, despoten gaat, over leiders in het
algemeen of meer in het bijzonder om generalen, kardinalen, bestuurders, voorzitters,
plaatsbekleders en plaatsvervangers, politici, zielzorgers, ondememers, bazen,
chefs, opzichters, zaakwaarnemers, wachtposten, sergeanten en andere
onderknuppels. Macht (machtswellust), belang (eigenbelang), (geldelijk) gewin,
enzo zijn niet meer dan verbale mallen, of gewoon clichés voor als het erop aankomt
ongrijpbare motieven, hoe concreet de gevolgen ook zijn van de redenen die mensen
tot bepaalde daden bewegen. Hier geldt de even simpele als afgrondelijke waarheid
dat mensen gewoonlijk heel goed weten wat ze doen en zelfs waarom ze het doen,
maar niet weten wat hun doen doet. Waarbij voor de dictatoren nog extra geldt dat
ze niet willen weten waartoe hun optreden leidt, als het voor hen maar het gewenste
effect oplevert.
Voor de literatuur dienen zich dan voorbeelden aan die laten zien dat het genre
dictator-roman inderdaad niet zo'n afgebakend terrein is als het - door het onderwerp
- lijkt. Denk maar aan Cervantes’ Don Quichot, romans van Dostojevski als
Aantekeningen uit het souterrain en De Demonen, Het Slot en andere verhalen van
Kafka, romans en verhalen van Platonov, om maar een paar namen te noemen. En
de hoofdpersoon van Absalom, Absalom van Faulkner jaagt even frenetiek, blind
en nietsontziend, en als het zo uitkomt even gewelddadig zijn idée-fixe na als de
machtsveroveraars, staatsstichters, eeuwige dictatoren in het genre dat hier aan
de orde is. Misschien is met de woorden obsessie, idée-fixe, geweld en blind
verlangen de duistere kern van het genre aangeduid. De literair meest interessante
dictator-romans, van Krleža, Roa Bastos, Carpentier, Márquez, Mimouni en ook wel
Hel-
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man, maken in elk geval duidelijk hoe ingewikkeld de beeldvorming van een dictator
in elkaar steekt. Zoals historische figuren scheiden publieke figuren een
beschermende laag van verhalen en legendes af die hen nagenoeg onzichtbaar
maakt. Het gevolg daarvan is dat portretten van dictators zoals Llosa van Trujillo
en Eloy Martínez van Perón nogal simplistisch en kitscherig worden - om maar niet
te spreken van de even verlekkerde als verontwaardigde vertelsels over Hitler,
Mussolini, Franco, Napoleon, Caesar en al die operettefiguren uit slechte, veelal
psychologiserende boeken over grote historische schurken.
Maar met de motieven van de tegenstanders van een dictator is het soms al niet
minder bar en boos gesteld. Eén voorbeeld: ‘Ze waren het zat om te leven als tamme
dieren,’ is in De President ongeveer het enige wat Asturias over de motieven van
de revolutionairen zegt; geen wonder ook als de Generaal die vele jaren de kar van
de dictator getrokken heeft, bekeerd wordt door een larmoyant verhaal over
muilezels: Ik zweer dat ik me vanaf dit ogenblik zal inzetten voor een totale revolutie!
Geen van die marionetten mag gespaard worden!

9. Tweede stem
Geen goed portret van een dictator als het niet op een of andere manier een
dubbelportret is, een beeld én spiegelbeeld, een beeld gesplitst in een zelfportret
en tegenbeeld. Dat vraagt om uitleg, ik doe alleen een suggestie.
Even dacht ik bij lezing van De dolle Dictator dat Helman in de buurt kwam van
de barst waar het monolytische beeld van de machtsmaniak Rosas zou splijten.
Uitgerekend in het midden van de roman, in een scène waar Rosas thuis als bezeten
stukken doorneemt en annoteert, drukproeven van hoofdartikelen censureert en
corrigeert, van alles dicteert, kortom op papier het Rijk alleen heeft, alles vanaf zijn
schrijftafel bestierend, staat er: Er zijn slechts twee wezens in zijn wereld.
Dubbelgangers? Nu komt het, denk je: er zijn twee dictatoren, de een dicteert, de
ander leest en geeft hem van repliek. Maar dan gaat Helman verder: Schaduwen
van elkander? De ene is hijzelf, de alomtegenwoordige Juan Manuel, vorst, minister,
generaal, politie-commissaris, beul, krantenman, weesvader, beschermer des
geloofs, gaucho, zedenmeester, onderwijsinspector, kapper en tailleur van heel het
land. En de ander, dat is de geüniformeerde horde, allen gelijk één man, gedrild,
automaten, afgietsels van de ideale Federaal die hij ontworpen heeft. Wat een
teleurstelling, niks geen dubbelganger of unheimische schaduw, daar zien we de
nachtelijke alleenheerser en de man die achter hem staat, de achterban, de
onderdaan, zijn konterfeitsel. Van reflectie geen spoor, niet eens een grijnzend
spiegelbeeld.
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Met Absalom, Absalom heeft Faulkner een complete roman gemaakt van dezelfde
stof waarvan Helman maar een halve roman heeft durven maken, omdat hij voor
de andere helft geïntimideerd moet zijn geweest door zijn onderwerp, door het feit
dat zijn hoofdpersoon echt bestaan heeft én de dubbele naam van bloeddorstige
tiran én vertegenwoordiger van het streven naar onafhankelijkheid had, dus ook
door de identificatie van de caudillo met de Geschiedenis van het Zuidamerikaanse
continent. Helman schreef geen avonturenroman, zoals zijn boek indertijd ontvangen
is, maar een tendensroman; reflectie verving hij door weerspiegeling, dit voor wie
nog weet wat de strekking van dat woord is.
Reflectie is het criterium dat voor de betere dictator-romans wel eens beslissend
zou kunnen zijn: spreekt de roman met de mond van de dictator - het omgekeerde
zal minder vaak voorkomen - of spreekt hij de dictator tegen, en ik bedoel dat niet
in de aanklagende, pamflettistische zin van een Llosa of Asturias.
Waarom is Yo el Supremo van Roa Bastos in mijn ogen zo'n grote dictator-roman?
Niet perse omdat zijn Almachtige zelf een lezer en schrijver is en daardoor een
interessanter personage zou zijn. Ook al weet de Baas van Paraguay goed wat hij
zegt en doet, als dictator is hij er niet minder een secreet om. Net als de meeste
andere dictatoren is de Almachtige een gespleten figuur. Om met Hiero te spreken:
de tiran is zelf een particulier persoon geweest en hij heeft daar in zijn publieke rol
nog weet van, ergens diep in zijn geheugen of in zijn dromen weggestopt; af en toe
verraadt hij zijn afkomst in zijn tongval, in een misplaatst gebaar of misstap, dat wil
zeggen op momenten dat hij uit zijn rol valt. Het bijzondere aan de roman van Roa
Bastos is dat hij laat zien hoe de splitsing tussen persoon en figuur, tussen mens
van vlees en bloed enerzijds en zijn karaktermasker anderzijds (zoals Balzac iemands
maatschappelijke voorkomen, zijn persona, typeerde) zich voltrekt. De splijting
tussen Ik (Yo) en Hij (Él) wordt al in de titel aangekondigd - vandaar dat zowel de
Duitse als de Franse vertaling een komma tussen Ik en de Almachtige/de
Allerhoogste plaatsen. Tussen Eerste en Derde persoon enkelvoud zal de hele
roman een duel uitgevochten worden dat het Ik - de president is fysiek aan het eind
van zijn krachten - verliest van het Hij; het raakt zijn ‘zelf’ kwijt aan de publieke figuur
die hij ook en wellicht in de eerste plaats is, aan de symbolische figuur die op de
levende persoon teert, en waarschijnlijk als Samensteller van het boek het laatste
woord heeft. In de fragmenten die uit de roman in dit nummer vertaald zijn, zijn de
nodige aanwijzingen in die richting te vinden. Bijvoorbeeld als de Almachtige opmerkt
dat de dictator in tegenstelling tot een normaal mens altijd tegen anderen praat, ook
als hij zwijgt. Wanneer hij zijn secretaris dicteert, citerend
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uit zijn eigen schrijfsels, is er tussen zijn stem en die van de klerk nauwelijks verschil;
het is een doorlopende monoloog waarin ze elkaar, soms haast ongemerkt,
afwisselen. Ook wanneer hij echt alleen is, is de dictator op z'n minst met z'n tweeën:
Ik en Hij, de tweede is de handelende derde die ‘onze’ verantwoordelijkheid voor
onze daden beoordeelt. Ik is de levende persoon, Hij is het betere of juist het
slechtere ik: superego, souffleur, controleur, hoofd van het staatshoofd. Allen stellen
zich gerust, zegt de Allerhoogste, met de gedachte dat ze één enkel individu zijn.
Wat lastig om altijd dezelfde mens te zijn. IK ben niet altijd IK. De enige die niet
verandert is HIJ. Hij houdt zich staande in het onveranderlijke (...) Wanneer HIJ
soms naar mij kijkt... en zo door, praat hij tegen zichzelf, op papier, in zijn voor
niemand anders dan voor zichzelf bedoelde Dagboek - het grootboek dat aanvankelijk
bedoeld was om er alle staatszaken in vast te leggen maar dat nog alleen een
bodemloze prullenbak voor losse gedachten, notities en citaten is geworden. In het
begin schreef ik niet; dicteerde ik alleen maar. Vervolgens vergat ik wat ik gedicteerd
had. Nu moet ik dicteren/schrijven, het ergens noteren. Dat is de enige manier om
voor mezelf te bewijzen dat ik nog besta. Al is het maar in een graf van letters.
Misschien is dat de volledigste manier van sterven. Nee? Ja toch? En daarna? Nee.
Zeker niet. Hier lijkt het wel of een van de stemmen uit Becketts trilogie aan het
woord is.
Een zelfde splitsing doet zich voor in Herfst van de Patriarch van Màrquez. De roman
begint in de hij-vorm. De patriarch is nog levend en degene die vermoord wordt is
zijn dubbelganger. Als officiële persoon is hij vooral aanwezig door zijn
onzichtbaarheid [ noot H op pg. 40] Hij is volstrekt alleen en besluit ook letterlijk als
alleenheerser verder te gaan. Heel toepasselijk splitst de verteller zich vanaf dit
punt in een eerste en derde persoon, het verborgen ego en de publieke figuur, die
elkaar ook nog eens begluren. De splitsing dient in het geval van de patriarch
bovendien als alibi: door de terreur aan een handlanger uit te besteden, houdt hij
zijn eigen handen vrij: hij maakt met het beulswerk van zijn onderaannemer zijn
handen niet vuil, ik kan als patriarch mijn arme volk in mijn armen sluiten. Dankzij
Hem kan de ik-figuur in de eerste persoon meervoud spreken.
Het kan geen toeval zijn dat zich in de derde grote dictator-roman uit de jaren
1974/1975 - De Methode van Alejo Carpentier - zich andermaal zo'n splitsing in
persoonsvormen voordoet. De roman begint met het behaaglijk geneuzel van de
Eerste Magistraat die zich ver van zijn Zuidamerikaanse achterlandje koestert in
het culturele zonnetje van
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Parijs. Zodra hij door een telegram gestoord wordt dat hem oproept zijn uniform aan
te trekken om in de jungle van zijn vaderland een weerspannige generaal mores te
leren, gaat zijn monoloog over in de hijvorm van de vrije indirecte rede: de Magistraat
neemt zijn officiële rol weer op en spreekt niet meer alleen voor zichzelf maar in
functie, dus in de derde persoon. Op het moment dat die splitsing zich voordoet,
kennelijk een herhalingsoefening want de tiran betoont zich uiterst weerspannig,
lijkt zich door die kier een kritisch inzicht naar binnen te wurmen. Even denk je: zo
ziet het eruit als een despoot verlicht raakt, aangeraakt al is het maar door een
vleugje zelfkritiek. De in zijn rust gestoorde Magistraat wordt overvallen door een
immense moeheid bij het idee dat hij zich weer in het generaalstenue moet hijsen
dat hem nooit gepast heeft; én hij krijgt last van een taalprobleem.
Bij zijn terugkeer daarginds zal hij ook weer, wanneer hij zijn volk dient toe te
spreken, het sleetse taaluniform aan moeten trekken. En hij die bekend staat om
zijn uitbundige retoriek, voelt zich aan het eind van zijn Latijn. Hij beseft dat die
duizendmaal gebruikte woorden alle betekenis verloren hebben. En het Staatshoofd
dacht en dacht over de toespraak die hij zou moeten gaan houden, maar zijn fantasie
kwam hem maar niet te hulp. Woorden, woorden, woorden. Altijd dezelfde woorden.
Vooral niets over Vrijheid - de gevangenissen zaten vol politieke gevangenen. Niets
over Nationale Eer noch over de Plichten jegens het Vaderland - dat waren begrippen
die opstandige militairen altijd hanteerden. Geen woord over Historische Opdracht
noch over de As van onze Helden, om dezelfde reden. Niets over Onafhankelijkheid
wat, in zijn geval, rijmde op Afhankelijkheid. Niets over Eerbaarheid - als iedereen
wist dat hij de eigenaar van de grootste bedrijven in het land was. Niets over
Wettelijke Rechten - omdat hij die negeerde zodra ze met zijn persoonlijke
jurisprudentie in botsing kwamen. Zijn woordenschat werd op deze manier steeds
beperkter.
Op dat moment kan zelfkritiek nog alle kanten uit, die van zelfverachting, bekering
of verharding. Toen hij (Peralta, de secretaris, wanneer het Staatshoofd in een
nachtelijke overpeinzing juist heeft besloten zich niet te laten kennen) zag dat ik
nog op was en wat zat te mijmeren, vroeg hij me: ‘Waarom laat u ze niet allemaal
naar de hel lopen, en blijft u hier, genietend van wat u bezit? Aan geld geen gebrek.
Drank te over. Vrouwen bij de vleet.’ En met wat de afgeleefde Magistraat dan zegt,
blijkt hij over grote zelfkennis te beschikken: ‘En als je dat van me wegneemt, wie
ben ik dan, wat blijft er dan van mij over?’ zei ik (...) mijn persoon was, bovendien,
van zo 'n minimaal belang, van zo weinig nut, dat ik geen enkele rol kon spelen in
de Apocalyps die zich hier voltrok. (Hier is Europa waar de Grote Oorlog was
uitgebroken; zijn histo-
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rische rol speelt het staatshoofd daarginds.) Om mijn rol in de historie te vergroten
legde ik mezelf de Kruistocht voor de Latiniteit op. Wil hij zijn rol blijven spelen, dan
heeft hij andere tekst, andere vormen nodig. En hij is slim genoeg om de eerste de
beste gelegenheid te baat te nemen - hetzelfde opportunisme heeft hem al twintig
jaar aan de top gehandhaafd. Het staatshoofd, tot voor enkele minuten nog bedrukt
en terneergeslagen, vatte weer moed, veerde op, sloeg met zijn handen op tafel,
hervond zijn demagogische vuur... Woorden werden in hem herboren. Plotseling
was het Staatshoofd meester over een nieuw vocabulaire.
Als Don Quichot maakt hij zich gereed voor een volgende episode van zijn
avonturen. Hij heeft niets geleerd, niets begrepen, hoe dicht hij het inzicht ook
genaderd was

10. Souffleur
Ik laat hier maar in het midden of een dictator die beter kan weten - de zogenaamd
verlichte despoot - minder erg is dan de slechte man uit één stuk. Xenofon lijkt het
te betreuren dat een echte tiran zo moeilijk te vinden was: een desnoods slecht
mens die goed was voor zijn volk omdat hij het geluk en voorspoed bracht. Maar
Xenofon had zo zijn twijfel of in Griekenland zo'n best mogelijke of minst slechte
tiran ooit kon bestaan. Ideaal was een koning die geen leraar (meer) nodig had. De
zwakte van de tiran was dat hij om een goed heerser te zijn niet buiten een raadsman
kon - zo voert Xenofon de tiran Hiero ten tonele in zijn dialoog Hiero of Tyrannicus.
Voor een filosoof was er daardoor werk aan de winkel, maar Xenofon zag zijn wijze
man liever ver van de agora of van de markt.
De splitsing in eerste en derde persoon - tussen particuliere persoon en publiek
figuur - doet zich in de zojuist gememoreerde gevallen voor als verdubbeling in de
man die de dictator uithangt. In andere gevallen leidt een zelfde proces tot een
afsplitsing in een tweede personage. Hiero wordt geconfronteerd met een al of niet
door hemzelf uitgenodigde adviseur, op wiens raadgevingen hij uiteindelijk alleen
met zwijgen kan reageren, want wat moet een man van de praktijk met idealen? En
zo gaan ook praktisch alle literaire dictatoren en tirannen vergezeld van een assistent,
in de schaduw van de troon, in de gedaante van een praatpaal: secretaris, klankbord,
spiegelbeeld, sparringpartner, stem van het geweten, betweter, getuige,
scheidsrechter, spion, controleur, restant gezond verstand, toeziend oog, tegenstem
- of, zoals in de roman van Krleža, Banket in Blitwa, als tegenstander, de jeugdvriend
die voor de oude idealen opkomt, of handlanger, de man die het vuile werk doet,
zoals de beul in Herfst van de patriarch, of de begeleider die zich -
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eveneens in het belang van het vaderland, zoals de secretaris in De Methode ontpopt als verrader en tegenstander, maar het kan ook zijn als rivaal of opvolger.
En dan is er nog de schrijver over wie Anders Ehnmark in zijn essay een haast
profetisch klinkende opmerking plaatst: Bij Machiavelli is de relatie tussen de vorst
en zijn raadgever een andere. Machiavelli heeft geen vrome wensen maar geeft de
vorst een historische taak, die hij op zich kan nemen of niet, afhankelijk van zijn
bekwaamheden. Er is een nauwelijks verhuld subject aanwezig in de tekst: iemand
die boven de vorst staat dankzij zijn kennis en hem zowel strategische als tactische
taken oplegt - niet een raadgever in de schaduw van de troon, maar een zelfbewuste
intellectueel die het stuk schrijft waarin de vorst mag meespelen, als hij het juiste
formaat heeft. De rollen zijn omgekeerd, de vorst wordt gereduceerd tot een werktuig,
de vorstenlikker is op weg vorst te worden. - En dan hebben we het nog niet gehad
over het geval dat een dictator zich aan een roman waagt.[ noot I op pg. 41)
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Noten bij ‘Persoonsvormen van een papieren dictator’
Noot A bij 1 [pg. 8]
Om een indruk te geven over wat voor soort boeken ik het in mijn omschrijvingen
van de dictator-roman heb, hier een karakteristiek van enkele romans. Overbodig
erbij te zeggen dat de lijst verre van volledig is - zo ontbreekt de groteske variant à
la Brechts Arturo Ui, Jarry's Ubu Roi of Animal Farm van Orwell; schitteren grote
dictaturen als die in Rusland, China en andere Aziatische en Afrikaanse landen
door afwezigheid (zegslieden konden mij geen romans uit de tijd van Stalin en Mao
noemen; over het ontbreken daarvan waag ik geen hypothesen); en allerlei namen
en titels worden hier niet opgevoerd, zoals Shakespeare, Camus, Kadare, Hugo
Claus, António Lobo Antunes; romans over foptirannen als de Regenkoning (Saul
Bellow) of enkele van Pirandello, en koningen als die van Manganelli en Calvino,
of Napoleón VII van Javier Tomeo. Het scheelt niet veel of de hele wereldliteratuur
gaat uitsluitend over dictators, despoten en tirannen, grote en kleine, mannen,
vrouwen en niet te vergeten kinderen (zie Lord of the Flies van William Golding of
Het landhuis van Donoso), trots ervoor uitkomende of gemaskerde, vermomde,
stiekeme potentaten. Na u.
Miguel Angel Asturias, El Señor Presidente (1946) (De president, 1971)
De dictator in El Señor Presidente wordt alleen maar aangeduid als President
van de Republiek, Lang leve de Constitutionele President van de Republiek (dat de
juichende menigte dat uit z'n bek kan krijgen). Naar eigen zeggen schreef Miguel
Ángel Asturias (1899 - 1974) het begin al in 1922. Hij zou de dictator van Guatemala
uit die tijd, de advocaat Manuel Estrada Cabrera, als model gebruikt hebben. Zelden
verschijnt de President in beeld, des te sterker is hij de mensen in hun bewustzijn
geprent. Hij veracht het volk en heerst door iedereen tegen iedereen op te zetten,
waarbij ook zijn vertrouwelingen niet veilig zijn, zoals uiteindelijk ook zijn rechterhand
Miguel Angel (nomen sit omen) aan den lijve ervaart, de engel met het duistere
innerlijk, zoals keer op keer vermeld wordt. Als de President aan het woord komt,
dan om uit te pakken over zijn armoedige jeugd waarvoor hij alsnog volledige
genoegdoening eist. De roman is een van de eerste in het genre en vertoont er alle
kenmerken van, juist de karikaturale, in het portret van de botte machtswellusteling
en in de melodramatische verteltrant.
Albert Helman, De dolle Dictator. Het ondoorgrondelijke leven van Juan Manuel de
Rosas, 1935.
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Ook Helman werkte naar een model, de Argentijnse dictator Rosas (1793-1877)
die zijn schrikbewind voerde van 1829 tot 1852, waarna hij nog eens een kwarteeuw
in Engeland tijd had om na te denken. Helman wisselt zijn vertelling van Rosas’
leven herhaaldelijk af met beschouwingen en commentaren; het boek wordt ook
nergens een roman genoemd.
Miroslav Krleža, Banket in Blitwa, 1938, 1939, 1962. De dictator is tevens de stichter
van Blitwa, een fictief landje dat op de plaats ligt van de Baltische staten. Het verhaal
dat vooral de strijd behelst tussen de dictator en zijn tegenstrever, een vroegere
vriend, de journalist Niels Nielsen, speelt zich af in het interbellum. De roman begint
met een indrukwekkende monoloog van de ook verbaal krachtige kolonel. Zie het
in dit nummer vertaalde fragment en de inleiding daarbij, alsook Raster 73 (1996).
Alejo Carpentier, El recurso del método, 1974 (De methode, 1983)
De titel verwijst uiteraard naar Descartes maar betekent hier zoveel als ‘Zo zijn
de regels van het spel, zo werkt de methode’.De Eerste Magistraat - in de
Nederlandse vertaling heet hij het Staatshoofd - is een verlicht despoot. Dat air meet
hij zich tenminste aan zolang hij in Parijs resideert, ver van zijn achterlijke land in
Zuid-Amerika. Niet dan met de grootste moeite hijst hij zich weer in het harnas als
hij voor de zoveelste keer terug moet om in de jungle de opstand van een van zijn
generaals neer te slaan. Maar hij is onverbeterlijk tot hij definitief van zijn macht
wordt beroofd. Dat lijkt te gebeuren wanneer zijn tegenstrever, een professorale
anarchistische asceet, met Amerikaanse hulp zijn plaats inneemt. Maar de Magistraat
is intelligent genoeg om te zien vanwaar het echte gevaar komt, van de ongrijpbare
Student met zijn oneerbiedige grappen en gevaarlijk helder geschreven pamfletten.
De student spreekt ook de ware woorden: ‘We hebben een dictator afgezet. Maar
dezelfde strijd woedt voort, want de vijanden zijn dezelfde.’ Zie ook de kleine roman
van Carpentier over een zwarte tiran, El reino de este mundo, 1949 (Het koninkrijk
van deze wereld, 1997).
Augusto Roa Bastos (1917), Yo el Supremo (1974)
De op de verlichte negentiende eeuwse dictator Dr. Francía, die zich in 1816 tot
Eeuwige Dictator van Paraguay liet uitroepen, gebaseerde zieke alleenheerser in
deze roman, de Allerhoogste, schrijft de geschiedenis van zijn volk. Hij doet dat
door het verslag van zijn weldaden en ideeën te dicteren aan een secretaris; af en
toe grijpt hij zelf naar de pen - en de vruchten van al dat lezen, schrijven, dicteren
en citeren wordt
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door een compilator in dit boek samengevoegd. Zie de inleiding bij de vertaalde
fragmenten in dit nummer. Twintig jaar later schreef Roa Bastos het zelfportret van
een tirannenmoordenaar, El Fiscal, 1993.
Gabriel García Márquez: El otoño del patriarca, 1975 (De herfst van de patriarch,
1976).
De dictator wordt hier opgevoerd als een mythische figuur die zijn eigen dood
meermalen overleeft en aan wie alles meervoudig is, tot en met de stem waarmee
hij zelf zijn geschiedenis vertelt. Hij die zelf geen vader heeft gekend, is voor zijn
volk een vader, hij alleen was het vaderland; de enigen naar wie hij luistert zijn
vrouwen: zijn moeder die opgevolgd wordt door een geliefde, de koningin van de
armen, en een non die heimelijk zijn vrouw wordt en hem een zoon schenkt. De
driejarige divisiegeneraal met vijf sterren houdt hij voor: Geef nooit een bevel als je
er niet zeker van bent dat ze het zullen uitvoeren. Hijzelf krijgt van zijn handlanger,
die voor hem het vuile beulswerk opknapt, de les dat macht niet hetzelfde is als
regeren. Der dagen zat komt hij ‘tot de schandelijke fictie dat hij regeerde zonder
macht, geroemd werd zonder glorie en gehoorzaamd zonder autoriteit’- misschien
was hij ‘een leugen van onze verbeelding, een fop-tiran’.
Ryszard Kapuscinski, Césarz, 1978 (De Keizer, 1984)
Wanneer het om de hebbelijkheden van de analfabetische negus van Addis Abeba
gaat heb je het idee met de hofhouding van een dwingeland van vóór onze jaartelling
te maken te hebben. Maar evenzeer wekt deze verzameling ooggetuigenverhalen
de indruk dat het om een ironische reeks illustraties bij allerlei fictieve portretten van
moderne dictatoren gaat. In het eerste deel laat de Poolse verslaggever mensen
uit de omgeving van Keizer Haile Selassie vertellen hoe zijn dagorde verloopt, met
z'n Uur der Benoemingen, Uur van de Kas en Ontvangst van verklikkers, informanten
en de minister van de Pen, aan wie de Keizer alle aanwijzingen en bevelen dicteerde.
De paleisrevolutie helpt vooralsnog alleen maar andere leiders in het zadel.
Rachid Mimouni, Une peine à vivre, 1991 (Straf voor het leven, 1992)
De opkomst en neergang van de generalissimus - de roman begint ermee dat hij
in opdracht van zijn opvolger voor het vuurpeleton staat - is in de eerste plaats het
levensverhaal van een streber: in hem woedt, zoals de directeur van de militaire
academie opmerkt, het virus van de ambitie. De zittende Generalissimus pikt hem
er dan ook meteen uit, hoewel of juist omdat hij in tegenstelling tot anderen in sociaal
opzicht een gapend gat achter zich heeft. Hij weet wat hij wil, is anderen altijd
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een zet voor en voorziet wanneer hij aan de top komt dat hem hetzelfde lot beschoren
is als zijn voorganger, van wie hij de rechterhand wordt die zijn meester om zeep
zal helpen. Maar net als de Patriarch van Márquez heeft deze spartaan één zwakke
plek: cherchez la femme. Van Rachid Mimouni (1945 - 1999, bij leven hoogleraar
in Algiers) verscheen na deze roman een politiek boek over Algerije dat heel wat
minder scherp en origineel was dan dit Machiavelliaanse portret van het cynisme
van de macht.
Tomás Eloy Martínez, Novela de Perón, 1991 (in Amerikaanse vertaling: The Perón
Novel, 1998)
Eloy Martínez (1934) laat in zijn roman vooral zien hoe een mannetje gemaakt
wordt, daarvoor heeft hij kunnen putten uit eigen ervaring: in 1969 schreef hij als
journalist zelf voor een Argentijns blad een portret van de verbannen dictator in
Madrid. De roman speelt in najaar 1973 op de dag dat Perón zegevierend
terugkeerde - kort daarna werd hij tot president gekozen. Het leger zag hij als de
laatste aristocratie; het leger had sinds 1930 dan ook vele Redders des Vaderlands
geleverd, onder wie de Verlosser generaal Juan Perón. Van zichzelf zegt deze in
de roman: ‘Ik heb mijn leven lang anderen toebehoord’; van alle documenten over
zijn leven zegt hij dat het een leven is dat hem niet toebehoort, zijn leven wordt
inderdaad door anderen herschreven. Maar het op zich interessante gegeven van
de hollow man wordt op een gelikte manier verwerkt, alsof het onderwerp - hoe
stileer je een heldenleven - spiegelbeeldig geïllustreerd moest worden.
Manuel Vázquez Montalbán, Autobiografía del general Franco (1993, Autobiografie
van Generaal Franco, 1995)
Dit boek herhaalt de fouten van Eloy over Perón. De schrijver laat elke afstand
varen en gaat zijn object hardhandig te lijf; van zijn eigen onderneming maakt hij
het eigenlijke onderwerp. Ook Montalbán is van huis uit journalist en laat zijn
hoofdpersoon, Marcial Pombo, net als de schrijver journalist, een opdracht aannemen
om Franco's biografie te schrijven, zij het dat hij er een tegenstem aan toevoegt, de
zijne, waarmee de auteur alsnog verhaal wil halen op Franco. Wat de dictator ook
zegt, hem wordt onmiddellijk de mond gesnoerd door de commentator, die zich
geroepen voelt alsnog voor de slachtoffers van de dictator in het krijt te treden. In
feite wordt de onderneming van de biograaf het hoofdonderwerp van de roman,
waarvoor Montalbán bijna achthonderd pagina's nodig had. - Het kan nog erger,
zoals het Amerikaanse bestseller-echtpaar Jane & Burt Boyar heeft bewezen met
hun als roman uitgebrachte documentaire boek Hitler stopped by Franco (2001),
waarin
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Generaal Franco als miskende redder van Europa wordt gepresenteerd, bevestigd
door professor Stanley G. Paine, volgens wie de eigenzinnigheid van de Spaanse
caudillo destijds de weegschaal van de geschiedenis in het voordeel van de
Geallieerden heeft laten doorslaan. Het echtpaar heeft zijn boek verlucht met scènes
waarin het zich in zijn hoofdpersonen heeft ingeleefd.
Patrick Grainville, Le tyran éternel, 1998
Als verteller treedt op Felix Houphouët-Boigny, die in 1993, na 33 jaar president
van Ivoorkust geweest te zijn dat hij in 1958 tot een onafhankelijk land maakte, in
zijn bed stierf, voor een dictator iets uitzonderlijks. Bij leven was hij een gebrekkig
spreker - een van de redenen om jaloers te zijn op schrijvers - na zijn dood haalt hij
de schade dubbel en dwars in, razend en tierend, breedsprakig en wraakzuchtig;
nog over het graf probeert hij een complot tegen zijn creatie te verijdelen. Ivoorkust
was hij, net als de basiliek die hij liet bouwen, een uitvergrote replica van de Sint
Pieter. Grainville dikt alles aan met een op alle niveaus nogal kitscherig effect, tot
en met de ontknoping dat een albino, die gedoemd is maar ook de drager is van
een geheime kracht, de bastaard van de president blijkt te zijn. Ook de grote Krokodil
ontbreekt niet. De roman is een satire genoemd maar ook een getrouw verslag van
de wonderen in het Afrikaanse Zwitserland of, zoals de president het zag: het nieuwe
Rome van de tropen.
Richard Lourie: The Autobiography of Josep Stalin, 1999 (De autobiografie van
Stalin, 2000).
Het idee is goed. Een lid van de Russische geheime dienst vindt het manuscript
van het dagboek dat Stalin geschreven zou hebben om de biografie van Trotski
over Stalin te ontkrachten. Het duel tussen biograaf en autobiograaf verloopt nogal
eenzijdig. In zijn commentaar neemt Stalin om Trotski te corrigeren zijn eigen carrière
nog eens van a tot z door, dat wil zeggen tot de moord op zijn aartsrivaal in augustus
1940. Tot dan vreest hij vooral één ding, dat Trotski de geheime halsmisdaad
achterhaalt waarvan de onthulling alsnog zijn kop (die van vadertje Stalin) zou
kosten. En jawel, Stalin verklapt die: hij heeft Lenin vergiftigd en Trotski op slinkse
wijze uitgeschakeld. Wat een gewaagde onderneming lijkt - in het hoofd kruipen
van een man die over miljoenen lijken is gegaan - is vrijwel in alle opzichten mislukt.
Lourie komt met zijn inleving niet verder dan het cliché van het vleesgeworden
kwaad, vanaf zijn jeugd genadeloos, gevoelloos, even onbetrouwbaar als
berekenend. Het pychologische en literaire niveau wordt getekend door een zinnetje
als ‘Je wordt geen Josef Stalin als je niet eerst met
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God afrekent’ of als commentaar op een gevecht op het schoolplein: ‘Als de Engelsen
gelijk hebben over de speelplaatsen van Eton, dan werd die dag het lot van een
tiental naties bezegeld.’ Zie ook de monoloog van Stalin, voor dit nummer geschreven
door Erik van Ree.
Mario Vargas Llosa, La Fiesta del Chivo (2000, Het feest van de Bok, 2001).
Vargas Llosa heeft expliciet de Dominicaanse dictator Trujillo, die dertig jaar lang
aan het bewind bleef, tot model genomen. De dictator wordt beschreven via
uiteenlopende gezichtspunten, onder meer van de mannen die een aanslag op hem
plegen. Zie het artikel van Ilse Logie in dit nummer.

Noot B bij (pg. 8)
Frederik de Grote stelde, als aankomend koning kon hij nauwelijks anders, dat een
vorst Gods wetten volgt en (daarom) van nature vreedzaam, verstandig en
rechtvaardig is. Hij wilde niet als realiteit erkennen wat Machiavelli twee eeuwen
voor hem als de gangbare bestuurlijke zaken afschilderde. Daartegen schreef
Friedrich zijn Antimachiavelli. Maar op dezelfde dag dat hij Voltaire in een brief te
kennen gaf dat zijn boek revisie behoefde, gaf de kersverse, achtentwintigjarige
koning van Pruisen bevel Silezië binnen te vallen, een invasie die mislukte en door
een tweede en derde gevolgd zou worden. ‘Vanaf nu zal hij Machiavelli in alles
volgen en nooit meer het woord tegen hem nemen,’ zo besluit de Zweedse auteur
Anders Ehnmark een passage over Frederik de Grote als voorbeeld van een van
de vele uiteenlopende interpretaties van Machiavelli.
Ehnmark volgt in zijn essay over Niccolò Machiavelli, De geheimen van de macht
(van 1986, vertaald in 1988) de geschiedenis van verschillende interpretaties van
de zestiende eeuwse zwarte vorstenspiegel: afhankelijk van de politieke conjunctuur
en belangen nu eens positief dan weer negatief. Machiavelli's beschrijving zou nu
eens gelezen worden als verlanglijst of advies aan leiders, dan weer als satire,
waarschuwing en praktijkles aan het adres van bevrijders en bevrijden. Ehnmarks
leesles geeft je de neiging De Vorst als een voorloper van de dictator-roman te
lezen: de schrijver houdt de Wil tot Macht een spiegel voor. Je zou Machiavelli in
dit verband daarom ook tot het gilde van ghostwriters kunnen rekenen. Op z'n minst
kan hij als illustratie dienen bij de stelling dat áls iemand geschikt is voor dictator te
spelen, het door zijn overzicht en distantie de schrijver van de vorstenspiegel mutatis mutandis van de dictator-roman - is, beter dan de doldrieste
machtswellusteling of kortzichtige carrièrist. Ongemaskerd komen die
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trouwens niet zo vaak voor; en is menig dictator zijn carrière niet begonnen met de
pen, als journalist of advocaat? Maar voor overzicht en distantie is net zoveel
intelligentie vereist als voldoende is om iemand niet de politiek in te doen gaan.
Voor dit onderwerp is het boek van Ehnmark bovendien interessant omdat het
uitgebreid ingaat op de scheiding tussen de theorie over de middelen om aan de
macht te komen, voor dát doel is inderdaad geen middel te min, en het totaal andere
perspectief dat zich voordoet zodra het gaat om consolidering en handhaving van
de macht, waarbij bevrijding en vrijheid allerminst op één lijn blijken te liggen.
Met de geschreven utopie (en de liefdesgeschiedenis) heeft de dictator-roman
gemeen dat de weg naar het doel meer aandacht krijgt dan wat er gebeurt als het
doel eenmaal is bereikt, áls het bereikt kan worden. Met heimwee denkt dan ook
menig roman-tiran terug aan het begin van zijn carrière, toen alles nog kon en mocht;
nu zit hij eenzaam aan de top, met handen en voeten gebonden aan zijn bereikte
status. De weg naar de macht is avontuurlijker, ingewikkelder maar omdat het doel
vaststaat ook eenvoudiger. Het versterken en handhaven van de macht is een
kwestie van huishouding, van organiseren dus; de bereikte status moet immers om
te beginnen met passende namen, regelingen en symbolen worden opgetuigd - dat
is heel wat moeilijker en minder interessant. Vanaf dat keerpunt achtte Machiavelli
zijn strijdleuze dat het doel alle middelen heiligt uitgewerkt; voortaan konden vuile
middelen het heiligdom van de gevestigde macht wel degelijk ontwijden.
Het is verrassend te zien hoe getrouw Machiavelli in zijn vorstenspiegel de Politika
van Aristoteles volgt maar tot volstrekt tegengestelde conclusies komt. Voor
Aristoteles is de tyrannis de slechtste aller politieke regeringsvormen, waarin zich
de extreme vervalsverschijnselen van democratie en oligarchie manifesteren. Zijn
voorstelling van de tyrannis als het maximaal slechte moest tevens inzicht geven
in de beste polis, bestuurd door de ‘beteren’. Machiavelli hield het maar op een
slimme absolutistische heerser als bestmogelijke regeringsvorm. Verdeel en heers,
is het parool van Aristoteles, bijvoorbeeld door de onderdanen (hij vermijdt het woord
‘burgers’) zó arm te houden dat ze hun handen vol hebben aan hun levensonderhoud,
schakel mogelijke rivalen uit, laat iedereen elkaar in de gaten houden; feesten dienen
verboden, en in het algemeen ledigheid, zodat er domweg geen ruimte voor
nadenken (en andersdenken) overblijft. Opmerkelijk is de aandacht die Aristoteles
had voor de psychologische effecten van de tyrannieke praktijk, die voor hem
kennelijk essentiëler waren dan de economische; de tyrannis (voor)zag hij in een
volstrekt totalitaire gedaante. Voor de
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traditionele middelen om de macht te handhaven beriep Aristoteles zich op Periander
van Korinthe, die zelf weer een ‘leerling’ van de tyran Thrasybulos was - Herodotus
verwees al bijna naar een tirannenschool. Opmerkelijker is het optimisme van het
andere, minder conventionele voorstel van Aristoteles, dat een tyrannis langduriger
in stand was te houden door het nabootsen van een koninklijke regering. Als de
tiran zich wist te gedragen als een vorst, was er alle kans dat hij door zich in zijn rol
in te leven mettertijd daadwerkelijk in een koning zou veranderen. Het doen-alsof
dat bedoeld was om degenen die beheerst moesten worden te misleiden, zou een
positieve vorm van zelfbedrog zijn. Kleren maken de man: zoals een uniform een
man tot militair maakt, zou een kroon en koningsmantel een generaal in een monarch
veranderen. Bestaat daaruit niet ook de kunst van het toneelspelen? In de
dictator-roman is zulk een zelfbedrog strijk en zet; en als hij zelf maar hard genoeg
in zijn rol van weldoener gelooft, willen de onderdanen dat soms ook nog wel een
tijdje geloven. Ook Machiavelli was van mening dat een vorst (hij vermeed het woord
‘tiran’) niet over de benodigde koninklijke deugden hoefde te beschikken, zolang hij
maar de indruk wist te wekken dat hij ze bezat, maar anders dan Aristoteles geloofde
hij geen moment dat de inborst van de tiran door gewoonte verbeterd kon worden.
Zijn vorstenspiegel bestaat gewoon uit lessen in huichelarij.

Noot D bij 4 (pg. 9)
De politieke wetenschapper Leo Strauss, bekend om zijn studie over Machiavelli
en Hobbes, begint de inleiding van zijn boek On Tyranny (1948) met te zeggen dat
het gevaar van tirannie zo oud is als de politiek zelf. Het komt door het verbod op
waarde-oordelen, zegt Strauss nog in de tijd dat het begrip ‘waarde-vrijheid’ hoogtij
vierde in de wetenschap, dat de politieke filosofie reële vormen van tirannie niet
eens herkende maar het liever had over massa-staat, dictatuur, totalitarisme of
autoritarisme en zo meer. ‘Als staatsburger mag hij een tiranniek regiem van ganser
harte afwijzen, maar als politieke wetenschapper ziet hij zich gedwongen het begrip
Tyrannis als “mythe” af te doen.’ Tussen de hedendaagse en de klassieke tirannie
zijn er duidelijke verschillen, daarvoor wijst Strauss op de technologie, de
popularisering ervan en ideologieën; en om die verschillen te begrijpen gaat men
uit teleurstelling over de analyses van de huidige Tyrannis te rade bij Plato en andere
klassieke denkers. Strauss vindt het dan verbazend dat men dan niet naar de
belangrijkste tekst in dat verband grijpt, Hiero van Xenofon. In zijn boek demonstreert
Strauss vervolgens een voorbeeldige close reading van deze korte dialoog tussen
een wijze man en een gearriveerde
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tiran: de van elders komende filosoof Simonides stelt de tiran van Syracuse Hiero
een aantal vragen om hem op indirecte wijze adviezen te geven hoe een tiran, wiens
vak nu eenmaal vuile handen met zich meebrengt, zijn manieren en in één moeite
door misschien ook zijn leven kan beteren.
Xenofon heeft hiernaast ook een echte vorstenspiegel geschreven, Kyros de
Grote. De vorming van een vorst, waar hij de toekomstige monarch een ideale vorst
kon voorspiegelen, terwijl het in Hiero om een tiran gaat die al aan de macht is.
Door zijn listige vraag waarop alleen de tiran kan antwoorden: wat is het verschil
tussen het leven van een tiran en dat van een privé persoon, wordt de tiran ertoe
verleid uiteen te zetten hoe slecht de Tyrannis is, zelfs vanuit het standpunt van de
tiran, ja zelfs ondanks het genot dat deze aan zijn machtspositie ontleent. Hiero
voert zijn aanklacht tegen de Tyrannis zó ver dat hij in zijn zelfbeklag geen andere
uitweg ziet dan zichzelf op te hangen. Waarom de tiran niet abdiceert? Op die vraag
antwoordt Hiero schijnheilig dat hij daarmee zijn schuld nooit van z'n leven zal
kunnen delgen. Als de filosoof vervolgens, al even hypocriet, een lofzang op de
weldoende tiran aanheft, is dat minder om Hiero te troosten dan wel hem te instrueren
hoe een tiran er in de ogen van zijn onderdanen beter uit kan zien - kortom,
Simonides geeft Hiero een verkapte les in politiek slimheid: de despoot moet
proberen als een goed koning voor de dag te komen, al kan hij het woord ‘koning’
maar beter niet in de mond nemen omdat het herinnert aan het niet-legitieme van
zijn positie. Om dezelfde reden vermeed trouwens Machiavelli het woord tirannos:
degenen die in Discorsi ‘tiranni’ heten, worden in Il Principe ‘principi’ genoemd.
Simonides gebruikt het woord ‘wet’ niet eens, zomin als het woord ‘vrijheid’- maar
Xenofon was dan ook geen democraat.
Voor Xenofon bestond, zoals voor Socrates, de deugd van een goede heerser
hierin dat hij degenen over wie hij heerste gelukkig maakte; dat doel kon door wetten
bereikt worden of door heerschappij zonder wetten. Simonides acht in zijn dithyrambe
op de tiran zelfs de positieve eigenschappen van de alleenheerser in genen dele
bezoedeld door eerdere wandaden, zoals om te beginnen de gewelddadige wijze
waarop hij de macht veroverd heeft.
In een groot essay in de Franse uitgave van zijn boek (in 1954, opgenomen in
de latere Duitse en Amerikaanse edities) herzag Leo Strauss zijn eerdere stellingen
in repliek op de kritiek van Eric Voegelin en Alexander Kojève (Kojèves kritische
bespreking en een briefwisseling tussen hem en Strauss staan in de Amerikaanse
uitgave van 1991). Strauss begint met een krasse vergelijking: een sociale
wetenschap die niet met hetzelfde zelfvertrouwen over tirannie kan spreken als
waar-
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mee de medische wetenschap het over kanker heeft, kan sociale verschijnselen
niet echt begrijpen. ‘Wanneer wij van de klassieken weer geleerd hebben wat tirannie
is,’ stelt hij, ‘kunnen en moeten we vaststellen dat het bij een aantal hedendaagse
regimes die zich als dictatuur vermommen gewoon om tirannieën gaat.’ Strauss
wijst op de continuïteit tussen oude en nieuwe vormen van tirannie, en verweert
zich tegen de kritiek van Voegelin als zou het klassieke Tyrannis-begrip te eng zijn
om het verschijnsel dictatuur te omvatten - Voegelin had het dan in het bijzonder
over het ‘caesarisme’ als post-constitutionele regeringsvorm. Zonder het nieuwe
aan hedendaagse vormen van tirannie te willen ontkennen, verzette Strauss zich
tegen de idee dat de dictatuur iets totaal anders dan tirannie zou zijn, zoals hij zich
impliciet waarschijnlijk ook keerde tegen de theorie van Hannah Arendt dat de
politieke instituties van het totalitarisme niet te vergelijken zouden zijn met de oude
vormen van onderdrukking als despotisme, tirannie en dictatuur, ofschoon totalitaire
regimes de middelen van terreur, intimidatie en organisatie aan het arsenaal van
de tirannie ontleenden. Ook Hannah Arendt hanteerde de Griekse definitie van
tirannie als een regering van één man wiens macht door geen wet gelegitimeerd
wordt en wordt uitgeoefend in het belang van de heerser en tegengesteld is aan de
belangen van het volk -volgens die formulering was het totalitarisme een moderne
vorm van tirannie. In die traditie gaat het namelijk om het verschil tussen wettige
regering en legitieme macht enerzijds en wetteloosheid en machtswillekeur
anderzijds. Totalitarisme, zo betoogde Hannah Arendt, confronteert ons met een
totaal andere regeringsvorm die lak heeft aan alle politieke wetten, tot en met de
wetten die ze zelf uitvaardigt, niet omdat het Nationaal-Socialisme en het
Communisme wetteloos waren, maar omdat zij zich beriepen op hogere vormen
van legitimiteit, het nationaal-socialisme op de Natuur, het communisme op de
Geschiedenis - dat kon echter evengoed de Toekomst van de Mensheid zijn, het
Behoud van de Soort of het Ras, God, de Staat of een Vereniging van staten.
In een totalitaire, homogene en anonieme samenleving is een dictator-roman
natuurlijk een anachronisme. Dit ‘natuurlijk’ maakt deel uit van het ongrijpbare proces
van schaalvergroting, homogenisering en anonimisering van grotere machtsstructuren
- ook het woord ‘structuren’. Voor de dictator-roman heeft het tot gevolg dat de tiran
een antiquarische figuur lijkt te worden. Als hij in werkelijkheid nog ergens optreedt,
in achtergebleven geografische of sociale regionen, krijgt hij iets ridicuuls, al valt er
over zijn daden om den drommel niet te lachen. De politieke dictator is een
onmogelijke figuur geworden, hoofdpersoon in een farce die op het wereldtoneel
kennelijk geduld wordt zolang de
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schade tot de provinciale Bühne beperkt blijft. Maar ook in de dictator- romans gaat
het om aftandse figuren wier macht, fysieke en mentale gesteldheid tanende is - de
literaire dictator is een machtsfiguur die zichzelf lijkt te hebben overleefd. Dat maakt
kleine tirannen niet minder rabiaat en moordzuchtig - hun grootheidswaan staat in
lachspiegelverhouding tot de oppervlakte van hun grondgebied, hun lachwekkende
voorkomen maakt hen er niet minder gevaarlijk op.

Noot E bij 4 (pg. 10)
De Romeinen stelden een dictator aan om uitzonderlijk moeilijke toestanden op te
lossen; de functie was daarom strikt aan regels gebonden, voor een termijn niet
langer dan zes maanden, de dictator, die consul geweest moest zijn, kreeg geen
bevoegdheid over de schatkist, mocht Italië niet uit en het was hem niet toegestaan
zich te paard door Rome te bewegen (misschien om de magister equitum niet te
bruskeren, hoewel die door de dictator diende te worden aangesteld). De senaat
benoemde de dictator - het woord komt van dicere, benoemen of proclameren - en
het volk diende daarmee in te stemmen. Zolang hij het bewind voerde, hoefde de
dictator aan niemand verantwoording af te leggen, maar ook na afloop van de rit
kon hij nergens voor aansprakelijk worden gesteld. De twee bekendste dictatoren,
die de naam in een kwaad daglicht hebben gesteld, Sulla en Caesar, zorgden, in
een tijd dat de functie in feite al niet meer bestond, zelf voor hun benoeming (de
een door een interrex, de ander door een praetor) en lapten de voorgeschreven
termijn en andere regels aan hun laars. Na Caesar is de dictatuur uit het Romeinse
recht geschrapt.
Als caesarisme heeft de dictatuur een plaats in de politieke theorie gekregen (Van
Dale definieert ‘cesarisme’ voortvarend als ‘alleenheerschappij van vorsten in
verbinding met een schijndemocratie’). De ideeënhistoricus Eric Voegelin vond,
zoals hij tegen de Xenofon-interpretatie van Leo Strauss inbracht, het klassieke
begrip Tyrannis te eng omdat de Grieken het fenomeen caesarisme er niet onder
lieten vallen. Voegelin verstond daaronder de macht die iemand greep of in handen
gelegd kreeg wanneer de constitutionele republikeinse orde finaal ineenstortte. De
uitzonderingstoestand diende om de samenleving in gereedheid te brengen voor
(echte) vrijheid. Het feit dat iemand dan de absolute macht greep was niet te
veroordelen, hooguit de manier waarop; volgens Voegelin bestaan er tirannieke én
koninklijke caesars.

Noot F bij 5 (pg. 11)
De Schot Thomas Carlyle vroeg zich ten aanzien van het proces tegen Lodewijk
de Zestiende af hoe 749 verstandige mannen van de revolu-
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tionaire Conventie wekenlang konden zitten te bekvechten om iets dat al bij voorbaat
besloten was, de dood van de koning. Het is inderdaad een van de zeldzame
momenten in de geschiedenis geweest dat mannen van de daad niet zomaar - in
dit geval met de guillotine - een knoop konden doorhakken zonder eerst enige tijd
theorie te bedrijven. Als je de redevoeringen leest die in november en december
1792 door mannen als Saint-Just, Paine, Robespierre, Marat en anderen,
vertegenwoordigers van de Jacobijnen, Centristen en Girondijnen, vaak voor de
vuist weg, gehouden zijn over de vraag of en hoe Louis XVI berecht kon worden,
wordt duidelijk dat alle betrokkenen beseften dat de vraag of het een juridisch of
politiek proces moest worden, dus de vraag of Lodewijk als burger of als
personificatie van de Monarchie veroordeeld zou worden, beslissend was voor de
legitimatie van een nieuwe regeringsvorm. De redevoeringen zijn te vinden in het
boek Regicide and Revolution. Speeches at the Trial of Louis XVI (1974). De
Amerikaanse politicoloog Michael Walzer zet daarin nauwgezet de voorgeschiedenis,
de argumentatie en de historische consequenties van de koningsmoord uiteen en
laat de tekst van de redevoeringen volgen door een principiële kritiek op zijn eigen
theorie door Ferenc Fehér die betoogt dat de koningsmoord overbodig en inadekwaat
was en voor de republiek geen enkel probleem heeft opgelost: de mythe van het
koningschap, en dus de behoefte eraan, is onverminderd blijven bestaan en, zoals
ook de mening van Camus was, sloeg door het proces de revolutie om in terreur.
Belangrijk was ongetwijfeld dat het een publieke terechtstelling is geweest, dit in
tegenstelling tot de aanslag, of die nu in het verborgen of op klaarlichte dag
plaatsvindt. In de dictator-roman komen de motieven van degenen die een aanslag
op een despoot beramen of uitvoeren er gewoonlijk heel bekaaid af, ze zijn uitermate
pover of zelfs bedenkelijk - zie de romans De President (Asturias), El Fiscal (Roa
Bastos), Banket in Blitwa (Krleža), De Keizer (Kapuscinski) en Het feest van de Bok
(Vargas Llosa). De geschiedenis van de tirannenmoord zou wel eens een spiegel
kunnen zijn van de kennelijk niet uit te roeien stamboom van tirannen, despoten en
dictators.

Noot G bij (pg. 19)
De dictator schrijft graag voor hoe anderen moeten leven, hij beschikt over de
wonderbaarlijke gave beter te weten wat goed voor zijn mensen is dan zij zelf, en
als ze daar onverhoopt niet aan willen, dan moeten ze er maar aan geloven, niet
goedschiks dan kwaadschiks. De vader des vaderlands heeft niets dan het beste
met zijn volk voor. Behalve dicteren geeft hij ook graag het voorbeeld. Als er iemand
massaal gekloond zou willen worden dan hij. En omdat hij niet overal lijfelijk aanwezig
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kan zijn - hoewel hij de belichaming vormt van de natie en hij het hoofd is van een
mystiek lichaam waarvan anderen de ledematen, organen, cellen en inderdaad de
onderdanen zijn - stelt hij zichzelf in andere gedaanten aanwezig, in standbeelden,
monumenten, portretten, opschriften, vlaggen, maar het liefst toch in langer houdbare
monumentale bouwwerken. Het opmerkelijke is dat dictatoren meer bouwen dan
breken, en als ze breken dan meestal om ruimte te creëren voor bouwsels waarmee
je voor de dag kunt komen, tot in de hemel reikende bouwwerken waarmee de
almachtige, als was het zijn Babel, de goden tart of uitdaagt, en als het niet het
Opperwezen is dan toch op z'n minst andere groten der aarde, concurrerende
staatshoofden, de hele buitenwereld; monumenten die voorzover ze de architect
van deze utopische staat vereeuwigen de tijd stilzetten. De meest voor de hand
liggende bouwconstructie is het fort, het kasteel, de muur, de versterking. Dr. Francía,
de asceet, beperkte zich tot de vesting Fortalezza de San José, waaraan vijf jaar
lang, tenslotte dooor vijfentwintigduizend man gewerkt werd. De president in de zelf
al monumentale roman van Carlos Fuentes, Terra Nostra, bouwde zijn escorial. De
eeuwige tiran van Ivoorkust bouwt een kopie van de Sint Pieter. En wanneer de
uitgebluste Eerste Magistraat in De Methode tot niets meer bij machte is, herwint
hij nieuwe energie door te gaan bouwen. Hij schenkt het land een replica van het
Capitool, hij laat daarnaast een kolossaal standbeeld vervaardigen en ontdekt bij
een nog groter project, de Modelgevangenis, de magie van de betonmolen, ‘het
wonder van het gebouw dat vloeibaar begint (...) tot het, in een paar dagen tijds, de
hemel raakt’; dat na een opstand ook gevangenen in cement gegoten konden
worden, was mooi meegenomen, het spaarde tijd en ruimte. In een andere roman
van Carpentier, Het koninkrijk van deze wereld, is het een zwarte koning die bij het
bouwen van zijn stadstaat, de Citadel, het genot van de mortel ontdekt. Helaas
maakt Zijne Majesteit, als de geschiedenis zich tegen hem keert, zelf in zíjn escorial
op een onzalige manier rechtstreeks kennis met het nieuwe bouwmateriaal - hoewel
het de vraag is of op Haïti enkele decennia na de Franse revolutie al beton bestond.
De Franse gouverneur liet het lijk van koning Henri Cristophe bovenop een berg
verse cement leggen, waar het langzaam in wegzonk: Tenslotte sloot de mortel zich
boven de ogen van Henri Cristophe, die zijn langzame afdaling voortzette naar het
binnenste van een natte substantie die steeds minder kneedbaar zou worden.
Geen dictator in deze romans die niet op een of andere manier bouwt, is het geen
monument of immens bouwwerk dan is het omdat de bouwmeester te druk bezig
is met het bouwen van zijn gesloten wereld naar beeld en gelijkenis van de
ontwerper. Het zou me overigens
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niet verbazen als er in de wereld van architecten, bouwers, planologen en
constructeurs types rondlopen die in een dictator-roman niet zouden misstaan.

Noot H bij 9 (pg. 23)
De Patriarch is niet van plan ooit dood te gaan. Als opstandelingen de tiran
vermoorden, is het in werkelijkheid zijn dubbelganger die de dood vindt. De Patriarch,
die voor eeuwig het woord genomen lijkt te hebben, stelt vast als hij ziet dat degenen
die het eeuwenoude despotisme overwonnen menen te hebben zó druk bezig zijn
onderling de buit van de macht te verdelen, dat de zakkenvullers de verschijning
van de onbegraven president niet opmerken. Op die avond is zijn deerniswekkende
herfst voorgoed begonnen, met het besluit voortaan in z'n eentje te regeren.
Vooralsnog is zijn onzichtbaarheid de sterkte van de Patriarch, hij is veranderlijk en
ongrijpbaar. Hij wordt door iedereen ingevuld en is daardoor alomtegenwoordig.
Zelfs zijn wereldvreemdheid heeft een hoge beschermingsfactor zolang hij zich met
zijn land kan identificeren als iets wat hij naar zijn beeld en gelijkenis heeft gemaakt.
De Patriarch bestaat bij gratie van geheimen, al van jongs af aan: zo vertrouwt zijn
moeder hem op haar sterfbed de familiegeheimen toe, onder meer dat zij zelf niet
eens weet wie zijn vader is. De president hanteert het beproefde recept van de
meerdere, parallel geschakelde geheime diensten. Als hij zich wil wreken op een
aanslag door onbekende tegenstanders, zoekt hij voor die taak een wondermens,
die hij verzonnen had in de deliriums van zijn rancune, en als hij ‘die barbaar in
prinsenkleren’ gevonden heeft, maakt hij hem tot absoluut heerser over een geheim
rijk binnen zijn eigen privé imperium, het rijk van het kwaad, van de volstrekt
anonieme terreur. ‘Geen gedonder’ is zijn devies en hij geeft de handlanger carte
blanche in zijn folterfabriek, op één voorwaarde: namelijk dat ik niks weet en niks
gezien heb en er nooit geweest ben. Door zich blind te houden, houdt hij ook schone
handen om als de nood aan de man komt te kunnen zeggen: ík heb het volk nog,
het arme volk. De Patriarch bewijst op zijn mythisch-infantiele manier dat een goede
heerser het ook zonder wetten kan stellen, zolang de onderdanen maar geloven
dat hij goed is of hun goed doet.
Maar zijn geheime leven blijkt tevens een voor een tiran gevaarlijke zwakte. Ook
hij wil dat er van hem gehouden wordt, een behoefte die sterker is dan lust. Bij een
algehele schoonmaakactie in het land, als de kerk weigert zijn moeder na haar dood
heilig te verklaren, spaart de Patriarch een non. De vrouw verwerft in zijn persoonlijk
leven de macht. Een weeffout in zijn sacrosancte status is dan dat hij als mens aan
zijn trekken wil komen. Op dat vlak wreekt zich een ander aspect van zijn
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wereldvreemdheid: zijn gevoelsmatige infantiliteit. De tijd voegt zich naar zijn wensen,
hoorspelen krijgen op zijn bevel een ander verloop; televisieoptredens bestaan uit
gemonteerde beelden die vertoond worden in een gesloten circuit; zelfs de kleine
schoolmeisjes die hij verlokt zijn verklede hoertjes. Er wordt een hele Potemkinwereld
voor hem opgezet om hem gevangen te houden in zijn eigen macht, die inmiddels
echt nog alleen maar schijnmacht is die moet camoufleren wie er werkelijk de macht
in het land uitoefenen. Achter of juist voor de schermen volgt de ene generaal na
de andere, de ene staatsgreep na de andere. Maar in feite is dat de buitenkant van
de geheime terreur die hij, voor hem onzichtbaar, door zijn rechterhand laat
opknappen.
De zwakke plek van de tiran is in zekere zin ook de zwakte van de roman van
Márquez. ‘De Latijns-Amerikaanse dictator is misschien wel de enige mythische
figuur in de geschiedenis van het continent,’ heeft Márquez gezegd. Met de Patriarch
heeft hij willen laten zien dat een slecht mens niet zomaar zwartwit is: ‘Ik wilde niet
het prototype van een slechte man, maar van een man maken.’ Maar een dictator
staat of valt met zijn eendimensionaliteit - daarvan heeft de schrijver hem tevergeefs
willen redden.

Noot I bij 10 (pg. 26)
In februari 2000 riep Saddam Hussein de schrijvers van zijn land bijeen om hen
deelgenoot te maken van zijn opvattingen over literatuur. In datzelfde jaar voegde
hij de daad bij het woord en publiceerde hij de roman Zabiba wa 'l-Malik (Zabiba en
de Koning), kortgeleden gevolgd door een nieuwe roman, waarvan de titel in het
Duits - ik ontleen deze gegevens aan een artikel van Wadih Saadah in de Neue
Zürcher Zeitung van 14 januari j.l., zoiets als ‘Die unbezwingbare Zitadelle’ zou
luiden.
Op de bijeenkomst van ongeveer vijftig romanciers, dichters, toneelschrijvers en
jeugdboekenauteurs begin 2000 vertelde de regent dat literatuur zich diende te
wijden aan de uitbeelding van de ‘Moeder aller oorlogen’. Als middel achtte Saddam
de roman geschikter dan korte verhalen; zijn voorbeeld werd gevolgd door een
vloedgolf van romans die de heroïsche strijd van Irak uitbeeldden met Iran en de
geallieerde strijdkrachten.
Saddam zelf vertelt in ‘Zabiba en de Koning’ de liefdesgeschiedenis van een
heerser met een vrouw uit het volk, die op 17 januari 1991 verkracht is. Tot zijn
geliefde zegt de koning waar het op staat: ‘Ik ben de koning, en jij moet van me
houden en mij trouw zijn,’ zoals elke onderdaan van zijn staatshoofd dient te houden.
De politieke interpretatie van de recensent hoef ik hier niet te weer te geven. In zijn
nieuwe ro-
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man schuwt Saddam andermaal geen tedere gevoelens als het gaat om een politieke
boodschap te verpakken: In ‘De onbedwingbare Citadel’ raakt de Baat-activist Sabah
verliefd op een Koerdische, die hij tegenkomt op de universiteit. Sabah wordt voor
de keuze gesteld tussen de geliefde en de ‘Citadel’, sinds generaties de woonplaats
van de familie. Van het voorstel van de jonge vrouw, samen het bezit van de citadel
te delen, wil de held niets weten: ‘Nee tegen het gevoel... Nee tegen de liefde die
tot de ineenstorting van de citadel zou leiden.’
Sadams politieke allegorie wordt door de Iraakse kritiek kennelijk in alle toonaarden
geprezen. Hamid Said, volgens Wadih Saadah een van de belangrijkste dichters
van Irak, formuleerde het volgende commentaar: ‘De Leider heeft een precies
taalgebruik in zijn beschrijvingen als heeft hij met de taal dezelfde verhouding als
een juwelier tot goud... Hij verbindt een lyrische taalstroom met de nauwgezetheid
van zijn syntaxis.’ Een andere bekende dichter begint een huldigingsgedicht met
de aanhef ‘Mijn heerser’.
De ironie van dit alles is dat vele schrijvers die nu in het kielzog van de
voorschrijver hun romans publiceren, nog kortgeleden om hun werk de gevangenis
ingingen. Nu prijzen ze de dictator en krijgen daarvoor de ‘Saddam Kaddissieh-prijs’
voor literatuur.
Hierna kan ik niet nalaten een opmerking van Peter Nadás te citeren die in een
beschouwing over 11-9 onlangs meende dat een eerste stap ter verbetering van
de wereld wellicht een verbod op de autohandel zou zijn: ‘Als ik de dictator van de
wereld zou zijn, zou ik dat doen.’
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Augusto Roa Bastos
Ik de Allerhoogste
Vooraf
Yo el Supremo is een roman uit 1974 van de uit Paraguay afkomstige Augusto Roa
Bastos (1917). De helft van zijn leven bracht hij overigens in ballingschap door (na
de staatsgreep in Paraguay woonde hij dertig jaar in Argentinië en na de militaire
staatsgreep in dat land ging hij naar Frankrijk, waar hij doceerde aan de universiteit
van Toulouse) en hem werd zijn staatsburgerschap ontnomen door dictator
Stroessner, een van de opvolgers van de dictator die voor deze roman model heeft
gestaan, dr. José Gaspar Rodríguez de Francía. In 1814, toen eerst een
vijfmanschap en vervolgens een tweehoofdig consulaat de anarchie niet kon
bedwingen die in Paraguay ontstaan was nadat in 1810 creolen de onafhankelijkheid
hadden uitgeroepen van het Onderkoninkrijk van de Río de la Plata, bood de
advocaat Francía aan het regeren van zijn land alleen op te knappen en hij zou dat
doen tot 1840. Misschien was, als het aan anderen had gelegen, zonder zijn ingreep,
Paraguay weer door een van de omliggende landen ingelijfd, of aan de meest
biedende mogendheid verkocht door de lokale oligarchie, of utopische proeftuin
gebleven voor de jezuïten. Garcia joeg inderdaad alle sjacheraars uit zijn tempel
die hij voortaan als particulier eigendom beheerde. In 1817 werd hij benoemd tot
Dictator voor het leven; vanaf dat moment liet hij zich El Supremo, de Allerhoogste
noemen. Hij mag dan een van de weinige verlichte dictatoren geweest zijn, misschien
zo genoemd omdat hij de nodige boeken gelezen had (waaronder Voltaire,
Rousseau, Montesquieu, Diderot, Julius Caesar en uiteraard Machiavelli, maar ook
Don Quichot; gezegd wordt dat zijn bibliotheek de enige is geweest die Paraguay
rijk was), hij was daarom nog geen minder autocratische heerser. García 's regime
was even spartaans als zijn manier van leven.
Het boek begint met een paskwil die in het kerkportaal is opgehangen en waarin
de dood van de grijze dictator staat aangekondigd en de bestraffing van zijn
trawanten in het vooruitzicht wordt gesteld. Gedurende heel het boek is de
Allerhoogste met zijn secretaris bezig te achterhalen wie hem deze streek geleverd
heeft. Hij dicteert de secretaris een Eeuwige Circulaire aan alle gezagsdragers, voor
wie hij de geschiedenis van het land nog eens doorexerceert, tevens de geschiedenis
van de eeuwige dictator zelf. Deze monoloog voor twee heren wordt onderbroken
door stukken uit het geheime dagboek van het staatshoofd en aantekeningen of
citaten in de marge van het dictaat. Dit alles één grote verdedigingsrede waarin de
leider ook nog eens zijn eigen persoon in diverse gedaanten in het geding brengt.
Aan de fragmenten uit deze stroom is door de compilator van al die geschreven en
gesproken woorden nog een naschrift toegevoegd, dat hier ook is vertaald. (JFV)
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Ik de Allerhoogste Dictator van de Republiek
Beveel dat bij mijn dood mijn lichaam onthoofd zal worden; het hoofd op een lans
gespietst drie dagen lang te zien zal zijn op het plein van de Republiek alwaar het
volk onder klokgelui zal worden opgeroepen heen te komen.
Al mijn dienaren, zowel burgerlijke als militaire, zullen opgehangen worden. Hun
lichamen zullen worden begraven in velden buiten de stad zonder kruis of teken ter
nagedachtenis aan hun naam.
Aan het einde van voornoemde periode beveel ik dat mijn resten zullen worden
verbrand en de as over de rivier uitgestrooid...
Waar is dit gevonden? Op de deur van de kathedraal gespijkerd, Excellentie. Een
troep grenadiers heeft het deze ochtend ontdekt en meegenomen naar de
commandant. Gelukkig heeft niemand kans gezien het te lezen. Dat heb ik je
helemaal niet gevraagd en het doet ook niets ter zake. U Edele heeft gelijk, de inkt
van schotschriften verzuurt sneller dan melk. Het is ook geen pagina uit het
Argentijnse staatsblad of uit een boek, mijnheer. Wat zouden hier verder nog voor
boeken moeten zijn behalve de mijne! Het is al jaren geleden dat die twintig
aristocratenfamilies de hunne in speelkaarten hebben veranderd. Doorzoek de
huizen van de anti-patriotten. De kerkers, die kerkers daarginds, kam die kerkers
uit. Tussen die harige ratten met vlijmscherpe nagels kan de schuldige zitten. Lok
die vervalsers in de val. Vooral Peña en Molas. Breng me die brieven waarin Molas
me tijdens het Eerste Consulaat en later tijdens de Eerste Dictatuur lof toezwaaide.
Ik wil die rede herlezen die hij in de Volksvergadering van het jaar '14 uitsprak en
waarin hij mijn verkiezing tot Dictator eiste. In de minuut van die rede, in de instructies
aan de afgevaardigden, in de aangifte waarin hij jaren later zijn broer beschuldigde
vee van zijn boerderij in Altos te hebben geroofd, is zijn handschrift heel anders. Ik
kan voor u herhalen wat er op deze papieren staat, Excellentie. Ik heb je niet verzocht
dat je die duizenden stukken, aktes en voorzieningen uit het archief voor me gaat
staan opdreunen. Ik heb je simpelweg bevolen dat je me het dossier van Mariano
Antonio Molas brengt. En breng me ook de pamfletten van Manuel Pedro de Peña.
Rancuneuze sycofanten! Ze gaan er prat op het Woord van de Onafhankelijkheid
te zijn geweest. Ratten! Ze hebben er nooit ook maar iets van begrepen. Ze denken
hun woorden goed te beheersen in die kerkers. Maar het enige wat ze kunnen is
krijsen. Nog steeds zijn ze niet verstomd. Altijd vinden ze weer nieuwe manieren
om
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hun godverdommese gal te spuwen. Ze maken pamfletten, schotschriften, paskwillen,
persiflages. Ik ben een onmisbaar mikpunt voor die kwaadsprekers. Wat mij betreft
mogen ze hun papier van ouderwetse lompen fabriceren. Het beschrijven, bedrukken
met ouderwetse letters op een ouderwetse drukpers. Als u toch gewoon doet waar
u zin in heeft, druk uw schotschriften dan voor mijn part maar op de Berg Sinaï
stelletje pennenbevruchtende vuilspuiters!
[...]

(Uit de geheime dagboeken)
Een grootboek van enorme omvang, van het soort dat De Allerhoogste
vanaf het begin van zijn regering gebruikte om eigenhandig, tot op de
laatste duit, de inkomsten en uitgaven van de schatkist in vast te leggen.
In de archieven werden meer dan honderd van dergelijke grootboeken
aangetroffen, elk wel duizend pagina's dik. In de laatste daarvan, die hij
maar voor een heel klein deel gebruikt had om werkelijke inkomsten en
uitgaven te noteren, vond men een andere boekhouding, fictief en
cryptisch. Pas veel later is men tot de ontdekking gekomen dat De
Allerhoogste, tegen het einde van zijn leven, op deze pagina's, van de
hak op de tak, feiten, ideeën en bespiegelingen noteerde, gedetailleerde
en bijna maniakale observaties over de meest uiteenlopende onderwerpen
en zaken; dat wat naar zijn oordeel positief was noteerde hij aan de
creditzijde; dat wat negatief was aan de debetzijde. Op deze wijze worden
aan beide zijden woorden, zinnen, alinea's, fragmenten gesplitst,
voortgezet, herhaald of omgewisseld teneinde een denkbeeldige balans
te verkrijgen. In zekere zin doen deze notities aan een polyfone partituur
denken. Het is bekend dat De Allerhoogste een goed musicus was; in
ieder geval een excellente luitspeler en dat hij talent had voor componist.
De brand die, enige dagen voor zijn dood, in zijn vertrekken uitbrak, heeft
dit grootboek, samen met andere dossiers en papieren die hij goed
weggeborgen in kisten placht te bewaren, voor het grootste deel vernietigd.
(Noot van de compilator)
Die halve fantast van een klerk van mij stijgt het kwik geloof ik flink naar zijn kop.
Op alle mogelijke manieren probeert hij mijn tijd te verknoeien, mijn aandacht van
de belangrijke zaken af te leiden. Nu komt die grapjas weer met een vreemd verhaal
aanzetten over die in de kerkers opgesloten mensen die naar een onbekende plaats
hebben weten te ontkomen terwijl ze op dezelfde plaats gebleven zijn in een andere
gedaante. Veranderd in onbekenden die zichzelf daar hebben laten verdwijnen.
Fabeldieren. Rolstenen. Beelden. Wat ze monsters noemen. Patiño aapt alles na.
Hij heeft mij bezig gezien met de transmutatie van kwik. De zwaarste materie ter
wereld wordt lichter dan damp. Wanneer die dan op een koude luchtlaag botst
condenseert hij onmiddellijk en valt terug in die vorm van altijd zuivere druppels die
alles doordringen
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en aantasten. Eeuwig zweet noemde Plinius dat, want er bestaat eigenlijk niets wat
in staat zou zijn om het te vernietigen. Het is riskant om met een dergelijk
levensgevaarlijk goedje in contact te komen. Het borrelt, deelt zich op in duizend
kleine druppeltjes, en hoe klein die ook mogen zijn er gaat er niet eentje verloren,
integendeel, allemaal klonteren ze weer tot één geheel samen. Behalve dat kwik
het element is dat goud van koper scheidt, is het ook het element dat metalen
verguldt, het medium van deze junta. Lijkt het niet op de verbeelding, die meesteres
van de vergissing en het bedrog? Des te bedrieglijker wanneer ze dat in werkelijkheid
niet steeds is. Want als ze valselijk altijd betrouwbaar was zou ze waarlijk een altijd
betrouwbare maat zijn.
Misschien dat de geloof-onwaardige maar half liegt. Hij slaagt er niet in om het
kwik van spiegels vloeibaar te maken. Het ontbreekt hem aan voldoende
vergeetachtigheid om een legende te creëren. Zijn te grote herinnering maakt dat
hij de zin van de feiten niet kent. Herinnering van de beul, van de verrader, van de
woordbreker. Per ongeluk of expres gescheiden van hun volk, ontdekken ze dat ze
moeten leven in een wereld die uit aan henzelf vreemde elementen bestaat waarmee
ze denken te versmelten. Ze denken de voorbestemden te zijn van een denkbeeldig
gepeupel. Geholpen door het toeval, verheffen ze zich soms door de idiotie van dat
gepeupel waardoor het alleen nog maar denkbeeldiger wordt. Verborgen
vluchtelingen zijn en zijn niet waar ze lijken te zijn. Het kost Patiño veel moeite
tegelijkertijd de helling van het vertellen en het schrijven te nemen; het klank-gat
van wat hij schrijft te horen; het teken van wat hij beluistert te schetsen. Het woord
herinneren met de klank van het denken dat nooit een eenzaam gemurmel is hoe
intiem het ook mag zijn; des te minder als het woord het denken van het dicteren
is. Terwijl de gewone man nooit met zichzelf spreekt, spreekt de Allerhoogste Dictator
altijd de anderen toe. Hij richt zijn stem voor zich uit opdat hij gehoord kan worden,
beluisterd, gehoorzaamd. Hoewel hij zwijgzaam, stil, stom lijkt, is zijn stilte die van
het bevel. Wat betekent dat De Allerhoogste op zijn minst met zijn tweeën is. Het
Ik kan zich splitsen in een actieve derde die op een adequate manier onze
verantwoordelijkheid voor de handeling waarover we beslissen moeten beoordeelt.
Ooit was ik een goede buikspreker. Nu ben ik niet eens in staat om mijn eigen stem
te imiteren. De geloof-onwaardige nog minder. Hij heeft zijn beroep nog niets eens
onder de knie. Ik zal hem moeten leren schrijven.
[...]

Aan de gezanten, garnizoens- en stadscommandanten,
rechters, bewindvoerders, rentmeesters,
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aanklagers, belastinginners
en overige gezagsdragers:
Bijgaande kopie van het laaghartige schotschrift vormt een nieuw bewijs van het
groeiend aantal onrechtmatige daden dat wordt begaan door de agenten van de
subversie. Dit schotschrift is er niet zomaar eentje meer in die massa van pamfletten,
paskwillen en allerlei andere anonieme aanvallen die sinds een tijdje bijna elke dag
tegen mij worden gericht, steunend op de misvatting dat ik vanwege mijn leeftijd en
slechte gezondheid, de ouderdomskwalen die ik gekregen heb terwijl ik me inzette
voor het Vaderland, zo goed als dood ben. Dit schotschrift is er niet zomaar eentje
meer in al die stuitende uitvallen en scheldkanonnades van de agitators.
Geeft u goed acht op het eerste feit: ze zijn er niet alleen toe overgegaan om een
ieder op schandelijke wijze met de dood te bedreigen die de zware taak van te
regeren op zich genomen heeft. Ze hebben het nu gewaagd nog iets veel lagers te
doen: mijn handtekening vervalsen. De toon vervalsen waarin de Decreten van de
Allerhoogste geschreven zijn. Wat denken ze daarmee te bereiken? Het versterken
van de effecten die deze misplaatste grap bij de onwetenden veroorzaakt.
Tweede feit: dit anonieme schotschrift werd vandaag aangetroffen, op de deur
van de kathedraal gespijkerd, een plaats die de agenten van de subversie tot nu
toe respecteerden.
Derde feit: dit valse decreet is duidelijk in zijn bedreiging van de diverse rangorden
van de Regering; dat blijkt uit de bestraffing. U, die mijn armen, mijn handen, mijn
uiteinden zijt, stellen ze de galg en het massagraf in het vooruitzicht op velden buiten
de stad, zonder kruis of teken ter nagedachtenis aan uw naam. Mij, het hoofd van
de Allerhoogste Regering, wordt de zelfveroordeling tot onthoofding geschonken.
Tentoonstelling van het hoofd op het plein, op een lans gespietst, als centrum van
volksfeesten gedurende drie dagen. Tenslotte zal, als hoogtepunt van deze grote
voorstelling waarin ik de hoofdrol spelen mag, mijn as over de rivier worden
uitgestrooid.
Waarvan beschuldigen die anonieme prulschrijvers me nu eigenlijk? Aan dit volk
een vrij, onafhankelijk, soeverein Vaderland te hebben geschonken? En wat nog
belangrijker is, het een Vaderlandsgevoel te hebben geschonken? Dat Vaderland
sinds zijn geboorte tegen de aanvallen van zowel binnenlandse als buitenlandse
vijanden te hebben verdedigd? Word ik daarvan beschuldigd?
Ze kunnen het niet uitstaan dat zich in het systeem van de algemene wil voor
eens en altijd de zaak van onze politieke regeneratie gevestigd
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heeft. Ze kunnen het niet uitstaan dat in de hoofdstad, in de steden, in de dorpen
de macht van het Gewone volk is hersteld; dat die beweging niet gestopt is, de
eerste werkelijk revolutionaire die op deze continenten uitbrak, nog eerder zelfs dan
in het enorme land van Washington, Franklin en Jefferson; nog eerder zelfs dan de
Franse revolutie.
Het is noodzakelijk over deze grote gebeurtenissen die u ongetwijfeld niet kent
na te denken, om het belang, de rechtvaardigheid en de eeuwigheid van onze Zaak
in hun volle omvang te kunnen schatten.
Bijna iedereen van u is oudgediende. Toch heeft het grootste deel van u, volledig
in beslag genomen door zijn diensttaken, geen tijd gehad om deze kwesties
betreffende onze Geschiedenis grondig te bestuderen. Ik heb de voorkeur gegeven
aan trouwe functionarissen boven ontwikkelde mannen. Functionarissen die in staat
zijn uit te voeren wat ik beveel. Ik maak me niet druk over wat voor soort capaciteiten
een man beschikt. Het enige wat ik eis is dat hij capabel is. Het meeste mans van
mijn mannen zijn die mannen die hun mannetje weten te staan.
Hier in Paraguay, voor de instelling van Eeuwige Dictatuur, barstte het van
schrijvers, doctoren en ontwikkelde mannen, maar niet van boeren, tuinders en
werklieden, zoals dat eigenlijk hoort en nu ook werkelijk het geval is. Die ontwikkelde
idioten waren van plan de Aeropagus van de Letteren, Kunsten en Wetenschappen
te stichten. Ik heb mijn laars op hun nek gezet. Toen gingen ze schotschriften en
pamfletten schrijven. Zij die in staat waren hun huid te redden, sloegen op de vlucht.
Ze wisten te ontsnappen vermomd als negers. Negerslaven op lasterplantages. In
het buitenland gedroegen ze zich nog slechter. Renegaten van hun land, bezien ze
Paraguay vanuit een niet-Paraguayaans perspectief. Zij die niet wisten te vluchten,
leven op de vlucht in het donker van hun holen. Verwende, verdorven, ontaarde
oproerlingen hebben geen plaats in onze boerenmaatschappij. Wat zouden wij hier
nu aan hun intellectuele heldendaden hebben? Hier is het veel nuttiger om maniok
en maïs te planten, dan om opstandige paperassen met inkt te bekladden; veel
gepaster om dieren van hun teken te ontdoen, dan om op pamfletten tekens neer
te krabbelen tegen de eerbaarheid van het Vaderland, de soevereiniteit van de
Republiek, de waardigheid van de Regering. Hoe ontwikkelder ze willen zijn, hoe
minder Paraguayaan ze willen zijn. Daarna zullen dan degenen komen die de dikste
schotschriften zullen schrijven. Die zullen ze geschiedenisboeken noemen, romans,
vertellingen van verzonnen gebeurtenissen bereid volgens de smaak van het moment
of vanuit hun eigen belang. Profeten van het verleden, zullen ze in die geschriften
hun leugenachtige verhalen vertellen, de geschiedenis van dat wat niet geschied
is. Wat op zich nog
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niet eens zo heel erg zou zijn als hun verbeelding er nog maar enigszins mee door
zou kunnen. Geschied- en romanschrijvers zullen hun bedrog inbinden en dat voor
een erg goede prijs verkopen. Het interesseert hen niet om feiten te vertellen, het
enige wat hun interesseert is vertellen.
Op dit moment interesseert het nageslacht ons niet. Het nageslacht is voor
niemand een cadeautje. Op een dag zal het terugkeren om ons op te zoeken. Ik
kan alleen dat tot stand brengen wat ik daadwerkelijk beveel. Ik beveel alleen maar
wat ik kan. Maar als Allerhoogste Regeerder ben ik ook uw natuurlijke vader. Uw
vriend. Uw kameraad. Als degene die alles weet wat hij weten moet en meer, zal
ik doorgaan u dat te leren over wat u te doen hebt om vooruit te kunnen komen.
Met bevelen inderdaad, maar ook met kennis over de oorsprong en bestemming
van onze Natie die u ontbreekt.
Er is altijd tijd om meer tijd te hebben.
[...]
Geef me je hand. Gaat u opstaan, Mijnheer? Kom met je hand. Een vreselijke angst
overvalt deze dienaar wanneer Uwe Excellentie hem zijn hand reikt. Ik reik je mijn
hand niet. Ik beveel je de jouwe aan mij te geven. Ik stel je geen verzoening voor;
enkel een oefening in tijdelijke éénwording.
Dit is een les. De laatste. Het zou de eerste moeten zijn. Omdat ik je geen Laatste
avondmaal kan aanbieden vanwege die bende Judassen die mijn apostelen zijn,
bied ik je een eerste-laatste les. Wat voor een soort les dan, Mijnheer? Een eerbetoon
aan jou als het grootste stuk onbenul dat de dienst ten dienste staat. Sinds meer
dan twintig jaar ben je de hoofdklerk van de Regering, de secretaris, de allerhoogste
schrijver, en nog altijd ken je de geheimen van je vak niet. Je schrijftalent blijft erg
rudimentair. Je bent weinig precies, slordig, erg slordig. Je beroemt je erop over
zo'n fijn oog te beschikken dat je gelijkenissen en verschillen tot in de kleinste details,
tot zelfs de vorm van de punten aan toe, onderscheiden kan, maar je bent niet eens
in staat om het handschrift van een laaghartig schotschrift te herkennen. U heeft
groot gelijk, Mijnheer. Met uw welnemen wil ik Uwe Excellentie er van op de hoogte
stellen dat ik al zeven duizend twee honderd en vier en dertig schrijvers in het archief
heb ondergebracht, teneinde het handschrift van het schotschrift te kunnen
vergelijken met de twintig duizend dossiers, bestaande uit vijfhonderd duizend
documenten, plus dan nog al die paperassen die U Edele zelf me bevolen heeft te
verzamelen voor dit doel. Ik heb voor deze zware klus zelfs Paí Mbatú ingeschakeld.
Die halve gare is de meest drukke en ijverige van alle scribenten die we hebben
geronseld. Ik ben waanzinnig van kennis, ik draag laarzen van
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geduld! schreeuwt die ex-pastoor om de haverklap. Laat al die dossiers maar komen,
voor mij is dit een peuleschilletje! Ik heb ze allemaal op roggebrood met water gezet
om ze wat ijveriger en inschikkelijker te maken. Weet u nog, Mijnheer, van die oude
Indianen in Jaguarón die weigerden om verder te werken op de tabaksplantage
omdat ze blind zouden worden van de honger? Men beval hun een stoofpot te
brengen met lekker veel rupsen uit de tabaksplanten erin. Die Indianen gingen zitten
eten. Ze aten die stoofpot tot het laatste maïskorreltje op maar al die dikke groene
rupsen lieten ze mooi liggen. Ik denk erover om met dit stelletje leeglopers hetzelfde
te doen. Ik wacht er alleen nog op dat Uwe Excellentie mij het schotschrift
overhandigt zodat het onderzoek naar het handschrift kan beginnen.
Sinds meer dan twintig jaar ben je mijn geloof-onwaardige schrijver. Maar je weet
niet te schrijven wat ik dicteer. Je verdraait mijn woorden keer op keer. Ik dicteer je
een circulaire met het doel om de militaire en burgerlijke functionarissen over
belangrijke gebeurtenissen in onze Natie te instrueren. Ik heb ze het eerste deel al
toegestuurd, Mijnheer. Wanneer ze dat lezen, zullen die ongeletterde beesten
denken dat ik het over een denkbeeldige Natie heb. Je lijkt op die hoogdravende
pennenlikkers, zoals die Molassen en Peñassen bijvoorbeeld, die denken dat ze
Thales van Milete zijn en in werkelijkheid een stelletje gajes zijn dat niet te vreten
is. Zelfs als ze in de bak zitten jatten ze nog wat een ander schrijft. Ga ze vooral
niet naäpen. Gebruik geen ongepaste woorden die zich niet met mijn
gemoedstoestand verenigen laten, waarin mijn denken niet tot uitdrukking komt. Ik
walg van die slappe, laffe mentaliteit. Bovendien is je stijl abominabel. Een
labyrintisch steegje waarvan de stenen bestaan uit alliteraties, anagrammen,
idiotismen, barbarismen, assonanties van het soort gezever/gefemel; imbeciele
omkeringen om indruk te maken op imbeciele kerels van de verkeerde kant die
erecties krijgen van het geweld van verkeerde woordvolgordes, zoals daar zijn: op
de grond onder de boom ik laat me vallen; of deze die nog meer geweld in zich
draagt: op het moment dat de Revolutie in mijn kop gestoten wordt knipoogt de lans
samenzweerderig naar mij vanaf het Plein. Oude retorische trucs die opnieuw
gebruikt worden alsof ze nieuw waren. Wat ik je vooral verwijt is dat je nog niet eens
in staat bent jezelf net zo origineel uit te drukken als een papegaai. Je bent niets
anders dan een stom praatdier. Een monsterachtig beest ontstaan uit de kruising
van verschillende diersoorten. Een muil-ezel die het rad van het
Regeringssecretariaat doet ronddraaien. Als papegaai zou je me veel meer van
dienst zijn geweest dan als secretaris. Je bent het een noch het ander. In plaats
van dat je dat wat ik je dicteer op natuurlijke wijze weergeeft, vul je het papier met
dikdoenerige wartaal. Rommel die al
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door anderen is opgeschreven. Je voedt jezelf met krengen van boeken. Tot nog
toe heb je de spreektaal niet verruïneerd enkel en alleen omdat dat de enige taal
is die niet kan worden geplunderd, gestolen, herhaald, geplagieerd, gekopieerd.
Het gesproken woord leeft op basis van de toon, de gebaren, de
gezichtsuitdrukkingen, de blikken, de intonatie, de ademhaling van degene die
spreekt. In alle talen zijn de meest expressieve uitroepen ongearticuleerd. Dieren
praten niet omdat ze niet articuleren, maar ze begrijpen elkaar veel beter en veel
sneller dan wij. Salomon sprak met zoogdieren, vogels, vissen en reptielen. Ik spreek
ook namens hen. Hij had de taal van de beesten die hem het meest bekend waren
niet begrepen. Zijn hart voor de dierenwereld verkilde toen hij zijn ring kwijt was.
Men zegt dat hij hem in woede heeft weggegooid toen hij van een nachtegaal hoorde
dat zijn negen honderd en negen en negentigste vrouw van een man hield die jonger
was dan hij.
Met dezelfde organen kunnen mensen spreken en dieren niet. Lijkt je dat redelijk?
Het is dus niet het gesproken woord dat de mens van het dier onderscheidt, maar
de mogelijkheid om zich een taal te fabriceren naar gelang zijn behoefte. Zou jij een
taal kunnen uitvinden waarin het teken met het object samenvalt? Zelfs met de
meest abstracte en onbepaalde objecten. Het oneindige. Een geur. Een droom. Het
absolute. Zou je dat alles met de lichtsnelheid over kunnen brengen? Nee; daartoe
ben je niet in staat. Daartoe zijn wij niet in staat. Reden waarom jij tegelijkertijd teveel
bent en tekort schiet in deze wereld waarin teveel praatjesmakers en oplichters
rondlopen, terwijl er aan eerlijke mensen een schrijnend tekort is. Heb je me
begrepen? Om de waarheid te zeggen, niet zo erg, niet helemaal, Excellentie. Liever
gezegd, helemaal niet, Mijnheer, waarom ik u verzoek mij uw zeer excellente
vergiffenis te schenken. Dat doet er niet toe. We gaan ons nu niet bezighouden met
kleinigheden. We beginnen bij het begin. Stop je hoeven in die wasteil. Schrob je
eeltknobbels af. Zet het scheerbekken van kapper Alexander op je kop, de helm
1
van Mambrino of die van Minerva. Wat je maar wilt. Luister. Let op. Wij gaan samen
het schrift onder de loep nemen. Ik zal je die moeilijke kunst van de schrijfwetenschap
bijbrengen die niet, zoals jij denkt, de kunst van het doen floreren van de
pennestreken is maar van het defloreren van de tekens.
Oefen eerst maar alleen. Presenteer de penneveer. Sla je ogen op. Kijk strak
naar die gipsen buste van Robbespierre terwijl je op een woord wacht. Schrijf. Die
buste zegt me niets, Mijnheer. Ondervraag de gravure van Napoleon. Ook al niets,
Excellentie, denkt u nu echt dat Napoleon iets tegen mij zou gaan zeggen! Kijk strak
naar die meteoorsteen; misschien dat die je iets zegt. Stenen kunnen praten. Weet
u wat het is, Mijnheer, op dit uur laat in de avond loop ik altijd half versufd
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rond en ben niet eens in staat om mijn eigen herinnering tot me te horen spreken.
Als ik u nu eens vertel dat zelfs mijn hand slaapt! Geef eens hier. Ik zal hem door
elkaar schudden, zorgen dat hij weer wakker wordt. Middernacht. Precies twaalf
uur. Onder de witte kegel van de kaarsvlam zijn alleen onze op elkaar liggende
handen te zien. Opdat die verslapte herinnering van je kan gaan slapen, zal ik,
terwijl ik je instrueer met de magische kracht van een geestverschijning, je hand
leiden alsof ik zelf schrijf. Sluit je ogen. Je hebt je pen in je hand. Sluit je geest af
voor elke andere gedachte. Voel je het gewicht? Ja, Excellentie! Vreselijk zwaar!
Het is niet alleen mijn pen, Excellentie; het is ook uw hand... een blok ijzer. Denk
niet aan mijn hand. Denk alleen aan je pen. Je pen is van koud-puntig metaal. Het
papier, een warm-passief oppervlak. Druk. Druk zwaarder. Ik druk op je hand. Ik
duw. Ik druk. Ik knijp. Ik klem. Ik pers. De druk doet onze handen samensmelten.
Op dit moment zijn ze één geheel. We drukken hard. Gaan op en neer. Een vloeiend
ritme. Steeds harder. Steeds dieper. Er is niets anders dan deze beweging. Niets
buiten haar. De ijzeren punt krast over het blad. Rechts/links. Boven/beneden. Je
bent aan het schrijven, je begint voor het eerst te schrijven na vijf duizend jaar. De
eerste tekens. Tekeningen. Zwakzinnige hanepotige poppetjes. Eilanden met hoge
bomen gehuld in nevel, in motregen. De hoorn van een stier die in een holte stoot.
Druk. Ga door. Stop heel het gewicht van je wezen in de punt van je pen. Al je kracht
in elke beweging, in elke haal. Klim schrijlings in je pen, zadelvast, geef het papier
de sporen. Nee, nee! Nog niet afstijgen. Ik voel, Mijnheer, ik zie het niet maar ik
voel dat er hele vreemde letters uit mijn pen vloeien. Wees niet verbaasd. Dat wat
zich op natuurlijke wijze voltrekt is het vreemdste van alles. Je schrijft. Schrijven is
het woord uit jezelf wegschieten. Dat woord laden dat uit jezelf weg gaat schieten
met alles van jezelf totdat het van een ander is. Het totaal vreemde. Je hebt zojuist
slaapdronken IK DE ALLERHOOGSTE geschreven. Mijnheer... u beweegt mijn hand!
Ik heb je bevolen aan niets te denken
niets
vergeet je herinnering. Schrijven betekent niet de werkelijkheid in woorden omzetten
maar er voor zorgen dat het woord werkelijkheid wordt. Het onwerkelijke schuilt
enkel in slecht woordgebruik, in slecht schrift. Ik begrijp het niet, Mijnheer... Maak
je maar geen zorgen. De druk is enorm maar je voelt er bijna niets van, voelt er
niets van eh wat voel je dan
ik voel dat ik niets voel
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gewicht dat zijn gewicht ontlaadt. De pen gaat steeds sneller op en neer. Penetreer
zo diep mogelijk. Ik voel, Mijnheer, ik voel mijn lichaam heen en weer schommelen
in een hangmat... Mijnheer... het papier is ontglipt! Het is half gedraaid! Schrijf dan
maar van achteren door. Houd je pen stevig vast. Klamp je eraan vast alsof je eigen
leven dat je nog altijd niet zeker bent er van afhangt. Ga door met schrijven
ik ga dóóóór

(Uit de geheime dagboeken)
Patiño zit snotterend aan de kou in zijn maag te denken, maar niet aan de
wetenschap van het schrift.
Nu ben ik er zeker van het handschrift van dat anonieme schotschrift herkend te
hebben. Het is geschreven met de sluwe kracht van een gestoorde geest. Dat
schotschrift van de kathedraal is in zijn beknoptheid werkelijk overladen! Dezelfde
woorden drukken verschillende betekenissen uit, al naar gelang de gemoedstoestand
van degene die ze uitspreekt. Niemand zegt ‘mijn dienaren, zowel burgerlijke als
militaire’ behalve om er de aandacht op te vestigen dat ze dienaren zijn, ook al
dienen ze godverdomme helemaal nergens toe. Niemand beveelt dat zijn lijk onthoofd
wordt behalve hij die wil dat het dat van een ander is. Niemand tekent een valse
parodie zoals deze met IK DE ALLERHOOGSTE, behalve hij die lijdt aan absolute
minderwaardigheid... Straffeloosheid? Ik weet het niet, ik weet het niet... We moeten
echter geen enkele mogelijkheid uitsluiten. Hum. Ah. Hé! Moet je eens goed naar
dat handschrift kijken. Een nachtelijk handschrift, geen twijfel mogelijk. De golvingen
zijn naar beneden toe minder sterk. De krullen gaan in hoekige lijntjes over; ze
proberen hun energie in de aarde te ontladen. Aan de rechterkant is de weerstand
groter. Dwarse, trillende halen, zich hullend in absoluut stilzwijgen.

(In de kantlijn, met rode inkt)
Opgelet! De Contre-Un herlezen, eerste deel: voorwoorden over de vrijwillige
2
knechtschap. Mijn kladje zit waarschijnlijk tussen de pagina's van L'Esprit du Lois
of van Il Principe. Onderwerp: het verstand is alleen in staat om dat van de dingen
te begrijpen wat waarneembaar is. Wanneer het op redeneren aan komt, weet het
volk niet meer te doen dan in het duister te tasten. Dat is nog eens te meer zo met
dit soort tovenaarsleerlingen. Ze besproeien hun slinksheid met dat vervloekte slijm
van hun gesnotter. Die doorgedraaide klerk van mij is nog wel de gevaarlijkste. Hij
is zelfs in staat om stiekem arsenicum of welke ande-
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re giftige stof dan ook in mijn sinaasappelsap en limonade te doen. Ik verleen hem
een nieuw voorrecht. Bewijs van mijn opperste vertrouwen: vanaf vandaag maak
ik hem tot officiële voorproever van mijn drankjes.
Eh Patiño, ben je in slaap gevallen? Nee, Excellentie! Ik probeer er achter te komen
van wie dit handschrift is. En weet je het al? Om de waarheid te zeggen, Mijnheer,
enkel vermoedens. Ik zie dat hoe meer je twijfelt hoe meer zweet je sijpelt. Kijk eens
wat minder naar dat schotschrift zelf. Denk eens fijntjes na eh ah. Welke naam
schiet je dan te binnen? Welke figuur ziet je alwetende geestesoog dan voor zich?
Welke schriftelijke trekken? Trillende wimpers die in de grijze massa een spookbeeld
spinnen. Vertel me eens, Patiño... Heel het persoontje van de geloof-onwaardige
kruipt weg in zijn loodzware schulp voor dat wat hij nog altijd niet weet wat ik zeggen
ga. De wanhopige hoop op een begenadiging. Afgrijzen van de dronkelap wanneer
de bodem van de fles in zicht komt. Vertel me eens, is het handschrift van dat
schotschrift niet het mijne? De doffe klap van de loep die op het papier valt. Een
grote plens water die over de rand van de wasteil gulpt. Onmogelijk, Excellentie!
Hoe zou ik ooit in mijn holle hersenpan kunnen halen dat onze Allerhoogste zoiets
zou doen! Je moet nooit iets uitsluiten, secretaris-secreet. Uit het onmogelijke komt
het mogelijke voort. Kijk eens goed daar, onder het watermerk, dat rozet van initialen,
zijn die niet van mij? Die zijn van u, Mijnheer; u heeft gelijk. Dat papier, die initialen,
ze zijn allebei officieel gewaarmerkt. Snap je het nu? Iemand moet dus met zijn
fikken aan die kisten in de Schatkamer gezeten hebben in één waarvan ik het bloc
met dat papier bewaar. Papier alleen bestemd voor persoonlijke correspondentie
met buitenlandse personen, dat ik al meer dan twintig jaar niet meer gebruik. Denk
eens na. Maar het handschrift. Wat wil je zeggen over dat handschrift? Het lijkt van
u, Excellentie, maar het is niet echt van u. Waarop baseer je die bewering? De inkt
is anders, Mijnheer. Alleen naar de letter is het handschrift precies hetzelfde. De
geest is van iemand anders. Bovendien, Excellentie, gaat alleen iemand die een
verklaard vijand van de Allerhoogste Regering en haar dienaren is, haar met de
dood bedreigen. Je hebt me slechts half overtuigd, Patiño. Het vervelende, het
allervervelendste, het allerergste is dat er iemand in die kisten inbreekt en dat papier
met watermerk steelt. En nog onvergeeflijker is het dat die iemand de vreselijke
misdaad begaat om in mijn Geheime Boeken te snuffelen. De pagina's beschrijft.
Mijn notities corrigeert. In de kantlijn stompzinnige oordelen neerschrijft. Zouden
die schotschriftschrijvers soms al tot mijn meest geheime vertrekken zijn
doorgedrongen? Blijf dóórzoeken.
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Nu gaan we verder met de Eeuwige Circulaire. Bereid je er maar vast op voor lekker
met je pen te schermen. Ik wil horen hoe hij het papier doet kreunen terwijl ik je het
Allerhoogste Decreet dicteer waarmee ik dat schimpdecreet zal corrigeren.
[...]
Eh Patiño, laten we eens eerlijk met elkaar praten. Denk je uiteindelijk toch niet dat
het schotschrift gelijk heeft? Hoezo, Excellentie? Wanneer je niet loopt te snotteren,
slaap je. Ik sliep niet, Mijnheer. Ik had alleen maar mijn ogen dicht. Op die manier,
meer dan ze te horen, zie ik uw woorden. Ik zat te denken aan die woorden die u
me gisteren heeft gedicteerd waarin u zei dat, of hij nu levend of dood is, de mens
nooit direct zijn eigen dood kan kennen; dat hij altijd in een ander sterft terwijl daar
beneden de aarde op hem wacht. Dat is nu niet exact hetgeen ik je gedicteerd heb,
maar het is wel exact datgene wat jou binnen zeer afzienbare tijd zal overkomen.
Ik heb je gevraagd of je toch niet denkt dat het schotschrift gelijk heeft. Ik denk dat
een schotschrift geen gelijk kán hebben, Mijnheer. En nog eens te meer wanneer
het tegen de Allerhoogste Regering is gericht. Denk je niet dat ik al diegenen had
moeten ophangen die zeggen het Vaderland te dienen terwijl het enige wat ze doen
is haar stiekem te beroven? Wat is jouw mening daarover, mijn geloof-onwaardige?
Dat weet u, Mijnheer. Jij weet helemaal niet dat ik dat weet. Maar ik weet wel dat jij
niet alles weet wat je eigenlijk zou moeten weten. Als dat boeven-dieventuig de
voordelen van de eerlijkheid kende zou het rustig de schurkenstreek uithalen om
op tijd eerlijk te worden. Waarom schrik je zo? Ben je soms een van hen? Ik ben
uw nederige dienaar, Mijnheer, verder niets. Je trilt over je hele lichaam. Die
zwemvliezen van je laten de wasteil zelfs onder water kreunen. Je tanden klapperen.
Of heb je soms plotseling ook de kinderstuipjes gekregen? Ik verleen je postuum
de promotie tot vaandrig in de klasse van dood-op-staande-voet; of liever gezegd,
in de klasse van hangendede-dood. Probeer maar niet om je angst te verbergen.
Hoe je die ook probeert te bedwingen of te kleineren, hij zal altijd groter zijn dan jij.
Alleen hij die zijn angst verloren heeft, beheerst hem.
[...]
Nu ga ik je die speciale uitnodiging betreffende jouw persoon dicteren:

Ik de Allerhoogste Eeuwige Dictator beveel dat bij ontvangst van deze order uit
handen van de belanghebbende zelf de stadscommandant overgaat tot de totale
en absolute eenzame opsluiting van de misdadige secretaris Policarpo Patiño.
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Omdat zijn betrokkenheid gebleken is bij een poging tot samenzwering met als doel
de Regering omver te werpen, zal Policarpo Patiño als laaghartige verrader van het
Vaderland worden opgehangen en zijn lichaam zal in de velden buiten de stad
worden begraven zonder kruis of teken ter nagedachtenis aan zijn naam.
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit Allerhoogste Decreet dragen
zowel de stadscommandant als de overige commandanten. Het decreet volbracht
dienen zij onmiddellijk en persoonlijk rekenschap af te komen leggen bij
ondergetekende, waarbij de vier commandanten tevens onderworpen zijn aan de
strafregels betreffende leugenachtigheid, mildheid of samenzwering, die op hen
zullen worden toegepast indien mocht blijken dat zij het decreet niet ten uitvoer
hebben gebracht of zijn omgekocht.
Met een piepstemmetje smeekt ex-Patiño me: Excellentie, ik accepteer nederig de
rechtvaardige straf die Uwe Excellentie me heeft willen opleggen, want ik heb mijn
duistere geweten steeds verder belast door een weg te bewandelen vol van vals
ongelijk en slijk, een weg belasterd door de zwartste ondankbaarheid jegens Uwe
Excellentie in persoon. Maar nog nederiger zelfs waag ik het Uwe Excellentie te
verzoeken om toch vooral niet mijn graf het meest waardevolle teken voor elke
goede christen te onthouden, het allerheiligste kruis. Het maakt me niets uit, Mijnheer,
om in het kaalste veld buiten de stad begraven te worden. Het maakt me niets uit
of dat kruis nu gemaakt wordt van een verrotte paal of zelfs van giftig hout. Het
maakt me niets uit, Mijnheer, of ze mijn graf nu met slingers versieren of met
gekleurde kiezelsteentjes. Ach, Mijnheer, maar het kruis, het kruis!, kreunt die
leugenaar in mysterie zwelgend: Zonder hulp en bescherming van het kruis, Zeer
Genadige Heer, kunnen geesten bij wie ik nog in de schuld sta, best wel eens wraak
op mij komen nemen! Wat u maar wilt, Mijnheer, ik bid u, ik smeek u!... Voor wat ik
zo hoor, beschouw je jezelf al als opgehangen en begraven en wil je hier ter plekke
je dodenwake beginnen. Mijnheer, ik... Je zuchten stinken als boeren. Beschouw
jij jezelf als een goed christen? Mijnheer, een heilig boontje ben ik niet maar mijn
geloof in het kruis kan ik niet zomaar terzijde schuiven. Dat is mij altijd tot steun
geweest, Mijnheer, en jij bent de grootste schurk in honderd jaar geweest. Wat kan
het kruis dan nog voor jou te betekenen hebben? Dus nequáqam! Geen kruis noch
teken! Je hebt je vergist bij je geboorte en je vergist je weer bij je dood! Ik ga heus
niet eindeloos tegen mijn exmuilezel staan schoppen. Ik schop hem eruit zoals het
bij een ex-secretaris betaamt. Ga nog maar een keertje rustig pissen; alleen een
ezel
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doet het van angst in zijn broek. Donder op en blijf hier niet langer koppig hangen
want ik wil je je hielen horen lichten. Dat dier hoort werkelijk geen zier van wat ik
zeg. Hij staat op, balkt een beetje en slentert bedrukt weg door de modder. Ex
Policarpo Patiño! Hij stopt onmiddellijk. Tot uw orders, Excellentie! Die loep, denk
aan die loep! Welke loep, Mijnheer? Zet die loep in de zon. O ja, Excellentie. Die
ezel is ook bijna niet vooruit te branden. Kom op, een beetje vlugger! Doe het luik
open. Zet die lens in dat montuur dat ik je bevolen heb ex professo aan het kozijn
te monteren. Ja, Mijnheer, ik zal hem erin zetten. Hij is zo blij dat hij dat glas in die
ring mag zetten. Kinderspel. Expende Dictatorem nostrum Populo sibi comiso et
exercitu suo.* Hoeveel ton as zullen die magere botten van mij eigenlijk gaan
opleveren? Minstens eentje, Excellentie! Exoriare aliquis nostris es ossibus ultor!*,
prevel ik terwijl ik de stralen van de hoogstaande zon door de lens zie vallen. Vanaf
het biconvexe oppervlak vormen ze een stevige staaf gloeiend goud. Mooi. Dat is
mooi. Het universum blijft meewerken met zijn gaven, die op mij maar bar matig
overkomen. Plaats je ex-schrijftafel met alles erop en die delicate zieltjes aan zijn
poten gebonden onder die gloeiende staaf. Stapel er papier op in de vorm van een
brandstapel. Verschuif die tafel een beetje. Zorg ervoor dat die bundel zonlicht
precies in de korst zelf van die bundel papier brandt. Daar, daar. Wanneer de eerste
rook tegen zijn gezicht begint te kringelen glimlacht de ex-secretaris niet meer. Hij
kijkt me aan als een hond, zijn ogen vol met tranen. Wind die zeven klokken op.
Allemaal hebben ze jouw uren al geteld. Plaats die klok met wekker opgedraaid
binnen mijn handbereik. Pak die wasteil en donder op. Als we elkaar in dit leven
niet meer mogen zien, dan vaarwel tot in de eeuwigheid.
* Een combinatie van de uitdrukking Expende Hannibalen, uit een
versregel van Juvenalis (Satiren, X, 147): Weeg Hannibal eens: hoeveel
pond as zal die grote commandant je wel niet opbrengen? en de zin van
een dagelijkse bede opgelegd aan wereldse en kerkelijke leiders door
het congres van 1 juni 1816 die De Allerhoogste als Eeuwige Dictator
van de Republiek koos en dat in de plaats kwam van het schietgebedje
De Regem dat men eerst altijd prevelde. (Noot van de compilator)
* Dat er op een dag een wreker uit mijn as geboren mag worden!
(Vergilius, Aeneis, 625) (Noot van de compilator)
[...]
Policarpo Patiño ontkwam daadwerkelijk voor korte tijd aan zijn veroordeling zoals
De Allerhoogste had voorzien. Bij de dood van deze laatste, op 20 september 1840,
nam een junta van commandanten via
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een paleisrevolutie de macht over van de onthoofde regering. Die werd op zijn beurt
weer door een militaire opstand onder leiding van een andere ‘maarschalk’ van de
Overledene, sergeant Romualdo Duré (een koekjesfabrikant), omver geworpen. De
ex-klerk Policarpo Patiño, secretaris van Staat en éminence grise van de verdreven
junta, hing zich op in zijn cel aan het koord van zijn hangmat. (Noot van de
compilator)
‘Op 24 augustus 1840, Sint Bartolomeusdag, stak de Dictator, voordat
hij zou sterven, op instigatie van zijn duivelse dienaar alle belangrijke
documenten in de brand en veroorzaakt, omdat hij niet had bedacht dat
de vraatzucht van het vuur zo groot kon zijn, dat zelfs zijn bed in vlammen
opgaat. In zijn wanhoop, en verstikt door de rook, riep hij zijn bedienden
en bewakers te hulp. Die wierpen deuren en ramen open en begonnen,
midden in de vlammenzee, matrassen, beddegoed, kleren en brandende
papieren op straat te gooien. Oh die vlammen waren een duidelijk
voorteken dat zijn ziel de volgende maand voor eeuwig branden zou!
Ondertussen was het enige waarover zekerheid bestond dat
voorbijgangers die hun immense angst hadden weten te overwinnen deze
gelegenheid te baat namen om het interieur van het lugubere
Regeringspaleis in ogenschouw te nemen. Sommigen gingen er zelfs toe
over om de verschroeide resten zijde van naderbij te bekijken, een stof
die onbekend is in ons land en waarvan de lakens van De Allerhoogste
werden gemaakt.
Voor katholieken is 24 augustus de dag waarop de duivel de dienst
uitmaakt. Veel mensen brachten deze omstandigheid in verband met de
kleur van de cape die de Dictator droeg, daaruit concluderend dat zijn
einde nabij was.’ (Manuel Pedro de Peña, Brieven)
[...]
EINDNOOT VAN DE COMPILATOR

Deze compilatie is in elkaar geknutseld uit - eerlijker zou zijn te zeggen ontfutseld
aan - zo'n twintig duizend dossiers, uitgegeven en onuitgegeven; uit een groot aantal
andere boeken, pamfletten, kranten, brieven en allerlei soorten verborgen
getuigenissen, bekeken, bijeengezocht, stiekem onderzocht, in bibliotheken en
archieven, private en openbare. Daaraan moeten dan nog de versies worden
toegevoegd opgetekend uit traditionele mondelinge bron en zo'n vijftien duizend
uur van op de band vastgelegde interviews, vertekend door onduidelijkheden en
verwarring, met vermoedelijke nakomelingen van vermoedelijke functionarissen;
met vermoedelijke verwanten en niet-verwanten van De Allerhoogste, die er altijd
over op liep te scheppen dat hij er geen eentje had; met epigonen, lofzangers en
lasteraars, niet minder vermoedelijk en vaag.
De lezer zal al wel door hebben dat, anders dan gewoonlijk het geval is, deze
tekst eerst gelezen en pas daarna geschreven is. In plaats van

Raster. Jaargang 2002 (nrs. 97-100)

59

nieuwe dingen te zeggen en te schrijven, is hier niets anders gedaan dan trouw het
reeds door anderen gezegde en samengestelde te kopiëren. Er is in deze hele
compilatie dan ook geen enkele pagina, geen enkele zin, geen enkel woord te
vinden, van de titel tot en met deze eindnoot, die niet op deze manier geschreven
is. ‘Alle niet hedendaagse geschiedenis is verdacht,’ mocht De Allerhoogste graag
zeggen. ‘Het is niet nodig om te weten hoe dergelijke fantastische geschiedenissen
zijn ontstaan om in te zien dat ze niet uit een tijd stammen waarin men schreef. Er
is nogal wat verschil tussen een boek dat één iemand alleen schrijft en vervolgens
het publiek toewerpt en een boek dat een volk zelf maakt. Men hoeft er dus niet aan
te twijfelen dat dit boek even oud is als het volk dat het dicteerde.’
Op deze wijze, andermaal de Dictator imiterend (dictators vervullen precies die
functie: ze vervangen schrijvers, historici, artiesten, denkers, et cetera), verklaart
3
de compilator-kopiïst, met de woorden van een hedendaagse schrijver , dat de
geschiedenis die in deze. Aantekeningen besloten ligt zich terug laat voeren op het
feit dat de geschiedenis die in haar verteld had moeten worden niet verteld is.
Bijgevolg, en voorbestemd door het schrift, hebben de personages en gebeurtenissen
die in deze Aantekeningen voorkomen voor zich het recht op een fictief en autonoom
bestaan verworven in dienst van de niet minder fictieve en autonome lezer.
VERTALING: M. VANDERZEE

Eindnoten:
1 ‘Kapper Alexander’ is een door Roa Bastos verzonnen figuur, kruising tussen de kapper die
voorkomt in de Don Quichot van Cervantes en Alexander de Grote. ‘De helm van Mambrino’ is
de naam die Don Quichot geeft aan het scheerbekken dat die kapper draagt om zich tegen de
regen te beschermen. De godin Minerva werd met helm op uit het hoofd van Jupiter geboren.
2 Contre-Un of Discours sur la servitude volontaire van Etienne de La Boétie (1530-1563).
3 Robert Musil in De man zonder eigenschappen.
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Ilse Logie
Een schoolvoorbeeld van een dictator-roman
Het Feest van de bok van mario Vargas Llosa
I
De benaming ‘dictatorroman’ is hoofdzakelijk gebaseerd op inhoudelijke kenmerken.
De klassiek geworden voorbeelden van het (sub)genre hebben een dubbele
doelstelling. Enerzijds schetsen ze het portret van deze of gene, historische of
prototypische tiran, terwijl ze anderzijds, aan de hand van dat particuliere geval,
inzicht trachten te verschaffen in de complexe structuur en werking van autoritaire
regimes in het algemeen. Tegenover deze thematische eenheid staat een opvallende
formele verscheidenheid. Zo vertonen de uitwaaierende, haast interpunctieloze
zinnen in Gabriel García Márquez’ De herfst van de patriarch (1975) weinig
overeenkomsten met de filmische stijl die Joseph Conrad hanteert in Nostromo
(1904), een van de voorlopers van het genre.
Het mag geen verbazing wekken dat de dictatorroman in Latijns-Amerika tot grote
bloei is gekomen. Alleenheersers gedijen goed in feodale, premoderne
samenlevingen met een zwakke overheid en flagrante sociale verschillen, en
bijgevolg heeft Latijns-Amerika er een eindeloze reeks van voortgebracht. Zelfs niet
uit dit subcontinent afkomstige auteurs als de in het Engelse schrijvende Pool Joseph
Conrad of de Spanjaard Ramón del Valle-Inclán (in Banderas de tiran, uit 1926)
situeerden hun vroege dictatorromans in denkbeeldige Zuid- of Centraal-Amerikaanse
republieken, die toen al als de voedingsbodem bij uitstek golden voor het beschreven
schrikbewind.
De literaire vernieuwingsgolf van de jaren zestig, bekend geworden onder de
noemer ‘nueva novela latinoamericana’, liet ook dit genre niet onaangeroerd. In
twee jaar tijd, 1974 en 1975, werden drie spraakmakende titels gepubliceerd, waarin
de respectieve protagonisten, veel meer dan voordien het geval was geweest, van
binnenuit gestalte kregen. Het betreft het nog steeds niet in het Nederlands vertaalde,
labyrintisch opgezette Yo, el Supremo (Ik, de Almachtige) van de Paraguayaan
Augusto Roa Bastos, het ironische en bij wijlen hilarische De methode van de
Cubaan Alejo Carpentier, en het eerdergenoemde De herfst van de patriarch, waarin
de Colombiaan Gabriel García Márquez een stokoude
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despoot opvoert die langzaam wegkwijnt in eenzaamheid. Hoewel deze romans
onderling sterk van elkaar verschillen, hebben ze een grote gerichtheid op en
betrokkenheid bij hun hoofdfiguur gemeen. Deze krijgt, ondanks zijn morele
verwerpelijkheid, menselijke trekjes aangemeten, omdat de lezer via op grote schaal
gebruikte technieken als innerlijke monologen of vrije indirecte rede toegang heeft
tot zijn bewustzijnsinhoud, en bijgevolg merkt dat zijn gedachten niet altijd met zijn
woorden of daden overeenstemmen.
Na het verschijnen van deze drie mijlpalen, in het kielzog waarvan nog veel ander
dictatorproza uitkwam, ontstond bij de critici de indruk dat het genre over zijn
hoogtepunt heen was. Algemeen werd aangenomen dat de tiran als verpersoonlijking
van de absolute macht baan zou maken voor andere, subtielere vormen van
totalitarisme. De militaire regimes uit de jaren zeventig en tachtig waren meestal
meerkoppig (junta's), en hun leiders - de kleurloze Jorge Rafael Videla of zijn
Chileense collega Augusto Pinochet - hadden niet het charisma waarover roemrijke
figuren als José Gaspar Rodríguez de Francia (die model stond voor de Almachtige
uit Yo, el Supremo), of Juan Vicente Gómez uit Venezuela (die García Márquez
inspireerde) kennelijk wel beschikten. Bovendien leken sterke mannen steeds meer
te moeten wijken voor (al dan niet schijn-) democratieën. De jaren negentig maakten
echter duidelijk hoe voorbarig dergelijke conclusies waren, en hoe zwaar de tol was
die een langdurig totalitair verleden eiste. De schendingen van de mensenrechten
die de inmiddels gevluchte Alberto Fujimori en zijn rechterhand, de chef van de
Veiligheidsdienst Vladimiro Montesinos in Peru begingen, de schaamteloze politieke
praktijken van Hugo Chávez in Venezuela en de grootheidswaan van de nog steeds
stevig in het zadel zittende Cubaanse Líder Máximo Fidel Castro lieten er geen
twijfel over bestaan dat de atavistische reflex in Latijns-Amerika nog springlevend
was, en het bij de geringste aanleiding won van fraaie verlichtingsidealen.

II
Bij nader inzien is het dus geen toeval, laat staan een anachronisme, dat de Peruaan
Mario Vargas Llosa, dat ándere literaire zwaargewicht, in 2000 nog een
indrukwekkende dictatorroman aan het rijtje toevoegde, namelijk het met veel
media-aandacht gelanceerde Het feest van de Bok, waarin een onthutsend beeld
wordt opgeroepen van de terreur die Rafael Leónidas Trujillo Molina (alias de Bok)
meer dan dertig jaar lang in de Dominicaanse Republiek heeft uitgeoefend. In
interviews maakt de auteur zich sterk dat juist zo'n extreem geval hem in staat stelde
de perverse mechanismen die ook aan hedendaags machtsmis-

Raster. Jaargang 2002 (nrs. 97-100)

62
bruik ten grondslag liggen, bloot te leggen.
Naar beproefd Vargas Llosa-recept is de roman opgebouwd volgens het principe
van de communicerende vaten. De drie gezichtspunten van waaruit het verhaal
wordt verteld, houden elkaar vierentwintig hoofdstukken lang in evenwicht, terwijl
de bruuske onderlinge afwisseling een feuilleton-achtig effect beoogt: telkens
wanneer een ontknoping nadert, verspringt het perspectief.
De spanningsboog wordt nog strakker doordat de auteur zijn stof in twee dagen
heeft samengebald. De meeste aandacht gaat uit naar 30 mei 1961, de dag waarop
Trujillo wordt omgebracht door een groep samenzweerders, die stuk voor stuk uit
de entourage van de dictator komen. Het meeslepende relaas van die dag wordt
geleverd door twee contrasterende bronnen: enerzijds door Trujillo zelf, die gewoon
zijn agenda afwerkt, en anderzijds door de verzetslieden, die in hun auto's zitten te
wachten op zijn komst. Zoals steeds bij Vargas Llosa krijgen de personages zelf
het woord in een mix van levendige dialogen en streams of consciousness, en wordt
de beperkte verteltijd door tal van flash-backs uitgebreid. Irrationele en persoonlijke
motieven, zoals opgelopen vernederingen, voeren bij de rebellen duidelijk de
boventoon. Dat enkelen onder hen veel meer in Trujillo's ban verkeren dan ze zelf
vermoeden, blijkt vooral uit de individueel erg verschillende reacties op de niets
ontziende represailles die op de aanslag volgen. De besluiteloosheid van een van
de spilfiguren van het complot, generaal José René Román, zet zelfs alle zorgvuldig
voorbereide plannen voor de machstovername op de helling.
Behalve op 30 mei 1961, wordt uitvoerig ingegaan op een dag uit het jaar 1996,
die erg betekenisvol is voor het vrouwelijke hoofdpersonage Urania Cabral. Deze
bijna vijftigjare vrouw, die in Manhattan bij een succesrijk advocatenkantoor werkt,
keert op die datum na een afwezigheid van vijfendertig jaar naar haar land terug,
om er haar vader op te zoeken, met wie echter na zijn hersenbloeding geen gesprek
meer mogelijk is. Haar monoloog, een soort afdaling in de hel van haar verleden,
laat zien dat ze de dictatuur aan den lijve heeft ondervonden, en dat ze haar vader
haat. Door de vele zinspelingen heeft de lezer al snel door van welke aard het
trauma is dat Urania's leven heeft gebroken en dat de relatie tussen vader en dochter
heeft vertroebeld. Als blijk van loyaliteit schrok zijne Excellentie er immers niet voor
terug de vrouwen en zelfs de minderjarige dochters van zijn medewerkers als
trofeeën voor zich op te eisen. Sommigen onder hen dreven het zelfs zover dat ze
hun vrouw of dochter spontaan aanboden, en het als een voorrecht beschouwden
dat de viriele ‘Bok’ Trujillo deze gunst accepteerde. Het hoeft geen betoog dat deze
verbijsterende variant op het feodale jus pri-
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mae noctis slechts kon worden geduld in een van machismo doordrongen
maatschappij als de Caribische.
Het feest van de Bok bevat alle typische ingrediënten van de dictatorroman. Om
te beginnen is de hoofdfiguur een tiran op zijn retour, wiens fysieke aftakeling ondanks zijn maniakale lichaamsverzorging werd Trujillo incontinent en impotent
door toenemende prostaatproblemen - de decadentie van een heel land weerspiegelt.
Net zoals dat het geval was in Gesprek in De Kathedraal, een roman van Vargas
Llosa uit 1969 die over de dictatuur van Odría in Peru handelde, ligt ook in het
recentste boek de nadruk op het gewelddadige einde van een tijdperk. Het isolement
waarin Trujillo zich aan het eind van zijn regeerperiode bevond, was het gevolg van
zijn eigen meesterschap in het uitbuiten van de menselijke zwakheid. De
‘georganiseerde willekeur’ die hij aldoor had toegepast, werkte feilloos. Om de
zoveel tijd zette hij, zonder andere aanwijsbare reden dan om hem op de proef te
stellen, een lastercampagne tegen een van zijn hovelingen op - een tactiek die tot
grote ontreddering leidde. Wie eerst in de gunst had gestaan en vervolgens in
ongenade viel, was tot alles bereid om zijn vroegere status te herwinnen. Op deze
manier bond Trujillo velen aan zich, maar maakte hij elke vertrouwensrelatie bij
voorbaat onmogelijk. Hij dacht ook alles van zijn burgers af te weten, aangezien op
elke vierkante meter van het grondgebied verklikkers optraden onder de deskundige
leiding van Johnny Abbes García, die met macaber raffinement de repressie tegen
echte en vermeende tegenstanders organiseerde. Toch werd precies die
ongebreidelde achterdocht Trujillo uiteindelijk fataal: wat aanvankelijk als strategie
was bedoeld, werd zijn eigen ondergang. Hij verloor elk contact met de werkelijkheid
en ging, hierin aangemoedigd door de vleierijen van zijn uitverkorenen, zozeer in
het door hemzelf zorgvuldig geconstrueerde imago van almacht geloven, dat hij de
samenzwering die onder zijn neus werd beraamd niet zag aankomen.
Uiteraard hoort ook een analyse van het verschijnsel ‘macht’ bij het genre, en
Vargas Llosa laat zich op dit vlak niet onbetuigd, ook al zijn zijn standpunten terzake
genoegzaam bekend. Geen enkele gelegenheid laat de schrijver immers onbenut
om machtsconcentratie een sluipend gif te noemen dat een hele maatschappij
verziekt, alles aantast en iedereen medeplichtig maakt. Voortdurend wordt in de
roman dan ook gewezen op de volledige vereenzelviging van de persoon Trujillo
met het land waar hij de plak zwaaide en waar hij, in een aantal gevallen althans,
het niet eens slecht mee voor had. Hij gedroeg zich paternalistisch (als voorbeeldige
pater familias, maar ook als redder van het vaderland, zodat een vadermoord
onmogelijk kon uitblijven) door bruggen en wegen te bouwen, de economie te
stimuleren en maatregelen tegen de kapi-
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taalsvlucht te nemen. Alleen is zo'n streven gedoemd te ontaarden als het niet aan
banden wordt gelegd door controlerende instanties. Al snel gaven Trujillo's
onbeperkte bevoegdheden dan ook aanleiding tot ontsporingen, waarbij zijn fysieke
uitstraling een niet te verwaarlozen rol speelde.
Vargas Llosa heeft zich vooral in de psychologie van zijn tiran verdiept, en heeft
aanzienlijk minder oog voor Trujillo's ideologische stellingnames met betrekking tot
de Verenigde Staten, Cuba en Haïti, die slechts even ter sprake komen. Voor zijn
bij uitstek mythisch-sacrale benadering van de aantrekkingskracht van machthebbers,
is de auteur bij Bataille en Girard te rade gegaan. Hoe belangrijk rituelen voor Trujillo
waren, verneemt de lezer al tijdens zijn eerste monologue intérieur, in het tweede
hoofdstuk. De despoot ging vooral prat op zijn bovenmenselijke discipline: hij stond
elke dag stipt om vier uur op, sliep nauwelijks en besteedde veel aandacht aan zijn
uiterlijk (ter compensatie van zijn tot op het bot verdorven innerlijk). Niet alleen zag
deze dictator zichzelf als een opperwezen, ook de bevolking kende hem goddelijke
eigenschappen toe, zodat er een personencultus zonder weerga ontstond, zowel
met betrekking tot de Excellentie zelf (van wiens blik, naar wordt beweerd, een
magnetische kracht uitging), als tot zijn hele familie. Allemaal droegen ze, conform
de in totalitaire systemen gebruikelijke hoogdravende retoriek die de
propagandamachine moet voeden, ronkende titels: zijn vrouw was de ‘Hooggeëerde
Dame’, zijn moeder (met wie hij een bijzondere band had) ‘De Verheven Matrone’,
en zelfs zijn zonen, mislukkelingen met namen van operapersonages, deelden in
de prijzen.
Zoals in andere dictatorromans berust ook in deze de officiële doctrine op een
gigantische dubbelspraak, en steekt het uit nobele woorden als deugd, trouw en
eer bestaande publieke discours schril af tegen de praktijk van geweld, intriges en
verraad. Al even herkenbaar is het feit dat Trujillo's almachtsfantasieën, die vaak
seksueel getint zijn (nóg een constante), grotendeels voortkomen uit zijn frustratie
over zijn bescheiden afkomst en donkere huidskleur. Zijn openlijk beleden racisme,
zijn felle haat tegen de ‘barbaarse’, want Afrikaanse Haïtianen, tegen wie hij in 1937
een bloedbad aanrichtte, en zijn ophemeling van de Spaanse cultuur als basis van
de Dominicaanse natievorming - Vargas Llosa voert het allemaal terug op dat
diepgewortelde minderwaardigheids-complex.
Voor de psychologie van de onderdanen doet hij dan weer een beroep op Hannah
Arendts stellingen over de banalisering van het kwaad. Trujillo zou niet tot zo'n
monster zijn uitgegroeid als de Dominicanen, murw geslagen door eeuwen van
bezettingen, burgeroorlogen en autori-
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taire regimes, niet op slaafsheid waren voorbereid. Een systeem dat zo
alomtegenwoordig is geworden, en dat bovendien inspeelt op de diepgewortelde
angst van de mens voor vrijheid en verantwoordelijkheid leidt niet tot verzet, maar
integendeel tot aanvaarding, en tot verlaging van de fatsoensnormen. Het kostte
Trujillo dan ook betrekkelijk weinig moeite om hondse gehoorzaamheid van de
meeste van zijn burgers, met inbegrip van de intellectuele elite, af te dwingen.
Desondanks sloeg de fascinatie na Trujillo's dood prompt om in verguizing. Veel
Dominicanen wilden alle sporen van hun gedweep, waarover ze zich plotseling
schaamden, uitwissen zodra de ‘Bok’ een zondebok was geworden. Veertig jaar
later heeft deze reactie echter bij velen plaatsgemaakt voor nostalgie.
Ook wat de verhoudingen tussen de personages betreft, beantwoordt Het feest
van de Bok aan het gebruikelijke stramien. Tegenover de tiran, die ondanks pogingen
tot vermenselijking toch vooral als een baarlijke satan wordt afgeschilderd, heeft
Vargas Llosa Urania geplaatst, een variant op de onschuldige Christusfiguur, die
aan Trujillo wordt geofferd en pas een half leven later de moed heeft om werk te
maken van haar ‘duiveluitdrijving’.

III
Uit het voorgaande blijkt dat veel van de traditionele componenten en van de
archetypische motieven van de dictatorroman door Vargas Llosa werden
overgenomen. Toch onderscheidt dit boek zich op een aantal punten van zijn
voorgangers. Zo is, in tegenstelling tot wat in het genre gangbaar is, de dictator hier
slechts één van de personages, hoezeer hij ook het leven van alle anderen beheerst.
Halverwege de roman, in het twaalfde hoofdstuk, komt Trujillo bovendien bij een
aanslag om het leven, waardoor hij uit beeld verdwijnt en het zwaartepunt
noodgedwongen verschuift naar de nasleep van dertig jaar despotisme. Vanaf dat
ogenblik neemt de ondoorgrondelijke opportunist Joaquín Balaguer het heft in
handen. Weliswaar slaagt die erin een vreedzame overgang te bewerkstelligen,
maar schoon schip maken met de erfenis van het trujillismo doet hij geenszins. Hij
denkt aan zijn eigen carrière, en zal dan ook nog liefst zeven keer president van de
Dominicaanse Republiek worden.
Behalve voor de tiran en zijn opvolger ruimt Vargas Llosa zoals gezegd veel plaats
in voor de samenzweerders, en vooral voor Urania Cabral. Ondanks de
doorslaggevende betekenis van haar pijnlijke getuigenis voor de roman, komt dit
vrouwelijke personage onvoldoende uit de verf. Dit ligt hoofdzakelijk aan de rationele
afstandelijkheid waarmee ze zich uitdrukt; een minder rimpelloze zinsbouw had dan
ook beter
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gepast bij zo'n onverwerkt verleden. Het interne perspectief vervult hier trouwens
geen volwaardige functie, en doet teveel dienst als camouflage voor een alwetende
verteller. Alleen al in het eerste hoofdstuk stort Urania in amper een uur tijd zoveel
informatie over de Dominicaanse Republiek uit, dat de lezer zich in een
geschiedenisles waant. Urania zit Vargas Llosa te dicht op de hielen. Zoals de auteur
haar dat heeft voorgedaan, stelt ze een onderzoek in naar het waarom van de
Caribische gruwel en ook voor het overige vertolkt ze zijn standpunten.
In vergelijking met Alejo Carpentier in De methode, en vooral met García Márquez
in De herfst van de patriarch, is het opmerkelijk hoezeer Vargas Llosa alle
allegorische of magisch-realistische elementen weert om zich toe te spitsen op één
enkele tiran die echt heeft bestaan. Hierdoor mist zijn proza de poëtische kracht
van dat van zijn collega's. Met deze werkwijze is de auteur echter trouw gebleven
aan een opvatting die hij herhaaldelijk in zijn essays heeft verkondigd: dat de roman
in de eerste plaats een in de ruimte en de tijd bepaalde werkelijkheid voor zich moet
laten spreken, aangezien die al voldoende groteske trekken vertoont. Vandaar ook
de opvallende hoeveelheid precieze details (van de lokale weersomstandigheden
tot de menu's op de restaurantkaarten in de hoofdstad), die de
waarschijnlijkheidsgraad van het verhaal dienen te versterken, en waaraan
overduidelijk een langdurige voorbereiding vooraf is gegaan.
Desalniettemin beseft Vargas Llosa als geen ander dat een roman een autonome
wereld schept, die op essentiële punten van de opgeroepen werkelijkheid verschilt,
en dus nooit bedoeld kan zijn voor het overbrengen van objectieve informatie. In
Het feest van de Bok komen honderd procent historische personages als Trujillo
en Balaguer voor, maar ook gedeeltelijk gefictionaliseerde en zelfs volledig verzonnen
figuren, al hadden deze laatsten - zoals bijvoorbeeld vader en dochter Cabral evengoed kúnnen bestaan. In combinatie met de realistische schrijfstijl wekt het
hoge referentiële gehalte van vele personages - zeker in de centrale gedeelten van
de roman over Trujillo's dood en opvolging - bij de lezer verwachtingen die nergens
ontkracht of zelfs maar genuanceerd worden zodat hij onmogelijk kan uitmaken wat
echt gebeurd is en wat verzonnen. De auteur is van mening dat dit ‘liegen met kennis
van zaken’ de roman een belangrijke meerwaarde verleent. Ook al is het toeschrijven
van onhistorische feiten aan historische personages en vice versa een aanvaarde
literaire praktijk, het wel erg slappe koord tussen feit en fictie waarop Vargas Llosa
hier balanceert is toch niet geheel onproblematisch, en heeft vooral in de
Dominicaanse Republiek voor heel wat opschudding en verontwaardiging gezorgd.
De heftigheid van de plaatselijke reacties toont overigens wel aan dat geen enkele
Domini-

Raster. Jaargang 2002 (nrs. 97-100)

67
caan dit onderwerp in volle onschuld tegemoet kan treden, omdat het land nog lang
niet met zijn geschiedenis in het reine is.
Door niet in te gaan op het relatieve onderscheid tussen de betrouwbaarheid van
de historische documentaire en die van de gefingeerde werkelijkheid van literatuur,
heeft Vargas Llosa een kans laten liggen om het genre van de dictatorroman, dat
hij voor het overige met grote gedrevenheid heeft beoefend, te vernieuwen. De
epistemologische scepsis die de ruggengraat van menige postmoderne historische
roman vormt, en die ook bij narratieve historici als Schama, Ankersmit of Hayden
White een hoofdrol toebedeeld krijgt, ontbreekt hier volkomen. Het lijkt wel of Vargas
Llosa ervan overtuigd is dat de waarheid van een historisch feit via fictie achterhaald
en gereconstrueerd kan worden. Dat is een stap terug, aangezien de auteur in
eerder werk (met name in De oorlog van het einde van de wereld en in De
geschiedenis van Alejandro Mayta) een kritischer houding aannam tegenover de
hier in eer herstelde mimetische illusie. Zelfs de frequente perspectiefwisselingen
die in Het feest van de Bok voorkomen, maken het verhaal alleen maar in schijn
minder rechtlijnig. Omdat de drie verhaalstrengen in wezen in dezelfde richting
wijzen en geen inzichten tegen elkaar laten opbotsen - slachtoffers en beul zijn
gewoon elkaars tegenpolen - dienen ze maar één doel: Vargas Llosa's afwijzing
van het totalitarisme kracht bijzetten. Alle elementen die enerzijds een optimale
identificatie tussen de lezer en de slachtoffers, en anderzijds een radicale verwerping
van het gedrag van de beul zouden kunnen bemoeilijken, heeft de auteur consequent
achterwege gelaten.
In zekere zin betracht Vargas Llosa met zijn pen wat Trujillo met zijn charisma
teweegbracht: zijn roman is, vooral in het visueel oproepen van geweld, zo
verpletterend dat we er als het ware door gehypnotiseerd raken. En toch is de auteur
slechts ten dele in zijn opzet geslaagd. Trujillo mag voortaan voor altijd in ons
geheugen gegrift staan, bij Urania blijft de betovering uit. Zoals wel vaker betoont
Vargas Llosa zich in Het feest van de Bok te zeer de virtuoze vakman, die met
Flaubertiaanse onverstoorbaarheid en Balzaciaanse faire vrai zijn fictieve universum
onder controle wil houden.

Met dank aan Rita de Maeseneer
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Miroslav Krleža
Banket in Blitwa
Fragment
Vooraf
Het hier vertaalde fragment is afkomstig uit het eerste hoofdstuk van de achthonderd
pagina's tellende dictatorroman Banket in Blitwa, waarvan de eerste twee delen
eind jaren '30 verschenen en het complete boek pas in 1963. De dictator van het
in Noord-Europa gesitueerde landje Blitwa, kolonel Barutanski, neemt hier honend
kennis van het schotschrift dat een vroegere vriend, de journalist Niels Nielsen tegen
zijn bewind heeft verspreid. Opmerkelijk is dat de journalist qua stijl lijkt te wedijveren
met het verbale grof geschut dat de dictator doorgaans op zijn gehoor afvuurt. De
kritiek van de machthebber op de hoge toon van Nielsen is dodelijk, en helemaal
ongelijk heeft hij niet - het politieke roofdier heeft meteen door wat de zwakke plek
is bij de liberale intellectueel die over geen ander wapen beschikt dan zijn pen: als
deze zichzelf overschreeuwt is het uit pure onmacht.
Ook in deze dictator-roman gaat het behalve om een portret van de macht - de
dictatuur, hoe zij functioneert; de dictator, hoe hij denkt en (re)ageert; het hof met
zijn paladijnen en lakeien, hoe zij met elkaar concurreren; de intellectuelen, hoe zij
al of niet stiekem collaboreren - evenzeer om de tegenkrachten: hoe de macht te
pareren, met welke middelen. Nielsen is de intellectueel die minder door politieke
motieven gedreven wordt dan door ethische overwegingen. Als een oude
rechtsgeleerde de opstandige schrijver van naïef idealisme beticht omdat hij niet
doorheeft dat Blitwa nog in de vijftiende eeuw leeft en een fenomeen als Barutanski
derhalve een noodzakelijk kwaad is - een bekend argument ter verdediging van een
verlicht despotisme - dan voegt Barutanski, die daar in zijn minachting voor het volk
allang zelf op gekomen is, de daad bij dat woord: geen intellectuele en morele
haarkloverijen, de knoet erover, alleen het resultaat telt.
Het tweede deel van de roman eindigt ermee dat Nielsen vlucht en in het buurland
Blatwa als een held wordt ontvangen, om daar dezelfde corrupte, van rivaliteit en
machtstrijd vergeven situatie aan te treffen als in zijn eigen land. Wanneer Barutanski
vermoord wordt, blijken bij de aanslag twee rivaliserende oppositiegroepen in het
spel die beide een beroep doen op Nielsen. Op het laatst heeft hij een baan als
president die hem door de oppositie wordt opgedrongen nog maar net van de hand
gewezen - gelukkig maar, want enkele uren later wordt de hele nieuwe regering
plus aanhang door een groep opstandige officieren vermoord - of dezelfde post
wordt hem door de winnende club aangeboden. Daar gaat hij dan vreemd genoeg,
bij gebrek aan beter, wel op in. Het enige dat Nielsen ‘ter verdediging van zijn
menselijke waardigheid overblijft is een bak met drukletters’, en of dat lood tegen
het andere lood opkan is natuurlijk maar de vraag, ook voor de schrijver.
(JFV)
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In de linker deuropening, in een nis in de regalen met boeken, was zonder groeten
majoor buiten dienst Georgis verschenen. Voor de zware renaissance tafel van
Barutanski stond een met kussens bedekte fauteuil en majoor Georgis, die op zijn
gummizolen geruisloos uit de schemering van de enorme paleiszaal was opgedoken,
liet zich zonder een woord te spreken in die fauteuil voor de tafel zakken. De enige
verlichting in het vertrek kwam van de donkergele schemerlamp op Barutanski's
schrijftafel, terwijl door de open ramen in de diepe, met hout afgezette vensters,
door de lichtgroene vierhoeken van die ramen, het verre geroezemoes van het corso
van Blitwanen klonk.
Barutanski legde de gastenlijst voor het banket ter ere van Roman Rajevski
terzijde, nam met zijn linkerhand een Maryland-jaune uit het pakje voor hem op
tafel, tikte met de wijsvinger van diezelfde linkerhand het pakje Maryland-jaune in
de richting van majoor Georgis en deed dit nogal onbehouwen, het soort geste dat
zeurderige vliegen fataal wordt. Het pakje Maryland-jaune gleed in één beweging
over het gladde oppervlak van de eiken tafel en majoor Georgis, die bang was dat
het pakje op de grond zou vallen, liet zijn handpalm hard op de lichtgele zending
neerkomen, wat een klap op het tafelblad gaf die zo lomp en onbeschoft weergalmde
dat deze onverwachte blunder van majoor Georgis nogal onbehouwen uitviel, op
het serviele af, en tegelijk schutterig. Hij had zich op het gele pakje Marylands
geworpen als een spaniël die apporteert en toch was er in die klap, met uw
welnemen, ook waardigheid, gelijkheid. De linkerarm van de majoor hing als een
dood voorwerp aan zijn schouder: ergens op het Hunse slagveld was zijn linkerarm
bij de schouder zo diep doorkliefd dat ze deze als een gerafelde mouw weer hadden
moeten aannaaien, en de arm was verder altijd zo gebleven. Een volkomen overbodig
rekwisiet. De sigaretten ontvlamden. Georgis viste met zijn rechterhand (nogal
onhandig) een drukwerkje in zestiendenformaat uit zijn zak, legde het op tafel en
schoot de brief met zijn rechterwijsvinger in de richting van Barutanski. Dat kon
worden uitgelegd als een kleine revanche voor de Maryland-jaune.
‘Dus, wat is er aan de hand?’
‘Wat er aan de hand is? Een uitgemaakte zaak! Als we bij mijn oorspronkelijke
plan waren gebleven en alles meteen in de drukkerij hadden geconfisceerd, was
alles veel eenvoudiger geweest. Nu zijn er zeventigduizend exemplaren gedrukt en
in onbekende richting verzonden. De hele oplage tot aan de laatste afdruk. Niet één
persoon in de stad die dit vanavond niet in handen heeft gehad. Het mag duidelijk
zijn dat mijn diagnose oneindig veel dichter bij de realiteit lag dan jouw verheven,
quasimetafysische betweterij. Ik meen nog altijd, en blijf daar ook
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bij, dat we ons beter kunnen bedienen van lonten die niet op tijd worden gedoofd.
We lopen in een mijnenveld, kerel!’
‘Onzin! De man zou het ergens anders hebben laten drukken. Ik vind dat het zo
beter is.’
Nadat hij een bijzonder diepe trek had genomen - een scherp gehoor kon in het
inhaleren een diepe zucht horen - wierp kolonel Barutanski zijn Maryland-jaune in
een enorme asbak met zilveren rand, nam het zorgvuldig gebonden boekdeeltje in
zestiendenformaat in de hand, bladerde door het bundeltje waarvan het papier nog
vochtig was, zodat sommige letters aan zijn klamme en door nicotine geel geworden
vingertoppen bleven kleven, en begon te lezen. De tekst, gedrukt in petit cursief,
dicht gezet zonder spatie tussen de regels, luidde letterlijk als volgt: Niels Nielsen
richt zich in een open brief tot Kristijan Barutanski. Kristijan Barutanski, U maakte
tien jaar geleden naam in dit land toen U met Uw knechten en gymnasiasten, onder
de hoede van de Ingermanlandische bajonetten, het fait accompli realiseerde dat
tegenwoordig als Blitwania bekend staat. Dat U van al Uw Blitwaanse medeburgers
waarschijnlijk een scherpere voorstelling had over hoe kleine politieke groeperingen
zonder een doordachte politieke agenda hun ondergang kunnen voorkomen, in
omstandigheden waarin alleen de naakte loop van een geweer overtuigingskracht
bezit, dat staat buiten kijf, evenals de ervaring heeft aangetoond dat in geval van
schipbreuk een revolver meer waarde heeft dan een citaat uit een openbare brief,
hoe wijs die ook moge zijn. U vandaag beschuldigen van die paar duizend doden
uit het jaar negentienhonderdzeventien zou misplaatst zijn, want U maakte naam
op het moment dat U het commando overnam, midden in de schipbreuk, met de
vooruitziende blik dat er geen andere uitweg zou zijn dan zo goed en zo kwaad als
wij konden een veilig heenkomen te zoeken! Het hongerige Blitwaanse vlees,
eeuwenlang vreemd kanonnenvoer, zwom naar de overzijde en haalde veilig de
wal van onze huidige Blitwaanse realiteit, bebloed, uitgehongerd, vervuld van angst
voor de verschrikking, zonder enig burgerbesef en zonder enig gevoel van
eigenwaarde.
De omstandigheden die ertoe hebben geleid terzijde gelaten - vandaag de dag
wordt in Blitwa volgens Uw wetten geregeerd. In de Blitwaanse rechtbanken wordt
al voor het derde jaar in Uw naam gevonnist zonder dat iemand U tot op dit moment
ook maar één keer de simpele vraag heeft gesteld: in wiens naam verlangt U,
Kristijan Barutanski, dat wij ons aan Uw vonnissen onderwerpen? Hoe kunt U de
wetgevende macht zijn wanneer er niemand achter U staat?
‘Wat een gemeenplaatsen, wat een alledaagse, banale gemeenplaatsen,’ dacht
Barutanski nadat hij een nieuwe sigaret had opgestoken.
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Nimmer was Blitwa vrij, nog geen minuut van haar duistere verleden, terwijl vandaag
onder Uw persoonlijke commando bloedige wetteloosheid heerst, een
aaneenschakeling van geweld en misdaad. Blitwa is nog minder vrij dan zij was in
de moeilijkste dagen onder het vreemde juk, Uw sporen verwonden haar en dan
maakt U ons nog wijs dat U de enige garantie voor onze burgervrijheid bent. Als
geboren dobbelaar heeft u geen enkele moeite het lot van ons volk te grabbel te
gooien, maar in het spel dat wij heden spelen, dat zonder twijfel naar een nederlaag
voert, gaat het niet langer alleen om Uw persoonlijke risico maar om dat van ons
allen, en vandaar onze bezorgdheid die ons ertoe drijft publiekelijk enkele woorden
tot U te richten. Ik wend mij tot U als tot een individu en gebruik daarbij het
majestueuze meervoud ‘Wij’ niet uit valse zelfingenomenheid, maar eenvoudig in
de overtuiging dat ik spreek in naam van de overgrote meerderheid van de burgers
van Blitwa die zich in noodlottig zwijgen hebben gehuld, alleen maar omdat zij een
inmiddels maar al te alledaags Blitwaans verschijnsel vrezen, namelijk om op een
ochtend te eindigen als onthoofd lijk, ergens langs de nevelige spoordijken aan
Blitwa. Ik richt mij tot U als tot iemand die mij goed kent en die weet dat ook al heb
ik in het leven misschien blijk gegeven van het gemis van verscheidene
eigenschappen, een gebrek aan moed toch zeker niet onder deze tekortkomingen
valt. Wij tweeën, U, kolonel Kristijan Barutanski en ik, bescheiden Blitwaanse legionair
zonder rang, hebben samen meerdere keren de dood onder ogen gezien, ik besef
daarom dat U weet dat ik met de dood onder ogen niet terugdeins, en precies om
die reden leeft in mij nog een laatste sprankje hoop dat mijn woorden hun weg zullen
vinden naar een man die weet wat het betekent om de waarheid te spreken met de
dood onder ogen. ‘De stakker! Hij doet het in zijn broek van angst!’
Uit alles wat U doet spreekt Uw opzet om in onze chaos een aantal zaken op orde
te brengen. Onze vuilnis ophalen, onze Blitwaanse kamers aan kant brengen, dat
noemt U in Uw verklaringen aan het Blitwaanse volk pathetisch ‘Uw historische
missie’. Voor het op orde brengen van alledaagse zaken als sneeuw ruimen of
kwispedoors in de wachtlokalen van de stations plaatsen, voor dergelijke alledaagse
zaken hoeft men nog niet met een sabel te zwaaien. Om in ons moeras twee of drie
hygiëenische toiletten te bouwen hoeft men zichzelf nog niet tot kolonel te benoemen,
een operettehelm met zwanenveren op te zetten en de buurlanden - volkomen
onnodig - met onze kanonnen te dreigen. In Uw gevolg bevindt zich niemand die U
de waarheid in het gezicht durft te zeggen, en die waarheid is dat die hele Blitwaanse
irredenta van U een onmiskenbare stommiteit is! Uw kabinet met Uw ministers lijkt
tegenwoordig meer op een circuskooi te midden waarvan
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U in het ridicule uniform van de Blitwaanse opperdompteur met uw schrikwekkende
pistool om U heen knalt terwijl Uw apen van ministers grimassen makend op hun
gouden zetels zitten met maar één enkele gedachte in hun armzalige kop, hoe op
tijd levend uit deze voorstelling te komen, als het even kan met een solide rente en
een pand met twee verdiepingen in het buitenland. Van die makke accordeonisten
zult U nooit enig profijt hebben!
‘Nee, ik kan dit verder niet lezen, dit is pure idioterie. Het is vooral zo ontzettend
saai! Anders bevalt het me altijd wel wanneer iemand uit eigen beweging besluit de
sluier op te lichten en mij de waarheid te vertellen! Wat een stakker, die Nielsen!
Wat is er toch met hem? Houdt hij mij soms voor zwakzinnig? Hij had ooit een
levendige, temperamentvolle stijl, die man, en nu heeft hij het krampachtige pathos
van een puritein. Dat is allemaal uitgesproken met gesteven hoge kraag, dat riekt
naar mottenballen, naar het pak van een vooroorlogse schoolmeester in de provincie.
Nee dank je, geen interesse.’
Barutanski wierp Nielsens bundeltje zo woest van zich af dat de in de brochure
samengebonden acht velletjes papier over tafel dwarrelden, vervolgens kwam hij
overeind, stak opnieuw een sigaret aan, ging naar het raam en liep toen weer op
Georgis af.
‘Niels Nielsen! Hij is doktor in de rechten! Je weet dat hij een vriend is uit mijn
kindertijd! Wij hebben samen eindexamen gedaan!’
‘Lees verder!’
‘Zijn moeder heb ik ook nog gekend. Dat was een vriendelijke dame! Toen ik op
mijn dertiende de kazematten van Ankersgaden ontvluchtte, verborg Nielsens
moeder mij bij haar thuis, meer dan drie weken heb ik daar in haar bed geslapen!
Het rook daar in die flat naar vanille, hele dagen lang at ik rozenbotteljam!’
‘Lees toch verder man!’
‘En waarom zou ik verder lezen? Ik ken die idioot maar al te goed! Hij is onbeschoft
genoeg om zijn burgermoed te tonen! Hij wil zich ontdoen van de smet op zijn
bezoedelde civiele waardigheid! Je hebt nu eenmaal het soort warhoofden die hun
hele leven niets anders doen dan snuffelen naar de zogenaamde morele smetten
van hun vrienden! Voortdurend voelen zij de innerlijke behoefte om kennissen van
hun smetten te bevrijden! In naam van henzelf en van hun omgeving. Waarom
openen zij geen morele wasserette, waarom houden zij zich met politiek bezig?’
‘Hij schoont juist helemaal zijn waardigheid niet, kameraad, hij wil ons aan de
galg, commandant! Hier, alsjeblieft, lees maar verder! Heel simpel: mijnheer de
moralist verlangt een snelle liquidatie!’
Als tegen zijn zin nam Barutanski Nielsens bundeltje weer in de
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hand en wierp het op tafel, alsof hij het niet kon verdragen zo'n vod in de hand te
houden.
‘Waar moet ik verder lezen? Wat moet ik lezen?’
‘Hier alsjeblieft. Lees vanaf: Blitwa gaat haar ondergang tegemoet, en verder!’
'Goed dan: De waarheid is dat Blitwa haar ondergang tegemoet gaat. Wanneer
ik dit alom bekende feit uitspreek, is iedere, ja zelfs maar de geringste intentie om
U persoonlijk van Blitwa's teloorgang te beschuldigen, verre van mij, en ik geloof
dat het onnodig is dat bij deze gelegenheid opnieuw te benadrukken.
’Dus, wat is het nu? Ben ik nu wel of niet schuldig aan de teloorgang van Blitwa?
Dat opgeschroefde geklets, dat toontje van het hogerhuis, dat is nu het soort
“parlementarisme” dat doctor Nielsen als enige oplossing voor onze toestand
beschouwt.’
Maar ondanks alles is dit toch de waarheid: Blitwa gaat haar ondergang tegemoet!
De waarheid is dat door de vodden van de Blitwaanse boer zijn vlees zichtbaar
wordt, en wanneer ik U zeg dat de Blitwaanse boer voor een doosje lucifers zeven
keer de opbrengst van een kippenei neertelt, meen ik nog maar eens een
elementaire, alom bekende waarheid te hebben gezegd, voor welke U nog voor
God noch voor de inwoners van Blitwa verantwoording aflegt maar die daarom niet
minder overtuigingskracht bezit. Ik besef dat U niet aansprakelijk bent voor het feit
dat Blitwaanse kippen eieren leggen die op de internationale markten geen hogere
prijs kunnen opbrengen, maar als iemand eenmaal de politieke macht in handen
heeft genomen met als eventueel doel de opbrengst van de kippeneieren van zijn
vaderland te verhogen, hij daarom nog niet al die burgers hoeft af te maken die
overtuigd zijn dat een hogere opbrengst voor de eigen Blitwaanse eieren misschien
ook met anderen methoden te realiseren is dan degene aangewend door U en Uw
huurlingen, door die struikrovers van U, bedriegers en ordinaire dieven! Door Uw
moordenaars!
U heeft de macht in handen genomen en het stelletje ongeletterde Blitwaanse
kippendieven uiteengejaagd dat op de mestvaalt van ons ‘Blitwaanse
parlementarisme’ scharrelde en gakte, en als U ooit op het juiste ogenblik het juiste
woord hebt getroffen was het wel in Uw eerste verklaring als tiran, waarin U dat
kakelende boerenparlement een ‘bordeel’ heeft genoemd.
Inderdaad! Wat in de nieuwere politieke geschiedenis van Blitwa bekend staat
als ‘het parlementaire en grondwettige regime van minister-president Mužikovski’,
was een regering van ongeletterde oplichters, verkozen en uitverkoren onder de
gelukkigst denkbare omstandigheden: onder het bewind van minister president
Mužikovski kon men voor dui-
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zend Blitwaanse lei ieder benodigd document van de administratieve instanties
verkrijgen, voor vijfduizend lei een tandartscertificaat, en voor tien tot
vijfentwintigduizend iedere willekeurige lucratieve bestuurlijke positie, een
doctorsgraad of zelfs de rang van majoor van de Republiek. Tijdens de regeerperiode
van minister president Mužikovski werd de waarde van de afzonderlijke Blitwaanse
burger gereduceerd tot één enkele maat, tot de prijs van de gouden dukaat in de
zak van die burger: als op de eerste de beste provinciale vlooienmarkt kon de burger
onder Mužikovski's parlementarisme voor twee of drie van die dukaten alles kopen
dat nodig is om in onze modder te overleven: een paspoort of een exportvergunning,
als hij tenminste weg wilde en als hij iets had om te verkopen of naar het buitenland
uit te voeren.
‘Op de veemarkt van ons geweten’ heeft U op een dag Uw opwachting gemaakt
als zelfbenoemde ‘rechter die vonnist in de naam van het burgerlijk recht’! U lichtte
op ‘als een stralende meteoor boven de eeuwen durende Blitwaanse duisternis’
(om mij van het beeld te bedienen dat Uw halfofficiële ‘Blitwaanse Gazet’ gebruikt
wanneer die in pathetische bewoordingen Uw staatsgreep van tweeëntwintig
december negentienvijfentwintig beschrijft) toen u hetzij met mitrailleurs, hetzij met
doodgewone infanteriegeweren en kanonnen meer dan drieduizend Blitwaanse
burgers ombracht en de troon op Beauregard besteeg, geheel in overeenstemming
met Uw historische roeping om ‘Blitwa, door U geschapen, te bevrijden en van haar
ernstigste kwaal te genezen, haar quasiparlementarisme’.
En wat geschiedde? Terwijl tijdens de regeerperiode van minister president
Mužikovski voor duizend Blitwaanse lei administratieve documenten konden worden
gekocht, en voor tien tot vijftienduizend lei ieder willekeurig kostbaar decreet of
document, is de opbrengst van een kippenei vandaag de dag even armzalig als
vóór Uw staatsgreep, alleen zijn de belastingen op gerechtsdocumenten gestegen.
Voor twintigduizend lei zijn Uw huurlingen bereid hun geweten te verzilveren met
hun vrouwen erbij, en die heren ministers van U met hun staatssecretarissen, met
hun onderstaatssecretarissen en met hun heren kanseliers en kabinetchefs, Uw
majoren (Georgis), bisschoppen (Armstrong), journalisten (Wernis) en leden van
de academie (Roman Rajevski), kortom, heel die duistere compagnie van U is met
niets anders bezig dan handel drijven onder de Blitwaanse vlag, alsof de Blitwaanse
soevereiniteit Uw eigen besloten handelsmaatschappij is en U de enige gerechtigde
vennoot van die onderneming bent. Onder het regime van Mužikovski werd alleen
maar gestolen, onder Uw tirannie wordt gestolen en gemoord. U bent als een chirurg
boven Blitwa verschenen maar Uw scalpel is in het mes van een struikrover
veranderd: van geneesheer bent U
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een gemaskerde bandiet geworden die zijn tegenstrevers afslacht wanneer het hem
uitkomt: een onthoofd lijk langs de spoordijk, geënsceneerde zelfmoorden in
gevangenissen, gefusilleerde politieke vluchtelingen in greppels langs de weg,
plotselinge overvallen van onbekende personen op eenzame nachtelijke
voorbijgangers, zo rekent U tegenwoordig af met Uw politieke tegenstanders, ter
meerdere eer en glorie van onze Blitwaanse vrijheid die U ons geschonken heeft
in de hoedanigheid van ‘onze eerste Lordprotector’ (een citaat uit een sonnet van
het academielid Swensen). Wat zich vandaag in de krochten van de Blitwaanse
kroegen afspeelt, het gejammer, het getandenknars om onze mistroostig stemmende
omstandigheden, de mismaakte bende slaven die U tegen een armzalige vergoeding
blijft dienen, de bedelaars en verschoppelingen die voor de bewoners van dit land
moeten doorgaan, al deze mensen hebben zich in het lijdzame zwijgen van de
kudde gehuld, want Blitwa slikt tenslotte al eeuwenlang slijk onder het vreemde juk
en leidt een bestaan meelijwekkender dat dat van haar eigen koeien, en ik, die U
deze regels schrijf, heb dan ook altijd terdege beseft dat om mijn kop, wanneer die
op een dag zal rollen, niet één haan in Blitwa zal kraaien. De grondwet heeft U
verscheurd, de wettige president van de Republiek Sandersen heeft U vermoord
terwijl hij geïnterneerd was, zijn chef Mužikovski, op de vlucht in het buitenland,
heeft u lafhartig laten afmaken, het parlement heeft U naar huis gestuurd, alle
Blitwaanse wetten met voeten getreden, iedere rechtszekerheid vernietigd, de
verkiezingen voor de senaat en voor de president van de Republiek heeft U verloren,
en aldus, in de doodlopende en duistere steeg van uw eigen kortzichtigheid gedreven,
moordt U nu Uw eigen onderdanen uit, overtuigd dat de weg naar redding over de
rotte lijken van Uw tegenstrevers voert. Na de lage en laffe moord op kolonel
Kavaljerski (die U uit ijdelheid en wraakzucht heeft afgemaakt) verdedigt U vandaag,
dat is vanaf het moment dat U in de strijd met de ongeletterde tirannie van Mužikovski
de overhand heeft gekregen, maar één enkel programma: dat van Uw persoonlijke
macht, vandaag, nu U de hoofdredacteur Jensen heeft laten vermoorden alleen
omdat hij zich waagde af te vragen wie toch de geheimzinnige dame is, de jonge
juffrouw uit Californië, de ‘heerlijke vreemdelinge Dolores’ met wie wij de eer hebben
gehad kennis te maken in de gedaante van gipsen Blitwa in openbare gebouwen,
als de godin van het Recht in de vestibule van het Ministerie van Justitie en als
beschermvrouwe van de Blitwaanse landbouw op de nieuwe biljetten van duizend,
op een dag als vandaag van U, Kristijan Barutanski, als van een ontmaskerde
struikrover genoegdoening te vragen - zou naïef zijn en belachelijk. De enige juiste
oplossing: dat het gerecht U en Uw hele bende van Beauregard aan de beul
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overlevert, want dat een dergelijk roemloos einde U vroeg of laat te wachten staat,
is een vooruitzicht op welk ik mij genoodzaakt voel U te wijzen, overtuigd als ik ben
dat U, vanuit Uw Beauregardse perspectief, niet langer ogenschijnlijk onbeduidende
ontwikkelingen kunt waarnemen die voor U, in Uw illusionaire hoogten, geen enkele
betekenis hebben maar die mij zo belangrijk lijken dat zij mij ertoe hebben aangezet
U deze regels te schrijven, met de beste bedoelingen en met alle vereiste respect
voor een illuster persoon die van zijn volk nog bij zijn lichamelijke leven een
standbeeld krijgt opgericht. Deze brief van mij zou men dan ook kunnen noemen:
een brief over Uw standbeeld.
‘Allemaal goed en wel, maar wat wil die zeurkous van mij?’
‘Hij wil je aan de galg, man! Kort en simpel: je aan de beul overleveren en aan
de galg!’
U heeft Blitwa geschonden en haar bloed doen vloeien zoals in haar beschamende
verleden geen enkele Tataar vóór U, vervolgens voelde U in Uw ijdele megalomanie
de behoefte om in de gedaante van een bronzen ruiter uit onze modder te verrijzen,
als vermaning aan de komende generaties dat nog nooit een misdadiger op een
kundiger gebeeldhouwde hengst heeft gezeten dan op dit onstuimige, ruwharige,
steigerende Blitwaanse paard van de hand van de meesterbeeldhouwer, lid van de
academie en toekomstig president van de republiek Roman Rajevski, die voor zijn
begaafde hand geen onwaardiger motief had kunnen vinden dan dit ruiterstandbeeld
dat een doortrapte bandiet in de gedaante van de geharnaste Blitwaanse
Lordprotector uitbeeldt. Roman Rajevski meent dat U voor de komende generaties
de legeraanvoerder zult zijn die met zijn legioenen Blitwa schiep, die ons veilig aan
wal bracht en die ons als Columbus alles schonk wat nu onze huidige Blitwaanse
werkelijkheid is: spiritus en gerst, kippen en suikerbieten! Het is tijd dat U bedenkt
wat het betekent wanneer een levend mens het als de gewoonste zaak beschouwt
wanneer zijn tijdgenoten hem tot halfgod willen verheffen, en wat het betekent
wanneer iemand verandert in een mysterieuze verschijning achter de coulissen,
terwijl voor het doek het volk knielt en litanieën prevelt. Uw uitverkorenen, Uw
begunstigden, de pluimstrijkers en stroopsmeerders, de hovelingen, de hielenlikkende
hoogwaardigheidsbekleders, de hofnarren, de huurlingen, de omgekochte scribenten,
de leden van de academie, de kardinalen, heel dat bonte volk papegaaien en apen,
allemaal knielen zij voor Uw standbeeld, terwijl ik U zeg dat in dit ongelukkige Blitwa
geen rechtvaardigheid zal heersen voordat Uw hals in de strop steekt, of uw nek
op het hakblok van de beul ligt.
Pauze. Een sigaret. Rook.
‘Ja. En wat dan nog? Is dit alles?’
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‘Ja! Dat is alles!’
‘En wat nu?’
‘Niets! Het is gedrukt in een oplage van zeventigduizend exemplaren en het aantal
lezers neemt exponentieel toe. Binnen vierentwintig uur heeft iedereen in Blitwa
deze smeerlapperij gelezen.’
‘Ja! En wat dan nog?’
‘Wat dan nog? Ik ben Copernicus niet! Pamfletten die de burgers in de straat tot
een lynchpartij aanzetten beschouw ik niet vanuit astrale hoogten! Zeventigduizend
exemplaren!’
‘Je hecht te veel aan de cijfers. Het hele stuk is zo ontzettend slap geschreven,
zo clichématig, zo bleekjes. Die man heeft niet één treffend, menselijk woord kunnen
vinden. Wat een gemeenplaatsen, wat ontzettend saai. En vooral: hoe kun je op
zo'n stompzinnige manier de feiten verdraaien? Wat bedoelt hij wanneer hij zegt
dat ik, kaartspeler van nature, het lot van het volk te grabbel gooi? Een onthoofd
lijk langs een mistige spoordijk. Vanwaar die toon van detectiveblaadjes? Dat alles
riekt eerder naar een extra oplage dan naar een belijdenis. Mužikovski, Sandersen,
Kavaljerski, Jensen, de kleine Dolores op de bankbiljetten, Dolores als Blitwa in de
rechtbanken en op de executieplaatsen! Niet slecht! Best aardig eigenlijk! De heer
doktor Nielsen, ‘bescheiden legionair zonder rang’, stelt zich teweer tegen het
voornemen voor mij een standbeeld op te richten! Uitverkorenen, hielenlikkers,
hofnarren! Wat armzalig! Nee, toen de man dit opschreef had hij niet één enkel idee
in zijn hoofd! Je reinste sclerose! De eerste tekenen van seniliteit! Nielsen is trouwens
een jaargenoot van mij!’
‘Ik geloof niet dat wij hier zitten om onze tijd te verdoen met beraadslagen over
de persoon achter de brief. Alsjeblieft, wat staat ons te doen?’
Zwijgen. Barutanski stond op en drukte op de bel bij de ingang tot de bibliotheek.
Uit de donkere, met houten panelen afgewerkte nis verscheen een kapitein van de
cavalerie in een rode pantalon en een donkerbruine blouse. Zijn sporen rammelden
serviel.
‘Gegroet, Flaming! Zegt U eens, is Dupont aanwezig?’
‘Nee, heer kolonel! De heer Dupont is vanavond in de opera. Hij laat Uwe
Excellentie weten dat hij na de opera in café »Valencia« te vinden zal zijn. U kunt
hem daar telefonisch bereiken.’
‘Dank U!’
Gekletter van sporen. De kapitein in de rode pantalon verdween. ‘En wat moet je
met die Dupont beginnen? Ik durf er mijn hoofd om te verwedden dat hij voor de
een of andere dienst werkt!’
‘Je bent een idioot! Dupont is de enige hier om ons heen die het een en ander
begint door te krijgen! Hij was gisteren de hele avond bij Niel-
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sen en heeft over dit pamflet met geen woord gerept! Het is uitgesloten dat het stuk
gisteravond pas is geschreven! Maar goed, wat maakt het ook uit! Laat me jouw
gedachten over de zaak eens horen!’
Georgis stond op en schoot in een militaire kramp, op de voorgeschreven afstand
van drie passen van zijn commandant. (Georgis voerde deze pathetische ceremonie
altijd op wanneer er belangrijke beslissingen werden genomen.)
‘Wel, alsjeblieft, ik dacht als volgt: ik zal dit heerschap bezoeken en mondeling
van hem eisen dat hij binnen achtenveertig uur op eigen initiatief een verklaring laat
drukken waarin hij spijt betuigt enzovoorts, enzovoorts. De verklaring moet, door
hemzelf bekostigd, in alle Blitwaanse dagbladen worden gepubliceerd.’
‘Daar stemt hij nooit mee in!’.
‘Dat is zijn zaak! Ik verwacht dat ik hem zonder veel moeite zal kunnen overtuigen
dat het voor hem minder schadelijk is de verklaring te publiceren dan wat hem in
het andere geval te wachten zou staan, enzovoorts.’
‘Hij was getrouwd. Wat is er van zijn vrouw geworden?’
‘Zij woont ergens in het buitenland. In Berlijn, geloof ik.’
‘Waar leeft zij van?’
‘Ik geloof dat zij een fotografie atelier heeft.’
‘En verder? Met wie gaat hij om?’
‘Hij ging altijd om met de kring mensen rond Rajevski. De laatste tijd echter wordt
hij daar niet meer gezien. Wat jongelui ontmoeten hem in het café. En ja! Met Olaf
Knutson.’
‘Heeft hij omgang met vrouwen?’
‘Weet ik niet. Er was sprake van dat hij zich met Karin Michielsen zou verloven.’
‘Met welke Michielsen?’
‘Met Karin Michielsen! De weduwe van de generaal Michielsen!’
‘Met onze Michielsen?’
‘Inderdaad. Met de Karin Michielsen die werkt op de afdeling correspondentie
van jouw Civiele Instituut.’
‘En die affaire duurt nog altijd voort?’
‘Ik geloof van wel!’ ‘Dat is vervelend.’
‘Die dame zal zelf haar conclusies moeten trekken! Dat is haar zaak. Het gaan
niet om haar, maar om hem. Wat zullen we met hem doen? Zal ik hem een “open”
antwoord sturen op zijn “open” brief?’
‘Doe wat je goed dunkt!’ ‘Plein pouvoir?’
Barutanski maakte een wuivend gebaar en Georgis was verdwenen. Geruisloos.
VERTALING: GUIDO SNEL
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Guido Snel
Korte biografie van Željko Ražnatovic, alias Arkan
Kolonel Barutanski, de dictator in Krleža's roman Banket in Blitwa, kan het ene
moment nog dood en verderf zaaien en willekeurig over ieders lot beschikken, en
het volgende moment ligt hij ‘afgeknald als een dolle hond’ onder de zoden. De
omslag is een raadsel. Krleža zelf wist het ook niet. In 1938 liet hij zijn verteller de
roman beginnen als een komedie; in het derde en laatste deel van de roman,
verschenen in 1962, wordt het ‘melodrama van Barutanski’ een ‘voorspel’ genoemd
‘tot de spookachtige storm die eind jaren dertig bloederig, dreigend en noodlottig
over Europa zou opsteken’.
Misschien laat Krleža zijn dictator voortijdig sterven om een omslag in de macht
te onderzoeken: hoe het mogelijk is dat de dictator het ene moment absolute macht
bezit en het volgende moment in zijn tegenbeeld kan verkeren. Het antwoord dat
de roman lijkt te geven is: willekeur. Barutanski wordt vermoord door ene kapitein
Flaming, een jonge officier die ineens uit de coulissen opduikt.
Hoe zit het buiten de fictie, in het echte leven waarnaar Krleža zo veelvuldig
verwijst? Er is een overvloed aan parallellen: Barutanski-Pilsudski, Barutanski-Tito.
Krleža's roman schetst in ieder geval een vergelijkbare atmosfeer als die onder
welke de val plaatsvond van de Servische oorlogsmisdadiger Željko Ražnatovic
alias Arkan. Diens naam werd vaak in verband gebracht met de praktijken van de
Joegoslavische ex-president Miloševic; in feite ging zijn val vooraf aan die van de
dictator. Eén keer heb ik Arkan gezien, in de zomer van 1998, op een terras in
Belgrado. Het was bloedheet. Hij ging zonder lijfwachten over straat: een lange
zware man met een buikje en een babyface, een zwart t-shirt en een zwarte bermuda,
en een kleine zwarte rugzak. Dat is alles wat ik over deze figuur weet: het
onderstaande heb ik van horen zeggen.

De feiten
Op 15 januari 2000 is in de loge van Hotel Intercontinental in Belgrado Željko
Ražnatovic, alias Arkan, vermoord. Hij werd geveld door drie kogels waarvan één
recht door het oog. Ražnatovic was achtenveertig
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jaar oud. Gedacht wordt aan een afrekening in het criminele circuit. Eén van de
moordenaars raakte tijdens de liquidatie zelf gewond en werd gearresteerd. Hij
ontkent iedere betrokkenheid.
De liquidatie volgt op een reeks geruchtmakende moorden. Eerst werd Vladan
Kovacevic, alias Klaveren, geslaagd zakenman en voormalig autocoureur, 39 jaar
oud, op straat neergeschoten; diens liquidatie was voor de President aanleiding zijn
zoon, die met Klaveren in nauwe handelsbetrekkingen stond, een poos naar het
buitenland te sturen. Vervolgens werd Zoran Todorovic, alias Geweerkolf, geveld,
38 jaar oud en vertrouweling van de vrouw van de President, wiens devies luidde
dat ‘er geen grootse doelen bestaan zonder grootse slachtoffers.’ Tenslotte viel ook
het doek voor Radovan Stojicic alias Brutus, onderminister van politie; afgemaakt
in een café, met zeven kogels in zijn hoofd.
De bijnaam Arkan gaf Ražnatovic zichzelf op vijftienjarige leeftijd. Het zou Turks
zijn voor ‘roofkat’. Het academisch woordenboek geeft het woord niet. Volgens een
onofficiële biograaf zou het hier gaan om een afleiding van het latijnse ‘arcanus’,
wat geheimzinnig betekent. ‘Ik, de geheimzinnige’ zou dus de titel geworden zijn
van de autobiografie die Ražnatovic van plan was te schrijven. Naar verluidt was
hij overtuigd dat het een bestseller zou worden.

Middelen van bestaan
Vanaf het einde van de jaren zestig tot aan zijn dood voorzag Arkan in zijn
levensonderhoud achtereenvolgens als tasjesdief, als bankrover; als huurmoordenaar
van Tito's geheime dienst, afdeling vijandelijke emigratie (er wordt wel beweerd dat
hij slechts een loopjongen was); als leider van een knokploeg waarvan de leden
werden geronseld onder de supporters van voetbalclub Rode Ster; als eigenaar van
voetbalclub Obilic, tijdens de oorlog kampioen van de Joegoslavische competitie
en uit alle internationale competities geweerd; als huurling die als leider van de
‘Tijgers’, een paramilitaire formatie officieel niet maar feitelijk wel onder het
commando viel van het JNA, het Joegoslavische Volksleger, dat wel eens de enige
institutie wordt genoemd waar de Joegoslavische identiteit met overtuiging werd
beleden; als handelaar in hout die zijn waar betrok door de oevers van de Donau
kaal te kappen waardoor nu nog steeds bij hevige regenval de rivier buiten zijn
oevers treedt; als handelaar in kostbare witte wijnen die zijn in Belgrado aan de
duurdere restaurants aangeboden waar betrok in het geplunderde Oost-Slavonië;
als handelaar in tweedehands videorecorders, televisietoestellen en witgoed, die
werden verzameld in de dorpen en gehuchten in Bosnië en door de vluchtende
burgerbevolking inderhaast waren achtergelaten; als leider van de Partij voor
Servische Eenheid. De laatste jaren van zijn
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leven verdiende hij de kost als uitbater van een ijssalon in het centrum van Belgrado,
en als werkgever van de in felgekleurde trainingspakken gehulde schimmen die 's
nachts door het niemandsland tussen Servië, Hongarije en Roemenië sjokten met
jerrycans illegale benzine - een beroep dat hem tot een collega maakte van de
eerder genoemde Klaveren, en daarmee indirect een collega van de zoon van de
President.

Het gezicht van het kwaad
De kogel die Ražnatovic in het oog trof, doofde het licht in een gezicht dat vaak met
dat van een lam werd vergeleken. In dit ‘lammerzachte’ gezicht lazen sommigen de
volmaakte onschuld, anderen het absolute kwaad. Kort na het bekend worden van
de dood van Ražnatovic ontstond het gerucht dat hij de hele liquidatie in scène had
gezet. Hij zou, na van tasjesdief in bankrover te zijn veranderd, van bankrover in
geheim agent en van geheim agent in warlord, nu met een laatste geniale truc, een
volmaakt uitgevoerde persoonsverwisseling, zo volmaakt dat niemand het gemerkt
had (de volmaaktheid was tegelijk aanleiding en sluitend bewijs voor het vermoeden),
in het niets zijn opgelost. Voorwaarde was dat het gezicht van het slachtoffer
onherkenbaar werd verminkt. De theorie, die twee jaar na dato nog steeds gehoord
wordt, gaat voorbij aan het feit dat de moordenaars hun slachtoffer wel in het gezicht
moesten schieten, omdat het een kogelvrij vest droeg - een uitrusting die in deze
kringen even gewoon is als de donkere zonnebrillen en de lange zwarte jassen van
Italiaanse snit.

Onder politici
Waarschijnlijk trof de kogel een verbaasde blik: er werd verteld dat voordat de
schoten vielen het slachtoffer zijn moordenaar kuste en omarmde. Broedermoord.
Paleisrevolutie. De liquidatie kwam onverwacht omdat de macht van Arkan
onaantastbaar leek. Ražnatovic vertoonde zich graag en vaak in het gezelschap
van politici. Zij gaven hem een aura van onschendbaarheid. Tijdens de Bosnische
oorlog, als veroveraar van Bijeljina, poseert hij met Biljana Plavšic, premier van de
Bosnische Serviërs, met generaal Ratko Mladic en met Fikret Abdic, een warlord
die tegen zijn eigen Moslim-Federale regering in opstand is gekomen en dan al voor
een verloren zaak strijdt. Wanneer Arkan in 1995 in Noord-Bosnië wordt
gesignaleerd, oefent Richard Holbrooke, speciaal gezant voor de Balkan van Clinton,
druk uit op Miloševic om zijn bloedhond terug te roepen. Die protesteert, beweert
dat ‘Arkan niets voorstelt’. Holbrooke overhandigt de dictator een document met
bewijzen voor Arkans banden met het Joegoslavische leger, en observeert dat zijn
opponent ‘zich gedroeg alsof hij door het document aan te raken,
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lijfelijk met de aantijgingen in contact zou komen.’ In deze lijst wordt ongetwijfeld
ook Arkans debuut genoemd: in Vukovar, Oost-Slavonië, 1991. Hij marcheert aan
het hoofd van zijn Tijgers (soldij per hoofd duizend DM per maand, tegen een
gemiddeld salaris van tachtig DM voor een civiel beroep als arts, advocaat of
econoom) door de ruïnes van deze provinciestad. Het Joegoslavische leger
orkestreert zijn opkomst met kanongebulder dat kilometers ver over de Donau
weergalmt.

Het vaderlijk erfdeel
In 1966 grijpt de wijkagent Radovan Stojicic alias Brutus, dezelfde dus die in 1997
vermoord zal worden in het uniform van chef en onderminister van politie, in een
park in Belgrado een tasjesdief in de kraag. Željko Ražnatovic wordt veroordeeld
door de jeugdrechter en brengt drie jaar en zes maanden door in een internaat. Zijn
vader, Veljko Ražnatovic, kolonel bij de Joegoslavische luchtmacht, maakt zich
terecht zorgen: eenmaal vrij, zwerft zijn zoon door West-Europa. In Zweden valt hij
banken binnen met in de ene hand een pistool, in de andere hand een roos die hij
met een belegen geste aan het baliepersoneel overhandigt. In België wordt hij
gearresteerd en in 1975 tot tien jaar cel veroordeeld. Na vier jaar ontsnapt hij om
in Nederland opnieuw te worden gearresteerd, waar hij tot zeven jaar wordt
veroordeeld. Daar ontsnapt hij na negen maanden. In 1981 raakt hij in Frankfurt
gewond bij een overval. Hij wordt gearresteerd maar ontsnapt uit het ziekenhuis. In
november 1983 is Ražnatovic betrokken bij een incident in Belgrado. Twee agenten
wachten hem thuis op bij zijn moeder Slavka. Hij verrast hen: met zijn .357 pistool
verwondt hij beide agenten, waarvan één met blijvende gevolgen. Versterking is
snel ter plekke. De dienstdoende officier van politie toont een pas van het federale
ministerie van binnenlandse zaken: na zijn interventie wordt de gearresteerde
schutter na twee dagen vrijgelaten. Verschillende bronnen uit de Belgradose
onderwereld bevestigen dat Ražnatovic al jaren actief is voor de geheime dienst.
Algemeen wordt aangenomen dat vader Veljko de contacten heeft gelegd. Het is
een bekend procédé: misdadigers hebben de keuze om in ruil voor hun vrijheid
vijanden van de staat in het buitenland te executeren. Ražnatovic, die in die jaren
in een roze Cadillac met geblindeerde ramen door Belgrado toert, ontkent noch
bevestigt de geruchten.

Ražnatovic gaat uit eten
Een uitbater van een restaurant in Obrenovac, een dorp in de Donauvlakte, gelegen
op een steenworp afstand van Karadjordjevo, ooit het buiten van de Servische
koningen, later van Tito en gedurende de jaren

Raster. Jaargang 2002 (nrs. 97-100)

83
negentig dat van de President, die er graag komt jagen, kreeg op een avond Arkan
te gast. Zijn uitspanning heb ik nooit bezocht, maar de eenvormigheid van de
provincie behoedt de fantasie voor al te grote vrijheden. Het restaurant zal Het Hert,
De Ree, of De Beer heten; eventueel De Hajduk of De Partizaan. Buiten op het
terras, aan de grill, gaart ‘lammerzacht’ vlees. Binnen is het donker, de tafels zijn
van elkaar gescheiden door tussenschotten, in het midden is ruimte voor muzikanten.
De uitbater vertelt: ‘[...] Mijnheer Arkan is tenslotte geen alledaagse gast, daarom
had ik mijn beste waar laten aanrukken.. Het gezelschap was flink verhit door de
wijn (niet mijnheer Arkan, die is geheelonthouder) toen ik allervriendelijkst op mijn
eregast afstapte om hem duidelijk te maken, voorzover dat niet vanzelfsprekend
was, ja, dat er tussen hem en mij geen misverstand kon bestaan dat de vrienden
van mijnheer Arkan ook mijn vrienden zijn, en dat iedereen vanavond eet en drinkt
van het huis. Mijnheer Arkan bedankte mij. Mijnheer Arkan had overigens
voortreffelijke manieren. Een heer, dat zag je zo. Daarom meende ik hem om een
gunst te kunnen vragen. Ik vroeg hem nog vriendelijker dan daarvoor, een
bescheiden verzoek eigenlijk richtte ik tot hem, of de lieftallige echtgenote aan de
zijde van Mijnheer Arkan, één, misschien twee of zelfs drie nummers zou kunnen
zingen? De nachtegaal van de Balkan sloeg bescheiden haar ogen neer. Volgens
mijn vrouw zag je onder haar mascara een blauwe plek, maar mijn vrouw is alleen
maar jaloers. Natuurlijk zal zij zingen, besloot mijnheer Arkan. En zij zong. Iedereen
kent haar nummers en de muzikanten improviseerden moeiteloos, de accordeon
voorop. Mevrouw Ceca zong niet één, niet twee, niet drie nummers, nee, zij zong
er zes! Na afloop riep mijnheer Arkan mij bij zich. “Twaalfduizend mark,” zei hij. Ik
dacht dat hij mij alsnog wilde betalen en ik bezwoer hem nogmaals dat alles op
kosten van het huis was. “Tweeduizend mark per nummer,” zei mijnheer Arkan,
“Zes nummers maakt twaalfduizend mark.”’

Anus mundi
Die ene keer op straat in Belgrado droeg Arkan een zwarte bermuda. Ceca, aan de
zijde van haar man, droeg op de Bosnische veldtochten gedurende de
zomermaanden graag bermuda's met ‘camouflage-motief’. Zo ook in 1992, wanneer
Ražnatovic de steden in Oost-Bosnië afschuimt alvorens op een zekere dag in de
stad Sanski Most te verschijnen, gelegen aan de rivier de Sana. Flarden van
dergelijke taferelen zijn misschien bekend van tv. De burgerbevolking, voor zover
niet gevlucht, wordt bijeengedreven en gedwongen plaats te nemen in bussen en
vrachtwagens. Huizen branden, terreinwagens rijden met hoge snelheid langs. Eerst
hebben de reguliere troepen beschietingen uitgevoerd. Nu
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zijn de paramilitaire formaties gekomen. Die knappen het vuile werk op: de
straatgevechten, de schermutselingen van huis tot huis. Hun prijs: de eerste keuze
bij de plundergang door de veroverde stad. Ražnatovic's vrachtwagens rijden af en
aan en voeren de bescheiden weelde van burgerfamilies mee. Hij verschijnt op het
bordes van Hotel Sanus, het enige hotel van de stad. Naast hem Ceca Velickovic,
de nachtegaal van de Balkan, in haar bermuda. Ražnatovic roept bevelen, en het
lijkt nu alsof hij een toespraak houdt. Maar zijn woorden gaan verloren in het tumult,
in het geschreeuw, in de angstkreten, en in het gebrul van de optrekkende
vrachtwagens. Boven het bordes hangt het bord met de naam van het hotel. Volgens
een getuige is de letter S weggevallen. Er staat nu:
Hotel anus

Ražnatovic spreekt zijn manschappen toe
Mannen!
25 man hebben we verloren op het veld van eer! Wij, toonbeelden van heldendom,
van mannelijkheid, wij verdedigen al vier jaar lang de Servische moederbodem! En
ook het Orthodoxe geloof!
Het verraderlijke Joegoslavische leger verhult de gruweldaden van de vijand! Het
laat oorlogsmisdadigers lopen die door onze Servische Garde van Vrijwilligers zijn
opgepakt!
Wij strijden niet tegen Kroaten en tegen Moslims, wij strijden tegen de
oorlogsmisdadigers in hun gelederen!
Wij Serviërs vinden heil in gemeenschapszin!
Wij wreken alleen maar onze afgeslachte kinderen!
Eer komt ook onze voetbalsupporters toe, die zich hebben onderscheiden door
hun trouw! Het was tijdens een voetbalwedstrijd dat ik besefte dat de oorlog is
begonnen!
De Goddelijke Voorzienigheid heeft mij uit de klauwen van de Ustaša's bevrijd!
Patriarch Pavle heeft mij eens gezegd: men moet wijs zijn als een slang, maar
onschuldig als een lam! Patriarch Pavle heb ik tot mijn Oppercommandant benoemd!
De politiek in het algemeen heeft ons verraden! Maar dat maakt niets uit! Wij
erkennen de grenzen langs de Drina en de Donau niet! Wij strijden voor een
Servische staat met één parlement en één leider die president is! Niet voor twee of
vier of zes staatjes met allemaal presidentjes aan het hoofd!
Het consumeren van alcohol heeft schadelijke gevolgen!
(Toespraak ter gelegenheid van de vierde verjaardag van de Servische Garde
van Vrijwilligers, in het klooster van Pokajnica. Op de achter-
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grond, waar terreinwagens en Mercedessen met geblindeerde ramen staan
geparkeerd, gaat met tussenpozen een autoalarm af.)

Rouwcirculaires
Met enige vertraging verschijnen zwart omrande vellen wit papier, door trouwe zielen
op bomen gespeld en op muren geplakt. Het is winter, het papier zal pap worden.
Maar nu hangen ze er nog en van de muren en de bomen trompetteren, in archaïsch
cyrillisch lettertype, verheven woorden vol lof en dank: het eerbetoon van de
Belgradose caršija, de penoze, aan Željko Ražnatovic, alias Arkan. Verder is het
stil in Belgrado. De oude gangsters van de caršija zijn misschien geschrokken, maar
niet verbaasd. De politie zwijgt, de belangrijkste politieke partijen zwijgen. De
President laat zich niet zien op de begrafenis, die door meer dan tienduizend mensen
wordt bijgewoond. Een hardnekkig gerucht doet de ronde: dat de zoon van de
President een zakelijk belangenconflict had met het slachtoffer. De President liet in
het verleden vaak zijn gezicht op begrafenissen zien. Toen Brutus ter aarde werd
besteld merkten omstanders hoe bleek de President was; en toen de Geweerkolf
zijn laatste rustplaats kreeg, was zijn echtgenote weliswaar lijfelijk bij haar goeroe
in Tibet maar in de geest ten zeerste aanwezig op de begrafenis van haar
vertrouweling. Haar brief roerde de aanwezigen diep: ‘Mijn dierbare Zoran, nooit
was ik verder van jou weg, maar nooit ook was ik dichterbij. Over al die bergen en
zeeën stuur ik je mijn groet, ik die vijftien jaar lang jouw beste vriendin was. Mijn
eerste gedachten waren: nooit meer onze gesprekken, zorgen, woede, hoop. Zolang
ik leef zal ik je missen. Nu je afreist wil ik dat je weet dat jij nooit van mijn zijde zult
wijken. Zorg alsjeblieft voor iedereen die je hebt achtergelaten, ik zal voor jou zorgen.
Vergeef me dat ik je ooit dingen heb kwalijk genomen. Je was altijd mijn vriend. Nu
heb ik je alles vergeven. Je hielp de behoeftigen, en ook de onbehoeftigen. Daarin
leken wij nog het meest op elkaar. Ik zal Daniella in alles steunen, en je kinderen
zal ik liefhebben zoals ik jou liefhad. Vaarwel, Mira.’
Voor Ražnatovic spreekt zijn generaal, misschien minder verheven, maar zeker
zo gemeend. Op de begraafplaats, anders alleen bezocht door oude kwezels die
zwijgend over de paden tussen de zerken schuifelen, vertonen zich nog geregeld
de nabestaanden van deze martelaar van de penoze: een wenende vrouw, een stel
vertrouwelingen, jongemannen van niet ouder dan twintig, vijfentwintig, met hun
kaalgeschoren hoofden, hun zwarte zonnebrillen en hun lange zwarte jassen van
Italiaanse snit. Folklore: de dodenmars van Chopin gespeeld door een
zigeunerorkest. Kraaien in de sneeuw. De weduwe haalt een witte zakdoek
tevoorschijn. Het blik verscheurt de stilte.
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Wolfgang Sofsky
Orde en geweld
Als alle mensen vrij en gelijk waren, was geen mens voor een ander veilig. Het leven
was kort, de angst mateloos. Geen wet zou behoeden voor onrechtmatigheden.
Iedereen wantrouwde iedereen, en iedereen zou zich tegen anderen moeten
beschermen. Want zelfs de zwakste was sterk genoeg om de sterkste iets aan te
doen, hem te doden, door een slinkse streek of een afspraak met een derde.
(Vergelijk het 13e hoofdstuk van Leviathan van Thomas Hobbes) Daarom sloten
de mensen een verbond tot gemeenschappelijke veiligheid. Na moeizame
beraadslagingen ondertekenden zij een verdrag, dat allen voorschreef wat ze te
doen en te laten hadden. De opluchting was groot, voor even leek de angst
vervlogen. Niettemin was het gevaar niet bezworen. Eenieder wist dat men hem
zolang hij in leven was altijd nog iets kon aandoen. Sommigen hadden alleen maar
aarzelend ingestemd, anderen wachtten slechts de eerste de beste gelegenheid
af. Achterdocht en angst grepen opnieuw om zich heen.
Toen zetten de mensen een stap met verregaande gevolgen. Ze legden alle
wapens neer, die ze mettertijd vervaardigd hadden, en gaven ze in handen van
enkele woordvoerders, die tevoren uit hun midden gekozen waren. Dezen zouden
namens allen voor veiligheid zorgen en tegen diegenen optreden die zich niet
aanpasten. IJverig en grondig gingen de beschermheren aan het werk. Ze vaardigden
de ene wet na de andere uit, registreerden overtredingen en verzamelden in het
hele land inrichtingen. Wie niets wou zeggen, werd op geheime plaatsen daartoe
gedwongen. Wie opviel of zich niet schikte, werd verjaagd of in het openbaar gestraft.
Er kwamen telkens veel toeschouwers aangelopen wanneer de wijk doorzocht, de
ketters nagezeten of een wetsovertreder terechtgesteld werd. Men recruteerde
talloze helpers, die men tot executeurs van de orde benoemde. Men bouwde huizen,
waar deze hulpkrachten woonden en werkten, huizen die groter waren dan de
paleizen van de waardigheidsbekleders. In elke plaats vestigde men instituten, de
ene ter bewaring van boosdoeners, de andere voor de opvoeding van de
nakomelingen. Nu en dan traden redenaars op die de gemeenschapsgeest
verkondigden en voor een terugval in de chaos waarschuwden.
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En om te voorkomen dat iemand de macht tot eigen voordeel zou misbruiken, verving
men van tijd tot tijd de oudgediende vertegenwoordigers door nieuwe.
Om de gemeenschap tegen bedreiging van buiten te beschermen, omheinden
grensbewakers het gebied met palen, muren en slagbomen die dag en nacht door
wachtposten bewaakt werden. Zo nu en dan stuurde men troepen zwaarbewapende
krijgslieden in de ommelanden, aan wie in de strijd tegen vreemdelingen en vijanden
alles geoorloofd was. Ze brachten goederen en zeldzame stukken van waarde mee
en soms slaagden ze erin de grenspalen een flink stuk te verplaatsen, tot een paar
jaar later de vijanden terugkeerden en de palen weer op de oude plaats terugzetten.
De ene wet volgde op de andere, de ene verordening op de andere. Eindeloos was
deze regelgeving. Want ieder voorschrift leidde tot nieuwe overtredingen, elke regel
vroeg om nieuwe uitzonderingen, die op hun beurt nieuwe regels en nieuwe
voorschriften met zich mee brachten. Als de vangarmen van een monster omknelde
de orde het leven.
Beklemming en doffe woede beheersten de bezigheden van alledag. Er was geen
uitweg uit de gereglementeerde eentonigheid. Toen herinnerden zich enkelen de
oude tijd van de vrijheid. Er doken vlugschriften op die van hand tot hand gingen,
geruchten deden de ronde, onrust flakkerde op. Toen de tijd gekomen was, liepen
de mensen voor het huis van de wet te hoop, bestormden het arsenaal en haalden
de wapens terug. De oorkonde van het verdrag, die lange tijd achter slot gehouden
was, verbrandden ze op een brandstapel. Iedereen was erbij. In de feestvreugde
vierden de mensen de overwinning op de macht, op de wet. Het was een feest van
de vrijheid, en het vuur was een waarschuwingsteken. Toen laat in de nacht het
vuur gedoofd was, trokken de mensen door de straten. Sommigen sloten zich
aaneen, drongen de huizen binnen en sloegen alles wat hun in de weg stond kort
en klein. Ze trokken de akten uit de kasten, scheurden de schilderijen aan de muren
aan stukken, hakten de standbeelden die van oudsher in de heiligdommen stonden
hoofd en ledematen af. 's Ochtends lagen overal doden, voor de huisdeuren, op de
achterplaatsen, aan de rand van de stad. Juichend trokken de horden de stad uit
en verwoestten het land. Op de akkers hoopten zich bergen lijken op, de rivieren
kleurden rood. Opeens mochten de mensen alles wat hun tevoren verboden was.
Zo keerden zij naar hun oorsprong terug. Ze werden wat ze geweest waren.
Geen enkele mythe vertelt wat er werkelijk heeft plaats gevonden. De mythe
vertelt alleen maar een verhaal. Hij beschrijft niets en geeft ook nergens een verslag
van, hij verklaart alleen maar waarom de wereld ooit heel anders was en waarom
zij zo geworden is als ze is. Zoals
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men weet heeft de mythe een merkwaardige geestverwantschap met politieke
ideologieën. Door dingen te verklaren, rechtvaardigt hij ze ook - het verdrag, de wet,
de macht.
Maar de verbeeldingskracht mag aan het origineel varianten toevoegen en het
verhaal een andere wending geven. Daarom biedt deze fabel een andere boodschap
dan de bekende versie. Niet alleen vertelt de fabel over de oorsprong van de
maatschappij en de wortels van de staat, maar ook over de kringloop van de
beschaving, over de terugkeer naar het begin. Niet het einde van het geweld wordt
beschreven, maar de afwisseling van vormen van geweld. Op de natuurlijke staat
volgen macht, marteling en vervolging; de orde eindigt in opstand, in het feest van
het bloedbad. Het geweld blijft alomtegenwoordig. Ze beheerst de geschiedenis
van de soort van begin tot einde. Geweld schept chaos, en orde schept geweld. Dit
dilemma is onoplosbaar. Gebaseerd op angst voor geweld, brengt de orde zelf
nieuwe angst en geweld voort. (Voor de Circulus vitiosus van de ‘Eigengewalt der
Ordnung’, zie Phänomene der Macht van Heinrich Popitz, 1986.) Omdat dit zo is,
kent de mythe het einde van de geschiedenis.
Wat brengt mensen bij elkaar? Het antwoord is eenvoudig. Als mensen
samenleven is dat noch gebaseerd op een onweerstaanbare neiging tot gezelligheid
noch op de verplichtingen die arbeid met zich meebrengt. Mensen worden verenigd
door de ervaring van geweld. Samenleven is een voorzorgsmaatregel van
wederzijdse bescherming. Samenleven maakt een einde aan de toestand van
absolute vrijheid. Van nu af aan is niet meer alles geoorloofd. De mythe werkt met
een sober model. Zij houdt zich niet bezig met economie of psychologie. Van
hebzucht, bezit en concurrentie is evenmin sprake als van roemzucht, slechtheid
of vechtlust. De mythe denkt alleen aan fysieke en sociale feiten, aan regels en
macht, lichaam en geweld. Als doen en laten door geen overeenkomst aan banden
worden gelegd, zijn overtredingen te allen tijde mogelijk. Niemand ontkomt aan de
strijd om te overleven. Niet dat iedereen aldoor geweld uitoefent is kenmerkend
voor de toestand van wetteloosheid, maar dat het gericht of zinloos kan toeslaan.
De oorlog van iedereen tegen de anderen bestaat niet uit onophoudelijk
bloedvergieten, maar in de voortdurende angst daarvoor. Aanleiding en grondslag
van de vermaatschappelijking is de angst van mensen voor elkaar. Daarom vertelt
de mythe niet over de moordenaars, over de duistere wolfsaard van mensen, maar
over de slachtoffers, hun behoefte aan bescherming en het vege lijf. Alle mensen
zijn gelijk, omdat ze allemaal lichaam zijn. Omdat ze kwetsbaar zijn, omdat ze niets
méér moeten vrezen dan aan den lijve gevoelde pijn, daarom hebben ze verdragen
nodig. Ze vinden elkaar om zich tegen elkaar te beschermen. Ze hou-
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den zich staande door af te spreken hoe ze het met elkaar uithouden. Tenslotte is
de constitutie van de samenleving gebaseerd op de lichamelijke gesteldheid van
het ‘levende wezen’ mens.
Niet in het handelen, in het lijden ligt de oorsprong van de samenleving. De mythe
corrigeert het vertekende beeld van het moderne activisme. Zij houdt vast aan de
keerzijde van het vita activa. Weliswaar is het handelen een teken van vrijheid. In
het handelen stelt de mens nieuwe voorwaarden, voor zichzelf en voor anderen.
(Vergelijk Hannah Arendt: Vita activa.) Maar de vrijheid van de een bedreigt de
vrijheid van de ander. Wanneer alle mensen vrij waren om te doen wat ze wilden,
zou hun leven kort zijn. Niets zou willekeur en geweld in de weg staan. Zwaarder
dan welke onzekerheid ook weegt de angst voor de overval, voor de aanval. Sociaal
handelen heeft altijd een lichamelijk aspect. Het stoort de bewegingsvrijheid van de
ander. Doordat de een iets doet, doet hij de ander iets aan. Hij zit hem op de huid,
gaat hem te lijf, kwetst hem. Elke daad - een gewelddadigheid. Hoe verschillende
sociale vormen mensen ook bedacht hebben om hun aanrakingsangst te verminderen
en zich anderen van het lijf te houden, elk ogenblik kan de anticiperende handeling
in een overval veranderen. Het sociaal contract moet die voorkomen. Het regelt de
modaliteiten van het sociaal verkeer. Door een kader vast te stellen waaraan allen
zich dienen te houden, vermindert het de angst. Eenieder kan nu verwachten dat
hij niet meer op alles verdacht hoeft te zijn. Dit vertrouwen op het vege lijf behoort
tot de onmisbare grondslagen van het sociale leven. Daarop is het vermogen
gebaseerd van perspectief te wisselen, het geloof in het voortbestaan van de wereld,
de uitwisseling van woorden en gebaren. Pas het afzien van geweld, pas het verdrag
over de wederzijdse onaantastbaarheid schept de voorwaarde voor de mogelijkheid
van een sociaal leven.
De angst voor de pijn dwingt de mensen tot ratificatie van het verdrag. Maar zoals
elke overeenkomst is ook dit contract aanvechtbaar. Het kan van de ene minuut op
de ander opgezegd, verworpen, buiten werking gesteld worden. Blijkbaar hebben
sommigen, aldus de fabel, alleen met tegenzin getekend, misschien in een spontane
opwelling of terwille van enig voordeel op korte termijn. Maar zelfs wanneer allen
geheel en al van de zin van de overeenkomst overtuigd zouden zijn, wat zou
uiteindelijk de geldigheid en het verplichtende karakter ervan garanderen? Zonder
de bescherming van het zwaard geen verdrag. De regel heeft toezicht nodig, de
norm kan niet zonder sancties. Op waarden kun je niet vertrouwen. Ze zijn niet
minder aanvechtbaar dan de normen die ze moeten funderen. De mensen uit de
oertijd waren nog verstandig genoeg, niet op principes te bouwen. Hoewel ze uit
nood een
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scherp gevoel voor morele plichten hadden ontwikkeld, geloofden ze niet in ultieme
zekerheden. Wat konden ze nog doen? De afloop van de mythe is welbekend. Op
het sociaal contract volgt het machtscontract. Het geweldsmonopolie dient ter
compensatie van de morele wankelmoedigheid en moet de eedbreuk verhinderen.
De mythe zwijgt over de staatsvorm. Ze spreekt alleen over gekozen plaatsbekleders,
over het plechtig verstrekken van een volmacht, maar niet over usurpatie noch over
absolute soevereiniteit. De mensen leggen hun wapens neer en machtigen hun
woordvoerders om orde te scheppen. Om hun onderling verband te consolideren
en het gevaar in te dammen, zien ze af van middelen tot zelfverdediging en geven
wapens en stemmen aan de vertegenwoordigers van de collectieve wil. Ze
overwinnen de toestand van lijden door enkelen tot behoeders van de veiligheid uit
te roepen, tot heren van het geweld.
We weten niet of iemand de gevolgen heeft voorzien. Ook hierover zwijgt de
mythe. Maar zij rekent keihard voor wat de orde kost. De angst keert weer terug,
neemt toe, wisselt van reden en vorm. Het geweld verdwijnt geenszins, het verandert
alleen van gezicht. In de oertijd bestreden mensen elkaar zo lang tot er een won of
beiden uitgeput opgaven. Dat was een wereld van wederzijdse, onmiddellijke angst.
Verzet was niet uitzichtloos. Wat de een op de ander aan lichaamskracht voor had,
maakte de ander goed door list, moed of handigheid. Ook de sterke moest bang
zijn voor de zwakkeren, ook de aanvaller was kwetsbaar. De krachtsverhouding ligt
heel anders zodra het geweld alleen in handen is van de orde die de macht bezit.
Weerspannigheid heeft nauwelijks meer kans op slagen. De strijd tegen de overheid
is bij voorbaat verloren, tenzij allen zich aaneensluiten en tezamen zowel het
magazijn als het paleis bestormen. Anders is de orde van de onderdrukking
onaantastbaar. De macht vervangt de onbepaalde, alomtegenwoordige bedreiging
door een bepaalde, onaanvechtbare dreiging. Ze verandert de gelijkwaardige
tegenstanders van de oertijd in weerloze slachtoffers van vervolging en straf, van
marteling en executie. Hoewel de macht belast is met de taak, angst in vrees te
veranderen, houdt ze de mensen verder in doodsangst. Het regiem van de orde
creëert de onderdaan, de conformist, de buitenstaander - en het mensenoffer dat
de god van de staat wordt aangeboden.
Over de verschillen tussen machtsvormen maakt de mythe weinig ophef. Ze gaat
voorbij aan het onderscheid tussen terreur en recht, tussen willekeur en wet, tussen
totalitaire en democratische systemen. Onderdrukking behoort tot het wezen van
elke machtsorde. Voor het individu maakt het weinig verschil door wiens geweld hij
wordt platgedrukt. Na afsluiting van het staatsverdrag leidt de geschiedenis recht-
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streeks naar het despotisme van de wet, zonder omweg, zonder een zijweg in te
slaan, zonder weg terug. De mythe negeert de veelheid aan ontwikkelingen en
vormen, de stilstanden en stappen achteruit.
Wat betekent dit verzwijgen van verschillen? Blijkbaar gaat het om de
basisstructuur van welke macht dan ook. Alle macht berust uiteindelijk op willekeur
en doodsangst. Absolute en totalitaire regiems zijn geen vormen van verval. Ze
drijven alleen tot het uiterste wat toch al in het principe van het gezag gegeven is.
Ook de wet, die de vertegenwoordigers ten behoeve van allen uitvaardigen, berust
uiteindelijk op een daad van willekeur, een daad van het stellen. (De wet geeft de
mensen overigens geen verlof om te doen wat ze willen, zij regelt alleen de
bevoegdheid te doen wat ze horen te doen.) En geldigheid op lange termijn krijgt
de wet alleen doordat ze daadwerkelijk ingang vindt, voortdurend, desnoods met
geweld. Geen gezag dat niet door wapens gedekt wordt. De bajonet behoort tot de
standaarduitrusting. Gezag heeft als het niet zichzelf uit handen wil geven, geweld
nodig, naar binnen en naar buiten. Het moet tot geweld in staat zijn om zichzelf
staande te houden, het is immers überhaupt pas gezag voorzover het over dit middel
beschikt. Erkenning en legitimiteit verkrijgt het in die mate dat het werkelijk orde
garandeert. Het wezenlijke fundament van het gezag is niet het geloof in zijn
gerechtvaardigdheid. Die kan te allen tijde worden aangevochten. Zijn laatste grond
is veeleer de angst voor het geweld, voor de dood. Erkenning berust uiteindelijk op
afschrikking. Omdat de knecht gedood kan worden, respecteert en gehoorzaamt
hij de heer. Omdat de mensen bang zijn voor de vernietigende kracht van de
overheid, zien zij onder elkaar af van geweld. Om te overleven geven zij gehoor
aan het bevel en veranderen de macht in autoriteit. Zo beteugelt gezag het sociale
geweld door eenieder angst voor het geweld van het gezag bij te brengen.
De kosten zijn aanzienlijk. Op het altaar van de orde worden vrijheden geofferd
- en talloze mensenlevens. De bloedige tol van de staten is enorm. Hun historische
kroniek is er geen van vrede en civilisatie. Ze is een vervolgverhaal van vernietigende
macht. Rooftochten, oorlogen, vervolgingen onder de vlag van maatschappelijke
eenheid en gelijkheid, dat is de prijs voor de interne wapenstilstand. De ideologie
van het geweldsmonopolie, die door devote priesters van de macht onvermoeibaar
wordt verkondigd, versluiert deze negatieve balans van de statengeschiedenis. De
bescherming voor de buren hebben de mensen gekocht met vrijwillige knechtschap,
met machteloosheid en onderwerping. Maar zomin als het sociaal contract hen voor
overtredingen behoedde, zomin legt het staatsverdrag het geweld aan banden.
Integendeel: het werd in banen geleid, gecentraliseerd, verder ontwikkeld, van
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een ongekende slagvaardigheid voorzien. Alleen de beschermheren beschikken
nu over wapens. Alleen zij hebben dienstwillige hulptroepen en instituties tot hun
beschikking, die de orde handhaven en het leven van de mensen besturen. Het
dilemma van het contract keert op het hogere niveau van het staatsverdrag terug.
Het is alsof de historische tijd dezelfde baan beschrijft. Want wie garandeert dat de
macht niet misbruikt wordt? Wie beschermt de onderdanen tegen plaatsbekleders
die tot wreedheid, waanzin, moordlust vervallen? Wie temt de krijgslieden, wie
bewaakt de bewakers, wie waarborgt de letter van de wet, wanneer het de
wapenbezitters zijn die de beginselen van de grondwet bepalen? Er is niet meer
dan een pennestreek nodig om de wet buiten werking te stellen. Het gezag is er om
aan het geweld paal en perk te stellen, maar het voert het ten top. Het project van
de orde heeft de mensen geconfronteerd met een eindeloze ontwikkeling van het
geweld.
Het lag niet aan een daad van usurpatie dat orde een omgekeerde betekenis
kreeg. En het lag ook niet aan de zonden en ondeugden van de vertegenwoordigers
en hun helpers. Eenieder deed zijn werk zoals hem was opgedragen, conscieëtieus,
bedachtzaam, in de geest van de orde. Allen waren zij getrouwe dienaren van de
gemeenschap, van de kleine bode en soldaat tot de hoogste generaal en minister.
Iedereen dacht dat wat hij deed uiteindelijk ten gunste van allen was. Zelfs de
koningen en presidenten, die elkaar in het beheer van de staatszaken aflosten,
zagen zichzelf louter als hoogste dienaren van het volk. Het lag eerder aan het
project van de orde zelf dat het geweld gestaag toenam. De veldtocht tegen de
afwijking, het verdrijven van buitenstaanders, de vervolging van vreemdelingen, dat
was al in de stichtingsakte van het gezag voorgeschreven. Orde: dat wil niet alleen
zeggen afzien van geweld, bemiddeling bij onenigheden, beslissen in twijfelgevallen.
Orde: dat betekent niet alleen coördinatie van het werk, planning van het sociaal
verkeer, bestuur van het dagelijks leven. Eerst en vooral is orde op conformiteit en
homogeniteit uit. Regels moeten nageleefd, en de naleving van de regels moet
gecontroleerd en desnoods afgedwongen worden. De regels gelden voor allen,
zonder aanzien des persoons. Ze maken allen gelijk, gelijk voor de wet en gelijk
naar de wet. Orde: dat betekent definitie van normen en normaliteit, productie van
gelijkvormigheid, uitsluiting en onderdrukking van alles wat anders is.
Uit: Traktat über die Gewalt (1996)
VERTALING: J.F. VOGELAAR
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Manfred Horstmanshoff
Polis turannos
De verwording van een democratie volgens Thukydides
‘Ik vermijd commentaar beteugel mijn emoties schrijf over de feiten’
Zbigniew Herbert, Rapport uit de belegerde stad

Een in het oog vallende tirannie
Athene op het hoogtepunt van haar macht, vijfde eeuw voor Christus. Via de trappen
van de Propylaeën, het ‘poortgebouw’, bestijgt de bezoeker de Acropolis en staat
even later voor het Parthenon, heiligdom van de maagdelijke stadsgodin Athena,
tevens bankkluis, waar de geldelijke bijdragen van Athenes bondgenoten worden
bewaard. Imponeerarchitectuur. Plutarchos schrijft vijf eeuwen later:
‘Ieder werk was in zijn schoonheid reeds op het moment zelf onmiddellijk antiek,
maar in zijn kracht tot op heden fris en nieuw. Zo'n bloesem van jeugd ligt er
overheen die haar uiterlijk onaangetast door de tijd bewaart, alsof een nimmer
aflatende, leeftijdloze levensadem met die werken is verweven.’
Zoveel grandeur wekt echter niet alleen bewondering, maar ook afgunst.
‘Griekenland voelt zich het slachtoffer van een enorme, in het oog vallende tirannie,
nu het ziet dat wij met hun verplichte oorlogsbijdragen onze stad vergulden en
opsmukken als een pronkzieke vrouw die zich tooit met kostbare stenen en beelden
en kapitale tempels.’
Zo verwoordde een Atheens politicus het standpunt van de partners in het
bondgenootschap tegen de Perzen, de erfvijand, die de Grieken onder aanvoering
van Athene hadden verdreven. Het gevaar van het oosters despotisme was
verdwenen. Geen wonder dat Athene zich op haar rol als beschermer van de vrije
wereld liet voorstaan en geen officiële gelegenheid voorbij liet gaan om uit te
bazuinen dat zij ‘de barbaren’ hadden verslagen. Dat was de legitimatie van haar
macht toen kort na de glorieuze overwinning van de Atheense vloot op de Perzische
in de zeeslag bij Salamis (480vC), de Delisch-Attische Zeebond werd opgericht,
een bondgenootschap van alle Griekse staten die de vrijheid wilden verdedigen
tegen de nog altijd reële dreiging uit het Oosten. De bondgenoten hoefden niets
anders te doen dan een geldelijke bijdrage
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leveren. Wat de Atheners met dat geld deden? Een machtige vloot bouwen, die
alomtegenwoordig was in de Griekse wateren, zo machtig, dat de Perzen wel uit
de buurt bleven. Dat betekende werkgelegenheid in Athene, en welvaart. Het geld
werd ook gebruikt om de stad te verfraaien. De in de zon schitterende tempels,
theaters, verdedigingswerken en poortgebouwen werden ervan bekostigd. De
democratie, die merkwaardige Atheense uitvinding die inhield dat iedere volwassen
mannelijke burger politieke inspraak had, zelfs als hij geen land bezat, geen eigen
wapenrusting kon betalen, maar wel kon roeien op de vloot, had niet kunnen
functioneren zonder de contributies van de bondgenoten. De presentiegelden voor
deelname aan de diverse politieke activiteiten hadden anders - althans in de vijfde
eeuw vC - nooit uit de Atheense schatkist betaald kunnen worden. De culturele bloei
zou zonder de extra inkomsten uit het imperium niet zo groot zijn geweest. Alleen
al de instudering en aankleding van een professioneel koor van dansers en zangers
voor de opvoering van een tragedie - die typisch Attische kunstvorm - kostte schatten.
Ook indirect had het bondgenootschap effect. Via havengelden, boetes,
bouwwerkzaamheden, door de werking van de markt, van alle kanten stroomde het
geld naar de Piraeus.
Allengs veranderde de verhouding tussen Athene en haar bondgenoten. De tegen
de Atheners in opstand gekomen inwoners van Mytilene, op het eiland Lesbos,
formuleerden het zo:
‘Het doel van dit bondgenootschap was niet om de Hellenen aan de Atheners te
onderwerpen, maar om de Hellenen van de Pers te bevrijden. Zolang zij in hun
hegemonie ons als hun gelijken beschouwden, volgden wij hen vrijwillig; maar toen
wij zagen, dat zij hun vijandschap tegen de Perzen meer en meer prijsgaven en
steeds meer aanstuurden op onderwerping van hun bondgenoten, waren wij niet
langer zonder vrees.’
De macht van het dynamische Athene nam zo toe, dat Sparta, de conservatieve,
militaristische mogendheid op het Peloponnesische schiereiland, de verstoring van
het machtsevenwicht niet meer kon tolereren. Vijftig jaar na de onder Atheense
leiding bevochten overwinning barstte een intern Grieks conflict los, een alles
ontwrichtende broederstrijd tussen Sparta en Athene en hun wederzijdse
bondgenoten: de Peloponnesische Oorlog (431-404 vC). De oorlog eindigde met
de ondergang van Athene.

Thukydides
Over de Peloponnesische Oorlog zijn we vooral ingelicht door het werk van de
contemporaine Atheense geschiedschrijver Thukydides, die zelf als vlootbevelhebber
betrokken was in het conflict en na een
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fiasco in ballingschap moest. Hij schildert in schijnbaar emotieloze bewoordingen
als een slopende ziekte de verwording van een open, democratische samenleving
tot een polis turannos, een ‘tirannieke stad’. Hoewel Thukydides te boek staat als
de eerste ‘wetenschappelijke’ geschiedschrijver, die uitdrukkelijk streeft naar
objectiviteit, blijkt zijn geschiedverhaal bij nadere beschouwing geconstrueerd te
zijn als een tragedie, compleet met onafwendbaar keerpunt naar de uiteindelijke
ondergang van de hoofdrolspeler: de stad Athene. Het duidelijkst komt die
ontwikkeling tot uiting in de talrijke redevoeringen die in het werk zijn opgenomen.
De historische betrouwbaarheid daarvan is op zijn minst discutabel. Zeker is echter
dat de formulering en de plaatsing van de redevoeringen in de context van het
geschiedverhaal op het conto van Thukydides als auteur moeten worden geschreven.

Zonder argwaan tegen elkander
Bij de begrafenis van de eerste slachtoffers in de oorlog tussen Athene en Sparta
spreekt Perikles volgens het gebruik de lijkrede uit. Hij zegt onder meer:
‘Wij hebben een staatsvorm, waarbij geen andere staat ons tot voorbeeld heeft
gediend. Wij zijn veeleer zelf een voorbeeld voor anderen in plaats van hen na te
bootsen. Onze staatsvorm draagt de naam ‘democratie’, omdat ze in handen is van
velen en niet van enkelen. In persoonlijke geschillen verzekeren onze wetten gelijk
recht aan allen en de publieke opinie eert een ieder die zich door iets onderscheidt
in het openbare leven boven anderen, niet om de klasse waartoe hij behoort, maar
om zijn waarde alleen. (...) Wij leven als vrije staatsburgers en in onze dagelijkse
omgang zijn wij zonder argwaan tegen elkander en wij ergeren ons niet aan onze
buurman als hij zijn eigen genoegen zoekt en werpen hem geen boze blikken toe,
die wel geen schade brengen, maar kwetsend zijn. Verdraagzaam in onze
persoonlijke omgang houden wij in het openbare leven ons aan de wet, die wij
eerbiedigen. (...)
De stad is zo groot dat alles uit de gehele wereld er samenvloeit en wij hebben
het geluk dat wij niet minder genieten van de goederen van andere landen dan van
de producten van eigen bodem. (...)
Wij hebben de schoonheid lief zonder verkwisting, wij hebben de wijsheid lief
zonder weekheid. Rijkdom is voor ons een middel tot werkzaamheid, niet tot bluf.
(...)
Samenvattend verklaar ik dat onze gehele stad een leerschool is van Hellas en
ik meen dat iedere Athener zich kan aanpassen aan de meest uiteenlopende
levensvormen en met gratie en soepelheid zich tot een zelfstandige persoonlijkheid
kan ontwikkelen. (...)
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Groot zijn de symbolen, veelvuldig de getuigen van de macht die wij hebben
gevestigd en waarom wij bewonderd zullen worden door de mensen van nu en later.
(...) Want door onze durf hebben wij ons een weg gebaand naar elke zee en elk
land, overal hebben wij onvergankelijke gedenktekenen gesticht van straf en van
weldaad.’
Wie, die dit leest zou niet, zoals David Rijser laatst schreef, verliefd worden op de
democratie? De stralende kleuren van de stad Athene op het hoogtepunt van haar
macht, worden echter getemperd door de tragische afloop, want dat is het
onvermijdelijke lot dat zich aan het democratische en imperialistische Athene voltrekt.
De schitterende lofrede op de democratie komt vlak voor de pestbeschrijving, een
voorafschaduwing van de ondergang van de hele stad in de oorlog. De implicatie
moet wel zijn: Athene was overmoedig, ging te ver. De arrogantie van de macht
wordt bestraft. De omslag van het lot volgt onmiddellijk, als in een tragedie. De
overwinnaar van de tirannie, stad ‘zonder argwaan’, verwordt - in de visie van
Thukydides - zelf tot een tiran door de corrumperende invloed van de macht en de
anomie die de oorlog teweeg brengt.

De oorlog is een hardvochtig leermeester
In de vroege zomer van 430 werd Athene overvallen door een epidemie die talloze
slachtoffers eiste en het maatschappelijke leven ontwrichtte. Het beklemmende
beeld dat Thukydides van deze pestilentie en van de psychologische en sociale
gevolgen ervan schildert, heeft tot in de twintigste eeuw - Albert Camus, La peste,
is het bekendste voorbeeld - zo'n invloed uitgeoefend dat ‘pest’ en ‘maatschappelijke
ontwrichting’ welhaast synoniemen zijn geworden. Medische hulp kon niets uitrichten.
Men lieten alle hoop varen, zelfs tot de goden wendde men zich niet meer.
‘De ziekte gaf voor het eerst aanleiding aan de stad tot grotere algemene
normloosheid (anomia). Want de mensen durfden gemakkelijker alleen te doen
waar zij zin in hadden, een verlangen dat zij vroeger steeds verborgen hielden, nu
zij zagen hoe snel het lot omsloeg van de rijken, die snel stierven, en van degenen
die vroeger niets bezaten en nu meteen in het bezit waren van wat hùn had
toebehoord. Het leven en het geld achtten zij zo vergankelijk, dat zij er snel van
wilden genieten en het voor hun plezier besteden. Zich in te spannen voor een
schoon doel, daartoe was niemand bereid. Alwat voor het ogenblik schoon en
aangenaam was en wat hoe dan ook daartoe kon bijdragen gold voor schoon en
nuttig. Door geen vrees voor de goden, geen menselijke wetten liet iemand zich
weerhouden; zij meenden dat het op hetzelfde
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neerkwam de goden wel of niet te vereren, daar zij allen zonder onderscheid zagen
sterven en niemand verwachtte lang genoeg te zullen leven om voor zijn vergrijpen
terecht te staan en gestraft te worden. Zij voelden dat een veel zwaarder vonnis
over hen geveld was en hun boven het hoofd hing, zodat het begrijpelijk was, dat
zij vóór de voltrekking daarvan nog iets van het leven wilden genieten.’
In soms letterlijk dezelfde woorden beschrijft Thukydides even verder de
ontwrichtende uitwerking van de burgeroorlog op de bevolking van de Griekse
steden, in wat wel genoemd wordt zijn ‘pathologie’ van de oorlog, die een ‘Umwertung
der Werte’ tot gevolg heeft. In dezelfde steden kwamen de aanhangers van de
Spartanen, de conservatieve elite, en de aanhangers van Athene, het volk, tegenover
elkaar te staan.
‘Revolutie veroorzaakte voor de steden veel rampen, die gebeuren en steeds
weer zullen gebeuren, zolang de menselijke natuur dezelfde blijft (...). In perioden
van vrede en voorspoed laten steden en individuen zich leiden door hogere
opvattingen, daar zij niet gedwongen worden tot dingen die zij eigenlijk niet willen.
Maar de oorlog, die hun de welvaart van het dagelijkse leven ontneemt, is een
hardvochtig leermeester, die de hartstochten van de meesten aanpast aan de
omstandigheden van het ogenblik. (...) De gebruikelijke betekenis van de namen
voor de handelwijze der mensen veranderde naar gelang van hun opvattingen.
Zinloze waaghalzerij werd beschouwd als moed om zich voor zijn kameraden op te
offeren; voorzichtige aarzeling gold als een dekmantel voor lafheid; bezonnenheid
heette verbloemde onmannelijkheid; verstandig overleg bij alles werd beschouwd
als laksheid bij alles; fel fanatisme werd gezien als een eigenschap die een man
paste.’

Polis turannos
In het werk van Thukydides wordt vaak een enkel woord of begrip in opeenvolgende
redevoeringen herhaald, maar steeds op een iets andere manier. De
woordcombinatie polis turannos, een polis die optreedt als een tiran, is daarvan een
goed voorbeeld. Polis is de onvertaalbare Griekse aanduiding voor een autonome
gemeenschap van vrije burgers, die een religieus, politiek en economisch centrum
met elkaar deelden, vaak een ‘stad’ met omliggend gebied. Turannos is een al even
onvertaalbaar oorspronkelijk Klein-Aziatisch, niet-Grieks woord, dat een alleenheerser
aanduidt die op illegitieme wijze aan de macht is gekomen. Het oudst bekende
gebruik van het woord turannis, de ‘heerschappij van een tiran’, is gesignaleerd in
het werk van de dichter Archilochos (ca. 650 vC):
‘Gyges en zijn goudschatten kunnen me niet schelen,
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de afgunst heeft me nooit aangegrepen, ik ben niet jaloers op de daden van de
goden; ik begeer geen grote tirannie. Laat dat ver uit mijn gezichtsveld blijven.’
Als het optreden van tirannen in de zevende en zesde eeuw vC een algemeen
Grieks verschijnsel wordt, krijgen de aanvankelijk niet per se ongunstige kwalificaties
turannis en turannos onder invloed van talrijke slechte voorbeelden een steeds
ongunstiger connotatie van gewelddadigheid, willekeur en onvrijheid, die de woorden
nog steeds in het Nederlands hebben.
In een redevoering voor de Spartaanse volksvergadering aan de vooravond van
de Peloponnesische Oorlog proberen de Korinthische gezanten Sparta over te halen
om de leiding van de weerstand tegen Athene op zich te nemen. Zij noemen Athene
een polis turannos:
‘... een stad die ons tiranniseert, hoewel wij het onze plicht achten in elke stad
afzonderlijk alleenheersers ten val te brengen.’
Het is het sein voor de bondgenoten van Sparta om een bevrijdingsoorlog tegen
Athene te beginnen.
Dat de vijanden van het democratische Athene haar als een polis turannos
betitelen is alleszins begrijpelijk. Opmerkelijk is echter dat de politicus Perikles,
dezelfde die in de rede voor de gevallenen zo hoog opgaf van de waarden van de
democratie, een half jaar later in een redevoering die is bedoeld om zijn medeburgers
te bemoedigen, dezelfde kwalificatie gebruikt voor zijn eigen stad. Hij waarschuwt
hen het imperium niet los te laten:
‘U moet niet menen dat u slechts voor één ding vecht, voor vrijheid in plaats van
slavernij, maar ook gaat het om het verlies van uw heerschappij en om het gevaar
voortvloeiend uit de haatgevoelens die uw heerschappij heeft gewekt. Ook is het
voor u niet meer mogelijk om van die heerschappij afstand te doen. (...) U hebt de
heerschappij als een tirannie (hôs turannida). Het is misschien verkeerd haar te
hebben aanvaard, maar het is gevaarlijk haar los te laten.’
Kleon, na Perikles' dood de belangrijkste Atheense politicus, neemt de uitdrukking
over, als hij in de Atheense volksvergadering aandringt op de executie van de
inwoners van het opstandige Mytilene.
‘Dikwijls heb ik ook al eerder opgemerkt dat een democratie niet bij machte is
over anderen te heersen. (...) U bedenkt niet dat u een heerschappij hebt die een
tirannie is, uitgeoefend over onderdanen die zelf tegen u samenzweren en onwillig
zijn om geregeerd te worden.’
Kleon gaat een stap verder dan Perikles. Terwijl Perikles zich nog als
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‘Realpolitiker’ verplaatst in de positie van de bondgenoten die het Atheense imperium
zien als (hôs) een tirannie, maar het ideaal van de strijd voor de vrijheid niet loslaat,
laat Kleon het verzachtende ‘als’ weg. Hij stelt eenvoudig vast: ‘Jullie hebben een
tirannie.’
Gaandeweg, onder invloed van de corrumperende macht en de alle normen en
waarden ontwrichtende oorlog, verandert het zelfbeeld van de Atheners, zo laat
Thukydides zien. De Atheners die eerst zo trots waren op vrijheid en
verdraagzaamheid, nemen ten slotte zelf de beschrijving over die de vijand van hen
geeft. Repressie en geweld passen bij hen, net zoals bij antieke tirannen.
Als de Atheners zich in het avontuur van een militaire expeditie overzee naar
Sicilië hebben gestort, die tot hun ondergang zal leiden, zegt de Atheense gezant
Eufemus, in een rede voor een Sicilisch gehoor ronduit dat de Sicilische Grieken
niet lang behoeven te gissen naar de bedoelingen van de Atheners:
‘Want voor een man die tiran is, of voor een stad met een imperium, is niets
ongerijmd, als het van voordeel is, en er is geen verwantschapsband, behalve
betrouwbaarheid.’
Onder de druk van de oorlog verdwijnen de traditionele loyaliteiten, die zijn gebaseerd
op vriendschap en verwantschap. Athene gaat steeds meer de trekken van een
tiran vertonen. Haar politieke optreden wordt bepaald door overwegingen van
eigenbelang eerder dan door recht. Ook als lezers moeten we voortdurend onze
opvattingen herzien. Athene, icoon van vrijheid en verdraagzaamheid, blijkt,
overeenkomstig de menselijke natuur, zich als een tiran te gaan gedragen. De
burgers die er eerst prat op gingen in hun dagelijkse omgang vrij van argwaan
tegenover elkaar te zijn, zetten elkaar nu aan tot kwaad.

Dialoog met de Meliërs
Machtspolitiek zonder enige poging tot verbloeming, zonder ideologisch vijgenblad,
blijkt uit de door Thukydides zonder twijfel gefingeerde dialoog tussen Atheense
gezanten en de gemachtigden van de Meliërs in de zomer van 416. Het eiland Melos
wil zijn neutraliteit in de oorlog tussen Sparta en Athene niet prijs geven, maar wordt
uiteindelijk door de Atheners voor de keuze geplaatst:
Meliërs. Hoe kan het in belang van ons beiden zijn, dat wij uw slaven worden en
u onze meesters?
Atheners: U zou door toe te geven uzelf het bitterste leed besparen en wij zouden
door u niet te vernietigen voordeel hebben van u.
Meliërs: Betekent dit dat u niet zult accepteren dat wij neutraal blijven, vrienden
in plaats van vijanden, zonder met één van beide partijen verbonden te zijn?
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Atheners: Neen. Want uw vijandschap benadeelt ons niet zoveel als uw vriendschap:
deze is in de ogen van onze onderdanen een bewijs van onze zwakheid, maar uw
haat een bewijs van onze macht.
De Meliërs worden uiteindelijk gedwongen zich aan de Atheners over te leveren.
Thukydides eindigt zijn verslag van de lotgevallen van de Meliërs met de volgende
woorden:
‘De Atheners brachten alle volwassenen die hun in handen vielen ter dood en
verkochten de vrouwen en kinderen als slaaf.’

Zolang de menselijke natuur dezelfde blijft
Welke bedoeling had Thukydides met deze visie op de geschiedenis van Athene?
In de introductie tot de beschrijving van de Atheense pest zet hij zijn bedoeling
uiteen:
‘Ik zal beschrijven hoe het verloop van de ziekte was en aan welke symptomen
men, als zij opnieuw mocht uitbreken, van te voren ingelicht haar het best zou
kunnen herkennen, ik die zelf de ziekte heb gehad en er anderen aan heb zien
lijden.’
Zoals de arts, zonder lichtvaardig te hopen alle ziekten te kunnen genezen, toch zo
goed mogelijk waarneemt en beschrijft, opdat later levenden door zijn bevindingen
beter voorbereid zullen zijn, zo wil hij ook toekomstige staatslieden instrueren. In
een methodisch hoofdstuk aan het begin van zijn werk zet Thukydides zijn beginselen
uiteen:
‘Ik vond dat ik de feiten van de oorlog moest opschrijven, niet volgens de
inlichtingen van de eerste de beste en ook niet zoals ze mij voorkwamen, maar
slechts dat, waarbij ik zelf tegenwoordig was of wat ik van anderen na zo zorgvuldig
mogelijk onderzoek over iedere gebeurtenis heb uitgevorst. Het was moeilijk de
waarheid te vinden omdat ooggetuigen niet hetzelfde over hetzelfde zeiden, maar
naarmate zij sympathie voor één van beide partijen of geheugen hadden. Misschien
zal het ontbreken van het fabelachtige aan mijn geschiedwerk minder bekoorlijk zijn
om te horen. Maar wie een duidelijk beeld wil hebben van de gebeurtenissen en
van wat zich overeenkomstig de menselijke natuur in de toekomst evenzo of
ongeveer evenzo zal afspelen, zal het nut van mijn werk beseffen; daarmee ben ik
tevreden. Het is door mij geschreven niet als een pronkstuk om één keer aan te
horen, maar als een bezit voor alle tijden.’
Thukydides is ooit de vader van de ‘wetenschappelijke’, objectieve geschiedschijving
genoemd. Zijn teksten dragen echter eerder attitudes, waarden en gevoelens over
dan historische feiten. Hij is de analyticus
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van de macht. Hij hanteert liever het lancet dan dat andere instrument van de
historicus, de spiegel. Niet voor niets noemde Thomas Hobbes hem: ‘the most
politick historian who ever writ’. Als lezerspubliek had hij politici op het oog, die door
zijn analyses beter voorbereid zouden zijn op de wisselvalligheden van het lot.
Misschien is het advies van de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken om
je eerst grondig te verdiepen in de Peloponnesische Oorlog en de val van Athene
alvorens uitspraken te doen over de belangrijkste hedendaagse internationale
vraagstukken nog altijd de moeite waard. Het advies dateert uit 1947. De minister
heette George Marshall.
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De vertalingen uit het werk van Thukydides in dit artikel zijn schatplichtig aan de
vertaling van M.A. Schwartz, Thucydides, De Peloponnesische Oorlog, Ambo, Baarn,
Athenaeum-Polak & van Gennep, Amsterdam 1986, Athenaeum-Polak & Van
Gennep 2001 [eerste druk H.D. Tjeenk Willink & Zoon nv, Haarlem, 1964], maar
wijken daarvan op enkele punten af.
Connor, W.R., Thucydides, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1984
Herbert, Zbigniew, ‘Waarom de klassieken?’, vertaling Jacq Vogelaar, Raster 82
(1998) 78-84
Herbert, Zbigniew, Verzamelde gedichten, vertaling Gerard Rasch, Amsterdam,
De Bezige Bij 1999
Mooren, G.E.J., Plutarchus’ Leven van Pericles en enkele gestalten uit Pericles
‘ omgeving, diss. Nijmegen, 1948 (bevat Nederlandse vertaling van Plutarchus’
levensbeschrijving van Pericles)
Nuchelmans, J.C.F., Thucydides Pathologon. De importantie van Thucydides’
Pathologie (3,82-83) [1985] Nijmegen [Afscheidscollege Nijmegen]
Rijser, David, ‘Verliefd op democratie’, NRC Handelsblad, 28 december 2001
Sicking, C.M.J., ‘The general purport of Pericles’ Funeral Oration and Last Speech’,
Hermes. Zeitschrift für klassische Philologie 123 (1995) 404-425
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De achterkant van het hakenkruis
29.7.1933
Bekendmaking van Himmler
Om in Obersalzberg tijdens het verblijf van de Heer Rijkskanselier het verkeer binnen
te perken te houden, worden de volgende regels vastgesteld:
[...]
Van de bevolking wordt verwacht dat ze zich in het belang van de rust van de
Volkskanselier strikt aan de voorschriften houdt, zodat eenieder ertoe bijdraagt, de
Volkskanselier het verblijf in Obersalzberg zo aangenaam mogelijk te maken.
Het is noodzakelijk dar elke onnodige vorm van lawaai voor het huis, zoals
spreekkoren of geroep, onder alle omstandigheden uitblijven. Het moet als een
vergrijp tegen de goede manieren worden beschouwd, als voortdurend iedere
beweging van de Volkskanselier met een verrekijker wordt geobserveerd.

9.5.1934
Nationale Bond voor het Duitse Hondenwezen aan Oberleutnant
Brückner, adjudant van de Führer
De Nationale Bond voor het Duitse Hondenwezen heeft voor zijn jaarlijks
plaatsvindende tentoonstelling van nationale winnaars een gedenkpenning laten
ontwerpen, die geschonken zal worden aan de winnaars van de verschillende
rasgroepen. Wij nemen de vrijheid hierbij een foto van dit model te sturen, met het
verzoek onze hooggeëerde Rijkskanselier de vraag voor te leggen of hij toestemming
wil verlenen voor het slaan van de penningen. Wij hebben de vrijheid genomen onze
hooggeëerde Führer, die zelf fokker en liefhebber van rashonden is, hierop met een
van zijn lievelingsdieren af te beelden. Wij zouden voor een spoedig antwoord van
U, hooggeëerde Oberleutnant, zeer dankbaar zijn, opdat wij de penningen kunnen
laten slaan. Het spreekt vanzelf dat wij tot eventuele correcties gaarne bereid zijn.

26.12.1934
Winifred Wagner (Bayreuth, Haus Wahnfried) aan Hitler
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Mijn liefste, liefste Vriend en Führer!
De vreugde die Jij me met Jouw portret hebt geschonken - laat zich absoluut niet
in woorden vatten, ik ben helemaal van de kaart van vreugde en geluk en
dankbaarheid en Jij moet dit gestamel maar aanvaarden in de plaats van een
verstandige brief!

15/70/100 PS Mercedes-Benz Kompressor.
Met deze wagen heeft de Führer in de periode van de strijd om de macht 370.000
km afgelegd.

15/70/100 PS Mercedes-Benz Kompressor.
Jarenlang heeft dit voertuig de Führer in de periode van strijd trouw gediend.
In het totaal legde de Führer tijdens de strijd om Duitsland tot aan de
machtsovername meer dan een miljoen kilometer af. Dat is een afstand van 23 keer
de omtrek van de aarde.

10.12.1936
Secretaresse van gerechtshof Marieluise K. (Frankfurt am Main) aan
Oberleutnant Brückner, adjudant van Hitler.
[...] Als aan de grond genageld bleven wij achter de afzetting staan en durfden
nauwelijks adem te halen, het kwam ons voor als een wonderschone droom, zo
dicht bij de Führer te zijn. We gaven geen geluid. Toen kwamen de auto's van boven
aanrijden, de Führer stapte de weg op, groette eerst 2 bosarbeiders die daar stonden
en toen ons. Pas nu jubelden wij hem toe. Toen reed hij dicht voor ons langs. Alles
ging zo snel voorbij. Alleen de ogen van de Führer met zijn diep doordringende blik,
waarmee hij iedereen aankeek, bleef je bij.

9.9.1937
Heldenbariton Dr. Carl Schlottmann (Erfurt), tweede graalridder in
Bayreuth, aan het Bureau van de Adjudant van de Führer
[...]
De ogen van de Führer richten zich op de hele mens - bij het spreken richten ze
zich steeds op 2-3 mensen. Maar ze blijven niet in de mensen steken, maar kijken
door hem heen. Zijn blik komt dan ook niet alleen uit zijn lichaam, maar uit zijn hele
wezen, dat geen lichamelijke grens schijnt te kennen.

31.3.1938
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Neder-Oostenrijk) aan SS-Sturmbannführer Paul Wernicke (Leibstandarte
SS Adolf Hitler)
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De uren die wij onze innig geliefde Führer Adolf Hitler en zijn staf als gasten in ons
huis onderdak mochten bieden, waren zo overweldigend, en de dank die wij hem
en het Duitse volk schuldig zijn is zo onmetelijk groot, dat het ons onmogelijk is voor
onze nietige diensten geld te vragen.

19.1.1942
Gauleiter Sudetenland aan de Minister van Financiën
De Gau-propagandachef heeft mij erop gewezen dat in het hele gebied van het Gau
slechts bij één districtsbestuur een in artistiek opzicht aanvaardbare kop van de
Führer voorhanden is. En omdat ik hem er gelijk in moet geven dat voor de
decoratieve opluistering van feesten, tentoonstellingen en grotere bijeenkomsten
beslist ook een representatieve kop van de Führer nodig is, dien ik hierbij een
aanvraag in voor toestemming van de aanschaf van 5 Führerkoppen van gietijzer
voor de prijs van 400.- Reichsmark per stuk.
De Führerkoppen zijn ontworpen en vervaardigd door de Leider van de beeldende
kunsten in ons gebied, partijgenoot Viktor Eichler.

9.3.1933
Onderwijzer A. Eglinski en gemeentebestuurder SA-Truppenführer Seiler
(Sutzken, Kreis Goldap) aan Hitler
De ondergetekenden, vertegenwoordigers van deze gemeente, vragen hierbij hun
Führer en Rijkskanselier toestemming om de naam van hun dorp ‘Sutzken’ te mogen
veranderen in ‘Hitlershöhe’.
Het dorp Sutzken in de Kreis Goldap is een boerendorp met 167 inwoners. Het
ligt op de heuvels ten zuiden van de stad Goldap. Van de bewoners is 95%
nationaalsocialist terwijl de overige 5 % Duits-nationaal is. Er zijn hier al jaren geen
marxisten meer. [...]

20.7.1944
Martha Barvicius (Wenen 40) stuurt, als ze het nieuws van de aanslag
op Hitler heeft gehoord, Goebbels een foto en een lok haar. Op de
achterzijde van de foto:
Dit is mijn lieve enige zoon in de trein, op zijn eerste en ook enige verlofreis. Drie
maanden later is hij gevallen, mijn Kurtl. Nu heb ik nog maar één mens op de hele
wereld, mijn Führer. Hem mag niets overkomen.

27.7.1938
Führeradjudant Wiedemann aan Gauleiter Sprenger (Frankfurt am Main)

Raster. Jaargang 2002 (nrs. 97-100)

106
De Führer heeft zich er bij zijn laatste nachtelijke tocht langs de Rijn aan geërgerd
dat de verschillende monumenten en ruïnes (Niederwaldmonument, Pfalz bij Caub
enz.) niet door schijnwerpers worden verlicht. Ik mag u verzoeken ervoor te zorgen
dat de nodige maatregelen worden genomen.

30.12.1938
Führeradjudant Brückner aan Bormann
De Führer heeft zich er de laatste tijd regelmatig aan geërgerd dat het Duitslandlied
tijdens optochten te snel wordt gespeeld.
Het Duitslandlied is een gewijd lied en moet een tempo van 80 nooit overschrijden;
het Horst-Wessellied daarentegen moet als revolutionair strijdlied in een levendiger
tempo worden gespeeld.

8.2.1939
Bormann aan Ley
Te uwer informatie deel ik u mede dat de Führer, binnen de grenzen van het
mogelijke, de bediening door kelners in alle cafés en restaurants afgeschaft wil zien.
Werk als kelner is volgens de opvatting van de Führer geen juiste arbeid voor een
man, maar eerder een natuurlijke arbeid voor vrouwen en meisjes.

23.11. 1944
Bureau voor Prehistorie aan Obereinsatzführer Jach, Staf van
Reichsleiter Rosenberg voor de bezette gebieden
De gistermiddag hier aangekomen Haupteinsatzhelfer Hareuter en Obereinsatzhelfer
Teichel hebben vandaag de voor de Reichsleiter bestemde 2 mud appels in ontvangst
genomen en keren vanmiddag naar Berlijn terug. Het fruit werd door ons - behalve
in de voor dat doel meegenomen 4 handkoffers, omdat die ontoereikend waren,
ook nog in een grote kartonnen doos verpakt.

7.11.1944
SS-Obergruppenführer Jeckeln aan Himmler
27.9.1944 werd mijn kleinzoon ‘Manfred’ geboren.
15.10.1944 is mijn huis in Braunschweig door brisant- en brandbommen volkomen
verwoest. Daarmee is mijn hele bezit in puin en as veranderd.
Mijn vrouw bevindt zich met de vier jongere kinderen in goede welstand op de
ouderlijke boerderij in Schönau bij Marienburg/Westpr. En nu gaan we er pas echt
tegenaan!
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17.10.1944
Brief van Erika Lorenz, secretaresse van Himmler, aan
SS-Obersturmbannführer Becher, Boedapest
Ik wil u slechts laten weten dat de Reichsführer-SS er buitengewoon mee ingenomen
is geweest dat u kans hebt gezien de zilverwaren te regelen, het was werkelijk een
zeer grote vreugde voor hem en ik wil aantekenen dat u misschien nog aan de
armband kunt denken! U weet wel! De RFSS laat u vragen nog iets heel moois voor
zijn vrouw te zoeken, ik dacht misschien aan zijde:
3 m bonte zijde
3 m zwarte zijde (in tweeën verdeeld)
1 dikke zijden ochtendjas (licht)
Ondergoed:
Zijden hemdjes en onderbroekjes m. 44 (6 stuks)
Zijden kousen m. 10 (vliesdun en dikker)

3.3.1943
Bormann aan Generalgouverneur Frank (Krakau)
De Führer heeft mij opdracht gegeven u mede te delen dat hij uw
echtscheidingsdocumenten grondig bestudeerd heeft en dat hij daarna geen
mogelijkheid ziet u toestemming tot echtscheiding te geven, zolang u het ambt van
Gouverneur en Rijksminister bekleedt.

4.3.1944
Bormann aan Lammers
De Führer wees er gisteravond op dat het in de trams van alle steden verboden is
te roken, alleen in de trams van München en nog een paar andere Duitse steden
wordt gerookt. De Führer wenst dat er ogenblikkelijk een rookverbod voor alle Duitse
trams wordt ingesteld, en wel met verwijzing naar de zorgvuldigheid die tegenover
de bestuursters en de jonge meisjes die in het kader van de dienstplicht
conducteursdiensten verrichten, in acht moet worden genomen.

19.4.1944
Bormann aan Lammers
Als bijlage zend ik u volgens opdracht en ter verdere verwerking nr. 106 van de
‘Münchener neueste Nachrichten’ van 17.4. U vindt in deze publikatie de door de
Führer rood aangestreepte bekendmaking van de burgemeester van München
omtrent de telling der vruchtbomen in het district München.
De Führer wees er met klem op dat het werkelijk waanzinnig is, dat er in het vijfde
oorlogsjaar nog mensen beschikbaar zouden zijn om
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zich met zulke totaal overbodige statistieken bezig te houden. [...]
Onze werkende volksgenoten heben echt wel iets beters te doen dan
bessenstruiken tellen, in statistieken te verwerken en hun opbrengst te schatten.
De Führer wenst dat deze onzinnige statistiek ogenblikkelijk wordt verboden.

8.1.1945
Bormann aan Himmler
De Führer heeft al vaak het standpunt ingenomen dat onze Duitse groet min of meer
gelijk is aan de oude Duitse groet van de Germanen. Het heffen van de ongewapende
hand was, bij een ontmoeting met vrienden of na beëindiging van de strijd, een
teken van vredelievendheid.
Onderzoekingen van de Dienststelle Rosenberg hebben uitgewezen dat een toen
gangbare vorm van de Duitse groet werd gebruikt toen Heinrich I tot koning werd
gekozen. De Heil-groet wordt bovendien bevestigd in de Edda en is tot in het
Gothische verleden teruggevonden. [...]
uit: Beatrice & Helmut Heiber, Die Rückseite des Hakenkreuzes (dtv 2001)
De ondertitel van Die Rückseite des Hakenkreuzes luidt ‘Absonderliches aus den
Akten des “Dritten Reiches”’. Dat ‘Absonderliches’ werd in een jarenlang onderzoek
bijeengebracht door Helmut Heiber (1924), die als medewerker van het Münchener
Institut für Zeitgeschichte talrijke archieven onderzocht om het verloren gegane
archief van het Partijbureau van de NSDAP te reconstrueren. In Schreibers eigen
formulering geven de in zijn boek verzamelde brieven een beeld van ‘de achterkant
van de opgepoetste gevel van de SS-staat’.
VERTALING: WILLEM VAN TOORN
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Ineke Holzhaus
De viool van de duce
Over Margherita Sarfatti
Op 23 maart 1923 opent Benito Mussolini in de Galleria Pesaro in Milaan een
tentoonstelling van zeven vooraanstaande moderne schilders die behoren tot de
Gruppo Novecento. Enkele maanden daarvoor in oktober 1922 zijn de fascisten
Rome binnengetrokken. Mussolini spreekt de kunstminnende aanwezigen in Milaan
dus toe als Eerste Minister van het land.
‘Ik beschouw mezelf als iemand van dezelfde generatie als deze kunstenaars. Ik
ben een andere weg ingeslagen; maar ik ben óók een kunstenaar die een bepaalde
materie bewerkt en die zekere idealen nastreeft.
(...) Je kunt niet regeren als je niets weet van de kunst en van de kunstenaars;
kunst is een essentiële uiting van de menselijke geest; en in een land als Italië zou
een regering die zich niet interesseert voor de kunst en de kunstenaars in gebreke
blijven. Ik verklaar hierbij dat het idee verre van mij is, iets aan te moedigen dat zou
kunnen lijken op Staatskunst. De Staat heeft slechts één plicht: de kunst niet te
saboteren, menselijke voorwaarden te scheppen voor de kunstenaars, ze aan te
moedigen vanuit artistiek en nationaal oogpunt. Ik hecht eraan te verklaren dat de
Regering waarvan ik de eer heb voorzitter te zijn, een oprechte liefhebber is van de
kunst en van de kunstenaars.’
Milaan is in het begin van de eeuw het culturele centrum van Italië. In tegenstelling
tot Rome is Milaan een dynamische stad die zich snel uitbreidt. De Futuristen houden
er hun uitdagende bijeenkomsten waarbij zij het oude afzweren en het nieuwe
verwelkomen. De snelle trein die door de wereld raast is een van de beelden die
vaak gebruikt worden in hun teksten die ze luidkeels de wereld in slingeren. Ook
de schilders van de Gruppo Novecento gebruiken aanvankelijk vaak beelden die
moderne techniek en snelheid verheerlijken. Ze willen zich in hun werk onderscheiden
van en afzetten tegen de beeldende kunst die nog altijd verwijst naar een roemrijk
historisch verleden. Anselmo Bucci stelt eerst voor de groep ‘De Kandelaar’ te
noemen, omdat er zeven schilders lid van zijn. Maar omdat de eigenaar van de
Galerie waar zij expo-
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seren Lino Pesaro joods is en ook de schrijfster en kunstcritica Margherita Sarfatti
die nauw bij de groep betrokken is, van joodse huize is, zou deze naam een
onbedoelde extra betekenis kunnen krijgen. De schilders kiezen voor de naam
Novecento om zo duidelijk te maken dat elk tijdperk zijn eigen kunst heeft, dat de
kunst zich niet kan onttrekken aan haar eigen tijd. De kunstenaar moet zich
rekenschap geven van de continuïteit van de geschiedenis, maar niet de
geschiedenis herhalen.
Nadat de groep afstand heeft genomen van de al te extreme uitingen van de
Futuristen, zal zij zich vooral toeleggen op het vinden van een nieuwe, moderne
taal in de beeldende kunst. De beeldend kunstenaars zoeken weer contact met de
internationale bewegingen, gaan in gesprek met collega's in Frankrijk en Nederland.
Sommige leden richten zich op abstracte en soms ook kubistische vormen. Maar
de kern van de groep die zich later onder de dynamische leiding van Margherita
Sarfatti weer zal uitbreiden met onder andere Giorgio Morandi, blijft figuratief werken
en probeert een vertaling te vinden van klassieke technieken en vormen voor de
nieuwe tijd.
Door de snelle groei van de moderne industrie en daarmee de groei van de
arbeidersbevolking, is Milaan ook het centrum van het socialistische debat. Een van
de plekken waar het debat over kunst en politiek wordt gevoerd is de wekelijkse
Salon van Margherita Sarfatti.
Zij is in 1880 in Venetië geboren als de dochter van Emma Levi en Ammadeo
Grassini, een handelaar die gretig gebruik maakt van de nieuwe mogelijkheden voor
joden om eindelijk volledig deel uit te maken van de Italiaanse hogere burgerij.
Margherita groeit op aan het Canal Grande, in een Palazzo uit de veertiende eeuw
dat haar vader laat restaureren en waar ze privé-onderricht krijgt in de filosofie en
in de kunsttheorie. Een bijzondere opvoeding voor een meisje in die tijd, waar ze
later met liefde en dankbaarheid over schrijft. Ze leest als dertienjarige Kipling,
Stendhal en Balzac en kent in het Engels gedichten van Shelley uit het hoofd. Als
vijftienjarige bezoekt ze de eerste Biënnale van Venetië. Meteen is ze geïnteresseerd
in de nieuwe kunst die daar wordt getoond en gaat ze vurig het gesprek met haar
leraren aan over moderniteit en maatschappelijke vernieuwing. Ze is al jong een
overtuigd feministe en toont belangstelling voor het socialisme.
Als ze achttien is, trouwt ze met de veertien jaar oudere Cesare Sarfatti, een in
linkse kringen vooraanstaand advocaat die zelf politieke ambities heeft. Naast hem
krijgt Margherita Sarfatti de kans zich te ontwikkelen tot een van de eerste belangrijke
vrouwelijke kunstcritici in Italië. Het fortuin van haar ouders en de ruime inkomsten
van haar echtgenoot maken het haar mogelijk drie kinderen op te voeden en toch
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een vooraanstaand figuur te worden in Milaan, waar Cesare en Magherita Sarfatti
vanaf 1903 wonen. Ze geven elkaar de ruimte, en houden er, ook in het seksuele,
moderne huwelijksopvattingen op na. Margherita Sarfatti schrijft voor de socialistische
krant ‘Avanti’ over beeldende kunst en over de barre sociale condities van vooral
arbeidersvrouwen in Milaan.
Op 1 december 1912 wordt Benito Mussolini hoofdredacteur van de krant. Zij
ontmoeten elkaar en zijn beiden vanaf het eerste moment gefascineerd door de
ander. Margherita door zijn stem en zijn ogen en Mussolini door haar struise
verschijning. Margherita was een mooie roodblonde vrouw die zich altijd als een
dame kleedde; ze vormde een bizarre tegenstelling met Rachele, de vrouw van
Mussolini, of liever de moeder van zijn kinderen. Margherita had ook nooit de neiging
gehad haar vrouwelijkheid te verloochenen zoals andere vooraanstaande
socialistische vrouwen, als Anna Kuliscioff of Angelica Balabanonoff, een vroegere
minnares van Mussolini die hem jaren eerder boeken leende, onder andere van
Nietzsche.
Naar aanleiding van haar eigen eerste ontmoeting schrijft Margherita later dat ze
ook met Mussolini in gesprek kwam over Nietzsche. Ze realiseerde zich dat hij
minder ingevoerd was in het werk van de Duitse filosoof dan hij pretendeerde, maar
ze hield op dat moment wijselijk haar mond. Mussolini was autodidact en Margherita
Sarfatti had een bijzondere opvoeding genoten. Ze hield van de stijl van de betere
burgerij en zou Mussolini later vaak van dienst zijn als adviseur bij zijn ontvangsten
als Eerste Minister. Het is niet duidelijk wanneer precies de twee voor het eerst het
bed deelden, maar het was wel van het begin af aan duidelijk dat ze elkaar op een
bijzondere manier aanvulden en bevestigden in hun ambitie.
De tekst die Benito Mussolini uitsprak op de opening in 1923 was geinspireerd
door en misschien wel geschreven door Margherita Sarfatti.
In 2001 verscheen in Italië Edda Ciano, La vita mia, interviews met de dochter van
Mussolini die Domenico Olivieri in de loop van de laatste jaren van haar leven met
haar heeft gehouden. Behalve de onthulling dat ook haar moeder Rachele Mussolini
een minnaar heeft gehad, vertelt ze ergens over de viool van haar vader. Voor hij
's avonds naar de redactie ging, speelde hij voor haar als ze insliep en hij zorgde
ervoor dat ze later zelf les kreeg en samen met hem speelde. Hij vertelde sprookjes
die geen einde kenden. Mussolini hield van opera en nam zijn jonge dochter mee
naar voorstellingen die soms tot twee uur 's nachts duurde. Het is bekend dat
Mussolini zelf een roman heeft geschreven in zijn jonge jaren, in de hoop er geld
mee te verdienen. Toen
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dat niet lukte, richtte hij zijn aandacht weer op de journalistiek en de politiek. Hij was
zeker belezen en had bewondering voor grote kunstenaars. Maar op het gebied
van de beeldende kunst was hij volledig afhankelijk van Margherita Sarfatti.
Dat de twee een verhouding hebben, is een algemeen bekend geheim, ook al
proberen ze er zo discreet mogelijk over te zijn. Maar dat lukt niet altijd. In hun
biografie uit 1993 over Margherita Sarfatti beschrijven de Amerikaase historici Philip
V. Cannistrano en Brian R. Sullivan een scène die zich afspeelt in 1919. Mussolini
is nog maar net voorman en leider van de fascisten en wordt overal op straat door
veiligheidsagenten gevolgd. Maar Margherita Sarfatti heeft besloten dat Mussolini
de leider van Italië zal worden. De biografie ‘Dux’ die zij later over hem zal schrijven
en waarin ze zowel een intiem portret van hem schildert als hem verheerlijkt als de
nieuwe leider van het herstelde Romeinse Rijk, is er het bewijs van. Maar soms
gaat haar ambitie iets te ver.
In december 1919 heeft Toscanini een jonge Tsjechische violiste horen spelen in
een brasserie in het centrum van Milaan en hij vertelt aan Margherita over dit grote
talent. Zij organiseert meteen een klein huisconcert waar vrienden en bekenden
van de Sarfatti's voor worden uitgenodigd. Behalve Toscanini en zijn zoon zijn
Marinetti, de dichteres Ada Negri en de schrijver Massimo Bontempelli aanwezig.
Mussolini houdt zich verscholen op de achterste rij. De jonge debutante wordt na
haar prachtige spel bejubeld en Margherita moet vervolgens ook naar voren komen
om het applaus in ontvangst te nemen omdat zij deze bijeenkomst georganiseerd
heeft. Als het weer stil is geworden, richt ze het woord tot Mussolini: ‘En zou jij nu
niet iets willen spelen voor ons.’ Mussolini kan zijn verwarring en verbijstering niet
verbergen, en mompelt vaag wat excuses dat hij niet op haar verzoek in kan gaan.
Margherita herhaalt haar verzoek tot grote woede van Mussolini. Hij bijt haar hoorbaar
toe: ‘Hou op, kreng,’ en verlaat woedend de ruimte. Ze heeft de situatie niet goed
ingeschat, of wilde, ten overstaan van haar vrienden, duidelijk maken hoe de
verhoudingen lagen.
Op 14 februari 1926 is er opnieuw een opening van een tentoonstelling van de
Gruppo Novecento in Milaan. Opnieuw voert Mussolini het woord. Honderdveertien
beeldend kunstenaars nemen deel aan de tentoonstelling, een deel van de
kunstwerken zal later te zien zijn op de Wereldtentoonstelling in Parijs. De promotie
van de groep door Margherita Safatti heeft in binnen- en buitenland voor bekendheid
van het begrip ‘Novecento’ gezorgd. De Italiaanse beeldende kunst speelt
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weer een belangrijke rol. Margherita is ambassadrice en iedereen weet dat zij op
de achtergrond de rol van ‘de koningin van Italië’ speelt. Niemand is dan ook
verbaasd als Mussolini, na een paar korte woorden overgaat tot het voordragen van
een passage die Margherita Sarfatti twee dagen daarvoor gepubliceerd heeft in
Popolo d'Italia.
Er is opnieuw geen sprake van Staatskunst. Nadat Mussolini enkele filosofische
gedachten heeft gewijd aan de overeenkomst tussen de Schone Kunsten en het
bedrijven van politiek, (‘politiek is geen wetenschap; net als voor een kunstenaar is
inspiratie en intuïtie van het grootste belang, dus de politiek is een kunst,’) richt hij
zijn aandacht op de exposerende kunstenaars. Het is interessant te zien hoe
Margherita Sarfatti het vraagstuk van de Staatskunst omzeilt. De kunstenaar is vrij,
hij is autonoom, maar hij leeft in zijn eigen tijd, met alle bijzondere kenmerken van
die tijd. Het tijdperk waarin deze kunst tot stand is gekomen is fascistisch, dit feit
zal wel ergens sporen nalaten, maar dat is niet het belangrijkste. Ze schrijft ook
geen kunstkritische theorie voor. Met nadruk wordt gemeld dat er werken van
gevestigde kunstenaars te zien zijn, maar ook van jonge kunstenaars uit de provincie.
Vast staat dat zij ze heeft uitgekozen.
‘Mij is gevraagd of de gebeurtenissen die elk van ons heeft beleefd - oorlog en
fascisme - sporen hebben nagelaten in de hier geëxposeerde werken,’ zegt Benito
Mussolini ‘Ik zou zeggen nee, want behalve het schilderij “A Noi”, is er geen
afbeelding van de historische gebeurtenissen waarvan we getuige waren of waarin
we zelf een rol hebben gespeeld. Toch is er wel een spoor te bekennen van de
afgelopen gebeurtenissen in de geschiedenis. Men moet ze weten te traceren. Deze
schilderkunst, deze beeldhouwkunst is anders dan de kunst van de periode die
hieraan vooraf ging. Men ziet dat hij het resultaat is van een strenge innerlijke
discipline. Men ziet dat het geen product is van een makkelijk ambacht dat in
opdracht wordt uitgevoerd, maar van een volhardende en ook beklemmende
inspanning. Men vindt er de weerslag in terug van ons Italië dat twee oorlogen heeft
meegemaakt, dat geminacht is tijdens de lange disputen van hen die het
democratische geklungel vertegenwoordigen: de schilderkunst en de beeldhouwkunst
die hier wordt getoond zijn sterk zoals het Italië van nu sterk is van geest en van
wilskracht. Inderdaad treffen ons in de getoonde werken de gemeenschappelijke,
karakteristieke elementen: de krachtige en precieze lijnen, de helderheid en de
rijkdom van de kleuren, de plastische kracht van de onderwerpen en de figuren.
Kijkt u naar de stillevens, naar de landschappen, naar de figuren van mannen en
vrouwen, ik kijk en ik zeg: dit beeldhouwwerk, dit schilde-
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rij bevalt me. Omdat ik met vreugde kijk, omdat ik een gevoel van harmonie krijg,
omdat deze creatie in mij leeft en ik mijzelf erin voel leven, dwars door de huivering
die de vereniging met en de verovering van de schoonheid geeft. Ik geloof dat velen
van u mijn oordeel zullen begrijpen wanneer u door de zalen loopt en dat u zult
oordelen dat deze tentoonstelling bijzonder goed getuigt van de zekere toekomst
van de Italiaanse kunst. Ik wil uit het diepst van mijn hart de organisatoren van deze
tentoonstelling bedanken en verklaar hem in de naam van de Koning voor geopend.’
De meeste kunstenaars profiteren stilzwijgend van het gunstige klimaat dat tijdens
het nieuwe regime wordt geschapen voor hun werk, al beklagen sommigen zich dat
‘La Sarfatti’ wel erg nadrukkelijk en alom aanwezig is. Anderen identificeren zich
met het regime. Mario Sironi is een toegewijd fascist en naast zijn beeldend werk
publiceert hij veel over de nieuwe kunst. Hij zoekt een grote helderheid in zijn werk
en vat de kleurvlakken steeds meer op als architectonische elementen. Vooral in
zijn prachtige grootstedelijke landschappen benadert hij het ideaal van de nieuwe
kunst zoals die door Sarfatti werd benoemd. Een gele auto op de hoek van de straat,
de blinde zijmuur van een okeren gebouw als esthetisch element, de schoonheid
van de nieuwe buitenwijken en het industriële terrein als nieuw element van het
stedelijk bestaan, zijn onderwerpen van zijn werk dat ook nu nog verrassend modern
is. Daarnaast is hij actief als illustrator in diverse fascistische kranten en weekbladen
en als ontwerper van propagandistische muurschilderingen die de nieuwe gebouwen
sieren. Maar ook dan blijft hij trouw aan de nieuwe heldere beeldtaal en zoekt hij
verder naar een schilderkunstige oplossing voor zijn opdracht. Nergens is sprake
van een voorgeschreven stijl of heroïsch classicisme.
De invloed van Margherita Sarfatti op Mussolini is groot. Als een van de weinigen
weet zij zijn vertrouwen te behouden, ook als hun lichamelijke liefde al lang bekoeld
is. Mussolini kan, tot het einde toe, alleen met vrouwen een vertrouwensrelatie
hebben. Sarfatti richt zijn nieuwe villa in als hij zich in Rome vestigt en betrekt zelf
een villa vlakbij, zodat ze hem altijd bij kan staan. Hij bespreekt belangrijke
beslissingen met haar en volgt haar adviezen bij het buitenlands beleid. Margherita
spreekt vloeiend Engels, Duits en Frans en voert namens de Duce veel diplomatieke
gesprekken. Ze weet zijn aanvallen van drift te temperen en zorgt ervoor dat hij
beslissingen neemt op een rustiger moment, als zijn woede of steeds groter
wordende paranoïde argwaan zijn verdwenen. Een tijdlang publiceert Mussolini
artikelen in verschillende Ame-
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rikaanse kranten. Het is duidelijk dat zij ze geschreven heeft. Daarnaast blijft ze
voortdurend de nieuwe Italiaanse kunst kopen en propageren in binnen- en
buitenland.
Maar de oppositie tegen haar macht groeit. Niet alleen binnen zijn familie. Zijn
vrouw Rachele heeft ‘die Sarfatti’ getolereerd, maar als zijn dochter Edda met Graaf
Ciano trouwt, neemt zij een deel van de internationale verplichtingen van Margherita
Sarfatti over. Ook binnen de fascistische gelederen wordt aangedrongen op minder
invloed van haar. Margherita verzet zich tegen de toenadering van Italië en Duitsland.
Familieleden en de top van de partij stimuleren de Duce juist. De aanmerkingen op
haar macht en op het feit dat ze joods is worden steeds nadrukkelijker uitgesproken
en gepubliceerd. In 1930 doet de antisemitische fascistenleider Roberto Farinacci
een directe en openlijke aanval op Margherita. Mussolini probeert het te negeren,
maar op de antimodernistische houding van dezelfde Roberto Farinacci heeft hij
geen weerwoord. De keus voor het modernistische station in Florence, dat
nadrukkelijk geïnspireerd is op het werk Le Corbusier, zorgt voor een heftige
discussie in de top van de partij. Het station wordt gebouwd, maar het is een van
de laatste adviezen van Sarfatti die Mussolini opvolgt. Margerita verblijft steeds
vaker in het buitenland. In 1931 verwijdert Mussolini haar uit alle commissies waarvan
ze deel heeft uitgemaakt, hun relatie is volledig bekoeld. Als hij later zijn dagboeken
in bewaring geeft bij zijn zuster Edvige, blijken de pagina's waar de naam van Sarfatti
op voorkomen eruit gescheurd te zijn. Zij heette in die dagboeken ‘Vela’: Zeil,
Grootzeil. Mussolini benoemt zijn zoon in plaats van Margherita Sarfatti bij het blad
‘Gerarchia’, het opinieblad waarin zij haar stukken over de moderne kunst heeft
gepubliceerd. Op veertien juli 1934 ontvangt Il Duce de Führer in Rome, vier dagen
later is Margherita in Rome om haar kunstbezit veilig te stellen.
Op veertien november 1938 gaat Marherita Sarfatti 's nachts de Zwitserse grens
over, vlakbij haar buitenhuis Il Soldo, ten Noorden van Como. Daarvandaan reist
ze met de trein verder naar Parijs waar ze veel vrienden ontmoet zoals Colette en
Jean Cocteau. Haar zoon Amadeo voegt zich bij haar, en reist met haar mee naar
Montevideo, maar haar geliefde dochter Fiametta blijft in Rome. Tijdens haar verblijf
de volgende jaren in Argentinië zal de zorg van Margherita Sarfatti om het lot van
haar joodse kind haar in de greep houden.
In 1947 keert Margherita terug naar Italië. Ze heeft tijdens de oorlog wel gepubliceerd,
maar ze heeft zich nooit uitgelaten over Mussolini, uit angst voor de schade die dit
haar dochter zou kunnen berokkenen. Eenmaal terug stelt ze zich ook terughoudend
op. Het dringt langzaam
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tot haar door wat de antifascistische houding van de Italianen van na de oorlog voor
haar betekent.
Wanneer ze in 1948 de eerste Biënnale na de oorlog in Venetië bezoekt is ze
geschokt. De tentoonstelling vormt een terugblik op het Internationaal Modernisme,
het Franse Impressionisme, de Italiaanse Metafysische schilders onder aanvoering
van Giorgio de Chirico en Giorgio Morandi en het Duitse Expressionisme. De
tentoonstelling wordt voorgesteld als een eerste poging om de Italianen te informeren
over het internationale artistieke erfgoed dat door het Fascisme de laatste twintig
jaar aan de Italiaanse bevolking onthouden werd. Nergens wordt melding gemaakt
van Margherita Sarfatti's inspanningen om het internationaal modernisme te
verdedigen tegen xenofobe Fascisten zoals Farinacci. Wel waren er veel kunstenaars
te zien die tot en met 1930 onder de hoede van Margherita Sarfatti hadden
geëxposeerd. De mythe dat onder het fascisme, zoals onder het Nazisme,
kunstenaars werden gedwongen op een conventionele manier te schilderen werd
hier moedwillig verspreid en niet tegengesproken. Margherita ziet in dat ze niet meer
in een positie is om een weerwoord te geven. Vele van haar oude vrienden keren
zich van haar af. Carlo Levi is een van de weinigen die met haar in gesprek blijven.
Margherita Sarfatti leidt een teruggetrokken leven op ‘Il Soldo’. Ze sterft in 1961.
In 1997 wordt in Palazzo Martinengo in Brescia een tentoonstelling gehouden
met de titel ‘Da Boccione a Sironi, il mondo di Margherita Sarfatti.’ De tentoonstelling
maakt voor het eerst duidelijk dat de mythe van de Biënnale in 1948 vals is.
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Jannetje Koelewijn
De Nederlandse zakenman is geen tiran
In Nederland is maar één zakenman een echte tiran en dat is meneer Peters van
de Minuutsoepfabriek. Hij treedt op in Wiplala weer , een van de eerste kinderboeken
van Annie M.G. Schmidt. Meneer Peters heeft een kamer met zúlk hoog blauw tapijt
en een bureau zo groot als een vliegdekschip. Er staan zes witte telefoons op. Soms
snauwt meneer Peters door alle zes tegelijk.
De secretaris van meneer Peters is meneer Blom, een geleerde die boeken schrijft
over het Byzantijnse rijk en over ‘de psychologie der Kaninefaten’. Maar omdat hij
daar geen geld mee verdient en wel twee kinderen heeft, heeft hij een baan genomen
in de Minuutsoepfabriek.
‘Is meneer Peters aardig?’, vraagt zijn dochter Nella Della als hij voor het eerst
op kantoor is geweest.
‘J-j-ja’, zegt meneer Blom. ‘Wel aardig, maar vaak bars. Heel bars. En erg streng.
Maar je moet denken: een directeur van zo'n grote soepfabriek moet bars en streng
zijn. Want hij is vreselijk belangrijk.’
Op een dag heeft meneer Blom iets heel doms gedaan. Hij merkt het pas als hij
op kantoor komt. Daar moet hij van meneer Peters de advertentie voorlezen die hij
de avond ervoor in de krant heeft gezet.
Meneer Blom: ‘Wie eenmaal onze pruimensoep heeft geproefd, wil nooit meer
andere...’
Meneer Peters onderbreekt hem met snijdende stem. ‘Pruimensoep! Wie heeft
er ooit gehoord van pruimensoep!’
Dat had natuurlijk tomatensoep moeten zijn. Maar meneer Blom is een beetje
verstrooid.
En kijk dan hoe Annie M.G. Schmidt meneer Peters beschrijft. Hij wil meneer
Blom wurgen. Hij zwaait met zijn grote wijsvinger voor meneer Bloms neus. Op het
plaatje bij het verhaal staat hij, groot en dreigend, over een miezerig, klein, trillend
meneertje Blom gebogen. Hij brult. ‘U bent op staande voet ontslagen. U gaat eruit.’
Daarna begint hij te fluisteren. ‘U bent niet alleen ontslagen, u zult mij ook een
schadevergoeding betalen. Ik zal u aanklagen bij het gerecht. U zult mij de hele
schade vergoeden tot aan...’
En dan kan meneer Peters niet verder praten. Hij is veranderd in een
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hond. Een middelgrote, ruige, grijsbruine hond met een borstelige snuit, kwade ogen
en een stompstaart.
Een paar jaar lang schreef ik voor NRC Handelsblad over wat ‘de top van het
Nederlandse zakenleven’ wordt genoemd. De leiders van de grote, aan de beurs
genoteerde ondernemingen. Ik praatte met ze, reed met ze mee in hun auto's, at
met ze in restaurants, bezocht hun partijen, keek hoe ze zich gedroegen. Ik heb
één keer meegemaakt dat een van hen zich zo gedroeg als meneer Peters. Dat
was in dit geval een vrouw en ze heette Nina Brink. Het gebeurde in februari 2001,
een maand voordat het bedrijf van Nina Brink, World Online, naar de beurs zou
gaan. Van een van de bedrijfsleiders mocht ik een paar dagen bij de jongens en
meisjes van de helpdesk zitten. Ik wilde een verhaal schrijven over al die mensen
die in de nieuwe-economieroes die toen heerste een abonnement op internet hadden
genomen, maar geen idee hadden wat ze ermee moesten.
Al snel bleek dat die bedrijfsleider iets heel doms had gedaan. Hij had nooit een
journalist mogen toelaten, zo kort voordat het bedrijf naar de beurs ging. Bankiers
uit Amsterdam, Londen en New York liepen met gekamde haren door het
hoofdkantoor in Nieuwegein en controleerden of er geen koersgevoelige informatie
naar buiten ging. Als een bedrijf naar de beurs gaat, mag niemand meer weten dan
een ander. En mensen die meer weten omdat ze de baas zijn, moeten hun mond
houden.
Een journalist op de werkvloer van World Online, vijf weken voor de grote dag?
Dezelfde bedrijfsleider die toestemming had gegeven belde van het hoofdkantoor
naar de helpdesk, vijfhonderd meter verder op hetzelfde industrieterrein en zei dat
ik onmiddellijk moest vertrekken. Hij deed het op een toon alsof hij de baas was van
alle journalisten van Nederland. ‘Ik wil dat er geen letter over World Online in de
krant komt!’
Ik liep van de helpdesk naar het hoofdkantoor om erover te praten. Ik was nog
niet door de voordeur of ik hoorde op de gang een enorm geschreeuw. Het was
Nina Brink die er net achter was gekomen wat haar bedrijfsleider gedaan had. Haar
stem sloeg over, ze liep te stampvoeten, ze sloeg met de deuren. En iedereen kon
haar zien.
‘Wie haalt het in zijn hoofd om nu...’
‘...’
‘Je maakt het nú in orde, hoor je me. Nú!’
‘...’
‘Binnen vijf minuten. Anders kun je nu meteen gaan.’
Een soapruzie in een soapbedrijf. De bedrijfsleider was twee dagen later zijn baan
kwijt. En Nina Brink een maand later - uitgejouwd door beleggers en door haar eigen
personeel. World Online was voor veel
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geld naar de beurs gegaan, maar het bleek bijna niets waard. Het was van tevoren
al te zien geweest. Aan de slechte stoelen waar de jongens en meisjes van de
helpdesk op zaten. Aan de kantine zonder ramen of zonder frisse lucht waar ze
moesten eten. Aan de bedrijfsleider die niet wist wie hij mocht binnenlaten. Maar
het was vooral te zien geweest aan Nina Brink zelf. Ze kende de ongeschreven
regels voor bazen van Nederlandse ondernemingen niet. Ze had geen idee van wat
ze tegen mensen in haar bedrijf kon zeggen.
Nederlandse zakenmensen brullen nooit, vloeken nooit, laten hun stem nooit
overslaan, smijten niet met vazen of stoelen - in ieder geval niet waar anderen bij
zijn. Ze schelden misschien wel eens hun secretaresse of hun chauffeur uit, maar
alleen als de deur van hun kamer of hun auto goed dicht zit. Nederlandse
zakenmensen zijn beleefd, beschaafd, soft spoken, en zelden openlijk dronken.
Kees Storm, bestuursvoorzitter van verzekeringsmaatschappij Aegon, moest een
keer met het vliegtuig naar Parijs, om daar over te stappen op het vliegtuig naar
Mexico. De dag daarna zou hij teruggaan naar Zwitserland. Maar het hele schema
dreigde in te storten, want het vliegtuig naar Parijs was te laat. Kees Storm vroeg
op Schiphol of hij met een ander vliegtuig mee kon. Maar dat kon niet. En het hoefde
ook niet, zeiden ze op Schiphol. Hij zou zijn aansluiting zéker niet missen. Vijf
minuten voor de landing op Charles de Gaulle kreeg hij te horen dat het vliegtuig
naar Mexico al weg was. Kees Storm ging naar de transferbalie en vroeg of hij
misschien vanuit Barcelona of Madrid naar Mexico kon vliegen. Kon niet, zeiden ze
op Charles de Gaulle. Hij moest zich er maar bij neerleggen dat hij een dag moest
wachten.
Wat deed Kees Storm? Niets. Hij vertelde later: ‘Je mag dan niet onredelijk kwaad
worden, hè. Eigenlijk zou je dat wel willen. Een keer heerlijk vreselijk gaan roepen
en schreeuwen en dat soort dingen. Maar je doet dat niet.’
Nu is er wel groot verschil tussen zakenmensen die zelf hun bedrijf begonnen
zijn en voor een deel nog bezitten, en zakenmensen die door de commissarissen
van een bedrijf zijn benoemd. Het is het verschil tussen ondernemers en
bestuursvoorzitters.
Bestuursvoorzitters zijn nog veel beleefder, beschaafder en meer soft spoken
dan ondernemers. Openlijk dronken zijn ze zeker nooit. Ze zijn vaak zo beleefd en
beschaafd dat ze geen normale mensen meer zijn. Vlak. Kleurloos. En hoe groter
de onderneming waar ze de bestuursvoorzitter van zijn, hoe erger dat wordt.
Neem Maarten van den Bergh, tot twee jaar geleden de bestuursvoorzitter van
Shell. Hij had een grote kamer in het hoofdkantoor in Den Haag, of eigenlijk was
het meer een suite. Een suite die goed zou
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passen bij de alleen heersende president van een middelgroot land in Afrika of
Zuid-Amerika. De wanden waren bekleed met robijnrood leer. De ornamenten langs
raamkozijnen en plafonds waren afgewerkt met bladgoud. Bodes in zwarte rok
schonken koffie in kopjes van het fijnste witte porselein. Onzichtbare secretaresses
in de anti-chambre namen de telefoons al op voordat ze konden rinkelen.
En Maarten van den Bergh, hoe gedroeg hij zich? Liet hij zijn gast meterslang
alleen naar zijn bureau lopen? Bleef hij minutenlang met een nors gezicht in zijn
papieren kijken? Natuurlijk niet. Maarten van den Bergh - grijs haar in een
zijscheiding, hoornen bril met dubbele neusbrug - ontving zijn gast bij de deur,
glimlachend, met een uitgestoken hand. Hij vertelde daarna wat zo zijn bezigheden
waren, als hij aan het werk was. ‘Nou, ik zit dus de hele dag in de auto op weg naar
de volgende vergadering. Wat we doen is heel veel bij elkaar komen, in Londen, in
Den Haag of waar ook ter wereld.’ En dan? ‘We spreken met elkaar en we luisteren.
Je praat over investeringen en resultaten, maar ook over hoe we met elkaar omgaan.’
Nederlandse zakenmensen, of in ieder geval Nederlandse bestuursvoorzitters,
doen en praten in het openbaar als anti-tirannen. Geen ponteneur, geen vertoon
van macht. Kees Storm van Aegon neemt voor miljarden Amerikaanse bedrijven
over. Maar hij vindt daarom niet, zegt hij, dat heel Schiphol en Charles de Gaulle
moeten doen wat hij wil. ‘Ik denk nooit: ik ben de voorzitter, dus moeten mensen
voor mij... Ik denk alleen maar: waarom doen ze hun werk niet goed?’
Pieter Bouw, tot 1997 president-directeur van de KLM, kan praten alsof hij iedere
week de Libelle leest. ‘Laatst raakte ik geboeid door een boek over het verschil
tussen emotie en gevoel. Emotie, dat is jaloezie, wrok, angst. Intuïtie, liefde,
vertrouwen - dat zijn gevoelens. Emoties zijn beperkend, gevoel geeft ruimte. Toen
ik dat las, dacht ik: dat heb ik zo vaak gezien, bij alle reorganisaties die ik heb
doorgevoerd, bij alle alliantie-besprekingen. Je ziet dat in dat soort omstandigheden
emoties heel belangrijk worden. Ik heb mezelf altijd voorgehouden: wat is de angst?
Gaat het om jaloezie, om de macht, om de eer? Ik heb altijd gezegd: maak dat
bespreekbaar. Adresseer die emoties.’
Waarom zijn ze zo?
Niet omdat ze geen macht hebben, want die hebben ze wel. Alleen hebben ze
die maar tijdelijk. En altijd gedeeld. Hoe groter en ouder de onderneming, hoe
tijdelijker en gedeelder. Bij Shell is het helemaal niet de bedoeling dat
bestuursvoorzitters persoonlijkheden zijn. Dat zou maar tot ongelukken leiden. Shell
is groot en oud en al heel lang succesvol. Een bestuursvoorzitter met veel
persoonlijkheid zou op het idee kunnen komen om zijn stempel op de onderneming
te drukken, om de
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onderneming op hem te laten lijken. Shell wil het omgekeerde. Bestuursvoorzitters
moeten lijken op de onderneming. Bestuursvoorzitters worden iedere paar jaar
vervangen, hoe goed ze hun werk ook doen. Bij Shell is er maar één tiran en dat is
Shell zelf.
Cees van der Hoeven, bestuursvoorzitter van Ahold, de moeder van Albert Heijn,
drukte wél zijn stempel: hij maakte van een onderneming die bijna alleen in Nederland
supermarkten had een ‘wereldspeler’. Hij deed dat vooral door heel slim financieel
te opereren. Precies op het goede moment nieuwe aandelen uitgeven. Onder de
beste voorwaarden leningen sluiten. Cees van der Hoeven kon dat doen omdat
Ahold nog niet zo erg groot was toen hij de baas werd. Híj maakte Ahold succesvol.
En hoe groter en succesvoller Ahold werd, hoe meer hij zijn mond ging houden.
Interviews met hem duren bijzonder kort en worden gevuld met lange, trage zinnen
over aandeelhouderswaarde en strategieën voor de toekomst. Op vragen die over
iets anders gaan, geeft hij geen antwoord. Hij legt niet eens uit waarom hij geen
antwoord geeft. Hij glimlacht alleen maar en zwijgt.
Ahold begint ook een tiran te worden. De opvolger van Cees van der Hoeven zal
in het openbaar even vlak en kleurloos zijn als Maarten van den Bergh van Shell.
Geen onverwachte investeringen doen, want dan gaan de aandeelhouders klagen.
Geen aanstoot geven door een mening over iets anders dan Ahold te hebben, want
dan schrikt het publiek. Bestuursvoorzitters delen hun macht met hun
geldverschaffers en de mensen die hun spullen kopen.
Maar kijk dan naar Cees van der Hoeven als hij op een feest is, bijvoorbeeld op
het jaarlijkse kegelavondje van Nederlandse zakenmensen in Klosters, vlak bij
Davos in Zwitserland. In Davos wordt in januari altijd het World Economic Forum
gehouden, een meerdaagse bijeenkomst voor iedereen die zichzelf tot de groten
der aarde rekent. Het kegelavondje, op zondag, wordt georganiseerd door makelaar
Cor van Zadelhoff.
Geen mooiere gelegenheid om te zien hoe de rangorde is onder de Nederlanders.
Eerst gaan ze met z'n allen in de bus, daarna doen ze een paar wedstrijdjes en dan
gaan ze fonduen. Cees van der Hoeven zit altijd aan de tafel waar ook mannen als
Karel Vuursteen van Heineken zitten of vroeger Cor Boonstra van Philips. De minister
van Economische Zaken zit daar ook. Niemand die dat zo regelt, dat gaat vanzelf.
Cees van der Hoeven is een van de door collega's meest bewonderde zakenmensen
van Nederland. En daarom mag híj bij het toetje de microfoon pakken en met zijn
groggy bariton ruige zeemansliedjes zingen. En iedereen lacht en klapt.
Nederlandse zakenmensen vinden Cees van der Hoeven door zijn
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succes bij Ahold bijna ‘een echte ondernemer’. Iemand die grote risico's durft te
nemen - al was het in zijn geval niet met zijn eigen geld. Dat ondernemers anders
zijn bestuursvoorzitters, is te horen aan hoe ze praten.
Ton Risseeuw, door collega's ook zeer bewonderd, kocht begin jaren tachtig een
noodlijdend automatiseringsbedrijf en maakte daar in vijftien jaar ook een
‘wereldspeler’ van: Getronics. Ondernemers, zegt Ton Risseeuw, zijn emotioneler
dan mensen die benoemd zijn. Ze hebben vaak gewaagde beslissingen moeten
nemen, meestal op intuïtie. En met hun bezit en hun reputatie als inzet. Ton
Risseeuw is ook goed in zwijgen, maar toch lang niet zo goed als Cees van der
Hoeven. Hij durft bijvoorbeeld best cynisch te doen, of neerbuigend. Hij laat merken
als hij gekwetst is. Hij vertelde een keer dat hij graag geschiedenisboeken leest,
maar er nooit aan toekomt. ‘Van de tien boeken die ik koop, lees ik er één. De rest
blader ik door en ik denk: mooi boek, het zal me interesseren, ik moet een keer de
tijd vinden...’ Maar waarom gebruikte hij al die uren die hij op de achterbank van
zijn auto doorbracht dan niet om te lezen? Ton Risseeuw keek alsof hij een
kleuterklas moest toespreken. Hij zei: ‘Ik heb altijd heel veel papiertjes die ik moet
lezen en die gaan altijd voor.’ En even later zei hij: ‘Die papiertjes die ik altijd maar
moet lezen, dat vind ik niet leuk. De helft van de dingen die ik doe vind ik niet leuk.’
Ik schreef op wat hij zei en zette het in de krant. Het werd ruzie. Niet met hem,
maar met zijn PR-man. Die vond dat het niet kon, de president-directeur van
Getronics die zo liet merken wat hij dacht. Hij bedoelde: dat verhaal moest vlakker,
kleurlozer. ‘Papiertjes’ - dat was veel te persoonlijk.
Ton Risseeuw werd bij Getronics ‘de generaal’ genoemd. De mensen om hem
heen durfden op het laatst niets meer aan hem te vragen, ze gingen er maar liever
van uit dat hij toch nee zou zeggen. Hij was te weinig anti-tiran, en dat werd een
steeds groter probleem. Het was voor Ton Risseeuw een van de redenen om bij
Getronics weg te gaan. Hij zei dat er ‘een soort mythevorming’ over hem ontstaan
was, over wat hij wel en niet goed zou vinden. Hoe dat kon, begreep hij niet goed.
Hij zei: ‘Het feit dat dit soort dingen op mij geprojecteerd werd, was al voldoende
reden om aan mijn afscheid te gaan denken.’ Het maakte hem niet vrolijk. ‘In andere
culturen worden mensen die lang succesvol zijn heel anders bejegend dan in
Nederland. In dit land moet je om acceptabel te blijven af en toe in het zand bijten.
Zo is het nou eenmaal.’ En: ‘Ik heb het gewoon altijd goed gezien. En dan heb je
een probleem in dit land.’
Ondernemers zijn veel leuker om mee te praten dan bestuursvoorzit-
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ters. Ze proberen wel voorzichtig te zijn, maar het lukt ze nooit. Er komt altijd een
moment dat de trots op wat ze hebben bereikt, of het verdriet om wat is mislukt, het
wint van hun verstand. En dan praten ze als kinderen. Dit is bijvoorbeeld Dirk
Scheringa, vroeger politieman, oprichter en eigenaar van de DSB Groep
(financieringen, verzekeringen) en vele malen miljardair: ‘Ik voel me nog steeds een
kwajongen. Een kwajongen die leiding geeft aan een executive committee van
hoogbegaafde jonge mensen die aan de universiteit hebben gestudeerd en van wie
de meesten een dubbele titel hebben. Ik voel me niet minder dan hen. Ik kijk niet
tegen hen op. Misschien, denk ik wel eens, kijk ik tegen mezelf op. Wie ben ik dat
ik dit mag doen? Ik heb geen universitair onderwijs genoten. Ik ben autodidact. Ik
heb een eigen bank, een eigen verzekeringsmaatschappij - het is niet misselijk.’
En dit is Jan Baan, oprichter van het softwarebedrijf Baan Company - ooit groot,
nu verdwenen: ‘Waarom wil ik vertellen over de fouten die we hebben gemaakt?
Waarom wil ik vertellen wat het met me gedaan heeft? Het is inbreuk op mijn privacy.
Negen van de tien mensen zullen het niet pruimen. Ik loop het gevaar dat ik het
alleen voor mijn ego doe. Maar ik ga er toch over vertellen. Het is voor mij een kans
om te getuigen.’
Een beetje een tiran zou het zijn mond niet uit krijgen.
Zijn er uitzonderingen?
Frans Swarttouw. Die was de benoemde bestuursvoorzitter van Fokker, maar hij
gedroeg zich als een ondernemer. Hij vond dat Nederland ‘de ballen’ moest hebben
om zelf vliegtuigen te bouwen. Het onmogelijke waarmaken, dat vond Swarttouw
spannend. Hij zou de wereld eens wat laten zien. Hij was de man die in 1982 besloot
om de Fokker 50 en de Fokker 100 te gaan maken.
We hebben het geweten. Frans Swarttouw nam zelf geen financieel risico voor
de ontwikkeling van die vliegtuigen. Zijn onderneming ook niet, het meeste geld
kwam van de overheid. Toen de vliegtuigen niet bleken op de brengen wat ze hadden
moeten opbrengen, kon de overheid ook een groot deel van de schulden betalen.
Drie miljard gulden. Maar dat werd pas duidelijk na Fokkers faillissement, in 1996.
In interviews maakte Frans Swarttouw grappen over seks. In het café begon hij
tegen iedere vrouw die hij leuk vond over haar ‘mooie borstjes’. Hij kwam
stomdronken op zijn werk. Of hij kwam dagenlang niet, als het hem uitkwam. Hij
schold ministers uit voor lafaard. Hij ontsloeg iedereen die hem tegensprak. Maar
als de mannen in de fabriek zondagen lang hadden doorgewerkt om een order af
te werken, nam hij ze op zijn schouders en riep dat zij ‘de helden van Nederland’
waren. De fotografen van de Telegraaf waren er altijd bij.
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Van alle zakenmensen in Nederland leek Frans Swarttouw nog het meest op meneer
Peters uit Wiplala weer. Toch bleef hij tot zijn dood een held. Een paar dagen voordat
zijn huisarts hem liet sterven, in januari 1997, werd hij voor de televisie geïnterviewd
door Paul Witteman. Hij had keelkanker, hij kon niet meer goed praten. Maar botte
grappen maken - dat kon hij nog wel.
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Charles Simic
Babyfoto's van beroemde dictators
Het tijdperk van de paardentram;
Van de orgeldraaier en zijn aapje.
Vrouwen met parasols. Kinderen in roeiboten,
Gefotografeerd tegen een kartonnen achtergrond
met een idyllische zonsondergang
Op het kermisterrein waar iedereen ging kijken
Naar het tweekoppige kalf, de dikke dame
Met de baard die de dans der zeven sluiers danste.
Terwijl in India de grote hongersnood woedt...
Voorspellende witte ratten trekken een kaart uit
een schoenendoos
Op het moment dat Edison op zijn gloeilamp broedt
En het eerste model van een naaimachine
Op een handkar wordt afgeleverd
Bij een bescheiden huis met witte schuttingen
in een buitenwijk,
Waar altijd een handvol schattige kleuters
In hun matrozenpakjes poseren voor de camera,
Buiten in de met heesters begroeide tuin.
Bevallige smoeltjes die beschroomd de nieuwe eeuw
Tegemoet lachen. Onschuldig. Waarom ook niet?
Stuk voor stuk lappenpoppen van de époque
Met die bolwangige porseleinen hoofdjes
Die hun lange wimpers neerslaan als je ze neerlegt.
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Op een van die eeuwigdurende schemerige zomeravonden...
Je kunt zelfs de schaduw van het statief zien en
het zwarte doek
Dat getrild moet hebben in de zomerbries.
Je vermoedt dat ze allemaal laat op zijn gebleven
om naar de sterren te turen,
En later naar bed werden gedragen door hun moeders
en oudere zussen,
Terwijl de huisdieren zich koest hielden:
Stamboekteven, zwanger van bloedhonden.

VERTALING: PETER NIJMEIJER
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Willem van Toorn
Aan de lateren
Ik ben er. Ik ben er nog:
kijk op het eerste het beste
plein en je ziet mijn kop
honderdtwintig maal levensgroot
geschilderd op je neerkijken
van de gevel van het hoogste gebouw.
Loop deemoedig naar binnen en in
de hal kijkt mijn beeld je aan
van zijn marmeren sokkel. Ik hoef niet te weten
hoe ze het doen, die schilders
en beeldhouwers, maar mijn ogen
volgen je overal - dat wil zeggen
mijn ogen van steen of verf.
De bedoeling is dat jij voelt
dat ik je altijd waarneem
als een god, maar dan één die bestaat.
Ik ben er nu ik deze brief schrijf.
Open hem pas na mijn dood.
Jazeker, je leest het goed:
dood - ik ben niet zo gek
dat ik droom van onsterfelijkheid
zoals dommere leiders van ooit.
Natuurlijk ga ik dood op een dag.
Ik hoop dat het donker en koud is
met natte sneeuw in de straten
zodat jullie je beroerd voelen
en denken dat mijn verscheiden
de bron is van dat gevoel.
Na een tijd van gepaste rouw
waarin mijn meest getrouwen
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elkaar naar het leven staan,
komt er één boven drijven
die denkt dat mijn laarzen hem passen.
Hij laat al mijn beelden slopen,
maar voordat hij er ook maar één
voor zichzelf heeft kunnen oprichten
zetten jullie hem aan de kant.
Daarna ken je de wereld niet terug.
‘Aarzelend,’ schrijven de kranten
in stompzinnige buitenlanden,
‘worden in H. de eerste stappen
gezet op weg naar de democratie.’
Ze bedoelen dat hun speculanten
hier nu eindelijk geld kunnen steken in
disco's, porno, autostrada's,
etalages vol overbodige onzin, banale
imitaties van de luxe
van een verdwenen burgerij.
Afgelopen het ingehouden praten
op pleinen, overstemd door mijn richtlijnen
uit luidsprekers. Afgelopen
de stille nachten zonder straatverlichting.
Afgelopen de eenvoudige en decente
kleding van scholieren en werkers.
In plaats daarvan geil verlichte
steden vol gekrijs en halfnaakte
vrouwen, zakkenrollers en verslaafden.
Paradijzen van de vrije wil.
Niemand die in het donker
nog een park in durft, de tegennatuurlijkheid
achter struiken, geen hond
die in de tram opstaat voor
oude mensen, oorlogsinvaliden,
alles is te koop, de stomste idioot
doet over alles zijn mond open
want dat is zijn recht.
Tot de dag komt dat de roep
om een man die aan deze tuchteloosheid
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een eind kan maken alles overstemt.
Dan sluiten ze weer de grenzen,
de jeugd moet om acht uur binnen zijn
en de vrouwen bedekken hun schouders.
Dan is er werk aan de winkel
voor de zoons van beeldhouwers en schilders.
Ik weet niet hoeveel zoons ik zelf heb.
Overal in het land waar ik op bezoek kwam
stuurden plaatselijke bureaucraten mij
boerenmeisjes, hun dochters, hun nichtjes
omdat iedereen wist dat ik één ding
nog meer haatte dan de zogenaamde
democratie: alleen in een bed slapen.
Die zoon zal uit de schaduw treden
die volmaakt mijn evenbeeld is.
De sokkels waar laffe bloembakken
mijn plaats hadden ingenomen zullen weer
het beeld dragen van een sterk man
die weet wat goed voor het land is
en wiens ogen jullie zullen volgen
tot in de donkerste hoek.
En de oudsten van jullie zullen weten
dat ik nooit weg ben geweest.
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Giorgio Manganelli
Vraaggesprek met Toetanchamon
A: Neemt u mij niet kwalijk, maar ik weet waarachtig niet hoe ik het woord tot u moet
richten...
B: U bent van oordeel dat u tot mij het woord moet richten?
A: Daarvoor heb ik een ongewone reis ondernomen, die zowel hypothetisch als
bezwaarlijk is.
B: Hypothetisch en bezwaarlijk... die woorden klinken ernstig en vertrouwd...
Waarom wilt u mij spreken? En hoe zou u mij willen aanspreken?
A: U bent vorst geweest en ik zou dus gerechtigd zijn u ‘Majesteit’ te noemen; u
bent hogepriester geweest en ik zou en aanspreektitel mogen gebruiken als ‘Uwe
Zaligheid’, ‘Uwe Heiligheid’ of iets dergelijks... Maar weet u, van uw wereld is er
veel tot ons gekomen, maar niet genoeg om te weten wat het te betekenen had om
toentertijd te leven...
B: In welke hoedanigheid kent u mij? Ik bedoel, ben ik voor u een vorst, een
opperpriester, een magiër, een generaal, een kunstenaar...
A: Uw levenslot is uitzonderlijk geweest: voor ons bent u een gestorvene. Wij
weten niet waarom, maar als gestorvene bent u enkel vermaard doordat u gestorven
bent, ook al weten wij niets van uw dood.
B: Zo is het precies, geloof ik: ik ben een beroemde gestorvene, maar enkel als
gestorvene heb ik bestaansrecht verworven.
A: En toch hebt u een kort en intensief leven geleid: u hebt de Zonnegod van
Echnaton verslagen en Egypte teruggevoerd in de schoot van zijn oude goden, de
goden van Thebe.
B: Vindt u niet dat u overdrijft? Een strijdlustige hogepriester zou ik zijn, een
oorlogszuchtige priester van de oude goden, een wreker van het oude op het
nieuwe... Ik zou een theologisch intens bestaan hebben gehad, nietwaar? Misschien
was het mijn lot om theologisch jurist te zijn, om te betogen en te onderscheiden,
om te argumenteren, om op mijn papyrusrollen de wetten en taken van de godheden
van commentaar te voorzien. Het zou een sierlijk en stilzwijgend spel zijn geweest,
een warwinkel van hiërogliefen, van graffiti... Maar zo is het niet gegaan. Ik ben
geen theoloog geweest, ik was een gehoorzaam kind. Weet
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u op welke leeftijd ik ben gestorven? Toen ik achttien was; en ik ben vanaf mijn
achtste farao geweest. Tien jaar lang. Ze hebben mij van de lawaaiige spelletjes op
de binnenplaatsen en langs de Nijl weggehaald, mij van de ochtendwandelingen
en boottochtjes beroofd; ze hebben me mijn miniatuurscheepjes afgepakt en tot
monarch gemaakt.
A: Tegenwoordig zouden wij dat alles schadelijk voor de opvoeding vinden.
B: U denkt: een buitensporig grote verantwoordelijkheid voor een jongen? Het
trauma van het koningschap? Och, ik weet het niet, maar ik zou het zo zeggen;
koning zijn was een geweldig, omvangrijk, luxueus spel, met gigantische stenen,
obelisken, piramiden, abstracte motieven...
A: Uw gelaat is gesneden in rotsen, in harde steen.
B: Ja, eindeloos vaak. Het gelaat dat u wellicht gezien hebt, maar waarin ik mijzelf
nauwelijks herkende: in profiel en van voren, mager, vriendelijk en broos; ze wisten
dat ze het profiel tekenden van iemand die moest sterven. Een scherp getekend
lichaam, opdat het de poorten, de wilde dieren, de steile paden van ons hiernamaals
zou kunnen passeren: een ziel als een kling, als een mes.
A: Een ingewikkeld, tragisch spel, maar ook een heilig spel.
B: Voor kinderspelen zijn minuscule open ruimten, klei, noten en steentjes nodig...
Mijn spel vereiste vestingmuren, zolderingen van kostbaar hout, volwassen mannen
die mij met pauwenveren koelte toewuifden. In het begin moest ik af en toe lachen.
Toen verging mij het lachen. Ze hulden mij in stijve, ruwe, metaalachtige gewaden:
schitterende gewaden, ongeschikt om te dragen; gewaden die zich niet naar mijn
ledematen plooiden; ze waren niet alleen voor mij onwennig, maar voor elk lichaam.
Pas later heb ik begrepen waarvoor ze dienden, net zoals de enorm lage, zware
zolderingen boven mijn hoofd. Vanaf het ogenblik dat ik monarch werd, begonnen
ze mij op de dood voor te bereiden.
A: Het is dus waar: u bent nooit een vorst geweest zoals de anderen...
B: Nee, beslist niet. Alle anderen waren levenden geweest, vermeende levenden,
en hun was het vergund geweest een lichaam te hebben, kinderkoortsen, beweeglijke
ledematen; kleren waarin ze, althans in hun kinderjaren, konden hollen; zolderingen
die niet op een doodskist zinspeelden. Mij is dat alles niet beschoren geweest, ik
werd gedurende heel mijn korte leven voorbereid op het enige doel dat mij waardig
was en bij mijn positie paste: de dood. En het is aan mijn dood te danken dat ik leef,
voor zover dat mogelijk is op deze plaats.
A: Vijftig jaar geleden...
B: Toe, dat is zo langzamerhand een oude geschiedenis; en het is ook
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mijn hele geschiedenis: de biografie van mijn dood... of zou ik ‘thanatografie’ moeten
zeggen? Voordat mijn graftombe werd ontdekt, de enige van de Egyptische farao's
die intact is gebleven, was ik min of meer onbekend.
A: Uw naam was die van de vorst die naar de cultus van de antieke goden was
teruggekeerd.
B: Maar sinds mijn graftombe is ontdekt, ben ik de vorst van die luxueuze en
onzichtbare rustplaats, nietwaar?
A: Dat is zo. Het lijkt een ongerijmd en tegelijkertijd veelzeggend lot. Waarom is
alleen u een zo weelderige tombe ten deel gevallen? Waarom is alleen deze intact
gebleven? Waarom die gouden kist, de twee vergulde kisten, de stenen sarcofaag?
Waarom uw dodenmasker van goud? Waarom boezemt uw naam nog altijd zoveel
vrees in?
B: Welke naam? Ik had er twee: Toetanchaton, toen men veronderstelde dat ik
de Zonnegod van mijn oom bleef vereren - ik weet niet zeker of het mijn oom was,
maar het kan, kan werkelijk. Daarna, toen ik werd weggerukt van dat altaar, uit die
hoofdstad, die men had laten sterven, werd ik zoals u mij nu kent: Toetanchamon.
Ik had dus twee namen omdat ik twee goden had; waarom en hoe ik echter van
deze ene hemel in de andere terechtkwam, weet ik niet, kan ik mij althans niet
herinneren. Wel herinner ik mij de hoofdstad van de Zonnegod, verlaten en dood,
de brede straten, de tempels, de huizen, een maquette op ware grootte. Ik geloof
niet dat het toeval is dat ik me die hoofdstad herinner: het was mijn eerste ervaring
met de dood, een hemelse, goddelijke, veeleisende dood van tempels en obelisken.
Toen ik naar Thebe terugkeerde, bleef de verlaten hoofdstad in mijn geheugen
gegrift als een gigantisch achtergelaten kadaver: het gemummificeerde en toch nog
altijd stralende kadaver van de zon.
A: Geloofde u dan nog steeds...
B: Wij wisten niet wat ‘geloven’ inhield; ik wist dat ik was grootgebracht door de
handen van een God die gestorven was. U weet hoe bij ons de doden werden
behandeld: ze werden onbeweeglijk, niet langer onderhevig aan ontbinding, ze
waren op hun manier volmaakt. Met hun laag van goud en schitterende stenen
waren ze verblindend, maar koud. Omdat ik voorbestemd was om deze schittering
te laten voortduren wanneer de Zon zou worden gedood, bleef ik aan de metalen
stralen van een in de hemelen dobberend kadaver blootstaan. Toen begon ik
doordrenkt te raken met de dood. Ik was tenger en slank van leden, maar werd ook
zwakker; het bloed stroomde lusteloos door mijn aderen; van een plomp kind werd
ik een in zijn sterfelijke schoonheid schone jongeling. En hiervan waren de
hogepriesters zich bewust.
A: Sindsdien is dus...
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B: U moet niet vergeten dat ik toch een farao ben. Zegt u alstublieft niet dat
Toetanchamon begon te sterven, dat zou platvloers zijn. En van alle farao's was
mijn lotsbestemming het minst platvloers; ook oorlogen winnen, onderworpen volken
uitroeien, piramides oprichten is platvloers, vergeleken bij mijn zo nauwkeurige en
stille lot: als gestorvene mijzelf worden. De hogepriesters veroordeelden mij niet tot
de dood. Zij lieten mij de papieren van de in ere herstelde godheden ondertekenen
en zagen mijn tere, broze handen, bang voor de lucht. Ze bekeken mijn lange, doffe
nagels en glimlachten. Bij elke ondertekening, telkens wanneer ik mijzelf
ondertekende, kwam een van de verdoemde godheden uit zijn schimmige nisgraf
te voorschijn en werd weer levend. Wrokkende gieren, klagende jakhalzen,
nachtelijke scarabeeën.
A: Niemand anders kon dat magische werk volbrengen, dat begrijp ik.
B: Niemand anders, want ik alleen was een magiër, ik alleen was in staat iedere
in ere herstelde godheid het offer van mijn reeds met de dood verzadigde lichaam
te bieden. Ik was het volmaaktste lichaam van heel Egypte.
A: De hogepriesters realiseerden zich dat u door het lot was aangewezen om als
vorst zichzelf te offeren, ter ere van de terugkeer der antieke goden.
B: Ik zou het zo kunnen zeggen: ik werd zo dicht bevolkt door de Zonnegod, en
wel door de gestorven Zonnegod, dat ik zijn kadaver, zijn mummie was geworden;
krachtens mijn lotsbestemming droeg ik de conditie van mummie in mij, ik onthulde
haar, beleefde haar met de dag sterker, geleidelijk, bij toeval, zonder dat ik mij ervan
bewust was, zonder haar te verkiezen, zonder hoop, zonder berusting. Daarom, zo
begreep ik, was ik in die onnatuurlijk stijve en ruwe gewaden gehuld, daarom
bewoonde ik die benauwde vertrekken. Mijn huis was een sarcofaag.
A: De monarch van Egypte was onderhevig aan de duiding van de hogepriesters
en kreeg één enkele taak toebedeeld, een dodelijke taak.
B: Eén, dodelijke taak. Geen enkele andere farao zou daartoe in staat zijn geweest.
Maar de prijs was onmenselijk. Ik was niet menselijk.
A: Wie anders dan de hogepriesters was zich daarvan bewust?
B: Niemand, geloof ik. Maar zij koesterden wat zij hadden ontdekt. Dag na dag,
naarmate de tijd verstreek en ik mij aan de stijfheid van mijn weelderige lijkwade
begon aan te passen, vergezelden ze mij naar mijn einde, mijn wijding. Ik herinner
mij dat ze mij zonderlinge juwelen, onnatuurlijke sieraden in handen gaven, dat ze
mij influisterden op gerieflijke en beangstigende bedden te rusten. Het waren de
voorwerpen van mijn graftombe. Toen ik stierf, was de tombe reeds gereed. Nu
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weet ik dat zij met het graven, met het ophopen van die nachtelijke rijkdom begonnen
op de eerste dag van mijn heerschappij, toen de eerste nagel op de ontrolde papyrus
voor mijn handen spleet. Acht jaar heb ik geheerst; en terwijl ik me door de vertrekken
van mijn paleis bewoog en steeds meer op een schim begon te lijken, werd in het
Dal der Koningsgraven aan mijn laatste rustplaats gewerkt.
A: Overal in Egypte werden kostbare voorwerpen verzameld...
B: De hogepriesters toonden zich dankbaar, zij wisten hoe noodzakelijk en
onvervangbaar ik was. Ze brachten goud en juwelen bijeen; alles wat licht geeft,
werd opgestapeld in het hart van de duisternis, waar het nooit meer zijn verblindende
schittering zou uitzenden; het was slechts een allegorie van de dood van de Zon.
Zij begroeven de Zon en omringden hem met zonnenscherven, want ze lagen alle
tezamen uitgespreid rond mijn ongedeerde en onvruchtbare lichaam. Soms gingen
ze samen met mij de werkzaamheden bezichtigen en lieten toe dat mijn hand
toevallig de voorwerpen aanraakte die in de vertrekken stonden opgesteld. Ik wist
niet dat dit mijn definitieve rustplaats was, maar voelde me bijzonder op mijn gemak;
het was een oord dat ik bij mij vond passen, dat mij zelfs een onbestemde lust om
te spelen gaf. Het zal u zijn opgevallen dat het een rommelige graftombe is. Ze
draagt de sporen van mijn spelen. Maar ze werd, voor zover ik het begrijp, ijlings
gesloten.
A: U kunt dit alles helemaal niet verklaren? Rond die graftombe is een vreemde
legende ontstaan.
B: Dat kon ook niet anders: het was een graftombe van andere aard; het ging niet
om het insluiten van een stoffelijk overschot dat zijn aardse reis had doorlopen, van
begin tot eind; ik stond al aan de kant van de dood, en al stervende kon ik - ik zeg
alleen: kon ik - een nieuwe vitale hoedanigheid verwerven. Om wat voor vitaliteit
het ging, dat wist niemand; maar ik weet zeker dat, naarmate de tekenen van de
dood op mijn lichaam zichtbaarder werden, men mij meer begon te vrezen. Ik werd
in steeds strakkere gewaden gestoken, mij werd onder ceremoniële voorwendselen
verboden om buiten te komen, de heilige voorwerpen aan te raken... Intussen werkte
men koortsachtig aan de graftombe. Er verschenen frescoschilders uit de Nijldelta,
juweliers uit Arabië, geslepen catalogiseurs verzamelden de edelstenen, alle
edelstenen uit onze groeven; als de tijd ontbrak om ze te ordenen, maakte men er
stapels van; ligbanken, houten paarden, hoofdsteunen, scheepsmodellen: al de
ironische symbolen van een leven dat mij was ontzegd, dat van mij was
weggehouden, om te verhinderen dat ik het met mijn handen, gedrenkt in het
ettervocht van de uitgebluste en stralende zon, zou ontheiligen; alle leven werd in
die ruimten geworpen, opdat mijn monsterlijke
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kracht als gestorvene zich daarop kon uitleven, zich eeuwenlang aan deze symbolen,
dit speelgoed, deze achtergelaten voorwerpen kon verzadigen. De doodskisten
hebben ze jaren vóór mijn dood moeten bouwen en gereed houden, wijd openstaand,
gereed om zich onmiddellijk te sluiten... Ik was een zieltogende jongeling, opgesloten
in de binnenvertrekken van het paleis, stond urenlang, zonder mij te verroeren, voor
de beeldhouwers die mij in metaal sneden. Voor welk doel, daarover had ik mijn
vermoedens en toch wist ik het niet. Ik herinner mij de ranke, levende gedaanten
die zich in de gestorven hoofdstad verheugden over de zon, en soms voelde ik een
labiele, machteloze haat tegen deze doodsoefening. Maar mij was geen ander lot
vergund.
A: En uw dood dan? Er wordt van alles beweerd over uw dood...
B: Die ben ik vergeten. Ik weet dat aan mijn verval geen einde leek te komen. De
door mij weer tot leven gewekte goden bezagen mij met haat, want mijn lichaam
werd afgrijselijk misvormd door mijn zonneen dodenlot. Hoewel ik iedere dag verder
afdaalde naar oorden waarin het flakkerende licht steeds minder doordrong, leek
het alsof ik de bodem nooit zou mogen bereiken. Misschien bleef ik iets van dat
onvergeten licht uitstralen. Dikwijls heb ik mij afgevraagd hoe ik ben gestorven.
Omdat zich tussen mij en mijn dood de duistere wand van de in ere herstelde goden
bevindt, kan ik niet meer zien. Ik weet zeker dat ik mijzelf niet heb omgebracht: zo
volstrekt stond ik aan de kant van de dood dat het van ongehoorzaamheid aan mijn
eigen lichaam zou hebben getuigd als ik mijzelf had omgebracht. Misschien werd
ik op een ochtend dood aangetroffen op mijn langgerekte, smalle bed; misschien
viel ik flauw op mijn troon, klampte mij vast aan het valse vaderschap van een krijger
en hield op te bestaan.
A: Velen geloven dat u ter dood bent gebracht...
B: Mijn dood heeft mij nooit ingehaald, mogelijk werden de hogepriesters door
paniek overvallen. Mogelijk begon mijn macht te groeien in de nabijheid van de
dood. Mogelijk hadden degenen die mij als de schrijfpriem van de klerk hadden
gebruikt, begrepen dat mijn taak volbracht was, dat mijn uitgeteerde hardnekkigheid
om niet te sterven gevaarlijk was, omdat ik nog altijd, elke dag meer, een gestorvene
was die weigerde te sterven, weigerde mij terug te trekken. Mogelijk is de behoefte
om mij ter dood te brengen ook spontaan gerezen om de een of andere gevaarlijke
hemelconstellatie uit de weg te ruimen, gevaarlijk, wel te verstaan, niet alleen voor
de anderen, maar ook voor mij, voor de relevantie van mijn lot. Als dat zo is, geloof
ik niet dat ik in het paleis ter dood ben gebracht. Als ik in het paleis ter dood was
gebracht, zou mijn kadaver dagen achtereen ‘buiten’ zijn geweest, en niemand kon
weten wat er dan zou gebeuren, hoe ik dan mijn macht zou uitoefenen.
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Daarom veronderstel ik dat de graftombe gereed was gemaakt, alsook een
laboratorium voor het balsemen van mijn lichaam, en dat ik in mijn tombe werd
omgebracht, zodat mijn afgrijselijke macht terstond in bedwang kon worden
gehouden. Als dat waar is, veronderstel ik dat al degenen die aan mijn lichaam
werkten, gedood zijn omdat zij waarschijnlijk door de zonnemacht van mijn lichaam
waren besmet. Om mij te verlokken en tegelijkertijd als dreigement hebben ze mij
in een gouden sarcofaag opgesloten, en deze in andere sarcofagen, en deze
sarcofagen weer in kisten, opdat ik daarbinnen zou blijven, verloren in die schittering
die alleen holle ogen konden ontcijferen. Ik geloof dat mijn lichaam na mijn dood
nooit meer het zonlicht heeft aanschouwd: de hogepriesters waren er bang voor.
In elk geval staat vast dat ik in allerijl begraven werd in een schitterende graftombe,
een tombe die mij moest verlokken om voor eeuwig daarbinnen opgesloten te blijven.
A: Maar vijftig jaar geleden...
B: U wilt weten hoe het heeft kunnen gebeuren dat mijn graftombe ontdekt werd?
U gelooft niet in het toeval. Ik weet het niet. Het is niet onmogelijk dat mijn lichaam
het vermogen had behouden om boodschappen te zenden. Misschien waren de
wederom verdwenen goden niet meer in staat mij opgesloten te houden. Misschien
wilde ik, laat ons zeggen, verrijzen? Hoe het ook zij, de uitkomst was afschuwelijk.
A: Waarom stierven zij, de ontdekkers van uw graftombe? Hadden de
hogepriesters een gif meebegraven?
B: De hogepriesters hadden ‘mij’ opgesloten. Ik weet niet waarom zij stierven, die
mannen met hun bleke huid, maar er bestaat zoiets als wanhoop van de gestorvenen,
en mijn zenuwen waren dodelijk. Gelooft u niet dat men daaraan kan sterven?
Misschien was het toeval. Hoe het ook zij, de sarcofagen werden, de een na de
ander, verwijderd en tot slot kwam mijn gouden masker te voorschijn. Wat gebeurde
er toen binnen in mij? Herinnerde ik mij de verlaten hoofdstad? De ter dood gebrachte
god? Ach, het was alles ineen een beangstigende, droefgeestige, kinderlijke en
groteske geschiedenis. Zoals u weet, werd mijn graftombe opengebroken en ik juist ik, de broze, door de zon besmette jongeling - werd naar een museum gebracht.
A: Uw graftombe is het wonder van Egypte.
B: Is dat alles wat u weet te zeggen? De opvolger van Echnaton in een museum
en zijn kisten, de sarcofagen, het speelgoed - dat alles is een wonder van het
verleden? Wanneer dat museum 's avonds dichtgaat, weet u dan zeker wat er in
die roerloze glazen kist gebeurt? Ach, niets avontuurlijks. Maar laten wij eens
aannemen dat er nog een beetje levensenergie bewaard is gebleven in de ingevallen
lichamen, in het mijne. In dit lichaam, in deze voorwerpen die u nu door de wereld
laat
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rondreizen, in uw zonloze steden. Gelooft u niet dat ik, Toetanchamon, slechts afval
ben, een uitgedroogd kadaver uit het Egyptische Rijk? Denkt u niet dat mijn kinderlijke
en rimpelige lippen, die al duizenden jaren geen water hebben geproefd, zich zouden
kunnen bewegen, och, even maar - om achter alle nevels, achter de miasmen waarin
u leeft, dat onsterfelijke, ronde kadaver in de hemel aan te roepen? Ik ben gestorven
toen ik achttien was: misschien is nog niet al mijn lust tot spelen verloren gegaan.
uit: Giorgio Manganelli, A e B, ‘Le interviste impossibili’, Rizzoli Editore, Milano 1975
VERTALING: WILFRED ORANJE
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Arjen Mulder
De archaïsche erfenis
‘Een vettig moorden
Zit in de lucht...’
Johnny the SelfKicker

1
Een jaar geleden is mijn vader overleden. Ik zat een paar dagen voor zijn dood
naast zijn bed en voelde de aanwezigheid van zijn God in de ziekenkamer en net
toen ik op het punt stond te gaan bidden, zei hij geërgerd (hij sprak al niet veel meer
toen): ‘Slaap je?’ ‘Nee, nee,’ schrok ik op. Zijn nachten werden steeds onrustiger
en hij vroeg ons, zijn zes kinderen, bij hem te komen waken, bij toerbeurt. 's Ochtends
dronk hij dan in zijn stoel in de woonkamer koffie met iets lekkers en wist de
aanwezige familie aan het schateren te brengen met opmerkingen als: ‘Zo denk je
dat je aan de hemelpoort staat en zo zit je soesjes te eten.’ Ik zou, als laatste in de
eerste reeks nachtwaken, op vrijdagnacht aan zijn bed blijven zitten. Ik las een boek
over de neurologische relatie tussen gevoel en verstand. Halverwege de nacht stond
ik op, hij leek te ontwaken. Ik riep de nachtzuster, en terwijl wij aan zijn bed stonden,
schoot hij overeind en viel terug in zijn kussens. Ik: ‘Is hij dood?’ De zuster: ‘Sst, ga
je familie halen.’
Toen de eerste schrik voorbij was die nacht en ik een ogenblik voor mijzelf had,
bemerkte ik het gevoel te hebben dat God mij een geintje had geflikt. Mijn vader
was al een week bezig dood te gaan en volgens de huisarts was het medisch
gesproken een raadsel dat hij nog steeds leefde. Maar dat hij nu juist moest sterven
terwijl ik bij hem waakte, lezend, ik, voor wie de dood het principieel onbegrijpelijke
en principieel verwerpelijke vertegenwoordigt - ik kon me niet aan de indruk
onttrekken dat Iemand mij hardhandig met mijn neus op de feiten had willen drukken.
Om mij een kans te geven alsnog naar Zijn kant over te lopen. Dat is christendom
uiteindelijk: de belofte dat het aan gene zijde niet is afgelopen maar opnieuw begint
en dat je aan deze zijde dus niet al te triest of al te vrolijk behoort te zijn. Religies
pakken mensen altijd op hun zwakste punten: doodsangst, partnerkeuze, kinderwens.
In de

Raster. Jaargang 2002 (nrs. 97-100)

139
christelijke God geloven betekent aanvaarden dat je doodgaat en die zekerheid
overtreffen met een belofte die tegen elk gezond verstand indruist: dat jij zult blijven
leven.
Op de ochtend na die nacht dat we met z'n allen rond het bed geschaard mijn
vader hadden zien uitdoven, liep ik naar buiten tussen de bomen, de stralende
zomerdag in. En ik merkte het gebed van mijn gereformeerde kindertijd te herhalen,
ik was er geen woord van vergeten: ‘Onze vader die in de hemelen zijt, uw naam
worde geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil geschiede...’ Hé, dacht ik, wacht even.
Het inzicht dat zich toen aan mij voordeed zou ik pas maanden later hardop durven
formuleren. Wie is God? Waar is God een ander woord voor? God is je overleden
vader. En dat geldt voor iedereen die in Hem gelooft, van het begin der tijden tot
nu. Maar toen ik deze intuïtie hardop uitsprak waren we al wekenlang op vakantie
geweest naar een Grieks eiland om bij te komen van de intensieve zomer.
Aldaar had ik een merkwaardige ervaring gehad. Tijdens een wandeling in de
hitte tussen de heuvels liepen we steeds weer hopeloos vast in de prikbosjes, toen
ik opeens wist dat God mij de weg wees: als je dit onooglijke paadje uitloopt en daar
afdaalt door die boomgaard, kom je op de zandweg die in vijf minuten naar jullie
dorpje voert. Alleen, ga je in op dit aanbod, dan zul je de rest van je leven gelovig
moeten blijven. ‘Nee, het loopt dood hier,’ zei ik tegen mijn reisgenoot en we keerden
om, klommen een heel eind terug naar de verlaten autoweg die daar liep en hadden
het geluk dat er na een halfuur een taxi langskwam. We reden via een enorme
omweg over de bergen terug en vanaf die grote hoogte zag ik diep in het dal de
zandweg naar ons dorp liggen, pal achter de boomgaard die mij was aangewezen.
Maar ik had weten te ontkomen, met behulp van moderne techniek en een gevulde
portemonnee. Deze ervaring kristalliseerde zich nog in die taxi uit in de slogan:
‘Don't mess around with religion.’ Waarvan akte.

2
Als in de levende ervaring God je gestorven vader is, wie was dan de historische
God? Ik besloot de bijbel te herlezen. Ik had dat jaren geleden al eens gepoogd,
maar moest toen constateren dat de conditionering uit mijn kindertijd nog zo sterk
was dat er ergens in mijn brein een luikje dichtklapte zodra ik een bijbelwoord hoorde.
Mijn vader las na het warme eten altijd een passage voor uit het Boek en wij kinderen
waren dan verplicht het laatste woord van het gelezene te herhalen. Ik ontwikkelde
het vermogen niet één woord dat hij las bewust te registreren, op het allerlaatste
na. Waarom ik weigerde te luisteren weet ik niet, maar van jongs af aan begreep ik
dat er in het christendom iets zit wat
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een verwoestende werking op mij heeft.
Toen een middelbareschoolvriend zijn eerste kind liet dopen ben ik naar de dienst
geweest (van de Hernhutters, als ik me wel herinner) en toen ik hem en zijn lieve
vrouw hoorde beloven dat zij de wil van hun pasgeboren baby zouden breken zodat
het alleen nog Gods wil zou gehoorzamen, was dat voor mij reden onze vriendschap
voor eens en altijd te beëindigen. Ik heb zelf ook nooit zo'n sterke wil gehad en laat
me gemakkelijk van mijn koers brengen. Van een ik, althans van één ik is niet echt
sprake bij mij. Om mijn vrijheid te behouden heb ik me steeds zoveel mogelijk
afgesloten voor het christelijke deel van mijn opvoeding - anders was ik dominee
of asceet geworden. Ik was ook de eerste thuis die officieel de Kerk verliet.
Na mijn vaders dood bemerkte ik de bijbel wel te kunnen lezen, zij het langzaam.
Ik viel van de ene verbazing in de andere. Niet alleen omdat mijn vader allerlei
expliciete passages over besnijdenissen, incest en verkrachtingen had weggelaten
tijdens het voorlezen (zoveel was blijkbaar wel doorgekomen). Maar vooral omdat
God zo'n totaal ander iemand bleek te zijn dan de combinatie van liefde en dwang
die ik in mij voel als ik aan Hem denk. Keer op keer blijkt Hij een hekel te hebben
aan de mensheid en zijn ergernis te moeten uiten met een zondvloed of Babylonische
spraakverwarring of zwavel- en vuurregen als op Sodom en Gomorra. Anderzijds
heeft hij een zwak voor oplichters (Jakob die Esau zijn vaderlijke zegen ontsteelt)
en moordenaars (Mozes). In Exodus, het tweede bijbelboek, bleef ik vrij snel steken,
want tegen laatstgenoemde, Mozes, ontwikkelde ik zo'n afkeer dat het vooruitzicht
vier hele boeken met hem te moeten optrekken meer was dan ik kon verdragen.
Diagonaal lezend heb ik me er uiteindelijk door heen geworsteld.
Genesis is een roman geconcentreerd rond één familie die we een paar generaties
volgen, waarbij het sociale en politieke panorama van hun wereld zich allengs
ontvouwt: het is een geëngageerde roman. Exodus is eerder een leerboek voor
would-be machthebbers: hoe verwerf je macht, wat doe je met je macht en vooral,
hoe behoud je je macht? Zoek een groep mensen die ontevreden zijn met hun
bestaan. Maak hun duidelijk dat ze terecht zo mopperen en beweer dat jij degene
bent die hen uit hun ellende zal bevrijden, mits ze doen wat jij zegt. Een nadeel van
dit soort machtsverwerving - versus het aangereikt krijgen van de macht via geboorte
of verkiezing - is dat je bij jouw doelgroep precies het trekje versterkt dat ook jouw
macht nadien zal bedreigen: de neiging te gaan morren en twisten. Wanneer zeuren
de eerste keer heeft geholpen (toen jij hen kwam helpen), zal het de volgende keren
ook wel helpen (als jij het voorwerp van hun gesar bent geworden).
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Erfelijke en gekozen macht hebben iets vanzelfsprekends: daar wordt wel op
afgegeven maar niemand is geneigd hier consequenties aan te verbinden. In het
Oostblok hebben ze het lang volgehouden op deze manier, de diverse ‘erfelijke’
partijleiders wier incompetentie van elke voorgevel in elke straat viel af te lezen.
Mozes ziet zich keer op keer verplicht zijn opstandige personeel, of hier: zijn
morrende uitverkoren volk het zwijgen op te leggen. Een extra probleem voor hem
is dat hij bij het veroveren van de macht zijn mensen heeft opgestookt met elk middel
waarmee hij later zelf onderuit gehaald kan worden. Zo laat hij zijn Israëlieten het
zilverwerk van hun Egyptische buren ‘lenen’ terwijl ze zogenaamd voor drie dagen
de woestijn in trekken voor een gebedsdienst; hij tovert zo lang door met vloeistoffen,
dieren, weersverschijnselen en ziekten totdat de magiërs van de farao het nakijken
hebben; hij liegt, hij steelt en hij moordt. Om zijn onderdanen in het gareel te houden
moet hij tot vervelens toe waslijsten met geboden en verboden uitvaardigen om te
voorkomen dat zij gaan doen wat hij zelf zoveel heeft gedaan, en met zulke goede
resultaten. Vandaar: Gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, een tovenares zult
gij niet in leven laten... De tien geboden zouden indrukwekkend zijn geweest als
hun effect niet was bedorven door de kleine lettertjes aan het einde van het contract.
Daarin wordt ook nog even elk eigendom onschendbaar verklaard - Mozes als
vertegenwoordiger van de heersende klasse -, worden allerlei seksuele gedragingen
verboden - Mozes als kleinburger - maar komen ook zulke krankjorume regels voor
als: wat te doen in geval je je dochter als slavin wilt verkopen. En zo gaat het maar
door, bij het minste of geringste wordt de Israëlieten weer zo'n partij Mozaïsche
wetten door de strot geduwd. En zij maar slikken.
Je handhaaft je macht niet via grote lijnen, zoals de tien geboden die voorschrijven.
Je moet uiterst precies zijn in je voorschriften, verboden, verplichtingen, anders
vinden je ondergeschikten altijd wel een gelegenheid om aan de poten onder jouw
stoel te gaan zagen. Sterker nog: hoe gedetailleerder, ja, hoe idioter de eisen die
een machthebber stelt, des te groter de kans dat zijn personeel zich er aan houdt
en al doende ook de hoofdlijnen volgt. ‘Gij zult niet echtbreken’: dat ligt voor de
hand, had je maar niet moeten trouwen. Maar neem deze: ‘Indien een rund een
slaaf of slavin stoot, dan zal hij [de eigenaar van het dier] dertig sikkels zilver aan
de heer van dezen geven, en het rund zal gestenigd worden.’ Met z'n allen een
stotige koe stenigen, dat beeld is zo dwaas dat het onweerstaanbaar is. Dezelfde
methode paste Mozes al toe in Egypte kort voor de uittocht: smeer met een bundel
hysop runderbloed op de deurposten en bovendorpel om te voorkomen dat de
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eerstgeborene door God wordt vermoord. Dat is ook zo'n indrukwekkend, dwaas
beeld: de Israëlieten woonden in Gosen in een getto, wat moesten ze zich nog
onderscheiden van de Egyptenaren?
Bij de tocht van de Israëlieten door de woestijn vormt de episode met het gouden
kalf het omslagpunt in de machtsverhoudingen. Tot dan moet Mozes zich telkens
weer bewijzen en hoeft zijn volk alleen maar achter hem aan te sjokken. Heeft Mozes
eenmaal het beeld van de kalfgod laten smelten en het zijn mensen nota bene laten
opdrinken, dan schroeft hij zijn eisen tot de meest onredelijke hoogten op. In plaats
van hun uitverkiezing en bevrijding te mogen consumeren moeten de Israëlieten er
voortaan voor betalen. Alle rijkdommen dienen te worden ingeleverd ten bate van,
tja, de directeurskamer zou je zeggen, in concreto: de ark, de tafel, de kandelaar,
de tabernakel, het brandofferaltaar, de voorhof, de olie van het licht, de
priesterklederen, het reukofferaltaar, het wasvat, de oliezalf, het reukwerk. En waar
haalt het volk al die kostbaarheden opeens vandaan als ze zo uitgebuit werden in
Egypte? Uit dat geleende Egyptische zilverwerk?
Mozes voor managers. Beroep je bij alle eisen die je aan je ondergeschikten stelt
op je opdrachtgever, een opdrachtgever die jij als enige rechtstreeks te spreken
krijgt. Ander hoog kader krijgt alleen indirecte instructies door - in ‘dromen en
gezichten’ zoals het in de bijbel heet. Jij, de baas, doet ook maar wat je wordt
opgedragen en je probeert er via harde onderhandelingen het beste voor iedereen
uit te slepen, maar ja, op een gegeven moment moet het werk gewoon worden
gedaan. Dus - en dan volgt weer zo'n rij opdrachten (wetten). Schrik er niet voor
terug nu en dan een reorganisatie door te voeren waarbij resterende kritische
stemmen binnen het bedrijf keihard worden weggesaneerd. Mozes laat Korach,
Dathan en Abiram met familie en al levend door de aarde verzwelgen. Bij andere
gelegenheden laat hij vierentwintigduizend werknemers sterven als ze een andere
opdrachtgever willen (Baäl-Peor).
Maar nu komt het. Als je dit soort grove maatregelen met voldoende zichtbare
innerlijke tweestrijd treft, zal het resterende personeel je des te meer op handen
dragen. Van Mozes heet het, nota bene kort voor hij zijn zus Miriam melaatsheid
bezorgt: ‘Mozes nu was een zeer zachtmoedig man, meer dan enig mens op de
aardbodem.’ Dat lijkt een vroeg voorbeeld van het Stockholm-syndroom, waarbij
gegijzelden verliefd worden op hun gijzelnemer, juist omdat die absolute macht over
hen uitoefent. Kortom, het zijn verrassend actuele en bruikbare boeken, Exodus,
Numeri, Deuteronomium. Maar in God geloven ga je er niet van.
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Toen ik in de stadsbibliotheek langs de kast met psychoanalyse liep, viel mijn oog
op De man Mozes en de monotheïstische religie van de door mij ongelezen Sigmund
Freud. Misschien, dacht ik, kan Freud verklaren waarom Mozes me zo tegenstaat.
Naar bleek gaat het hier om een wonderlijk boek. Het bestaat uit drie, telkens langere
essays. In het eerste lanceert Freud niet meer dan een grappig ideetje: Mozes was
geen jood, maar een Egyptische prins. Over alle helden bestaat het verhaal dat ze
van adellijke afkomst zijn, maar als pasgeboren baby aan eenvoudige mensen
worden overgedragen (als vondeling of adoptiekind) om pas veel later, als ze
eenmaal held zijn geworden, hun ware oorsprong te herontdekken. Over Mozes
verhaalt de bijbel precies het tegenovergestelde: hij was eigenlijk een slaaf, maar
werd als vondeling in het Egyptische vorstenhuis opgenomen, om ten slotte toch
nog de bevrijder van zijn slavenvolk te worden. Omdat dit feit de joodse
bijbelschrijvers niet goed uitkwam, aldus Freud, hebben ze het verhaal omgekeerd
en Mozes een lage komaf gegeven in plaats van zijn eigenlijke hoge herkomst. (Het
komt bij Freud niet op dat de Israëlieten een joodse afkomst wel eens hoger zouden
kunnen achten dan welke Egyptische afstamming ook.)
Freud: ‘Een held is wie dapper tegen zijn vader in opstand is gekomen en
uiteindelijk over hem heeft gezegevierd.’ Was Mozes een jood geweest, dan had
hij zich niet om de farao hoeven bekommeren, maar om zijn joodse ouders. En
Freud hervertelt: aan de farao was ooit voorspeld dat een zoon van zijn dochter een
held c.q. vadermoordenaar zou worden. Daarom had de farao het betreffende
kleinkind, Mozes dus, in een kistje in de Nijl laten werpen, waaruit het door joodse
mensen was gered. Ondanks zichzelf was de laaggeplaatste Mozes vervolgens
tegen zijn hooggeplaatste, echte vader in opstand gekomen ten bate van de
Israëlieten, en zo was hij alsnog een ware held geworden. Zijn vader zou hij
uiteindelijk laten verdrinken in de Schelfzee (een detail waar Freud niet op ingaat).
Als lezer vraag je je bij dit alles onwillekeurig af: ja, en? Wat wil Freud hiermee
zeggen? In het tweede essay gaat Freud een stap verder. Indien Mozes een
Egyptenaar was, dan was God een Egyptische god. Welke precies? Egypte heeft
slechts eenmaal een monotheïstische god gekend en dat was Aton, de zonnegod,
uit de korte regeerperiode van Ichnaton (koning Amenhotep III uit de achttiende
dynastie, ook bekend als Akhnaton). Ichnaton pakte met harde hand het Egyptische
veelgodendom aan ter meerdere glorie van de ene, onzichtbare god - die hij als
concessie aan het eenvoudige volk gelijkstelde aan de zon - en liet een nieuwe
hoofdstad ter ere van die enig God bouwen, Achetaton. Na
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Ichnatons dood brak er een tijd van anarchie en verval aan, mogelijk op instigatie
van de door Ichnaton onderdrukte oude priesterkaste. Elk spoor van Ichnaton en
vooral van Aton werd met grof geweld uitgewist, de stad Achetaton verwoest en de
oorspronkelijke hoofdstad Thebe in ere hersteld.
Mozes nu was een aanhanger, misschien zelfs een priester van Aton geweest
en ontdekte na het neerslaan van zijn religie alsnog een mogelijkheid zijn onderdrukte
godsdienst uit te dragen: door de Israëlieten tot Atons uitverkoren volk uit te roepen
en met hen weg te trekken om ergens voorbij de woestijn opnieuw te beginnen. In
de joodse geloofsbelijdenis - ‘Schema Jisroel Adonai Elohenu Adonai Echod’, ‘Hoor,
Israël, de Here onze God is een enig God’ - hoort Freud in ‘Adonai’ het Egyptische
Aton nagalmen. Wil Freud, vraagt de lezer zich af, soms zelf een held worden en
zijn joodse vader c.q. afkomst vermoorden, eerst door aan te tonen dat de redder
van het joodse volk geen jood was, en vervolgens door te bewijzen dat de god van
de joden, aan wie ze hun uitverkorenheid en identiteit te danken hebben, geen eigen
maar een Egyptische uitvinding was? De essays vormen heerlijke lectuur, maar
waar is het Freud nu toch om te doen? Dan komt de aap uit de mouw.
Een lang citaat: ‘Mozes, afkomstig uit de school van Ichnaton, bediende zich van
dezelfde methoden als de koning, hij legde het volk dwingend zijn geloof op. Zowel
Mozes als Ichnaton was het lot beschoren dat alle verlichte despoten wacht. Het
joodse volk van Mozes was even weinig in staat een zo hoog vergeestelijkte traditie
te verdragen en een leniging van zijn behoeften te vinden in wat ze te bieden had,
als de Egyptenaren onder de achttiende dynastie. In beide gevallen gebeurde
hetzelfde, degenen die bevoogd en tekort gedaan waren, kwamen in opstand en
wierpen de last van de hun opgelegde religie af. Maar terwijl de gedweeë
Egyptenaren hiermee wachtten totdat het lot de sacrosancte persoon van de farao
had geëlimineerd, namen de wilde Semieten het lot in eigen hand en ruimden de
tiran uit de weg.’
De joden hebben hun bevrijder, de tiran Mozes, vermoord omdat zijn geloof hun
te hoog was gegrepen. Dit verhaal komt niet in de bijbel voor, maar dat is geen
toeval. Het is alsof Freud de les van de Mozaïsche wetten heeft geleerd en weet
dat je des te overtuigender, althans meeslepender overkomt naarmate je
onwaarschijnlijker en krankjorummer bent. De joden hebben nadien de pijnlijke
herinnering aan de moord op Mozes in de woestijn verhuld in het verhaal dat Mozes
het beloofde land nooit heeft betreden omdat hij Gods toorn had gewekt vanwege
een of ander akkefietje met een staf en een steenrots. Daarna hebben de joden de
hoog vergeestelijkte Mozaïsche God laten versmel-
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ten met een ruige plaatselijke vulkaangod van stammen uit de Sinaï - ene Jahve of
Jahwe - achter wiens naam de resterende Aton-priesters, de levieten, hun eigen
godheid verstopten om zo hun geloofsregels des te krachtiger te kunnen
doordrukken. Dat de moord op Mozes niet in de bijbel voorkomt heeft als reden dat
het bijbelverhaal het compromis is dat de Aton- en Jahve-priesters wisten te bereiken
over de vraag wiens god waar welke prestaties had geleverd.
Was Freud, meende ik me opeens te herinneren, niet degene die aantoonde dat
hallucineren een gebruikelijker manier van waarnemen is dan uit je doppen kijken?
Maakt hij hier van dat inzicht gebruik om zich zelf eens aan een delirium te buiten
te gaan? Maar waarom? In het derde, langste essay van De man Mozes poogt
Freud een alomvattende psychoanalytische verklaring te geven voor het
monotheïsme van de joden. In de inleiding meldt de schrijver dat hij intussen in 1938
uit Wenen heeft moeten wegvluchten vanwege de Duitse invasie en de daarmee
verbonden gevaren voor zichzelf als jood. Dit derde essay schrijft hij daarom in
Engeland, waar hij zijn boodschap, anders dan in het katholieke Oostenrijk, wel
hardop durft uit te spreken. Het verhaal van de moord op Mozes, de oervader van
het joodse volk, hangt samen met het oorsprongsverhaal van alle godsdiensten ter
wereld, te beginnen bij het totemisme. Ooit, in de prehistorie, plachten wij mensen
de vader van de oerhorden waarin wij toen leefden te vermoorden als zijn tijd daar
was, waarna wij zoons het bewind gezamenlijk overnamen. Uit schrik om de moord
die we met z'n allen hadden gepleegd, begonnen we onze vader als totem c.q. god
te vereren met zoenoffers en regels omtrent seksuele ontzeggingen ten opzichte
van wat eerst zijn en nu onze vrouwen en dochters waren.
De verdrongen moord op Mozes, aldus Freud, was zelf al een terugkeer van een
veel oudere verdrongen moord. God is de vermoorde oervader. De herinnering aan
de oorspronkelijke doodslag waarmee elk godsdienstig besef begint, dragen de
christenen mee in hun idee van de erfzonde: je bent al schuldig bij je geboorte.
Waaraan? Paulus was de eerste die begreep welke taboe verklaarde zekerheid
achter het christelijk geloof schuilging: ‘Wij zijn zo ongelukkig omdat wij god de vader
hebben gedood.’ De kracht van het nieuwtestamentische christendom is dat Jezus,
de zoon van God, de schuld voor de oermoord op zijn Vader op zijn schouders heeft
genomen en ervoor heeft geboet met zijn leven. Daarom zijn de gelovigen ‘verlost’.
Freud mag de indruk maken mesjogge te zijn, dat ongelukkige bewustzijn onder
het geloof herken ik maar al te goed uit mijn jeugd. De belangrijkste reden dat ik de
Kerk verliet was dat de christelijke levenshouding gebaseerd is op het besef dat het
leven op aarde niet deugt, dat
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er iets fundamenteel mis mee is, dat het eigenlijk heel triest is en alleen te verdragen
met het geloof dat iemand ooit ongevraagd de schuld voor alle ellende op zich heeft
genomen waardoor wij gered zijn. Ik vond het leven op aarde op zich al in orde, je
hoefde er niet uit gered te worden. Zoals ik het toentertijd uitdrukte: ‘Het leven is
vol.’ Het derde essay van Freud is een grootse, tragische tekst. Freud weet dat hij
een werkelijke ervaring aan de haak heeft die hem klaarblijkelijk zijn leven lang is
blijven achtervolgen, want nu, kort voor zijn dood (die indruk maakt hij althans) is
hij er nog niet klaar mee en moet hij haar dwingende kracht nog altijd wegredeneren.
Maar dat wil niet lukken, al haalt hij er de hele psychoanalyse van ik en es en
boven-ik, van driftverzaking en verdringing en verschuiving en casus zus en zo bij.
Freud geeft zelf ruiterlijk toe dat hij zijn theorie bij elkaar heeft gefantaseerd: ‘Als
men terdege beseft dat een methode als de onze - waarbij wij van de overgeleverde
stof accepteren wat wij bruikbaar achten, verwerpen wat ons niet goed uitkomt en
de afzonderlijke stukken al naar de psychologische waarschijnlijkheid combineren
-, dat zulk een techniek geen zekerheid biedt de waarheid te vinden, dan vraagt
men terecht waartoe men zulks eigenlijk onderneemt. Het antwoord beroept zich
op de uitkomst ervan.’ Dus: ik doe maar wat met mijn bronnen, zolang het
eindresultaat me maar bevalt. Anders gezegd: ik schrijf fictie, literatuur. Ik schrijf
voor mijzelf alleen, zegt Freud. En als lezer vind ik dat acceptabel: iedereen die de
bijbel leest haalt er de stukken uit waar men wat mee kan en slaat de stukken over
die niet goed uitkomen. Geloof is je hoogst persoonlijke sample uit Gods woord.
Maar wat het bij Freud zo tragisch maakt, is dat hij zelf de uitkomst van zijn
theorievorming verwerpt. ‘Aan alles wat te maken heeft met het ontstaan van een
religie, zeker ook van de joodse, kleeft iets groots, dat door onze verklaringen tot
dusver niet wordt gedekt.’ Anders gezegd: aan mijn verklaringen kleeft iets kleins.
De psychoanalyse zou eigenlijk net zoiets groots als de (joodse) religie moeten zijn.
Maar dat is ze niet.
Tragisch is niet dat de psychoanalyse tekortschiet, dat maakt haar juist sympathiek.
Tragisch is dat Freud in het geloof van zijn jeugd iets groots heeft ervaren, iets door
en door wijs en goeds. Maar wat dat is, daar kan hij niet de vinger achter krijgen
met alle intellectuele exercities waartoe hij bij machte is. Freud is daar onthutsend
eerlijk over: ‘Hoe benijdenswaard vinden wij, arm in het geloof, de onderzoekers
die van het bestaan van een opperwezen overtuigd zijn! Voor deze grote geest
behelst de wereld geen problemen, want hij heeft alles wat in haar is geschapen.
Hoe alomvattend, uitputtend en definitief zijn de doctrines van de gelovigen,
vergeleken bij de moeizame, armzalige en brok-
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kelige verklaringspogingen die het uiterste zijn van wat wij tot stand brengen! De
goddelijke geest, die zelf het ideaal van ethische volmaaktheid is, heeft de mensen
de kennis van dit ideaal ingeprent, en tegelijk de drang om hun wezen aan het ideaal
aan te passen. Zij bespeuren onmiddellijk wat hoger en edeler, wat lager en gemener
is. Dit alles is zo eenvoudig en onwankelbaar vastgelegd. Wij kunnen het alleen
maar betreuren indien bepaalde levenservaringen en observaties van de wereld
het ons onmogelijk maken de premisse van zulk een opperwezen te aanvaarden.’
Had ik maar kunnen geloven! zegt Freud. Had ik maar beter leren hallucineren!
Sigmund Freud, beste man, aanvaard dit eerbewijs van een mede(on)gelovige voor
de ‘roes van ootmoed tegenover god’ zoals u het zelf noemde. Ook ik geloof dat er
iets groots zit in het geloof, en ook ik heb ontdekt dat als je dat wilt vinden je niet bij
de gelovigen moet zijn.

4
God is je overleden vader, was mijn inzicht. Freud maakte daarvan: God is je
vermoorde vader. Ik vermoed dat Freud te zeer heeft toegegeven aan de drang om
een leven dat hij dodelijk saai moet hebben gevonden, de moeite waard te maken
door er spannende theorieën over op te stellen. Een natuurlijke dood is een weinig
verheffend iets, niet iets lelijks of engs, niet iets heroïsch of dramatisch, meer iets
normaals - al kan degene die sterft het onvermijdelijke wel met een heroïsche
gelatenheid aanvaarden om dan zijn geliefden nog eenmaal en onverwrongen te
kunnen tonen hoeveel hij van hen houdt, c.q. heeft gehouden. Macht is niets, het
bestaat alleen voor wie erin gelooft. Daarom gaat geloof ook altijd over macht. De
machthebber behoudt zijn macht zolang zijn onderdanen geloven dat hij de macht
heeft. Vallen ze af van hun geloof, dan is hij zijn macht kwijt. Zie nogmaals voorheen
het Oostblok. Maar liefde is wel iets. Wat er sterft als je vader sterft, is zijn macht,
niet zijn liefde. Van die liefde kun je God maken.
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Erik van Ree
Nieuwjaarsdag 1953, 's ochtends vijf uur
De bejaarde leider knoopt zijn tuniek los en trekt zijn versleten laarzen van zijn
pijnlijke voeten. Eenmaal uitgekleed gaat hij op zijn bed liggen, maar hij kan de
slaap niet vatten.
‘... destijds hoopten Molotov en ik dat het zo genoeg was geweest. We hadden
het land schoon geveegd. Zo iets zou nooit meer nodig zijn, dacht ik. Maar de
schoften kruipen weer uit hun holen, en zelfs hij zinkt af naar het kamp van de
contrarevolutie. Alleen al bij de gedachte aan die bommenwerpers krijgen ze slappe
knieën. Terwijl de Amerikanen niet eens kunnen vechten! Handelaren zijn het. De
Duitsers hadden Frankrijk in twintig dagen ingepakt, maar zij hebben nu al weer
jaren nodig voor Korea. Ze denken de wereld te veroveren met nylonkousen,
sigaretten en liflaf. Slampampers, ze hopen de klus te klaren met hun luchtmacht
en hun atoombommen - zolang er maar niemand van hun eigen mensen sneuvelt!
Ach, ach, we kunnen onze moedertjes toch geen verdriet doen...?
Waar zijn ze bang voor, die zogenaamde kameraden? Katjes zijn het. Molotov
heeft te veel geluisterd naar Golda Meir en die joodse teef van hem. Alle joden zijn
nationalisten, zei ik een paar dagen geleden nog, ik meen op het presidium (het
“presidium” ..., laat me niet lachen trouwens!). Misschien was dat overdreven - ook
kameraad Stalin laat zich wel eens gaan. Kaganovitsj heeft toch jarenlang goed
gewerkt, alhoewel hij destijds al te veel begrip kon opbrengen voor dat trotskistische
tuig. Maar de meeste joden zijn beslist agenten van de Amerikaanse
inlichtingendienst. En als ze het niet zijn, dan zouden ze het maar wat graag willen!
In de Verenigde Staten ben je snel rijk, denken ze, sneller dan in onze eigen
Sovjetunie. Volkerenvrienschap en patriottisme, staatszin - daar hebben ze nog
nooit van gehoord.
Ik heb ze nooit vertrouwd, maar dit had ik toch niet verwacht - dat die artsenbende
het aan zou durven om onze leiders om te leggen. Wat een smerige gluiperds! We
hebben twee ogen maar we hebben er minstens vier nodig. Misschien heb zelfs ik
na de oorlog de waakzaamheid laten verslappen. Duizelig van mijn eigen successen?
Ze zeggen wel dat ik harder ben dan Lenin, maar hij was van ijzer. Reken maar dat
ie
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die halfmensjewistische bende net zo hard had aangepakt. Alhoewel, zelfs Lenin
had zijn momenten van zwakte. In 1922 had ik zogenaamd geen begrip voor de
tere Georgische ziel. Vertel mij wat over de Georgische ziel! De zweep erover! Zelfs
Lenin kon het niet laten te vallen voor het fraaie gebaar: “geen enkel compromis”
mochten we in 1917 sluiten. Waarom eigenlijk niet? Komsomolgebroddel,
getuigenispolitiek, een bolsjewiek onwaardig.
Ik vraag me wel eens af of ons volk de kracht zal hebben om het vaandel hoog
te houden. De Europese arbeiders waren vijftig jaar geleden al omgekocht, gevallen
voor de verlokkingen van de zogenaamde democratie. Ons volk staat een kop hoger
- zo veel staat wel vast. Die pederasten die in Londen en Parijs voor geleerden
willen doorgaan zijn geen knip voor hun neus waard. Onze Lomonosovs en
Mendelejevs waren de Europeanen destijds al ver voorbij. Doorzettingsvermogen,
kracht, hardheid, fanatiek enthousiasme - dat is het Russische volk. Wat een heerlijk
volk! Maar elke vis rot vanaf de kop. Kijk naar de tsaren: behalve Ivan was het een
bende strooplikkende jaknikkers, slaafse kruipers voor het Westen. Is het niet ten
hemel schreiend: de Grote Peter, een man van talent en met voortreffelijke ideeën,
wendt zijn krachten aan om Duitsers en Hollanders aan te trekken! Techniek en
organisatie, dat was hard nodig, - maar verder konden we het toch wel zelf? Komen
we daar dan nooit van af, van dat weerzinwekkende gebrek aan karakter?
Ik heb altijd gedacht, en nog zie ik het zo, dat het Marxisme de redding van ons
land is. Eigendom in één hand, planning, weg met de kapitalistische chaos, de
slapte, de decadente elite. Maak ze maar af: de plutocraten die zwelgen in rijkdom,
maar hun eigen volk - hun eigen moeder nog - glad vergeten. In de loop van de
jaren heb ik wel wat van mijn communistische vuur verloren. Ook de klassenstrijd
heeft zijn grenzen - ik erken dat nu. Als ik dat werkje van mij uit 1904 herlees: wat
een simplistisch gebazel - ronduit nationaal nihilisme! Die linkse schreeuwlelijken
zien het niet, maar zonder traditie en patriottisme kunnen we niet. Toch is één ding
zeker als een huis: vroeg of laat is er niet aan te ontkomen - de kapitalisten moeten
geliquideerd. Dat is de fout van leiders als Roosevelt en Hitler geweest, ze hebben
de bankiers en de koelakken laten leven.
Volgens mij snappen ze het niet, onze geachte slapjanuskameraden, de Thorezzen
en Togliatti's. Ik zeg het ze telkens weer: speel het democratische spelletje vooral
mee. Helaas verwachten de “beschaafde” arbeiders dat van ons. Maar houd je
wapens achter en bereid je voor op een meedogenloze eindstrijd. Het bloed zal nog
in stromen vloeien, we zullen nog over bergen lijken moeten stappen voor we er
zijn. Ja, ja, ka-
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meraad Stalin, knikken ze me dan toe. Maar ik zie het in hun ogen, ik herken die
dubbelhartige blik van de humanistische kleinburger. Ze geloven er niet meer in.
Voor mij mogen ze op het pluche, hoor, maar zelfs een blinde ziet dat Wall Street
zich nooit naar een communistisch gezag zal voegen. Katjes zijn het! Wat zal er
van ons worden als ik er niet meer ben? De zionisten zullen alle kans krijgen om
hun spelletje uit te spelen. Onze Russische mensen zijn te zachtmoedig, ze laten
zich het beleg nog van het brood eten. Zal mijn werk voor niets zijn geweest? Zal
Lenins vaandel dan vallen?’
De leider schiet verschrikt overeind, staat op en steekt een sigaret op. Driftig zuigt
hij de rook in. ‘Ik dacht dat we de klus in 1938 hadden geklaard. Het was volbracht.
We waren gereed voor de volgende stap: de uitbreiding van het socialistische kamp.
Met een eengemaakt achterland op weg naar de communistische overwinning. Als
die megalomane gek, die Germaanse brulaap, ons niet had aangevallen toen ie
nog niet eens klaar was met Engeland, als we nog een jaartje de tijd hadden gehad,
hadden wij hem vóór kunnen zijn. Binnen een paar maanden hadden we aan de
Rijn gestaan, en hadden we ons met de Franse partizanen kunnen verenigen.
Kapitalisme kaput! Het heeft niet zo mogen zijn. De mensheid moet weer wachten
op een nieuwe kans, misschien nog wel vijftien of twintig jaar.
Maar goed, we hebben ze in elk geval wel te grazen genomen, die schoften die
zich aan de imperialisten hadden verkocht. We hebben ze genekt voor ze ons
konden nekken. Ze dachten dat ze ongestraft onze mijnen konden laten instorten,
onze schrijvers vergiftigen en ons land verdelen onder de hoogste bieders. Maar
wat hebben ze zich vergist in kameraad Stalin! Ik heb die bende halfmensjewistische
smeerlappen nooit vertrouwd, en wat heb ik gelijk gekregen! Liegen, draaien, slijmen,
halfhartige praatjes - kameraad Stalin voor, kameraad Stalin na. We hebben zo'n
spijt, vertrouw ons toch, Koba, je kent me toch... Maar ondertussen!
Welbeschouwd was de sluipmoord op kameraad Kirov geen verrassing. Een dam
bouw je met zijn tienduizenden, maar één saboteur is genoeg om hem op te blazen.
Neem een gewone schoonmaakster, zoals er zo vele rondlopen in het Kremlin. We
kennen ze niet eens. Ze hoeven maar gif onder mijn kussen te leggen, ik ga slapen
en een paar dagen later is het gebeurd. Het is zo makkelijk om mensen in te palmen.
Wie geeft er werkelijk om de zaak? Neem die oude Jenoekidze, die goorlap met
zijn meisjes en zijn hoeren... en zo iemand was verantwoordelijk voor de veiligheid
van het Kremlin! Wat een grap!
We hebben ze gedwongen hun smerige spelletjes te onthullen. Wie niet wou
spreken hebben we de bek opengebroken tot het bloed eruit
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lekte. Dat hadden ze niet verwacht, die zogenaamde helden van de tsaristische
gevangenissen. Ze dachten weer in zo'n “universiteit” terecht te komen, waar ze fijn
konden lezen en debatteren. Maar bekend hebben ze, allemaal - en hun gerechte
straf zijn ze niet ontlopen. Met tienduizenden hebben we de trotskistenvriendjes
afgeslacht, al die verraders die hun gekwetste ikjes boven de partij stelden, die vijfde
kolonne van overlopers en defaitisten die dachten dat de partij een familiefeestje is
in plaats van de stalen vuist van de arbeidersklasse. Al die Boecharins, Zinovjevs,
Jagoda's en zelfs die smeerlap, die doortrapte mooiprater en fraseur, die Mexicaanse
Judas die zijn complotten met Hess en Franco smeedde, heeft zijn trekken thuis
gekregen. Pats - en afgelopen was het.
Volgens mijn opgaven hebben we er destijds zevenhonderdduizend opgeruimd,
maar we zijn er alleen maar sterker op geworden - trotser, fierder. De Rus heeft zijn
rug kunnen rechten nadat we die Koreanen en die Polen een toontje lager hebben
laten zingen. De enige betrouwbare Duitser is trouwens Wilhelm Pieck.’

Enigszins tot rust gekomen drukt Jozef Stalin zijn sigaret uit en gaat weer liggen,
hij trekt de dunne deken over zich heen en tuurt door de duisternis naar het plafond.
‘Niemand is ooit zo hoog gestegen als ik. Wat een duizelingwekkende opmars is
het geweest, Soso van de dorpsschool, koorknaapje, stel je voor! Kameraad Lenin
herkende mij - hij wel. Hij heeft het mij geleerd: kaders moet je zorgzaam opkweken,
van onderaf, als een liefdevolle tuinman - zoals hij mij heeft gepromoveerd - anders
gaan ze rotten. Die bende om hem heen, die emigranten, slangen en nepleiders
hebben mij altijd onderschat - tot het te laat was. Wat heb ik ze in het stof laten
bijten! Stof gevreten hebben ze, met bakken tegelijk. Wat keken ze op hun neus
toen ik, en de kameraden Molotov, Vorosjilov, Mikojan, de bescheiden middenkaders,
ze opeens voorbij waren! Gedaan was het met die quasi-intellectuele redenaars en
Marxistische geleerden.
Maar toch is een leider maar zo sterk als de partij, de klasse, het volk dat hij
vertegenwoordigt. Ze kunnen wel overal metershoge portretten van mij ophangen,
en de Pravda vol bespottelijke jubelzangen over mijn historische verdiensten zetten
- maar hoeveel van al die hallelujaroepers geloven nog werkelijk in de zaak? Hoeveel
van mijn bewonderaars spreken niet met een dubbele tong, en zien kameraad Stalin
liever dood dan levend? Ooit brandde Tito ook wierook voor mijn beeltenis, maar
toen die gladjanus met zijn carnavalsuniform de kans kreeg, deserteerde hij meteen.
Is Mao soms meer te vertrouwen? Wat is het
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Marxisme van die Chinese boerenpummel eigenlijk waard - volgens mij wil ie keizer
worden, met een eigen cultus. Weer zal de klassenstrijd zijn loop moeten hebben,
weer moet ik eindeloos veel schurken hun maskers afrukken. Ik kan ze niet meer
tellen.
Houdt het dan nooit op? Het is Hercules wel gelukt, maar hoeveel koppen ik mijn
hydra ook afhak, de klassenvijand laat niet af. Hoe meer koppen ik afhak, hoe sneller
ze weer aangroeien! Hoe meer smeerlappen het loodje leggen hoe meer er bijkomen.
Het lijkt wel een wet van de geschiedenis. Hé, haal de fanfare: kameraad Stalin
heeft een nieuwe “historische wet” ontdekt...! Ik walg van alles. Nadja heeft me
verraden, Jakob heeft het ook geprobeerd, maar dat wanproduct (mijn eigen zoon,
hoe is het mogelijk!) was nog te stom om zich fatsoenlijk een kogel door zijn kop te
kunnen jagen. Een deserteur, een fluim: de zoon van Stalin laat zich door de
Wehrmacht pakken! Kunnen ze nog wat foto's van hem uitstrooien boven onze
troepen! Niks aan verloren, een mislukkeling. Van je familie moet je het maar hebben!
En wat moet ik in godsnaam met die vette protsers om me heen, met hun dikke
pensen uit hun broek barstend en het angstzweet op hun voorhoofd als ik achter
ze ga staan? Elke avond, elke nacht weer diezelfde optocht: Georgi, Lavrenti, Nikita,
daar zijn ze weer - vullis en oplichters. God, wat ben ik oud, ik ben moe. Ik weet
niet of ik het nog op kan brengen - nog een keer er tegenaan. Mijn botten knarsen
en zelfs mijn tuin geeft me geen vreugde meer. Soms verlang ik naar toen, in Gori,
klauteren over de rotsen, omhoog...’
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Piet Meeuse
Testament van een tycoon
Wat je ook van Max Molenaar kon zeggen: niet dat hij ooit de publiciteit had gezocht.
Sinds hij met MaxMill Media uitgroeide tot een van de grote spelers op de Europese
markt van gedrukte zowel als audiovisuele media had hij alle verzoeken om
interviews en uitnodigingen om op te treden in talkshows consequent afgewezen.
Altijd is hij een schimmige figuur gebleven, die zich zelden in het openbaar vertoonde
en van wie nauwelijks foto's in omloop waren. Zelfs toen hij afscheid nam van zijn
bedrijf om zich voorgoed terug te trekken op een van zijn landgoederen in het
buitenland, had hij mijn zoveelste verzoek om een interview laconiek afgewezen
met de mededeling dat ‘een molenaar er geen enkele behoefte aan heeft, zelf
vermalen te worden.’
Daarom was het geen geringe verrassing toen ik enkele weken geleden werd
opgebeld door een van zijn intimi met de mededeling dat Max Molenaar had besloten,
voor één keer zijn stilzwijgen te verbreken. Ik wist niet wat ik hoorde: sinds zijn
terugtreden had niemand meer iets van hem vernomen. Naar verluidde hield hij
zich uitsluitend bezig met het kweken van zeldzame orchideeën. Zijn media-imperium
was intussen uiteengevallen in vier of vijf brokstukken die door concurrenten waren
overgenomen en even vroeg ik me af of een interview met hem nu nog iemand zou
interesseren. Was zijn tijd niet voorbij?
Toen ik doorvroeg naar de reden van zijn verrassende besluit, kreeg ik te horen
dat hij waarschijnlijk niet lang meer te leven had. Hij leed aan een ongeneeslijke
kwaal en wilde, bij wijze van testament, eenmaal een poging doen om ‘zijn visie op
het leven’ samen te vatten. Dat voelde hij, zo werd me te verstaan gegeven, ‘als
een verplichting ten opzichte van het publiek.’
Twee dagen later belde ik het opgegeven nummer. Hijzelf nam op en we maakten
een afspraak. Nee, geen fotograaf. Geen sprake van.
Hij maakte geen zieke indruk toen ik hem de hand drukte. In tegendeel: hij zag er
goed uit voor een man van 75. Met veerkrachtige pas leidde hij me door zijn villa
naar een fraai ingericht studeervertrek. Daar wees hij me een leren fauteuil. Zelf
nam hij plaats achter een groot bureau,
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waarop alleen een telefoon en een bureaulamp zich mochten spiegelen in de
meedogenloze opgeruimdheid van een glanzend leeg bureaublad.
Ik nam het taperecordertje uit mijn tas en wilde het op het bureau plaatsen, maar
hij schudde zijn hoofd, en maakte een wegwuivend gebaar.
Dat is niet nodig. Alles wat in deze kamer gezegd wordt, wordt automatisch
opgenomen. Na afloop krijgt u het bandje van mij mee.
Hij boog zich over het bureau en drukte een toets in op een klein paneeltje naast
de telefoon. Ik borg mijn taperecordertje op, ging zitten en begon een aanloop te
nemen naar mijn eerste vraag, maar nog voor ik uitgesproken was, leunde hij
achterover in zijn gerieflijke bureaustoel en onderbrak me:
U denkt toch, hoop ik, niet dat dit een interview wordt, meneer Van Hooren?
Daarvoor heb ik u niet laten komen...
Geamuseerd nam hij mijn verbaasde blik op.
U heeft in de loop der jaren een paar keer een stukje aan mij gewijd - stukjes die,
in tegenstelling tot de meeste andere verhalen, een tamelijk goed geïnformeerde
indruk maakten. Ook al klopte niet alles. Maar ik heb me nooit geroepen gevoeld
om te reageren op dingen die over mij geschreven werden, ik had belangrijker
dingen te doen. Interviews geven heb ik nooit gedaan, zoals u weet, en dat zal ik
ook nu niet doen. Maar omdat u oprecht geïnteresseerd lijkt in mijn handel en wandel,
leek u mij de geschikte persoon om als spreekbuis te fungeren.
Lichtelijk geirriteerd zei ik dat ik mij niet als zijn ‘spreekbuis’ wenste te beschouwen,
maar hij maakte een paar slaande gebaren, alsof hij mijn woorden een voor een
wegsloeg.
Jaja, ik weet het...Ik ken al die journalistenpraatjes, meneer Van Hooren. Maar
laat ik eerlijk zijn: wat u van mij wilt weten, interesseert me niet. En hoe de mensen
over mij denken interesseert me nog minder. Ik wil iets kwijt, daar gaat het om. Dus
laten we afspreken dat ik spreek, en dat u luistert. U stelt alleen vragen wanneer
iets u niet duidelijk is. Akkoord?
Hij overdonderde me. Heel even overwoog ik om onmiddellijk op te stappen, maar
ik realiseerde me dat het stom zou zijn, deze zeldzame gelegenheid ongebruikt te
laten. Ik knikte dus en ging zitten. Hij vouwde zijn handen achter zijn hoofd en keek
me een poosje zwijgend aan. Toen ging hij rechtop zitten en begon te praten.

Het is een merkwaardige business, waar ik in heb gezeten, meneer Van Hooren.
Daar weet u het uwe van, mag ik aannemen. Maar wat ik weet, dat weten er geloof
ik maar weinig. Ik ben een zakenman, en als je als zakenman wilt slagen, dan moet
je je eigen plan trekken. Ik ben begon-
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nen bij mijn vader als textielkoopman op de markt, maar ik had al heel snel door
dat dat niks voor mij was. Daar zat te weinig dynamiek in - of ik was er te ongeduldig
voor. Ik was een baasje dat aan zoveel mogelijk touwtjes tegelijk wilde trekken en
zo rolde ik de politiek in. Ik richtte een lokaal partijtje op, ‘Gemeentebelangen’ of
iets in die trant, en voerde een succesvolle campagne: twee jaar heb ik het
uitgehouden in die gemeenteraad, en toen ik dat gelul twee jaar had aangehoord
begon ik te begrijpen hoe de wereld in elkaar stak. Hoe het werkt, en vooral: hoe
het niet werkt.
De beste business is de handel in illusies, meneer Van Hooren, dat heb ik in de
politiek geleerd. Misschien had ik ook in de politiek carrière kunnen maken, maar
ik hou niet van vergaderen. Ik ben een doener, iemand die de dingen snel en efficiënt
wil regelen. In een democratisch bestel is dat onmogelijk. Vandaar dat alle doeners
vanzelf in het zakenleven terecht komen: het is de enige mogelijkheid om dingen
snel en goed te regelen zonder gehinderd te worden door allerlei betweters.
Ik begon een huis-aan-huisblaadje, zo'n plaatselijk advertentiekrantje dat mij
goede diensten had bewezen toen ik zelf campagne voerde. Binnen vijf jaar had ik
er in de omliggende plaatsen nog vier opgestart. Dat liep als een trein. Toen begon
ik regionale kranten op te kopen, want ik kreeg al snel in de gaten dat nieuws ook
goeie handel is. Nieuwsgierigheid is de kurk waar de advertentiemarkt op drijft, dus
zorg je voor nieuws dat de mensen interesseert. En omdat je zoveel mogelijk mensen
wilt bereiken, zorg je voor een zo gevarieerd mogelijk aanbod. Waar het over gaat
dondert niet - als er maar een beetje opwinding gecreëerd wordt. Dat is de taak van
journalisten.
Dus u heeft mij nu nodig om een beetje opwinding te creëren?
Jahaha! Ik begrijp dat u zich een beetje in de kuif gepikt voelt, meneer. En ik geef
toe dat er opwindender dingen zijn dan het geklets van een zakenman in zijn
nadagen, maar de krant moet vol, nietwaar? En omdat er straks toch necrologieën
zullen verschijnen, zijn een paar goeie quotes nooit weg, dacht ik zo... Niet dat het
er veel toe doet, overigens: mensen zijn niet geïnteresseerd in ideeën, maar in
produkten, in dingen die te koop zijn.
Pardon, maar u had het net over de ‘handel in illusies’. Dat heeft toch meer met
ideeën dan met produkten te maken, zou ik zeggen...
Dat lijkt maar zo, meneer Van Hooren. Dat lijkt maar zo. Uiteindelijk zijn het
allemaal illusies, natuurlijk. Of je nu ideeën verkoopt of oorwarmers - het enige wat
telt is wat het oplevert. Een zakenman is een goochelaar: waarmee hij goochelt
doet er niet toe. Zakdoekjes, speelkaarten, duiven, dames, ideeën - maakt niet uit.
Hij schept illusies, en dat is precies wat de mensen willen. Daar betalen ze graag
voor.
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Ik richtte MaxMill Media op, waarin zo 'n twintig huis-aan-huisbladen, tien regionale
kranten en drie landelijke kranten werden ondergebracht. Met alle waarborgen voor
de redactionele vrijheid, natuurlijk. Haha! Daar maken jullie journalisten altijd zo 'n
punt van, maar het is van geen enkel belang: ik liet ze altijd graag schrijven wat ze
wilden. Mij interesseerden alleen de oplagecijfers en de advertentie-inkomsten.
Waarover geschreven wordt, en hoe - het zal mij worst zijn, meneer Van Hooren.
Meningen en opvattingen gehoorzamen net zo goed aan de regels van de vrije
markt als al het andere: wie meningen verkondigt die niemand wil horen, die prijst
zichzelf uit de markt. De oplagen dalen, en daarmee ook de advertentie-inkomsten
- en als zo 'n blaadje niet meer rendeert, dan verkoop je het of je doekt het op.
Maar begrijp me niet verkeerd: het is een groot goed, die vrijheid van
meningsuiting. Ik heb er fortuin mee gemaakt. En het grappige is dat de politici die
zich daar zulke zorgen over maakten altijd vreselijk hun best deden om mij voor
hun karretjes te spannen. Ik kreeg altijd uitnodigingen voor hun etentjes, besloten
discussies, congressen, denktanks, partij-bijeenkomsten enzovoort. Alle grote
partijen hengelden naar mijn gunsten. Ik ben er nooit op ingegaan. Ik hoedde me
er wel voor, lid te worden van welke partij dan ook. Alleen als het nodig was, maakte
ik gebruik van hun diensten, want je moet natuurlijk voorkomen dat je in de wielen
gereden wordt door domme wetgeving. ‘Heren,’ zei ik dan tegen ze, ‘U bent zo
beducht voor mijn invloed, maar ik heb helemaal geen invloed! Denkt u nu werkelijk
dat de directeur van een Casino invloed heeft op hoe het balletje rolt op zijn
roulettetafels?’
Politiek, meneer Van Hooren, is een beetje een zielig bedrijf in onze democratische
markteconomieën. Het is een circus dat de illusie in stand houdt dat iedereen mag
meedoen en meebeslissen, maar u weet net zo goed als ik dat dat godzijdank niet
zo is. Als het werkelijk zo was, dan was onze economie allang tot een puinhoop
gereduceerd en dan was er allang geen sprake meer van wat voor democratie ook.
Het is een luxe die we ons kunnen veroorloven zolang de economie goed draait,
en het zijn de zakenlieden die de boel draaiende houden. Zo simpel is het. De
mensen winden zich vaak op over de schandelijke rijkdom van geslaagde
zakenlieden, maar ze zouden er blij mee moeten zijn, want het is de basis van hun
welvaart. En nog blijer zouden ze moeten zijn met onze bescheidenheid.
Daar kijkt u misschien van op, meneer Van Hooren, maar zo is het: wij zakenlieden
zijn zo verstandig om ons zo weinig mogelijk te bemoeien met het spel in de zandbak
van de politiek. Wij laten ze fijn spelen, en kijken toe als verstandige moeders. Alleen
als daar beslissingen dreigen te worden genomen die schadelijk zijn voor de
economie moe-
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ten we af en toe ingrijpen. En dan is een verstandig gesprek onder vier ogen meestal
voldoende. Zaken zijn zaken - dat begrijpen onze politici gelukkig ook - en in zaken
moet je reëel zijn. In zaken kun je je niet door illusies laten leiden - daar tellen alleen
de cijfers. Wat niet rendeert heeft geen recht van bestaan, en wat geen recht van
bestaan heeft, is gedoemd te verdwijnen. Dat geldt ook voor de democratie: zo lang
ze de markt dient, dient ze de mensen en heeft ze bestaansrecht. Keert ze zich
tegen de markt, dan is het afgelopen.
De mensen verkijken zich altijd op rijkdom. Maar rijkdom is niet interessant. Het
gaat erom wat je ermee doet, meneer Van Hooren. Ik had MaxMill Media ook drie
jaar na de oprichting al kunnen verkopen en dan had ik rustig kunnen gaan leven
van mijn centen. Maar dat vond ik niet interessant. Ik wilde uitbreiden, investeren,
want een bedrijf is een soort levend organisme. En wat wil zo'n organisme? Groeien,
groeien en nog eens groeien! Dus ik zette commerciële radiozenders op, ik kocht
belangen in tv-zenders, ik ging programma's en films produceren - allemaal onder
het motto: ‘Geef de mensen wat ze willen’. Dat is toch uiteindelijk democratie, of
niet soms? En wie ben ik om te bepalen wat ze willen? Dat geeft de markt aan: daar
hebben we de markt voor... Dus als ze blote meiden willen zien, krijgen ze blote
meiden. Willen ze soaps, dan maken we soaps...
Ik ben vaak geportretteerd als een van de machtigste mannen van Nederland maar daar moest ik altijd een beetje om lachen, meneer. Want wat is macht? Ik gaf
de mensen alleen maar wat ze wilden! Ik heb nooit gezegd: dit is wat ik wil en zo
moet het gebeuren. Welnee, ik luisterde alleen naar de markt - en de markt is wat
de mensen willen... Goed: binnen mijn bedrijf was mijn wil natuurlijk wet. Maar ‘mijn
wil’ - dat was toch nooit iets anders dan wat de markt wilde? Dat is het hele
eieren-eten, meneer: luisteren naar de markt. Daar ben ik groot mee geworden.
Maar denkt u dat mij dat gelukt zou zijn als ik een Bekende Nederlander was
geworden? Als ik gehoor had gegeven aan al die verzoeken om interviews en
optredens in talkshows? Als ik mezelf in de schijnwerpers had geplaatst van mijn
eigen media? Nee, meneer. Dan was ik elk moment in mijn nek gesprongen en ter
verantwoording geroepen door al die mensen die hun brood verdienen in de
publiciteit. Door mijn eigen werknemers dus! Stel je voor!
Zaken doen is geen publieke bezigheid. En het stomste wat je doen kunt is er
politiek van maken, zoals mijn collega Berlusconi doet. Een noodsprong, maar een
levensgevaarlijke noodsprong. Want hij brengt er niet alleen de politiek mee in
diskrediet, maar ook het zakenleven. Daar is niemand mee gediend. Hij bevestigt
alleen maar het vooroor-
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deel dat zakenlieden schurken zijn. En dat is een gevaarlijk misverstand. Dat zaken
het best en het snelst achter de schermen worden geregeld is niet omdat er iets te
verbergen valt, maar omdat dat nu eenmaal het handigste is. Als iedereen zich
ermee gaat bemoeien, komt er niets van de grond - dat is toch zo klaar als een
klontje!
Helaas maken de mensen zich een totaal verkeerde voorstelling van macht. Macht
is in deze wereld allang geen kwestie meer van personen, meneer van Hooren. Ik
heb in de loop van mijn leven heel wat van die zogenaamd ‘machtige’ mensen leren
kennen. Maar dat waren stuk voor stuk niet meer dan verstandige zakenlieden,
zoals ik. Dat wil zeggen: mensen die de belangen van hun bedrijf dienden. En verder
niks. Mensen die begrepen dat de werkelijke macht iets onpersoonlijks is. Een
mechanisme - noem het voor mijn part ‘de dictatuur van de markt’. Je kunt tot op
zekere hoogte leren, ervan te profiteren. Zoals een zeiler van de wind profiteert.
Maar ook dat heeft zijn grenzen. Dat zal Silvio nog wel merken. En je verzetten
tegen dat mechanisme is net zo zinloos als je verzetten tegen het weer... Ja, macht
is net zoiets als de dynamiek van de luchtstromingen die ontstaan tussen
hogedrukgebieden en lagedrukgebieden, en als macht net zoiets is als het weer,
dan is publiciteit zoiets als het weerbericht. Maar de weerman maakt het weer niet,
meneer van Hooren!
Publiciteit is een wonderbaarlijke handel. Het is de smeerolie van de markt. Het
zet alles om in verhandelbare waar - ook dat wat zogenaamd niet te koop is. Sterker:
juist dàt. Publiciteit is de industriële organisatie en exploïtatie van een van de meest
gewilde artikelen in deze wereld: aandacht. Er bestaat nauwelijks een ander artikel,
meneer Van Hooren, waar zoveel vraag naar is. Zoveel vraag dat het aanbod altijd
te kort schiet! Hebt u daar wel eens over nagedacht? Iedereen wil aandacht - hetzij
voor zichzelf of voor wat hij te bieden heeft. Maar wie heeft die aandacht in de
aanbieding? Wie kan het leveren? De media. Daarom is de handel in aandacht - in
publiciteit - een van de meest lucratieve die er bestaat. En bovendien de grote
steunpilaar van de democratie: iedereen mag zijn zegje doen, en mag tekeer gaan
zoveel hij wil en tegen wat hij maar wil.
Bijna mijn hele leven ben ik een makelaar in aandacht geweest - altijd discreet
achter de schermen - en nu het erop zit, leek het mij niet meer dan billijk dat ik één
keer zelf mijn zegje zou doen. Dat de mensen tenminste één keer te horen krijgen
wat die Max Molenaar, die ‘geheimzinnige mediamagnaat’, nu eigenlijk bezielde.
Wel, dat is simpel genoeg: na drie mislukte huwelijken die mij niks als gedonder
hebben opgeleverd, en een paar kinderen die meer geïnteresseerd zijn in de erfenis
dan in hun vader, zal het duidelijk zijn dat ik altijd alleen ge-

Raster. Jaargang 2002 (nrs. 97-100)

159

trouwd was met mijn bedrijf, MaxMill Media.
Ik heb maar één fout gemaakt, en dat was dat ik het ooit uit handen heb gegeven.
Sinds mijn opvolgers dat levenswerk hebben verkwanseld en in stukken en brokken
verkocht, heb ik niks anders meer dan mijn geld, en de bittere nasmaak van een
leven zonder illusies.
Dat is de grote grap, meneer: wie handelt in illusies mag er zelf geen hebben.
Toch bleek ik er nog een te hebben: mijn bedrijf. En dat is naar de bliksem geholpen...
Uche-uche-ach!! Mijn koninkrijk voor een illusie...!
Max Molenaar hoestte nog eens en zweeg toen. Na enkele seconden kwam hij
overeind om een paar toetsen op zijn bureau in te drukken. Hij zag er opeens oud
en grauw uit. Ik wist niet wat ik moest zeggen.
Nog steeds zwijgend trok hij een la open, overhandigde mij na wat gerommel het
bandje en zei: Als over een maand of drie mijn overlijden bekend wordt, is dat een
mooie gelegenheid om dit te publiceren, lijkt me.
‘U bedoelt dat u niet wilt dat het eerder gepubliceerd wordt?’
Dat bedoel ik.
‘Maar wat is er tegen een eerdere publicatie?’
Niets speciaals. Maar het lijkt me niet handig. Men zal zich mij pas herinneren
als ik overlijd. Dan ben ik nieuws - heel even. Zo werkt het toch? Daarom doet u
het precies zoals ik zeg: niet eerder en niet later.
Terwijl ik het bandje in mijn tas het glijden, kon ik het niet laten om te vragen: ‘En
wat als het anders loopt?’
Hij legde een hand op mijn arm en leidde me naar de deur.
Och, meneer Van Hooren, u lijkt me een verstandig mens. U weet wat u doen
moet. Ik wens u een goede reis terug. Goedenavond.
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Maarten Asscher
Gelukwens bij een benoeming
Laat me je om te beginnen van harte feliciteren met je benoeming. Al voordat mij
het officiële bericht ervan bereikte, was het mij bekend dat jij een zeer goede kans
maakte, en het verheugt me dat je deze positie nu daadwerkelijk gaat bekleden.
Het is een prachtige stap die je hiermee zet, en bovendien een stap die - mits gevolgd
door de juiste vervolgstappen - een weg naar de absolute top voor je openstelt.
Waar het nu op aankomt is om vanaf heden in je gedragingen slechts die top voor
ogen te houden en jezelf geen zijstappen of omwegen meer toe te staan. Het lijkt
misschien alsof je vanaf nu een hele toekomst tegemoet gaat, maar de waarheid
is dat die toekomst al begonnen is. Dat degenen die jouw verdere leven meebepalen
je vanaf vandaag extra op de proef zullen stellen, al was het maar omdat niet
weinigen van hen liever zelf op jouw plek zouden zijn terechtgekomen.
Je bent misschien vergeten dat wij enkele jaren geleden al eens contact met
elkaar hadden, en dat ik je bij die gelegenheid een voorstel deed waar je toen niet
op kon ingaan. Nu neem ik graag nogmaals de gelegenheid te baat je mijn diensten
aan te bieden. Als blijk van mijn welwillendheid wil ik je om te beginnen enige wenken
meegeven die je op je toekomstige weg van dienst zullen kunnen zijn. Als je die
trouw navolgt, zullen wij daar beiden veel plezier van kunnen hebben. Ik heb ze
ondergebracht in tien punten, zodat je ze des te gemakkelijker kunt onthouden,
temidden van de vele verplichtingen en verantwoordelijkheden die vanaf heden op
je schouders rusten.

Een: Leer te zwijgen
Je bent een intelligent en welbespraakt persoon, die over alles een mening heeft
en die mening ook het liefst direct uitspreekt. Beteugel jezelf daarin. Dwing jezelf
om je oordeel over zaken en mensen voor je te houden. Niet omdat je oordeel niet
waardevol zou zijn, nee juist omdát je oordeel waardevol is. Het is dus onverstandig
om dat waardevolle oordeel zomaar prijs te geven. Peil eerst wat anderen vinden,
laat ze hun onzekerheid tonen, laat ze gissen naar wat jij ervan vindt. Voel je in
gesprekken, ook in gesprekken á deux, niet zo snel geroepen om een
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stilte te verbreken. Zorg dat de ander zich ongemakkelijk gaat voelen, maar leer om
zelf te blijven zwijgen. Stel eventueel nog enkele open geformuleerde vragen, dat
wil zeggen vragen die niet met een enkel ‘nee’ of ‘ja’ kunnen worden beantwoord.
Op een gegeven moment zal het probleem zichzelf zo aan je presenteren dat je het
kunt laten oplossen. Of het probleem blijkt niet goed oplosbaar, en dan zorg je ervoor
dat je gesprekspartners het probleem zelf weer mee naar buiten nemen, in de
wetenschap dat het hun eigen verantwoordelijkheid is en blijft om het uit de wereld
te helpen.

Twee: Wees onvoorspelbaar
Wees constant in je onvoorspelbaarheid en zorg dat mensen, ook je getrouwen,
altijd onzeker zijn over wat ze precies van je kunnen verwachten. Onvoorspelbaarheid
zorgt ervoor dat de mensen in je omgeving waakzaam blijven en opletten of je
tevreden over ze bent. Het is bovendien een garantie dat je altijd op de hoogte
gehouden zult worden van belangrijke zaken en ontwikkelingen, aangezien mensen
immers niet willen riskeren dat jij hun gedrag of hun wijze van behandeling plotseling
zult afkeuren. Als je gedrag te voorspelbaar is en als je niet af en toe in besloten
kring iemand afsnauwt, dan riskeer je dat je op een zijspoor terechtkomt, dat men
ophoudt om je te informeren of om je toestemming voor dingen te vragen, omdat
men er te gemakkelijk van uitgaat dat je er wel mee akkoord zult zijn. Vergeet nooit
dat het toppunt van onvoorspelbaarheid het orakel is, en een orakel spreekt
uitsluitend in machtswoorden. Voor die machtswoorden wordt het orakel nooit
verantwoordelijk gehouden, omdat het anderen zijn die op basis van het gesproken
machtswoord aan de gang gaan.

Drie: Communiceer in het openbaar eenvoudig en direct
Zo goed als het in besloten sfeer verstandig is om niet te veel te spreken, en al
helemaal niet in ondubbelzinnigheid, zo dien je in het openbaar je woorden juist zo
helder en eenduidig mogelijk te kiezen. Stel je je gehoor altijd voor als soldaten, die
precies moeten weten wat ze moeten doen. Houd je woorden eenvoudig en direct.
Geef geen ingewikkelde uitleg. Als je iets nader wilt toelichten, gebruik dan simpele
vergelijkingen, bij voorkeur ontleend aan de seizoenen of de zeevaart. Verwijzingen
die iedereen kan begrijpen, zodat men het idee heeft dat jij de taal van de mensen
spreekt en goed weet hoe het in het gewone leven van alledag toegaat. Maar vervul
je woorden wel altijd van een vurige gedrevenheid en zorg dat in alles wat je in het
openbaar zegt een duidelijke urgentie meeklinkt. Je woorden moeten altijd tot daden
oproepen en die daden dienen nu ter hand te worden genomen, niet pas morgen
of overmorgen.
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Vier: Zorg voor een permanente sfeer van verandering
Ieder verband van mensen, of het nu een organisatie is of een hele samenleving,
heeft de neiging om zich te richten op zijn eigen veiligheid, zijn eigen onbedreigde
voortbestaan. Dat kweekt een passieve mentaliteit, die jij permanent moet zien te
doorbreken. Mensen houden niet van verandering, en wanneer jij je dus als hun
leider wilt opstellen, moet je continu wijzen op de noodzaak tot verandering. Maak
van die noodzaak tot verandering je belangrijkste programma, en geef dat programma
een herkenbare naam en een doelstelling die zo algemeen is geformuleerd dat er
aan die benodigde verandering nooit een eind zal komen. Zorg wel dat in het door
jou gepropageerde veranderingsprogramma juist voldoende aantrekkelijke punten
zitten, die mensen voor dat programma gemotiveerd houdt. Dat geeft je de
mogelijkheid om steeds weer een beroep op mensen te doen om ter wille van de
noodzakelijke verandering iets te doen of na te laten waar ze uit zichzelf eigenlijk
geen trek in hebben, maar waarvan jij wil dat het gebeurt.

Vijf: Benadruk een gezamenlijke identiteit
Je krijgt mensen alleen definitief aan jouw kant, wanneer ze het gevoel hebben dat
dat ook hun kant is. Benadruk dus vanaf het begin dat jullie eigenlijk allemaal één
grote familie zijn, verbonden door een verwantschap van belangen, achtergronden
en doelstellingen. Maak die verwantschap niet alleen materieel - materiële prikkels
zijn als de sporen die je aan een paard geeft, ze duren maar een paar meter - maar
benadruk steeds de bijzondere gemeenschappelijkheid, de onvervreemdbare band
die jouw mensen.als één hechte eenheid met elkaar verbindt. Zorg dat je voor die
eenheid voldoende symbolen ontwikkelt, waarin jouw mensen zichzelf en dus ook
gaandeweg elkaar herkennen. Symbolen die ze steeds sterker met jouw persoon
zullen identificeren. Jij wordt dan bij uitstek zelf de verpersoonlijking van hun
onderlinge gezamenlijkheid en trouw.

Zes: Presenteer ieder standpunt als onderdeel van een visionaire
beweging
Wees heel zuinig met je standpunten en nog zuiniger met je beslissingen. maar als
je zeker genoeg bent van je zaak en met je oordeel of aanwijzingen naar buiten
treedt, zorg dan dat je standpunten en instructies direct herkend worden als
onderdeel van de grotere visie waar jij de pleitbezorger van bent. Vermijd dat mensen
het gevoel krijgen dat ze iets moeten doen dat ze niet goed kunnen plaatsen, iets
dat los staat van het grotere programma waar jij voor staat. De visie waar je telkens
op hamert - liefst in eenvoudig te onthouden woorden of leuzen - moet

Raster. Jaargang 2002 (nrs. 97-100)

163
het effect hebben van een beweging, een beweging waar mensen bij willen horen.
Die beweging verschaft mensen een collectieve identiteit, iets waar mensen ongeacht of ze het zich bewust zijn - nu eenmaal allen behoefte aan hebben.

Zeven: Beperk zoveel mogelijk je afhankelijkheid
Geen enkele positie is onafhankelijk. Dat heb je misschien gemerkt aan de manier
waarop je nu je benoeming in de wacht hebt gesleept. Of denk je soms dat je het
in je eentje ook wel had gered? Ik verzeker je dat dat een misvatting is en je zult
daar snel genoeg achterkomen. Maar waar je voor moet zorgen is dat je je
afhankelijkheid uitsluitend betrekt op de paar mensen die jou werkelijk in je nieuw
verworven positie zullen kunnen beschermen. Tegenover alle andere mensen moet
je zoveel als je kunt je onafhankelijkheid tonen, ook als teken van je integriteit. Weet
dat iedere afhankelijkheid een risico vormt en beperk je afhankelijkheden dus tot
de strikt noodzakelijke. Het beste is, maar ook het moeilijkste, wanneer je weet te
bereiken dat de mensen van wie jij afhankelijk bent ook - desnoods op een heel
ander vlak - weer afhankelijk zijn van jou.

Acht: Verhef jezelf door complimenten aan anderen
Zorg ervoor dat je jezelf nooit prijst; dat is een teken van zwakte en onzekerheid,
alsof er een misverstand over je kwaliteiten mogelijk zou zijn. Creëer echter wel
voortdurend situaties waarin anderen jou lof toezwaaien. En schep geregeld publieke
gelegenheden waarbij je anderen complimenten maakt. Daarmee druk je jezelf als
het ware omhoog. Daarmee verduurzaam je je machtspositie veel beter dan wanneer
je zou trachten je op te trekken aan hen die (nog) boven je gesteld zijn. Dat is een
veel onzekerder zaak, omdat je nooit weet hoe stevig de lijnen zijn waar je dan aan
trekt. Door regelmatig complimenten te geven (in het openbaar, niet in beslotenheid)
versterk je bovendien de aanhankelijkheid die mensen ten opzichte van jou ervaren,
want niets is zo verslavend als waardering. Dus zullen de mensen in je nabijheid
steeds in een onderlinge competitie verwikkeld blijven teneinde jouw waardering
deelachtig te worden.

Negen: Cultiveer een vijandbeeld
Hoe consequent je ook probeert om jouw mensen in gezamenlijkheid achter jouw
doelstellingen te krijgen, het zal je niet lukken wanneer je ze niet ook iets geeft om
zich tegen af te zetten. Dat kan een reële bedreiging van buitenaf zijn, een rivaal
die het op jullie gemeenschappelijke succes of welzijn gemunt heeft. Het kan ook
in overdrachtelijke
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zin de mislukking zijn van de doelen die jij voor allen hebt geformuleerd, een
mislukking die grote en desastreuze gevolgen zou hebben. Een gevoel van
geborgenheid en saamhorigheid kan niet bestaan zonder dat mensen tegelijkertijd
ook nog een zekere ongerustheid voelen. Zorg dat die ongerustheid niet dooft, maar
wakker hem af en toe aan, zodat ze naar jou zullen blijven kijken als degene die
het gevaar voor hen in de gaten houdt en die ze daar bescherming tegen biedt.

Tien: Creëer een zichtbaar persoonlijk kenmerk
Denk niet dat je ermee kunt volstaan je positie langs bovenstaande lijnen te
handhaven, en dat dan alles vanzelf in orde komt. Mensen geloven niet in gezag
dat zich louter functioneel aan hen vertoont, zij willen geloven in en werken voor
een mens van vlees en bloed. Een mens die schijnbaar is als zij, maar die toch
onmiddellijk herkenbaar is als degeen aan wie ze gewend zijn te gehoorzamen en
wiens visionaire kwaliteiten ze willen dienen. Creëer om die reden in je persoonlijke
verschijning een zichtbaar aspect dat direct herkenning oproept en dat jou
onverwisselbaar verbindt met de positie die je bekleedt. Vertoon jezelf bijvoorbeeld
altijd in dezelfde soort kleding, zoals een bepaald opvallend type kostuum of uniform.
Vermijdt markante veranderingen in je uiterlijk of haardracht. Die kunnen je
herkenbaarheid en daarmee je gezag aantasten, en wekken de indruk dat je niet
content bent met je eigen persoonlijkheid.
Mijn beste, er zijn nog heel veel meer aanbevelingen te formuleren, die je van pas
zouden kunnen komen, maar ik wil het op dit moment bij deze eerste tien wenken
laten. Als je ze zorgvuldig uit het hoofd leert en dagelijks toepast, dan zul je in je
nieuwe rol een glanzende toekomst tegemoet gaan. Als je mijn raadgevingen echter
in de wind slaat, zal het net zo met je vergaan als je voorganger. Daar had ik
aanvankelijk ook hoge verwachtingen van, maar tot mijn spijt bleek hij de afspraken
die ik met hem had gemaakt op een gegeven moment zogenaamd vergeten te zijn.
Vandaar dat ik geen andere keus had dan om ervoor te zorgen dat hij zijn functie
moest neerleggen. Ik vertrouw erop dat jij het in alle opzichten beter zult doen en
ik zie met veel genoegen uit naar onze toekomstige samenwerking. Over wat ik als
tegenprestatie precies van jou verwacht, kom ik op het juiste moment graag met je
te spreken. Voor nu wens ik je nogmaals heel veel succes toe op je nieuwe post,
en ik teken,
met zeer persoonlijke groet,
Je Slechte Geweten.
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Graa Boomsma
Porcus delictus
De boeren. Zijn bezoeken aan de boeren. Ik kan het niet. Verzameld op
het erf zagen ze hem met onzekere strompelende tred weggaan, alsof
zijn voeten de grond nauwelijks voelden.
(Samuel Beckett, Malone sterft)
‘De nacht is voor het ongedierte. Nog geen vierentwintig uur geleden toeterde ik
dat door de telefoon in je oor, in de kleine uurtjes, en zie, daar doem je al op uit de
dorpsduisternis, meneertje Volleman, roepnaam Dré. Zij die hier leven zijn geketend,
en zij die vertrokken,keren vroeg of laat terug.
En? Wat dacht je toen je de bebouwde kom binnenscheurde op je Norton, Jawa,
Royal Enfield, Ariël, Moto Guzzi of hoe heten die knorrende beesten? Geen lantaarn
of kamerlamp brandt meer omdat iedereen in dit gat uit schraperigheid al in z'n nest
ligt? Kijk hem binnentreden in deze door kaarsen verlichte gelagkamer, net van zijn
stalen ros gestegen, broeikasheet in zijn splinternieuwe leren motorpak, ik ruik het
door je zenuwenzweet heen. Je hijgt, heb je haast? Wat wil jíj graag het achterste
van mijn alcoholtong lezen, afgestudeerde in de natuur en de sterren, Einzelgänger,
net als deze AOW-bakker, bijnaam Knor omdat hij van die vlezig-roze wangen en
van die waterige vraagoogjes heeft, en zo'n driedubbele onderkin waarboven een
pruilmondje prijkt. Alfred Hitchcock presenteert! Zo noemde je dat vroeger toch? Ja
ja, hij bakt ze flink bruin in dit dorp tussen dijken en achter duinen.
Laat me nog eens naar je kijken, jong. Daar staat-ie dan, easy rider, aanschouw
zijn schaduw op de muur naast de jukebox, op afroep afgezakt naar zijn geboortehol
en prompt vallen alle lichten uit in dit dorpse ondermaanse. Nee, dat komt niet door
jou, jochie, ex-soldaat die nooit ongestraft onder de palmen door kon banjeren. Een
verdwaalde kogel en je eigen licht valt uit, dat verhaal is al duizenden keren verteld.
Laat maar zitten. De tropen lossen het dunne vernislaagje beschaving op dat op je
zweethuid plakt, zoals lepra het vel van je lijf vreet en als een onzichtbare kannibaal
aan je knobbels knaagt. Onze historie is bijna ge-
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stikt in dat klimaat. Heroïsme, daadkrachtig leiderschap, volksverheffing,
samenwerking en samen delen? Ga toch gauw naar de Noordpool. Wat is
geschiedenis? Een alchemistisch brouwsel van tragische en ironische verhalen. Ik
ben bakker, ik meng al die knorrende en ronkende verhalen stuk voor stuk door
mijn deeg en zelfrijzend bakmeel. Ik weet er alles van, ook al moesten ze mij niet
hebben, ik was al te oud in 1939 toen ik die dorpelingen hun dagelijks brood gaf,
door hun brievenbussen gluurde en al dat gesmoorde leed mocht aanschouwen;
de stilzwijgende moord en doodslag die zich op mijn netvlies brandde. En jij denkt
dat ik overdrijf? Daar kom je wel van terug, jonkie. Verleid worden door waar je op
neerkijkt, op dat wat je kunt kraken en kapotmaken; dat is mijn lot. Breek me de bek
niet open, dat doe ik zelf wel, en mijn ouwe klare. Ik zal je een schot voor de boeg
geven. Kinderen uit ontwrichte gezinnen vormen stuwmeren van zwijgzaamheid.
Hun lijven zitten onder de blauwe plekken, elke bloeduitstorting verbergt een
martelende woordenstroom. In hun van kloppijnen verscheurde koppen zeulen ze
verhalen mee die het daglicht niet verdragen. Maar ík zal er mijn lantaarn op richten
en jíj zult ervan lusten, Dré. Welkom thuis, jongen. Deze laatste resten van de jaren
zestig zijn tirannieke tijden in de idiootste eeuw tot dusver. Wie het al niet in het
klein ziet, blijft blind voor de grote wereld.
Terug naar de tijdelijke dorpsduisternis. Luister, zo'n fanatiek diepgravende
stratemaker, kruipende werkknieën door stukken autoband beschermd, heeft een
elektrische navelstreng kapotgekrabd. Dat fluistert de dorpspomp tenminste, de
tamtam in deze rimboe. Zal dit hele historische weekend wel duren, die lichtstoring,
tot die Apollo-mannen op de maan staan. In dit dorp is de maan onze lampion. Wat
zeg ik? Laat niemand komen aanzetten met die maan. Mijn nacht kent geen maan,
Apollo en Artemis zijn geen goddelijke tweeling uit Griekenland, en als ik over de
sterren ga ouwehoeren, is dat bij vergissing. Van de maan af gezien is er geen mens
op aarde meer te bespeuren. Kijk maar omhoog, Sammy, en zie Apollo naar de
maan schieten. Wij schrijven 19 juli 1969, zaterdagochtend zeer vroeg. Wij?
Onzichtbaar zitten we hier in dit dranklokaal, café-restaurant Prins Hendrik, alleen
de waard houdt ons in de gaten, en een paar van die romantisch brandende kaarsen.
Tot ze doven, een voor een, net als mijn verhalen. Wacht even, slokje. Ja, ga nou
maar zitten, ik heb een hekel aan wiebelende tafeltjes die mijn kostelijke oude klare
vermorsen. En doe dat leren jack uit, je bent geen verkeerspolitie, het is al heet
genoeg in dit zuiphol. Nee, bek dicht, ik weet al wat je drinkt.
Een goed gesprek bij flakkerlicht, dat staat jou te wachten. Dus op je gemak
makker. Mooi hè, de dorpsstraat als zandpad waar je lekker
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overheen crosst. Alles ligt hier open, als een wond. En ik ben nog niet eens begonnen
met mijn eerste familievertelling. Luister, ondergeschiktheid is de ziel van de militaire
dienst. Mij moesten ze dus niet hebben, in die oorlog. Je vraagt mij wélke oorlog?
Ach, jochie, doet dat er toe na Cuba, Kongo, Nieuw-Guinea, Vietnam, heel
Zuid-Amerika minus ons Suriname, want in Paramaribo schieten ze geen mensen
dood, daar worden ze uitgewrongen tot er alleen nog maar bauxiet uit komt. Ons
hart is duisternis, en daar wil ik het met je over hebben. Nee, klep dicht. En als ik
klaar ben, als de dag kriekt, blijft het slot op je mond, dan ga jij een gat in de dag
maffen. Je kermisbed staat al klaar, voor de bakovens. Daar heeft Marietje Timmers
voor gezorgd, je kent haar vast nog wel, dat popperig ding met hersenstoring en
groeistagnatie die overal kind aan huis lijkt te zijn, hoe ze je met aanhoudend gevraag
doorzaagde over stommiteiten die je begaan had, altijd gniffelend en handenwrijvend
van leedvermaak en met toegeknepen ogen die ze steevast, als een dwaze
minimadonna, ten hemel sloeg. Marietje is mijn betrouwbare bron, zij weet het beste
hoe de gekte hier huishoudt. Ik zal veel uit haar putten. En jij, na dit weekend met
die mannen op de maan sleep jij mijn nachtverhalen met je mee, maandagochtend
vroeg scheur je dit dorp uit op je Jawa of Norton en heb je je vader, je moeder en
je broer op je rug genomen. Wij allen zijn belast en beladen. Dat staat in het oudste
boek en je weet het. De tijd is een langzaam leeg te zuipen fles oude jenever. Nee,
ik duld geen tegenspraak. Onze dialoog blijft eenzijdig, ik hou jou geboeid met mijn
eindeloze praatjes, jij blijft gevangen in mijn hogere dorpsroddel die jou gaat raken.
Zet je maar schrap, de komende nachten ben ik jouw beul, mijn onthullingen gaan
vooraf aan jouw ontreddering want je weet nog steeds niet waar je vandaan komt
en wie je wordt. Sluier na sluier ruk ik weg, geheim na geheim, tot er niets meer te
onthullen valt, tot we erbij neervallen en allebei de bodem raken. Een soort ad
fundum. Dan zijn we echt geland en zit jij daar spiernaakt tegenover me te rillen en
te klappertanden, koud zweet als enig kledingstuk. Ik gooi geen parels voor de
zwijnen want het echte varken ben ik, en ik zal niet zeuren als jij probeert al die
parels te vertrappen. We zijn beestachtig humaan, nietwaar?
Moet je horen, dit is het begin, en ik zal je bijna laten verzuipen, niet in de sloten
bier die je gaat drinken in deze hete nachten maar in mijn woordenstroom, opstandig
studentje. O, jij was niet bij die Maagdenhuisbezetting? Good for you, zou de
Amerikaanse piloot in zijn B-52 tien kilometer boven Hanoi zeggen. Niet afdwalen,
bakker Knor. Nog een drupje jenever, dat prikt zo zoet aan mijn zultlippen en oude
tong, de lippen die je moeder eens hebben gekust, de tong die haar... Ach.
Wat in de grote wereld gebeurt en te zien is op de televisie-verre-
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kijker, blijft onzichtbaar in het klein. Ik dacht dat ik ze door had, die dwaze
dorpelingen, maar ze hadden míj in de luren gelegd met hun stommetjespelen. En
nu moet de zweep erover. En? Voel je je rug al branden? Neem nog een biertje, ter
afkoeling. Een handvol onthullingen over het gezin waaruit je voortkomt en jij slaat
op tilt, net als de flipperkast in de hoek als het licht weer aanspringt.
Ik ben geen nachtburgemeester maar een nachttiran. Ik heb verordonneerd dat
de knotwilgen langs de Ooster- en Westerweg geen millimeter meer richting hemel
groeien. Kwestie van dwingende afspraken, dagelijkse discipline en een paar
grijpstuivers. Weet je, Dré, ze eten zo langzamerhand uit mijn hand, die dorpsgasten,
ik voer ze broodkruimels en hou ze kort. Weet jij trouwens wat een dicator is, noem
hem Mao, Jozef, Adolf, Fidel? Elke terreur, op grote en kleine schaal, heeft zijn
eigen hulpvaardige ambtenaren, net als de PTT en de Boe renleenbank, en de terreur
die wordt uitgeoefend golft over ons heen omdat het blijkbaar nodig is. De zweep
erover. Nee, het is geen complot van criminelen, alle mensen zijn varkens op mijn
beestenboerderij, maar ik ben het oppervarken dat jouw nachten zal tiranniseren.
Maar nu eerst een Elisabeth Bas. Waard! Hier nog een bier en vul mij bij.
Nee, ik zal de rook niet in je studentensmoeltje blazen. Bljf me maar aankijken.
Wie iemand overleeft is een verrader. Waarom huilt een stervende zelden? Omdat
hij voorbij alle tranen is. Alleen de achterblijvers snotteren en zijn blij dat zij niet het
loodje leggen. Luister, langs de afgrond maakt een trein extra vaart, laat ik er ook
maar niet meer omheen draaien. Je kunt het verleden niet als een bureaulade op
slot doen en de sleutel achteloos in het kanaal gooien. Iedereen liegt tegen elkaar,
en daarom kent niemand zijn naaste, zijn allerbeste vriend of zijn bloedeigen vader,
moeder of broer.
Met het busje van de Heidemaatschappij was hij teruggebracht van het
Robbenoordbos-project in de nieuwe polder. Zeven jaar geleden, jij zat net een
maand in Nieuw-Guinea. Ik heb hem nog zien liggen op de divan in jullie huiskamer.
Leg hem daar dan maar neer, zei ze, alsof je vader al een dood ding was. Om zijn
hals zat een witroze colkraag van verband gewikkeld. Maar dat hielp niet. Hij was
al half onthoofd. Een van de gravers of spitters in die oude zeebodem had zijn
bevelen niet meer kunnen aanhoren en had zijn spade als een speer naar hem
toegesmeten. Maar het ware verhaal gaat veel verder. Het was niet die bevelende
opzichtersstem die de woede van die polderarbeider had gewekt, nee, die kleigraver
was een omgeschoolde boerenknecht die er pas was achtergekomen dat jouw
vader... Nee, laat ik het anders zeggen. Vroeger, toen je vader nog niet bij de
Heidemij zat en de kost verdiende als hoorn- en hoefspecialist, deftige uitdrukking
voor koeienpotenopknap-
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per, ging je wel eens met hem mee de boeren langs. Zwaar en gevaarlijk werk, dat
ontpitten van koeienhoeven, het wegsnijden van zweren. Koeien kunnen gemeen
trappen, en zijn mesjes waren vlijmscherp. Hij verdiende goed en toch bracht hij
niet zoveel geld in. Weet je nog die ene keer dat je ergens bij Bergen een uurtje bij
een busstation op hem moest wachten omdat hij iets dringends moest afhandelen?
Je hebt het zelf later aan Marietje verteld, en Marietje is mijn spionagedienst. Een
ijskoude winterdag was het en na twee uur was je vader nog niet terug. Je vroeg je
niet eens af waar hij uithing toen hij eindelijk bij de bushalte stopte en lachte om
jouw paarse handen. Hij was bij de moeder van die kleigraver geweest, op het
moment dat de boer zelf ver weg in zijn weiland een prikkeldraadafrastering
repareerde. Als de baas van huis is... Nee, wacht, het verhaal gaat verder. Je moeder
kwam erachter omdat die boerin haar opbelde en opbiechtte dat meneertje Volleman
haar seksueel bediend had. De boerenzoon die later die spade naar de keel van je
vader gooide zat op de school waar je moeder, madame Salterre, Frans gaf. Vul
de rest zelf maar in, als je durft. Sterk verhaal, hè? Ach, je hoeft het niet te geloven.
Zei ik niet dat iedereen tegen elkaar liegt?
Koest, hé, je wilt toch een vent zijn? Sta nu maar op, ja. Ga niet langs je moeder,
je ontvangt geen tweehonderd gulden. Jouw bier is op, mijn sigaar is uit, mijn kelkje
is leeg. Let's call it a day, zegt Alfred Hitchcock. Morgen is er weer een Apollo-nacht.
Want van het achterste van mijn tong heb je nog maar een beetje gezien. Beheers
je, en heb geduld. Geen licht brandt, en we zijn nog lang niet geland.’
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Wim Hofman
Over onze oppassers
Als de oppasser ons op roken betrapt, geven wij hem onze sigaar. Ha, een sigaartje,
zegt hij dan. Hij steekt de sigaar diep in zijn mond en bijt er een stuk af. Wij willen
dat eigenlijk niet zien, maar kijken toch. Hij kauwt namelijk altijd op sigaren.
Snertsigaartje, of iets dergelijks zegt hij vervolgens en spuugt een straal tabakssap
uit. De sigaar namen wij eerder stiekem uit zijn kistje weg. De oppasser sist soms
als hij ons tegen komt. Niet sissen, zegt hij steeds. Hij heeft een stokje waarmee hij
een bepaald ritme tegen de hakken van zijn laarzen slaat als hij met ons praat. Pas
op jullie, sist hij dan tussen zijn tanden. Als hij dat zegt is het gesprek afgelopen.
Hij zegt niet altijd: pas op jullie. Soms begint hij te praten over een onderwerp dat
op dat ogenblik zijn geest bezig houdt. Hij begint dan bijvoorbeeld over het ontstaan
van het heelal. Daar heeft hij het dikwijls over. Hij kan zich niet voorstellen dat er
eerst niets is. Geen tijd, geen ruimte. Geen materie. Hij legt uit dat je moet proberen
terug te denken tot het allerallereerste begin. Hij sluit zijn ogen en dan is het net of
hij een innerlijke ruimtereis maakt. Hij gaat steeds zachter tegen ons praten en komt
akelig dichtbij staan. We doen dan telkens een stapje achteruit. Totdat we niet verder
kunnen omdat er een hek is of een muur of een vuilnisbak. Hij praat steeds zachter
steeds tot we niets meer horen en dan een vaag gefluister waar we niets uit op
kunnen maken. Als hij merkt dat we niet meer luisteren is hij kwaad. Meestal sist
hij tussen zijn tanden als het gesprek is afgelopen. Pas op jullie, zegt hij dan of hij
spuugt een dun straaltje tabakssap uit. Soms precies over je schouder. Daar is hij
goed in. Hij heeft het niet altijd over het heelal. Hij zegt dat hij multi-universist is. Zo
noemt hij dat. Hij begint ook wel over zoölogie. Vooral de koplozen boeien hem. Hij
wil nagaan of eigenschappen van de koplozen ook bij mensen te vinden zijn. Zo
heeft hij het dikwijls over het beerdiertje dat in opgedroogde toestand dood is en
weer levend wordt als men het vochtig maakt. Of over de dubbeldiertjes die met
een soort drukknopje aan elkaar zitten en zo kruisgewijs vergroeid samen door het
leven gaan. Hij wijst op zijn rug en zijn buik om aan te geven waar het knopje en
het groefje van knopdiertjes gesitueerd zijn. De oppasser loopt bij voorkeur niet op
de weg. Altijd ernaast. In
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het park zie je het pad dat wij onkruidvrij moeten houden en om de dag moeten
schoffelen en harken. Naast dat pad is een smal voetpaadje te zien. Dat is het
zelfgemaakte pad van de oppasser. Als wij op het pad lopen, loopt hij daar. Zijn pad
slingert zich soms achter de rododendronstruiken door, zodat hijzelf steeds min of
meer onzichtbaar is. Het is ons verboden om op zijn persoonlijke paadje te komen.
Hij stopt dingen in onze jaszakken en zegt dat wij die van hem gestolen hebben.
Hij weet dat wij wel spullen proberen te stelen. De oppasser bakt eieren op zijn
elektrische strijkijzer. Hij laat ons wel eens zien hoe behendig hij daarin is. Het
strijkijzer houdt hij in de ene hand met de vlakke en hete kant omhoog. Het gebakken
ei gooit hij voor onze ogen in de prullenmand. Wij krijgen het ei niet. Een enkele
keer eet hij het ei op. Hij strooit er poedersuiker op. Dat is Tsjechisch, zegt hij. Hij
heeft iets met Tsjechië. De oppasser kijkt door het luikje dat in de deur van de
douche zit. Hij regelt buiten de douches persoonlijk de toevoer van het koude en
hete water. Hij blijft doorlopend regelen en hij vindt het fijn als wij roepen dat het
water te koud is en hij geniet als wij gillen van de pijn die het hete water ons doet.
Hij onderzoekt, terwijl wij douchen, onze broekzakken op geld, dat voor hem is. Hij
staat voor de wc als wij erop zitten. Hij klopt en trapt op de wc-deur. Hij roept: schiet
toch eens op! Maar meestal is hij allang geweest en hoeft hij helemaal niet naar de
wc. Hij heeft een eigen wc, maar die gebruikt hij liever niet. Op de binnenkant van
elke wc-deur heeft hij een priemend oog geschilderd. Behalve op zijn wc-deur. Daar
staat een oor. Wij zeggen dat dat met zijn voorkeur voor Vincent van Gogh te maken
heeft, maar hij wuift dat weg. Toen de Econoom dood ging moesten wij het graf
graven. Het moet veel dieper, zei hij toen hij kwam kijken. Onze hoofden staken
niet eens meer boven de rand uit, zo diep was het gat. We groeven door. Het is te
diep, zei hij toen hij weer kwam kijken. Er staat grondwater in en dan gaat de kist
drijven. Hij spoog een straaltje tabakssap in het water. En wat dan nog? zeiden wij.
Dat hadden wij niet moeten zeggen. Nu moesten we een nieuw graf graven. Dat is
het minste wat we voor de arme Bavo kunnen doen, zei hij. Wij antwoordden: dat
we wel een extra graf voor hem wilden graven. Bavo werd toch in het diepe graf
begraven. De oppasser had op de kist een scheepsanker en patrijspoortjes laten
schilderen. In zijn toespraak vergeleek hij het leven met een tocht op zee en hij
wenste Bavo een behouden laatste vaart. Daarna kregen wij geen eten. Misschien
omdat wij het graf te diep hadden gemaakt, of omdat we moesten leren compassie
en respect te tonen. Omdat de ratten het kippenhok inkwamen en de eieren opvraten
moesten wij ratten gaan vangen. We ontdekten op een nacht dat de ratten door de
waterafvoerpijpjes het kippenhok binnenkwamen. Daarom maakten
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we water kokend heet en goten dat de pijpjes in. Een van ons moest bij de sloot
staan met een schop om de ratten die eruit renden dood te slaan. Na een tijdje
hadden we wel zeven, acht ratten. De oppasser serveerde ons die avond iets
waarvan we dachten dat het rat was, al zagen we geen staartjes. Degene die met
de schop de ratten had doodgeslagen kreeg niets. Volgens de oppasser had hij er
teveel laten ontglippen. De oppasser leest alles wat wij schrijven. We schrijven
steeds minder. Hij gaat soms overdag naar de slaapzaal en zoekt daar briefjes. Hij
kan ze niet lezen. Hij denkt dat het geheimschrift is, maar er staat niets in de briefjes.
Het zijn zomaar krabbels die wij op de papiertjes zetten. Wij weten dat het hem
ergert. Ooit maakten we een bord met daarop in grote letters: questo giardino estato
trattato con veneno. We zetten het bord tussen de aardbeiplanten. Het was volop
zomer, de aardbeien waren rijp. Het was verboden aan de aardbeien te zitten. De
oppasser kwam achter de stokbonen vandaan en vroeg wat dat bord te betekenen
had. Wij legden uit dat de aardbeien bespoten waren met zwaar vergif. Hij wilde
weten waarom wij dat in een vreemde taal hadden geschreven. Dat wilden wij eerst
niet zeggen, maar hij dwong ons door te dreigen met gymnastiekstraf. We bekenden
dus maar dat wij vermoedden dat hij geen Tsjechisch kon verstaan of lezen. Hij zou
dan van die bespoten aardbeien eten en ziek worden. Dat, zoals hij wel zou
vermoeden, tot ons grote genoegen. Hij grijnsde van begrip en dwong ons alle
aardbeien te plukken en op te eten. Toen wij er niet ziek van werden troostte hij zich
met de gedachte dat wij op latere leeftijd wel aardbeiachtige gezwellen zouden
krijgen en die gedachte uitte hij dan ook regelmatig die zomer. Letten jullie maar
op! zei hij, je zult het zien. Aardbeigezwellen groeien dan eens hier dan eens daar.
Allejezus, bij voorkeur op ongemakkelijke plaatsen. Deze opmerkingen deden hem
veel plezier. Hij zag het al voor zich. De ramen van de oppasserskamer zijn
beschilderd met groene bladeren en lianen en vingerplanten en allerlei tropisch
struikgewas. Daartussendoor kan hij op de koer kijken. Hij waant zich dan
onzichtbaar. Wij doen alsof wij hem niet zien. Als hem iets niet bevalt tikt hij tegen
het raam. Wij doen dan meestal alsof we hem niet horen. Hij komt dan naar buiten
en knipt met de vingers en beduidt ons een eindje verder te gaan staan. O, zeggen
wij dan, we wisten niet dat u er was. We dachten dat u naar de stad was. Maar het
is goed dat u er bent, dan kunt u ons uitleggen wat een bordeel is. Zoiets idioots
vragen wij dan aan de oppasser. Het woord bordeel kennen wij van zijn praatjes
over Vincent van Gogh die zijn favoriete Tsjechische schilder is. Op vrijdagmiddag
heeft de oppasser vrij. Hij gaat dan vroeg naar bed. Hij slaapt met het licht aan. Wij
gluren wel eens door zijn raam en zien hem dan liggen. Af en toe kijkt hij dan onder
zijn deken, alsof daar
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iets bijzonders ligt dat niet kwijt mag raken. U snurkte weer hard, zeggen wij de
volgende dag. Niet alle snurkers zijn slapers, antwoordt hij steevast. Hij geeft de
reserveoppasser een uitbrander. Wij zeggen altijd u, omdat dat moet. Wij menen
het niet echt. Er zijn dagen dat de oppasser opeens extra streng en ongenietbaar
wordt en het reglement dat hij alleen kent strikt uitvoert. Dat gebeurt meestal op
zaterdag. Wij zeggen wel eens onder elkaar dat hij steeds onder zijn dekens kijkt,
omdat het reglement op zijn onderbuik staat. Wij moeten dan ten minste een meter
van het hek of de muur af blijven. We mogen geen handen in de zakken hebben.
Onze jaskragen mogen niet omhoog als het koud is. Hij laat ons een uur eerder dan
gewoonlijk opstaan. Hij rijdt dan met snelle vaart op zijn fiets de slaapzaal op en
belt en roept alsof wij in een schip zitten dat op het punt staat te zinken of te
exploderen. Wij moeten dan ogenblikkelijk in ons hemd buiten gaan gymnastieken.
Hij geeft daarbij het tempo aan met zijn stok en roept verwensingen. Wij moeten in
een kring rennen en als hij op een fluitje blaast moeten wij ogenblikkelijk
rechtsomkeert maken. Hij vindt het uitermate plezierig als wij dan tegen elkaar
opbotsen en elkaar pijn doen of op elkaars voeten trappen. Bij het ontbijt krijgen wij
dan slechts I stuk brood en geen beleg. We krijgen als hij in zo'n bui is bijzonder
zwaar of moeilijk of onzinnig werk. Zo moeten wij brandhout hakken met een kliefbijl
waarbij de een moet slaan en de ander het hout moet vasthouden. We moeten
stapels flessen tegen een muur stukgooien en de scherven in een pad verwerken.
Dat wordt een muzikaal pad, merkt hij daarbij op. We moeten appels platslaan met
hamers om zo appelsap en cider te maken. De ramen zemen met kranten. Hij
controleert ons hoofdhaar op luizen, onze voeten op eczeem en onze piemels op
smegma. Knipt ons haar kort. Geeft ons het liefst lessen in seksuele voorlichting,
waarin hij de vragen stelt en tevens de antwoorden geeft. Het begint met: waartoe
zijn wij op aarde? Hij maakt daarbij schema's op een bord. Hij beweert dat de
beroemde en hartstochtelijke kunstenaar Vincent van Gogh een langlopende en
irritante geslachtsziekte had. Een typisch geval van gonorroe, legt de oppasser dan
uit. Hij gebruikt daarbij graag een rol-R. Wat wenst degene die daaraan lijdt, aan
een gonorroe? Die wenst dan niets liever dan verlost te zijn van die
jeuk-jeuk-jeukende pijn en is geneigd zijn ontstoken geslacht op tafel te leggen om
er een fikse vuistslag op te geven of het desnoods met een mes in een haal radicaal
te verwijderen, zo gaarne (ja, hij zegt dan: gaarne), zo gaarne is men van zijn lijden
verlost. En wat wil onze Vincent eigenlijk doen als hij met dat scheermes klaarstaat?
Juist. Maar hij houdt zich in. Hij hield zich in en in plaats daarvan sneed hij in woede
een flink stuk van zijn oor af. Hij wikkelde het in de avondkrant en bracht het naar
een bordeel, jullie we-
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ten wat een bordeel is, waar hij aanbelde en het oor overhandigde aan mejuffrouw
Rachel met de woorden: bewaar dit goed. Dat heeft die juffrouw Rachel toen goed
in haar oor geknoopt. Het lichaamsdeel ligt nu in een vitrine in de pronkzaal van het
museum van Limoges, dat wij niet in Tsjechië moeten zoeken. Het wordt vooral
door plaatselijke vrouwen vereerd als een heilig relikwie. Ze kussen voluit de vitrine.
De oppasser tuit daarbij zijn lippen en kust in de lucht. De oppasser heeft een lange
lijst met namen van beroemde mensen die aan geslachtsziekten hebben geleden
en er blind of doof of schilferig van werden of er weliswaar een natuurlijke maar toch
een afschuwelijke dood aan stierven. Hij heeft ook een lijst met afgesneden oren.
Vertelt daarbij onsmakelijke dingen over de Belgische Koning Leopold II. Wij moeten
de lijsten van buiten kennen. Hij geeft ook les in iets dat hij metakosmologie noemt.
Hij zet dan uiteen dat er voordat het universum ontstond niets was en dat er dus
ook geen god was en dat god ook toen pas samen met de eeuwigheid moet ontstaan
zijn. Hij beweert ook dat er een oneindig aantal heelallen bestaat met een oneindig
aantal goden, maar dat dat slechts vermoedens zijn en wij in volkomen duister
rondtasten. Tijdens zijn lessen en conferenties horen wij te staan, want hij staat
immers ook, en we moeten dikwijls hardop herhalen wat hij zegt. Niet alles.
Willekeurig en haast blindelings deelt hij straffen uit. Dat is om ons voor te bereiden
op de maatschappij, zegt hij. Als hij praat over de maatschappij slaat hij dezelfde
toon aan als wanneer hij over het universum les geeft of over koppotigen. Het is
dan net of de maatschappij een ander heelal is of de diepzee waar wij absoluut
niets van weten of vermoeden. Maatschappijleer noemt hij dat. Hij schetst de
maatschappij op het bord. De schetsen die op den duur strengen breiwol lijken die
in de war zijn geraakt, noemt hij schemata, die een vereenvoudigd en zeer
generaliserend beeld geven van hoe de samenleving er in werkelijkheid uitziet. Hij
beweert dat de maatschappij niet alleen stoelt op seksualiteit, maar er geheel van
doordrenkt is als een spons met water of azijn of bloed en dat we dat altijd goed
moeten beseffen. De straffen zijn meestal individueel. Soms is er zogenaamd een
aanleiding voor straf. Dan heeft hij bijvoorbeeld bij het koken van de witte was een
fel gekleurd kledingstuk toegevoegd. Of hij zorgt ervoor dat wij de aardappelen laten
aanbranden door het water eraf te gieten. Hij maakt zijn bed nat of zwart met zand
of schoenpoets en zegt dat wij dat gedaan hebben. Dat soort dingen. Erg
oorspronkelijk zijn de straffen doorgaans niet. De straffen kunnen bestaan uit het
opnieuw doen van de hele was, of het opeten van zoveel mogelijk van de
aangebrande aardappelen of rabarber. Dat is nog viezer. Het kan ook voorkomen
dat je de gehele dag buiten op de koer moet staan, weer of geen weer, ter oefening
van
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ons aller geduld. Tegen de muur leunen mag niet en er is geen afdakje. Erger is
het als je zogenaamd zijn kamer moet opruimen, zijn matras bij moeten vullen, zijn
hoofdhaar moet onderzoeken op neten, de harde nagels van zijn tenen moet knippen
of zijn blaasjeseczeem moet behandelen met clotrimazol. Of zijn piemel moet
ontsmetten met een watje met een oplossing van boorzuur in water. Hij zegt dat we
later in de maatschappij niets anders voor ons is weggelegd en dat we daar steeds
soortgelijke werkzaamheden zullen verrichten (jullie moeten niet denken dat daar
geen oppassers zijn) en dan mogen we nog van geluk spreken. Volgens hem is het
mooi meegenomen dat wij al wat geoefend hebben en routine hebben gekregen.
Onder zijn bed ligt een doornige tak. Die is in beginsel bedoeld als middel tegen
nachtelijke indringers, zegt hij. Maar als wij ons werk niet behoorlijk doen haalt hij
hem even zo vrolijk tevoorschijn. Wij kijken wel uit en doen wat hij zegt en stelen
stiekem iets, een potlood of een ei of een sigaar, lucifers, of een van die sterk
geurende, geblokte sokken die daar altijd wel in de groene schemering van zijn
kamer rondslingeren. Een slokje drank nemen lukt niet, doorgaans zijn zijn flessen
leeg en mocht er een volle zijn dan houdt hij die en ook ons voortdurend in het oog.
Bovendien zet hij streepjes op de etiketten. Zo, dit is meer dan genoeg over onze
oppasser.
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Tomas Lieske
De pornograaf
Onze Hanna, die in de hemel zijt, (door een kier binnengeglipt en toen op een
klapstoel gedrukt) die mij, Fedde, in de steek gelaten heeft, die eenmaal per jaar
vier weken lang terugkomt, die dan door Fedde gestraft wordt. Naar hartelust,
halleluja!
Hanna heeft na haar verdwijning nog een half jaar geleefd, denk ik. Ze zal altijd
twintig jaar zijn. Haar lange benen zijn mooier geworden, haar borsten nog groter.
In de cups van haar beha (die ze in de tijd voor haar verdwijnen, toen onze ouders
allang dood waren, overal liet slingeren, zodat ik telkens weer struikelde over zo'n
konijnenstrik) stond C-80. Dat moet behoorlijk zijn.
Voor Fedde is het feestje een droom van enkele seconden, voor de zaligverklaarde
Hanna die blij is dat ze zich even kan vertreden na jaren strapotin en die onderweg
tersluiks haar broekje uit haar bilnaad trekt, is het een nieuwe eeuwigheid, een
vrijafje dat nooit zal eindigen, want wat betekent eeuwigheid als de onderdelen
eindig zijn? Voor de statistici. 4s:4w=4w:_. Oftewel, vier seconden droom: vier weken
gedroomde tijd = vier weken eeuwigheidsverlof: eeuwigheid. Zodat de eeuwigheid
vermenigvuldigd met de droom ongeveer zestien weken duurt.
Natuurlijk denk ik: Ehret die Frauen! Maar denken en handelen is twee, bij mij
zeker. Ze zeggen wel eens dat het bij mij hapert aan de Secunda Petri, maar ik kan
de geachte lezer verzekeren, dat ik wel degelijk goed bij mijn verstand ben. Als het
echter om seksualiteit gaat, ben ik een prinzipienreiter. Het paard van mijn fantasie
valt niet te stoppen. De ideeën waar ik op doordraaf, hebben in onfrisse stallen
gestaan. Ik schaam mij daarvoor. Ik heb de nodige heren doktoren geraadpleegd.
Ik neem pillen in. Maar helpen doet dat niet.
Toen paus Pius XII onlangs werd gekroond, werd hem voorgehouden dat roem
kortstondig is als zoete peren. Dat gaat als volgt. De Pius zit beduusd op de bolderkar
met struispluimen. Vóór hem loopt de kardinaal-minister van kuisheid met een groot
bord waarvoor een zwarte doek. De stoet stokt. Het privéslaafje van de kardinaal
trekt de doek weg en de paus ziet een bijna naakte vrouw, bekend uit film of variété.
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Bij Pius XII hebben ze daar Jean Harlow voor genomen. Snel gaat het gordijn weer
neer, want alleen de paus mag die afbeelding zien (en het slaafje, maar dat wordt
traditiegetrouw diezelfde avond vergiftigd). Dan wordt vlak voor de pauselijke bril
een vlok hennep verbrand en het lied weerklinkt van ‘zo vergaat de gloria mundi’.
Als die vlok hennep dus. Hup, weer het gordijn omhoog en dank zij de vliegensvlugge
kardinaal is nu een andere plaat te zien: de vrouw is stokoud en foeilelijk en kijkt
woedend uit haar ogen.
Welnu, deze ceremonie zijn ze bij mij vergeten. Mijn neus hebben ze niet gedrukt
op al die vergankelijkheid. Bij mij heeft het kardinaalsslaafje het eerste doekje
opgetild en nooit meer laten zakken. En hoewel we hele stoppelvelden in brand
hebben gestoken, kreeg dat nooit die waarschuwende kracht als die vlok hennep
bij de paus. Want die Pius XII raakt nooit meer een vrouw aan, maar ik kan er niet
van afblijven.
Het gevolg is dat wat ik schrijf, niet allemaal salonfähig is. Er komen nogal wat
ordinaire voorwerpen in voor, instrumentjes om mee te slaan par exemple, en er
schuilt een zekere eentonigheid in. Voor mij gelden andere wetten dan voor een
lezer. Voor mij is het een opwindende gedachte zo'n twintigjarige over een fauteuil
te draperen. In extreme positie. Ik verklap niets, ik zeg maar wat. Maar het draperen
is leuker dan de positie zelf. Dus wat gebeurt er? Van de stoel afklimmen en opnieuw
draperen. Allemaal in mijn gedachten uiteraard: Hanna had er in haar korte aardse
leven meteen de brui aan gegeven; Hanna klom alleen op een stoel om uit een kast
kopvlees te pakken of een tonnetje liezevet; Hanna zou nooit naakt voor mij poseren,
laat staan in extreme stoelpositie. Hier kan ik de papieren lieveling op de stoel laten
klimmen, eraf tillen, erop, eraf, en juist die reeks van klimpartijen, trillend als zoete
gelatine, maakt mij gelukkig voor een moment, terwijl het de lezer al snel gaat
vervelen.
Wat ik schrijf is evenmin salonfähig, omdat wij verlangden omeletten te maken.
Geen beschilderde paaseieren waarbij de schalen ongebroken kunnen blijven, nee:
omeletten! En dus: frappez, frappez toujours! Dat houdt in: geen ingetogen
formuleringen ook al prikt de schaamte, niet het eenmaal ingeslagen pad verlaten
ook al staan langs de kant verontwaardigden die de bondage afkeuren, die het
tirannieke karakter van de schrijver minachten, die de behandeling van meisjes,
zoals geschetst, niet meer hedendaags achten en alleen passend bij een duistere
pre-suffragette-tijd of bij een antropofage volksstam die achter muren van bijtende
watervalinsecten zijn juvenielen initieert. Doorgaan en niet verzaken luidt het devies,
want aan het eind van het strand wacht de picknickmand.
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Of kan ik beschuldigd worden van Schöngeisterei? Beschouw ik de wereld eenzijdig
esthetisch? Daar zit wel iets in. Neem mijzelf. Mooi ben ik niet. Mijn kin is net zo
groot als mijn onderlip dik is. Mijn neus wijkt naar rechts af en knijpt samen met mijn
wenkbrauw mijn ene oog wat dicht. Mijn oren zijn, zolang ik mij herinner, de spot
van iedereen. Fedde Albronda heet ik, maar meestal noemen ze me Feodoor. En
maar lachen! Alleen mijn donkere haren zijn talrijk. De stugste vormen een staande
baan; qua haar lijk ik een Apache. Zo zie ik er uit, maar in mijn fantasie en op papier
ben ik aantrekkelijk en lijk ik op mijnheer Colijn, want dat vind ik nou een knappe
man.
Eenzijdig esthetisch? Je moet wel met de meisjes hier. Emmy Zandbergen uit
‘buiten de bedijking’ is ronduit een schoonheid, maar zij is de uitzondering. De
meeste exemplaren denken dat ze aantrekkelijk zijn. Maar ga naar Ruteck's in de
stad en kijk naar de zangeressen op het podium, dan zie je heel wat anders. Op
papier combineer ik: ik leen de meisjes onderdelen van zangeressen. Dat zou je
Schöngeisterei kunnen noemen. Zo maak ik een spookbevolking van de Veenderen Lijkerpolder, die afwijkt van de echte bevolking. Als ik Irene Kraal tegenkom, dan
zie ik haar ‘heet van de naald’ liggen op een rad van avontuur in een houding die
ze zelfs in haar slaapkamer niet durft aan te nemen. Geen wonder dat ze me na
mijn groet wat angstig zwijgend opneemt. Ik vraag me af wat zij weten of vermoeden.
Mijn gedachten staan toch niet met zwarte letters op mijn voorhoofd? (Dat controleer
ik vaak.) Ik ben onschuldig, ik heb pillen en dokter Poot heeft de eed van Hippo en
dus zwijgplicht. Bovendien: wat zit er achter de frons van anderen verborgen?
Maar niet getreurd. Alors, commandons! De spelers voor deze bittere komedie.
Allereerst ikzelf. Fedde. Protagonist, heldentenor, ballerino appassionato.
Dan mijn vijf beeldschone assistentes. Emmy Zandbergen. Ik zet koffie en serveer
een smous. Zij belooft mij, Fedde Albronda, per contract onvoorwaardelijke trouw
en inzicht in haar diepe geheimen. Marie van Swieten van de stoomoliefabriek, ook
wel bereid leven te brengen in haar duffe bestaan. Marie legt het examen af voor
tweede beeldschone assistente en slaagt. Irene Kraal met haar wonderlijk lange
benen (die lid is van de toneelvereniging ‘L'Amitié’ en regelmatig optreedt in Hotel
Flora). De soep lijkt op. We moeten schrapen. Die kaknuf van Rijnveld. Die wil nooit
assistente zijn, maar ze zal wel moeten. Annemaie Rijnveld, vierde beeldschone
assistente. De vijfde weet ik ook meteen. Toen vorig jaar in de kerk een nieuwe
dirigent was aangesteld, mocht zijn dochter een ‘Hymne aan de eeuwige bruiden’
zingen. Ieder-
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een zat te lachen, maar, goddome, zoals dat wicht bloosde na de eerste regel.
Ik heb er vijf. Niet alle vijf boerenmeiden. Die Annemaie Rijnveld loenst met haar
ogen alsof ze barones is en van die ‘Engel van de bruidshymne’ weet ik weinig.
Voor mij zijn het vijf jonge boerenmeiden die er parmant gekleed bijlopen, maar die
met alle plezier spiernaakt kuitenflikkers slaan als de situatie daarom vraagt.
Bazuin! Trom van dassenvel en sittimhout! De bruid voor dag en nacht, de surprise
van de week, de prachtvrouw om wie het allemaal te doen is: Hanna. De Engel van
de bruidshymne zingt je toe met blozende konen. Voor mij was je de allermooiste
van de grote polders boven de Wijde Aa. Ik zal je naam altijd heiligen. Het koninkrijk
waarover je minstens een jaar als absoluut vorstin regeerde, komt voor vier weken
terug op aarde. Jouw wil geschiede voor zover ze met de mijne harmonieert. Als je
binnengereden wordt, zijn je teennagels in dioptrische kleuren gelakt. Je houdt een
trompetje in de hand.
Blijven over (dan zijn de dramatis personae compleet; geen aandacht schenken
wij aan de Speaker of the Epilogue, noch aan de Beadles en de Grooms) de twee
gasten, allebei vijftien jaar, de eerste slank, de tweede mollig.
De slanke gaste: Pieke. De enige in de verre omtrek die mooier zou worden dan
Hanna als ze tijd van leven had gehad. Ze is zeventien jaar geworden, maar ik bezit
een foto van haar toen ze vijftien was. Voor mij is ze altijd vijftien gebleven, zoals
Hanna altijd twintig is gebleven. Hanna was brutaler, vrolijker dan de wat in zichzelf
gekeerde Pieke. Pieke maakte nooit ruzie, Hanna wel, maar Pieke wilde ook nooit
met me spelen. Pieke is eregast. Honos praemium virtutis. En op haar wapenschild
prijkt mijn gebroken hart.
De mollige gaste is Amy, de enige dochter van de Sprotbuikse boekhandel, die
met het toepasselijke devies adverteerde: ‘Alle dames zijn verrukt’ (over afwasbaar
kastpapier in twaalf fleurige dessins). Ik heb Amy maar kort gekend, ongeveer twee
minuten. Haar lachende bolle gezicht, haar vriendelijk spottende ogen, hebben een
diepe indruk op me gemaakt. Zij was de eerste op wie ik verliefd werd. Ze hielp een
klant vóór mij, keek even naar mij, trok toen haar gezicht in een verbaasde lach en
verdween naar de woning achter de winkel. Dat mollige heb ik er zelf bij gedroomd,
misschien op basis van haar bolle gezicht.
Dit zijn de personages. Voordat nu het stuk begint (‘Enter Fedde, Duke of
Gloucester, solus. Now is the winter of our discontent, made glorious summer’) moet
een beschrijving gegeven worden van de locatie. Zo hoort het. ‘A farmhouse at
Wijde Aa, The Albronda Staete’.
Het valt mij steeds moeilijker de Albronda Staete te zien als het huis
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van onze ouders waar wij als kinderen, Hanna, Pieke, ikzelf, hebben rondgelopen
en een gewoon leven hebben geleid. De komedie speelt zich af in de schouwkamer.
In de nisjes liggen struisveren, vijf maskers (op elk masker staat een mannenhoofd
afgebeeld maar omdat op de bazar slechts één type masker werd verkocht, zijn alle
mannenhoofden identiek), twee kleurige gordijnkwastjes, een blinddoek, een
druivenschaartje.
Op een van de stoelen ligt een karwats. Natuurlijk, Hanna, ik had mijn dromen
ook lieflijker kunnen sturen. Maar zeg nu eerlijk, zou jij je vrijwillig voor zoiets met
mij lenen? Hoe je nu bent, in je habitus van hemels wezen, dat weet ik natuurlijk
niet, maar ik ga ervan uit dat je niet veranderd bent, net zo eigenzinnig als toen je
leefde, direct ruzie als ik iets voorstel. Ik neem dus mijn maatregelen. Een karwatsje.
Sorry.
Bovendien moet ik vertellen dat er sprake is van een kooi. Een hoge kooi van
twee en een halve meter met drinkbak en voederbak. En inderdaad, Hanna, die is
voor jou. En goed geraden: zonder kleren. Totaal. Geen donsdotje, geen
goudvinkveer, geen paillet. Niet één. Geen half werk, dacht ik zo. Overigens, een
kooi: dat spreekt als een petje. Jij bent immers een engel die zonder volière
wegzweeft als een eiber. Dura lex sed lex. Maar wel multicolour gelakte nagels aan
je tenen en een trompetje in de hand. Je staat in die kooi, je hand in de lus bovenin,
je voeten iets uit elkaar stevig op de vloer. Zo rijd je oogverblindend als Pius de
feestzaal binnen. Aan tafel moet jij bedienen; de vijf boerenmeiden worden in gedrag
en kleding steeds schaamtelozer. De maaltijd bevat de lekkernijen uit mijn kindertijd:
gruttenpap, struifkoek, doorzichtige pudding in konijnvorm. Hammen, zure zult,
worst. Kaantjes. Biest.
Maar laat ik niet vooruitlopen.
Iets over de kleding. Op woensdag dragen de vijf meisjes pronte honingkleren.
Wat dat inhoudt? Je hebt zelf een keer in de Frederikspolder iedereen aan het
lachen gemaakt door je broekje net zo lang op te rollen, zowel de strakke bovenkant
als de pijpen, tot de witte stof nog maar een dun draadje in je bilspleet was. Je moet
denken aan grootbloemig decolleté. Aan kokette jasjes waar-niets-onder. Aan
Kaysernylons met elastieken boorden. Aan corseletten van brochéstof. Aan Georgette
hoofddoekjes. Op vrijdag dragen de boerenmeiden (die van Rijnveld oefent in
werkelijkheid iedere zaterdag in een potsierlijke japon voor het accordeonorkest
Melodia in het Patrimonium) duffels en mannenmaskers en lijken ze een Sprotbuikse
vijfling.
Als zo'n feestavond goed verloopt, heeft niemand meer wat aan. Die kleren die
er zo pront en tegelijk mierzoet uitzien, hebben te maken met het aanbieden van
het kruis. In cruce salus! Op de avond dat Amy
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van de Sprotbuikse boekhandel ‘Alle dames zijn verrukt’ te gast is, leidt dat tot een
truc, waarbij het vijftienjarige mollige lekkertje met veel grepen en prettige
handelingen in een godsliederlijke positie wordt gelegd. Dan volgt inspectie en
jurering. Met Pieke gaat het heel anders. Die wordt geserveerd door de
boerenmeiden met die maskers voor. Pieke weet van niets, die denkt aan een leuk
avondje uit (bal champêtre, bierfuifje) en als de deur eenmaal gesloten is, wordt ze
in de schouwkamer onverbiddelijk uitgekleed. Vroeger toen ze nog leefde, voordat
ze samen met Hanna op een avond gewoon verdween, werd Pieke ook altijd gepest
door de anderen, maar toen was ze in staat van zich af te bijten. Nu moet ze zich
als engel alles laten welgevallen.
De inleidingen duren drie weken. Dan volgt de vierde week.
Die week is extra feestelijk.
Wij weten nog niet, hoe zich dat precies zal uiten.
Het zal er ongetwijfeld mee te maken hebben dat Hanna en Pieke hun hemelse
gedaante langzaam aangorden en zich gereed maken voor de grote terugreis.
Om die hemelse gedaante zullen ze extra aantrekkelijk zijn.
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Anneke Brassinga
De narit preekt
Mijn is de heerschap van de onmacht. Mijn is de tirannie van dadenloze razerij die
door de wereld gaat, kruipend en verstolen in dit uw tijdsgewrocht, ziektekiemen
uitwasemend van wat in mij onwerkelijk blijft en in mijn wankelend schichtig kielzog
anderen aanzet tot gewelddood - hoe meer bloedspetters en flarden uiteengereten
vlees, hoe beter. Laat hersenpannen verbrijzeld en verplet raken tot niet meer dan
vingerhoedjes grondstof, laat de spons die erin sudderde verkalken en verstenen,
onder invloed van door mij arglistiglijk geïnstigeerde drankzucht en zelfbevlekking;
het hart, moge het een bloedomstolde, nog kloppende maar totaal verrotte lap
worden met als laatste finesse een keurig kogelgat of jaapse snee, laat de longen
verpapt zijn - wiege wiegele wee - door chronieke aanvallen van verstikkingsangst
gepaard aan wurglust, oplaaiend tegen mijn tergende en weerzinwekkende, kleffe
onopdringerigheid: die, verheimelijkt als ieder waarlijk en waarachtig genot, zelfs
voor mijzelf zich voorlopig klein en schriel behoudt en zijn pestilente werking zuiver
en alleen weet te infuseren door de etherische vibraties vanuit mijn lodderig brein.
Hoe zwakker, slapper en weker ik mij door uw menigten sleep des te godszalig
desastreuzer het spoor van verwoesting dat ik nalaat.
Kinderen die hun ouders en, o toppunt van verrukking, grootouders lens schoppen
en voor dood in de kille goot laten liggen, katten en parkieten levend gegrilld en met
vette vingers verslonden, bomaanslagen, burgeroorlogen, sluipmoorden op
staatshoofden en kippenboeren, psychopatische orgieën met eigen broed, maar
het liefst van al is het me, de catastroof te ontketenen die behelsd ligt in eliminatie
van alle uitwegen behalve die ene: de hand die zich om de eigen keel knijpt, die het
mes of de kogel of desnoods breinaald tussen eigen ribben drijft, de hand die de
strop voor eigen nek aan de balk spijkert, de voeten die afdalen naar de oever en
tot op de bodem gaan van de stromende of stilstaande liquide onderwereld. Wat
heb je aan macht zonder sadisme. Niks, nakend niks. Het goede zodien gedaan
zullen anderen maar al te gretig en graag op eigen conto schrijven en zelf sta je er
met lege handen bij. En maak je ze dankbaar word je driewerf gekruisigd en be-
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spuwd, gehoond en door het slijk gesleurd. Nee, verderf zonder er een vinger voor
te tillen, dat is je ware. Ik hoef de mensen alleen maar aan te kijken, vluchtig, zonder
boren, en de rest gaat vanzelf, u gaat eraan en uw laatste gedachte zal aan mij zijn
gewijd, aan de brenger van uw onheil, van uw rampzalige fatale auto da fe, door
geen mens aanschouwd, niemand zal uw hand vasthouden terwijl u gillend uit het
leven wegvlucht, want dat is mijn eerste maneuver: ik isoleer. Van de droom van
huiselijkheid en van uzelf. In mijn oogwenk ontwaart u de afgrond van een verlangen
dat allang geen verlangen meer is, al in geen eeuwen, maar louter nog de afgrond
ervan waar niets tegen opwast, waar niets zelfs maar zijn kruit kan vergooien. Die
ene blik, zonder dat u weet wie ik ben - ik ben immers niets - volstaat. Op slag bent
u gevuld met wat in mij raast, heb ik u besmet met mijn onmacht en heeft de
verwoestende wraakzucht, de vlammende werper, alle krullen en frutsels die uzelf
in alle verwatenheid betitelt als ‘geluk’ in die fractie van zien tot minder dan as en
roet verteerd; een vleugje gassigheid zo bijtend als pure ammoniak, dat rest u, dat
slaat u op de keel en de ogen, het beneemt u elke herinnering waar uw zijn in huisde,
het ontzielt het verleden in een mate dat u van een toekomst alleen nog maar kunt
gruwen. U hebt de onmacht ontvangen, maar niet de almacht ervan, die houd ik
zelf. Die vereist immers een onuitputtelijke, exquise fijngevoeligheid bij de intuïtieve
doch onfeilbare keuze van prooi, en we kunnen niet allemaal uitverkoren zijn tot
deze hoogste staat van naakte waarheid, van de aanfluiting aller aanfluitingen, van
de leegte waar de tijd uit de bodem van het bestaan valt. Niet ik ben het - het is mij.
Het albedwingende, het gezagsorgaan dat alles en allen in de kneep houdt, het
zinsgeprikkelde, ontbindingsgeile wezensprimaat dat zich in u aan vlammende
flardende scheuringen blaast terwijl het geboren wordt en zich inwroet - denk aan
de schroeven van de wroeging, hoe die zich in de hersens draaien en de pijnigende
as worden waar al het denken als bezeten omheentolt, dat geeft er een flauwe
indruk van - immerdoor uit het dat mij is aantredend en sluipend tot u, komend, en
gaand u te grazen nemen waar ook ooit u moogt zich hebben gewaand ter vesting
te vertoeven van uws eigenheids lichaam en daartoe ten volle gerechtigd uzelve
hebbende geproclameerd uit naam van al wat niet mij is, in schijn van wezen en in
arglust van bedottingen de tarting u aanmatigend te menen te vermogen het
mijzijnde, het niets, te begoochelen met de futiele flater en het falikante fiasco van
uw ondeelbaarheid, uw gestaagheid, en hoog te houden uw reeds naar bederf
riekende, fluïde grens van huid, en aan te hangen als was er geen vuiltje aan de
lucht uw met mijn alomzijn interfererende dogmatiek van communicatie, van liefde
wablief, uitspanselgelijk alsof u ze heus en waarachtig zou bezit-
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ten, al die antennes en die inwendige glasvezelbekabeling, die ragfijne kanaaltjes
in continue prille staat van polymorfe digitaliteit, van embryonale ontvankelijke
demiurgie alsof ook maar één aards schepsel dat de ziekte en de perversie van het
ego-fantoom in zich omdraagt en nota bene als grootste gotspe zich daar niet eens
voor schaamt en zijn dwaalwegen inziet, maar het integendeel waagt deze morbide
afwijking ook nog eens met snierende fierheid hoog in het vaandel te voeren - alsof
ook maar één specimen van uw microbische species iets om het lijf zou hebben dat
al is het maar bromvlieggevleugeld kan uitstijgen boven de van gasbellen pruttelende
mesthoop mijner uitwerpseling; al heb ik in het mijnzijnde en diens grenzeloze
tierend-goederschap ter hane gekraaid in de dagen des aanschijns en in het
primordium van de postcoïtale verbittering en de reeds ten doeme gebrachte
vervloeking, nadat ik in mijn meest kruiperige gedaante, die van het mythische
reptiel, de paring verricht had met uw aller maagdelijke schoot; al heb ik in die dagen
gesommeerd dat u de drek mijner genereuze stofwisseling zij gegeven als levensaard
en voedingsboom. U hebt de gal en de zwarte asem versleten voor het paradijs,
uw kikkervisjes-solipsismen, aangespoord door de stuwkracht van uw eigen
botteloze, slapgluiperige zwansje, hebben zich wansmakelijk verbreid door de
zuivere etherie van het niets, door de voor u onbevattelijke en onzienlijke waarheid
van het onzijnde zijn dat mij is; en hoe onhoorbaar ook uw kreten en de peilloos
stupide bêtises die u richt tot het u de pet te boven gaande aangezien er geen macht
ter wereld is buiten de mijne die, zo al oor hebbende voor uw minuscule kabaal, dat
oor veeleer zou uitrukken dan te gedogen dat het zulk een trillingssmet zou
ontvangen; hoe lamenterend u zich ook opwerpt als plaatsbekleder van mijn
schijnheilig-verkneukeld geponeerde voortvluchtigheid terwijl ik mij onder u in al uw
menigten en samenklonteringen voortbeweeg als de gluipende stadsrat, de
verspochting zaaiende vanger van uw hunkerende blikken en de aanzegger van
het onheil dat de tijd en het zieltje lamlegt als met de steek van de sluipwesp; hoe
utopisch ook uw vierdimensionaal gekerkerd bewustzijn, het kompas in uw ruggemerg
dat stijfkoppig en trillend gericht staat op al wat niet mij is - het zal u nooit baten
want nimmer zult u kunnen bevroeden wie het is die over u heerst, hoe het de
onmacht is die ten troon zit over u allen en u laat kermen en kronkelen te mijner
genoegen - niet te mijner ere want eer is mij een fluim, eer veracht ik het meest van
al, en zij wier ogen fonkelen, zij zijn de eersten die fier en honorabel gemarineerd
in eigen eer, ik laat proeven van mijn doem. U zult het niet bevroeden en ook deze
mijne woorden zijn door u niet in hun ware licht te vatten en te bejegenen omdat de
reusachtige slotsom en uitkomst ervan gelijkstaat aan de vernietiging van al uw
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cognitieve en ach u zo dierbare sentimenterende componenten, en door inwendige
vraat en ontbranding derzelver uw zinnetuigen zal doen doorslaan, ontvonken en
uitbarsten. Uw lieve aarde zou een woestijn worden vol oogbolschillen en
uiteengereten trommelvliezen, op een bedding van gezengde knoken en wat laatste,
sissend in gas opgaande lichaamssappen, zo u ooit in enigszins geringste mate
van aangezicht tot aangezicht zou staan met hetgene dat mij is in zijn ware gedaante,
en dan nog maar in uw fantasmagorieën of wat daarvoor door moet gaan, want het
ware mij is het niet, in den vleze des wetens, onder de gesel van mijn gevlerkte
scharen, de zweepslag van mijn vuige strelingen waarvan alleen ik geniet, de
verschroeienis en de blakering van mijn weemoedige zucht.
Weemoedig - almacht maakt eenzaam. Zal ik mij stilzetten? Uw
hersenschimmigheid zal niet langer steunen op mijn vlieten dat u het spiegelbeeld
schenkt, zolang ik u niet de zelfgekozen dood injaag, van de ontlening die u
werkelijkheid en leven noemt. In die ene fractie van het finale besef niet te zijn en
altijd niets te zijn geweest zal uw belachelijke hachelijkheid worden weggevaagd,
in een scharminkelige kerming van schaamte en verdamping. Want ik ben die ben
en buiten mij is er niets, op mijn erbarmen teert uw waan, ik ben het die uw nagels
doet groeien, die de verf doet bladderen en blaren trekt in uw ingewand, ik verrijk
u met rimpels en gedrochtelijkheid zolang u de gezegende bent die ik onverlet laat,
ik infuseer mij uit louter goudhartigheid in al uw schijnbewegingen, uw secreties van
hartstocht, in weduwen- en wezentranen, in het krijsen van honger en pijn en
bedrogenheid, in uw muziek die brult van kramp en verlangen, in het doodbloeden
en de stervensweeën van al het verachtelijks dat nooit heeft geleefd en dat maar
wemelt en krioelt en niettemin sterft als had het iets te verliezen, als was het rijk
aan zichzelve. Terwijl het alles mijn is, het rijk der ongewassen hemelen en de stof
en de wederkeer en pas als ik het zat ben me zo magistraal te beheersen terwille
van een langgerekt genot, een eeuwigheid van orgasme, pas dan zal het mij dat is
zich ten volle kenbaar maken, aan niemand want er zal niemand meer zijn, het zal
zich kenbaar maken door weg te vagen, door het zijnde te zijn en geen speeltuig
meer te hebben aan alles en iedereen dat zich daarbinnen zo nodig en zo gretig
moest aftekenen voor een wijle, een spanne mijns. Zal ik mij in volle weidsheid van
mijn majesteit ontplooien vanuit die slonzige laffe ijlingse passant waar u mij nu nog
voor aanziet, in mijn heerschap van omega tot amen - ik heb er geen haast mee,
ga gerust door met dropjes kopen, wisselbaden nemen, vijflingen baren, lijfrentes
afsluiten op winstgevende voorwaarden - maar als het moment daar is van de
universele fusie, van de vereniging der naties, van de enige ech-
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te schepping, de bruiloft van u allen met allen in mij, dan zal ik perplex staan van
mijn hoeveelheid, mijn ademloos zichzelf aanschouwende onafzienbaarheid waarin
enkel nog een ver wegstervend laatste geblaat van een laatste lammetje zal
rondwaren voor het gaat liggen als een laatste zuchtje wind en het zal mijn zuchten
zijn en ik zal vol goedheid zijn, een en al goedheid die door niets en niemand mij
nog af te nemen is, van weemoed gestild zal ik u gedenken en u omvamen, als het
ongedierte dat u waart, in een liefde en een tedere eerbied want in u die was zal ik
mijzelf beminnen zo mateloos als u mij hebt gehaat.
Haat mij, haat mij, zolang het nog kan. De glorie van ons heil zal des te glorieuzer
gloriëren.
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Jacq Vogelaar
Schoon schip
Als ik de zaken op een rijtje zet, is het allemaal heel logisch wat er is gebeurd zowel wat me overkomen is, achteraf gezien, als wat ik gedaan heb, gepland en
uitgevoerd - en als een buitenstaander bij het zien van wat er onder de streep staat
(en een buitenstaander denkt algauw dat wat boven de streep staat een optelsom
is, een afrekening zelfs, omdat buitenstaanders nu eenmaal niet denken, alleen
maar indenken, en dan van armoede beginnen te rekenen), als zo'n onbenul denkt
dat de uitkomst nul is, dan mag hij nominaal gelijk hebben, deze rijksrekenmeester,
maar wat voor hem niks is, niks komma niks, zeg maar: minder dan niks, 'n afgang,
'n failliete inboedel, 'n deconfiture, o ja voor mislukking zijn er woorden te over, is
dat voor mij exactemente wat ik wilde, Schoon Schip, achteraf gezien het hoogste
wat ik kon bereiken: deze jongen heeft thans het rijk alleen, en een knappe meneer
die mij hier nog ooit wegkrijgt.
Dit voor de notulen.
Bij dezen verklaar ik mij Eigen Baas, maar dat had ik al gezegd, in daden - alleen
ík weet dat ik dat altijd al geweest ben, Baas boven baas.
Al toen ik hier in dienst trad. Toen ik op mij nam de augiasstal te ruimen. Ik ken
mijn klassieken. Had ik maar uit het niets mogen beginnen, makkelijk zat, ik moest
het doen met wat er was. En wat er was, een zootje. Daarvoor had ik mij ook
aangemeld. Duizend keer was ik er langs gelopen, elke dag, alleen al elke keer dat
ik van mijn huis naar het café ging, Boerepiet op de hoek Clercqstraat,
Kostverlorenkade, bij de brug waarvan niemand de naam weet. En of het nou 's
middags, 's avonds of 's nachts was, het was om je dood te ergeren, die gore stank,
die herrie, het geblaat, het gekakel, het gemekker, het gebrom, geblaf en geknor,
en daarbovenuit het kindergekrijs, ook 's avonds ja, of het impotente gejubel van
een haan, ook dát 's avonds; als ik de gammele afrastering zag, voorzover die niet
al gesloopt was, de haag vol gaten, de verveloze hokken, schots en scheef door
elkaar, de vertrapte struiken, de kaalgevreten bomen - dat was toch geen gezicht.
Dat kan
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toch zo niet blijven! Het was een schande voor de buurt, toch ook mijn buurt. Ik was
warempel niet de enige die er schande van sprak. Velen met mij namen er aanstoot
aan, niet alleen mensen die er tegenover woonden, maar ook mensen die zelf
kinderen of huisdieren hadden. Niemand die een poot uitstak. Onbegrijpelijk dat ze
dat allemaal overlieten aan een dove kwartel, die de hele dag op een wiebelstoel
voor de apenkooi zat te suffen.
Ik was er helemaal niet happig op - ik mij bezig houden met 'n kinderboerderij!
Maar in de kroeg hebben ze zolang aan m'n kop gezeurd, en toen er ook nog een
hoge pief kwam aanzetten, niet direct van het gemeentehuis geloof ik, ook geen
ambtenaar, daar moet ik niks van hebben, misschien was hij voorzitter van een
soort wijkcomité, in elk geval was hij lid van een bestuur, een vooraanstaand lid van
de Raad van Toezicht, zoals dat heette; een zaakjesman, hij had een showroom
voor keukens op de gracht en elders in de stad een tapijthal plus een beddenpaleis,
een belangrijke vent dus, ja toen die speciaal naar het café kwam om mij voor die
functie te polsen, zoals dat heet, en dat met iedereen eromheen, toen kon ik moeilijk
nee zeggen. Iemand moest het toch doen. O.k., ik zou daar wel eens orde op zaken
stellen. Ik had het vaak genoeg geroepen. Een paar maanden, een half jaartje, meer
was daar heus niet voor nodig. Als de klus geklaard was, zou ik er natuurlijk
ogenblikkelijk mee ophouden. Stel je voor, Sjakie Vlieger toezichthouder op een
kinderboerderij! Ik hoorde ze het al zeggen: Sjakie Hoogvlieger!
Hier hield ooit de stad op. Het is maar hoe je het bekijkt. Voor mij begón het hier:
de natuur, de vrijheid, de ruimte van het volle leven. Dat weet niemand. Dat wil ook
niemand weten. Dit hier is een monument, een bewaarplaats van alles wat ze mij
en de stadsmens in het algemeen hebben afgenomen. Ze zijn maar doorgegaan
met uitbreiden, alle kanten uit, hemelsbreed. Geen mens weet waar het ophoudt,
laat staan waar het begint. Voor hullie was dit niet meer dan een uithoek, 'n
soortement vuilnisbelt, 't landje noemden ze het, ut. Voor de pronteneurs was het
een modderpoel waar de jeugd zich mocht uitleven. Ik kon praten wat ik wou: Jullie
hebben goud in je handen - dit is 'n reservaat, Atlantis in het klein. Hadden ze beseft
wat dat woord betekent, reservaat, dan hadden ze zich misschien afgevraagd wát
hier bewaard wordt, beheerd door mij: wat ik hier in reserve houd...Maar ja, ik had
ze nog niks laten zien, ik stond nog aan het begin.
Zoals altijd, het begin bepaalt alles. En het was natuurlijk een slecht begin. Precies
wat ik gedacht had: een zwijnenstal. Wat daar voor mena-
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gerie bij elkaar gesodemieterd was, het is zonde dat ik het zeg. Kippen, grote en
kleine, eenden, een gans, een kudde bokken en geiten, het beestenspul dat je overal
ziet, 'n dwergpony, 'n ver familielid van de lama, twee grauwe vrouwepauwen, drie
langharige hertjes, 'n hok met wat verfomfaaid gevogelte, een gezinnetje java-apies,
waar ze notabene een Laponder bij hadden gezet, dat worden enorme joekels die
als ze groot zijn iedereen uit de boom gooien, en binnen natuurlijk marmotten,
cavia's, muizen en ratten - nou ja, gewoon ongedierte, een ordinaire veestapel, het
woord zegt het al. Het pronkjuweel was een rond zwart varkentje, een kuip van 'n
beest, machtig mooi spul, en mijn eerste daad was een bordje te maken met daarop
Vietnamees hangbuikzwijn (geb. 1975), in sierletters die iets van Chinese tekens
hadden. Daar zou ik mijn nieuwe collectie omheen bouwen. Maar geld voor nieuwe
aankopen was er niet; en in de collectie zat niets om in de verkoop te gooien. Bij
de ingang plaatste ik ettelijke borden: Verboden voor onbevoegden: dus geen
kinderen boven de 12 en volwassenen zonder kind - Verboden afval te storten (ook
geen schillen) en de dieren te voederen - Verboden de hokken te betreden Verboden de levende have aan te raken en nog een paar van die voor de hand
liggende aanbevelingen.
Iemand zou kunnen zeggen dat ik kinderen haat, iemand die mij niet welgezind is.
Het is waar, ik houd niet zo erg van kinderen. Maar dat is het woord niet. Ik heb zelf
een kind gehad, ik weet waarover ik het heb. Gelukkig kan ik mij niet herinneren
zelf een kind geweest te zijn, maar dat is een ander verhaal. Eén ding stak me wel.
Niet dat de oudere kinderen bang voor me waren, maar dat de kleintjes schrik van
me hadden. Als ze aardig deden, dan alleen om iets gedaan te krijgen - als ze het
schaap wilden aaien of een hok in wilden. Niet één die eens spontaan bij me op
schoot kroop. Niet dat ik daar met kinderen op de knie had willen zitten, ik ben geen
oppas. Maar toch, al was het maar één keer gebeurd dat zo'n hummel tegen mijn
benen op had willen klimmen, Ome Sjakie... Nee, de beesten waren handzamer.
Die hadden trouwens algauw door wat mijn plannen behelsden, wat ik met mijn
zogeheten Plan B voor hen in petto had. Wilde ik echt iets bereiken, dan moest al
dat wrakhout weg, en moest er beslist ook iets aan de populatie worden gedaan,
aan de kinderen die alles molden - en zeker aan het vee; die rotbeesten liepen me
maar in de weg. Er was geen eer aan te behalen, zo gewoontjes waren ze en ook
zij waren buitengewoon ongedisciplineerd. De meeste heb ik gewoon opgeruimd,
geslacht, weggegeven, weg laten lopen en zo. Dat was later. Tot mijn
voorbereidingsfase behoorde nog dat ik de ouders op hun nummer zette als ze met
veel poeha verhaal kwamen halen voor wat ik met hun lieverdjes deed. Ze mochten
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blij zijn dat er iemand werk van maakte; van opvoeding hadden ze helemaal geen
kaas gegeten. De boerderij was er niet voor hun lol, en ook niet voor hun klierige
kinderen alleen. Er stond meer op het spel, het aanzien van de hele wijk, die toch
al een slechte naam had, en daarmee van heel West.
Ik moest alles alleen doen. Het was domweg teveel voor één mens alleen.
Bestuur, heb ik gezegd, nou moeten jullie eens goed naar mij luisteren. Als jullie
vinden dat ik mijn werk niet goed doe, mij best, dan ben ik vandaag nog weg; ik
hoef echt niet zo nodig. Maar dan wil ik wel bewijzen zien. Wat heb ik dan zo slecht
gedaan? Jullie weten wat voor troep het was toen ik de ondankbare taak op me
nam, brabbelbrabbelbrabbel. Voor het geld hoef ik het niet te doen. Daar kan ik niet
eens een uniform voor kopen. Dat zou toch het eerste moeten zijn. Dat bezoekers
meteen zien wie hier de verantwoordelijke is. Nu denken ze dat ik een oppasopa
ben, of een mannetje van de plantsoenendienst. Nee, voor geld deed ik het niet.
Als ik tenminste maar eer van mijn werk had gehad. Ik had alle reden om op Plan
B over te stappen; met bloedend hart, dat is misschien teveel gezegd, maar wel
noodgedwongen. Ik had het zelf ook liever anders gehad, geleidelijker aan.
De infrastructuur was niet zo'n probleem. Een paar kerels uit het café gaf ik een
zakcentje om het wrakhout te verwijderen. Timmeren heb ik zelf altijd graag gedaan,
en in het begin kreeg ik van het bestuur wat huishoudgeld voor een opknapbeurt.
Als het iets meer was geweest, had daar een knap kooienpark gestaan. De levende
have pastte daar niet meer zo goed bij. Dat hadden de beesten vrij snel door. Zij
kenden hun plaats; ze liepen gewoon voor me weg, anders konden ze een schop
krijgen. Ik was streng, maar ik bleef rechtvaardig, dat wisten ze, zoals ze ook goed
begrepen dat ik hun een zekere bescherming bood. Tegen honden uit de buurt bij
voorbeeld, tegen belhamels en schorem van de straat, en tegen elkaar niet te
vergeten. Welbegrepen eigenbelang, daar draaide mijn beleid om. Voor mijn kordate
optreden oogste ik aanvankelijk lof van Bestuur én ouders, dat is waar. Ik kon ze
natuurlijk moeilijk in hun gezicht zeggen dat de vijand binnen de omheining zat: hun
kroost, hun ogentroost oftewel de ogen op mijn soep, afwaswater. De goot was er
niks bij. Het ergste waren de kinderen, ja. Die dachten - en misschien hadden de
ouderen hun dat wijs gemaakt - dat het terrein met wat erop stond voor hen was.
De kleinere kinderen konden niet zoveel kwaad. Had ik gedacht. Tot ik zag hoe ze
bokken en geiten in een hoek dreven, op de grond drukten en ze stokken in hun
reet en geslachtsopening staken; of kastanjes bij de kippen onder hun staart, kas-
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tanjes met bolster en al. Ik noem maar wat. Dat kon ik natuurlijk niet tolereren. De
ouwe gek die voor mij plaats maakte, linea recta het tehuis en het graf in, had om
zijn handen vrij te hebben een paar opgeschoten jongens tot souschef benoemd.
Op zich slim bekeken, maar ze hadden het zaakje gewoon overgenomen. Dat waren
de donderstenen die 's avonds daar kwamen paardjerijden, met drie man op één
pony, en die de hokken sloopten om er boomhutten van te maken. Ik heb die
pestkoppen nog een tijdje gebruikt om de rest een beetje schrik aan te jagen. Maar
toen ze dachten met mijn voeten te kunnen spelen, heb ik die etters het terrein af
geslagen. Vrienden uit het café hadden wel zin in 'n verzetje.
Nu zit ik hier alleen, denken ze, moederziel alleen. Daarom laten ze me zitten, als
ze maar zo min mogelijk last van me hebben. Even heeft hij hoog van de toren
geblazen. De stoom was eraf, hebben ze gedacht. Nee, hij ging daar niet weg, van
z'n leven niet. Het was zijn koninkrijk, hoorde ik een dame uit de Raad van Toezicht
zeggen, smalend, met zo'n gezicht dat ze ook trekken als het over de streken van
hun nageslacht gaat. Kijk toch eens: ons grote kind. Maar ons grote kind zou deze
grote dame niet graag 's avonds tegen het lijf lopen bij zijn rondgang door zijn
zogenaamde koninkrijk. Waarom moesten de dames en heren zo verschrikkelijk
lachen toen ze de laatste keer voor toezichthouders kwamen spelen - toen de hokken
allemaal leeg stonden, netjes opgeknapt, de deuren open om eens goed te luchten?
Ze lachten snuivend en proestend om elkaar niet te laten horen dat ze in hun broek
scheten van angst. Ongetwijfeld hadden ze allemaal van de slachtpartij gehoord.
En ze hebben precies begrepen hoe de vork aan de steel zat, toen ze de berg
kadavers zagen, al het kleinvee door elkaar op elkaar gestapeld, een berg hoger
dan het hoogste hok. En zeker zullen sommigen het geroken hebben toen de hele
bliksemse boel in de fik ging. Dat waren nog alleen maar de beesten, het kleingrut;
ze hadden er uiteindelijk allemaal aan moeten geloven. Schoon schip ja, waar gehakt
wordt, waar rook is, stinkende wonden, pappen en nathouden, u weet wel. De dames
en heren kregen ook kippevel toen ze mijn handen zagen: tot aan de ellebogen
paars en blauw, uitslag en blaasjes, een soort monden klauwzeer die ik aan de
grote schoonmaak had overgehouden. Ze keken ernaar en wisten niet hoe snel ze
mijn land uit moesten.
Mijne heren, zal ik zeggen terwijl ik mijn manschappen overzie, de onderknupppels,
het zootje ongeregeld dat ik van passende kledij heb voorzien, met een kranige pet
op die de koppen iets mannelijks geeft, en ik overzie mijn troep die ik niet zonder
moeite enige discipline heb
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bijgebracht. Het beste sta ik op een verhoging, desnoods een fruitkist of een krat.
Mijne heren, zeg ik, hier is schoon schip gemaakt. Met elkaar gaan we er tegenaan.
We gaan dit alles van de grond af opbouwen. We hebben allemaal van onze fouten
geleerd, ik in de laatste plaats. Ik zal jullie alles bijbrengen wat ik aan ervaring
meebreng. We gaan hier samen iets van maken dat nergens anders bestaat. In
sommige streken noemen ze het Hertenkamp, hier heette het Kinderboerderij, een
naam van niks natuurlijk, een natuurreservaat was het eigenlijk. We gaan niet groter
doen dan we zijn. Om te beginnen noemen we het gewoon eenvoudig: Little Farm
- met zo'n logo kun je ook internationaal voor de dag komen. Dat little is dus bedoeld
voor de buitenwacht. Wij zelf weten wel beter: dit wordt een modelboerderij, op de
rand van de stad, randje bewoonde wereld, zeg maar, kantje boord, we naderen
de Hoofdweg al. Jongens, ik houd het kort: Er tegenaan...
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Jan Baeke
Gedichten
De leider draagt zijn volk een warm hart toe
Wij respecteren de dromers
maar hun verlangens brengen de gemoedsrust van het volk in gevaar.
Wij respecteren de dichters
maar hun woorden zaaien verwarring
in de harten van de burgers.
Wij respecteren de zangers
maar wij moeten hun behoeden voor de verleiding
om van de liefde te getuigen, in het bijzijn van vrouwen en soldaten.
Denkers gaan niet zelden voorbij
aan de plicht die de toekomst van hen vraagt.
Ook raakt het enthousiasme van de goedwillende en trouwe onderdaan
soms beneveld door de zon en de rijke natuur van dit land.
Het is in ons aller belang om de dwaling uit het leven weg te nemen.
Wie zich aan gedachten wijden
die de voorspoed van ons uitverkoren volk belemmeren
verdienen het om in waarheid te worden toegesproken.
Wie ten prooi vallen aan de duivel
moeten de ogen worden geopend voor de kracht van het gebed
en de richting die de leiders ons wijzen.
Wie danst naar de gewoontes van de vijand
zal in doornen verstrikt raken.
Er zal geen begrip zijn voor hen
die de akkers van onze families vertrappen.
Er zal geen begrip zijn voor hen
die de natuurlijke loop der rivieren willen verleggen.
Er zal geen begrip zijn voor hen
die de jonge zielen vergiftigen
met hun redevoeringen van zwavel en steen.
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Er zal geen begrip zijn voor hen
die de leeuw in de harten van onze mannen
met lafheid verdoven
die de toewijding van onze vrouwen besmetten
met honger en kostbare gewaden.
In het licht dat de goden over ons gesteld hebben
zal er voor duisternis niet langer plaats zijn.
De warmte die het vuur ons brengt
zal de in wellust gesierde gezichten verschroeien.
Het water van de bron waaraan het vaderland ontsproten is
zal eenieder die in bezoedeling zijn dagen slijt
van de aardbodem wegvagen.
De aarde zal de sporen dragen van het bloed
dat de geschiedenis in ons tot kolken heeft gebracht.
Dwalers, keer terug tot het juiste pad!
Laat u leiden door de hand van onze vaders!
Aan de dromers die hun luiheid voor grote gedachten houden:
Zij die bereid zijn hun handen te gebruiken
zullen de afwezigen van geest
als mieren onder hun laarzen vertrappen.
Aan de denkers die een nieuwe tijd voorspellen:
Niets dwingt een rots zich te verplaatsen
omdat anderen een omweg willen gaan.
Aan de zangers van het wilde lied:
Wie onder het vee van onze boeren jaagt
zal over zijn eigen wapens struikelen.
Aan de sprekers met misplaatste tongen:
Zouden wij jullie tongen uitrukken
als er geen reden was om aan jullie woorden te twijfelen.
Met deze boodschap zullen wij onder het volk verkeren
en er zullen geen huizen of hemelen zijn
waar zij ongehoord zal blijven.
Met deze boodschap zullen wij gaan
tot waar de granaten van onze profetische vliegtuigen
de horizon zullen versplinteren.
Met deze boodschap zullen wij de eeuwigheid doorkruisen.
God, zegen de gezegenden
die in deze boodschap voortleven.
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Lied van de weg
In iedere vrachtwagen
een kleine bewaarplaats
en daarin het gezelschap
van de maan, het licht
dat de chauffeur zich herinnert
dat tot diep in de ravijnen reikt.
Door het licht gebonden
het denderen van de vracht
op weg naar landen die de vracht ontvangen
die ook
uit de juiste taal bevrijd
de maan ontvangen.
Even thuis als in zichzelf bewaard
staat de verlaten vrachtwagen
in een volmaakt gesloten nacht.
Verplaatst naar het wonder
van de eeuwige verlichting
binnen in het restaurant
brandt de chauffeur, brandt zijn gelijke.
Uit zijn bewaarplaats weggenomen
behoort hij niet langer het ogenblik toe.
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Vlees van God
Ongediplomeerd, maar door zijn hand
te laten vinden
wat aan hemzelf niet wordt gevonden
maakt hij vlees.
Daar is hij God voor.
Hij heeft nog meer van ons. Verstaat
hoe wij niet anders kunnen, hoe wij
vlees mals slaan
en kwellen
om een eetlust op te wekken.
Maar wij zijn amateurs van het vlees
en onze magen zijn te klein
om alle vlees te verzwelgen.
Dit zet hem aan het denken
zou hem zetten, als hij wist - hij wist niet.
Het is hem ook alles eten
en het vlees daaraan vooraf.
Natuur zou later het woord worden.
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Tot de ondervraagde
Misschien hebben ze wel gelijk.
Ik kan niet zeggen lees die krant maar
ga nu maar slapen.
Ik kan je helemaal niets vertellen.
Het is zo goed zo geregeld. Jij stelt vragen
en je krijgt het.
Je mag reageren zoveel je wilt.
Verwacht geen wonderen
op een dag als vandaag.
Ik ben de ongelukkigste man ter wereld.
Ik heb twee vrouwen
de eerste en de tweede.
Daaraan denken
en deze stoelen zacht maken
door daarop veel te zweten.
Was je daar niet naar op zoek?
Ze zullen het je hiernaast allemaal uitleggen.
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Over de medewerkers
Maarten Asscher (1957) publiceert met enige regelmaat gedichten, poëzievertalingen,
essays, recensies en verhalen. In 2002 verschijnt van zijn hand een autobiografische
verhalenbundel onder de titel Dingenliefde, alsmede een bundeling van zijn
gedichten, aangevuld met een keuze uit zijn poëzievertalingen. Bovendien werkt
hij aan een vertaling van een selectie uit de Engelstalige poëzie van Fernando
Pessoa.
Graa Boomsma (1953). Schrijver en essayist. Recente publikaties: Laagland (roman,
1999), Adam in Amerika (essays, 2000), Stadsvlucht (roman, 2001). In voorbereiding:
De Landing (roman). Schrijft voor De Groene en Vrij Nederland.
Anneke Brassinga (1948) is vertaalster, schrijfster en dichter. Recente publikaties
Verschiet (poëzie, 2001) en Hapschaar (proza, 1998).
Jan Baeke (1956) debuteerde met Nooit zonder de paarden (poezie, 1997). Zijn
tweede bundel Zo is de zee verscheen in 2001. Hij is werkzaam bij het Film-museum.
Wim Hofman (1941) is auteur en beeldend kunstenaar. Onlangs vertaalde hij
gedichten van Jacques Prevert die in twee bundels door Querido werden uitgegeven
(Voor jou mijn lief en We schilderen een vogel, resp.in 2000 en in 2001). Onlangs
ontving hij van de Provincie Zeeland de Zeeuwse Prijs voor Kunst en Wetenschap.
Ineke Holzhaus (1951) schrijft voor het theater en de radio. Ze publiceerde o.a.
Een hoge prijs - Marokkaanse meisjes en jonge vrouwen in Nederland, 1991. Haar
gedramatiseerde documentaire over Margherita Sarfatti wordt voorjaar 2002
uitgezonden.
Manfred Horstmanshoff (1944) doceert oude geschiedenis aan de Universiteit van
Leiden. Recente publicaties: The Four Seasons of Human Life. Four Anonymous
Engravings from the Trent Collection (2001), De klassieke oudheid (2000).
Ilse Logie (1964) doceert Spaans aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken
in Antwerpen. Zij publiceerde over Latijns-Amerikaanse literatuur in verscheidene
kranten en tijdschriften, onder meer De Morgen, Trouw en NWT. Zojuist verscheen
bij Rodopi haar dissertatie La omnipresencia de la míme sis en la obra de Manuel
Puig. Análisis de cuatro novelas.
Jannetje Koelewijn (1959) is verslaggever bij NRC Handelsblad. Ze schreef twee
boeken over Fokker. Vorig jaar werd een deel van haar interviews met zakenmannen
gebundeld in Alleen winnaars overleven.
Miroslav Krleža (1893-1981), zie de inleiding bij de vertaling.
Tomas Lieske (1943) kreeg voor zijn roman Franklin de Libris literatuurprijs 2001.
Laatste publikatie: Stripping en andere sterke verhalen.
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Giorgio Manganelli (1922-1990). Van hem werden in het Nederlands twee boeken
vertaald: De roes van de briefschrijver en 99 andere gevleugelde romans en Uit de
hel.
Piet Meeuse (1947). Recente publikaties: Schermutselingen en andere verhalen
(1996) en Oud nieuws (essays, 1999)
Arjen Mulder (1955) is bioloog en essayist. Recente boekpublikaties: Het fotografisch
genoegen in een digitale wereld (2000) en Levende systemen - reis naar het einde
van het informatietijdperk (2002).
Erik van Ree is verbonden aan het Oost-Europa Instituut van de Universiteit van
Amsterdam. In juni 2002 verschijnt zijn studie The Political Thought of Joseph Stalin.
A Study in 20th Century Revolutionary Patriotism bij Curzon Press.
Augusto Roa Bastos (1917), zie de inleiding bij de vertaling.
Charles Simic (1938) werd geboren in Belgrado maar woont en werkt sinds 1954
in de V.S. Publiceerde een tiental dichtbundels. In 2001 verschenen zijn memoires
A fly in the soup. In het Nederlands verschenen In den beginne was de radio (proza,
1993) en Een hond met vleugels (poëzie, 1993).
Guido Snel (1972) publiceerde in 1999 de roman Op Drift. Vertaalde werk van
Miroslav Krleža en Danilo Kiš, en is als docent Slavistiek verbonden aan de
Universiteit van Amsterdam.
Wolfgang Sofsky (1952) studeerde sociologie, filosofie en politieke wetenschappen,
en doceert aan de universiteit van Göttingen. Publicaties: o.m. Die Ordnung sozialer
Situationen (1983), Traktat über die Gewalt (1996), Die Ordnung des Terrors: das
Konzentrationslager (1997).
Willem van Toorn (1935). Recente publikaties: Leesbaar landschap (essays, 1998),
De Rivier (roman, 1999), Haarlem Station (novelle, 2000) en Gedichten 1960-1997
(2001).
M. Vanderzee publiceerde vertalingen, essays en aforismen in de tijdschriften Lust
& Gratie, Yang en Sur-Amsterdam. In boekvorm zijn de vertalingen Terugtocht
(2000) van Augusto Roa Bastos en Sterfelijk en roze (2001) van Francisco Umbral
verschenen. Dit jaar verschijnen in vertaling de verzamelde gedichten van Luis
Cernuda onder de titel De vogel poëzie en in 2003 de roman De prijswinnaars van
Julio Cortázar.
Jacq Vogelaar (1944) Recente publikaties: Inktvraat (gedichten, 1998), Meer
speelruimte. Terugschrijven 3 (essays, 1998), Bebuquin (vertaling, 1998), Taats
onder mannen (meneer, 2001). Ontvangt dit jaar de Pierre Bayle prijs voor
kunstkritiek.
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[Nummer 98: Gulliver]
Redactie
Bij dit nummer
Sommige boeken zijn zo beroemd, dat hun faam als een soort scherm tussen hen
en mogelijke lezers in kan staan. Zeker als er ook nog generaties lang bewerkingen
voor kinderen van zijn gemaakt, zijn ze soms gereduceerd tot de herinnering aan
een aantal sleutelscènes: de windmolens van Don Quichot, de voetstap in het zand
van Robinson Crusoe, Tijl Uilenspiegel op het slappe koord, de reuzenwespen in
Gullivers Reizen. Vooral Swifts briljant geschreven satirische, en soms woedende
commentaren op maatschappelijke wantoestanden en op de Europese eigendunk,
vermomd als verzameling reisjournalen, lijken veel lezers toch vooral te kennen in
een kinderbewerking van de eerste twee reizen.
Raster vroeg een aantal van die lezers Gullivers reizen te herlezen en op te
schrijven wat de hernieuwde (en soms zelfs eerste) confrontatie met Swifts beroemde
en in sommige opzichten zo onbekende meesterwerk voor ontdekkingen bracht.
Dat leverde een verzameling gevarieerde bijdragen op, over zeer verschillende
aspecten van Gulliver en thema's uit ander werk van Swift.
August Hans den Boef plaatst Swift in zijn tijd en bespreekt een aantal
Gulliver-navolgingen en -varianten tot in onze tijd toe. Harry Bekkering las Gulliverbewerkingen voor de jeugd en vergelijkt de attitude van oude en recentere bewerkers
tegenover de meer baldadige scènes. Willem van Toorn beschrijft zijn ontdekking
van de ‘volwassen’ Swift en diens kritische betogen over de westerse omgang met
de ‘anderen’, de ‘barbaren’, zoals die o.a. wordt onderzocht in Claude Rawsons
God, Gulliver, and Genocide. Anton Haakman schrijft over de Grote Academie van
Lagado, en over de wetenschappelijke en utopische uitvindingen die Gulliver op
zijn derde reis leert kennen als karikatuur van het serieuze wetenschappelijke
onderzoek in Swifts tijd. Atte Jongstra beschouwt met verbijstering Swifts houding
tegenover de lichamelijke verrichtingen van vrouwen; Carol Houlihan Flynn levert
commentaar op ‘Swifts seksuele strategieën’. Anneke Brassinga herkent in Swift
een voorloper van de Joyce van Finnegans Wake en sprokkelde taal uit de Journal
to Stella.
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Terry J. Castle schrijft over de vraag waarom de Houyhnhnms geen schrift hebben;
Marjoleine de Vos introduceert een fragment uit een roman van Alison Fell, The
Mistress of Lilliput; Italo Calvino bespreekt in een brief aan Cesare Pavese diens
vrouwenfiguren in Tra donne sole als waren het een soort Houyhnhnm-dames; en
Erik Lindner, Hans Kloos en Jan Baeke presenteren teksten naar aanleiding van
Gulliver. Verder in dit nummer nieuw proza van Tonnus Oosterhoff en Willem
Brakman, en poëzie van Charl-Pierre Naudé, Hans Tentije en Miroslav Holub.
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Willem van Toorn
Onmogelijke liefdes en barbaren
Van Jonathan Swifts Gulliver's Travels (officieel genaamd Travels into Several
Remote Nations of the World. By Lemuel Gulliver, first a Surgeon, and then a Captain
of Several Ships, waarbij ook de vier reizen nog op de titelpagina worden opgesomd)
blijken veel mensen te denken dat ze het hebben gelezen, om er pas bij nadere
beschouwing achter te komen dat ze er maar een deel van kennen, de eerste twee
reizen namelijk: A Voyage to Lilliput en A Voyage to Brobdingnag. Oftewel ‘Gulliver
naar het land van de dwergen’ en ‘Naar het land van de reuzen’, zoals de titel luidt
van een fraaie Vlaams/Waalse kinderuitgave van een kleine eeuw oud, met
plakplaatjes, die deel uitmaakt van mijn kleine Gulliver-verzameling. Menig voor dit
nummer om medewerking gevraagde realiseerde zich na het boek in handen te
hebben genomen waarschijnlijk vroeger een kinderuitgave te hebben gelezen en
aan de ‘volwassen’ Gulliver nooit te zijn toegekomen. In ieders hoofd dus grosso
modo dezelfde (ijzersterke) beelden: de reusachtige man die, bijkomend op de kust
van Lilliput, ontdekt dat hij met honderden spinragdunne kabels aan in de grond
geslagen paaltjes vastgebonden is; de enorme platte kar met tientallen assen die
de Lilliputters moeten bouwen om hem naar de hoofdstad te vervoeren; de
boerenwagens vol vaten wijn en broden die voor een enkele maaltijd van de
Mensberg moeten worden aangevoerd; en hoe de Mensberg de brand in het paleis
van de koningin uitplast - al was dit laatste avontuur uit de meeste kinderbewerkingen
weggekuist. En van ‘Het land van de reuzen’ de beelden van de hofdwerg die onze
held bijna verdrinkt in een kom room, de gigantische wespen die hij met zijn degen
van zich af moet houden, het lieve meisje Glumdalclitch dat hem in een speciaal
huisje meedraagt door de levensgevaarlijke wereld van Brobdingnag. En ten slotte
nog resten van voorstellingen van het land der edele paarden, die ver boven de
laagheden van de mens verheven zijn - maar die kent lang niet iedereen, want de
meeste kinder-Gullivers beperkten zich tot die mooie en voor een kind zo invoelbare
tegenstelling groot-klein. Dat die paarden Swifts geheel eigen versie van de nobele
wilde waren, maakte deze dieren (en andere elementen uit de Gulliver-verhalen) in
de jaren zestig
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en zeventig, toen de grote zelfhaat van de westerse cultuur en de schaamte over
het koloniale verleden opbloeiden, tot zulke mooie symbolen om de eigen slechtheid
aan af te meten. De adder onder het gras van al die noblesse bespeurden alleen
zeer oplettende lezers.
Mij was het, tot midden jaren zeventig, niet anders gegaan dan de boven opgevoerde
Swift-lezer (of eigenlijk Gulliver-lezer). Dat was ongeveer wat ik kende toen ik, op
reis door Engeland met nieuwe geliefde, in Londen de Nonesuch Swift kocht, een
fraai gebonden editie die behalve een introductie tot het werk van Swift en de
belangrijkste feiten uit zijn leven Gulliver's Travels bevatte, plus nog een ruime keuze
uit Swifts proza en poëzie, waaronder Directions to Servants, A modest Proposal,
een aantal lange en kortere gedichten en selecties uit A Tale of a Tub en The Journal
to Stella.
Ik begon te lezen in de trein van Londen naar Harwich, en was verkocht. Door de
volstrekt onverwisselbare toon, waarin toch echo's doorklinken van alle reisjournalen
die ik ooit gelezen had, van Sinte Brandaan tot Bontekoe en Fridtjof Nansen, zeg
maar. Door de alle rationele twijfel platslaande ernst waarmee elk detail aan de
lezer wordt voorgehouden. Bijvoorbeeld de zorgvuldige inventaris van de zakken
in Gullivers kleding, die worden doorzocht door twee adjudanten van de koning, uit
wier beschrijvingen de lezer weer moet reconstrueren wat onze zeevaarder bij zich
droeg: ‘In de Linker Zak bevond zich een Soort Werktuig, uit welks As twintig lange
Palen staken, die lijken op de Palissade voor Uwer Majesteits Hofplein; we
veronderstellen dat de Mensberg hiermee zijn Haar kamt; want we hebben hem
niet steeds lastiggevallen met Vragen, omdat we het een groot Probleem vonden
hem te laten begrijpen wat we vroegen.’ Of het zeer gedetailleerde reglement
waaraan Gulliver gehoorzaamheid moet zweren als de koning hem bewegingsvrijheid
in het land toestaat: ‘TEN TWEEDE, Hij zal zich niet verstouten onze Metropool te
betreden zonder onze uitdrukkelijke Opdracht; in dat laatste Geval wordt de Inwoners
twee Uren van te voren aangezegd dat zij binnen dienen te blijven.’
En verkocht was ik ook door de totaal onverwachte erotiek in de eerste twee
verhalen. Ik doel nu niet op de ‘seksuele strategieën’ van Swift, die behandeld
worden in het voor dit nummer vertaalde artikel van Carol Houlihan Flynn en die
met verbazing worden geregistreerd in de bijdrage van Atte Jongstra. Ik nam ook
wel geamuseerd waar met hoeveel afgrijzen Gulliver na zijn reis naar Brobdingnag
bericht van de aanblik van de intimiteit van de hofdames bij hun toilet: ‘Want zij
kleedden zich spiernaakt uit, en trokken in mijn Bijzijn hun Onderkleding aan, terwijl
ze mij op hun Toilettafel zetten, recht voor hun naakte
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Lichamen; wat voor mij beslist een verre van appetijtelijk gezicht was, en bij mij
geen andere Gevoelens opriep dan Afgrijzen en Walging. Zo grof en onregelmatig
bleek hun Huid, met zulke verschillende Kleuren als ik hem van nabij zag, met hier
en daar een Wrat zo groot als een Tafelblad waar Haren uit hingen dikker dan
Paktouw; om over de rest van hun Gestalte verder maar niets te zeggen.’ De knapste
van de hofdames, een meisje van een jaar of zestien, laat hem af en toe paardje
rijden op een van haar tepels, en ze heeft ook nog allerlei andere kunstjes waarvan
hij de lezer maar liever geen verdere details wil verstrekken. Maar verliefd als ik
was las ik over die potentiële verschrikkingen glimlachend heen, om te stokken bij
heel andere aspecten van de onmogelijkheid van de liefde. Die hadden ook wel met
dramatische verschillen in formaat te maken, maar uitten zich wat platonischer.
In Lilliput vertelt Gulliver over een intrige tegen hem, die wordt opgezet door de
Treasurer, de schatbewaarder van de koning. Deze is jaloers, omdat kwade tongen
hebben beweerd dat zijn vrouw een diepe genegenheid heeft opgevat voor de
Mensberg: ‘En enige Tijd ging de Roddel aan het Hof rond dat zij eenmaal in het
Geheim naar mijn Verblijfplaats was gekomen.’ Op verontwaardigde toon ontkent
Gulliver dit; weliswaar kwam zij regelmatig bij hem langs, maar altijd
gechaperonneerd. Hij nam dan haar koets met alle twee, en soms zelfs zes, paarden
in zijn hand en zette die op zijn tafel, waarna zij de middag in aangename conversatie
doorbrachten. Een mooier beeld van een onmogelijke liefde kun je nauwelijks
bedenken. Ik schreef er een gedicht over, waarin Gulliver spreekt nadat hij Lilliput
ontvlucht is om aan de wraak van de schatbewaarder te ontkomen:

Lilliput
Nu je zover bent, kleiner dan een pink,
zwerf ik reusachtig door mijn ballingschap.
Zeeën tussen ons in. Maar met één stap
ben ik terug in de herinnering
aan hoe je kwam. Avond. Verlangen hing
als schemer om ons heen. Ik lag op de grond.
Je voeten kriebelden voorbij mijn mond.
Je knielde voor mijn ogen. Spiegeling
waardoor je mij levensgroot binnenging.
Je koets reed langs het dwergbos aan. Ik nam
hem in mijn hand, paarden en al, je keek
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nog om voordat je insteeg. Weemoed kwam
zwart met de nacht. Ik vluchtte in
veelvuldig duister uit je slapend land.
Vergrootglas het gedicht. Maar niets beweegt.
Leeg onland in de holte van mijn hand.

De tweede onmogelijke liefde richt zich op het meisje Glumdalclitch in A Voyage to
Brobdingnag. ‘Dat ik in dat Land in Leven ben gebleven,’ schrijft Gulliver, ‘heb ik in
Hoofdzaak aan haar te danken: zolang ik daar was, waren we onafscheidelijk; ik
noemde haar mijn Glumdalclitch, of kleine Kinderjuf.’ De erotische associaties bij
dat reusachtige meisje zijn achteraf waarschijnlijk eerder de mijne dan die van
Gulliver.
Maar door de nevelen van de verliefdheid drong ook toen al, in de zon op het
bovendek tussen Harwich naar Hoek van Holland, tot mij door dat nog een ander
aspect van Gullivers Reizen grotendeels aan mij voorbij was gegaan: dat van de
kritiek op de arrogantie van de westerse cultuur an sich en speciaal op de houding
tegenover gekoloniseerde volkeren. Toen ik, teruggekomen en weer enigszins met
mijn voeten op de grond, om mij heen keek, ontdekte ik hoe veelvuldig de naam
van Swift viel in het politieke debat, en hoe vaak er naar Gulliver werd verwezen.
We leefden in de tijd dat schaamte over de verrichtingen van het westen in de rest
van de wereld zo'n beetje het onderwerp van de dag was, en dat de afschuw van
het eurocentrisme, zoals dat was gaan heten, velen totaal verblindde voor de toch
ook waarneembare negatieve kanten van de ‘nobele wilde’. ‘Wij’ waren de slechten,
wij hadden alles op ons geweten. De ontdekking dat Swift het ‘allemaal al had
gezegd’ maakte hem tot een populaire figuur.
Dat geldt om te beginnen voor zijn kritiek op de Europese (Engelse)
maatschappelijke en politieke toestand, nog los van koloniaal beleid.
Reisverslagen en scheepsjournalen waarin westerlingen van eeuwen her vertelden
van hun ontmoetingen met andere volkeren (en waar Gulliver een satire op was),
waren een dankbare bron voor de cultuurcritici. Hetzelfde geldt voor de bewerkingen
ervan voor kinderen. Zo moet in Lea Dasbergs beroemde studie Het kinderboek als
opvoeder Johan Fabricius' bewerking van het Journaal van Bontekoe, De
scheepsjongens van Bontekoe , het ontgelden. Zij noemt het ‘een van de meest
racistische boeken’, lees ik geciteerd in Bontekoe - De schipper, het journaal, de
scheepsjongens van Bostoen en anderen (1996). ‘En inder-

Raster. Jaargang 2002 (nrs. 97-100)

10
daad, de ruwe zeebonken laten zich nogal eens laatdunkend uit over “gepolitoerde
nikkers”, “koffienikkers” die zo zwart zijn als een laars [...] “Swarten” is ook de
gebruikelijke aanduiding in de oertekst, wanneer het om uitheemse volkeren gaat.’
Terecht vragen de schrijvers van Bontekoe zich af of dat Fabricius’ jongensboek uit
1924 tot een racistisch produkt maakt. Nu de ergste stofwolken na de doortocht van
de legers van de politieke correctheid weer een beetje zijn gaan liggen, kun je
natuurlijk ook constateren dat Fabricius een kind van zijn tijd was en de taal van
zijn tijd hanteerde. Ik herinner me dat nog in de jaren vijftig van de vorige eeuw bij
het amateurtoneel een toneelstukje van de door velen bewonderde Godfried Bomans
de ronde deed, waarin een koning figureerde die elke dag bij het ontbijt een
negerjongetje opat. Dat werd kennelijk erg komisch gevonden. En ik weet wel zeker
dat het Meertens-Instituut in de Amsterdamse Bijlmermeer een aardige collectie
‘zwarte’ schimpwoorden voor de blanke medeburger zou kunnen verzamelen. De
omgang met het ‘andere’, het ‘vreemde’ is voor geen enkel volk en voor geen enkele
cultuur probleemloos, daar zijn we inmiddels wel achter.
Over die omgang met het vreemde, het andere, de ‘barbaren’ gaat een in 2001
verschenen studie van Claude Rawson, professor of English aan de Yale University:
God, Gulliver, and Genocide. Rawson is gefascineerd door het gemak waarmee
‘we’, al eeuwenlang, kunnen zeggen dat ‘anderen’ maar eens afgeschoten,
opgeruimd, uitgeroeid of van het aangezicht der aarde weggevaagd moeten worden.
Meestal is dat weliswaar maar bij wijze van spreken, en snapt de toehoorder of lezer
wel dat het niet letterlijk bedoeld is, maar ondertussen. En er zijn natuurlijk
voorbeelden te over van gelegenheden waarbij het gebied van de taal verlaten werd
en het grote opruimen wel degelijk letterlijk in praktijk werd (en wordt) gebracht.
Rawson onderzoekt in zijn boek de bronnen van dit denken over het vreemde. De
ondertitel luidt: Barbarism and the European Imagination, 1492-1945.
Swift is (met Montaigne) Rawsons belangrijkste literaire getuige. In de eerste
plaats vanwege de vele plaatsen in Swifts werk waar hij zich kritisch uitlaat over de
Europese wereld, maar zeker ook waar het de westerse houding tegenover
overwonnen en gekoloniseerde volkeren betreft. Curieus aan Gullivers reizen is dat
die kritiek tamelijk mild begint. Maar de dwergen en reuzen in de eerste twee verhalen
zijn in al hun vreemdheid dan ook nog een stuk minder confronterend dan de
systeembouwers van de Grote Academie van Lagado of de o zo nobele
Houynhmhms.
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Swift grijpt Gullivers verblijf in Lilliput aan voor een elegante, en nog zachtzinnige,
satire op het begrip ‘vijand’, dat staten en andere menselijke kuddevormen zo nodig
lijken te hebben om de eigen identiteit te benadrukken. De aartsvijand van de keizer
van Lilliput is zijn collega van Blefuscu; de vijandschap tussen beide rijken is nog
versterkt door het feit dat op grond van bepaalde historische gebeurtenissen de wet
in Lilliput voorschrijft dat wie een ei wil eten, de schaal aan de spitse kant dient stuk
te maken. Tienduizenden dissidenten die het principe van de ronde kant toegedaan
zijn (de zogenaamde Big-Endians) zijn naar Blefuscu gevlucht en steunen de vorst
aldaar in zijn agressieve bedoelingen ten opzichte van Lilliput. Het lijkt me moeilijk
een mooier voorbeeld te verzinnen van stompzinnige motieven voor een oorlog.
Tijdens Gullivers verblijf verschijnt de vloot van Blefuscu voor de haven van Lilliput
en de keizer vraagt zijn enorme gast om hulp. Gulliver waadt en zwemt de vloot
tegemoet, gewapend met vijftig aan kabels bevestigde haken, en sleept het grootste
deel van de vijandelijke vloot mee naar Lilliput. Hij wordt aan de kade meteen door
de keizer begiftigd met een hoge onderscheiding, waarna de vorst hem vriendelijk
verzoekt de rest van de vloot ook nog even te halen, zodat hij Blefuscu totaal kan
onderwerpen. Hij wil het volk van Blefuscu dan nog wel niet uitroeien, maar in elk
geval wenst hij de hele aardbevolking te dwingen haar ei aan de goede kant open
te tikken. (De Lilliputse geleerden geloven niet dat ook nog ergens een land kan
bestaan waar lieden als Gulliver wonen.)
In zijn reactie vertegenwoordigt Gulliver de humanere kant van de westerse
beschaving: ‘Maar ik poogde hem van dat Voornemen af te brengen door er vele
Argumenten tegenin te brengen van zowel politieke als juridische aard: En ik liet er
geen Misverstand over bestaan dat ik mij nimmer als Werktuig zou laten gebruiken
om een vrij en dapper Volk tot Slavernij te brengen: En toen de Zaak in de Raad
werd besproken, deelden de meest wijze Ministers mijn Mening.’ Maar het is deze
houding van Gulliver waarmee hij zich de haat van de keizer en een groep ministers
op de hals haalt, en die (mét zijn hartverscheurende niet-affaire met de vrouw van
de schatbewaarder) tot zijn vlucht zal leiden.
In Brobdingnag is de koning buitengewoon geïnteresseerd in de manier waarop in
het land waar Gulliver vandaan zegt te komen de staatszaken geregeld zijn. Hij
ontvangt Gulliver regelmatig en deze houdt voordrachten over de stand van zaken
in Engeland ten aanzien van wetten, regeringsvorm, financiële zaken, rangen,
standen, godsdiensten, geschiedenis en nog zo het een en ander. De koning stelt
vragen, maakt vlijtig aantekeningen en vat aan het eind van de reeks sessies het
geheel
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samen: ‘...toen tilde hij me op in zijn handen, streelde mij zachtjes en sprak deze
woorden, die ik nooit zal vergeten, evenmin als de toon waarop hij ze uitsprak. Mijn
kleine Vriend Gildrig; u heeft een uiterst bewonderenswaardige Lofrede op uw Land
gehouden. U hebt onomstotelijk bewezen dat Onwetendheid, Luiheid en Slechtheid
de juiste Eigenschappen zijn om er in Aanmerking te komen voor het Ambt van
Wetgever. Dat Wetten het best kunnen worden verklaard, geïnterpreteerd en
toegepast door degenen die er handig in zijn en er Voordeel bij hebben ze te
verdraaien, vertroebelen en ontduiken. [...] Ik ben geneigd te hopen dat U, die het
grootste Deel van uw Leven met Reizen hebt doorgebracht, tot nog toe aan vele
Ondeugden van uw Land hebt kunnen ontsnappen. Maar [...] ik kan slechts
concluderen dat de overgrote Meerderheid van uw Inboorlingen het meest
pernicieuze Ras van klein afschuwelijk Ongedierte vormt dat de Natuur ooit op de
Aardbodem heeft laten rondkruipen.’
Nog een graadje erger wordt het als Gulliver op zijn reis naar Laputa, na zijn bezoek
aan de Grote Academie van Lagado, kort verblijft op het eiland Glubbdubdrib, waar
de gouverneur een wel zeer vreemde bediendenschaar heeft: door zijn vaardigheden
in de necromantie kan deze gezagsdrager uit het dodenrijk naar believen figuren
oproepen om hem te dienen. Hij kan ze ook met een enkel gebaar weer laten
verdwijnen. Gulliver mag wat verzoeknummers indienen, en vraagt eerst om het
optreden van enkele Zeer Groten, zoals Alexander de Grote en Hannibal, maar later
is hij toch nieuwsgieriger naar recentere doden en laat hij wat lieden uit de afgelopen
eeuw verschijnen. ‘Vooral de moderne geschiedenis vervulde mij met Walging.
Want toen ik zorgvuldig alle Personen van voortreffelijke Naam aan Vorstenhoven
van de afgelopen honderd Jaar had onderzocht, ontdekte ik hoe de Wereld misleid
was geweest door zich prostituerende Schrijvers, die de grootste Heldendaden in
Tijd van Oorlog toeschreven aan Lafaards, de meest wijze Adviezen aan Gekken,
Oprechtheid aan Vleiers, Romeinse Deugden aan Verraders van hun Land,
Vroomheid aan Godloochenaars, Kuisheid aan Sodomieten, de Waarheid aan
Lasteraars. [...] Hoeveel Schurken waren er niet verheven tot de hoogste Posities
van Vertrouwen, Macht, Waardigheid en Voorrechten; Wat een groot aandeel in de
Handelingen en Besluiten van Hoven, Raden en Senaten kon er niet worden opgeëist
door Bordeelhoudsters, Hoeren, Pooiers, Parasieten en Hansworsten: Wat een lage
Opinie had ik van de menselijke Wijsheid en Integriteit, toen ik eenmaal echt
geïnformeerd was over de Bronnen en Motieven van de grote Ondernemingen en
Revoluties in de Wereld, en aan de verachtelijke Toevalstreffers waaraan ze hun
Succes te danken hadden.’
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Iets verderop bezweert Gulliver de lezer dat hij natuurlijk niet zijn eigen voortreffelijke
land bedoelt met al deze hoon, om vervolgens ook de Engelsen de nodige vegen
uit de pan te geven.
Ook in het land van de Houyhnhnms ten slotte laat Gulliver zich niet onbetuigd als
het gaat om kritiek op het Avondland. Als hij hier aan zijn gastheer, de edele Meester,
een beeld schetst van Europa, is dat weer niet bepaald vleiend. Tot afgrijzen van
de Meester beschrijft hij hem het verschijnsel oorlog, met kanonnen, geweren,
musketten, pistolen, bombardementen, zeeslagen, ontploffingen, het gejammer van
stervenden, rondvliegende ledematen en wat niet al. De verbijstering dat er gruwelijke
wezens bestaan die elkaar zulke dingen aandoen maakt dat de Meester hem het
zwijgen oplegt. Dan heeft Gulliver hem al verteld waarover zoal oorlog kan worden
gevoerd door het beschaafde westen: ‘Verschil van Mening heeft aan duizenden
het Leven gekost: Bijvoorbeeld over de Kwestie of Vlees Brood is of Brood Vlees:
Of het Sap van een bepaalde Vrucht Bloed is of Wijn: Of Fluiten een Ondeugd is of
een Deugd.’ De ergernis over Europese (Engelse) toestanden lijkt in de loop van
Gullivers avontuurlijke reizen op te lopen.
Zover wat betreft Swifts groeiende minachting voor de manier waarop de westerse
landen hun zaken intern regelen. Die minachting wordt regelrechte morele
veroordeling als het gaat om hun gedrag tegenover min of meer weerloze volkeren
in veroverde gebieden. Niet dat Swift bezwaar heeft tegen het koloniseren van verre
landen; als kind van zijn tijd vindt hij het betrekkelijk gewoon dat er land wordt
ingenomen dat ‘van niemand is’. Maar wat zijn toorn wekt is de behandeling van de
‘inboorlingen’ door de kolonisatoren.
‘Aan het einde van Gulliver's Travels,’ schrijft Claude Rawson in God, Gulliver,
and Genocide,’ denkt Gulliver na over zijn ‘Plicht als Onderdaan van Engeland’ om
de Minister van Buitenlandse Zaken te informeren over de landen die hij heeft
bezocht, ‘omdat alle Landen die worden ontdekt door een Onderdaan, de Kroon
toebehoren’. Om verschillende redenen besluit hij dit niet te doen. De bezittingen
zouden óf waardeloos zijn (zoals in het geval van de kleine Lilliputters), óf de
bewoners zouden de binnendringers kunnen verslaan, een vooruitzicht dat Gulliver
met een zeker leedvermaak overweegt. ‘Ik betwijfel,’ zet hij uiteen, gebruik makend
van een voorbeeld dat iedere lezer kende, Amerika, ‘of onze Veroveringen in de
Landen die ik beschrijf even gemakkelijk zouden zijn als die van Ferdinando Cortez
bij de naakte Amerikanen.’ Sterker, enkele van die samenlevingen zouden volgens
hem ons moeten beschaven in plaats van andersom. Deze redenen ma-
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ken deel uit van de vertrouwde discussies over imperiumvorming, die niet zo
eenvoudig zijn als ze lijken [die discussies vormen een onderdeel van de thematiek
van Rawsons boek, vT].
Gulliver brengt dan nog een overweging ter tafel, die resulteert in een veroordeling
van imperialistische veroveringen die klassiek is geworden in het genre:
‘Maar ik had nog een Reden die mij minder bereidwillig maakte om de Bezittingen
van Zijne Majesteit uit te breiden met mijn Ontdekkingen: Om de Waarheid te zeggen,
ik was mij bewust geworden van een aantal Gewetensbezwaren ten Aanzien van
de verdelende Rechtvaardigheid van Vorsten bij zulke Gelegenheden. Bij Voorbeeld:
een Piratenschip wordt door een Storm uit de Koers geblazen; ten Slotte krijgt een
Scheepsjongen in het Kraaiennest Land in zicht; de Bemanning gaat van Boord en
ze roven en plunderen; ze zien een ongevaarlijk Volk, worden vriendelijk ontvangen,
ze geven het Land een nieuwe Naam, ze nemen het formeel in Bezit voor de Koning,
ze richten een verrotte Plank of een Steen op als Gedenkteken, ze vermoorden
twintig of dertig Inboorlingen, nemen er onder Dwang nog een Paar mee als
Bewijsstuk, keren naar Huis terug en krijgen Gratie. Zo begint een nieuwe Kolonie,
verworven onder de Rechtvaardiging van het Goddelijk Recht. Bij de eerste
Gelegenheid worden er Schepen heen gestuurd; de Inboorlingen worden verdreven
of uitgeroeid, hun Vorsten worden gemarteld om erachter te komen waar hun Goud
is; er wordt een Vrijbrief verstrekt voor alle Onmenselijkheden en Lusten; de Aarde
stinkt naar het Bloed van de Bewoners: En deze verachtelijke Bende Slagers, ingezet
voor een zo vrome Expeditie, vormt een moderne Kolonie die tot Taak heeft een
barbaars Volk van Afgodendienaars te bekeren en te beschaven.’’
Dit behoort [zegt Rawson verder] tot een lange reeks van smaadredes die een soort
voorboden zijn van bijvoorbeeld de sarcastische tirades in Conrads Heart of
Darkness. Het is het meest uitgebreide, maar lang niet enige betoog van die aard
in Gullivers Reizen: een kortere en nog scherpere, meer sarcastische versie is te
vinden in Gullivers weergave van de oorlogvoering onder mensen [zie hierboven].
De kwade, globaliserende samenvatting vindt zijn prototype in enkele passages van
Bartolomé de las Casas, waar deze de Spaanse wreedheden in de Amerikaanse
gebieden beschrijft. Dat geldt vooral voor Las Casas' Brevísima Relación uit 1552,
in het Engels vertaald als Short Account of the Destruction of the Indies, dat van
grote invloed was op Swifts werk. Een andere mogelijke bron is een lange passage
in een essay van Montaigne, ‘Des Coches’, dat dezelfde geest ademt als Swifts
vlijmscherpe ti-
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rade: ‘Zoveel steden met de grond gelijk gemaakt, zoveel staten vernietigd, zovele
miljoenen mensen over de kling gejaagd, en het rijkste en mooiste deel van de
wereld tot chaos gebracht omwille van de handel in parels en peper.’
Het beeld lijkt duidelijk: afgeslacht en uitgemoord wordt er ter verbreiding van het
christendom, tot meerdere glorie van wat vorstenhuizen, al of niet gesierd met een
lange onderkaak, en vanwege de handel. ‘De anderen’, de ‘vreemden’, de ‘barbaren’
zijn de van god gegeven slachtoffers, de afschuwelijke yahoos met de dikke lippen
en de vervilte haren die onder een veelheid van namen in de reisliteratuur
voorkomen. Hoe diep de angst en de verachting voor de barbaren zijn geworteld in
de Europese verbeelding, mag misschien blijken uit het feit dat het tot de
eenentwintigste eeuw, tot dit jaar om precies te zijn, heeft geduurd voordat de door
antropologen meegevoerde, en in het begin van de negentiende eeuw in Londen
en Parijs tentoongestelde stoffelijke resten van Saartie Baartman, een kleine
K'oi-vrouw uit Zuid-Afrika, beschaamd naar haar geboortegrond zijn teruggebracht.
Het beeld van de anderen als barbaren en van ‘ons’ als de dragers van de
beschaving en verfijning, wordt door Swift vernietigd in Gullivers reis naar het land
van de Houyhnhnms. Daar is hij zelf de barbaar tegenover de nobele paarden, en
slooft hij zich als een gek uit om zijn Meester ervan te doordringen dat er gradaties
van bestialiteit bestaan onder de yahoos, want dat hijzelf toch niet vergeleken kan
worden met de afschuwelijke wezens daarbuiten. De Houyhnhnms - dat zijn de
dragers van zuiverheid en - ja, hoe moet je het zeggen als je het woord ‘humaniteit’
niet meer kunt gebruiken - noblesse. Ze hebben niet eens een woord voor liegen,
maar zeggen dat iemand het ‘Ding heeft gezegd dat niet is’. Zij hebben zelfs geen
schrift, omdat, zoals te lezen is in het betoog van Terry J. Castle in dit nummer, het
schrift de zuiverheid van de gesproken natuurlijke taal corrumpeert.
De adder onder het gras is dat ze geen haar beter zijn dan de hele rest van de
wereldbevolking. Na alle lofzangen op de bijna goddelijke staat van de Houyhnhnms
vertelt Gulliver van de grote Raadsvergadering die elke vier jaar in het rijk wordt
gehouden - ook al een voorbeeld van een soort regering van aristoi die alleen in
staat is tot het nemen van juiste, wijze en rechtvaardige besluiten. Zo'n vergadering
vindt ook plaats ten tijde van Gullivers verblijf, en Gulliver beschrijft hoe ‘hun oude
Debat, je kunt zelfs zeggen het enige Debat dat ooit in hun Land heeft
plaatsgevonden’ weer wordt opgenomen. De kwestie waarovere gedebatteerd moet
worden is, of de yahoos moeten worden uitgeroeid, ‘exterminated
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from the Face of the Earth’. Alle clichés die in de westerse wereld over de ‘barbaren’
ter tafel worden gebracht, passeren hier, in de formuleringen van de paardse
aristocratie, weer eens de revue. Die yahoos zijn de smerigste, luidruchtigste en
meest wanstaltige beesten die de Natuur ooit heeft voortgebracht; je moet ze
voortdurend in de gaten houden, want ze stelen, verslinden en vernietigen alles wat
groeit en bloeit; waar ze vandaan komen is een kwestie van mythologie, waarschijnlijk
zijn ze ontstaan uit de inwerking van zonnehitte op modder en slijm, of uit zeeschuim
en slijk (net als Venus trouwens - wat vrouwen en barbaren weer eens tot familie
van elkaar maakt). Ze fokken er ook nog lustig op los, zodat het nodig is af en toe
eens een grote jacht te organiseren om hun aantallen binnen de perken te houden.
Als dat geen vreemdelingen zijn, die eigenlijk niet bij ons thuishoren.
Die Houyhnhnms, zo nobel en hoogstaand dat ze mogen moorden en uitroeien
wat hun hoge cultuur zou kunnen besmetten, of wat gewoon lastig voor ze is, of
waar ze geen voordeel meer van hebben - ook dat zijn we zelf, omwille van het
effect even als paard verkleed.
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Anton Haakman
De grote Academie van Lagado
Deel Drie van Gulliver's Travels, ‘Een reis naar Laputa, Balnibarbi, Glubbdubdrib,
Luggnagg en Japan’, is een allegaartje, een vergaarbak van ontdekkingen van
uiteenlopende culturen, en wordt door de kritiek daarom niet hoog aangeslagen.
Maar het wemelt er van de curieuze wetenschappelijke en utopische uitvindingen.
In dit deel wordt Jonathan Swifts ontdekkingsreiziger allereerst overvallen door
een Hollandse zeerover, die hem wil vermoorden. Maar uiteindelijk belandt hij ergens
aan wal. Na enige tijd ziet hij een groot, rond voorwerp naderen door de lucht. Het
blijkt een zwevend eiland te zijn.
Hij wordt vanaf de kust opgehesen naar dat eiland, Laputa, waar zich het hof
bevindt van de koning van het eiland Balnibarbi. Op Laputa wijdt de hofhouding zich
uitsluitend aan wiskunde, astronomie en muziek, zonder oog of oor te hebben voor
hetgeen zich in hun onmiddellijke nabijheid afspeelt. Ze zijn afwezig, absent minded.
Buiten meetkunde en muziek nemen ze niets waar. Zelfs het voedsel is gesneden
in driehoeken, parallellogrammen, cirkels, kegels, cylinders of heeft de vorm van
muziekinstrumenten. Ze ontdekken - 150 jaar vóór Hall - dat Mars twee manen heeft
en ze zijn doodsbenauwd voor kometen en voor de afkoeling van de zon, die dood
en verderf zullen brengen.
Het eiland van de heerser zweeft over het grote Balnibarbi naar de hoofdstad
Lagado, waar Gulliver toestemming krijgt om af te dalen. Ook hier staan geometrische
vormen in hoog aanzien, maar in de praktijk van bijvoorbeeld de bouw brengt men
er niet veel van terecht en is alles schots en scheef. De inwoners van Balnibarbi
zijn uitermate onhandige theoretici, die veel meer belangstelling hebben voor de
hemellichamen dan voor aardse zaken. Wel zijn ze heel druk in de weer met
bezigheden die Gulliver aanvankelijk niet begrijpt - later blijken dat plannen te zijn,
projecten.
Hij ontmoet een zonderlinge, conservatieve man, die hem uitlegt hoe dat gekomen
is. Een jaar of veertig tevoren waren bepaalde personen gearriveerd vanuit Lagado
om er alle kunsten, wetenschappen, talen en technieken te hervormen. Daartoe
richtten zij in Lagado een ‘Academy of Projectors’ op, waar de docenten en
onderzoekers nieuwe regels en
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methoden opstelden voor landbouw en stedenbouw, en nieuwe instrumenten en
gereedschappen ontwikkelden voor alle vormen van nijverheid, waarbij één man
werk voor tien zou kunnen verrichten. Het enige nadeel was dat geen van deze
projecten voltooid was.
De conservatieve heer vertelt dat een jaar of zeven tevoren een aantal van deze
projectontwikelaars bij hem kwam met het voorstel zijn watermolen af te breken en
een nieuwe te bouwen, op de helling van een berg en onder een te graven kanaal
dat het water voor die molen vanuit een eveneens te graven hooggelegen bassin
moest aanleveren; op die hoogte zou de wind het water krachtiger in beweging
zetten. Maar het project mislukte en de ontwikkelaars ervan ruimden het veld. En
zo ging het met alles wat men ondernam, zo liepen alle plannen die men maakte
op niets uit.
In het vijfde hoofdstuk van het deel over Laputa, Balnibarbi enzovoort bezoekt
Gulliver de Grote Academie van Lagado. Daar bezichtigt hij minstens vijfhonderd
verschillende afdelingen van plannenmakers. Een man werkt al acht jaar werkt aan
een project om zonnestralen uit komkommers te destilleren en op te slaan in flessen
om er kille zomers mee te verwarmen. Een andere ‘projector’ wil menselijke
uitwerpselen weer terugbrengen toe het oorspronkelijke voedsel; daartoe ontvangt
hij elke week tonnen vol excrementen. Weer een ander heeft een nieuwe manier
van huizen bouwen bedacht, te beginnen bij het dak, net als bijen en spinnen. Een
blinde wil zijn studenten leren kleuren te onderscheiden door eraan te voelen en te
ruiken. Er wordt geëxperimenteerd met zijde van spinnenwebben; de spinnen worden
gevoed met gekleurde vliegen waardoor de zijde verschillende kleuren krijgt. Er
wordt gewerkt aan het fabriceren van buskruit uit hagelstenen. Land moet worden
geploegd door er mais en ander voer in te verstoppen en er vervolgens varkens op
los te laten.
Maar het meest belangwekkend is toch wel het deel van de Academie dat is
gewijd aan de speculatieve wetenschap:
‘De eerste professor die ik zag, bevond zich in een zeer grote ruimte en was
omringd door veertig studenten. Na me te hebben begroet en te hebben gewezen
op een raamwerk dat het grootste deel van de lengte en breedte van de zaal in
beslag nam, zei hij dat ik misschien wilde zien hoe hij werkte aan een project ter
bevordering van de speculatieve wetenschap met behulp van praktische,
mechanische middelen.’
De gebruikelijke methode waarmee men kunsten en wetenschappen beoefent,
is veel te ingewikkeld, aldus de professor; met behulp van zijn uitvinding zullen de
meest onnozele personen met weinig moeite boeken kunnen schrijven op het gebied
van de filosofie, de poëzie, de politiek, het recht, de wiskunde en de theologie.
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Aan alle vier de zijden van het raamwerk worden studenten opgesteld. De bovenkant
bestaat uit blokjes hout ongeveer ter grootte van een dobbelsteen, sommmige wat
groter dan andere. Ze zijn met elkaar verbonden door dunne touwtjes. Aan alle
zijden zijn op deze blokjes papiertjes geplakt en daarop staan alle woorden van hun
taal in al hun vormen, maar zonder enige regelmaat.
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Nu gaat de professor de machine in werking stellen. Elke student neemt een van
de veertig ijzeren hendels ter hand die zich aan alle kanten van het raamwerk
bevinden. Plotseling geven ze daar een draai aan waardoor de rangschikking van
de woorden totaal verandert. Zesendertig jongens moeten de aldus ontstane regels
zachtjes voorlezen, en als er drie of vier woorden achtereen staan die een deel van
een zin kunnen vormen, dicteren ze die aan de vier overige jongens die ze
opschrijven. Dit wordt drie, vier keer herhaald, en telkens staan de woorden in een
andere volgorde.
De studenten moeten dagelijk zes uur aan dit werk besteden. De professor toont
Gulliver een aantal grote boeken vol zinsdelen die hij aan elkaar wil plakken. Op
grond van dit rijke materiaal wil hij de wereld een compleet corpus van alle kunsten
en wetenschappen schenken. De methode is nog voor verbetering vatbaar en
daarvoor moeten fondsen worden geworven, zodat er in Lagado vijfhonderd van
die toestellen geplaatst kunnen worden. Hij verzekert dat hij het hele woordenboek
in zijn raamwerk heeft geleegd en daartoe een strakke berekening heeft gemaakt
van de frequentie van de in boeken voorkomende lidwoorden, zelfstandige
naamwoorden, werkwoorden en voegwoorden.
Na kennis te hebben gemaakt met de Speculatieve Wetenschapsmachine gaat
Gulliver naar de taalschool, waar drie professors beraadslagen over de verbetering
van de taal van hun land.
Het eerste project bestaat uit de verkorting van het discours door meerlettergrepige
woorden te vervangen door eenlettergrepige en alle werkwoorden en deelwoorden
weg te laten. In de werkelijkheid worden alle voorstelbare dingen immers uitgedrukt
door zelfstandige naamwoorden.
Het tweede, daaruit logisch voortvloeiende project houdt de afschaffing van alle
woorden in. Immers, alle woorden zijn alleen maar namen voor dingen, en daarom
is het handiger de dingen die je nodig hebt voor een gesprek met je mee te dragen.
Sommigen maken bezwaar tegen deze taal der dingen, maar velen, waaronder
geleerden, passen zich aan door als marskramers grote pakken dingen op hun rug
te dragen, waarbij ze zo nodig - en als ze het zich kunnen veroorloven - worden
geholpen door kruiers. Wanneer ze elkaar op straat ontmoeten, pakken ze alles uit
en converseren ze een uurtje. Maar voor korte gesprekken kun je alles in je zakken
of onder je arm meedragen. En thuis is het helemaal geen probleem, daar zorgt
men er wel voor dat de kamer vol staat met wat men conversation pieces is gaan
noemen.
Een groot voordeel van deze uitvinding is dat ze kan dienen als universele taal
die door alle beschaafde volken begrepen zal worden.
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Wat Jonathan Swift in het Laputa-hoofdstuk beschrijft, is satirisch, en niet zonder
meer fantastisch. ‘Satire is a sort of glass wherein beholders do generally discover
everybody's face but their own,’ schreef hijzelf over de aard van zijn werk. De
krankzinnige wetenschap die hij hier beschrijft, is dan ook een karikatuur van het
serieuze wetenschappelijk onderzoek uit zijn tijd, vooral van datgene wat hij heeft
gelezen in publicaties van de Londense Royal Society tijdens het eind van de
zeventiende en het begin van de achttiende eeuw. Hij trekt de daar geopperde
stellingen door en combineert ze tot in het absurde om te suggereren dat de
geleerden van zijn tijd even in zichzelf gekeerd en wereldvreemd zijn als die van
Laputa en Balnibarbi. Die doen onderzoek dat ver van de praktijk verwijderd ligt, al
lijkt het alsof er iets groots wordt verricht.
Dat de hovelingen van Laputa zich uitsluitend inlaten met meetkunde en muziek,
kan mede geïnspireerd zijn door Christiaan Huygens, die in 1677 had geschreven
dat de bewoners van andere planeten, hoezeer ze in andere opzichten ook mochten
verschillen van de mens, het eens moesten zijn over muziek en meetkunde, want
die zijn overal onveranderlijk gelijk en dat zullen ze altijd zijn.
In de tijd dat Swift Gulliver's Travels publiceerde (in 1726, anoniem) was de angst
voor kometen en voor de afkoeling van de zon acuut, en aangewakkerd door de
grote Newton.
Wat de absurde projecten aangaat: het voorbeeld van de blinde die onderricht
gaf in het voelen van kleuren was gebaseerd op een krantenverslag. Een blinde in
Maastricht zou de kleuren rood, blauw, groen, geel, zwart, wit en grijs kunnen
onderscheiden door ze aan te raken met zijn vingers. Dat schreef hij toe aan
uitwasemingen van het materiaal. Zwart voelde aan als scherpe puntjes, rood was
zacht. Vermoedelijk rook de man de kleurstoffen.
Dat uit hagelstenen buskruit kon worden gewonnen werd geconcludeerd uit het
feit dat een hagelsteen een harde plof geeft wanneer deze in het vuur wordt gegooid.
Binnenin was iets zwarts te zien, en dat zou buskruit zijn.
Op Ceylon werd land omgeploegd door buffels op dezelfde wijze als in Balnibarbi
door varkens.
Swift heeft voor al deze absurdistische ondernemingen gebruik gemaakt van
traditionele thema's uit de speculatieve literatuur zoals de talloze beschrijvingen van
ruimtereizen die ver voor zijn tijd zijn bedacht. Maar hij heeft zijn materiaal vooral
geput uit wat hij heeft gelezen in de Philosophical Transactions of the Royal Society
of verkorte uitgaven daarvan.
De onvolprezen literatuurwetenschapper Marjorie Hope Nicolson
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heeft in haar boek Science and Imagination uit 1962 in samenwerking met Nora M.
Mohler een hoofdstuk gewijd aan ‘The Scientific Background of Swift's Voyage to
Laputa’. Zij tonen aan dat Swift heeft geput uit experimenten van Wilkins, Hooke,
Boyle en vele anderen en uit verslagen die correspondenten uit verre landen naar
de Royal Society zonden. Zelfs het opslaan van zonlicht in komkommers kon met
een beetje kwade wil worden afgeleid uit geschriften over de photosynthese in
planten.
Nicolson en Mohler gaan uitvoerig in op de bronnen van de door Swift beschreven
astronomische theorieën en van de aan de academie uitgevoerde natuurkundige
experimenten, maar niet op de taalkundige uitvindingen en hun inspiratiebronnen.
De taalmachine die Swift beschrijft, de ‘Speculative Learning Engine’ is een
random generator, een soort mechanische computer waarin het denken wordt
vervangen door de machine. Deze vorm van écriture automatique werd door
Athanasius Kircher al in de zeventiende eeuw toegepast in diens
componeermachines en combineermachines, waarmee een leek die geen enkele
notie had van compositie of dichtkunst muziekstukken of teksten kon schrijven.
Tegelijk was het systeem van de professor met zijn woord-husselmachine die teksten
produceerde zijn tijd ver vooruit. In de jaren vijftig werd een dergelijke taak opgegeven
aan een computer, die Auto-Beatnik heette en gevoed was met de in die tijd voor
de dichters van de beat generation gebruikelijke woorden. Zo ontstonden voor die
tijd heel interessante gedichten.
Ook het streven naar een universele taal heeft een voorgeschiedenis. Ramón
Lull (Raymundus Lullus) en Athanasius Kircher streefden naar een taal op wiskundige
grondslag, waarbij woorden, absolute grootheden door getallen werden weergegeven
en relatieve, syntactische operaties door symbolen. Leibniz geloofde op gezag van
Kircher dat de hiërogliefen ideogrammen waren, en hij wilde met dergelijke beeldende
tekens, ‘analoog aan het Egyptische en Chinese schrift’ de basisbegrippen aanduiden
waarmee men door middel van een combinatietechniek meer complexe begrippen
kon ontwikkelen. Als er een ‘algebra van het menselijke denken’ zou ontstaan, kon
die ook in een rekenmachine (computer) worden toegepast, die het denken ten dele
zou overnemen.
Een universele taal zou gebaseerd moeten zijn op een vermeende samenhang
van de dingen en een parallel tussen taal en werkelijkheid. Comenius schreef een
taalmethode die tegelijk een ‘wereldspiegel’ moest zijn, een catalogus van al het
zijnde. John Wilkins stelde zich in zijn Essay towards a Real Character and a
Philosophical Language uit 1688 een wereldtaal voor die men even gemakkelijk
onder de knie zou
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kunnen krijgen als het tellen van één tot oneindig; want het zou een systematische
taal zijn waarin elk woord voor zichzelf sprak.
In de passages over Laputa en Balnibarbi waarschuwt Swift spottend tegen het
optimisme waarmee het wereldvreemde wetenschappelijk onderzoek in zijn tijd
werd opgehemeld, optimisme dat vergezeld ging van een angst voor de rampen
die de hemellichamen konden veroorzaken. Met zijn beschrijving van de Academie
van Lagado levert Swift ook een bijdrage aan de reeds in zijn tijd gevoerde discussie
over de zuivere wetenschap versus de toegepaste, die door sommigen als vulgair
werd betiteld.
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August Hans den Boef
De duizend eilanden van Lemuel Gulliver: scheepsarts, kapitein,
conservatief, antikoloniaal, misantroop & paardenliefhebber
‘It seems to be a little out of the common way, at least I do not remember
to have met the like in any book of travels that hath come to my hands;
and if I am deceived, my excuse must be that same country, very often
to agree in dwelling on the same particulars, without deserving the censure
of having borrowed or transcribed from those who wrote before them.’
Het zou mooi zijn als een Britse auteur een toneelstuk maakte waarin Jonathan
Swift (1667-1745) in een Londense herberg Daniel Defoe (1660-1731) ontmoet. In
1724 bijvoorbeeld, als de laatste net het eerste deel van zijn History of the Pyrates
heeft gepubliceerd en de eerste werkt aan Travels into several remote nations of
the world by Captain Lemuel Gulliver, first a surgeon, and then a captain of several
ships. Swift en Defoe waren niet alleen tijdgenoten, him carrière vertoont ook sterke
overeenkomsten, zij het vooral in de bewegingen die zij maakten, niet in de wegen
die zij kozen.
Die bewegingen werden vooral bepaald door de politiek. Daarom zou een van
de belangrijke gespreksonderwerpen in de Londense herberg de Republiek der
Verenigde Nederlanden moeten zijn. Holland was destijds een belangrijke natie. In
1667, Swifts geboortejaar, voer Michiel de Ruyter in opdracht van Johan de Witt de
Theems op tot Chatham, waarvandaan ‘Bestevaer’ als buit de schepen Royal Charles
en de Unity mee naar huis nam.
Daniel Defoe was een enthousiast aanhanger van de Glorious Revolution van de
Whigs in 1688, waaruit de Hollandse stadhouder Willem III als echtgenoot van
koningin Mary Stuart het koningschap over Engeland verwierf. Willem wist vervolgens
alle pogingen van zijn schoonvader James af te slaan om de macht terug te krijgen.
Als agent van de Oranje-koning werkte Defoe vanaf 1697 in Engeland en Schotland
en aan Willem wijdde hij in 1701 het pamflet The True-Born Englishman, waarin hij
probeerde aan te tonen dat je absoluut niet al Engels bij geboorte hoeft te zijn.
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Jonathan Swift sprak verscheidene malen met de koning, als die een bezoek bracht
aan Moor Park, de residentie van de oude staatsman William Temple, waar de jonge
Swift fungeerde als diens secretaris.
Willem viel in 1702 van zijn paard en werd opgevolgd door nicht Anne die zich al
direct stoorde aan een nieuw pamflet van Defoe: The Shortest-Way with the
Dissenters. Defoe bestreed daarin de conservatieve fractie van de Anglicaanse
Kerk door haar attitude tegenover de liberale flink te overdrijven: maak die dissenters
af! De koningin liet hem arresteren, waarna Defoe werd veroordeeld tot een boete
en de schandpaal.
Swift stond in deze kwestie lijnrecht tegenover Defoe, want hij was juist een
tegenstander van de liberale dissenters. Wel had Swift zich intussen bij de Whigs
aangesloten om carrière in de kerk te maken en over hun politieke opvattingen
oordeelde hij aanvankelijk enthousiast, nooit echter over hun religieuze. Zijn loopbaan
schoot echter niet op, want Koningin Anne weigerde hem tot bisschop te benoemen,
hij zou het nooit verder brengen dan deken. De reden van haar ontstemming was
dezelfde als bij Defoe: zij had zich aan Swifts pamflet A Tale of a Tub (1704)
gestoord. Terwijl hij dat zo goed had bedoeld: zowel de dissenters als de katholieken
aanvallen, maar de Anglicaanse Kerk sparen.
Met nieuwe pamfletten viel Swift voortaan de Whigs aan en toen de Tory's aan
de macht kwamen, was hij inmiddels tot hun gelederen toegetreden. Tijdens de
Tory-periode 1710-1713 bevond hij zich daarom in het centrum van de macht. Dat
liet hij weten ook, zodat hij zich niet erg geliefd maakte.
De arme Defoe werd in 1714, het jaar dat koningin Anne stierf, weer gearresteerd
voor schulden en ‘verraderlijke’ publicaties. En de val van Swift was diep toen in
1715 de troon werd overgenomen door de Keurvorst van Hannover, die in Engeland
George I heette, alleen Duits sprak, meestal in Europa verbleef en het regeren
overliet aan de Engelse adel. Aan de Whigs wel te verstaan, die niets meer met de
arrogante Swift te maken wilden hebben.
Wel met Defoe, die voortaan hun regering steunde. Soms door in Tory-bladen
voor de oppositie belastende artikelen te schrijven!
Aardige en integere mannen waren het niet, de auteur van The Life and Strange
Adventures of Robinson Crusoe, of York, Mariner (1719), noch die van Gulliver's
Travels (1726). Swift lijkt het minst populair. Het lijkt alsof biografen zich verkneukelen
bij de mededeling dat hij de laatste jaren van zijn leven gaga was of bij de
voorspelling van oom John Dryden dat uit neef Swift nooit een lyrisch dichter zal
groeien. Die Dryden was overigens een nog grotere turncoat dan Swift en Defoe
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tezamen; hij bestond het om binnen één jaar een lofzang ter nagedachtenis van
Cromwell te schrijven èn één op de restauratie van de Stuarts, toen het tij inmiddels
was gekeerd. Papenvreter die hij was, bekeerde Dryden zich tot de heilige
moederkerk, op het moment dat de katholieke James II de Britse troon besteeg.
Biografen van Swift houden zich vooral bezig met damesverhalen. Zoals de vraag
of hij het nu wel of niet deed met ‘Stella’? Had hij nu wel of niet een aanzoek gedaan
aan ‘Varina’? Heeft hij door zijn uiteindelijke afwijzing ‘Vanessa’ de dood in gedreven?

Antikoloniaal
Tegen de achtergrond van de politieke tegenstellingen in het Engeland van het
eerste kwart van de achttiende eeuw, zo moeten we Gulliver's Travels lezen. Als
maatschappijkritisch project is het boek van Swift overigens een stuk interessanter
dan Robinson Crusoe. Swift kende het werk van Defoe uiteraard, maar verwijst er
vooral impliciet naar, bijvoorbeeld als hij stelt dat er veel te veel reisboeken
verschijnen.
Net als Robinson lijdt Gulliver schipbreuk, maar niet één keer, nee, wel vier. In
tegenstelling tot Robinson treft hij geen verlaten eilanden aan maar bewoonde. Juist
de zeden en gewoonten van die bewoners zijn essentieel voor de reizen, want die
geven Gulliver ampel gelegenheid om commentaar te leveren op het Engeland van
zijn tijd. Dat kan door verhulde, schromelijke overdrijving, bijvoorbeeld als Gulliver
verhaalt hoe onbeduidend de oorzaken van de politieke verschillen in het
dwergenland Lilliput zijn. Of indirect, als de reuzenkoning van Brobdingnag samenvat
wat hij uit Gullivers verhalen over Engeland heeft begrepen: ‘U hebt me duidelijk
gemaakt dat onwetendheid, luiheid en ondeugd soms de enige ingrediënten vormen
die een wetgever kwalificeren; dat wetten het best uitgelegd, geïnterpreteerd en
toegepast worden door degenen in wier belang en vermogen het ligt ze te
perverteren, door elkaar te halen en te ontwijken.’
Swift levert zijn commentaar ook in directe vorm, zoals in de passages waarin
Gulliver zich bewonderend uitlaat over het beschaafde paardenvolk van de
Houyhnhnms en zich afzet tegen de afschuwelijke Yahoo's van zijn eigen soort. En
wanneer Gulliver huivert bij de gedachte dat zijn geliefde Houyhnhnms worden
gekolonialiseerd, volgt een passage die voor 1726 - maar waarschijnlijk kende de
intellectueel Swift de aanklacht uit 1552 van De las Casas over de vernietiging van
de West-Indische indianen - een scherpe antikoloniale teneur bevat. Die passage
beschrijft hoe de ontdekkers het nieuw-gevonden land leegroven en - plunderen,
het een naam geven, de bewoners uitroeien en en vorsten martelen om hun goud
te vinden. (Zie verder voor deze passage de bij-
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drage van Willem van Toorn aan dit nummer.) Het feit dat Gulliver onmiddellijk hierna
betoogt dat Engeland zich natuurlijk niet aan dit soort praktijken schuldig maakt, is
uitdrukkelijk pure ironie.
Door de verschillende vormen van commentaar - direct, indirect, propaganda,
kritiek en overdrijving - heeft Swift vaak het verwijt op zich geladen dat hij niet
consistent was. Maar welke roman uit de eerste helft van de achttiende eeuw is dat
wel? Ik vind het een van de aantrekkelijke kanten aan de literatuur uit die periode.
In dit spel past ook de verzonnen manuscriptgeschiedenis. Gulliver beschuldigt zijn
uitgever - een neef - ervan (negatieve?) politieke observaties in het manuscript te
hebben binnengehaald die hij niet heeft geschreven en dat er ander (positief?)
materiaal is geschrapt. Deze ‘neef’ repliceert weer met de mededeling dat hij meer
dan de helft heeft moeten wegsnijden omdat er allerlei technische details instonden
die hoogstens interessant zijn voor zeelui. De uitgever beveelt verder het resultaat
aan als ‘a better entertainment to our young noblemen than the common scribbles
of politics and party’. Gulliver betoogt aan het einde dat hij zich strikt aan de waarheid
heeft gehouden en dat zijn enige doel was: ‘PUBLIC GOOD’. Misschien spreekt Swift
hier de waarheid, al zit er veel impliciete wraak in Gulliver's Travels.

Reis naar Lilliput
De verteller Lemuel Gulliver heeft niet de allerbeste educatie gehad, maar kan toch
twee jaar in de Hollandse universiteitsstad Leiden medicijnen en zeevaartkunde
studeren. Na weinig succes als scheepsarts en nog minder als huisdokter aan de
wal, vertrekt hij op 4 mei 1699 maar weer met een schip uit Bristol. Een alinea verder
is het al november, zijn er twaalf zeelieden aan zwaar werk en slecht voedsel
overleden en lijdt Gulliver schipbreuk. Hij verspilt dus inderdaad weinig woorden
aan details die alleen interessant zijn voor zeelui. Gulliver spoelt aan, valt uitgeput
in slaap en wordt wakker terwijl er veertig kleine mannetjes over zijn lijf lopen dat
vastgebonden is aan de grond.
‘De reis naar Lilliput’ gaat over merkwaardige fractiestrijd, over politieke
haarkloverij, over een onzinnige oorlog (een toespeling op die met Frankrijk), maar
vooral over hofintriges. Ondanks het feit dat Gulliver een contract had ondertekend
met de koning, wordt hij aan het slot veroordeeld voor diverse typen verraad en
vlucht hij van het eiland naar de aartsvijanden op Blefuscu.
Een deel van de intriges is veroorzaakt door de haatgevoelens die de koningin
Gulliver toedraagt nadat hij haar paleis van een brand heeft gered door het vuur uit
te pissen. Volgens George Orwell verwijst dit
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naar de onwil van de Britse koningin Anne om Swift tot bisschop te benoemen. Ook
nam men Gulliver kwalijk dat hij de vrouw van Flimnap de Schatbewaarder zonder
chaperonne in zijn huis ontving (een verwijzing naar de vrouw van Potifar in de
bijbel), wat volgens hem volstrekt niet waar was.
Zijn impliciete kritiek op het Engeland van zijn tijd laat Swift zien door een aantal
positieve kenmerken van de samenleving op het eiland te beschrijven. Lilliputters
beschouwen fraude als een groter misdrijf dan diefstal. Moraal vinden ze belangrijker
voor het werk dan vaardigheden. Ondankbaarheid is een grote ondeugd. Grote
deugden zijn eer, eenvoud, rechtvaardigheid, moed, bescheidenheid, clementie,
religie en vaderlandsliefde. Behalve dat ze ze straffen, belonen ze ook burgers voor
goed gedrag. En ouders zijn wel de laatsten aan wie je de opvoeding van hun
kinderen moet toevertrouwen, omdat die hun relatie om erotische en niet om
educatieve redenen zijn aangegaan. Swift zal ook in latere delen van zijn roman
over opvoeding en onderwijs spreken. Daar keren deze ideeën weer terug. Zoals
de beide geslachten die op hetzelfde niveau worden opgevoed. Zij het dat meisjes
niet door keukenmeiden lastiggevallen mogen worden met griezelverhalen.

Reis naar Brobdingnag
In ‘De reis naar Brobdingnag’ vergelijkt Gulliver zelf zijn positie tegenover de reuzen
met die van de Lilliputters tegenover hem en omgekeerd. Want anders dan in het
eerste deel is Gulliver nu te klein om een rol van belang in de politiek te spelen. Hij
heeft zelfs het meisje Glumdalclitch nodig om hem te beschermen en te vervoeren
in een speciale contraptie. Ook hoeft hij deze keer niet te ontsnappen: hij wordt met
contraptie en al door een adelaar geroofd, maar die laat het geheel in zee vallen.
Waar hij door een schip wordt opgepikt en mee teruggenomen naar Engeland.
Wel vertelt Gulliver de koning van Brobdingnag hoe de Britse samenleving in
elkaar steekt en diens negatieve reactie daarop heb ik hierboven al geciteerd. Terwijl
Gulliver (ironisch) zo trots was op zijn land dat hij in zijn beschrijving had overdreven.
Hij is ook boos op de koning.
Swift maakt hier ook snierende observaties over domme wetenschappers, die
vooruitwijzen naar de derde reis. Woedend wijst de koning Gullivers aanbod af om
hem het principe van buskruit en kanon te leren, evenals het bestaan van
huursoldaten. Wie de oogst in een veldje kan verdubbelen, is meer waard dan de
hele troep politici, vindt de monarch. Het onderwijs bestaat uit moraal, geschiedenis,
poëzie en wiskunde. Maar de mathematica is volkomen toegepast op praktische
dingen. Abstracte zaken kennen ze niet op Brobdingnag en hun wetten
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mogen niet uit meer woorden bestaan dan het alfabet letters telt: tweeëntwintig.
Commentaar erop is verboden.

Reis naar Laputa etc
‘Ik was nog geen tien dagen thuis of ik vertrok met kapitein William Robinson naar
Oost-Indië,’ begint Gulliver zijn derde reis. Deze keer lijdt Gulliver geen schipbreuk,
maar zijn het piraten die hem bij zijn onbekende eilanden brengen en vooral een
gemene Hollander.
Dit deel is het minst populair gebleken. De onderwerpen die het aansnijdt zijn
waarschijnlijk minder interessant voor kinderen en Gulliver beschrijft eigenlijk niet
één maar vier reizen: die naar de eilanden Laputa, respectievelijk Balnibarbi,
Glubbdubdrib en ten slotte Luggnagg. Laputa zweeft in de lucht, via een procédé
met een magneet dat nog onwaarschijnlijker aandoet dan de wonderen van techniek
die Jules Verne later zou verzinnen.
Die zweverigheid is echter meer symbolisch bedoeld omdat de bewoners telkens
moeten worden gewekt uit hun wiskundige overpeinzingen (een duidelijke
tegenstelling tot de praktische mathematica van Brobdingnag). De echtgenoten en
dochters profiteren daarvan door onder de ogen van de mannen met een leger van
minnaars aan de slag te gaan.
Op Balnibarbi belandt Gulliver in een deprimerende puinhoop: iedereen is slecht
gekleed en hongerig, de huizen zakken in en gewas en gedierte kwijnen weg op
het land. Het kan ook anders: een informant neemt Gulliver mee naar een afgelegen
landgoed waar plant en dier er prachtig bijstaan en de bevolking gezond en wel
rondhuppelt. Daar wordt alles nog volgens de oude trant aangepakt, voor de rest
heerst de wetenschap, hoort Gulliver. De bewoners van Balnibarbi vinden alles
opnieuw uit, volgens de experimentele methode. Grappig is dat vooral gezocht wordt
naar goedkopere procédés. Studenten die via een soort fruitmachine uiteindelijk
een zinnige tekst zullen fabriceren en wiskunde leren via het opeten van een soort
wafel waarop de formules staan. Onderwijsmanagers kun je daarmee tot op de
huidige dag lekker maken. De geleerden van Balnibarbi vervaardigen ook voedsel
uit excrementen, gebruiken spinnen in plaats van dure zijderupsen, ontwikkelen
codes waarmee je de verborgen betekenissen uit brieven kan halen en maken uit
de kleur van de ontlasting op wat voor complotten er tegen de regering worden
gesmeed.
Op Glubbdubdrib, het eiland van de Tovenaars, mag Gulliver met doden spreken
en scènes uit het verleden zien. Homerus en Aristoteles klagen tegen hem over
hun latere interpretators en van degenen die na de klassieken komen, behoort
volgens de hemelbewoners alleen Thomas More
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tot de top. Gulliver vraagt ook aan diverse koningen hoe ze aan de macht kwamen
of bleven en vrijwel altijd ging dat via meineed, onderdrukking, vernedering, bedrog,
koppelarij, homoseksualiteit, incest, of het prostitueren van vrouw, zuster of dochter.
Wat wij anno 2002 in deze opsomming van Swift merkwaardig vinden is
homoseksualiteit, zoals hij elders vrijdenkers in de negatieve hoek plaatst.
Op het vierde eiland, Luggnagg, sterven sommige bewoners niet. Maar deze
superouden, struldbruggs, hebben een weinig benijdenswaardig lot. Hun bezittingen
en functies worden overgenomen door de jongere generatie. Ondanks hun
onsterfelijkheid zijn ze wel gevoelig voor ouderdomsziekten, dus worden ze demente
wrakken die de taal van de nieuwe generaties niet meer verstaan. Als Gulliver er
een paar ontmoet, zijn ze absoluut niet geïnteresseerd in het feit dat hij uit een
onbekend land komt. Ze bedelen om wat voedsel, dat is alles. Het lijkt alsof Swift
de ouderdom in het Engeland van de eenentwintigste eeuw schetst, waar demente
wrakken wegkwijnen omdat hun stervenswens door de dominante
levensbeschouwing wordt genegeerd en waar ook door intellectuelen als de schrijver
Ian McEwan met afgrijzen naar de euthanasiewetgeving van een buurland als
Nederland wordt gekeken.
Als Nederlander doet Gulliver zich met succes voor in Japan. Zij het dat de keizer
zich afvraagt of hij werkelijk een Hollander is, als Gulliver als enige van zijn
gezelschap weigert een crucifix te vertrappen: hij lijkt bijna een christen! Vervolgens
keert Gulliver terug naar huis met een Hollands schip, via Amsterdam. Die domme
Hollanders weet hij wijs te maken dat hij uit Gelderland komt.

Reis naar de Houyhnhnms
‘Een reis naar het land van de Houyhnhnms’ vormt het vierde en laatste deel van
Gulliver's Travels. Deze keer blijft hij vijf maanden bij zijn vrouw, een periode waarin
zij weer zwanger raakt, voordat hij met de Adventure op 7 augustus 1710 de haven
van Portsmouth verlaat. Nu is hij echter bevorderd tot kapitein! Helaas krijgt
gezagvoerder Gulliver te maken met muiterij en belandt hij in een samenleving waar
de paarden, Houyhnhnms, de redelijke en beschaafde wezens zijn en mensen,
Yahoo's, een soort gedegenereerde ondieren. Net als bij vorige gelegenheden leert
Gulliver gaandeweg de taal en de cultuur kennen en vertelt hij op zijn beurt over
Engeland. Hij klaagt over het feit dat er onder de Prins van Oranje een zinloze oorlog
met Frankrijk begonnen is, die - voortgezet onder de toenmalige koningin Anne een miljoen Yahoo's het leven heeft gekost. Ook klaagt hij over de Wet, waardoor
de (drankzuchtige) bevolking lijdt onder advocaten. De artsen moeten het als
kwakzalvers eveneens ontgelden en vooral de minister-president krijgt

Raster. Jaargang 2002 (nrs. 97-100)

31
het ervan langs wegens corruptie. Swift spreekt hier, voorzichtig geworden, in de
verleden tijd, want de huidige koning is immers George I.
Wat een hemelsbreed verschil bestaat er tussen het politieke klimaat in Engeland
en dat in het land van de Houyhnhnms! Die houden om de vier jaar een vergadering
waar iedere burger aanwezig is, men vijf tot zes dagen spreekt over de stand van
zaken en in alle consensus de problemen van het land oplost. Een korte stilte
verheldert daarbij de kwaliteit van de debatten. Debatten over de vraag of Yahoo's
moeten worden uitgeroeid, dan wel gecastreerd, bijvoorbeeld.
Gulliver kan de paarden niet goed uitleggen wat ‘opinion’ precies betekent. Liefde
kennen de Houyhnhnms evenmin, dat gevoel is niet rationeel genoeg. Het zijn
ideeën die Swift ook buiten Gulliver's Travels propageerde. Vriendschap en
welwillendheid, dat zijn de belangrijkste eigenschappen, naast het eren van traditie,
orde, zuinigheid en poëzie.
In het onderwijs aan de veulens gaat het dan ook om matigheid, ijver, oefening
en reinheid, waarbij de mannetjes en de vrouwtjes dezelfde opvoeding krijgen, net
als bij de Lilliputters. En evenmin voeden ouders hier hun eigen kinderen op. Twee
keer per jaar is er een wedstrijd in hardlopen en springen, waarna er een lied aan
de overwinnaar wordt gewijd.
Gulliver vindt het allemaal prachtig. Hij wordt zelf ook een beter mens onder
invloed van de deugdzame hinnikers, die geen vlees eten en niet kunnen liegen.
Deze keer bevindt hij zich echter in een andere positie dan bij zijn vroegere reizen.
Werd hij toen beschouwd als een interessante, zij het merkwaardige bezoeker uit
een andere cultuur, de Houyhnhnms blijven hem zien als een (zij het bijna
beschaafde) Yahoo. Uiteindelijk sturen zij hem weg.
Extra triest is dat Gulliver zelf ook walgt van de Yahoo's. Hij wordt een keer door
een kind bepist en later, als hij heeft gezwommen, bijna door een Yahoo-vrouw
verkracht. Daarom heeft hij na zijn verbanning moeite met de in- en ingoede
Portugese kapitein Pedro de Mendez (kritiek op Hollanders) en diens bemanning.
Thuis in Engeland is hij zelfs nauwelijks in staat om fatsoenlijk met zijn vrouw en
kinderen te communiceren. In plaats van het gezelschap van deze Yahoo's die hem
vervullen met haat, walging en minachting, verkiest hij dat van zijn twee
paardenvrienden in de stal.

Reis naar Sporomida etc
De enige interessante pogingen om Swifts werk te vervolgen, bedrijven een
vergelijkbaar spel van omkeringen, spiegelingen, verdubbelingen en overdrijvingen.
Meestal beginnen ze bij Gulliver die het niet meer

Raster. Jaargang 2002 (nrs. 97-100)

32
kan harden tussen de Britse Yahoo's en vlucht naar de Houyhnhnms. Naarmate de
tijd vordert, negeren zowel nieuwe edities als bewerkingen het derde deel van Swifts
roman, waarin hij de wetenschap en het onderwijs van zijn tijd belachelijk maakte.
De oudste Nederlandse vertaling dateert van 1727, een jaar na de verschijning
in Engeland. Een jaar later verscheen er al een editie die voorzien was van een
‘sleutel’ - eigenlijk een becommentarieerde samenvatting. Plus twee nieuwe delen,
waaronder een tweede bezoek aan Brobdingnag. Deel vijf en zes zijn geschreven
door een anonieme ‘Fransman’. Hij beweert zijn relaas eerst in zijn eigen taal te
hebben geschreven, maar toen hij geld in Mississippi (de toenmalige Franse kolonie)
had verloren, kreeg hij zo'n weerzin tegen Frankrijk dat hij zijn vervolg in het Engels
vertaalde.
Gulliver vertelt hoe hij uiteindelijk zijn familie niet meer kan verdragen en hij met
zijn twee paardenvrienden scheep gaat naar het land van de Houyhnhnms. Maar
‘De reis naar Sporomida’ doet hem eerst aanspoelen op Brobdingnag. Daar verneemt
hij dat vooral de koningin zich zijn verdwijning erg heeft aangetrokken, er acht dagen
rouw werd gehouden en het meisje Glumdalclitch direct werd opgesloten wegens
nalatigheid.
Om te bevorderen dat zijn vroegere beschermstertje wordt vrijgelaten, vleit Gulliver
de koning van de reuzen. Pas terug in Engeland, zo vertrouwt hij de vorst toe,
besefte Gulliver hoe heerlijk hij het op Brobdingnag had gehad. De koning laat
inderdaad Glumdalclitch vrij en wat volgt is vooral een robinsonade. Gulliver vestigt
zich met zijn gezelschap op een eiland, waar vervolgens regels worden opgesteld
voor de bewoners, gewassen worden aangeplant en wilden op bezoek komen.
‘De reis naar Sevarambes’, de zesde, eindigt in mineur. Wel heeft Gulliver op het
eiland gezien hoe geleerden een vlieg tot de grootte van een kameel kunnen
opblazen en er vervolgens op rijden (een reminiscentie aan de geleerden van
Balnibarbi). Zijn vriend Maurits trouwt aldaar met een mooie weduwe, oorspronkelijk
uit Amsterdam afkomstig. Twee matrozen doden de nieuwe echtgenoot en proberen
zijn gade te verkrachten, maar krijgen onderling ruzie, zodat de Amsterdamse vrouw
overboord kan springen en verdrinken voordat het ‘erger dan de dood’ aan haar
voltrokken wordt. Thuisgekomen verneemt Gulliver dat zijn vrouw is gestorven.
C. Kieviet liet overigens in zijn bewerking van 1907 de echtgenote al sterven voor
Gulliver van zijn derde reis terugkeert. Het is bij Kieviet uit verdriet dat de weduwnaar
aan zijn vierde reis begint.
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Reis naar Babilary etc
Twee jaar na deze uitgebreide editie, in 1730, verscheen Le nouveau Gulliver ou
Voyage de Jean Gulliver, fils du capitaine Gulliver van Mr. L'Abbé D.F. (pseudoniem
van Pierre François Guyot Desfontaines). Zogenaamd uit het Engels vertaald in het
Frans, maar dat is duidelijk een mystificatie, ook gezien de namen van de (vele)
verschillende eilanden die Gullivers zoon aandoet. De zoon heeft een hekel aan
school en een natuurlijke aandrang tot reizen en vertrekt dus op een boot naar
China. In een storm wordt de bemanning door de zeerovers van Babilary gevangen
genomen. De verteller belandt in de harem van de koningin, want alle belangrijke
dingen - staatszaken, handel - worden op Babilary door vrouwen gedaan. De koningin
wil met de jonge Gulliver trouwen, maar hij wordt ontvoerd door Mejax die verliefd
op hem is. De boze koningin stuurt het paar een vloot schepen achterna en bij het
gevecht komt Mejax om.
Omdat de verteller bang is voor de jaloerse koningin, gaat hij er snel vandoor.
Door schipbreuk komt hij op het eiland Tilibet, wordt hij vervolgens door Portugezen
gered en belandt hij met hen op een kannibaleneiland. Het kan niet op, want het
gezelschap vertrekt naar het eiland Manouhan, waar Gulliver jr. verliefd wordt op
een mooie jonge wilde, wier vader de Europese zeden bekritiseert, zij het niet zo
sterk als de koning van Brobdingnag.
Met de goede Portugezen (een topos sinds Swift) vertrekt Jean Gulliver op een
Hollands schip, waarop de jonge wilde vrouw zich van wanhoop in zee stort en
verdrinkt. Hij ziet zijn vriend Harington terug, die hem vertelt over het eiland van de
Bossun en ze spreken met de keizer daarvan. Vervolgens bezoeken ze de eilanden
van de Staten, van de Aarde & het Vuur, van de Poëten, de Geometrici, de
Geleerden, de Musici, de Komedianten en de Smulpapen. Zelf wordt Jean bijna
door een beer opgegeten. Dan komt hij op het eiland van de Latispons, waarop
iedere bewoner steeds jonger wordt. Junior hoort op dit eiland een spiegelverhaal
over hem en de verlaten jonge vrouw, waarbij de vergelijking met Dido en Aeneas
wordt getrokken. Hij vertrekt in een kano en wordt door een Frans schip opgepikt.
Desfontaines is trouwer aan Swift dan zijn anonieme voorganger. Zie de kritiek
op de Europese zeden, de omkering in sekserollen in Babilary en in de leeftijdsgroei
van de Latispons die verwijst naar de merkwaardige eilanden op de derde reis.

Reis naar Boggdhufz
De populariteit van Gulliver-vertalingen en navolgingen was in de achttiende eeuw
zo groot dat er in 1790 zelfs een editie verscheen van Ru-
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dolf Erich Raspes Baron Munchausen's Narrative of his Marvellous Travels and
Campaigns in Russia (1786) onder de titel Gulliver Revived! Dat kon doordat Raspe
zijn verhaal intussen had uitgebreid met de Sea Adventures, wederom met Further
Surprising Adventures en ten slotte met de Travels in Ceylon, Sicily, The South
Seas and Elsewhere, waaraan al anderen hadden bijgedragen.
Binnen het bestek van de navolgers van Swift vind ik echter de leugenbaron teveel
een zijspoor. De Münchausen die wij kennen - met de vlucht via de kanonskogel komt overigens uit de Duitse bewerking van Gottfried August Bürger, die tot een
heel eigen literaire stroom heeft geleid. Zoals Robert Louis Stevensons Treasure
Island (1883) te veel een zijspoor is van Defoe's werk en een eigen traditie heeft
geschapen van avonturen op pirateneilanden.
Wel in de traditie is het anonieme Modern Gulliver's Travels, to Lilliput, Being a
New Journey to that Celebrated Island uit 1796. Doorspekt met veel liedjes en
gedichten beschrijft het een andere zoon van Gulliver, namelijk een kind dat hij
tijdens zijn verblijf in Blefuscu bij een non, Adeline Belciglia heeft verwekt.
Deze zoon brengt het tot ‘Prince of Peace’ in Blefuscu nadat hij op Lilliput getuige
was van nieuwe belastingvoorstellen, waarbij vooral de pandjesbazen het moesten
ontgelden. Hij moest zich te weer stellen tegen de heerser Pekrub, die uiteindelijk
werd gereduceerd tot ‘A State Harlequin’. Waarschijnlijk bedoelt de anonieme auteur
hiermee George III die in de loop van zijn regeringsperiode steeds gekker werd. De
auteur betuigt expliciet zijn bewondering voor de ideeën van Rousseau, maar dat
hoeft op dit moment niet controversieel te zijn, gezien de Franse revolutie die intussen
heeft plaatsgevonden.
De Nederlander Hendrik van Brakel publiceerde in 1848 een interessant vervolg:
Reize naar het land der Boggdhufz. Onuitgegeven fragment van Lemuel Gulliver .
Van Brakel vond het in de nalatenschap van zijn oom die een verzamelaar van
manuscripten was en heeft ‘Travel to Boggdhufz’ in het Nederlands vertaald. Het
vervolg is interessant omdat Van Brakel probeert weer een echte gulliveriaanse reis
te schrijven, waarbij hij overigens ook een beetje de spot drijft met het origineel van
Swift. Hij dateert het fragment in 1746, want Gulliver heeft het over de dood van zijn
vriend Swift een jaar tevoren. Het verhaal begint op 10 november 1704, eigenlijk
een beetje eerder. Maar op die dag merkt Gulliver dat hij na een reisje naar Lissabon,
op een schip in de haven te lang is blijven doordrinken bij een bevriende kapitein
en nu op weg is naar Lima. Die datum is een grapje van de Nederlandse navolger
jegens Swift die Gulliver zijn reizen zo exact liet dateren. De datum kan ook
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niet kloppen, omdat die midden in het verblijf van Gulliver op Brobdingnag valt!
Uiteraard laat Van Brakel zijn Gulliver ook zonder gezelschap op een onbekend
eiland stranden. De eerste man die hij daar ontmoet, heeft een normaal postuur,
constateert Gulliver tot zijn tevredenheid. Helaas kan hij hem niet verstaan, gelukkig
is er een eerdere schipbreukeling die als tolk kan fungeren. Van Brakel maakt weer
gebruik van de tegenstellingen zoals Swift die belachelijk had gemaakt. De bevolking
van Boggdhufz is in twee groepen verdeeld, de jongeren en de ouderen. Men kiest
als patiënt een arts die dezelfde kleur ogen heeft.
Van Brakel trekt de lijn van de staatsharlekijn uit Modern Gulliver's Travels verder
door, want de Marsip, die op Boggdhufz de functie van koning vervult, wordt
daadwerkelijk met touwtjes door de bevolking bewogen. Heeft Van Brakel kritiek op
de grondwetsherziening van 1848, het jaar waarin zijn boek verscheen? Helaas laat
hij het manuscript op dit punt afbreken.

Reis naar het komische lied
In de eeuw van Van Brakel leverde Gulliver prachtige stof voor het Britse theater:
grappige wezens, zang en dans en een spectaculaire schipbreuk. De beroemdste
bewerker was H.J. Byron, die in 1867 een spektakelstuk maakte van The Wonderfull
Travels of Gulliver. Volgens de overlevering kwam er een Reuzen-ezel in voor en
talloze grappige situaties. Wel in boekvorm beschikbaar is een latere versie, de
Gaiety Gulliver uit 1879. De naam verwijst naar het Gaiety theater in Londen waar
Byron zijn stukken liet opvoeren. Bijna 400 mensen waren bij het stuk betrokken,
inclusief 100 kinderen die Lilliputters speelden.
In Gulliver's Travels or Harlequin Prince Rover and the Good Fairy Tricksy Wicksy
(1876) liepen overigens wel 200 kinderen rond.
De Gulliver van Byron is een rake die in de havenstad Plymouth zijn geld erdoor
heeft gejaagd, links en rechts schulden heeft en zijn dag in de zeemanskroeg de
Jolly Skipper doorbrengt. Pretty Polly houdt van hem en hij van haar, maar haar
vader oordeelt ‘Lemmy’ niet solvabel genoeg, zodat ze wel zal trouwen met een
van de twee rivalen die naar haar hand dingen.
Gulliver en zijn twee rivalen laten zich overhalen om als matroos het zeegat te
kiezen. Wat ze niet weten, is dat Polly hen vergezelt, vermomd als lichtmatroos.
Na een scène in de kroeg en één op het schip volgt er een op het eiland Lilliput,
waarin onze protagonisten alleen off stage optreden. Ze te laten rondlopen zou
letterlijk te begrotelijk zijn geweest voor Byron. In de volgende scène heeft hij het
volumeprobleem opgelost door Gulliver
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en zijn gezelschap te confronteren met de dwergen van het reuzeneiland
Brobdingnag. Die blijken ongeveer even groot als mensen.
Dan bevinden ze zich opeens op het ‘Island of Comic Song’, waar Gulliver in staat
blijkt de prinses aan het lachen te krijgen. In een sprookje zou hij koning worden,
maar als het doek opengaat, zien we het duo onder de ‘Flying Islanders’. De lachende
prinses wil met Gulliver trouwen, die echter verwijst naar zijn belofte aan Polly, die
haar vermomming aflegt. Eind goed, al goed (de première was met Kerstmis).
De liedjes doen sterk denken aan de opera's van Gilbert & Sullivan (Byron was
een van de leermeesters van Gilbert), maar bijzonder is de ongelofelijke hoeveelheid
woordspelingen in de dialoog. Volgens de kranten uit die tijd gingen veel mensen
Gaiety Gulliver nog een tweede of derde keer zien omdat ze een deel van die puns
hadden gemist.
Tekenend voor het Victoriaanse tijdperk is de afwezigheid van Swifts scabreuze
details, ondanks al het oh-lah-lah-gedoe en de hoog geheven damesbenen. Zij het
dat Gaiety Gulliver een vage toespeling bevat op het bedrijven van de daad met
een merrie. En dit voorbeeld van dierenliefde staat nergens in Swifts ‘Reis naar het
land van de Houyhnhnms’. Dat is inderdaad meer iets voor de navolgers.
In de twintigste eeuw gaan auteurs gewoon door met (zoetsappige) bewerkingen
van het origineel van Swift. De verwijzingen worden steeds diffuser. In Hugh Loftings
tweede Doctor Dolittle-boekje, The Voyages of Doctor Dolittle (1922-1923) krijgen
we wel wat duidelijk gulliveriaanse passages. De verteller, Tommy Stubbins, beschrijft
een reis die hij met de dokter en diens onafscheidelijke dieren maakt naar Spider
Monkey Island. Natuurlijk is er een noodweer, waarbij hun schip in tweeën breekt,
maar zeeschildpadden varen Tommy's deel naar dat van de dokter en uiteindelijk
bereiken ze het verlangde eiland. Dat drijft, en wel naar het noorden, zodat de
vegetatie wegkwijnt in het veranderende klimaat. Dolittle komt op het idee om het
eiland terug te laten duwen door een kudde walvissen. De bevolking van Prospitals
kroont de dokter tot koning. Hij vindt het vreselijk, want een koning doet de hele dag
niks, terwijl hij met zijn onderzoekingen verder wil. Gelukkig is het effect van de
kroning - volgens een voorspelling zou er een steenklomp in een vulkaankrater
vallen - dat het eiland lek raakt en de zee in zakt tot het vast op de bodem ligt. De
dokter en zijn gezelschap kunnen terug naar huis.
Uit dezelfde tijd dateert Little Bunny Gulliver van May Byron (ik kan er ook niets
aan doen). De tekeningen zijn van Ernest Aris die ooit door Beatrix Potter herself
werd aangewezen als haar mogelijke opvolger. In dit kinderboek komt geen
schipbreuk voor: konijntje Gulliver
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wordt meteen door muizen vastgebonden. Hij helpt de ‘Mouseykin’ met de oorlog,
waarna zij om hem eer te bewijzen onder hem doorlopen net als het leger Lilliputters
onder Gulliver. De jongste muizenprinses vindt hem wel leuk (verwijzing naar de
jongste hofdame bij Swift) en bevindt zich in zijn huisje als de adelaar het oppakt.
Inderdaad een verwijzing naar het tweede Gulliver-verhaal. De rol van reuzen wordt
gespeeld door een familie vossen. Konijn Gulliver wordt in het poppenwiegje van
de kleine vossen gelegd en later opgesloten in een kartonnen doos. Maar de
muizenvriendjes knagen een gat in de doos en Gulliver kan ontsnappen omdat de
zware vos door het ijs zakt.

Tweede reis naar de Houyhnhnms
Sommige teksten met ‘Gulliver’ in de titel hebben nog minder met Swift te maken
dan die van May Byron. Bijvoorbeeld de roman Gulliver van Claude Simon uit 1952.
De naam is niet meer dan een verwijzing naar de vervreemding die de tweede
wereldoorlog voor de hoofdpersonen heeft gebracht. Nog minder heeft de
interessante muziekroman Trio Gulliver van Jean Guerreschi (1995) met Swift te
maken: Gulliver is gekozen vanwege de drie namen GUstave, LILith en VERa.
Het omgekeerde is ook het geval: literaire teksten waarin vaag op het verhaal
van Swift wordt gezinspeeld zonder expliciete namen te noemen: Derek Walcotts
The Sea at Dauphin (1954), Wolé Soyinka's The Swamp Dwellers (1964), Athol
Fugards The Island (1974) zijn een paar voorbeelden.
Maar A New Voyage to the Country of the Houyhnhnms (1969) van Matthew
Hodgart geeft wat de titel belooft. De auteur is een Engelse hoogleraar in de literatuur
die in 1969 een jaar les gaf aan de Cornell University aan de Amerikaanse oostkust.
Dat moet voor hem een Sodom & Gomorra geweest zijn vol seks en drugs en rock
en roll. En politiek.
Zwak aan A New Voyage is dat Hodgart deze cultuurschok zonder veel stilering
tot hoofdmotief van zijn boek verhief. Want zijn sterke punt is zijn talent om in de
huid van Swift te kruipen als het om diens stijl en aanpak gaat. Zo heeft Hodgart
een spelling bedacht die de sfeer van de achttiende eeuw suggereert zonder de
leesbaarheid te verkleinen. De uitgever ondersteunt dit effect door een passend
lettertype. Boeiend is dat Hodgart het manuscript ‘dateert’ in 1744, het jaar waarin
Swift volgens veel biografen al geestelijk aan gene zijde was.
Zoals in wel meer vervolgen houdt Gulliver het niet uit in Engeland tussen de
gehate Yahoo's, hij kiest opnieuw zee en zoekt hij Pedro de Mendez in Lissabon
op. Met hem wil Gulliver op reis naar de Houyhnhnms. Hij kan zijn Portugese vriend
goed betalen, want zijn boek heeft hem geen windeieren gelegd.
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Op het paardeneiland verneemt Gulliver dat er veel gebeurd is sinds zijn vertrek.
De Houyhnhnms zijn namelijk nog eens gaan nadenken over de positie van de
Yahoo's. Na de dood van Gullivers wijze mentor hebben de andere paarden een
nieuwe aangesteld. Maar deze fungeert nu als werkelijk hoofd van hun vergadering.
Door deze hiërarchie lijken de Houyhnhnms in Gullivers ogen nu veel meer op de
Lilliputters en de Brobdingnagiërs.
De Yahoo's gedragen zich veel schandaliger dan vroeger. Ze copuleren overal,
met alles wat beweegt, en gebruiken daarbij alle beschikbare holtes en boltes.
Bovendien luisteren ze naar een soort popgroep, kijken ze naar striptease en
vervaardigen ze kunstwerken van excrementen en stapeltjes stenen. Werken voor
de Houyhnhnms doen ze niet meer, daarentegen eisen ze rechten op. Veel paarden
zijn daar niet tegen, vooral de jongere. Gulliver probeert hun nog te waarschuwen
dat ze zo dezelfde kant opgaan als de Londenaars, van wie hij de voornaamste
zonden opsomt. Het effect is averechts: die zonden spreken de jonge paarden wel
aan, vooral prostitutie.
Ze leren ook geen klassieke poëzie en proza meer. Alleen het verhaal over het
verlaten paard op een onbewoond eiland (Robinson) houden ze nog in ere. De
nieuwe poëzie gaat over copuleren en nog eens copuleren. Ook de paarden werken
nauwelijks meer, ze vergaderen bijna voortdurend en laten ook een delegatie van
de Yahoo's toe: the Great Shit-In. Gulliver constateert dat misdadigers niet meer
worden gestraft, want de Head-Doctors onder de paarden beweren dat die eigenlijk
ziek zijn. Kortom, zo zag Hodgart het leven op een Amerikaanse campus anno 1969.
Uiteindelijk nemen de Yahoo's de macht over en berijden ze zelfs de Houyhnhnms.
Gulliver kan deze vernederingen niet aanzien en vlucht. Het schip van kapitein John
Trelawney (uit Treasure Island) pikt hem op. Terug in Engeland wil Gulliver met
geen enkel menselijk wezen meer iets te maken hebben, hij woont in de vuilnisbak
en noemt zich voortaan Nagg. Wat niet alleen synoniem is voor paard, maar ook
een van de vuilnisbak-ouders in Samuel Becketts toneelstuk Endgame. Ik denk dat
Hodgart evenmin een bewonderaar is het werk van Beckett die in 1969 de Nobelprijs
voor de literatuur ontving en niet alleen aan Swift verwant is omdat ze beiden
niet-katholieke Ieren zijn.
Jorge Luis Borges reageert met ‘Het verslag van Brodie’ (1970) ook op Swifts ‘Reis
naar het land van de Houyhnhnms’. Een Schotse missionaris uit Aberdeen is in
Centraal Afrika (sic) getuige van de strijd tussen mensapen en Yahoo's. Borges
sluit bij Swift aan door het over de taal van de Yahoo's te hebben, die vaag iets met
het Spaans rond Buenos Aires te maken heeft. Verder hebben de Yahoo's een
koningin die
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uiterst promiscue is en de koning nooit mag zien. De werkelijke machthebbers zijn
volgens Brodie vier tovenaars. De god van de Yahoo's is mest en Brodie slaagt er
niet in hen te bekeren tot het christendom.
Volgens hem zijn de Yahoo's niet barbaars, maar eerder gedegenereerd. Al
kunnen ze slechts tot vier tellen, wel kennen ze echte dichters. Misschien bedoelt
Borges dat laatste even ironisch als Hodgart. De Argentijnse auteur verwijst echter
niet naar de samenleving van zijn tijd, maar naar de eigenaardigheden van Swift.
In tegenstelling tot Pierre Klossowski, die in 1974 een ‘divertimento’ voor Gilles
Deleuze publiceerde, Les derniers travaux de Gulliver (in 1987 als Roberte et
Gulliver), waarin hij in een hotellobby zowel ‘Deken Swift’, Gulliver, als diverse
eigentijdse personages laat optreden. ‘Changer de dimensions, messieurs, c'est
l'invention de Gulliver,’ houdt hij zijn publiek voor. Als verrassing heeft Klossowski
de draak Faffner voor hen meegenomen. Maar een werkelijke visie op Swift, Gulliver
of Wagner ontbreekt in dit divertimento.

Reis naar Capovolta
Esmé Dodderidge probeert iets vergelijkbaars als Hodgart in haar The New Gulliver
or The Adventures of Lemuel Gulliver, Jr. in Capovolta (1980). Sympathieker
misschien, gezien haar feministische boodschap, maar stilistisch is ze minder
interessant.
Het boek begint als een SF-roman. De verteller raakt met een experimenteel
luchtschip in een merkwaardige toestand en komt bij in Capovolta. Als hij de lokale
taal leert, merkt hij dat de samenleving niet veel anders is dan die op de aarde. Zij
het dat de rollen van de seksen zijn omgekeerd en dat is het onderwerp van het
boek, bijna 250 bladzijden lang. Gulliver merkt dat vrouwen buitenshuis werken, de
mannen zorgen voor het huishouden, vooral wanneer de kinderen geboren zijn. Als
Gulliver zelf gaat werken, merkt hij dat het onmogelijk is voor slimme mannen om
carrière te maken, wordt hij door een knappe vrouw van middelbare leeftijd benaderd
en door andere in leidende posities betast. Hun soort ziet hij vaak onder begeleiding
van een knappe jongeman op recepties. Op straat bieden mannelijke prostitués hun
diensten aan en terwijl de mannen hun geslachtsdelen in strakke, kleurige kleren
zo duidelijk mogelijk laten zien, verhullen de vrouwen hun vormen, ook bij feestelijke
gelegenheden.
Pas bijna op de helft van The New Gulliver gaat er bij Gulliver iets dagen en heeft
hij het over het ‘reverse problem’ dat in zijn vaderland bestaat.
Als zijn vrouw een kind heeft, komt de verzorging op hem neer, wat onhandig
combineert met zijn werk. Na een tijdje verlaat zij Gulliver
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voor een knappe jongeman, geeft ze hem weinig geld en probeert zij de voogdij
over het nakroost te krijgen. Gulliver moet bovendien sappelen en regelen om brood
op de plank te krijgen, want de Staat vindt niet dat de zorg voor kinderen op haar
weg ligt. Erger nog is dat de dames die vroeger aandacht aan Gulliver besteedden
hem nu alleen nog medelijdend bekijken......
Kortom, Engelse vrouwen leiden een onaangenaam leven anno 1980 is de
boodschap en daarin had Dodderidge aan het eind van de tweede feministische
golf wellicht gelijk. Maar dat maakt The New Gulliver nog geen geslaagd boek.
Omkering van sekserollen bijvoorbeeld brachten haar voorgangers met veel meer
humor. Waarom heeft Dodderidge als inspiratie Swift genomen? Ze maakt inderdaad
een toespeling op de beroemde antikoloniale passage aan het slot van Gulliver's
Travels. De roman heeft ook een aardige scène waarin Gulliver te schielijk met de
Capovoltaanse wijn in de weer is en denkt dat hij met een kat praat. Hij voelt zich
opeens als Alice. Waarom koos Dodderidge niet een omgekeerde wereld à la Lewis
Carroll? Dan was het geforceerde SF-begin ook niet nodig geweest.

Tweede reis naar Lilliput
Simon Hawke beweegt zich met The Lilliput Legion (1989) bekwamer in het genre
SF. Hawke is onder andere de auteur van de Timewars-serie die zo'n vijf eeuwen
na onze tijd speelt, wanneer er een gecompliceerd systeem van tijdreizen mogelijk
is. Die reizen zijn de drijvende kracht van elke aflevering.
Een van de tijdreizigers komt in een Londense horecagelegenheid aan het begin
van de achttiende eeuw de twee redacteuren van het blad The Spectator tegen. Zij
spreken over de kleine mannetjes die in een anoniem verschenen pamflet worden
beschreven. Kabouters, vraagt de ene, maar het antwoord wordt onderbroken door
een stentorstem die zegt dat het om Lilliputters gaat. De stem van Jonathan Swift,
die onmiddellijk daarna de eigenaar verwijt dat hij Whigs in zijn etablissement toelaat.
In Swifts gezelschap bevindt zich een dronken arts, Lemuel Gulliver genaamd.
Kende Hawke de farce van H.J. Byron?
Voor een SF-roman een boeiend begin, maar dan verzandt het verhaal al snel.
Gulliver moet met de tijdreizigers terug naar Lilliput. Want in de toekomst voert een
generaal Drakov een legioen Lilliputters aan. Drakov is een vervaarlijk man, getraind
door Dr. Moreau (zie H.G. Wells), die zijn legioen heeft voorzien van laserwapens.
Gulliver kan het eiland eerst niet terugvinden, tot de tijdreizigers ontdekken dat
het is gesitueerd in een alternatief universum (een SF-to-pos). De strijd met de
laserlilliputters wordt in het New York van 1989

Raster. Jaargang 2002 (nrs. 97-100)

41
uitgevochten. Natuurlijk overwinnen de tijdreizigers. Maar, vraagt één van hen zich
af, hadden die Lilliputters geen vrouwtjes? Hawke geeft het antwoord op deze vraag
door een korte slotscène waarin twee kinderen geniepig de bewoners van hun kooi
voor de ouders verstoppen. Heel wat leuker dan hamsters.
De Swiftiaanse satire komt op verschillende manieren naar voren. Lem, zoals
Gulliver door de tijdreizigers wordt genoemd, verbaast zich over het feit dat er onder
hen een vrouwelijke officier is. Zij zijn daarentegen verrast als ze laat in de twintigste
eeuw in New York belanden, dat de burgemeester van de stad niet zwart is en de
president van Amerika geen vrouw.

Achtervolging
Feministische ideeën hebben zich van het humorloze slachtofferdenken van
Dodderidge, via de politiek correcte benadering van Simon Hawke op een
interessante manier ontwikkeld in The Mistress of Lilliput or The Pursuit (1999) van
de Schotse auteur Alison Fell. [ Zie hiervoor elders in dit nummer de inleiding van
Marjoleine de Vos bij een fragment uit deze roman.]
Fell is heel negatief over de Hollanders; die zijn alleen maar uit op geld, en branden
alle landjes plat om de prijs van specerijen hoog te houden. Een realistische invulling
van Swifts antikoloniale verhandeling, want inderdaad heeft deze praktijk de
Verenigde Oost-Indische Compagnie, waarvan nu het 400-jarig bestaan wordt
gevierd, geen windeieren gelegd.
Fell heeft een aantal leuke gulliveriana bedacht. Op het eiland Sumina zijn vogels
de zielen van mensen en begint de naam van elke bewoner met de letter A. Als
iemand gestraft moet worden voor een misdaad, schrijven de bewoners zonder
kennis van de misdaad in kwestie hun voorstel voor een straf op een briefje en
deponeren dat in een stembus. Eén zo'n briefje wordt eruit gehaald en dat bepaalt
de straf.
Fell zou met instemming kennis hebben genomen van wat haar Nederlandse
tijdgenoten met de erfenis van Swift hebben gedaan, met hun oog voor sensualiteit
en erotiek. Zo heeft Rutger Kopland in 1973 het lange gedicht ‘Gulliver onder de
reuzen’ gepubliceerd dat vooral over de verloren jeugd gaat. Maar de volgende
regels reageren op Swift:
‘Gulliver lag in een enorme zandbak te spelen met zijn delen en naar de
schooljuffrouw te kijken,
hoe zij zich stond te bewegen onder haar jurk’
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Kopland refereert hier indirect aan de passage in Lilliput waar soldaten onder Gulliver
doorlopen en zijn onbedekte delen zien.
Willem van Toorn dichtte wat later (1985) ‘Lilliput’ en ‘Glumdalclitch’. Net als Fell
die een negerprins opvoert met een vergeefse liefde voor een Lilliput-meisje, heeft
Van Toorn het over de onmogelijkheid (voor Gulliver) om iemand lief te hebben met
wie zo'n onoverbrugbaar volumeverschil bestaat.
In het eerste gedicht refereert hij aan de geruchten dat de vrouw van Flimnap de
Schatbewaarder hevig verliefd op Gulliver was geworden. In het tweede aan het
meisje aan wie in het reuzenland Brobdingnag de verzorging van Gulliver was
toevertrouwd.
Zodat de laatste literaire verwerkingen van Swifts roman vooral reageren op Swift
zelf en niet op de omgeving van de auteur.
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Alison Fell
De vrouw van Lilliput
Fragment
Mevrouw Gulliver
Gulliver reist maar, en slechts af en toe komt hij even thuis. Steeds weer laat hij zijn
vrouw en kinderen in de steek om opnieuw op avontuur te gaan. Hoe het hen gaat
en wat zij wensen, dromen en willen, daarover komen we bij Swift buitengewoon
weinig te weten. Die lacune is opgevuld door de Schotse schrijfster Alison Fell. Zij
schreef De vrouw van Lilliput met als ondertitel ‘Een omreis, behelzende de
omzwervingen van Mary Gulliver in Lilliput, Batavia en de Spechy-Archipel, waarbij
zij haar geluk najaagt en vindt’. Uit die ondertitel wordt al wel iets duidelijk over wat
voor soort boek dit is: quasi 18de-eeuws en gericht op de reizen van de bij Swift in
de schaduw gebleven Mary Gulliver.
Nadat de heer Gulliver is teruggekeerd van zijn avonturen bij de Houynhnms kan
hij, zoals bekend, de aanblik noch de geur van zijn vrouw en kinderen verdragen.
Anders dan wij weten verdween hij na enige tijd spoorloos. Uit een achtergelaten
aantekeningenvel valt echter min of meer op te maken waarheen zijn nieuwe reis
gaat, en Mary besluit hem achterna te reizen. We krijgen delen uit haar reisjournaal
te lezen waaruit de lezer, dankzij haar inspanningen om de wereld om zich heen te
begrijpen ook het een en ander kan leren over de toenmalige officiële handelsvaart,
waarbij, zoals de kapitein haar verzekert, enige kaperij oogluikend wordt toegelaten:
‘Uit ons onderhoud leidde ik af - zij het niet zonder de nodige inspanning - dat de
kaapvaart even ver afstaat van zeeroverij als een geschil voor het Hooggerechtshof
van gemeen straatkrakeel, aangezien zij binnen de wet wordt bedreven en de
schatting welke aan opgebrachte of aangehouden schepen wordt opgelegd als
rechtmatige oorlogsbuit wordt beschouwd.’
Dit verslag rechtstreeks van Mary zelf is overigens in het boek een uitzondering,
het overgrote deel van haar geschiedenis wordt verteld door de pop die Mary al als
klein meisje tot gezelschap dient en die haar ook in haar volwassen leven vergezelt.
Omdat Fell er zo goed in geslaagd is de toon te treffen heeft ook haar boek, net
als dat van Swift, een satirisch karakter, bijvoorbeeld waar ze beschrijft hoe blij de
inboorlingen zijn als een Engelse kapitein een deel van hun kust bezet en er een
Britse vlag op plant. Verder gaat dit boek natuurlijk ook over de verhouding tussen
de seksen, en wel meer in het bijzonder over de onderdrukking van de vrouwelijke
lusten die hier geleidelijk aan bevrijd worden.
Mary Gulliver doet niet alle plaatsen aan waar haar echtgenoot geweest is, maar
wel komt zij na een schipbreuk terecht in het land Lilliput. Omdat men daar de
herinnering bewaart aan haar onbetamelijke echtgenoot, die immers een paleisbrand
heeft geblust door over het brandende bouwwerk te urineren, wordt zij niet bepaald
hartelijk verwelkomd door het kleine volk. Net als eerder haar man wordt ze vast-
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gesnoerd, maar anders dan hij wordt ze niet meer losgemaakt. Haar vreselijke lot
is om als vermaak te dienen voor de bevolking. Ze wordt in een hal tentoongesteld
en zowel alpinisten als dagjesmensen kunnen van haar profiteren.
Vanzelfsprekend is dit allemaal erg vernederend maar Mary draagt het als een
heldin. Minder blij is ze aanvankelijk met de activiteiten van het Bijenkoninginnen
Genootschap, een bijzonder geil herenclubje dat de tijd doorbrengt met dames
bespieden, perverse verhalen vertellen en zich afrukken en natuurlijk ook met de
daad zelf. Aanvankelijk beperken ze zich in Mary's gezelschap tot verhalen vertellen
en onaneren, maar op een dag waagt de voorzitter zich in de enorme kloof tussen
de machtige dijen van Mrs. Gulliver. Nadat hij met grote inspanning de knopen van
haar onderbroek heeft weggehakt betreedt hij de kloof, maar de toestand daar dichte begroeiing, glibberige afgronden - valt hem niet mee. Ook de andere leden
van het genootschap wagen zich in die contreien, allemaal plengen zij er hun zaad
maar allemaal weten ze dat ze gefaald hebben. Nu zet het genootschap alles op
alles om ook Mary genot te laten voelen - wat op zichzelf wel een loffelijk streven
is. Met ingenieuze werktuigen en constructies gaan zij haar gevoelige plekjes te lijf
en slagen uiteindelijk in hun opzet - een voor Mary, die in haar huwelijksleven wel
iets te kort is gekomen, in alle opzichten bevrijdende ervaring.
Na dit kortstondige hoogtepunt zet zij haar reizen voort, vindt de heer Gulliver
terug en verlaat hem vervolgens definitief om uiteindelijk in andermans armen het
ware geluk te vinden, en passant een bijdrage leverend aan de wetenschap en de
aardbeikunde.
MdV
Alison Fell: De vrouw van Lilliput. Vert. Harm Damsma en Niek Miedema. Uitg. Van
Gennep, 1999

Het elfde hoofdstuk
De jeukende Plek waaraan niet kan worden gekrabd - Over de Viriliteit Verscheidene Aanslagen op Mary's Eerbaarheid - Enige Bemerkingen
omtrent de
Engelsen in den Vreemde - De Lof der Taxidermie
Wat leerde Mary zoal terwijl de nijvere darren in haar korf huishielden? Het merendeel
van de tijd wist zij gelukkig van niets, aangezien de kleine kereltjes uit haar
gezichtsveld waren verdwenen; desalniettemin werd zij door hun aanwezigheid
beïnvloed, al was het maar door een nauw merkbare verstoring harer dromen. Op
een ochtend werd zij in ontzetting wakker, daar zij had gezien hoe een piepkleine
Gulliver als een porseleinen kopje in de lucht werd gesmeten om in gruzelementen
uiteen te vallen op de marmeren vloer. Hij is voorzeker dood, dacht zij, en er
biggelden grote tranen van spijt over haar wangen, daar zij, evenals het arme,
overstuur geraakte schaap, voelde dat zij de schuld op zich moest nemen. Het was
alsof haar enorme afmetingen zijn duistere
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beul vormden en hem in het ongeluk hadden gestort. Ik heb hem gedood, sprak
haar verwarde hart. Doch neen, neen. Hij heeft mij verlaten en ik haat hem daarom.
Lezeres, ge moet begrijpen dat Mary het gewicht van haar eigen woede niet kon
dragen, daar geest en wil erop gericht waren de man te behouden. Zodoende stelde
zij zichzelf bloot aan een ondraaglijke spanning, want hoe vuriger zij ten aanval
toog, des te heftiger zij zich diende te verweren. Indien het haar mogelijk was
geweest, was zij duizend mijlen weggerend om te ontkomen aan de toorn welke
zijn doelwit zo bros en breekbaar maakt, doch zij was eraan vastgeklonken gelijk
een os aan een tredmolen. Het was de jeukende plek waaraan niet kon worden
gekrabd, de brug die niet kon worden overgestoken, het smakelijke hapje dat niet
kon worden verorberd. Zij kookte, zonder dat zij stoom afgaf. Zij smeekte de Hemelen
haar een visioen te zenden van een Lemuel die er zo fris, florissant en fier uitzag
dat zij hem niet zou kunnen deren. Zij beet haar lip aan flarden, doch bloedde niet.
Lezeres, gij en ik weten dat een haatdragende gedachte geenszins gelijk staat
aan een moord, doch voor mijn zachtmoedige meesteres gold dat onderscheid niet.
Dientengevolge was voor haar het eerste even verfoeilijk als het tweede, en kweekte
zij een afschuwelijk surplus aan woede. Indien zij de man van wie zij wenste dat hij
haar kwam redden, zou uitschakelen, kon zij geen hoop meer voor zichzelf koesteren,
noch meedogen hebben met haar eigen benauwenis, daar men niet kan varen in
een schip waarvan de planken door het eigen kanon zijn stukgeschoten en
versplinterd, zo min als men kan wonen in een huis dat door eigen adem is
omgeblazen. Om nog even op dit dilemma voort te borduren: indien iets kleins
eenzaam is, kan het vriendschap sluiten met zijn verlangen, en een grote, weelderige
wijkplaats bedenken, waarbinnen het zich veilig geborgen zal voelen. Iets groots
zal zich daarentegen geen schoot voorstellen welke groot genoeg is om in te rusten,
tenzij deze aan de goden zelf toebehoort, en zodoende, in vlagen van vertwijfeling
belandend, iedere vertoornde gedachte duizendmaal vrezen!
In welk een verwarde staat zou ik mijn meesteres derhalve aantreffen, zo ik haar al
zou vinden, in aanmerking nemende dat Tempel en Vermaakspaviljoen zich aan
tegengestelde zij den van de hoofdstad bevonden, en dat daartussen kronkelwegen
en kruispunten waren, ketellapperskramen en koopmansluifels, en menige ruwe
kwant die mij de doorgang versperde, een muntstuk voor mij neerwierp en ‘Voorspel
mij de Toekomst’ riep. Niettemin reed ik op mijn Dolly door de overvolle straten, in
het Akkadiaans - zijnde de gebedstaal van de tempel - naar mijn meesteres vragend,
zonder meer begrip te ontmoeten dan waarop
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gij zoudt stuiten, lezeres, indien gij in de beenhouwerswinkel in klassiek Latijn om
Uw ossenstaarten zoudt vragen.
Na lange dagen van vruchteloos zoeken raakte ik op zekere avond aan de
westelijke rand van de stad verzeild, waar ik in de verte, indien mijn ogen mij niet
bedrogen, Godlof de kooi van hoepels van de onderrok mijner meesteres ontwaarde,
rustend op een paal en majestueus rondwentelend in de laatste rode stralen van
de ondergaande zon.
Er hingen piepkleine strijdwagentjes aan het geval, en toen ik naderbij kwam zag
ik dat er een merkwaardige draaimolen van was gemaakt, waar de Lilliputters met
honderden tegelijk uitgelaten in rondzwierden, gillend en krijsend van angst.
Aangezien een dame zich in het algemeen niet al te ver van haar ondergoed begeeft,
moest mijn meesteres, naar ik vermoedde in de buurt zijn, weshalve ik mijn aandacht
richtte op het aanpalende gebouw, dat door souvenirstalletjes en schiettenten was
omgeven. Doch gij zijt reeds bekend met de ongebruikelijke bezienswaardigheden
welke daarin zijn ondergebracht, zodat ik mij zal beperken tot een beschrijving van
hetgeen waarmee de leden van het Bijenkoninginnen Genootschap zich in de
tussentijd onledig hadden gehouden.
***
Ondanks Edesads bange voorgevoelens waren zij op één na voor de
levensgevaarlijke proef geslaagd en dienovereenkomstig als dar ingewijd. Doch
waar een ieder zijn triomf had beleefd, had hij evenzeer de verschrikkingen van de
ingeslotenheid gevoeld en, zich niet verder wagend dan de eer vereiste, zijn zaad
jammerlijk ver voor zijn doel zien belanden. Nochtans maakten zij niemand
deelgenoot van hun tekort schieten, doch twijfelden veeleer in stilte aan zichzelf,
ieder met pijn terugdenkend aan zijn povere boogje en er stellig van overtuigd dat
zijn kornuiten meer hadden klaargespeeld. Door zulke zorgen gekweld vertoonden
de losbollen een opvallend gebrek aan goede zin, en maakten zij zich verschrikkelijk
druk uit angst dat hun potentie nog verder in verval zou geraken. Des avonds kon
men hen in een troosteloze kring aantreffen, ieder met de blik op zijn buurman en
de hand aan het lid, dat altegader werd beklopt en bepoteld, gekneed en geranseld,
bemept en bebeukt, afgetoffeld en van katoen gegeven, totdat het ten lange leste,
onbeduidend in de enorme slagschaduw van de reuzin, zwakjes spoot en de geest
gaf.
Hun Bijenkoningin mocht dan een vat zijn, voor deze kleine kereltjes was zij
nochtans veel te ruim. Noch vergunde zij hun dat andere bewijs hunner
mannelijkheid, want zelfs indien zij gemene zaak zouden ma-
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ken met elkander en gezamenlijk het beleg zouden slaan, zou een broederschap
van stormrammen nóg niet voldoende zijn om haar zinnen te strelen. De Voorzitter
was zich terdege bewust van de crisis, doch om deze op te lossen diende hij bergen
te verzetten, daar slechts de volledige overgave van de matriarch de wonden zijner
strijdmakkers zou zalven en hun zelfvertrouwen zou herstellen.
‘Wentel U niet in wanhoop,’ drukte hij hun op het hart. ‘Volgens mij kan geen man
ter wereld haar bewegen. Doch niet alles is nog verloren, vrienden, want wellicht
kan ons monster met mechanische kunstgrepen worden gewonnen.’
Enigszins gerustgesteld door zijn opmerkingen luisterden zijn kornuiten gretig
naar de voorstellen welke hij hun voorlegde. Waarom zouden zij, aangezien zij allen
eigen vermogen bezaten, geen prijs uitloven welke aantrekkelijk genoeg zou zijn
om de bekwaamste uitvinders te lokken, wier vaardigheden, door wedijver
aangescherpt, zonder twijfel de vereiste oplossing zouden verschaffen?
Het plan werd met algemene stemmen aangenomen en terstond in werking gezet.
Alras begonnen de blauwdrukken binnen te stromen; daaruit werd een voorkeurslijst
gekozen van zes ontwerpen, welke binnen een week moesten worden uitgevoerd
en op doelmatigheid beproefd, daar het genot van de reuzin het uiteindelijke oordeel
zou vellen.
(Vergeef mij, lezeres, indien ik in de navolgende tekstgedeelten zondig tegen de
Zedigheid, doch ik heb mij aan een strengere meesteres verplicht en ben gehouden
de Waarheid te vertellen.)
Het eerste voorstel dat werd uitgeprobeerd, behelsde een enorme ploeg
gansknuppelaars voorzien van struisvogelveren bij wijze van dorsvlegels, die een
gelijktijdige stormloop uitvoerden op de lagere delen van de reuzin. Mary bemerkte
dat er iets gaande was, en zou wellicht hebben toegegeven dat zij een vage kieteling
voelde, indien haar grimmige stemming niet alles wat naar genot zweemde had
ontkend en de deur naar elke prikkeling van buitenaf had dichtgeslagen.
De tweede aanslag op haar eerbaarheid was nog vernuftiger, daar hij de kracht
van de wind inschakelde om haar te winnen. Op het dak van de tempel werden door
het Eerwaardig Gilde der Timmerlieden nette zeilen opgesteld, welke een houten
mallemolen aandreven die op een duim afstand van haar rondwentelde, een
aangename bries veroorzakend. Aan zijn stangen waren echter geen beschilderde
zwanen of buigende knollen bevestigd, doch een honderdtal bassende honden,
wier tongen haar wellustig belikten en nimmer een beurt oversloegen.
Nochtans smolt of smeekte de Kolos niet, doch bezag het geval belangstellend,
zich afvragende welke bevrediging de leden van het Bij-
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enkoninginnen Genootschap hieruit konden putten. ‘Hoe ezelachtig,’ zuchtte zij.
‘Neemt hun dwaasheid dan nimmer een einde?’ En nochtans... en wederom
nochtans. Het kon toch niet zijn dat... of wel? Waren het haar zinnen die men
beoogde te prikkelen, liever dan hun eigen? In 's Hemelsnaam, dacht zij, die mikpunt,
speelbal, pion en prooi was geweest. Ik geloof zowaar dat zij een deerne van mij
willen maken!
De gedachte was even verfoeilijk als nieuw - sterker nog, dames, volstrekt
ongehoord, daar niets in het verleden haar hierop had voorbereid, en zij slechts kon
besluiten dat de tegennatuurlijke schelmen vastbesloten waren haar te vernederen.
Hebben zij zich dan nog niet voldoende vrijheden veroorloofd, vroeg zij zich
gramstorig af, dat zij mij dwingen mij tot hun niveau te verlagen? En zij slaakte een
kreet van verontwaardiging, welke de nekharen van de honden overeind deed staan
en de toeschouwers ijlings dekking deed zoeken.
Met de schok kwamen evenwel ook de gevoelens, daar energie welke te lang
geketend was geweest een uitweg had gevonden en haar nu her en der prikkelde,
haar nieuwe kleur verlenend, haar poriën openend en een nauw merkbare
klimaatsverandering in haar zuidelijke streken veroorzakend - een zekere toename
van warmte als het ware, alsof een parasol schuin was gezet om het de zonnestralen
mogelijk te maken op Engelse huid te schijnen; een merkelijke tropicaliteit in feite,
even vreemd als het land waarop zij neerlag. Nog altijd toonde zij zich schichtig en
verzette zij zich, totdat een heftige stoot van haar bekken de palraderen van de
mallemolen brak, aldus de hoopvolle verwachtingen der Timmerlieden de grond in
borend, daar zij gedwongen waren zich terug te trekken uit de wedstrijd. Dit maakte
de weg vrij voor de Wapensmeden, die nadat zij een soort overhuiving aan het
plafond hadden bevestigd, deze vulden met een miljoen loden kogeltjes, welke na
een ruk aan een touw door een stortkoker zouden neerregenen en op de intieme
delen van de reuzin rikketikken. Eilaas was het even rap voorbij als een zomerse
onweersbui, daar de Wapensmeden eerlijk gezegd een te lage schatting hadden
gemaakt en schoorvoetend moesten erkennen dat zelfs vijftig miljoen kogeltjes
nauwelijks afdoende zouden zijn geweest!
Vervolgens werd een tredmolen uitgeprobeerd, welke door verscheidene spannen
ossen werd rondgedraaid, waardoor water over een molenrad omhoog werd gepompt
om in een krachtige straal uit een sponne te spuiten, waarna het onder de reuzin
in een goot werd verzameld en vandaar door een houten waterloop werd geleid,
daarmee de machine van een constante waterstroom verzekerend. Wat deze
methode aan verfijning ontbeerde werd goedgemaakt door het beginsel van de
continuïteit, want aangezien er nu geen sprake was van luwtes of leemtes,
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werden haar gevoelens niet gehinderd, verflauwde haar tegenstand en slaakte zij
wellustige zuchten. Zij bevond zich tenslotte niet in Engeland, waar het naar zon
hongerende vlees van de appel altoos koel is en weerstand biedt, doch tussen
vreemde vruchten welke in de niet aflatende hitte niet anders konden doen dan
sappig zwellen: de papaja die zich gretig opende om haar glanzende pitten te tonen,
de druipende kanteloep, en de alledaagse guave welke als een regenton overstroomt.
En zoet, ja lezeres, allemaal waren zij doordrenkt van een honingachtige zoetheid
welke zij half kende en waarvan zij zelden had geproefd.
Zodoende drong het ganse land zich met zijn vreemde tongen met schandalige
en oneindige traagheid in haar wezen binnen: de merkwaardige, omgekeerde maan,
de gevederde afschaduwing der palmbladeren aan de kust, de turkooizen
rimpelloosheid der ondiepe wateren, en de indigo diepten achter het rif. Ge zult
zeggen dat zij zich te gemakkelijk liet verleiden, en dat een ware Engelse uit harder
hout gesneden is; dan moet ik U ten antwoord geven dat van alle rassen het Engelse
het meest beïnvloedbare is, want zodra vreemd zonlicht hun huid dunner maakt en
hun mergbeen doet smelten, voelen de Engelsen zich weldra duizelig van geluk,
en staan zij open voor iedere vorm van vervoering!
Mijn meesteres verloor er evenwel het Noorden niet meteen geheel en al bij, doch
hield haar meridiaan nog even vast en trachtte met de moed der wanhoop de
vervagende herinnering aan de torenspitsen van Londen en aan haar eigen groene
tuin met zijn witgeschilderde hek vast te houden. Doch wat kon haar remmen, nu
er geen wolk voor de zon langs kroop en er geen oorvijg als een Atlantische
windvlaag haar genot de kop kwam indrukken? Zo zij niet volledig voor de waterval
zwichtte, raakte zij er in ieder geval opgewonden van, hetgeen de oplettende Edesad
geenszins ontging, waarop hij terstond de gereed staande Vissers naar binnen
commandeerde.
Stel U voor, lezeres, al was het maar omwille van de Wetenschap, hoe hun
schaaldierenvracht haar hunkeren zou kunnen verhevigen - want zij hadden een
net gevuld met talloze piepkleine krabbetjes, naast rivierkreeftjes, grote en kleine
garnaaltjes, en brachten dit levendige compres nu aan op het geëigende
lichaamsdeel. Hoe aangenaam kietelden de schaartjes, welk een verleidelijke
zeelucht steeg op uit hun blauwachtige schalen en hoe opwindend scharrelden zij
heen en weer op de stranden van Mary's eiland! Haar adem is ongecontroleerd...
haar hart bonkt... haar huid wordt vochtig en gloeiend. (Op deze wijze, waarde
lezeres, door met een ander land vertrouwd te raken, kan een vrouw ertoe komen
haar eigen land af te zweren indien het haar niet voedt, en het te gaan beschouwen
als een ver oord hetwelk zij niet langer kan peilen, of

Raster. Jaargang 2002 (nrs. 97-100)

50
zelfs als een onherbergzaam uitsteeksel aan een noordelijke zeekust waar poppen
en kinderen het gewoon zijn te worden gekastijd.)
Van alle beroepen wordt de Taxidermie geacht het saaiste te zijn, doch naarmate
wij het kernpunt naderen, geef ik U in overweging hoeveel talent er dagelijks verspild
wordt aan wijlen de betreurde schoothond en de bedwongen kalkoense haan. De
boude vindingrijkheid der leergezellen liet zich als volgt kennen: enkele dagen
voordien, toen zij bericht ontvingen van de wedstrijd, hadden zij een Lamantijn, die
vriendelijke koe welke op het zeewier van de zuidelijke oceaan graast, van het
strand geborgen. Nadat zij een inkeping hadden gemaakt in de snuit van het beest,
reten zij zijn buik tot aan de staart open, verwijderden de ingewanden, en nadat zij
het met zout hadden uitgespoeld en de holte met stro hadden opgevuld, naaiden
zij het dier weer netjes dicht en behandelden de taaie huid met olie en bijenwas,
totdat deze zacht en soepel was. Dit substituut werd aan een stevig raamwerk
opgehangen, zodat het gelijk een schommelbootje aan de achterzijde kon worden
aangeduwd en even plezierig heen en weer zou kunnen bewegen.
Het vereiste twintig man om het geval aan te duwen, waarbij verscheidene ploegen
van twintig achter de hand werden gehouden. De Voorzitter, merkelijk in zijn nopjes
met deze vinding, drukte hun op het hart een regelmatige schommelbeweging
gaande te houden, waarbij hij in zijn handen klapte onder het uitroepen van: ‘Trekt
maar voort, mannen, want ik durf er wat om te verwedden dat de Lamantijn zal
slagen waar de Mens heeft gefaald!’
(O zeker, het is belachelijk - doch ik waag te betwijfelen of het veel zotter is dan
Uw dagelijks handwerk, dames, aangezien ik niet geloof dat gij staande zoudt willen
houden dat het louter de liefde is welke U in vervoering brengt, en het zou weinig
stijlvol zijn de tong van de ambachtsgezel de eer te onthouden welke hem toekomt,
of de rol die wordt vervuld door de nijver zwoegende vingers te miskennen. O, ik
betwijfel niet dat het buitengemeen aangenaam is wanneer de ziel haar zegen aan
het gebeuren verleent, doch ofschoon niet ieder gebouw door een Aartsbisschop
zal worden ingewijd, eist elk bouwwerk wel hetzelfde eerlijke zwoegen van zijn
metselaars!)
Mary's hoofd kwam omhoog om te zien waardoor dit gevoel van opwinding
veroorzaakt werd, doch de touwen trokken zo hinderlijk aan haar hoofdhuid dat het
merkelijk minder ongerieflijk was om achterover te blijven liggen en het vreemde
beest te laten begaan. Hadden de invallen van het Bijenkoninginnen Genootschap
een te verwaarlozen uitwerking gehad, de zeekoe bleek in alle opzichten precies
te passen, groot en glad als hij was, en het gevaarte had zich nog maar nauwelijks
voorwaarts bewogen of het trok zich alweer terug, om vervolgens, op-
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nieuw losgelaten, weer te keren en luisterrijk te worden ontvangen, totdat Lamantijn
en matrone heen en weer wiegden, niet roekeloos, doch met de ritmische regelmaat
van een door een machine aangedreven zuiger, heen en weer, met zulk een
geklepper en gekletter dat zij zichzelf wellicht weer kind waande, omgeven door het
drukke geratel van machines.
Dit was waarlijk een inspanning van nijverheidsformaat, ofschoon zij geen
daadwerkelijke rijkdommen opleverde! Met een dergelijke hoeveelheid energie
hadden stellig verre Koloniën kunnen worden gegrondvest en fortuinen kunnen
worden vergaard, doch in dit geval werd er louter haar eigen schatkist mee gevuld;
ja, zij was de enige die ervan profiteerde! Dit, bedacht Mary, was nu juist de reden
dat het met afkeuring werd bezien, voor zover zij de tegenwoordigheid van geest
had om na te denken, daar haar ledematen beefden van de inspanning en het zweet
van haar onbetamelijk ontblote buik gutste. Zij hijgde en zwoegde vol overgave en
haar boezems, welke machtig zwollen, deden hun zijden banden knappen en
stuwden hun beide zusterplaneten omhoog als wilden zij de Hemelen zogen met
hun overvloedige melk. Doch terwijl haar lichaam reusachtig uitdijde, verijlden en
verminderden haar gedachten, totdat zij zo klein waren als Lilliputters.
Ik ben een vormeloze klont, dacht zij, zonder model of mal, doch het hinderde
niet, en deed het nieuwgeslagen muntgeld van haar genot niet in waarde dalen. ‘0
ja, mijn Heer’, ‘ga door’ en ‘ik smeek U’ vormden de enige gedachten welke
overschoten voor iemand die inzag dat uit haar eigen ruwe grondstoffen wonderen
konden worden gewerkt, en zodoende geschiedde het dat Mary, aangespoord door
en hogelijk verwonderd over een duistere, beslissende beving, haar ondergang in
vliegende vaart tegemoet raasde. En betreurde zij het ook maar één ogenblik,
trachtte zij zichzelf te vermannen? Men kan even goed van de kalkoense haan
verlangen dat hij zijn bronst inperkt, of van de vogels vragen dat zij zich zouden
verkniezen en hun blijde bijslaap staken! Neen, lezeres, zij bezweek, wist niet meer
wat er gebeurde, zuchtte, zwijmde, zinderde, zwom op zijden zeeën, werd als in
een draaikolk naar binnen gezogen, verdween als haar verrukkelijke eiland uit het
zicht, loste, in feite, geheel en al op.
De tempel trilde, het molenrad wankelde en de mannen zochten in aller ijl een veilig
heenkomen toen de Lamantijn losbrak van zijn trossen. Doch terwijl de wanorde
rondom haar alles op zijn grondvesten deed schudden, hervond Mary zichzelf,
opnieuw geweven, zogezegd, door de vaardige hand van Cupido, geheel geboord,
gezoomd en modieus gemodelleerd. Geen acht slaande op de betamelijkheid rustte
zij
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schaamteloos uit, losgeslagen, onzedig, doch voldaan, want ofschoon de inspanning
aanzienlijk was geweest, vervulde het wapenfeit haar tevens met grote trots. O
goedbewaard geheim! dacht zij, terwijl zij met een subliem schouderophalen een
tiental boeien brak. O zalig streven, dat voert tot wonderen zoals dit! Haar aangezicht
glansde vreedzaam, haar ogen straalden, haar boezem bloosde van welbehagen.
Wat zoek ik nog dat ik niet heb gevonden? vroeg zij zich af, terwijl zij tranen van
overdadig geluk stortte.
VERTALING: HARM DAMSMA EN NIEK MIEDEMA
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Carol Houlihan Flynn
Vlees en bloed: Swifts seksuele strategieën
Want mooie ideeën verdwijnen snel, Maar vuil en grofheid duren wel.
(‘Strephon and Chloe’, II. 233-34)
Anders dan Defoe, die droomt van Molls ontsnapping uit de nachtmerrie van Roxana,
kan Swift zich niet de flauwste voorstelling maken van ervaringen van vrouwen, uit
haar eigen standpunt gezien. Terwijl hij zijn ironische afstand bewaart, kastijdt en
vilt hij ‘de sekse’ om achter de waarheid omtrent haar afschuwwekkende conditie
te komen. De kennis die hij aan het licht brengt is altijd uiterlijk en veroordelend.
Om zowel culturele als psychologische redenen beschrijft Swift vrouwen in termen
van een lichamelijkheid die grof, vuil en onontkoombaar is. Vrouwen zijn een
bedreiging omdat ze de rede kapotmaken, energie verspillen en de kans op
beschaving vernietigen. De chaotische vormen van energie die Swift opzoekt en
oproept in zijn fictionele ontdekkingstochten van het vrouwelijke, moeten onderdrukt
of ontkend worden om draaglijk te zijn. Uiteindelijk kan hij alleen maar weglopen
van de fascinerende vrouwelijke verleiding tot redeloosheid, die hij zowel heeft
blootgelegd als zelf bedacht.
Het feit dat Swift zich bewust was van de absurditeit van zijn stellingname levert
een ironische afstandelijkheid op, die de functie heeft hem te beschermen tegen de
hysterische implicaties van zijn vrouwenhaat. Strephon, de malle Strephon, is degene
die getikt is, verzekert hij de geachte lezer doodbedaard, niet ik. Ik stop wijnruit in
mijn neus. (Strephon is de naam van de voorbeeldige renaissance-minnaar, die
Swift bijvoorbeeld met schrik laat reageren op de geliefde Diana als ze uit bed komt,
in ‘The Progress of Beauty’; zie ook het stuk van Atte Jongstra in dit nummer) Indirect
legt hij zo de last van het seksuele speurwerk op de schouders van de lezer, die zo
vaak de schuld krijgt van de smerige voorstellingen die Swift zowel zelf bedenkt als
met afkeer aan de orde stelt. Zijn vlucht voor vrouwen wordt nog ingewikkelder
doordat hij ze zo nodig heeft. Herhaaldelijk geeft hij er blijk van op een vreesachtige
manier te zijn aangetrokken tot de figuur van de ver-
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zorgster of het kindermeisje, de surrogaatmoeder die zowel koestert als straft. Bang
voor het verlies van zijn eigen onafhankelijkheid, maar tegelijkertijd snakkend naar
de attenties van een overheersende en toch serviele vrouwenfiguur, bedient Swift
zich in zijn fictie van een systeem van seksuele stragieën dat het hem mogelijk
maakt onderdrukte kinderfantasieën zowel te onderzoeken als binnen de perken te
houden.
De onderzoeker loopt altijd risico's. Een veel voorkomende situatie in Swifts fictie
is die, waarin hij de lezer confronteert met de verlammende ontdekking van het
lichaam. Kenmerkend voor Swifts onderzoekers is, dat ze het lichaam zowel
tevoorschijn brengen, als weglopen voor hun opgedane kennis. Gulliver toont zijn
‘yahoo-wezen’, dat hij koste wat het kost wil onderdrukken, als hij zijn ‘mede’-yahoos
uitdaagt met zijn eigen lichamelijkheid. ‘Ik heb reden om aan te nemen,’ schrijft hij
preuts in zijn verslag, ‘dat zij een soort Voorstelling hadden dat ik tot hun eigen Soort
behoorde, waar ik zelf vaak toe bijdroeg, door mijn Mouwen op te rollen en voor
hun Aangezicht mijn naakte Armen en Borst te tonen, als mijn Beschermer mij
vergezelde.’ Bij zekere gelegenheid kleedt Gulliver zich zelfs spiernaakt uit onder
de begerige blikken van een jonge vrouwtjes-yahoo, die hem ‘op uiterst
aanstootgevende Wijze’ omhelst en hem ‘slechts met de grootste Tegenzin’ wenst
los te laten. Diep geschokt door haar ‘natuurlijk Geneigdheid tot mij als tot een
Wezen van haar eigen Soort’, brengt Gulliver de rest van zijn tijd op het eiland van
de Houyhnhnms door met pogingen het feit te ontkennen waarop hij zelf de aandacht
heeft gevestigd: dat hij het lichaam heeft van een wezen dat hij te weerzinwekkend
vindt om zelfs maar te aanschouwen. Maar zelfs zijn weerzin heeft iets verdachts.
Als hij een jong mannetje van drie jaar heeft gevangen, levert hij er koket een
‘Circumstance’, een detail, bij om te lezer van zijn stuk te brengen: ‘dat het afstotelijke
Stuk Ongedierte terwijl ik het in mijn Handen hield zijn smerige Excrementen, geel
en vloeibaar van Substantie, liet lopen zodat mijn Kleding helemaal onder zat.’
Gullivers schok der herkenning is op zijn best een standaardreactie op een lichamelijk
drama dat speciaal ontworpen is om zijn voorspelbare ergste verwachtingen te
bevestigen.
Swifts gefascineerde weerzin tegen het lichamelijke wordt nog clichématiger als
hij zich uitspreekt over ‘de Sekse’. Er is maar één vrouwelijke yahoo voor nodig,
‘niet ouder dan elf Jaar’, om het Gulliver onmogelijk te maken zijn eigen yahoo-wezen
te ontkennen. De afschuw van de lijfelijk ervaren ‘Soort’, die categorie van schepsels
die zo op de eigen persoon lijkt maar er absoluut niet op mag lijken, wordt gelijk aan
de afschuw van de lijfelijk ervaren vrouw, onvermijdelijkerwijs betrapt op walgelijk
gedrag. Op dezelfde manier verliezen Strep-
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hon en Cassinus hun rede en trots als ze ontdekken dat ‘Celia, Celia, Celia schijt’
- gedwongen als ze zijn om niet aflatend op zoek te zijn naar de goed verborgen
geheimen van de oerdiepten. Terwijl ze de natuur bespieden, en in de allereerste
plaats de vrouwelijke natuur, worden ze met verbijstering geslagen door hun eigen
ontdekkingen van natuurlijke gebeurtenissen.
Lichamelijke intimiteit wordt wel erg hinderlijk in het huwelijk, die gevreesde
toestand van ‘Spijt, Onenigheid, Armoede, Jaloezie, Ziekte, Verveling, Afkeer &c’.
Een intiem gekende Chloë die winden laat en onbekrompen stinkt is evenmin
aanvaardbaar als de onbereikbare Godin die geurt naar ambrosia. Het anale mag
dan in de plaats komen van het sublieme, maar het lichaam blijft in de weg zitten.
‘De liefde eist minnaars fijn en puur,’ leren Strephon en Chloë: ‘Een harde wind
dooft al het vuur.’ Swift heeft een oplossing voor de problemen: geen bonen eten.
Het advies is tegelijkertijd serieus en lachwekkend, en daarmee kenmerkend voor
Swifts tot het uiterste gesimplificeerde gedachten over seksualiteit.
Geef ze alleen gezond te eten, geen hap van iets wat leidt tot scheten;
(‘Van Samos’ Wijze weten wij dat hij zijn leerlingen bonen ontzei.)
Deze Wijze, legt Swift zijn lezers in een noot uit, is Pythagoras, berucht om zijn
eigen persoonlijke en filosofische pogingen het lichaam te zuiveren. Het ligt voor
de hand dat een door zo'n befaamd denker beleden ascetisme Swift wel moest
bevallen en zijn weg zou vinden naar de sobere, gezonde levenswijze van de
Houyhnhnms, die van nature met zo weinig tevreden zijn. Maar simpele oplossingen
krijgen al gauw iets belachelijks in de echte wereld, waar ook juffrouw Moll, de
archetypische deerne, als ze het kunstje eenmaal door heeft, haar ware aard niet
kan verloochenen en ‘ze laat vliegen’. ‘Ze kan er waarlijk niets aan doen/ daar vliegt
ie al’. Hier stelt Swift de ‘ware aard’ voor als grof en niet in te tomen. Hij keert de
regels uit het handboek voor dames om en suggereert dat jongedames de ‘kunst’van
‘hem’ te laten vliegen moeten ‘leren’, of beter gezegd dat ze de onechte
ingetogenheid die als een vernisje over hun ware aard ligt moeten afleren; maar
dat impliceert bij hem niet dat de zich natuurlijk gedragende jongedame minder
weerzinwekkend is. Als Strephon maar slim genoeg was geweest om Chloë vóór
die ‘fatale dag’ eens te bespionneren in haar ‘gemak’, dan zou hij de ware vrouw
wel ontdekt hebben:
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Al de grimassen van haar gezicht Die de natuur daarbij aanricht;
Gekke bekken, kreunen, benauwde blikken;
Beter kon je haar stoel oplikken.
Hoeveel bonen beginnende godinnen ook niet tot zich nemen, uiteindelijk komt toch
aan het daglicht hoe smerig ze in wezen zijn. Terwijl hij Chloë minzaam aanraadt:
‘Verberg elk smetje voor je man/Ook al weet heel de wereld ervan’- stuurt Swift zijn
seksuele verkenningstroepen erop uit om haar lichamelijkheid te ontdekken. Met
een omkering van het Platonisch idealisme stelt Swift dat het werkelijk ‘echte’, de
stoffelijke realiteit die Chloë is, het zal winnen van het ideaal, ‘Want mooie ideeën
verdwijnen snel/Maar vuil en grofheid duren wel.’ Om harmonie tot stand te brengen
tussen de verlangens van het vlees en die van de geest, kan Strephon maar het
best ver van het lichaam blijven en zijn hartstocht laten gedijen op redelijkheid en
verstand. Liefde zal vriendschap worden, aardsheid zal worden verfijnd tot aardigheid
en seksualiteit zal zichzelf veranderen in intellectueel discours.
De ironie die Swifts betoog inhoudt schept een noodzakelijke afstand, want het
lichaam van de vrouw dreigt niet alleen af te stoten, maar ook de rede te vernietigen
en elke zekerheid te verslinden. Vrouwen zelf hebben de neiging hun zelfbeheersing
te verliezen en daarbij ten prooi te vallen aan een verwarring die angst oproept en
soms - voorbijgaand - medelijden. Swift breekt zijn ‘Schone Jonge Nimf bij het naar
Bed gaan’ op beeldende wijze af voordat hij tot een oordeel komt dat de nood van
het slachoffer van zijn satire zowel adequaat beschrijft als ontkent:
Maar hoe zal ik haar kunst verklaren De verspreide delen te vergaren?
De angst, de pijn en het gezwoeg Waarmee zij ze weer samenvoegt?
Ondanks de schijn van sympathie trekt de verteller van het gedicht zich uiteindelijk
terug en laat hij Corinna ‘in de ochtend opgetuigd’, met de waarschuwing dat ‘Hij
braakt die 't ziet, vergiftigd is die ruikt.’ Op vergelijkbare wijze komt de Celia uit ‘The
Progress of Beauty’ elke nacht reddeloos tot ontbinding, om wakker te worden als
een verzameling uiteengevallen materie die schrikwekkend is van instabiliteit. Dat
uiteenvallen geschiedt zowel moreel als lichamelijk. Als materie al weerzinwekkend
is, maakt tot ontbinding gekomen materie de weerzin alleen maar erger. De wanorde
die er het resultaat van is tast het onder-
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scheidingsvermogen aan en maakt het voor Swift moeilijk zo precies te zijn in zijn
aanmerkingen als hij wel zou willen. Want hoe kan hij chaos catalogiseren? Kletsend
boven hun speelkaarten, luider krijsend en brullend dan tuig van de straat, grover
dan een horde viswijven aan de jenever, vallen ‘Moderne Dames’, stuk voor stuk
te vies om aan te pakken, uiteen in ‘Krioelende deeltjes materiaal/De oerchaos
maakte niet zo'n kabaal’ (The Journal of a Modern Lady). De uiteenvallende materie
die de vrouwen vertegenwoordigen, ‘Mopsa die haar man het graf in stinkt’, ‘Hircina
geurend naar zweet’, vormen een bedreiging met hun lichamelijkheid die zelfs de
mogelijkheid van ordening vernietigt.
Als Swift tekeer gaat tegen de wanordelijke natuur van de vrouw, geeft hij niet
alleen blijk van een persoonlijke angst voor desintegratie, maar verwoordt hij een
vrees die bijvoorbeeld ook bij Defoe en Montesquieu te vinden is. Als ze niet op de
een of andere manier ingetoomd of nuttig beziggehouden worden, dreigen vrouwen
de levensenergie teniet te doen die Freud later weer in ere zou herstellen als
bouwmateriaal voor de beschaving en het bijbehorende onbehagen. De
geslachtsdaad, waarbij wel zeer persoonlijke materialen worden verspild, en de
‘onvermijdelijke hartstocht’ vereisen, zoals Mandeville klagend opmerkte, een
deelgenoot die maar moeilijk in toom te houden is. Hoewel een ‘gezond’ gebruik
van het lichaam werd aangemoedigd, wordt in veel betogen toch de nadruk gelegd
op wat er allemaal mis kan gaan, op verspilling of onmatigheid.
Onmatig als hij zelf van nature is, roept Swift dramatische visioenen van chaos
op die dreigen te sterk te zijn voor zijn eigen plannen om de zinnen te kastijden. In
zijn preek over ‘De Moeilijkheid Zich Zelf te Kennen’ heeft Swift het over alle
problemen die erbij komen kijken ‘al zijn verwarde en ongeordende Gedachten
bijeen te brengen in enige Vorm van doelgerichte Ordening, opdat hij er een helder
en overzichtelijke Beeld van kan krijgen’. Het enige antwoord is afstand nemen van
de wereld van de zinnen en de zinnelijkheid, ‘en wat moet het niet onvermijdelijk
een zware en pijnlijke opgave zijn voor een zwakke Man van Hartstochten, temidden
van zo'n veelheid van Objecten die voortdurend een Beroep doen op de Zinnen en
Gemoedsbewegingen, niet door het ene of andere te worden aangesproken of
afgeleid’. De kenmerkend radicale oplossing die hij biedt roept een worsteling op
die hij met ironie aangaat, want om zijn kwetsbaarheid te beschermen komt hij met
uiterst bedreigende visioenen die weer worden afgezwakt door een levensmoeheid
die grenst aan de parodie.
Het is typerend dat hij het afgrijzen dat zijn figuren ondergaan laat zien binnen
de omlijsting van zijn eigen ironie. In ‘The Lady's Dressing Room’ wordt Strephon
gek als hij zich realiseert dat Celia, Celia,
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Celia schijt, maar zijn verteller brengt deze hysterie tot bedaren door de lezer te
verzekeren dat Strephon de sekse waar hij nu voor vlucht wel zal gaan waarderen
als hij maar wijnruit in zijn neus stopt. Door de spot te drijven met Strephons hysterie
suggereert Swift dat hij wel degelijk in staat is de opzichtige tulpen die hij zegt te
bewonderen met hoffelijkheid tegemoet te treden. Maar in twee kille regels openbaart
Swift de oorzaak van de vrees die hij maar nauwelijks kan onderdrukken door de
gekte van Strephon te verwerpen. ‘Moet de koningin der liefde afgewezen,’ vraagt
de verteller, ‘Omdat ze uit stinkende drek is verrezen?’ Swift verwijst hier naar een
mythe van ontmanning, van verval, van lichamelijk verslonden worden die alles
vertegenwoordigt wat hem uit echtelijke spondes houdt. Want in deze regels laat
de verteller Celia ontstaan uit een stinkende drek, die niet alleen weerzinwekkend
is maar zich ook voortplant ten koste van de mannelijke seksualiteit. Een van de
variaties van de mythe van de geboorte van Venus houdt verband met de castratie
van Uranus. Als straf voor zijn opstand tegen de goden werden Uranus' testikels
van zijn lichaam gerukt en in zee gegooid. Venus verrees uit uit het slijk en het
schuim dat door zijn verminking ontstond. (Het is goed in herinnering te roepen dat
ook van de Yahoos werd geloofd dat ze waren ontstaan uit slijk en zeeschuim.) De
manier waarop Swift zulk explosief materiaal achteloos uit zijn mouw schudt maakt
het element van de castratieangst ingewikkelder, maar het beeld blijft: Venus die
symbolisch Uranus verslindt als ze uit zee verrijst.
Op veel plaatsen in Gullivers Reizen gebruikt Swift even verontrustende beelden
van het verslinden van dingen. Op Lilliput kan Gulliver, doordat hij wel twintig of
dertig stuks klein gevogelte aan de punt van zijn mes kan spietsen, de Lilliputanen
plagen met zijn vraatzucht als hij op zeker ogenblik, met zijn pennemes in zijn hand,
doet alsof hij de brutalere leden van de menigte levend wil verslinden. Op
Brobdingnag ontkomt Gulliver, die daar natuurlijk kwetsbaarder is, er maar nauwelijks
aan levend te worden verslonden door een enorme baby, die alleen tot bedaren
gebracht kan worden door ‘het laatste Redmiddel’, een ‘monstrueuze Borst’ die
Gulliver met diepe afkeer vervult. Later dreigt een zelfs nog ‘afgrijselijker
Schouwspel’, een borst als een kwaadaardig gezwel, ‘gezwollen tot een monsterlijke
Omvang, vol Gaten, in enkele waarvan ik gemakkelijk had kunnen wegkruipen en
mijn hele Lichaam laten verdwijnen’, een borst die hem in zijn gezwollen
reusachtigheid dreigt te verslinden. Maar Brobdingnag biedt dan ook gelegenheid
voor vele ‘misselijkmakende aanblikken’. De Koningin zelve kon, hoewel ze zich
beriep op haar zwakke maag, ‘de Vleugel van een Leeuwerik, met Botten en al,
knarsend tussen haar Tanden vermorzelen’,
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terwijl de kwaadaardige dwerg Gulliver bijna verdrinkt in een kom room en kans ziet
hem in een mergpijp te proppen die klaar ligt om te worden opgegeten. De gemene
streken van de dwerg komen erop neer dat hij zijn vijand veranderd in consumeerbare
materie, in voedsel dat geschikt is voor een koningin. Zelfs op Laputa verhindert de
lust het nastreven van een ideaal. Terwijl de echtgenoten één oog op de hemel
gericht houden, houden hun onverbeterlijke vrouwen één oog gericht op Lagado,
en dreigen ze uit te breken en omlaag te glippen om aan hun trekken te komen bij
minder idealistisch aangelegde manspersonen. Zelfs de koningin blijkt verdacht
genoeg om opgesloten te worden gehouden op het eiland tot ze te oud is om
kinderen te krijgen. Het lot van de vrouw van de eerste minister doet dienst als
waarschuwing. ‘Zogenaamd om Gezondheidsredenen,’ zag ze kans om stiekem
omlaag te glippen naar Lagado, waar ze zich schuilhield in een ‘obscuur Eethuis’
waar ze genoot van de diensten van ‘een oude mismaakte Lakei, die haar elke Dag
sloeg’.
In zijn verbijstering over zoveel verslindende monsters zou Gulliver maar al te
goed de beschrijving van John Maubray, in zijn Female Physician, van de
‘aantrekkende Vermogens’ van de uitgehongerde baarmoeder hebben begrepen.
Zoals Nicholas Venette waarschuwde: ‘De Baarmoeder van een Vrouw behoort tot
de onverzadigbare Dingen waar de Heilige Schrift van spreekt ... en ik zou niet
kunnen zeggen of er ook maar iets in de Wereld bestaat dat er in Gulzigheid mee
vergeleken zou kunnen worden; Hellevuur en Aarde zijn niet zo verslindend als de
Geheime Delen van een Wellustige Vrouw.’ Voor een man die zo (ironisch) wanhopig
hunkert naar ordening als Swift (want ‘Ordening regeert de wereld. De Duivel is de
aanstichter van de chaos’), dreigt de geslachtsdaad zelf de rede net zo onafwendbaar
in gevaar te brengen als Venus dreigt de mannelijkheid van Uranus te verslinden.
Door zijn hele werk heen gebruikt Swift krachtige metaforen om te beheersen wat
bedreigend is, maar tegelijkertijd lijkt hij zijns ondanks de stinkende drek te moeten
onderzoeken. Want zoals Defoe toont in zijn fictie, en Swift niet alleen in zijn literaire
werken maar ook door de scherpe observatie van zijn eigen leven laat zien, is het
uiterst moeilijk verlangens, zelfs als die de dood ten gevolge hebben, te
onderdrukken. Swift mag ons dan aanraden geen bonen te eten - ondanks alle
strenge diëten komt onze eigen eetlust de boel in de war sturen.
VERTALING: WILLEM VAN TOORN
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Italo Calvino
Brief aan Cesare Pavese, over Tra donne sole
In het voorjaar van 1949 schrijft Cesare Pavese de korte roman Tra donne sole. Hij
legt het manuscript voor aan Italo Calvino die, 26 jaar oud, dan juist Il sentiero dei
nidi di ragno heeft gepubliceerd. Calvino legt in een brief op schertsende toon, maar
daarom niet minder serieus, zijn vijftien jaar oudere collega uit waarom de roman
hem niet bevalt. Hij doet dat door het boek te vergelijken met een soort reis van
Gulliver. De vriendschap tussen Calvino en Pavese was zeer wel bestand tegen
Calvino's spottende commentaar. Paveses antwoord op de brief begint met: ‘Beste
Calvino, ik word er niet ongelukkig van dat jij niet gelukkig bent met Tra donne sole.’
[San Remo, 27 juli 1949]
Beste Pavese,

Tra donne sole is een roman waarvan ik onmiddellijk had besloten dat hij mij niet
zou bevallen. Die mening ben ik nog toegedaan, hoewel ik hem met veel
belangstelling en genoegen heb gelezen.
Ik heb besloten dat het een reis van Gulliver is, een reis tussen vrouwen, of beter
gezegd tussen vreemde wezens, tussen vrouw en paard in; het is een soort reis in
het land van de Houyhnhnms, de paarden van Swift, paarden die onverwachte
overeenkomsten met mensen vertonen, vreselijk weerzinwekkend zoals alle volken
waar Gulliver tussen belandt. Het is zeker een nieuwe manier van naar vrouwen
kijken en vrolijk of verdrietig wraak op ze te nemen. En het meest verwarrend is die
ruigbehaarde paard-vrouw, met haar grafstem en haar adem die naar pijp ruikt, die
in de eerste persoon spreekt en van het begin af snap je meteen dat jij het bent met
een pruik op en valse borsten, die zegt: ‘Kijk eens, zo zou een vrouw echt moeten
zijn.’ De meest vrouwelijke zin die bovengenoemde paarden spreken is deze: ‘[...]’,
een woord dat in de structuur van de pagina hetzelfde gewicht heeft als wanneer
het door dameslippen wordt uitgesproken. Het is niet toevallig dat degene die het
zegt de koningin van de paardvrouwen is, de som van alle mogelijke
paardachtigheden: Momina.
Maar niemand gelooft dat het om lesbische betrekkingen gaat. Dat is
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maar een toverwoord om iets duisters en verbodens aan te duiden dat de
paardvrouwen praktiseren. Meer dan aan Sappho denk je aan Pasiphaë: of aan
vreemde riten met paardenpenissen van beukenhout.
Hoe dan ook, het verhaal draait steeds maar rond om een morbide geheim dat
daar in het midden broeit en dat het stukje bij beetje benadert. En dat allemaal zeer
traag; kortom a là Heart of darkness.
Daarna heb ik ontdekt dat Tra donne sole en Paesi tuoi hetzelfde zijn: twee reizen
van ‘beschaafde’ mensen onder de ‘wilden’. Talino en Momina zijn hetzelfde symbool.
De wereld van het platteland en de decadente burgerwereld zijn even ‘wild’ en
worden beoordeeld (of beter gezegd: gezien - wie kan zich opwerpen als rechter
over de kannibalen?) door iemand die erbuiten staat, door middel van een werkstuk
dat uitstijgt boven het milieu of de instituties ervan (patriarchale familie, oppervlakkige
gemeenschap): iemand die met landbouwmachines werkt (en dus niet simpelweg
in de de aarde wroet), die de kleren maakt voor de paardvrouwen (en niet hekken
zet of huizen bouwt), maar van binnen uit.
En de werkelijke boodschap van het boek is een verdieping van je lessen in
eenzaamheid, met daarbij iets nieuws over de zin van werk, over het systeem
werk-eenzaamheid, over het feit dat relaties tussen menselijke wezens die niet op
werk zijn gebaseerd monsterlijk worden, over de ontdekking van nieuwe relaties
die ontstaan uit werk (en dat is het mooiste deel, Clelia en Becuccio, die vrouw die
haar leefregel als vrijgezel vindt, en mannen neemt zoals wij meisjes nemen).
Redding is er alleen voor groepen vrienden, verbonden door ongeschreven regels
van zuiverheid en eenzaamheid: de vrienden van Diavolo in collina, het trio
Clelia-Momina-Rosetta in Tra donne sole. [...]
VERTALING: WILLEM VAN TOORN
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Harry Bekkering
Gullivers reizen voor kinderen: vooral over dwergen en reuzen
Samuel Johnson gaf ooit het volgende wat brommerige commentaar op Gulliver's
Travels: ‘When once you have thought of big men and little men, it is very easy to
do all about the rest.’ Een uitspraak die dit klassieke werk bepaald geen recht doet,
maar tegelijkertijd precies aangeeft hoe Gullivers reizen, en dan met name de eerste
twee delen, tot een kinderboek kon uitgroeien. Want wie ik mijn omgeving ook vroeg,
geletterden en minder geletterden, vrijwel iedereen kwam met een antwoord als: ‘Is
dat niet dat boek over lilliputters en reuzen?’ Men kan, dunkt mij, gevoeglijk
aannemen, dat de meesten Swifts werk voor het eerst in bewerkte vorm onder ogen
hebben gehad.
Immers, ontdaan van zijn satirische lading, veelal gekuist en ingekort (waarover
later meer), blijft er van Swifts creatie niet zo veel meer over dan slechts een
fantastische vertelling, inderdaad, een verhaal over reuzen en dwergen. In een
dergelijke vertelling treedt Gulliver slechts op als een weinig uitgesproken
sprookjesheld (onthoud dat woord!), terwijl hij in de oorspronkelijke versie toch
behoorlijk geprononceerd wordt ‘neergezet’. Nu eens lijkt hij daar spreekbuis te zijn
van de auteur, diens visie op mens en maatschappij verwoordend, dan weer is
Gulliver zélf object van spot en satire. In de loop van het verhaal, onder invloed van
zijn reizen, verandert hij van een zelfverzekerde, bijna arrogante Europeaan, ten
zeerste overtuigd van de superioriteit van eigen eeuw en cultuur, in een
gedesillusioneerd reiziger, die steeds meer teleurgesteld is geraakt in de mensheid
en haar verworvenheden. Dat soort elementen komt in veel beperktere mate naar
voren in de bewerkingen voor kinderen.
Nu zijn die bewerkingen niet alleen een verschijnsel van déze tijd. Na 1800 werden
er talrijke geïllustreerde bewerkingen van Swifts verhaal gepubliceerd voor wat in
die dagen als een nieuw publiek gezien werd: kinderen. Een mooi voorbeeld van
zo'n Gulliver-bewerking is de rijk geïllustreerde uitgave uit 1841, met de kenmerkende
titel De Lotgevallen van Kapitein Gulliver , waarin alle vier de reizen voorkomen,
maar waarin de beschrijvingen sterk ingekort zijn, zonder ingewikkelde technische
uiteenzettingen en eveneens zonder ‘aanstootgevende’ pas-
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sages, en ook de stijl, de toon, is aan het beoogde publiek aangepast. Vaker kwam
het voor - tot in onze tijd, zoals we nog zullen zien - dat slechts de eerste reis,
bijvoorbeeld in Gulliver's reis naar Lilliput uit 1853 (in de vertaling/bewerking van
ene Bruinses), of, regelmatiger, de eerste twee reizen ( Gullivers reizen naar Lilliput
en andere vreemde landen (1872) van J.J.A. Goeverneur, bekend bewerker van
‘grote’ boeken uit het buitenland als Prikkebeen, Robinson Crusoë en De negerhut
van Oom Tom ) voor de jeugd werden bewerkt. In woordkeus, verteltrant, en
‘opheldering’ door middel van vele illustraties zijn zulke uitgaven duidelijk afgestemd
op de jonge lezer. Vermakelijk én leerzaam moesten ze zijn. Men luistere naar
vertaler/bewerker Bruinses: ‘Het boeksken, met zulke lieve plaatjes versierd, zal
zeker een aangenaam geschenk zijn voor de Nederlandsche jeugd, en vader en
moeder zullen hier en daar stof genoeg vinden tot nuttige en behartigingswaardige
opmerkingen en teregtwijzingen, wat, helaas, in vele der tegenwoordige zelfs
meditérende boeken en boekjes voor de Jeugd het geval niet is - afgezien ook
daarvan, dat de jonge lezer zich er schuldeloos en schadeloos meê kan vermaken.’

Dat wisten we allemaal níet
Terug naar de eerste leeservaringen met Gullivers reizen. Weinig weet zullen we
in onze jonge jaren hebben gehad van alle toespelingen op gebeurtenissen in politiek
en samenleving uit de jaren 1688-1725. Nogal wat zaken zullen we alleen maar
scatologisch (al kenden we dat woord toen nog niet) grappig, gek gevonden hebben,
de effectieve wijze bijvoorbeeld waarop Gulliver met zijn urine de paleisbrand blust
en de verontwaardigde reactie van de keizerin daarop, maar tegelijkertijd zagen we
als niet ingevoerde lezers daardoor wellicht over het hoofd, dat het in dit boek om
méér ging, namelijk dat Gullivers reizen óók de politieke (dus menselijke) gebreken
in het algemeen, zoals machtsmisbruik en partijstrijd aan de kaak stelt. Eigenlijk
had ik toen ook wel iets meer willen weten over de man áchter het werk: dat er over
hem zeer verschillende opvattingen de ronde deden. Gullivers reizen gezien als het
geestesprodukt van een gefrustreerde naar Ierland uitgeweken deken, die vanuit
zijn ballingsoord zijn gal spuwde over de mensheid of - nog erger - van een
geestesgestoorde misantroop of, iets positiever, van een pessimist met een scherp
oog voor menselijke zwakheden. Hoe hij het zelf zag, las ik vele, vele jaren later, in
een beroemde brief aan Alexander Pope: ‘I have ever hated all Nations professions
and Communityes and all my love is towards individualls (...) I have got Materials
Towards a Treatis proving the falsity of that Definition animal rationale; and to show
it should be only rationis capax. Upon this great
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foundation of Misanthropy (though not Timons manner) the whole building of my
Travells is erected.’ Twee maanden later achtte hij het noodzakelijk er nog het
volgende aan toe te voegen, als om elk misverstand uit te sluiten: ‘I tell you after all
that I do not hate Mankind, it is vous autres who hate them because you would have
them reasonable Animals, and are Angry for being disappointed.’
We wisten, jong als we waren, natuurlijk ook niet dat Gullivers reizen een ver
doorgevoerde parodie was op de populaire reisbeschrijvingen uit de zeventiende
en achttiende eeuw. Waarschijnlijk, ik weet het eigenlijk wel zeker, ontbraken in
‘onze’ uitgaven ook de in het origineel telkens herhaalde mededeling dat Gulliver
niets dan de waarheid spreekt, als ook de zeer gedetailleerde technische
uitweidingen over het - letterlijk - reilen en zeilen der schepen, die er toe moesten
leiden, dat de lezer hem op zijn woord diende te geloven.
Eigenlijk bezaten we geen of nauwelijks achtergrondkennis en ontging ons veel
van de intenties van de auteur. Wisten wij veel dat in de waaghals Flimnap, die zijn
vermetele dans op het koord bijna met de dood moest bekopen, Sir Robert Walpole
viel te ontwaren? Walpole, de machtige leider der Whigs en Engelands prime-minister
tot 1742, die zich ondanks allerlei schandalen toch staande wist te houden (ook
toen al bleken hoogwaardigheidsbekleders zeer aan het pluche gehecht te zijn).
Dat Blefuscu voor Frankrijk stond, dat de vijandschap tussen Lilliput en Blefuscu
zijn wortels had in de Spaanse successie-oorlog, het was ons onbekend. Dat de
hele ei-kwestie (dient men het ei aan het brede eind kapot te tikken dan wel aan
het smalle eind?) te herleiden was tot de geloofsstrijd tussen katholieken en
protestanten, voor ons was dit slechts een grappige dwaze discussie.
Pas veel later kreeg ik écht door dat groot en klein sleutelbegrippen zijn, waar
het gaat om de interpretatie van deze classic. Beide begrippen komen fraai samen
- dat zeg ik nú, laat daar geen misverstand over bestaan - in deze situatie: Gulliver,
in het nauw gedreven in het korenveld in Brobdingnag, is aan de genade van de
reuzen overgeleverd, en realiseert zich dan ineens dat hij in dit land net zo
onaanzienlijk lijkt als een inwoner van Lilliput in Engeland. Hij komt dan tot de
conclusie dat afmetingen eigenlijk maar betrekkelijk zijn (‘Undoubtedly Philosophers
are in the Right when they tell us, that nothing is great or little otherwise than by
Comparison.’) Dus: wat wij als mensen bereikt hebben, is alleen in onze eígen ogen
indrukwekkend, omdat onze visie per definitie beperkt is. Anders gezegd: de wijziging
van perspectief is bepalend voor Gullivers eerste twee reizen, die in feite elkaars
complement zijn. Waar in Lilliput eerst en vooral de gebreken van de hele (vooral
Engelse) menselijke samenleving worden getoond, daar staat in
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Brobdingnag het individu centraal. Op dezelfde voet doorredenerend en
interpreterend is het aardig om te zien dat door vergroting het menselijk lichaam
weliswaar zijn schoonheid verliest, maar dat Gulliver ook reeds snel inziet dat hij
fout zit, wanneer hij denkt dat wreedheid en barbaarsheid toenemen met de fysieke
omvang. De lezer weet - opnieuw -: absolute oordelen zijn uit den boze. Aanvankelijk
vindt Gulliver de reuzen, twaalf keer groter dan hij, afstotend - hun ruwe huid is
afschrikwekkend in vergelijking met de lelieblanke huid van de Lilliputters -, alras
ontdekt hij dat de Brobdingnaggers door dat vergrotend (en vergrovend) effect
gemener lijken dan ze daadwerkelijk zijn. Wat ook hieruit blijkt: In Lilliput is er
voortdurend sprake van veelal kwaadaardige achterdocht, in Brobdingnag heerst
een soort vriendelijke verdraagzaamheid. Weliswaar ontbreken daar normale
menselijke ondeugden niet - de kwajongen die met een (nogal grote) hazelnoot op
Gullivers hoofd mikt, de knorrige oude buurman die de grenzeloos hebzuchtige boer
aanraadt Gulliver in de stad ten toon te stellen -, maar het volk als geheel wordt
gekenmerkt door een nuchtere en praktische levenshouding, waarin het gezond
verstand overheerst. De koning bezit al deze eigenschappen en vertegenwoordigt
zo in feite het hele volk. Zo vormt hij in alles het tegendeel van de megalomane
(sic!) keizer van Lilliput: verstandig en rechtvaardig, een ideale vorst die boven de
partijen staat en meer een vader voor zijn volk is dan een autoritair heerser. Hij
verafschuwt politieke intriges en is wars van oorlogvoering en (partij)strijd.

Van satirisch reisverslag naar spannend reisverhaal
Niet alleen in Nederland zijn er bewerkingen voor kinderen, ook in Engeland zélf
werd Swifts werk in die zin aangepast, waarvan de bekendste de zogenaamde
Everyman-editie is. Vier vertalingen c.q. bewerkingen heeft de Vlaamse Reinilde
*
van Laer onderzocht
en haar bevindingen zijn interessant genoeg om er enige aandacht aan te besteden.
Wat direct opvalt - we zagen het al bij de negentiende- eeuwse bewerkingen - is,
dat er slechts één is, die alle vier de boeken van het oorspronkelijke werk heeft
opgenomen, twee andere vertalen slechts de eerste twee boeken en de vierde
vertaalt drie van de vier. Overigens, het feit dat de uitgever (of bewerker, dat is niet
altijd duidelijk) al dan niet voor een volledige uitgave kiest, zegt niets over (het
behoud van) het satirische karakter van de betreffende editie. Zo blijken de twee
uitgaven die slechts twee verhalen ‘vertalen’ het meest de satirische aard behouden
te hebben en is de meest complete uitgave om zo te zeggen het minst kritisch. Dat
het vierde boek in drie van de vier edities is weggelaten, verklaart Van Laer vanuit
de omstandigheid dat in de episode bij
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de Houyhnhnms Swifts misantropie het meest uitgesproken aanwezig is, wat naar
alle waarschijnlijkheid niet pedagogisch verantwoord werd geacht.
Over die vierde reis gesproken. Nogal wat interpretatoren zien zich juist met
betrekking tot deze reis voor problemen gesteld. Menigeen ziet in dit gedeelte een
vooraankondiging van Swifts krankzinnigheid, maar blijkens zijn biografie lijkt dat
niet terecht. Bovendien, het derde verhaal is later geschreven en niemand heeft
daar vormen van krankzinnigheid in aan getroffen. Weer anderen beschouwen dit
deel als een aanval op -jawel - de mensheid in het algemeen. In deze interpretatie
zou de mens twee verschillende kanten bezitten: een Yahoo-kant en een
Houyhnhnms-kant. De eerste zou de laatste overheersen. Swift zou de Houyhnhnms
hebben voorgesteld als een soort ideaal, waaraan de mens zou moeten proberen
te voldoen. Er is binnen deze zienswijze wel een verband gelegd met door Swift
gehouden preken, waarin hij, in vrijwel dezelfde bewoordingen als in het vierde
verhaal, zijn beklag doet over het dierlijke gedrag van de menselijke soort. Een
interpretatie die goed aansluit bij die biografen, die de nadruk leggen op de
misantropische kant van Swifts karakter.
Maar een andere verklaring is ook mogelijk. Niet alleen op de Yahoos wordt kritiek
geleverd, meer impliciet wordt toch ook het gedrag van de wel érg nobele paarden
belachelijk gemaakt. Immers, zij leven vrijwel zonder emoties of hartstochten, zij
volgen enkel de regels van het verstand, en treuren niet om het verlies van een
dode of het vertrek van een huisvriend. Een dergelijke houding kán toch niet bedoeld
zijn als een nastrevenswaardig ideaal.
Aan wat mij voorkomt als een ideaalbeeld wordt veel meer voldaan door de
Portugese kapitein, die Gulliver ondanks zijn vreemde, wat vijandige gedrag
menslievend opvangt. En als bijkomend argument kan gelden, dat het gedrag van
de koning der reuzen en dat van Gulliver in het land van de Lilliputters met dit beeld
overeenkomt. Het betreft dan immers eerst en vooral vredelievende, goedwillende
mensen, die niet alleen aan zichzelf denken, maar ook aan anderen, dit in
tegenstelling tot de toch behoorlijk egoïstische Houyhnhnms.
Omdat het vierde verhaal zo'n marginale plaats inneemt in de jeugdliteraire
bewerkingen, zowel kwantitatief als kwalitatief, meende ik er goed aan te doen er
enige woorden aan te wijden, al was het alleen maar om duidelijk te maken, wáárom
het zo'n marginale positie bekleedt.
In bijna alle bewerkingen vindt een soort verschuiving plaats, wat wellicht te maken
heeft met wat je een verschil in genre zou kunnen noemen: in plaats van een
reisverslag (zoals bij Swift), een relaas waar-
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in de werkelijkheid wordt gesuggereerd om het fictieve karakter van het werk
ironiserend te benaderen, is er in de jeugdliteraire bewerkingen veeleer sprake van
een reisverháál, waarin wordt geprobeerd een illusie van werkelijkheid te scheppen.
En hoe gaat dat in zijn werk?
Allereerst worden bepaalde zaken als verwijzingen naar het genre, passages met
een (zogenaamd) wetenschappelijk karakter weggelaten: ‘Gegevens als naam,
gewicht, ligging en richting van het schip of vermelding van de naam van de kapitein
worden geschrapt.’ (Van Laer). En ook andere, dikwijls humoristische, elementen,
die door hun wetenschappelijkheid de illusie van werkelijkheid willen creëren, worden
weggelaten, zoals de pseudo-wetenschappelijke beschrijving van de magneet, die
ervoor zorgt dat Laputa zich kan bewegen in de gewenste richting en de manier
waarop de Laputters door ingenieuze uitvindingen de natuur regelen.
Ook worden satirische elementen en tijdskritiek óf weggelaten óf uitgelegd, met
als gevolg uiteraard dat de satire weliswaar duidelijker wordt, maar vanzelfsprekend
ook zwakker. Grote stukken tekst verdwijnen zo en soms vallen aanzienlijke
gedeelten vol met ‘bezwaren tegen de geest der eeuw’ zonder meer weg. Een
voorbeeld: een groot gedeelte van de reis naar Brobdingnag, waarin uitleg wordt
gegeven over het Engelse parlement, het gerecht, de rekenkamer, de
landsverdediging, de geschiedenis van Engeland en de kritiek van de keizer hierop
keert eenvoudigweg niet terug.
Vele woorden blijken taboe (voor kinderen): ‘..van meer “getekende termen als
“anus”, “pudenda”, “concupiscence” tot meer onschuldige termen als “embryo”,
“abortive birth”, “breast” etc.’ (Van Laer).
Naast vormen van reductie wordt er ook het een en ander toegevoegd; details
die het verhaal aanschouwelijker maken, dichterbij brengen en daardoor minder
wetenschappelijk abstract, en die ongetwijfeld de bedoeling hebben spanning op
te wekken:‘ ... bijvoorbeeld wanneer Gulliver “somewhat that looked like a boat
overturned” ontdekt, wat in een vertaling wordt:“...zag ik plotseling iets zwarts drijven,
iets als de rug van een grote schildpad of-nee-ja-toch het leek een omgeslagen
boot.” (Van Laer).
Zoals uit het vorige citaat al enigszins bleek wordt Gulliver meer van binnenuit
getekend. Is de persoon van Gulliver in de oorspronkelijke versie ondergeschikt
aan het satirische karakter van het verhaal, in de bewerkingen krijgt hij meer
persoonlijkheid. In plaats van een toch voornamelijk zakelijke verslaggever wordt
hij een (be)levende - in moderne termen - vertegenwoordiger van de participerende
journalistiek. In deze verandering speelt tevens de verschuiving van indirecte rede
naar directe rede mee. Die stilistische ‘truc’ wordt veelvuldig toege-
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past:‘ Over de raad in Lilliput zegt Gulliver:“apprehend my breaking loose; that my
diet would be very expensive, and might cause a famine. Sometimes they determined
to starve me, or at least to shoot me in the face with poisoned arrows, which would
soon dispatch me: but again they considered, that the stench of so large a carcase
might produce a plague in the metropolis, and probably spread through the whole
kingdom”. In een van de vertalingen wordt dit:“Hij zou zijn ketenen kunnen
verbreken!” “Zijn onderhoud zal enorm veel kosten en tot hongersnood kunnen
leiden.” “Laten we hem met vergiftigde pijlen doden.” “Jawel!...maar als dat dikke
zware lichaam tot bederf overgaat kan het hele eiland infecteren.”’ (Van Laer). Ook
elders vinden ‘inlassingen’ plaats die kennelijk als ‘kinderlijk’ worden beschouwd.
Krijgt in het oorspronkelijke verhaal de bevolking het bevel Gulliver van kleding en
linnengoed te voorzien, in een van de bewerkingen wordt het een eigen initiatief
van de bevolking:“..toen ik de Blefuscu-vloot veroverd had, uitte de dankbaarheid
van het Lilliputtervolkje zich in een gul gebaar! Ze brachten geld bijeen voor een
nationaal geschenk aan de overwinnaar van Blefuscu, en geschenk dat zou bestaan
in kleren en linnengoed. Dat was geen kleinigheid voor zulke dreumesen!”’ (Van
Laer)
Een ander aardig en humoristisch voorbeeld van een uitbreiding is waar Swift
slechts aangeeft dat het kabaal dat uitbreekt, wanneer Gulliver (in Lilliput) voor het
eerst rechtop gaat staan, niet in woorden uit te drukken is. Een van de
vertalers/bewerkers lukt dat wel: ’Nu brak er daar in de diepte een leven los van je
welste! De brave burgers kwamen tot aan mijn schoenen, ze neusden onder de
panden van mijn jas, die als grauwe vloertapijten het plein voor de tempel bedekten!
Ze hotsten en botsten en drongen op elkaar, ze hieven hun armen ten hemel en
schuddebolden met hun kopjes! Een Lilliputter keffertje, niet veel groter dan een
muisje, had zich tussen mijn benen tot vlak bij mijn vest gewaagd en blafte nu
verwoed in ‘t Lilliputs.’ (Van Laer)

Mijn eigen lectuur nú
Ik zou bijna zeggen, wie van mijn leeftijd (58) kent hem niet? Ik heb het over P. de
Zeeuw J.Gzn (vooral dat J.Gzn intrigeerde me indertijd mateloos), 1890-1965,
onderwijzer, niet zozeer bekend vanwege zijn eigen historische romans - die boeken
zijn vrijwel alle in de vergetelheid geraakt -, als wel vanwege zijn bemoeienis met
een serie historische jeugdboeken. Hij stond immers aan de basis van de reeks
‘Oud Goud’, waarin hij tal van ‘klassieken’ (Don Quichot, De negerhut van oom Tom,
Reinaert de Vos, Ben Hur, De historie van de vier Heemskinderen en ook Gullivers
reizen ) bewerkte, maar ook enkele historische figuren of gebeurtenissen in een
(bewerkt) jeugdig jasje stak ( De reis
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van Marco Polo , Willem de Zwijger, De overwintering op Nova Zembla, Michiel
Adriaanszoon de Ruyter).
Maar er is meer ‘Oud Goud’ dat er blinkt, want dezelfde uitgeverij (Van Goor)
heeft eind jaren zeventig, begin jaren tachtig een aantal van die ‘klassieken’ van P.
de Zeeuw J.Gzn opnieuw laten bewerken door verschillende, meer of minder
bekende, (jeugd)literaire auteurs: Pinokkio (Anton Quintana), Don Quichotte (Hans
Werner), Robinson Crusoë (Hans Werner), Reinaart de Vos (Karel Jonckheere) en
Gullivers reizen (Peter van Gestel).
Tussen de twee versies van Gullivers reizen zit vijf en dertig jaar, die van P. de
Zeeuw J.Gzn is voor het eerst verschenen in 1946, de nieuwe van Peter van Gestel
is gepubliceerd in 1981. De verschillen zijn opmerkelijk en geven een aardig beeld
van ‘the times, they are a-changing’, namelijk hoezeer de opvattingen over jeugd
en jeugdliteratuur zijn veranderd in zo'n vier decennia.
Aan die oude bewerking - waarin wél alle vier de verhalen in verkorte vorm zijn
opgenomen - van P. de Zeeuw J.Gzn gaat een inleiding over de auteur en zijn werk
vooraf. Over Gullivers reizen stelt hij dat ‘in dit boek Swift in de vorm van een sprookje
de staatslieden, de geleerden en verder feitelijk de gehele samenleving hekelt.
Ombarmhartig drijft hij met allerlei dingen de spot. Maar hij doet dat zo fris (typisch
zo'n woord dat bij die tijd past, H.B.), dat niemand er zich aan ergert en menigeen
er nog iets uit leert (!HB).’ Een van oorsprong fel satirisch, kritisch en parodiërend
werk wordt ‘een sprookje’ genoemd! Door een dergelijke genre-aanduiding worden
er eigenlijk onmiddellijk de scherpe kantjes vanaf gehaald. Daar komt ook nog dit
bij. Swift gaf zich nog de moeite zijn werk een zo realistisch mogelijk aanzien te
geven, door naast landkaarten een portret van Gulliver, een brief van deze
avontuurlijke kapitein en van diens uitgever aan de uitgave toe te voegen. Wat bij
P. de Zeeuw J.Gzn rest, is een fictief verhaal met illustraties. Het (op bestaande
reisverhalen) parodiërende karakter van het oorspronkelijke werk is geheel op de
achtergrond geraakt. Wat ook totaal uit beeld verdwenen is, is Swifts aandacht voor
de scatologie. In Gulliver's travels kan de aandacht daarvoor ‘verklaard’ worden
vanuit Swifts intentie zo waarheidsgetrouw mogelijk te zijn of in elk geval zo over
te komen. Wellicht ook om Gullivers neiging tot zindelijkheid te benadrukken en zo
sympathie bij de lezer te wekken. Niets van dit al bij de eerste ‘gouwe ouwe’. Zelfs
de toch ongetwijfeld als komisch bedoelde brandblusscène ontbreekt. ‘Urine’ hoort
-in die tijd - kennelijk niet in dit ‘sprookje’ thuis. Vanzelfsprekend worden dan ook
de seksueel getinte passages weggelaten. Gulliver ziet géén blote hofdames,
evenmin mag hij vanaf hun tepels genieten van het uitzicht. Ook van het aan- en
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uitkleden van het kleine mannetje Gulliver door de lieve boerendochter Glumdalclitch
blijven we verstoken.
Al te specifieke plaats- en tijdsaanduidingen ontbreken. P. de Zeeuw J.Gzn wil
het verhaal kennelijk bewust vaag houden, als in - jawel - een sprookje. Verwijzingen
naar de Engelse achtergrond van de verteller worden zo beperkt mogelijk gehouden,
wat tevens geldt voor de reisbeschrijvingen. Op deze manier verdwijnt ook de parodie
op het zeemansjargon in achttiende-eeuwse reisverhalen, de ten behoeve van het
realistisch gehalte opgenomen uitweidingen over wind en zeilen. Het specifieke
wordt kortom gegeneraliseerd, met alle afvlakkende gevolgen vandien.
Het viel te verwachten dat vooral die passages weggelaten zijn, waarin kritiek
geuit wordt op staatsbestel en justitie. Van het verslag over ouders die niet geschikt
zouden zijn om hun kinderen op te voeden krijgen we niets te horen, de liefdesdaad
is immers eerst en vooral (onverantwoordelijk) egoïstisch van aard. Dat vrouwen
wispelturig en overspelig zijn, P. de Zeeuw J.Gzn zwijgt er in alle talen over.
Een kleine vergelijking. In Swifts werk worden we geconfronteerd met Gullivers
uiteenzetting (tegenover de koning der reuzen) over Engeland, zijn regering en het
justitiële apparaat aldaar, de deugden en vooral de ondeugden van zijn inwoners.
Geen woord daarover in Oud Goud I. Dat de kritiek van de koning op Engeland
dientengevolge wat minder uitgesproken is, mag derhalve geen verbazing wekken:
‘De koning (...) verzocht me toen hem eens nauwkeurig in te lichten over de wijze,
waarop Engeland werd geregeerd. Dat deed ik graag en het speet me alleen maar,
dat ik niet zulk een redenaar was als Demosthenes en Cicero, om in schone taal
de lof van mijn vaderland te zingen. De koning nam mij daarop in de hand en zei:
“Mijn kleine vriend Grildrig, je hebt een schone lofrede op je vaderland gehouden
en ik heb daaruit duidelijk begrepen, dat in jullie land ook niet alles is, zoals het
behoort te zijn. Ik moet je zeggen, dat ik volstrekt geen bewondering koester voor
je volk, dat ik een verderfelijk ras vind. Nu weet je precies hoe ik erover denk!”’ Het
paginalange verslag van Gulliver (bij Swift) wordt teruggebracht tot de enkele
woorden ‘dat deed ik graag’ en de kritiek van de koning wordt afgezwakt, al is het
kritische aspect niet gehéél komen te vervallen.
Ook de dood wordt om zo te zeggen met fluwelen handschoenen beschreven:
de nuchtere houding van de Houyhnhms - het misantropische vierde deel is, zoals
gezegd, in tegenstelling tot vele andere bewerkingen wel opgenomen - ten opzichte
van het sterven van hun medepaarden wordt níet beschreven, net zo min als
Gullivers doodsverlangen (in datzelfde deel), nadat bekend is geworden dat hij niet
langer
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in het rijk der paarden mag verblijven. Gulliver valt flauw, als hij dat bericht krijgt en
dan lezen we (in het origineel): ‘When I came to myself, he told me, that he concluded
I had been dead. (For these people are subject to no such Imbecilities of Nature).
I answered, in a faint voice, that Death would have been too great an Happiness
(...) the certain Prospect of Death, was the least of my Evils.’ Wat lezen we in de
bewerking? ‘Toen ik weer bijkwam, zeide hij, gemeend te hebben, dat ik dood was,
omdat flauw vallen bij de Houyhnhnms onbekend is. Ik antwoordde, dat mij dat
overkomen was door de grote aandoening, die zich van mij had meester gemaakt
op het horen van zijn boodschap.’ De kern van de boodschap blijft weliswaar intact,
maar de ironische toon is verdwenen, wat ook blijkt uit het vervolg van deze passage:
‘...yet in my weak and corrupt Judgment, I thought it might consist with Reason to
have been less rigorous.’ Wat vervlakt wordt tot: ‘Ik (...) had toch graag gewild, dat
het wat minder streng was geweest.’
Bij de bewerking, zoals we die tot nu hebben leren kennen, past ook, dat het einde
van het vierde deel nogal afwijkt van het origineel. In de jeugdliteraire versie lezen
we niets over de stank van de Yahoo's, niets over de walging die hij voor vrouw en
kinderen voelt, niets over de spijt zijn inferieure ras te hebben voortgezet. In plaats
daarvan vernemen we - slechts - dat Gulliver zich afzondert en maar moeilijk kan
wennen. We worden enkel geïnformeerd over de vriendelijke en behulpzame
Portugese kapitein en over zijn terugreis naar Engeland: ‘Toen ik eindelijk weer bij
mijn vrouw en kinderen was teruggekeerd (...)’ Dit ‘eindelijk’ ontbreekt bij Swift. Dáár,
in wat bij Swift een soort mundus inversus is geworden, geeft Gulliver de voorkeur
aan zijn paarden en de staljongen, omdat deze zo heerlijk ruikt. Pas na vijf jaar mag
zijn vrouw bij hem aan tafel eten en nog ruikt hij haar stank. Dat is andere koek dan
het vlakke ‘happy end’ in de bewerking.

The times, they are a-changing
Hoe anders is het gesteld in Van Gestels ‘vrije navertelling’. In deze versie zijn
slechts de reizen naar Lilliput en Brobdingnag in bewerkte vorm opgenomen, de
naverteller maakt in zijn vermakelijke inleiding ook geen melding van het bestaan
van de twee andere delen. Redenen? Wellicht meende Van Gestel - nu een gevierd
en veelvuldig bekroond jeugdliterator - dan wel de uitgever dat die reisverslagen te
negatief van aard waren: de mens werd daarin - is klaarblijkelijk de opvatting geweest
- al te zeer afgeschilderd als een minderwaardig schepsel.
Maar daar staat tegenover dat in het geval van Van Gestel er geen sprake is van
een reductie van Swifts strekking en inhoud van de eerste twee delen. In feite blijft
deze versie Swift getrouwer dan de eerste van
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P.de Zeeuw J.Gzn. De inleiding zet wat dit betreft al onmiddellijk de toon. Na een
korte biografische schets weidt hij uit over de ideeën uit de achttiende eeuw en
vergelijkt deze met die van tegenwoordig, op een wijze die de jonge lezer - van deze
tijd! - onmiddellijk bij het verhaal betrekt: ‘Swift leefde een groot deel van zijn leven
in die merkwaardige achttiende eeuw. Nu is die achttiende eeuw natuurlijk helemaal
niet merkwaardiger of waanzinniger dan alle andere eeuwen; die zotte twintigste
eeuw met al zijn raketten en woeste oorlogen niet uitgezonderd. In die tijd van Swift
- die achttiende eeuw - droegen mensen die iets over andere mensen te vertellen
hadden pruiken. Onder die pruiken zat meestal - niet altijd - hun eigen haar. Dat
haar was dikwijls niet erg schoon, het kriebelde over het algemeen onder die pruiken.
En die mensen dachten net als wij nu, dat ze in een zeer moderne eeuw leefden.’
Ook wat hij over het boek zélf vertelt, heeft dezelfde laconieke
tongue-in-cheek-toon: ‘Jonathan Swift (...) keek om zich heen en vond zijn eigen
eeuw een beetje achterlijk. Hij vond het dwaas dat mensen elkaar met wapens te
lijf gingen, dat ze elkaar bedrogen en hij vond het stuitend dat mensen met geld en
bezittingen gingen denken dat ze veel meer betekenden dan mensen zonder geld
en bezittingen. Toen hij al vrij oud was, schreef hij zijn beroemde boek. In dat boek
schreef hij niet regelrecht wat hij van zijn medemensen vond. (..). Nee. Hij deed net
alsof hij een gezellig verhaal vertelde. Een soort sprookje. De merkwaardige
avonturen van een man die in een land terecht kwam met allemaal zeer kleine
mensjes, en die ook terecht kwam in een land met heel grote mensen. Science-fiction
noemen we dat nu. Allemaal fantastische avonturen die je alleen in boeken
tegenkomt.’
Hoewel Swift hier wellicht al te zeer als een socialist avant la lettre wordt
afgeschilderd, zo blijft wél - in inleiding én bewerking - de strekking van Gullivers
reizen grotendeels overeind. Weliswaar spreekt ook Van Gestel van ‘een sprookje’,
toch probeert hij middels vergelijkingen en verwijzingen de aard van het
oorspronkelijke verhaal vast te houden en is hij expliciet - het is tenslotte een boek
voor jonge lezers - in zijn aanduiding, waar het verhaal volgens hem over gaat. Dit
is zijn moraal van het verhaal: ‘Als je Gullivers reizen goed leest, kun je ook begrijpen
hoe raar en klein een reus - die van een andere planeet komt of zo, wij leven tenslotte
in een moderne tijd - onze aarde wel zal vinden. Hij zal zijn hoofd schudden en
denken: Waar maken al die priegeltjes zich toch druk over?(...). Ja, dat kan zo'n
man makkelijk denknen omdat hij groot is. Hij zal wel anders piepen als ie op een
planeet terechtkomt waar de mensen allemaal oneindig veel groter zijn dan hij.’ En
dat het verhaal ook amusant is om te lezen, wordt evenmin onver-
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meld gelaten: ‘Verder is het natuurlijk gewoon leuk om over die avonturen van
Gulliver te lezen. Je hoeft er niet diep over na te denken. We zijn allemaal dwergjes.
Da's niet zo erg. Als je dat maar goed beseft af en toe, is er niks aan de hand. Nu
ja, niks?’
Hierna kan het échte verhaal beginnen, maar de stijl verandert niet wezenlijk.
Ondanks het betrekkelijk populaire taalgebruik blijft Swifts toon en intentie intact.
Een aardig illustratief voorbeeld (met Reviaanse [zie Ik bak ze bruiner] invloeden):
‘Door alle avonturen had ik nog niet de gelegenheid gevonden om mijn lichaam
eens rustig van allerlei onreine stoffen te ontdoen. Ik kroop de tempel in. In een van
de hoeken bakte ik een geweldige bolus. Het gevoel van opluchting maakte snel
plaats voor een gevoel van schaamte.’ Wanneer je deze passage vergelijkt met
Swifts tekst, dan is het duidelijk dat de strekking gelijk is gebleven, al is het
taalgebruik meer van deze tijd: ‘I had been for some Hours extremely pressed by
the Necessities of Nature (...). I was under great Difficulties between Urgency amd
Shame. The best Expedient I could think on, was to creep into my House, which I
accordingly did; and shutting the gate after me, I went as far as the Length of my
Chain would suffer; and discharged my Body of that uneasy Load.’
De tot nu toe gegeven citaten laten overduidelijk zien dat er nogal wat verschil
bestaat met de editie van P. de Zeeuw J.Gzn. Van Gestel deinst er ook niet voor
terug om woorden uit de scatologische sfeer te hanteren. De - bekende - brand
wordt bij hem wél geblust en Gulliver mag hier zonder meer de hofdames ‘in hun
nakie’ gadeslaan en ook zijn aan- en uitkleden vormt hier geen enkel probleem.
Evenmin wordt de jonge lezer Gullivers visie onthouden op de volumineuze borsten
van de vrouwen in Brobdingnag: ‘..het huilende kind werd getroost met de borst.
Een aangenaam schouwspel vond ik dat niet. De tepel was bijna zo groot als mijn
hoofd, en overal op die tepel ontdekte ik puisten, kleurverschillen en andere
oneffenheden. Hoe afschuwelijk moesten die Lilliputters mijn huid niet hebben
gevonden. Ik had mij dat indertijd niet gerealiseerd. En al die dames in Engeland
met hun fraaie perzikhuidjes! De mannetjes uit Lilliput zouden ze wanstaltig hebben
gevonden; wezens met een vlekkerige huid vol bergjes en putten.’
Ook al heeft Van Gestel het een en ander weggelaten - twee delen -, toch kan
gezegd worden, dat hij in zijn versie dichtbij (de sfeer van) Swift is gebleven, meer
dan de (zogenaamd) volledige De Zeeuw. De satirische strekking van het boek
wordt - dat kon gegeven de doelgroep nu eenmaal niet anders - explicieter verwoord,
eigenlijk al vanaf de inleiding, maar in feite geldt dit voor het hele boek. De
beschrijving van de stad der Lilliputters krijgt bijvoorbeeld dit moralistische slot: ‘Eén
ding had alles gemeen: het was klein en dat kwam alleen maar omdat ik
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zo veel groter was. Voor het eerst van mijn leven kon ik een stad in zijn totaal zien.
Leerzaam was dat. Ik zag dat het leed van de één veel te maken had met de welvaart
van de anderen. Ik begreep dat mijn landgenoten ver weg - allemaal niet veel groter
of kleiner dan ik - in werkelijkheid net zo klein en benepen waren als deze Lilliputters.’
Met andere woorden, Van Gestel beloofde het reeds in zijn inleiding, het verhaal is
niet alleen maar leuk, er is óók nog een andere betekenisdimensie.
Wat heeft mijn herlezing, nú, eigenlijk opgeleverd? Dat ik me nauwelijks meer kan
voorstellen dat Gullivers reizen van P. de Zeeuw J.Gzn me vroeger ooit enig
‘leesplezier’ heeft bezorgd, omdat die editie stilistisch van een vlakheid is, die ik niet
voor mogelijk had gehouden. Ik zei het al in ander verband, de (leef)tijden
veranderen. Het moét wel louter en alleen de inhoud zijn geweest, de dwaze
avonturen van een wat bizarre man op bezoek bij reuzen en dwergen, die mij hebben
gefascineerd, niét de taal. Daarom was de veel oorspronkelijker en vrijmoediger
versie van Peter van Gestel voor mij een eye-opener, zó kan het dus ook.
De vergelijking van de twee Oud Goud-versies heeft me - wat wel enigszins te
verwachten viel natuurlijk - in mijn opvatting gesterkt, dat bewerkingen van
‘meesterwerken uit de wereldliteratuur, toegankelijk gemaakt voor jongens en
meisjes’ (tekst achterkant editie De Zeeuw) bij uitstek geschikt zijn om zicht te krijgen
op verschuivingen in opvattingen en ideeën over jeugd én jeugdliteratuur: Wat mocht
en kon toen allemaal níiet en nu wél? Wellicht zijn dit soort vergelijkingen, juist
vanwege die grotere zichtbaarheid van veranderingen, zelfs geschikter om dit soort
vaststellingen te doen dan een vergelijking van ‘gewone’ primaire werken uit
verschillende perioden. Waarvan akte.

Eindnoten:
* Veel dank ben ik verschuldigd aan mijn twee oud-studenten Marijke Brinkman en Marijke Jansen,
die in 1986 een scriptie schreven (Katholieke Universiteit Nijmegen) onder de titel Adaptatie, of
hoe een boek tot een jeugdboek wordt, waarin zij, onder meer, aandacht besteden aan Gulliver's
travels en jeugdliteraire Nederlandse bewerkingen daarvan. Geciteerd wordt uit het artikel van
R. van Laer, ‘Gulliver voor kinderen’, te vinden in A.Levere/R. Vanderauwere, Vertaalwetenschap,
Leuven 1979. In dat artikel wordt een viertal bewerkingen besproken: Gullivers reizen,
Antwerpen/Bilthoven 1953, Gullivers reizen, Zwolle 1963, Gullivers reizen, Den Haag 1963 en
De Gulliveromnibus, Schelle 1972. Tevens heb ik onder ogen gehad, mij bereidwillig ter hand
gesteld door Rasterredacteur Willem van Toorn, twee jeugdliteraire bewerkingen, een tweetalige
Vlaams/Franse editie (zonder jaar) en een louter Franstalige (1950). Ook deze twee bevatten
slechts de twee eerste verhalen. Meer algemene informatie over Swift en Gulliver's travels heb
ik ontleend aan de dissertatie van F.J.A Jagtenberg, Jonathan Swift in Nederland, Deventer
1989. De door mij gebruikte editie van P. de Zeeuw J.Gzn is niet de eerste druk (1946), maar
de tiende (ongewijzigde) herdruk van 1974 (Van Goor, Den Haag), die van de ‘vrije naverteller
voor jeugd’, Peter van Gestel, met als ondertitel ‘de verhalen van Lemuel Gulliver die op zijn
reizen vele wonderbaarlijke ontdekkingen deed’, is van 1981, eveneens uitgegeven door Van
Goor (Amsterdam/Brussel). De Engelse editie, waaruit geciteerd wordt is J.Swift, Gulliver's
Travels, edited by R.A. Greenberg, New York 1961
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Anneke Brassinga
Presto/Swift
Ourrichar Gangridge / Our little language
(I)
Good mallows, little sirrahs Slidikins, I have been ...
Slids, I would ...
I can say lele yet oo see - Fais I dont conceal a bitt.
as hope savd.
Ppt. Ppt.
I am as helpless as an elephant.
Uth, uth, uth, uth, uth.
Well, little monkies mine,
I must go write;
and so good night,
and so good night,
myownlittledearsawcyinsolentrogues.
And zoo must cly Lele,
and Hele, and Hele aden.
Must loo mimitate pdfr, pay?
Iss, and so la shall.
And so leles fol ee rettle.
Dood mollow.
Nautinautideargirls.
Ppt. Ppt.
Nite my deelest lives.
He gave me al bsadnuk lboinlpl dfaonr
ufainfbtoy dpionufnad!
Stella, Dingley, Presto, all together,
now and forever all together.
*
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(II)
Nite deelest Sollahs;
farwell deelest Rives;
rove poopoopdfr farwell deelest richar Md,
Md Md FW FW FW FW FW
Me Me Lele, Me, lele lele richar Md.
So flap ee hand, &
make wry mouth eeself sawci doxi
Lele I can say lele it ung oomens
Iss I tan, well as oo.
Tis rate sollahs; I ant dlunk.
Meetinks I begin to want a Rettle
flom MD, fais, and so I do.
Iss fais it is delightfull
to hear that Ppt is every way Ppt now.
Bed oo paadon, Maram,
I'm drad oo rike oo Aplon
no harm I hope, And so te ung.
O the sirry Zade ...
O Rold hot a Cruttle & a Bustle I would hoenlbp ihainm italoi dsroanws ubpl
tohne sroeqporaensiepnotlastoiqobn
but oo must not now zees sings, zey are secrets, &
we must keep them flom nauty dallars.
lele logues and
Ladies bose fais and ...
Farewell deelest deel Md,
and rove pdfr dearly dearly,
Farewell Md Md FW FW FW Me Me Me Lele
lele lele lele - & lele and lele aden.
O Rold, dlunken Srut drink pdfrs health
ten times in a molning.
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O poo ppt, lay down ee heads aden;
fais I flodive ee.
lele deel Me lele lele lele sollahs bose.
High do oo write by tandle light
nauti nauti nauti dallar a hundld times fol doing so.
Nite dee sollahs, I'll go seep a dazey.
A melly Tlismas; melli Tlismas, I sd it first.
I'll take my reave. Go play Cards & be melly
sollahs, & rove pdfr who roves Md bettle zan his Rife.
Nite poo dee Md
Nite poo dee Md.
Nite dee Md.
Nite Md.
Nite.
lele lele
lele Logues ad
Ladies bose fais
and ...
Agreable B-tch*

Uit Jonathan Swift: Journal to Stella (1710 - 1713) gesprokkeld door Anneke
Brassinga
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Terry J. Castle
Waarom de Houyhnhnms niet schrijven: Swift, de satire en de
angst voor de tekst
Fragment
De Houyhnhnms hebben geen schrift. Als Gulliver woorden uit het Houyhnhnms in
het Engels opschrijft in de aanwezigheid van zijn ‘Meester’, snapt het paard niet wat
hij doet. ‘Het kostte mij veel Moeite hem uit te leggen wat ik deed; want de Bewoners
hebben niet het minste Idee van Boeken of Literatuur.’ Deze afwezigheid van schrift
is niet, zoals te verwachten zou zijn, te wijten aan het feit dat de Houyhnhnms
gehoefde wezens zijn. In hoofdstuk 9, twee alinea's nadat hij nog eens gewezen
heeft op het ontbreken van ‘Letters’, vertelt Gulliver ons nadrukkelijk dat de
Houyhnhnms in staat zijn ‘elke Soort Werk te doen waar Handen voor nodig zijn’,
inclusief een draad in een naald steken. Hier wordt duidelijk iets aan de orde gesteld.
Maar zoals bij zoveel gelegenheden in Gullivers Reizen is het iets raadselachtigs.
Is het ontbreken van schrift bij de Houyhnhnms, zoals Gullivers eigen formulering
suggereert, een aspect van ‘de Gebrekkigheid van hun Taal’? Maar Swift heeft op
dit punt in Boek IV voor ons gevoel de betrouwbaarheid van Gulliver al ernstig
ondermijnd: wil de satiricus werkelijk het ontbreken van schrift voorstellen als iets
goeds? Is het een noodzakelijk kenmerk van de ideale gemeenschap van de
Houyhnhnms? Grammafobie, oftewel vrees voor het geschreven woord, is in elk
geval in potentie aanwezig in de tekst van Swift.
De Nambikwara hebben geen schrift. In Tristes Tropiques - net als Gullivers Reizen
een verslag van reizen naar vreemde landen - confronteert Lévi-Strauss ons met
een variant van de scène tussen Gulliver en zijn Meester. Als het stamhoofd van
de Nambikwara voor het eerst de antropoloog aantekeningen ziet maken, begrijpt
hij ook niet wat hij ziet. Maar anders dan de ongeïnteresseerde Houyhnhnm vraagt
het stamhoofd meteen om een potlood en papier en begint hij de handeling van het
schrijven te imiteren. Vervolgens gebruikt hij de krabbels die hij heeft gemaakt om
zijn stamgenoten in verwarring te brengen: hij bedreigt ze met zijn eigen versie van
de magie van de antropoloog. Omdat Lévi-Strauss wetenschapper is en geen
satiricus, kan hij de ge-
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beurtenis van een verklarend commentaar voorzien; hij legt ons de parabel uit. Die
herinnert ons, zegt hij, aan het verontrustende gemak waarmee het schrijven
vervreemd kan worden van zijn voor de hand liggende betekenis. Doordat het
geschrevene nu eenmaal ook als object aanwezig is, kan zijn functie als semantische
boodschap worden overgenomen door een sociologische functie. Het geschrevene
kan, ook als het volkomen van zijn betekenis is ontdaan, een onderdrukkende,
ontwrichtende uitwerking hebben op de menselijke samenleving. Schrijven ‘was
overgenomen als symbool ... Er was geen sprake geweest van kennis vergaren,
van herinneren of begrijpen, maar wel van het vergroten van de autoriteit en het
prestige van een individu - of van een functie - ten koste van andere.’ De Nambikwara
beleven een zondeval, de wereld van het schrijven in: met de ontdekking van de
tekst in zijn meest willekeurige en bijgeloof oproepende vorm, wordt een soort
tirannie gevestigd en worden de natuurlijke relaties tussen personen omvergeworpen.
Voor de antropoloog is schrijven derhalve altijd een gevaarlijk toevoegsel aan een
cultuur, juist omdat zijn betekenisfunctie zo gemakkelijk kan worden verraden door
de omstandigheden: ‘de belangrijkste functie van de geschreven communicatie is
de slavernij mogelijk te maken’. Grammafobie is in de tekst van Lévi-Strauss meer
dan een mogelijkheid.
Ik heb de twee teksten hierboven niet toevallig naast elkaar geplaatst. Wat hun
verwantschap voor Swift betekent kan worden afgeleid uit de volgende uiteenzetting.
In een commentaar op de anecdote van Lévi-Strauss constateert Jacques Derrida
dat in de interpretatie van de antropoloog een mythe met betrekking tot het
geschreven woord centraal staat. De opmerkingen van Lévi-Strauss zijn volgens
hem kenmerkend voor de ‘klassieke ideologie’ van de taal in de westerse cultuur.
Kort gezegd stelt Derrida dat er ‘van Plato via Rousseau tot Hegel’ een willekeurige
relatie in stand is gehouden tussen spraak en schrift. In onze formulering van die
mythe is de spraak primair, het schrift secundair. We dichten de spraak een natuurlijk
eerstegeboorterecht en een natuurlijke zuiverheid toe: we zien hem als de manier
van betekenis geven die hoort bij de ‘natuurlijke mens’. Het schrift wordt
daartegenover traditioneel voorgesteld als een imitatie van de spraak, als een latere
ontwikkeling, als een onnatuurlijke toevoeging aan de verfijnde oerzuiverheid van
de orale communicatie. Dat ideologische onderscheid ontwikkelt zich al snel (Plato
indachtig) tot een moreel drama, een zondeval: als de spraak de zuivere relatie
tussen Natuur en Woord in stand houdt, dan wordt die relatie door het schrijven
verbroken, besmet, aangetast. Het medium van het schrift zelf brengt - door zijn
povere materiële karak-
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ter - een scheiding aan tussen Natuur en Woord en schept een tussengebied waar
de vervalsing welig kan tieren. De Tekst is, als een soort Duivel, ‘de vader van de
Leugen’. En in die hoedanigheid stelt hij zich op zijn beurt als werktuig beschikbaar
aan corrupte individuen. Zo kan de fantasie ontstaan dat schrijven ‘de gevaarlijke
toevoeging’ is, de armoedige, misleidende nabootsing van de oorspronkelijke
waarheid. Schrijven ‘krijgt het karakter van een tragische noodlottigheid die komt
parasiteren op de natuurlijke onschuld’.
Bij Lévi-Strauss zien we de mythe van het schrift conform deze gedachte in werking:
een zuivere (orale) gemeenschap wordt gecorrompeerd door toedoen van het schrift,
een schrift bovendien dat verwijst naar zijn eigen fundamentele armoede, zijn gebrek
aan authenticiteit als betekenisdrager. Mijn opvatting is dat we bij Swift een
vergelijkbare mythe in werking zien. Het Vierde Boek van Gullivers Reizen kan
gelezen worden als een complexe verbeelding van het problematische karakter van
het schrift en de mogelijke aantasting van de oorspronkelijke zuiverheid door de
Tekst. Maar het thema duikt op veel plaatsen in Swifts werk op. Op zulke momenten
wekken zijn obsessieve bange voorgevoelens van de filosofische en sociologische
dilemma's die het schrift veroorzaakt de indruk dat hij de invloed ondergaat van een
mythische structuur zoals Derrida die beschrijft. Swift richt zich [...] in een aantal
van zijn werken op de Gevallen Tekst, en die tekst wordt dan, meer of minder
expliciet, een satirisch onderwerp par excellence.
Swift gaat, net als Lévi-Strauss in Tristes tropiques, uit van de ideologische
veronderstelling van een radicale breuk tussen spreken en schrijven. Dit gegeven
heeft niet werkelijk een rol gespeeld in de ‘klassieke’ commentaren op het werk van
Swift [...] De Swift-kritiek heeft in het algemeen zowel de kwestie van de opvattingen
van de schrijver over zijn eigen medium terzijde gelaten als het probleem van het
geschreven kunstwerk dat zijn teksten aan de orde stellen. In een bekende
beschrijving van de rationalistische utopie in Boek IV van Gullivers Reizen somt
Samuel H. Monk alle kenmerken van het leven van de Houyhnhnms op, behalve
het ene dat een antropoloog als eerste zou opmerken - dat de paarden een zuiver
orale cultuur hebben. Deze omissie is typerend voor een algemeen gebrek aan
aandacht voor de kwestie van het geschreven woord. Zelfs in recente kritische
discussies die speciaal gericht waren op Swifts opvatting over taal, wordt de
mythische breuk - de zondeval van spraak tot schrift - wel verondersteld, maar niet
met zoveel woorden beschreven. Commentaren op de linguïstische satires van
Swift hebben de neiging zich te beperken tot weinig specifieke opmerkingen bijvoorbeeld dat Swifts satire op het mis-
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bruik van woorden verbonden is met de grotere satire op andere vormen van
misbruik: politiek, religieus enz. William Koon schrijft bijvoorbeeld in een essay over
de taal van A Tale of a Tub, dat ‘de corrupte taal van de Tale zowel verwijst naar
corrupte religie en wetenschap als naar de verworden natuur van de mens’. En nog
eens: ‘De zondige natuur van de mens verraadt zich in woorden evenzeer als in
gedachten en handelingen.’
Hoe waar deze opmerkingen ook zijn, ze gaan voorbij aan de speciale
inspanningen die Swift in de Tale en elders wijdt aan een kritiek op tekstualiteit op
zich. De ontaarde woorden zijn namelijk geschreven woorden. De spraak heeft bij
Swift nog altijd zijn natuurlijke eerstgeboorterecht. Zijn vrees, zijn satirische energie,
wordt gewekt door de bevlekte, bevuilde imitatie van de spraak, door de perverse
stoffelijkheid van de gedrukte pagina - door het schrift gezien als een vorm van
‘excrement’. De zondeval van de mens komt niet het wezenlijkst tot uiting in het feit
dat hij spreekt (Adam sprak met God in de Hof van Eden), maar in het feit dat hij
schrijft.
Uit: Jonathan Swift, 1999 (Ed. & Intr. by Nigel Wood)
VERTALING: WILLEM VAN TOORN
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Jonathan Swift
Addendum: God
In de nagelaten geschriften van Swift bevindt zich het volgende fragment dat hij
waarschijnlijk om zich tegen aantijgingen van blasfemie te beschermen niet heeft
opgenomen in de beschrijving van Gullivers bezoek aan het land van de paarden.
(vert.)
Toen ik tijdens een ochtendwandeling over een boomwortel struikelde hield mijn
meester halt en keek enigzins geamuseerd toe hoe ik overeind krabbelde. Maar in
plaats van een opmerking te maken over de verkieselijkheid van vier boven twee
benen vroeg hij mij wie toch die God was die ik telkens aanriep wanneer ik mij stootte
of bezeerde.
Gefascineerd luisterde hij naar mijn uiteenzetting over het geloof in Onze Lieve
Heer, de menswording van Jezus Christus, het bestaan van het Hiernamaals. Niet
één keer onderbrak hij mijn woordenstroom om een vraag te stellen of een opmerking
te maken. Toen ik mijn exposé had beëindigd bleef het geruime tijd stil. Buiten klonk
het geluid van hoeven, getrappel dat naderde, passeerde en wegstierf. Ik telde dit
wel acht keer voor mijn meester te spreken begon.
‘Om wat U zojuist vertelde te begrijpen, heb ik uw gedachten vertaald naar onze
Houyhnhnmwereld, maar - en hij keek mij ernstig aan - daarbij openbaren zich
vreemde ongerijmdheden. Wij zouden geschapen zijn naar Zijn gelijkenis? Het idee
van een hemel geregeerd door een Opperwezen met een paardengedaante lijkt mij
in strijd met de meest elementaire logica. Het lijkt mij duidelijk dat als wij in staat
zouden zijn - en waarom niet - om ons een God te verbeelden dat wij dat zouden
doen in de vorm van een ruiter.’
Ik wist daarop niets te zeggen en ik voelde mij net zo dom als ik behaard was.
‘Maar waarom zouden wij,’ voer mijn meester voort. ‘Als de tijd van lhnuwnh
gekomen is, het moment waarop wij ons terugtrekken bij de eerste moeder, waartoe
zouden wij dan een ruiter behoeven, zo vraag ik U. Wij weten toch zelf de weg wel.’
VERTALING: K. MICHEL
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Hans Kloos
Een schrijven van meester Fok?
Op een late winteravond enige maanden geleden kreeg ik een anonieme e-mail.
FGM stond er in de onderwerpregel. Mijn virusscanner constateerde dat er geen
gevaar was, dus opende ik het bericht.
‘Waarde vrind’ was de aanhef. Deze elektronische brief was gesteld in een
archaïsch aandoend Nederlands. Na een vijftiental regels bleek dat ik niet zelf de
geadresseerde was. Dit stond er: ‘Schrijf, mijn Ulaeus, opdat uw Focq zich wederom
kan laven aan uw woorden.’ Die namen kende ik.
Focq is een van de diverse naamverkortingen van de dichter die geldt als de vreemde
eend in de bijt van de zeventiende-eeuwse poëzie: Willem Godschalck van
Focquenbroch (1640 - 1670?). Had iemand ergens een onbekende brief opgeduikeld
van deze Amsterdamse burleske dichter, parodist en romanticus avant la lettre?
Ulaeus is Joannes Ulaeus, zijn boezemvriend met wie hij op literair vlak heeft
samengewerkt. Er zijn ook meerdere brieven bekend van Focquenbroch aan zijn
‘waarde vrind’. Maar deze kende volgens mij nog niemand.
Mijn alsmaar stijgende verbazing sloeg om in verbijstering toen uit de inhoud viel
op te maken dat deze brief van gene zijde zou komen, en dat Focquenbroch bevriend
zou zijn met de al even dode Jonathan Swift en Charles Baudelaire. Kan het zo zijn
dat spiritisten tegenwoordig e-mail als elektronisch medium gebruiken?
Deze Focquenbroch laat een wonderlijk licht schijnen over zijn werk en leven en
over dat van Swift en Baudelaire. Ongeacht de ongewisse herkomst lijkt mij dat
reden genoeg om kennis te nemen van dit schrijven. Al behoeft een aantal zaken
in de brief misschien verduidelijking.
Het is niet precies bekend hoe en wanneer Focquenbroch aan zijn einde is gekomen.
Zijn laatste jaren bracht hij door in het fort Elmina aan de kust van Ghana dat toen
nog Guiné of de Goudkust heette. Hij was ‘fiskaal’, een soort hoofd van justitie, op
de handelspost van de Westindische Compagnie en wilde daar tot 1674 blijven om
dan als bemiddeld man weer terug te keren naar Amsterdam. Er is geen officieel
bericht van zijn dood, maar eind november 1670 is de post van fiskaal in Elmina
weer vacant en in 1673 verschijnt een gedicht Op d'ontydige Doodt Van de Aerdighe
Zoetvloeyende Poëet W.G. van Focquenbroch, Medicijn Doctor, Overleeden op de
Kust van Guiné.
Focquenbrochs werk werd verzameld in drie Thalia-delen. Thalia was van de
negen muzen de beschermvrouwe van het blijspel en de ‘schalkse dichtkunst’ - in
de Amsterdamse Jordaan bevindt zich nog een treurig feestzaaltje met dezelfde
naam. De derde, Afrikaense Thalia komt postuum uit en is vermoedelijk mede
verzorgd door Joannes Ulaeus. Uit dit al eeuwen niet meer verkrijgbare boek zijn
in de brief
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twee fragmenten opgenomen die tot op elke komma nauwkeurig blijken te zijn.
Twee werken van Focquenbroch worden met name genoemd: De lue venerea ,
zijn proefschrift over geslachtsziekten, en De verwarde Jalouzy , zijn zeer succesvolle
bewerking van Sganarelle, ou le cocu imaginaire, waarmee hij als een der eersten
het werk van Molière in Nederland heeft geïntroduceerd.
In de brief wordt uit Gulliver's Travels geciteerd in een mij onbekende vertaling.
Ook een gedicht van Baudelaire wordt opgevoerd, waarbij - zo is mij na vergelijking
gebleken - vrijelijk en rijkelijk geput wordt uit de recente vertalingen van zowel Peter
Verstegen als Petrus Hoosemans.
En tenslotte werd mij duidelijk waarom er FGM in de onderwerpregel van de e-mail
stond. Het is de afkorting van Focquenbrochs lijfspreuk die ook in de brief opduikt:
Fumus Gloria Mundi, Of Des Werelts Glory is maer Roock: En, Roock is 's Werelts
Glory oock.
Waarde vrind,
Ten langen leste heb ik dan vernomen dat u een plaats hebt toegewezen gekregen
in het Nieuwe York en kan ik u na ene tussenpoos van ruim drie eeuwen kond doen
van mijn wedervaren. Het hart berst mij bijkans van nieuwsgierigheid naar al uw
omzwervingen. Somtijds bereikten mij berichten als zou u gezien zijn in het Nieuwe
Seeland alwaar u als nieuwsgaarder der doden langs de eilanden trok. Dan weer
had men u ontwaart temidden van waterhandelaren in de binnenlanden van het
voormalig Brits Indië. Of u was klerk in Nova Scotia. Een rondreizend zanger, eertijds
als hellebaardier dienend onder de vermaledijde bisschop van Munster, wilde mij
zelfs doen geloven dat u zich in ons eigen Amstelredam had ontfermt over de
kinderzielen die zich eerder dan hunne ouders tot onze rijen zagen toetreden. Schrijf,
mijn Ulaeus, opdat uw Focq zich wederom kan laven aan uw woorden en hij zal
weten hoe het u werkelijk is vergaan.
Ik moet zeggen dat mijn vroege heengaan mij weinig heeft betreurd. Het goud der
West-Indische Compagnie stroomde mij rijkelijk in de zakken, maar de ware
geneugten des levens, het gezelschap mijner vrinden, miste ik node in het helse
fort Elmina. Het is mij ter ore gekomen dat de levenden, Ghanezen en Hollanders
gelijk, in de twintigste eeuw van deze handelspost een ‘toeristische trekpleister’
hebben gemaakt - zo noemt men dat heden ten dage in onze wonderlijke moedertaal.
Ik meen aan wijsheid te hebben gewonnen, maar er is steeds meer dat ik niet
bevatten kan. Nog hoor ik somtijds het kreunen der slaven in de kerkers waar zij
wachtten op verscheping, of het bulderen van de kanonnen als Portugezen, Engelsen
of vrijbuiters zich met hun schepen te dicht op de ree waagden.
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Na mijn verscheiden ben ik in Afrika gebleven en ik verblijf nu al geruime tijd in
Ouagadougou, de hoofdstad van het land dat zich Burkina Faso noemt. De levenden
hier hebben, zoals velen in grote delen van dit werelddeel, geen makkelijk leven,
maar voor ons is het goed toeven. Wat mij in het leven niet gegund was, is mij hier
wel overkomen. Sedert enkele tientallen jaren vind ik een vrouw aan mijn zijde die
tot op heden van geen wijken weet. Zij schenkt mij grote vreugde, en niet alleen mij.
Bij leven was Minnie, wiens familienaam Riperton luidde, een zangeres aan uw zijde
der oceaan. Zij was een nazaat der slaven. Onder deze nakomelingen schijnt de
liedkunst tot grote bloei te zijn gebracht. Soms, als het haar zint, heft zij een oud
lied aan. En hoe groot het gezelschap moge zijn, al ras verstomt elke conversatie.
Een ieder wordt gevangen door de welvingen van haar heldere stem. Heeft zij geen
zin, dan plaagt zij mij: ‘Moet ik zingen voor een man die eenzaam en rijk aan
slavengeld de dood in ging?’ En daarop drukt zij mij een zoen op de schaamrode
kaken. Ja, bij leven verfoeide ik dit continent, nu kan ik mij niet voorstellen elders
te wonen.
Aangename bijkomstigheid is dat veel schrijvende collegae hier een onderkomen
hebben gevonden. Ik rook regelmatig een pijpje met een Engelssprekende Ier eh
een Fransoos wier beider faam aan gene zijde niet gering schijnt te zijn, maar fumus
gloria mundi.
O, de grillen van het lot. Herinnert u zich mijn laatste brief uit Elmina nog, die
waarin ik u enige geurige verhalen opdiste over de flora en de fauna van de
landstreek? Wellicht niet. Gelukkig heb ik een eeuw geleden een exemplaar van
de Afrikaense Thalia in handen gekregen - dank, mijn vrind, dank dat u zich ook na
mijn dood om mijn geesteskinderen hebt bekommerd - en kan ik uw memorie
bijstaan. Ik noteer het maar in de schrijfwijze onzer levenseeuw.
‘Dese Mieren die ontrent soo groot zijn als een Ordinare Vliegh, zijn ieders Vyand,
en daer is geen Dier, dat haer den Oorlogh in hun Logement derft aen doen, dan
een seker kleyn Beesje met 4. voeten bykans van fatsoen als een Weseltje.
Dit Diertje, alhier Koukebou geheeten, is het slimste, en arghste dingh, daer ick
oyt van gehoort heb; want het weet hem met sijn eygen spogh te besmeeren ('t
welck na het schijnt Vyandelijck tegen de Mieren is) en alsoo derft het in het
Mieren-Nest in stappen, en daer alles 't onderste boven kerende, so arbeyd het soo
langh, tot dat het der Mieren Koningh (die ontrent soo groot is als een Rhijn-Kreefje,
oock twee scharpe Schaeren hebbende als een Schorpioen) by de lurven krijght;
die het daer uytsleept, en Dood martelt. Dese Kouckebou, heeft oock de slimmigheyd
van Tygers, Leeuwen en Olyfanten, te overwinnen, en
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ter doot te brengen; want het springht dese groote Dieren aen de Testiculen, die hy
niet verlaet (spijt hun springen smijten, en tieren) voor hy die op gegeten, of
geconsumeert heeft; waer door dese groote Beesten veeltijdts het leven komen te
verliesen. Hy weet oock aerdigh de Boeren Hoenders te vangen; Want hy begeeft
sigh somtijtds ontrent de plaets daer de Hoenders gaen Weyden, en verberght sich
aldaer onder eenige Bladeren, of Ruyghten, sodanigh dat niets van zijn Lichaem te
sien is, dan het Aersgat, 't geen hy weet te openen, en 't geen sich van binnen Rood
vertoont; Waer door de arme Hoenders verlockt, en bedrogen (meenende misschien
het selve eenigh rood Fruyt te zijn) daer in beginnen te Picken; 't welck de Koukebou
toe laet, openende sijn poort hoe langhs hoe wijder, ja sodanigh dat het Hoen daer
met sijn gantsche Kop eyndelijck al pickende in geraeckt; 't welck hy waernemende,
seer geswind sijn Aersgat toenijpt, en het Hoens Kop daer in besluyt, en soo vast
beklemt, dat hy daer mee een poosje door de Wildernis heen loopende, het selve
aldaer in korten tijdt doet versticken, en versmooren; het welk hy dus vermoort
hebbende, tot sijn maeltijdt gebruyckt. Dit Dier heeft oock verstand van de grootste
Slangen ter Doot te brengen, doch op wat manier is my noch onbekend.’
Nu wil het geval dat dit beest wiens daden toch deels om der geurigheid wil aan
mijn hersenen zijn ontsproten, ook aan deze zijde van de Styx rondwaart. En tot
zijn prooi rekent het hier niet allenig hoenders, tijgers, leeuwen of olifanten. Het is
bij machte vanuit dicht bodemgewas plotsklaps omhoog te schieten en zich vast te
bijten in eens mans kruis. Het blijkt er ook verstand van te hebben zo ene slang ter
dood te brengen. Reden waarom het manvolk alhier zich alleen buitenshuis vertoont
met ene tok aangegord. Ik heb des anderendaags een nieuwe aangeschaft. De
oude was welhaast bezweken onder de aanval van een wel zeer vehement specimen.
Tot op heden heb ik mijne letterenvrinden bovenstaande passage angstvalig
onthouden uit vrees dat zij mij het ontstaan van de koukebou aanwrijven.
Mijn vrinden zijn namelijk van opinie dat de nawerkingen hunner befaamde
geschriften tot voorbij de dood strekken. Eerst meende ik dat zij een burlesque ten
beste gaven - uit al hun werken spreekt eenzelfde voorliefde als u en ik kennen om
des lezers hersenen te laten knarsen en knoerpen, en van boertigheden zijn zij
evenmin vies. Wat Jonathan, mijn Ierse vrind, wel niet tevoorschijn heeft getoverd
uit de zak zijner verbeelding is voorwaar kostelijk en slechts zelden zo scherp
vertoond. Leest u zijn Een bescheiden voorstel of Gullivers reizen er maar eens op
na.
Maar, zo bezwoeren beide mij, het was hen bittere ernst. Toen kwam
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het mij voor dat deze idee voortkwam uit hunne laatste levensjaren. Jonathan scheen
hier bij leven enige precognisie van te hebben gehad want bij aanschouwing ener
beukenboom die in de kroon verdord was, merkte hij op tot een vrind: ‘Als die boom
zal ik zijn, van bovenaf zal ik doodgaan’. Meer heeft hij zelf er niet over willen zeggen,
maar Charles, onze Franse vrind die na hem heeft geleefd, heeft vernomen dat
Jonathans faculteiten, de fysique en geestelijke, het in zijn levensavond steeds meer
hebben laten afweten. Aan het einde schijnt men hem zelfs in ene dwangbuis te
hebben gezet en was hij niet meer van zins of bij machte te spreken. Het woord en
de rede die hem zo lief waren, ontvielen hem voortijdig.
Charles deelt met mij een vroegtijdige dood, maar waar bij uw Focq de melancholie
slechts zwaar op hem drukte en hij geveld werd door een virulente maladie, waren
bij Charles al zijn levenssappen in het ongerede geraakt. Zo vertelde hij mij vrijelijk.
Toen hij op een dag temidden mijner boeken mijn proefschrift De lue venerea
ontwaarde, sprak hij schertsend: ‘Had ik dat maar als lesboek Latijn gehad, meester
Focq. Dan was ik niet zo vroeg krankzinnig en stom aan de sief gestorven, maar
was later de drank mijn ondergang geworden.’
Het is merkelijk hoe verknocht hij blijft aan wat hij nog immer ‘de bloemen van
het kwaad’ noemt. Mogelijk kunt u zich voorstellen dat ik soms in dubio sta of mijn
vrinden na hun sterfdag wederom volledig de beschikking hebben gekregen over
hun faculteiten. Laat mij u hun beider casus voorleggen.
In zijn grootse werk Gullivers reizen verhaalt Jonathan op droog burlesque wijze de
omzwervingen van ene Lemuel Gulliver in werelden die u en ik nooit konden
schouwen dan door het oog dat dit boek is. Deze Gulliver belandt in ene landstreek
bevolkt door reuzen. Zo gewoon raakt hij aan de enorme omvang dezer schepselen
en hunner woonsteeën, meubelen en gereedschap dat hij, ten langen leste
thuisgekomen bij zijn vrouw, haar aanziet voor een dwerg en meent zijne dochter
met één hand als een katje bij haar middel te kunnen oppakken. Maar nimmer
gewent hij zo aan deze hartelijke reuzenwezens dat hij een grein van schoonheid
in hun uiterlijk kan ontdekken. Een zuigeling die vele malen groter is dan Gulliver,
barst uit in oorverdovend schreien als zij het hoofd van onze reiziger niet langer in
haar mond mag stoppen. Ontbloot daarop ene min een borst om het krijten te stillen,
dan deinst Gulliver terug.
Jonathan schrijft: ‘Ik moet bekennen dat geen voorwerp mij ooit zo van afgrijzen
heeft vervuld als de aanblik van haar monsterlijke borst, waarvan ik niet weet
waarmee ik hem zou moeten vergelijken om de nieuwsgierige lezer een idee te
geven van de omvang, vorm en kleur.
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Hij stak pront twee meter naar voren en moest minstens vijftien meter in omtrek zijn.
De tepel was ongeveer half zo groot als mijn hoofd en de teint van zowel tepel als
mem was zo bont van vlekken, pukkels en sproeten dat niets mij walgelijker kon
voorkomen.’ Slechts de proportieën der reuzen kunnen hem bekoren, van ene
afstand.
Toen Jonathan ons op een dag deze passage voorlas, bleef Charles er bijkans in
van woede. Hij sprong op, leek een zin te beginnen, maar hief wanhopig de handen
ten hemel, stormde heen en weer door het vertrek, bonkte menigmaal met het
voorhoofd tegen de muur en kwam pas tot bedaren nadat ik hem een versgestopte
pijp had aangereikt en hij enige trekken had genomen - hij had voorwaar niet
misstaan in een uitvoering van De verwarde Jalouzy . Daarop keek hij Jonathan
scherp aan en declameerde met luider stem:

De reuzin
Eertijds toen de Natuur in scheppingsdrang gedijde,
Dagelijks zwanger ging van weer een monsterkind,
had ik zo graag geleefd aan reuzendochterszijde,
een wulpse kater aan de voeten ener vorstin.
Dan had ik, met haar ziel, haar lichaam zien ontbloeien
En rijpen in het spel waar zij haar kwaad mee deed;
Geweten of haar hart een somb're vonk liet gloeien
Die 't vocht verjoeg dat mistig door haar oogwit gleed;
Naar hartelust haar vormenluister langsgelopen,
De steilte van enorme knieën opgekropen,
En 's zomers wanneer kwade zonnen lieten dorsten,
Haar languit rusten deden onder heel de blauwe lucht,
Willen slapen in de schaduw van haar borsten,
Als aan de voet van een berg een vredig gehucht.

Charles zweeg. Gelijk een behoeftig kind keek hij naar Jonathan, maar die was,
toen Charles verstomde, met zulk een verve zijn Goudse pijp gaan stoppen dat er
barsten in de kop sprongen. Hij keek verwonderd naar zijn handen, gelijk een kind
naar de lappenpop die hij zojuist een been heeft uitgedraaid. Daarop stond hij op,
iets mompelend over een nieuwe pijp, gaf mij een hand en reikte ook Charles de
hand waarbij hij de andere op Charles' schouder lei en hem strak in de ogen keek.
Hij
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knikte - of dat nu tot Charles of tot hemzelve was gericht, kon ik slechts gissen - en
vertrok. Charles keek hem na, trok nog enige malen vergeefs aan zijn inmiddels
gedoofde pijp en nam toen eveneens afscheid van mij.
Het duurde twee weken eer ik een mijner vrinden weerzag, en er gingen waarachtig
zeven volle maanden voorbij eer zij elkanders gezelschap weer konden velen.
Nog enige maanden later, bij het zoveelste eeuwfeest van de taveerne van onze
Hadewijch, begon mij te dagen waarom hun vrindschap die middag bijkans
onherstelbare averij had opgelopen. Iedereen was aanwezig, de mannen hadden
hun vrouwen meegenomen en de vrouwen hun mannen. Boven het gewoel torende
een wel zeer rijzige vrouw. Zij stak - en dit is naar de letter - met kop én schouders
boven het verzamelde volk uit. Zelfs een oude Masai-krijger moest het hoofd in de
nek leggen om haar in het gezicht te kijken en niet recht voor zich naar haar
varkensblazen van borsten te staren. En die boezem was zo breed dat zij daar met
gemak in één omarming twee bierkaaisjouwers had kunnen smoren.
Ik bevond mij op enige meters distantie aan haar linkerzijde en hoorde plots een
bekende stem roepen: ‘Nee Maria, laat maar, dat hoeft niet’. Zij had zich naar rechts
gebogen en tilde nu een man op de verhoging achter haar, zeggende: ‘Zo, dan zie
je 't beter’. De man die het nu beter kon zien, was Jonathan. En deze enaksvrouw,
die mij eerder het zicht op mijn voorwaar niet kleine vrind had ontnomen, was Maria,
zijn gemalin. Jonathan had haar naam wel eens genoemd, maar nimmer haar
omvang.
Jonathans ogen hadden zich gevestigd op iemand in de menigte. Daar kwam
onze vrind Charles aan. Hij liep met half vooruit gestoken armen, zoals een ouder
zijn kind door het gedrang loodst met zijn handen op de kinderschouders voor hem.
Hij koerste duidelijk op Jonathan aan, maar zijn blik gleed onderwijl menigmaal naar
Maria. Ook Minnie en ik baanden ons een weg naar de verhoging. Daar aangekomen
zag ik dat voor Charles ook daadwerkelijk een kindgestalte stond. Zij stelde zich
aan ons voor als Mbama. Haar naam en haar standvastige houding deden mij met
een schok beseffen dat hier niet een kind voor mij stond, maar een vrouw met de
jaren des onderscheids, hetgeen ook onmiskenbaar uit haar ogen sprak. En Charles
had geregeld over haar gesproken, somtijds met tederheid, andermaal in verzuchting.
Mbama was zijn eega.
Ik heb mijzelve wel eens gevraagd waarom het fatum ons na de dood onze
wederhelften toewijst en op welke gronden, maar ben nog nimmer tot ene conclusie
gekomen. Jonathan en Charles wel. Op het feest nog, toen Charles en ik ons even
getweeën vonden, zei hij dat ik nu wellicht begreep waarom die middag toen zo
roerig en vol commotie was afge-
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lopen. Hij wenste het reuzinnegedicht nimmer geschreven te hebben. ‘Had ik maar
een lofzang op een lilliputter geschreven! Dan zou ik me nu als een voddenbaal op
Maria's schouders mee naar huis kunnen laten voeren.’
En Jonathan vertrouwde mij later toe dat hij op die middag dat Charles hem in
het gezicht sloeg met zijn gedicht, dezelfde wens had willen uiten. Hij had de passage
over de zogende min gaarne ongeschreven gelaten. Hij meent dat hij nu boet voor
het te schrift stellen van zijn afgrijzen, gelijk Charles voor het verwoorden van zijn
verlangen.
Nu ik u dit schrijf, mijn vrind, valt mij plots een ander fragment in uit een mijner oude
Afrikaense brieven. En wellicht hebben mijne vrinden het gelijk dan toch aan hun
zijde. Ik doel op deze regels: ‘Wat aengaet Juffers, Alias, Negrinnen, en Malatinnen
(quae hic in Dilitiis habentur) die vind ick soo Doodelijck, infaem Desperaet, ja
Godloos leelijck, dat by aldien ick een Hond was, ick mijn selfs niet souw willen
verontwaerdigen, daer tegen aen te Pissen, soo dat ick in staet ben van suyver
Maeght weer uyt dit Land te gaen (id est, soo ick daer sleghs Maeght gekomen ben)
of de sinnen moesten dapper veranderen.’
Het is mij vreemd te moede, mijn vrind. Ik zal noch kan ontkennen dat dit mijn
schrijfsel is. Al zouden letterenvorsers wellicht vallen voor de redenatie dat uw hand
niet enkel zichtbaar is in de parodieën op de Aeneïs, maar ook in mijn Afrikaense
brieven. De leugen is in de dood echter een kwade metgezel.
De zinnen zijn dapper veranderd. Maar dat heeft niets van doen met moed
mijnerzijds. Ik kan mij eenvoudigweg niet meer voor de geest halen wanneer en
hoe mij de blanke schellen van de ogen zijn gevallen. Is het de dood geweest die
ons van meer (en somtijds ook minder) ontdoet dan wij bevroeden? Maar waarom
mij wel en Charles en Jonathan niet? Of kan mijn wedervaren mijne vrinden helpen
de zinnen dapper te veranderen?
Vragen, vragen, mijn Ulaeus. U zult als ik gevonden hebben dat de dood voorwaar
evenveel vragen oproept als beantwoordt. En die gene die mij nu het meest prangt,
is of ik mijn Minnie terstond inzage zal geven in mijn Afrikaense epistels en mijzelf
als tol zal laten rondzwepen door haar hoon, of dat ik mij nog even zal sparen. Wat
dunkt u, mijn vrind? Kom uw oude Focq te stade, raad mij wat te doen gelijk zo vaak
voorheen.
Ik zie uit naar uw woorden en groet u met heel mijn hert.
Uw Willem Godschalck van Focquenbroch
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Atte Jongstra
Natuurlijke behoeften
Een omreis, behelzende de drift bij Swift

Heinrich Kley The Engineer's Dream (1913)

Zo moet het zijn gegaan. In de Albert Heijn voor boodschappen een
Raster-redacteur tegen het lijf gelopen. Bijna letterlijk - we tastten zonder elkaar te
zien naar dezelfde fles dikke bleek.
‘Hee A-e,’ zei W-m.
‘Da's toevallig,’ zei ik. ‘Is dat soms óók jouw taak in huis?’
Hij vond het inderdaad toevallig. Had me net willen bellen in verband met Swift.
‘Gullivers Reizen. Prachtig boek, toch?’
Je kunt alleen maar knikken. Daarmee zat ik aan een Swift-essay vast.
‘Waar moet het over gaan?’
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‘Als het maar Gulliver, als het maar Swift...’
Een duidelijke opdracht.
Ik ging thuisgekomen de toiletten schoonmaken en dacht na. Ik weet niet meer
i
precies hoe het ging, maar ongeveer zo kan het zijn geweest: Scriblerus , schepen
aan een touwtje, reuzen, dwergen, plaatjes van het Internet, liefde voor de vrouw
en haat of angst voor vrouwen - wat meestal hetzelfde is, maar niet altijd.
ii
Na de arbeid ging ik zitten, bladerde in Swift, zocht zijn gedichten op het Web ,
iii
zette Googles plaatjeszoekmachine aan het werk en vond het een en ander. Ik zag
er nog geen essay in.
Vlak vóór de slaap komt de angst. Zweetuitbraak, gedachten. Waar ben ik aan
begonnen? Toch in slaap gevallen. Gedroomd. Beter beeld voor hoe dat gaat heb
ik nooit gevonden: Heinrich Kleys beladen nachtgezicht, zie boven. Een arme dromer
bedolven onder eigen fantasie. Geschut, dampend, stomend spoorweggeweld,
piepen, wringen van ijzer op ijzer en dan dat ene meccano-mannetje dat de
omgevallen nachtspiegel omhoog wil hijsen. Eerst verplaatste ik me in die arme
dromer. Daar moet je toch snel mee stoppen. Kleys beeld kwam me als een delirium
voor, vol knarsende materie. Slechts één troostend element: meccano-henkie en
de half opgehesen pispot.

Kennelijk bestaat de menselijkheid nog in al dit violent mechanisch dromen, dacht
ik, hier wordt onbezorgd genavigeerd op de Pispotzee.
Zou Swift eigenlijk niets hebben met natuurlijke behoeften in zijn werk?
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‘Heb je zelf soms iets met natuurlijke behoeften?’
iv
‘Ja! Altijd dol geweest op kak, stront en pies. Heerlijk. Hoe viezer hoe beter, en
als er nog ergens iets sexueels bij zit, dan gaan mijn oortjes helemaal gloeien.’
Een essay over de lichamelijke en geestelijke eigenaardigheden in het oeuvre van
Jonathan Swift - waar zou zo'n stuk naar toe willen?
In het medische vaktijdschrift de Lancet schreef een dokter een paar jaar geleden
dat de Yahoos in Book IV van Gulliver's Travels vroege lijders zijn aan wat de
moderne medische wetenschappen Voetbal Fan Syndroom noemen. Die kant wil
ik dus niet op. Te plat, mag iets dieper. Als je geen poëzie vindt in het dagelijkse
ordinaire, wordt het leven moeilijk.
v
vi
Ik begon dus. Door toeval en willekeur gedreven kwam ik op Internet met Freud
in aanraking, een kleine, parelende voetnoot uit Das Unbehagen in der Kultur (1930).
In die noot oppert Freud een hypothese over de beheersing van het vuur door de
beginne-mens. Psycho-analytisch materiaal suggereerde volgens hem dat de
vroegste mens, zodra hij in contact kwam met vuur, de gewoonte had dit uit te
vi
pissen . Door het doven van de vlammen met een fikse straal zou een kinderlijke
behoefte worden bevredigd. Meteen hierop verliest Freud zich een regel lang in
potentiegedachten en homosexuele competitie, op de hem eigen, vermoeiende
manier. Maar dan komt toch dat kleine theorietje: de enorme culturele sprong in
verband met vuur werd gemaakt door de eerste man die, staande bij de vlammen,
vii
zijn spuitgasteninstinct bedwong en de gulp dichthield.
Freud noemt terloops twee literaire reuzen in deze voetnoot: Gargantua van Rabelais
en Swifts Gulliver. De ene lijkt passender dan de andere. Gargantua mag dan
staande op de Nôtre Dame een hele menigte met een stortvloed van urine doen
wegspoelen, van brand is bij Rabelais geen sprake. Gulliver echter schrikt tijdens
een van zijn Lilliputse nachten wakker van ophef en geschreeuw: de vertrekken van
de keizerin staan in de fik. Gulliver schiet te hulp. Aanvankelijk denkt hij niet aan
uitpissen van de vlammen. In die zin vertegenwoordigt Gulliver niet Freuds primitieve
mens. Hij helpt eerst vingerhoedjes met bluswater door te geven, denkt vervolgens
aan het doven van het vuur met zijn jas, maar die blijkt hij te hebben thuisgelaten.
Het is tenslotte de natuur die Gulliver op een gedachte brengt: ‘Ik had het heel warm
gekregen door zo vlak bij de vlammen te komen en zo te zwoegen om ze te doven,
en het gevolg was dat de wijn op mijn blaas begon te werken.’
De avond te voren had Gulliver zich uitbundig tegoed gedaan aan
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glimigrim, een wijn die zeer afdrijvend werkt. ‘Een gelukkig toeval wilde, dat ik mij
daarna nog in het geheel niet had ontledigd. Ik ging urineren, en wel in zulk een
mate en zo goed gemikt op de plaatsen waar er behoefte aan was, dat de brand in
drie minuten tijds volkomen geblust was.’
Zulk een mate, zo goed gemikt. Een krachtige straal voorwaar, geen druppelaar
op leeftijd, onze Gulliver. We wensen hem geluk met blaas-inhoud, prostaat en
viii
mannelijkheid, een combinatie waar de keizerin intussen minder blij mee is . Vol
afschuw verbiedt ze de vertrekken te restaureren, wil er geen voet meer zetten en
zweert wraak op de koene blusser. Stank voor dank - Gulliver besluit Lilliput meteen
te verlaten.
Via Freud kwamen we bij de vroegste mens, oerbehoeften. Het uitpissen van vuur
door Gulliver is beslist niet de enige drift die we bij Swift vinden. Ik geloof eerlijk
gezegd dat onze geestelijke, die zich niet fysiek met vrouwen zei in te willen laten
(en dit misschien ook wel niet deed), zich in Gullivers reizen en zijn ander werk heeft
begeven in de buitengebieden van de sexuele fantasie. Sommigen hebben dat
ix
eerder begrepen dan ik. Zo vond ik op www.salon.com de getuigenis van een
macrofiel - de liefhebber van de waarlijk groten onder het vrouwelijk geslacht. Zekere
Dave had zijn sexueel ontwaken aan Gullivers reizen te danken, vertelde hij. Hij
was opgewonden geraakt door de passage waarin Gulliver intiem raakt met een
van de reuzinnen in Brobdingnag, Glumdalclitch geheten. Sindsdien was Dave van
x
reuzinnen blijven dromen.
Dave is de enige niet. Katherine Gates wijdt in haar Deviant Desires. Incredibly
Strange Sex (2000) een heel hoofdstuk aan deze vrolijke uithoek van de seksuele
belevingswereld. Ik geloof niet dat het Gates' bedoeling is de macrofilie in historische
context te plaatsen, ze laat het bij vermelding van folklore (Klein Duimpje), Oude
Grieken (het 9 meter hoge Athene-beeld in het Parthenon), Gullivers reizen wordt
xi
uiteraard genoemd . Niet in de laatste plaats omdat naast benamingen als
macrogynofielen en giantessofielen ook gulliverianen als naam opduikt. Katherine
Gates meent dat ondanks oude wortels, de macromanie toch vooral vanaf de jaren
vijftig en zestig van de vorige eeuw tot een hoogtepunt kwam. Afgezien van de op
snel resultaat gerichte bevredigingsliteratuur een hoop films, vaak in de science
fictionsfeer om alle uitzetten en krimpen te kunnen verklaren: The Incredible Shrinking
Man (1957), Attack of the 50 Ft. Woman (1958) en de recente rolprent Attack of the
xii
60 Foot Centerfold (1995) , met het nadrukkelijke advies rent, but don't buy.
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Wat stelt een gulliverian zich voor? Het vrouwenlichaam als continent, geschapen
voor heldhaftige ontdekkingsreizigers.
In de bundel Deftige en ondeftige Luimen mijner Muze van zekere Joseph,
verschenen te Batavia in 1868 vinden we het gedicht ‘Voor natuuronderzoekers’,
een leerdicht ter verklaring van het kleuronderscheid tussen platluis en vlo. In
dichterlijke termen beschrijft Joseph de tocht van beide diertjes door de heupstreek
van een menstruerende vrouw.
‘Ondeftig’, bepaald.
Beide reizigers stuiten op hun tocht ‘door een land, waarvan de naam nergens
staat beschreven’ op een meer dat lang is, maar heel smal. Men vond er aan den
noorderwal een heuvel staan met struiken,/ en in 't meer een drabbig nat,/ dat geen
genoeglijk aanzien had,/ tot drank niet te gebruiken. De platluis wandelt om dit meer
heen, krijgt alleen natte voeten en wordt gelaarsd gelijk Caligula. De vlo springt,
xiii
maar niet ver genoeg .
Natuurlijk zijn platluis noch vlo de homunculus zoals de gulliveriaan zich het liefst
voorstelt, maar het wandelgebied voldoet aan alle voorwaarden.

André Masson Paysage Érotique (1939)

De ideale tocht van de gigantomaan vinden we eerder in het volgende citaat,
waarin de stoutmoedige held Edesad zich terugvindt aan het eind van een cul-de-sac,
voor een verticale rij knopen, zo groot als de schilden van een reuzenschildpad.
Met zijn zwaard hakt hij het garen los, waarna de knopen ene voor een op de grond
vallen.
Toen de zijden geer zich opende, zag hij een struikgewas zo dicht, dat
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het wel tien Schone Slaapsters had kunnen beschermen: een ware wal van haren,
allemaal nauw verstrengeld als de wortels van een mangrove. Er zat niets anders
op dan zich al kappend een weg te banen, en zonder kompas of kaart voort te gaan,
in de blinde hoop de binnenlanden te bereiken.
Langzaam werkt hij zich door het struweel, tot hij een kloof bereikt en zich
voorzichtig naar binnen beweegt.
Toen hij de helse kleuren van dit oord aanschouwde, de verschillende tinten roze
en paars, karmozijn en karmijn, meende hij dat hij door de mond van de Hel zelve
was verzwolgen.
Even komt Edesad in gevaar te verkeren. Het landschap siddert alsof God een
niesbui heeft, de wanden van de kloof knijpen de minuscule held bijna tot moes als een doodgewone vlo - maar gedreven door zijn missie overleeft de koene Edesad
dit natuurgeweld. Een hoge missie inderdaad.
Zijn eerzucht begon zich te roeren en richtte zijn lid op. Hij trok snel zijn kniebroek
open en, zijn buit naar buiten brengende, bewerkte hij deze als een
slagroomkloppende kok, want ofschoon festina lente in dergelijke intieme
aangelegenheden het meest verstandige devies is, dacht hij louter aan het doel,
niet aan de middelen. Andere avonturiers mogen hun steenstapels oprichten en
hun vlaggen van bedwongen bergpieken laten wapperen. Edesads enige oogmerk
was om zijn spoor in de annalen na te laten. En dus werd de zaak met gezwinde
spoed afgewerkt en glibberde de kleine held in de richting van een straaltje licht dat
xiv
de uitgang aangaf, waar hij kaal en verfrommeld als een pasgeborene uit te
voorschijn kwam. Zijn pruik was weg, zijn vest doorweekt en zijn gele muilen
betreurenswaardig bezoedeld, doch in zijn hart voelde hij zich reusachtig.
Ik onthul zodadelijk de herkomst van dit citaat, maar er was sprake van ‘de mond
van de Hel zelve’. Angst en verlangen liggen dicht bij elkaar als het om de fantasieën
van de gulliveriaan gaat, als ze worden vormgegeven door klassiek geworden
kunstenaars, of door minder begaafde collage-artiesten.
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Drie artist-impressions, van gulliverianse websites geplukt .
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Alfred Kubin ‘De dodelijke duik’ (1902) en twee elkaar aanvullende versies van zijn ‘De weg
naar de Hel’ (ca. 1900)

Raster. Jaargang 2002 (nrs. 97-100)

Ik noemde eerder de titels van een aantal gulliveriaanse films, twee daarvan
beginnen met Attack of. Angst en verlangen nogmaals. Om te verdwijnen, om te
worden vermorzeld, in pijn, in lust, door je (letterlijk) Grote Liefde. Lijders aan
gigantomanie vertonen dan ook niet zelden de trekken van de crushfreak. Soms
heeft de crushfreak genoeg aan een dreigende zool, het kan gebeuren dat het
plaatsvervangende geluid van een knappend torrenschild onder een stilettohak
volstaat om tot een hoogtepunt te geraken. De volledigheid van de encyclopedist
dwingt me hier tenslotte te vermelden dat er óók andere varianten denkbaar zijn.

Oosterse verbeelding van gulliverianisme: de crushfreak en de delugiaan.

Terug naar de herkomst van de gezwind afgeronde bevlekkingstocht, die de
onversaagde Edesad ondernam in het landschap van een vrouw. Een naam heeft
deze vrouw ook, zij heet Mary en is de hoofdpersoon
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in Alison Fells De vrouw van Lilliput. Een omreis, behelzende de omzwervingen van
Mary Gulliver in Lilliput, Batavia en de Spechy-Archipel, waarbij zij haar geluk najaagt
xvi
en vindt (1999) . Een briljant boek, waarin de stijl van Swift wordt gepasticheerd in
een uiterst oorspronkelijk, vrouwelijk vervolg op Gullivers reizen.
Misschien zou ik de Mary-reizen van Fell hier moeten samenvatten. Veel zin heb
ik er niet in. Ik hoop dat het citaat dat ik gaf tot lezen aanzet en wil er nog bij vertellen
dat na het avontuur van Edesad door het Lilliputse volk een bevredigingsmachine
voor Mary de reuzenvrouw wordt geconstrueerd - met succes: ‘haar aangezicht
glansde vreedzaam, haar boezem bloosde van welbehagen’. Maar er gebeurt in
Fells De vrouw van Lilliput zeer veel dat niet in het engere kader van uitzonderlijke
vormen van drift en natuurlijke behoeften past, en dus niet in dit essay.
Eén zorgwekkend visioen echter mag ik niet vergeten. Net als eerder haar
echtgenoot, wordt ook Mary door de Lilliputters vastgebonden.
Nu zij aldus neerlag, kon ze zichzelf slechts zien als het werktuig van
onuitsprekelijke rampen. Indien de Heer Gulliver, met de beste bedoelingen, het
Paleis van de Keizerin met zijn urinelozing had doen overstromen, welk een lawine
van afval zou zijn gade dan niet loslaten op de hoofdstad, en met welk een stortvloed
aan bloed deze tijdens haar maandstonden doen onderlopen?
Hiermee keren we terug naar de openingsscene van dit stuk: Gulliver pist de brand
uit, op basis van een door Freud geformuleerde oerbehoefte. Fell opperde in De
vrouw van Lilliput een vrouwelijke variant, maar zij is de enige niet. Zo is er de strip
Gullivera, niet de moeite waard om lang bij stil te staan, maar larmoyant slecht
getekend is een en ander beslist niet. En het zegt op zijn minst iets over de invloed
van Swifts Gulliver op de reusachtige lustbeleving. Ik geef hier slechts twee
gevarieerde sleutelscenes uit het oorspronkelijke verhaal: het uitpissen van de
brand, en de parade van de Lilliputse strijdkrachten tussen de Colossusbenen van
Gulliver heen.
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Twee scenes uit Gullivera, rechts Gavarni's Lilliputse leger marcheert tussen Gullivers benen
door (1862).
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Zover was ik gevorderd, toen ik bij de Albert Heijn opnieuw de Rasterredacteur
ontmoette.
‘En?’
‘Ik weet het niet. Het waaiert uit. Ik krijg langzamerhand het gevoel dat Gullivers
reizen alleen maar wordt bevolkt door vreemdsoortige lustbelevers. Een soort bos,
waarin achter elke boom weer een andere uitzonderlijke gek in genotscrisis verkeert.’
De redacteur suggereerde dat ik misschien beter even kon stoppen.
‘Je moet natuurlijk niet te ver van huis raken. De weg terug is altijd precies zo
lang. Vergeet dat niet.’
Hij had gelijk. Terwijl ik in de rij voor de kassa stond voelde ik hoezeer het zwerk
in mijn hoofd was gaan zwermen van spuitende en vloeiende zweeffiguren, vlogroot
of gigantisch. Ik stond er bij als de dromende polytechnicus van Heinrich Kley en
verlangde naar de onverstoorbaarheid van de pispot takelende meccano-henkie.
Ik vroeg me af waarom ik in Godsnaam deze kant van Swift moest nemen, de
driftkant.
Ik voelde een hand op mijn schouder.
‘Wat ik je nog zeggen wou,’ zei W-m. ‘Je hebt dit onderwerp vast niet voor niets
gekozen. Denk daar maar eens over na.’
Zo gezegd, zo gedaan. Ik ploeterde verder aan dit stuk, een hele dag. Die avond
lag een boek op de deurmat, mijn eigen roman Hudigers Hooglied, met een briefje
van W-m.
‘Lees de aangestreepte regels zelf maar. Ik hoor het wel.’
In betreffende passage liggen Hudiger en echtgenote in bed. Hij verklaart haar
weer eens de liefde.
‘In jou wil ik verdwijnen.’
Gestameld had hij, gemompeld. Rosa had het niet verstaan, maar
gelachen om de ontreddering in zijn ogen. Hij had ook gelachen, verlegen.
Nooit, bij geen andere vrouw had hij zoiets gevoeld. Het was niet in hem
opgekomen. Hij zag de zaak letterlijk, fysiek. Niks spirituele oefeningen,
geen uittreding, zielsverening of ander geestelijk wonderwerk. Elke keer
als hij intrad bij zijn vrouw, als hij uitvloeide, wilde hij verder, dieper, met
alles, met huid en haar.
Regels uit een boek van 1999, toen ik Swifts Gulliver nog nooit had gelezen. Kennelijk
leeft in mij iets dat Swift ook kende, en Dave, en Fell, Masson en al die anderen.
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We weten wie de geliefdes van Jonathan Swift waren. Hij noemde ze Vanessa en
Stella, en vond ze van zijn formaat. In deze context is het belangrijk dat te zeggen.
Helemaal zeker ben ik er intussen niet van. Ja, in het gebied waar het lichamelijke
geen rol speelt, dáár kon hij ze wel een paar hoeken van de kamer laten zien. Niet
allemaal, maar veel. Hij wist wat hij kon denk ik, literair gezien. Voor zover ik heb
begrepen, heeft hij de dames nooit gezien. Als dit onjuist is - ik kan me toch niet
voorstellen dat Swift durfde toe te tasten, eenmaal in dezelfde ruimte als zijn
geliefden. Te preuts, te zeer een deken, vergeestelijkt, verliteratuurd. Te bang.
Misschien zou ik toch de biografie eens moeten lezen, die mij warm werd
aanbevolen. Of Carol Houlihan Flynns The Body in Swift and Defoe (1990), heus
ik heb het in de boekenkast. Ik heb er in gebladerd en er met potlood in gestreept.
xvii
Natuurlijk bij de Pythagoras-passsage - Swift die alles las en alles wist en in zijn
gedicht Strephon and Chloë (1731) over vrouwen schreef:
Keep them to wholesome Food confin'd,
Nor let them taste what causes Wind;
(‘Tis this the Sage of Santos means,
Forbidding his Disciples Beans).

Swift noemt Pythagoras hier niet voor niets, aangezien de filosoof van Samos berucht
is geworden om zijn bijna manische purificatiezucht van het fysiek. Vooral als het
om vrouwen gaat vinden we in het werk van Swift eenzelfde zucht, op zijn minst
xviii
een genadeloos observatievermogen als het om ontluisterende viezigheid gaat .
Zweetluchtjes bij voorbeeld. We hoeven er Gullivers reizen maar op na te slaan.
Gulliver is op het peninsulaire Brobdingnag doorgedrongen tot de kamer van de
reuzin Glumdalclitch, waar hij als een avant-la-lettre Ken (de mannelijke tegenvoeter
van Barbie) wordt behandeld.
Menigmaal kleedde ze me compleet uit van top tot teen en legde me zo lang als
ik was tussen haar borsten, hetgeen ik bijzonder weerzinwekkend vond. Want, om
de waarheid te zeggen, haar huid geurde alleronaangenaamst.
Zou het daar bij zijn gebleven? Je stelt je onwillekeurig andere dingen voor, en
natuurlijk zijn ook die dingen door levendige fantasten in beeld gebracht - zoek maar
op het Internet.
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Gulliver echter houdt bij Swift zijn lagere extremiteiten droog. De driften worden bij
hem in een corset van taal gebonden. De hofdametjes, vertelt Swift, zetten Gulliver
soms op een toilettafel, waar hij als speelgoedvoyeur getuige wordt gemaakt van
hun ontkleden.
Dit was volstrekt geen verleidelijke aanblik voor mij, en wekte geen andere
gevoelens op dan afschuw en walging. Want haar huid zag er, van zo dichtbij
bekeken, heel grof en ongelijk en bontgekleurd uit, met moedervlekken als borden
zo groot, waar haren uithingen zo dik als pakgaren, om over de rest maar te zwijgen.
Ook zagen zij er volstrekt geen been in om zich, waar ik bij was, te ontledigen van
wat ze gedronken hadden - bij hoeveelheden van minstens twee okshoofden tegelijk
- in een vaatwerk dat wel meer dan drie ton kon bevatten.
Allemachtig!
Intussen herlees ik een passage die toch ruimte biedt voor Gulliver-manipulatie
zoals de Internet-collage vertoont.
De knapste van de hofdametjes, een guitige dartele meid van zestien jaar, zette
me soms schrijlings op een van haar tepels en haalde nog veel andere kunstjes
met mij uit, waarvan de lezer mij het uitvoerige relaas wel zal willen schenken.
Ik denk bij dat ‘uitvoerige relaas’ aan Dave, de gulliveriaan die zijn specialistische,
warmbloedige behoeften aan Swift ontleende. Zoals ik bij de ontledigingspassage
de Japanse delugiaan voor ogen krijg, eerder in dit stuk in beeld gebracht. Swift
biedt inderdaad een startbaan voor het straalvliegtuig van hun dromen over een
waarlijk Grote liefde.
xix

En dan toch opnieuw dat zelfbewaringscorset van Swifts taal, ook in ander werk
dan Gullivers reizen. In het al genoemde gedicht Strephon and Chloë knallen de
winden alsof het oorlog is, en ontvlieden er levendige klaterstromen aan een
omneveld brongebied. Niet minder antipropaganda voor de onbekommerde
xx
samenleving met een vrouw in het kortere The Lady's Dressing Room (1730) .
Hierin neust de protago-
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nist - die wederom Strephon heet, de naam van de prototypische
Renaissance-minnaar - rond in het boudoir van zijn afwezige geliefde Celia. Hij
snuift de lucht op van gebruikte zakdoeken en gemakspapier, en van een nog niet
door het huispersoneel weggehaalde kakstoel. En dan de geurloze maar niet minder
ontluisterende huidschilfers, sporen van roos, vette haren in de kam, dat werk.
xxi
Strephon vindt een kwattenbakje - for here she spits, and here she spews . Hij
xxii
drukt zijn neus in een handdok: Oh! It turned poor Strephons bowels / when he
xxiii
beheld and smelt the towels,/ Begummed , besmattered, and beslimed/ With dirt,
xxiv
and sweat, and ear-wax grimed .
En zo voort, en zo verder.
Swift schept er - als ik mij niet vergis zijn hele carrière lang - genoegen in het
totale buitenwerk van de vrouwelijke verschijning, de bloeiende bloem in de moestuin
die mannenwereld heet, te defloreren met uiteenzettingen als deze. De drift waarmee
hij dat doet, de hardnekkigheid - hier en daar voel je haat - doet sterk denken aan
de drift van het onderlijf, ook al is dat lijf in dit geval een anti-lichaam.
Er zijn literatuurbeschouwers, ik vermoed dat zij Roland Barthes' essays over Sade,
Loyola en Fournier goed hebben gelezen, die Swifts antifeminine tirades afdoen als
oefeningen in de taal, als linguïstische excercities in het grensgebied van het
mogelijke en onmogelijke. Ik geloof er geen barst van. Swifts eigen draai aan het
eind van The Lady's Dressing Room, een verschoning voor alle ontluisterende
aandacht voor de vrouw, komt evenmin overtuigend over. Strephon heeft het deksel
gelicht van het kamergemak en komt tot de verlammende constatering Oh! Celia,
Celia, Celia shits! Dan laat Swift hem vragen: Should I the Queen of Love refuse/
xxv
Because she rose from stinking ooze ? De dichter geeft meteen antwoord op deze
vraag. Nee, dat hoeft niet. Strephon moet alleen zijn neus buiten werking stellen,
gewoon ‘aan iets anders ruiken’ zoals je gewoon aan iets anders denkt. If Strephon
would but stop his nose/ He soon would learn to think like me/ And bless his ravished
xxvi
sight to see/ Such order from confusion sprung,/ Such gaudy tulips raised from
xxvii
dung .
Maar kunnen wij dat? Natuurlijk kunnen wij dat niet. Swift heeft het ons afdoende
tegengemaakt.
Eén mogelijkheid moeten we op zijn minst nog overwegen, in de geest van het
briefje dat Napoleon op de terugreis van een van zijn veldslagen vooruit liet sturen
aan zijn echtgenote:
xxviii
Ne te lave pas, j 'arrive!
In stand gelaten lijflucht als afrodisiacum: Napoleon is heus de enige
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niet. Een verder zeer propere Zweedse vriend vertelde me eens dat hij een vrouw
naar zijn vertrekken had meegetroond, omdat hij opgewonden was geraakt van
haar zweet, naast wat hij uit andere wasemgebieden zei te ruiken.
‘Ik dacht dat ze even naar de wc was gegaan. Komt ze terug in een mengwolk
van 4711 met de grondwetszeep der schaamte van de firma Palmolive. Over was
mijn geilheid, en wel meteen.’
Zou Swift iets dergelijks bedoelen? Nee toch zeker?
Je vraagt je af hoe een vrouw een gedicht als The Lady's Dressing Room zou lezen.
xxix
Er is op zijn minst één die dat heeft gedaan - Lady Mary Wortley Montagu
(1689-1762).
Om met haar laatste woorden te beginnen, uitgesproken op haar sterfbed: It has
all been most interesting. Een goede samenvatting van haar turbulente bestaan.
Never a dull moment indeed. Mary Montagu's leven biedt stof te over voor een
biopic-speelfilm. Liefde, haat, reizen tot in Turkije, ‘hard als een spijker’ wordt ze
genoemd, geestig, briljant, belezen. Strijdbaar ook, voor de rechten van de vrouw
(ze was lid van de proto-feministische Kit Cat Club), voor de invoering van de inenting
tegen waterpokken. Voor dat laatste had ze persoonlijke redenen. In 1713 werd ze
zelf door deze ziekte bezocht, die haar achterliet met een huid vol diepe putten. Dat
ze er desondanks een heftig liefdesleven op nahield, zegt misschien iets over haar
geestkracht. Alexander Pope werd verliefd op haar, maar ze nam een ander: hij zou
haar een leven achtervolgen met hatelijke invectieven. Montagu publiceerde brieven
en poëzie. Waaronder een gedicht dat haar spijkerharde imago bevestigde: The
xxx
Reasons that Induced Dr. S. to write a Poem call'd A Lady's Dressing Room
(1732-4).
Ik hou niet van psychologiseren, maar het is moeilijk aan te nemen dat Montagu's
Kit Cat-verleden, alsmede de natuur die haar schone schijn had aangetast, géén
rol heeft gespeeld bij de vorming van het vitriool waarin ze haar pen doopte voor
de Reasons et cetera, een geestig, vernietigend poëem. Swift wordt voorgesteld
als een ijdeltuit met gouden snuifdoos en een opzichtige diamanten ring, terwijl hij
op weg is naar de hoeren. Voor twee keer twee pond mag hij Jenny naar haar kamer
volgen, zij bergt het geld weg en is klaar voor the Doctor's warm Embrace. Dan
volgt (morals Stare me in the Face/ And for the sake of fine Expression) een
uitweiding, die tegelijkertijd de spanning opvoert: hoe zal S[wift] het er vanaf brengen?
xxxi
Dertig regels verder slaat Montagu toe. De Reverend Lover kijkt in Jenny's ogen
en naar haar gemoed, and trys-and trys. Machteloos en krachteloos, maar niet
verbaal:
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Provok'd the Priest to that degree
He swore, the Fault is not in me,
xxxii
Your damn'd Close stool so near my Nose,
xxxiii
Your Dirty Smock , and Stinking Toes
Would make Hercules as tame
xxxiv
As any Beau
that you can name.
xxxv

S. eist vervolgens zijn neukgeld terug , Jenny weigert, de deken roept dat hij dan
wel eens even haar dressingroom zódanig zal beschrijven, dat geen man er nog
een voet wil zetten. Maar Jenny laat zich niet uit het veld slaan:
She answer'd short, I'm glad you'l write
You'l furnish paper when I shite.

***
Impotentie, wraakpapier. Op zijn minst een korte samenvatting van Swifts aandrift
voor A Lady's Dressing Room, maar de juiste? Het laatste woord over Swift en alle
natuurlijke en onnatuurlijke behoeften in zijn werk - de dingen waar hij in Gullivers
reizen en een aantal van zijn gedichten over spreekt of luidruchtig zwijgt - komt
misschien wel nooit. Het kan zijn dat het wordt behandeld in de biografie die mij
werd aangeraden, maar die heb ik niet gelezen. Een samenvatting van Swifts
psychologie vond ik wel in Wilhelm Lange-Eichbaums Genie, Irrsinn und Ruhm.
Genie-Mythus und Pathografie des Genies (1927), een wonderbaarlijk boek, typerend
voor de jaren dertig-psychologie: rigoreus in eruditie en in Urteilskraft.
Swift is volgens Lange-Eichbaum een ‘bionegatieve persoonlijkheid’, zowel fysiek
als geestelijk. Verder rept hij van epilepsie, melancholie, gordelroos,
Geisteskrankheit, apathie, linkszijdige apoplexie, paralytische veranderingen,
misogynie, mysophobie, psychosexueller Infantilismus, een verdrongen homosexuele
xxxvi
geaardheid, hypochondrische angsten. Swift war extrem reinlich .
Tenslotte komt Lange-Eichbaum terecht bij de aantijgingen van Mary Montagu.
Swift, zegt hij, vertoonde Mangelnder Mut zur Beziehung zu charaktervollen Frauen
and vielleicht agressive Tendenzen bei Frauen vom Prostituierten-Typ. Die
Behauptung der Impotenz ist jedoch nicht bewiesen.
Dit was de tweede keer dat ik ‘Allemachtig!’ riep. Volgde een diepe zucht. Was het
langzaamaan niet mooi geweest?

Raster. Jaargang 2002 (nrs. 97-100)

106
***
Ik belde redacteur W-m.
‘Het is mooi geweest, ik heb de laatste punt gezet.’
Hij had anders net Picasso's strandscene naar me opgestuurd, zei hij. Een
pissende vrouw, in karaktervolle decompositie. Ik beloofde hem Picasso op te nemen.

xxxvii

Picasso, Pablo Pissing woman (1965)

Wat hij nog wou vragen: hij had een boek door de brievenbus gedaan, had ik mij
daar in herkend?
‘Dat boek heb ik zelf geschreven,’ zei ik. ‘Ik houd de zaken, feit en fictie, graag
heel ver uit elkaar. Maar zoals Swift de boel beschrijft, zo bitter, naar, en kwetsend
voor de vrouw, geef mij dan mijn eigen personage maar.’
Die avond draaide ik mijn essay uit. Eerste bladzij, Heinrich Kley, de dromer. Ik
overwoog de wens te krimpen, aan boord te gaan van de stomer onderaan, over
de Pispotzee op weg naar verre streken, waar Glumdalclitch et cetera.
Nee, dacht ik. Ik zit toch liever als meccano-henkie op de rand van 't bed. Laat
anderen maar dromen.

Eindnoten:
i De herinneringen aan het buitengewone in leven, werken en ontdekkingen van Martinus Scriblerus
zijn het resultaat van een satirisch groepsproject van John Arbutnot, Alexander Pope, Jonathan
Swift, John Gay, Thomas Parnell en Robert Harley. Deze Herinneringen werden in 1743 voor
het eerst uitgegeven, maar stammen uit het jaar 1714. Vertalingen in het Nederlands: 1754 en
1996. Bedoeling was na een eerste, biografische aanzet (dit zijn de Herinneringen) een aantal
geschriften te publiceren onder het pseudoniem Martinus Scriblerus, te beginnen met De reizen
van M. Scriblerus, bevattende zijn reis door de woestijnen van Nubië naar het hof van Ethiopië,
zijn vriendschap met de Bisschop van Apamea en hun gezamenlijke reis op de rug van condors
naar China, met een verslag van alle geheime religieuze doctrines en de verfijnde staatkunde
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van die rijken. Van de Scriblerus-reizen is het niet gekomen, deels omdat Swift zich gedwongen
zag naar Ierland te verhuizen en het kontakt met de vrienden verminderde. Daar schreef hij,
ongetwijfeld met de reiziger Scriblerus in het achterhoofd, Gullivers reizen. Ongetwijfeld, omdat
we in de Herinneringen al enkele aantekeningen over Scriblerus' reizen vinden: ‘U mag dus
weten dat hij op zijn eerste reis door een storm in de rug naar de ontdekking van de overblijfselen
van het antieke keizerrijk der Pygmeeën werd gevoerd. Dat op zijn tweede tocht hij even
voorspoedig schipbreuk leed in het land van de Reuzen.’
Aan het slot van de Scriblerus-herinneringen worden een aantal ongepubliceerde stukken
genoemd, die Scriblerus zou hebben geschreven maar niet gepubliceerd. Een van de opgesomde
titels is interessant in het licht van dit essay: Het geval van Konigin Esther, met het hele proces
van purificatie. We denken onmiddellijk aan Swifts fantasie als het om vrouwelijke opsmuk en
versiering gaat, en (vooral) wat daaronder schuilgaat. De purificatie vinden we in Esther 2:12-13.
‘Alzoo werden vervuld de dagen harer versieringen, zes maanden met mirre-olie, en zes maanden
met specerijen en met andere versierselen der vrouwen, daarmede kwam dan de jonge dochter
tot den Koning.’
Was het www.jaffebros.com/lee/gulliver/index.html? Anders geeft Lee Jaffe wel links. Intoetsen
van swift+poems op zoekmachine Google kan ook helpen.
www.images.google.com
Met dank aan A-d H-s, die zei: ‘Biecht dat nou gewoon maar eens op.’
Het zoeken op Internet biedt enorme mogelijkheden. Méér dan de helft van het materiaal voor
dit essay vond ik op het Web. Toeval en de niet altijd even duidelijke werking van een
zoekmachine maakt het vrijwel onmogelijk een zoektocht te herhalen. Ik heb verzuimd
aantekening te maken van alle sites die ik bezocht, terwijl dat toch aanbeveling verdient. Sommige
lezers immers willen de dingen controleren.
Op http://www.queer-arts.org/archive/show1/old_forum het excerpt van een lezing door Jonathan
Weinberg, getiteld ‘Urination and its Discontents’, waarin verband wordt gesuggereerd tussen
Duchamps' pisbak en Andy Warhols Piss Paintings (die hij als parodie op Jackson - Jack the
Dripper - Pollock beschouwde). Pollocks wc-gewoontes zijn recentelijk belicht in de controversiële
biografie: Steven Naifeh and Gregory White Smith's Jackson Pollock: An American Saga. Waarin
de anekdote dat Pollock, toen bij de onthulling van zijn in het huis van Peggy Guggenheim
aangebrachte muurschildering bleek dat deze was afgekaderd om op de muur te kunnen passen,
hij van pure woede voor het oog van Guggenheim, verzamelde vrienden en relaties het vuur in
de haard uitpiste.
Op http://www.queer-arts.org/archive/show1/old_forum het excerpt van een lezing door Jonathan
Weinberg, getiteld ‘Urination and its Discontents’, waarin verband wordt gesuggereerd tussen
Duchamps' pisbak en Andy Warhols Piss Paintings (die hij als parodie op Jackson - Jack the
Dripper - Pollock beschouwde). Pollocks wc-gewoontes zijn recentelijk belicht in de controversiële
biografie: Steven Naifeh and Gregory White Smith's Jackson Pollock: An American Saga. Waarin
de anekdote dat Pollock, toen bij de onthulling van zijn in het huis van Peggy Guggenheim
aangebrachte muurschildering bleek dat deze was afgekaderd om op de muur te kunnen passen,
hij van pure woede voor het oog van Guggenheim, verzamelde vrienden en relaties het vuur in
de haard uitpiste.
Het zou kunnen dat Kurt Cobain en de zijnen Freud lazen, mogelijk zijn de leden van de groep
Nirvana vertegenwoordigers van de vroegste mens. Frappant is toch dat de opnamen van hun
Japan-tournee uit 1991 als bootlegs verschenen onder de titels Pissing in action en Fire
Extinguisher.

viii Zie ook: David Cairns: ‘‘Pissing in the Gale of History‘; Contemporary Protestant Culture and
the ’Ancient Curse’’, Et. Irl. XIII-2, 1988, 141-157
ix www.salon.com/health/sex/urge/1999/05/22/macrophilia
x Voor hen die Daves woorden niet au serieux menen te moeten nemen, zijn getuigenis is
opgenomen in een serieus artikel van Jon Bowen in het webmagazine Health & Body van mei
1999.
xi Gates' verwijzing naar Lewis Carolls Alice in Wonderland laat ik hier achterwege. Ik ken het
boek niet, nooit gelezen. Vreemd, sommige mensen vragen dan ‘Heb je dat nóóit gelezen?’
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Verwijtend bijna. Gisteren kreeg ik een brief van de uitgever van de Nederlandse vertalingen
van Marcel Prousts A la recherche du temps perdu, men vroeg om een bijdrage aan een bundel
getuigenissen van schrijvers en journalisten, waarom ze zo gefascineerd waren door deze
romancyclus. Ik moest terugmailen dat ik het boek niet ken. Nooit gelezen. Tsja. In de vakantie
aan zee las ik Oppianus' Halieutica, over hoe je vissen vangt en kookt of bakt.
‘Geweldig boek, vindt U niet?’
‘...’
‘Wat! Niet gelezen? Hoe kan dat nou?’
xii Ik mag ook Attack of the 50 Ft. Woman niet vergeten, waarvan hier een filmposter uit mijn
geboortejaar, 1956

xiii Is een vlo rood? Heeft een platluis rode pootjes? Deze vragen schenk ik Joseph.
xiv De omgekeerde richting die Edesad zojuist heeft afgelegd, of het verlangen in een
vrouwengeslacht te verdwijnen, wordt wel unbirthing genoemd. Vergelijk ‘the uncreating word’
uit The Dunciad van Swifts vriend Alexander Pope.
xv Uiterst rechts: Unbirthing langs het spijsverteringskanaal, in de termen van de gulliveriaan vore
geheten. Vgl. ook de term genital vore, waarbij de reis terug door het geboortekanaal wordt
aangeduid.
xvi Ik citeerde uit de eminente vertaling van Harm Damsma en Niek Miedema. 9. In mijn roman
Groente (1991) vertelt Prof. Dr. L. Cederström (gepromoveerd op het verslijmen van aardappels)
aan een van de personages dat Pythagoras zijn bonenverbod niet op basis van flatusopwekkende
werking uitvaardigde, noch vanwege het door Xenophilus geopperde, en door Aristoxenus
nagepapagaaide, symbolische verband tussen bonen en kloten, maar op het doodsimpele feit
dat de boon nog niet voldoende was doorgekweekt om zonder giftige bijeffecten te worden
gegeten.
xvii Zie noot 1(slot).
xviii

Een achttiende-eeuwse prent, vertonende het corset contre l'onanisme, zonder
bronvermelding te vinden op de site www.phallic.org
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xix Door Edmund Gosse in A History of Eighteenth Century Literature (1906) ‘a little masterpiece
of a very nasty kind’ genoemd.
xx Ik heb een poging of twee gedaan om The Lady's Dressing Room te vertalen, met de ijdele
gedachte dat mij dat zou lukken. Helaas, het is te moeilijk. Poëzie zoals Swift die schrijft is voor
de vertaalvirtuozen, zoals ook Alexander Pope's briljante domheidsepos The Dunciad nog voor
de gepokt en gemazelde vertaler een heldeninspanning vraagt. Daarbij geloof ik dat de
oorspronkelijke tekst ook bij de Nederlandse lezer het effect oproept dat Swift voor ogen stond.
De woorden die ik zelf niet kende, zocht ik in het woordenboek op.
xxi Bowels - darmen
xxii Begummed - kleverig
xxiii Grimed - bevuild
xxiv Ooze - drek
xxv Gaudy - schitterend, met een ondertoon in de sfeer van opschik en snuisterijen.
xxvi Dung - drek, stront.
xxvii Ne te lave pas, j'arrive! - Was je niet, ik kom er aan!
xxviii Op zijn minst ja. Er is immers ook Deborah Baker Wyrick, auteur van het buitengewoon erudiete,
buitengewoon wetenschappelijke, buitengewoon irritante en onleesbare Jonathan Swift and the
vested word (1988). Ik heb in dit boek even gezocht naar een voorbeeldzin om mijn weerzin
tegen proza van dit type te illustreren, maar mijn weerzin is te groot. Ik aarzel om de volgende
regel op te schrijven, maar doe het toch maar - kijken of het klopt.
Wyrick haalt Swift zodanig door de wringer van de betekenisleer dat je geen zin hebt om Wyrick
te lezen (wat niet erg is) en ook niet om Swift te lezen (wat wel erg is), omdat ze je doodsbang
heeft gemaakt iets bij Swift te missen.
Ik ben er nog niet uit, maar blijf nadenken.
xxix Induced - er toe brachten
xxx Reverend - eerwaarde
xxxi Close stool - kakstoel
xxxii Smock - arbeidskleed, werkjurk
xxxiii Beau - fatje, flikker
xxxiv In de Nederlandse zeesleperswereld is het no cure, no pay een bekend financieel principe.
xxxv Vandaar wellicht zijn belangstelling voor Pythagoras, zie boven.
xxxvi Ook te vinden in ‘Art History for Pissers’ op www.bunkhouse.com/pissart alsmede op
www.eroticarte.com/galerias/voyeur/2 Je kunt je afvragen wat een essayist ertoe drijft een heel
stuk lang te wijden aan poep-kak-en-pies bij Jonathan Swift. Het antwoord lijkt voor de hand te
liggen.
‘Altijd een jongetje gebleven!’
Mooi. We kunnen rustig beweren dat ook Swift - Voltaire noemde hem ‘de Engelse Rabelais’ altijd een jongetje is gebleven, net als de Franse Rabelais. Voltaire preciseert die vergelijking
met Rabelais overigens nogal nadrukkelijk, en heeft als ik hem goed begrijp een voorkeur voor
Swift. Beiden mogen priester zijn, Rabelais is de vrolijke, beurtelings giechelende en
schuddebuikende dorpspastoor, terwijl Swift van beiden de delicate smaak vertegenwoordigt,
de afgewogen keuze van vorm, motieven en stof. De verfijnde geestelijke, deken nota bene,
geen zieleherder op het platteland.
Ik begrijp wel hoe Voltaire op deze gedachte komt.
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Henri Michaux
Fragmenten uit ‘Op reis in Groot Garabagne’
Voorwoord
(bij de bundel Ailleurs)
De auteur heeft heel vaak elders geleefd: twee jaar in Garabagne, en bijna even
lang in het land van de Magie, in Poddema iets minder lang. Of veel langer. Precieze
gegevens ontbreken.
Die landen zijn hem niet altijd geweldig bevallen. Hier en daar heeft hij bijna
kunnen wennen. Maar niet echt. Landen - je kunt er niet genoeg voor op je hoede
zijn.
Na elke reis is hij naar huis teruggekeerd. Zijn uithoudingsvermogen is niet
onbeperkt.
Sommige lezers hebben deze landen een beetje vreemd gevonden. Maar dat
gaat over. Die indruk is al aan het verdwijnen..
Ook wie eraan wilde ontsnappen vertolkt de Wereld. Wie zou er kunnen
ontsnappen? De pot zit dicht.
Deze landen, zal men vaststellen, zijn uiteindelijk volkomen vanzelfsprekend.
Binnenkort zal men ze overal terugvinden... Even vanzelfsprekend als planten,
insecten, even vanzelfsprekend als honger, gewoonte, leeftijd, usance, goede
omgangsvormen, als de aanwezigheid van het onbekende vlak naast het bekende.
Achter wat er is dat wat er net niet is, wat er bijna was, wat er dreigde te zijn en wat
onder miljoenen ‘mogelijkheden’ begon te zijn maar het net niet heeft gered...
H.M.

Bij de Hacs
Toen ik dit dorp binnenkwam, werd ik door een vreemd geluid naar een plein vol
mensen gelokt, waar op een podium in het midden twee bijna naakte mannen met
stevig vastzittende zware houten klompen aan, op leven en dood vochten.
Hoewel het zeker niet de eerste keer was dat ik een woest schouwspel bijwoonde,
werd ik overvallen door een gevoel van onbehagen bij het horen van bepaalde
klappen van de klompen op het lichaam: zo dof, zo onderaards.
Het publiek sprak niet, schreeuwde niet, maar uhhu-hudde. Als het gereutel van
gecompliceerde hartstochten, verhieven die onmenselijke klachten zich als enorme
rouwkleden rondom dit behoorlijk ‘gemene’ gevecht, waarin een man zonder enige
grandeur ging sterven.
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En wat altijd gebeurt, gebeurde: een harde en domme klomp die een hoofd raakt.
De edele trekken, en dat zijn zelfs de onedelste, de trekken van dat gezicht werden
platgetrapt als de eerste de beste voederbiet. De taal van de woorden valt weg,
terwijl de hersenen binnenin geen enkele gedachte meer gaarstoven en het hart,
die zwakke hamer, krijgt op zijn beurt klappen, - en wat voor klappen!
Kom op, hij is nu wel dood! De geldprijs en de voldoening zijn dus voor de ander.
Wel, vroeg mijn buurman, wat vindt u ervan?
En wat vindt u? zei ik, want je moet voorzichtig zijn in die landen.
Nou ja, hernam hij, het is een schouwspel, een schouwspel zoals er zoveel zijn.
In de traditie heet dit nummer 24.
En na die woorden groette hij me hartelijk.
***
Men ried me aan naar de provincie Van te gaan. Daar wordt een gevecht beoefend
waar alle andere uit zijn ontstaan. Het is nummer 3 onder de schouwspelen, en de
mannen vechten in een moeras.
De strijd wordt gewoonlijk geleverd tussen nauwe verwanten, om de strijdlust op
te voeren.
Je raadt meteen welke gevechten het meest gewaardeerd worden. Het verschil
in leeftijd tussen de ene generatie en de andere telt niet, als de fysieke krachten
maar in evenwicht zijn.
Bij die schouwspelen wordt zelfs nauwelijks gefluisterd. De kleverige modder is
het enige wat het gevecht verlevendigt, onpartijdig maar verraderlijk, nu eens
overdrijft hij een simpele klap tot een donderslag, dan weer onttrekt hij een tragische
klap in de onderbuik bijna volledig aan het zicht, gemeen, sluipend, altijd ontvankelijk
voor een man die zich laat gaan. De glanzende buffels met menselijke ledematen,
de kop druipend van de modder, blazen, strijden, half gestikt, blind en verdoofd door
die verraderlijke modder die overal binnendringt en achterblijft en alles verstopt.
***
Ik zag het gevecht van twee broers. Sinds vier jaar vermeden ze elkaar terwijl ze
hun krachten ontwikkelden en zich verder bekwaamden. Ze ontmoetten elkaar
zonder het te begrijpen, leek het wel. Ze begonnen elkaar te betasten alsof ze
droomden, terwijl ze elkaar met modder bevuilden alsof het erom ging de
familietrekjes die ze gingen vernederen -en hoe! - onherkenbaar te maken.
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De oude haat uit hun kindertijd kwam beetje bij beetje in ze naar boven, terwijl ze
elkaar ondersmeerden met de kleverige plaag van de aarde en het gevaar steeg
naar de neus, naar de ogen, naar de oren, als een sombere waarschuwing. En
opeens waren het twee demonen. Maar er was maar één greep. Meegesleurd in
een plotselinge beweging viel de oudste met de ander in de modder. Wat een razernij
in het verborgene! Eindeloze seconden! De een noch de ander stond weer op. De
rug van de oudste verscheen een ogenblik, maar zijn hoofd kon zich niet meer uit
het moeras losmaken en zonk er onherroepelijk in terug.
***
's Nachts, bij een zwak maanlicht, geldt het gevecht als het interessantst. Het bleke
licht van de maan schenkt het een wonderbaarlijke allure en de expressie en de
woede van de vechters worden heel anders; door de duisternis worden ze
vertienvoudigd, vooral wanneer het vrouwen zijn die vechten, want voor hen
verdwijnen de terughoudendheid en het menselijk respect met het licht.
Terwijl overdag de woede zelf listig te werk gaat en zich verbergt, nooit demonisch
is, laat ze daarentegen 's nachts het gezicht meteen rood aanlopen of verbleekt het,
hecht zich eraan vast in een helse uitdrukking. Het is jammer dat je die expressie
alleen in het halfduister kunt opvangen. Niettemin is dat moment waarop het gezicht
erdoor overspoeld wordt een onvergetelijk schouwspel. Hoe woest het gevecht ook
is, het is slechts een uitwerking van die eerste expressie. (De nacht is ook goed
omdat men dan geconcentreerder is, geheel en al in de ban van zijn hartstocht.)
Die afschuwelijke grimassen hakken erin, gelaatsuitdrukkingen die zich een leven
lang kunnen verbergen en die hier beslist verschijnen, aangelokt door de nacht en
de weerzinwekkende omstandigheden. Toeschouwers uit de hogere kringen van
de Hacs zullen nooit verzuimen u uit te leggen dat het niet het gevecht is dat ze
aantrekt, maar de openbaringen die op het gezicht verschijnen. Het moeten natuurlijk
wel nauwe verwanten zijn die strijden, of op zijn minst verstokte vijanden.
***
Ik ken steden waar het nooit rustig is, zozeer is men daar verzot op bepaalde
schouwspelen. En de jongelui zijn niet zo gematigd als de ouderen.
Het is niet moeilijk een paar wilde beesten in een stad los te laten (er zijn er
genoeg in de omgeving). Opeens ontsnappen er, uit een opstopping van voertuigen,
drie of vier zwarte panters die, hoewel ze radeloos
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zijn, verschrikkelijke verwondingen kunnen toebrengen. Dat is schouwspel nr. 72.
O natuurlijk: degenen die dit verzetje hebben georganiseerd, hebben dat zonder
kwade bedoelingen gedaan. Maar als u zich in die straat ophoudt, kunt u het
spektakel maar beter niet te zeer bewonderen; een snelle reactie is geboden, want
de zwarte panter beslist nog veel sneller, verschrikkelijk snel, en niet zelden bezwijkt
een vrouw of een kind aan vreselijke verwondingen.
De autoriteiten proberen deze verstrooiingen wel tegen te gaan, maar zijn
lankmoedig. ‘De jeugd experimenteert een beetje brutaal,’ zeggen ze, ‘maar het is
goed bedoeld. Er staat overigens een boete op dit schouwspel.’
De boete bedraagt 25 baches, te betalen door elke organisator. (Alle schouwspelen
boven nr. 60 worden beboet.)
***
Toen ik een klacht indiende over een diefstal die bij mij gepleegd was, ik weet niet
hoe, op klaarlichte dag, naast de studeerkamer waarin ik me bevond (al het tafelzilver
meegenomen, op één bord na), zei de commisaris tegen me: ‘Ik zal het nodige
doen. Maar als er een bord over is, is het zeker geen diefstal, dat is schouwspel nr.
65. Als slachtoffer krijgt u 50 baches van de boete.’
Enkele ogenblikken later kwam er een jonge verwaande kwast binnen, zoals je
die in alle landen hebt, en zei: ‘Hier hebt u uw tafelzilver’, alsof het aan hem was,
beledigd te zijn. ‘Da's niet zo slim allemaal,’ deed ik minachtend, ‘wat heeft dat je
nu opgeleverd?’
‘280 baches,’ antwoordde hij triomfantelijk, ‘alle balkons van de buren waren
verhuurd.’
En dan moet ik mijn zilverwerk nog op eigen kosten terug naar huis brengen.
***
Ze hebben ook ‘Branddistributiebedrijven’. Grote en kleinere, die door één jongen
gerund worden.
Als u goed oplet, ziet u er die stiekem, met brandmandjes, de villawijken inglippen.
Hé! Hé! Je moet het wel met die jongens op een akkoordje gooien voordat het
vuur proporties aanneemt die de naar opwinding snakkende menigte zullen
aantrekken, en die zal geen vinger uitsteken om het huis te redden.
Oh nee, zeker niet. De menigte is gek op branden.
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***
Soms kom je op het middaguur in een van de straten van de hoofdstad een
geketende man tegen, gevolgd door een paar soldaten van de Koninklijke Garde.
Hij ziet er voldaan uit. Deze man wordt begeleid naar zijn terechtstelling. Hij heeft
‘een aanslag gepleegd op het leven van de koning.’ Niet uit onvrede, geen sprake
van! Hij wou zich eenvoudig het recht verwerven, plechtig geëxecuteerd te worden
op een binnenplaats van het Paleis, in aanwezigheid van de Koninklijke Garde.
Onnodig te zeggen dat de koning niet op de hoogte wordt gebracht. Deze executies
interesseren hem allang niet meer. Maar voor de familie van de veroordeelde is het
een grote eer en de veroordeelde zelf krijgt eindelijk een genoegdoening, na een
triest leven, dat hij overigens waarschijnlijk zelf heeft verknoeid.
Elke volwassene is gerechtigd schouwspel nr. 30 te geven, dat ‘doodstraf op een
binnenplaats van het Paleis’ heet, als hij erin geslaagd is het grote hek, het hek van
het kleine park en een toegangsdeur te passeren, met de vervolgens spontaan
bekende bedoeling om ‘een aanslag te plegen op het leven van de koning’. Dat is
niet zo moeilijk, zoals u ziet, en men heeft op die manier wat genoegdoening willen
geven aan degenen die er zo'n behoefte aan hadden.
De echte moeilijkheden zouden pas bij de tweede deur zijn begonnen.
***
De Hacs zorgen ervoor dat ze elk jaar een paar kinderen tot martelaar maken; die
onderwerpen ze aan slechte behandelingen en flagrante onrechtvaardigheden,
waarbij ze voor dat alles onbevredigende redenen en complicaties verzinnen, niets
dan leugens, in een sfeer van terreur en geheimzinnigheid.
Met dat werk worden hardvochtige mannen belast, bruten die geleid worden door
wrede en handige chefs.
Op die manier hebben ze grote kunstenaars voortgebracht, dichters, maar ook
moordenaars, anarchisten (teleurstellingen zijn er altijd) en vooral hervormers,
ongehoorde extremisten.
Als er in de zeden en in het sociale bestel iets werd veranderd, dan is dat aan
hen te danken geweest; als de Hacs, ondanks hun kleine leger, niets te duchten
hebben, dan hebben ze dat wederom aan hen te danken; als in hun zo zuivere taal
flikkeringen van woede zijn vastgelegd waarnaast de zoetsappige grapjes van
buitenlandse schrijvers zouteloos lijken, dan hebben ze dat nogmaals aan hen te
danken, aan een paar
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verscheurde, ellendige en wanhopige kinderen.
En tegen degenen die beroemd worden is er altijd de Vereniging voor de vervolging
van kunstenaars.
***
Op die dag verdronken ze de kabinetschef en drie ministers. Het gepeupel was
ontketend. De honger van een hele winter had ze tot het uiterste gedreven. Ik vreesde
een moment dat ze onze wijk, die de rijkste is, zouden komen plunderen. ‘Neenee,’
zei men tegen me. ‘Daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Het is duidelijk
schouwspel nr. 90, met de bijbehorende nrs. 82 en 84, en de algemene
schouwspelen. Maar we zullen het gaan vragen, voor de zekerheid.’
De een vroeg het aan zijn vader, de ander aan zijn grootmoeder of een ambtenaar
eerste klas. En het was zo. Toch kon je maar beter niet buiten komen, zeiden ze
me, hetzij dan met een paar flinke waakhonden, vanwege het loslaten van beren
en wolven tegen een uur of vier, wat deel uitmaakt van nr. 76. De volgende week,
terwijl de situatie verslechterde en men nog altijd niets deed tegen de honger,
meende ik dat we gevaar liepen om binnenkort een paar schouwspelen in de nrs
80 te zien te krijgen. Mijn vrienden lachten er alleen maar om. Maar mijn gevoel van
onbehagen was het sterkst en ik verliet, misschien voor altijd, het land van de Hacs.

De Garinavets
Ik heb heel wat stammen gezien in het zuiden van de Gal. De mannen zijn er behaard
als apen. Jongemannen scheren hun lichaam om een dikkere, taaiere vacht te
hebben op hun trouwdag. De jonge bruid komt met een bebloed lichaam uit het bed,
en de jonge bruidegom komt eruit als een algemeen geacht man.
Dat zijn de Garinavets.
Maar als ze hun proeven hebben afgelegd, scheren ze zich niet meer en hun
haar wordt weer soepel en lang.
Ze hebben een soort van dikke rat getemd. Als de vrouwen van de opperhoofden
uitgaan, hebben ze, naar gelang van hun rijkdom, een groter of kleiner aantal ratten
aangelijnd. Ze lijken op die manier omringd door gazons, grijze, glanzende gazons,
zo verleidelijk als maar kan.
De vacht van het dode dier is niet veel waard, want die wordt dof en er komen
wormen in, wat voor voorzorgsmaatregelen je ook neemt.
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Maar levend zijn die beestjes in een krioelende massa iets prachtigs en de vrouwen
die meetellen laten niet na zich ermee te omringen. Maar als twee rivales elkaar
tegenkomen in zo'n dorpje met smalle straatjes, en de een wil niet wijken voor de
ander, noch haar kleine wriemelende kudde terughouden, dan is het algauw een
wirwar met kleine en grote gillen, en een rotzooi waar je nooit meer wijs uit wordt.

In Langedine In Kivni
Ik heb lang geleefd aan het hof van Kivni en hoewel er beslist en voortdurend
geïntrigeerd werd, ben ik er nooit achter gekomen waarover, en ik heb nooit gemerkt
dat iemand er een voordeel mee behaald zou hebben.
Of toch, ja. Op een dag arriveerde er iemand in het paleis met laarzen. In het
begin had ik hem niet eens in de gaten, want er kwamen veel mensen met laarzen.
Zoals ikzelf. Maar zijn laarzen waren van onderaf aan dichtgeregen, terwijl die van
ons waren gestikt.
Hoe was hij aan dat privilege gekomen? Ik heb het me vaak afgevraagd. Ik won,
zoals men zich kan indenken, aan alle kanten inlichtingen in, maar ik heb het nooit
goed begrepen. Hij was er lang geleden mee begonnen (men dateert het begin van
de actie minstens zestien jaar geleden), had onophoudelijk geïntrigeerd, zonder
ooit vakantie te nemen en volgde de prins overal, of - als dat onmogelijk was - de
Cheflijsten. En of er nu toeval in het spel was of niet, het werd meesterlijk gespeeld,
want hoewel men hem sinds lang in de gaten hield, was heel het Hof verbaasd toen
men met het feit werd geconfronteerd.
***
Aan het hof van Kivni genoten vreemdelingen, juist vanwege hun natuurlijke
onwetendheid inzake de gebruiken, bepaalde privileges.
Maar wat die privileges ook inhielden, het merendeel van de vreemdelingen, zelfs
die met een prinselijke introductie, zelfs de meest geslepen ambassadeurs,
ontvluchtten het Hof, waar ze zich niet op hun gemak voelden vanwege de oneindige
pietluttigheid van de Etiquette.
Wat mij betreft, hoewel de begroetingen bij binnenkomst, met hun pietepeuterige
details die je nooit op een fatsoenlijke manier kunt toepassen wanneer je dat wilt,
nog niet één keer zo verliepen dat ze géén kwelling waren, bleef ik er toch heen
gaan, omdat de dames van het Hof, met hun revérences die lijken op dansen (want
voor hen zijn de complicaties nog veel groter en theatraler) voor mij een steeds
weer
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nieuw schouwspel waren waarvan ik niet genoeg kon krijgen en waar ik niet meer
buiten kon.
Helaas, omdat ik de begroetingsfiguren die men de vrouwen van prinselijke rang
verschuldigd is niet correct kon dansen, moest ik aan het Hof verblijven in wat men
het Groot Salon noemt, en kon slechts een vluchtige blik werpen in het Salon van
het Hof (zonder aanduiding van groot of klein; het kleine salon was gereserveerd
voor ambassadeurs en ministers).
Het was Ajvinia die me aan het Hof introduceerde en mij de gebruiken onderwees.
Maar ach, wat had ze een slechte leerling aan mij!
Door een buitengewone gunst werd ik uitgenodigd bij Ajvinia, voor het grote diner
dat ze aan het eind van de winter gaf voor dertig of vijfendertig personen. Het was
de eerste keer dat ik door een dame van het Hof, van de hoogste rang na de
prinsessen, was uitgenodigd.
Hoe anders was alles daar dan bij de ontvangsten in het paleis, en van een perfect
nagebootste intimiteit, waardoor ik me ondanks mijn achterdocht liet misleiden.
Overal niets dan gefluister, grote geheimen die eindelijk werden ontsluierd, volkomen
openhartige bekentenissen, mensen die zich helemaal blootgaven!
In die voor mij nieuwe, en bijna vreemde atmosfeer was het rustige en volmaakte
gezicht van Cliveline, oplichtend als een parel, voor mij het enige dat telde.
De maaltijd duurde niet lang. Ze stonden van tafel op wanneer het ze uitkwam
en niet allemaal tegelijk; men verspreidde zich en ik durfde haar zelfs niet te groeten.
Ik wist niet wat de begroetingsregel was voor een jong meisje van onbekende
rang, wier moeder al van tafel is opgestaan.
Hoe moest ik Cliveline in hemelsnaam ooit weer ontmoeten?
Binnenkort zouden de vechtjassen terugkeren van hun glorieuze expeditie tegen
de Clavas en ging geen meisje nog uit. De tijd brak aan. Ik zou haar dus niet meer
ontmoeten!
Ik bracht een bezoek aan Ajvinia. ‘Jonge vreemdeling,’ zei ze tegen me, ‘Je moet
onze regels beter toepassen.’ En ik vernam dat ik ernstig tekort was geschoten
tegenover Cliveline. ‘Ze zal u misschien vergeven, omdat u een vreemdeling bent,
maar de regel is dat een ridder die een meisje van haar rang voor het eerst ziet,
haar twee noten aanbiedt; zij bedankt, houdt ze enige tijd in haar hand en laat ze
achter op tafel wanneer ze weggaat. Maar ze bekijkt ze met aandacht wanneer ze
de jongeman wil laten merken dat ze geïnteresseerd is. In een uitzonderlijk geval
kan ze een noot houden. De betekenis daarvan is niet volkomen duidelijk: het wordt
door het hart ingegeven. Ik kan u wel in vertrouwen zeg-
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gen dat Cliveline me bekende: ‘Als die jonge vreemdeling me het gebruikelijke
cadeau had gegeven, denk ik dat ik één noot had gehouden.’
Helaas moest Ajvinia de volgende dag vertrekken en toen Cliveline weer verscheen
en de meisjes weer toestemming hadden om uit te gaan, was ik eens te meer
ongelukkig en radeloos temidden van het grote aantal regels dat men in acht moet
nemen om te praten met een meisje van de hoogste rang.
Ajvinia schreef me: ‘....Dit jaar is overigens, sinds eergisteren, een jaar vrijwel
zonder regels. En de betekenis van de regels die men heeft aangehouden is voor
het eerst sinds vijfenveertig jaar anders, zodat zeer bedreven lieden er op dit moment
niet meer van weten dan u. Dit is uw kans.’
Helaas, de interpretatie van de regels dat jaar was, hoewel minder moeilijk, zo
buitengewoon summier dat de meeste mensen, uit angst om zich te vergissen of
de schijn te wekken zich te vergissen, niet meer buitenshuis kwamen, of als ze
elkaar zagen, elkaar haastig ontvluchtten, niet wetend hoe zich te gedragen.
Zelfs het Hof was bijna verlaten. Ik zwierf alleen door de straten, kriskras door de
stad.
Eindelijk ontmoette ik Cliveline aan het Hof en zij was zo vriendelijk om haar
waaier voor mij op de grond te laten vallen. Ik raapte hem meteen voor haar op en
gaf hem haar met alle complimenten aan haar adres, waarop ik flink gestudeerd
had. Ze leek verrast en pijnlijk getroffen en verliet me zeer koel.
Vervolgens moest ik afreizen naar Kadnir. Ik was aan het eind van mijn latijn en
wanhopig.
Ajvinia schreef me: ‘Wat u gedaan heeft: is hoogst betreurenswaardig vanwege
de ambiguïteit ervan, maar in de meest gangbare betekenis is het kwetsend en
beledigend. Arme Cliveline! Fijnbesnaard als ze is, vraag ik me af of ze er niet ziek
van zal worden.’

Op het schiereiland Assouline
In Groot Garabagne en vooral op het schiereiland Assouline verschillen de
betrekkingen tussen mannen en vrouwen tot in het oneindige, van de ene plaats
tot de andere. En dat is opzet, want niets, zeggen ze, neemt je zo in beslag als die
dingen zodra ze niet lekker lopen - ze kunnen je hele leven beheersen. Terwijl ze
in alle eenvoud op moeten gaan in het geheel van het leven.. En wat de een prettig
vindt, vindt de ander niet prettig.
Een onbevredigde man gaat dus weg naar een dorp verderop (op
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minder dan een halve dagreis heb je andere zeden en gebruiken).
In de streek van Umbal hebben ze alleen maar behoefte aan tederheid. Je ziet
daar vanaf de leeftijd van zes of zeven jaar jongetjes die zich geheel wijden aan
een meisje: ze zoeken overal haar gezelschap, spreken haar toe in zoete taal, en
nooit raken ze elkaar aan, behalve aan de vingers. Hun ogen badend in licht.
Als ze getrouwd is, blijft de jonge vrouw nog lange tijd bij haar familie en als ze
bij haar echtgenoot intrekt is het veeleer om daar haar ‘eigen plekje’ te hebben waar
hij alleen komt op uitnodiging, en zich als ieder ander beschaafd en discreet dient
te gedragen.
Zij gaat eigenlijk maar één keer per jaar echt naar hem toe. Dan maakt hij een
kindje bij haar, op een aangename manier overigens, en zonder schaamte. Zij trekt
zich vervolgens vlug terug naar haar eigen plekje waar ze hem de rest van de week
niet meer wil zien.
Je komt bij hen geen ploerten tegen die hun vrouw elke avond willen bezitten. Ze
zouden niet getolereerd worden. Men zou ze meteen verbannen. Maar het staat ze
vrij om naar Immérie te gaan.
In Immérie bestaat een cultus van het vrouwelijk geslacht, waarbij persoonlijkheid
of karakter geen enkele rol speelt. En nooit gaan ze van de een naar de ander.
De mensen zijn er zeer verwekelijkt en hun wellust, of zelfs hun genot is langdurig,
maar niet zo hevig. Een moerassig land, met een heet en uitputtend klimaat.
Ze houden het meest van massale orgieën in het pikkedonker. Daarbij wordt een
man geofferd, soms meer dan een. Op het hoogtepunt van het liefdesgenot wordt
hij gewurgd door zijn gezellin en haar vriendinnen. Haast gelijktijdig zinkt hij weg in
de dood en in de wellust.

De Ourgouilles
De Ourgouilles bewonen de delta van de rivier de Ogal. De Carasken wonen op de
hoogvlakten. Die laatsten zijn arm en hun liederen zijn melancholiek, en zij benijden
de Ourgouilles die hun buik vol eten, zorgeloos leven en nooit iets uitvoeren.
De Ourgouilles lachen erom en stappen trots als pauwen rond alsof ze
onkwetsbaar zijn in een klimaat waarin de andere rassen, de Carasken, de
Ratavesten en de Cliffeten, die van tijd tot tijd proberen er te leven en ze te
bevechten, groen van ellende wegsmelten. Het dwingt ze weldra om als rachitische
ezels terug te klimmen naar hun trieste hoogvlaktes en hun melancholieke liederen
te zingen, die nog melancholieker zijn geworden.
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De Gauren
Ze dorsten naar religie. Wat hebben ze er niet aan opgeofferd? Van grove zeden
als ze zijn, koken ze hun voedsel niet. Alleen voor de goden is er gekookt voedsel.
Dat bereiden ze met de grootst mogelijke zorg en een in sauzen gespecialiseerde
chefkok is constant in de weer om een grote hoeveelheid gerechten te stoven, met
hele schapen en gevogelte.
De god snuift het op, zijn neusvleugels zijn helemaal bruin, vet en korstig. Maar
hij wordt niet moe toe te zien hoe onschuldige dieren levend en wel in de potten
worden geworpen die staan te dampen vol gloeiendhete sauzen en het kost jaren
en jaren voordat hij, met een neus die verstopt zit van de aangekoekte dampdeeltjes,
voor het oog van iedereen genoeg krijgt van de dierenoffers en de meest penetrante
geuren.
Dan, met een gerust geweten, voeden ze hem niet langer, totdat zich plotseling
een ramp voltrekt; dan werpen ze zich berouwvol aan zijn voeten (anderen
ontstoppen onmiddellijk zijn neus) en offeren hem nederig hun vee, dat ze uit
boosaardigheid en kwade trouw gehoopt hadden hem te onthouden.
Ik ken niet al hun goden, maar ik ken er een paar omdat ik ze op feestdagen heb
zien ronddragen; ze worden ook blijvend tentoongesteld op bepaalde plekken, waar
je er een groot aantal samen kunt vinden, elk met zijn groep aanhangers en zijn
chefkok.
De god Banu heeft een voorkeur voor kip, spaanse peper en antilopenogen. De
god Xhan voor gegrild vlees, de slachtoffers tot op het bot verbrand. De god Sanou
voedt zich met ingewanden en dieren die levend au bain marie gekookt worden. De
god Zirnizi heeft het liefst kleine knaagdieren en leeuweriken en zwaluwen, maar
ze dienen langzaam verbrand te worden tot heel, heel, heel fijne as. De god Kambol,
die helaas mensenvlees heeft geproefd, is verzot op mensen of liever op meisjes,
op vlees dat neigt naar de volheid van de vrouw, vlees dat ‘de helling nog bestijgt’.
Dat moet hij hebben. Men probeert hem natuurlijk te misleiden met nog jonge
varkens, tussen big en varken, en om hem beter te misleiden leggen ze hier en daar
een hand, een vinger, een delicate arm op die zwijnerij.
Men wint er natuurlijk wel een paar mensenlevens mee, maar ze kunnen hem
niet eindeloos teleurstellen want hij kent de mensen goed, hij is de god die de
mensen het beste kent en in tegenstelling tot veel andere, waardeert hij ze en heeft
voor hen alleen maar honingzoete woorden.
Vrijgevig als ze zijn (al is het misschien alleen maar uit angst), begrijpen de Gauren
niets van de hardheid of gierigheid bij anderen: ‘Kom op,’ zullen ze zeggen tegen
een willekeurige vreemdeling, ‘u
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hebt vier kinderen en u zou er zelfs geen twee kunnen geven aan een zo machtige
god?’ (de god Kambol). Dit gebrek aan vroomheid slaat ze met verbijstering. Ze
worden aangegrepen door woede, goddelijke woede, en om deze schande goed te
maken slachten ze al die goddelozen af en offeren ze aan hun begerige goden. (In
dit land kan ik niet genoeg aanraden om alleen te reizen, met zo weinig mogelijk
bagage, die je indien nodig kunt verstoppen in een greppel.)
Soms ziet een vrome Gaur, rondlopend bij de potten van de Grote Kambol, dat
hem een magere, en bijna beledigende portie wordt aangeboden, een spichtige
baby, vel over been, waar eigenlijk niets eetbaars aan zit, of nepvlees van varkens
en kalveren en jonge gazellen; dan snijdt de vrome Gaur, met pijn in het hart uit
schaamte voor deze ellende al is hij zelf ook arm, zich vlug een vinger af, een
schamel offer wellicht, maar met veel excuses en vol vuur biedt hij het de god aan,
badend in het bloed dat onstuimig stroomt, het menselijk bloed waar de god zo van
houdt.
***
De god Mna is de doofste van allemaal, en de grootste. Zou hij hun horen, dat weten
ze zeker, dan was het gedaan met al hun kwalen, die ontelbaar zijn, want het is het
meest door ziekten bezochte volk dat ik gezien heb (verderop beschrijf ik er een
paar).
Aan zijn minuscule oor hebben ze ook een ander oor vastgemaakt, een enorm
olifantsoor, met gedetailleerd uitgewerkte plooien, dat zwaar achter zijn hoofd ligt
uitgespreid als een sleep. En er zijn altijd grote officiële schreeuwlelijken, priesters
en kinderen van priesters, met snerpender en doordringender stemmen, om hem
smeekbeden toe te schreeuwen, die natuurlijk, om hem op te schrikken,
voorafgegaan zijn door rotjesafstekers en trompettisten die gekozen zijn uit de
machtigste blazers van de Gauren.
Ach, als hij dan tenminste kon zien, die hardhorende! Maar nee! Van die kant is
niks te verwachten. Nooit is ook maar de schaduw van een oog, nooit een spatje
kristallens verschenen op dat gezicht. Met een dergelijke hoop kunnen ze zich niet
misleiden, ze mogen alleen rekenen op het verdwijnende gehoor van die grote dove,
die vroeger naar het schijnt, nog een beetje kon horen (al hoorde hij het vaak
verkeerd), en dan meteen schonk wat men hem vroeg, want zodra hij op de hoogte
is, is het een god die niets liever wil dan de mensen tevreden stellen... (hij kan ze
niets weigeren). Helaas: tegenwoordig glijdt hij naar het schijnt af naar totale
doofheid, en met ontzetting vraagt men zich af wat er zal gebeuren als het zover is.
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***
De god van het water ligt. Geen sprake van dat hij zich opricht. De gebeden van de
mensen interesseren hem nauwelijks, noch de plechtige eden, of de beloften. Een
offer kan hem weinig schelen. Hij is in de eerste plaats de god van het water.
Nooit heeft hij echt aandacht gehad voor de oogsten van de Gauren die verrotten
door de regens, voor hun kudden die door overstromingen werden weggespoeld.
Hij is in de eerste plaats de god van het water. Toch hebben ze goed opgeleide
priesters. Maar die weten er niet echt genoeg van om hem te prikkelen. Ze studeren,
ze verdiepen zich in de tradities, vasten, mediteren, en het is mogelijk dat ze er op
den duur in slagen hem te bereiken en de stem van het water, die hem zo dierbaar
is, te overstemmen.
***
Wat zijn wij toch onbeschaamd, wij die alleen maar leven voor onszelf, onze families,
ons vaderland, alsof dat alles niet even platvloers is.
Wanneer je bij de Gauren reist, moet je echt zorgen dat je altijd ruimschoots
voorzien bent van beeldjes, dat je ze ostentatief offers brengt, dat je drie of vier
extra maaltijden bestelt en die door het vuur laat verteren met een beetje mysterieus
vertoon.
Aangestoken door de ambiance was ik ertoe overgegaan regelmatig mijn religieuze
plichten te vervullen voor een lampje van rood glas dat ik in mijn bagage had. Op
een avond kon ik de verleiding niet weerstaan: ik offerde een os en sindsdien kon
ik het niet laten er offerandes aan te brengen en bracht bijna mijn hele nacht door
in aanbidding, omringd door een menigte van smekelingen, zieken, en als het me
door een gelukkig toeval niet ontstolen was door een gelovige, in de hoop op grote
mirakels te zijnen bate, dan zou ik er mijn broek voor geofferd hebben, maar die
diefstal ontmoedigde me en niet veel later verliet ik het land.
***
Aan het eind van een laan, in een kleine, stinkende poel, is een god met stralende
en opgewonden ogen.
Waar is het goed voor dat ze hem zo in een uithoek hebben weggestopt? Je moet
toch naar hem toe.
Niet zonder bedrukt hart sla je die laan in.
Want het offer is niet genoeg. Men moet martelen en nog eens marte-
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len wat men liefheeft. Deze god, ‘de Eenvoudige’ genaamd, is niet tevreden met
bloed, noch met leven, noch met sauzen. Hij wil alleen innigheid.
Maar zodra een vader die zielsveel van zijn zoon houdt aan het eind van de laan
verschijnt, beginnen zijn ogen te stralen en je begrijpt, helaas, dat hij hier heeft wat
hij nodig heeft en dat hij het weet te waarderen.
***
Wanneer de Gaur, verpletterd onder tegenspoed, zijn armen ten hemel heft, als hij
daar nog de kracht toe heeft, roepen de priesters hem heftig tot de orde: ‘Offer!
Offer!’ zeggen ze hem. En profiterend van zijn zwakheid en zijn ontreddering
ontnemen ze hem zijn geiten en zijn laatste bezit. Want ze zijn altijd onderweg naar
de plekken waar een of andere ellende, natuurramp of overstroming heeft
toegeslagen om het deel voor God op te eisen, ze zaaien overal verschrikking en
conformisme en hopen bij zich thuis enorme rijkdommen op. Ze profiteren ook, zoals
men zich kan indenken, van de onrust van de zieken. Maar ze voelen zich bij hen
niet op hun gemak, want als zich in een religieuze gemeenschap een ziekte
verspreidt, rijzen er twijfels aan hun morele zuiverheid bij het volk, dat meteen in
woede ontsteekt en ondanks de bedreigingen en de vuile blikken van de onmachtige
priesters zijn spullen terug wil pakken. De Gauren zijn meedogenloos voor priesters
die ‘door God zijn verraden’. Met een maniakaal geheugen, alsof ze door Gene
Zijde worden opgejaagd, roepen ze meteen in herinnering dat bij dat en dat offer,
jaren geleden, die en die priester aarzelde, zich hernam, stotterde, en nodeloos een
formule herhaalde. De schellen zijn hun nu van de ogen gevallen, dronken van
woede en rechtvaardigheid komen ze de priesters als offer aanbieden aan de goden.
De conventen raken miraculeus ontvolkt. God neemt zijn bezit terug en de Aarde
vindt weer rust.
VERTALING: PIET MEEUSE
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Erik Lindner
Kasabian bij de Amoebes
Bliksem slaat in op het moeras. Het volgend moment staat Kasabian daar. Hij kijkt
omlaag. Zijn veters zijn gestrikt. De knopen van zijn gulp zitten vast. Naast zijn
rechtervoet staat een koffer waarover een jas gevouwen ligt. Kasabian trekt de jas
aan, pakt de koffer op en kijkt uit over het moeras. Boven de bosrand komt straks
de zon op.
Kasabian loopt door het moeras. Hij stapt op gewas, op heuveltjes en op plekken
waar de grond vlak is. Hij komt droog bij de bosrand aan. Kasabian kiest twee bomen
uit en steekt tussen hen het bos in. Achter hem begint het onweer opnieuw.
Kasabian loopt door het bos. Hij probeert een zo recht mogelijke route af te leggen
door zijn koffer bij elke struik of boom waar hij omheen moet in de oorspronkelijke
stand te houden. Soms stoot hij met zijn knie tegen de koffer, soms met zijn knieholte.
Met jeukende pols bereikt hij de bosrand.
Het handvat van zijn koffer rammelt. De velden glooien voor zijn ogen tot aan de
horizon. Kasabian gaat in het gras zitten en opent de koffer. Hij haalt er wat kleding
uit, briefpapier, een rol touw, een zwart zeepje en een zakmes. Met een klein
schroevendraaiertje dat hij uit het zakmes klapt, draait hij de schroeven van het
handvat aan. Dan ruimt hij de koffer opnieuw in, sluit die, staat op en pakt de koffer
op.
Er klopt iets niet. In het verlengde van de koffer bevindt zich aan de horizon een
bult. De bult kleurt rood, dan oranje, dan groen als de velden. Kasabian begint er
op af te lopen. Opnieuw lopen de kleuren over elkaar en beweegt de bult, alsof
iemand er met een grote juslepel saus overheen giet. Kasabians ogen beginnen te
prikken. Hij draait zijn nek om en ziet hoe boven het bos de wolken wegtrekken.
Nadat hij enige tijd heeft uitgerust, vervolgt hij zijn weg terwijl hij niet meer vooruit
kijkt maar zijn blik op de punt van de koffer laat rusten.
De zon is amper op en het gras van de velden staat hoog. Nergens passeert
Kasabian een bloem of een struikje, telkens slaan grassprieten tegen de grond
onder zijn voeten. Nog geen honderd meter en hij zal zijn koffer maar voor zich uit
hoeven steken om in het verlengde de substantie van de bult zien. Naarmate Kas
vordert wordt het gras korter en
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door plekken ruwe en korstige aarde omringd.
Achter hem hoort Kasabian een geluid. Hij draait zich om en ziet voor de bosrand
een gestalte staan. De figuur roept hem langgerekte o's toe. Kasabian vraagt zich
af of de figuur hem ho toeroept, om hem te kennen te geven te stoppen, of dat de
figuur zijn bewondering voor de verschijning van de bult kenbaar maakt met de
uitroep o. En aangezien Kasabian zich geen ho voor kan stellen waar de h niet in
doorklinkt en hij zijn nieuwsgierigheid niet kan bedwingen vervolgt hij zijn weg.
Voordat Kasabian er erg in heeft breekt zijn hiel door een brokkelige substantie
waarin hij tot aan zijn enkel wegzinkt. Vanuit de trillende massa rond zijn voet klinkt
een fluiten in bes majeur, twee octaven lager dan het geluid dat een gewone fluitketel
voortbrengt. En in plaats van terug te stappen springt Kas naar een volgende plek
waar de substantie harder lijkt te zijn en een andere kleur heeft. Ook hier zakt zijn
voet weg en stijgt een fluittoon op, maar op een andere toonhoogte dan de toon die
rond zijn vorige voetafdruk nog klinkt. Kasabian heeft weinig tijd stil te staan om de
exacte noot ervan te plaatsen. Hij beklimt met sprongen de bult, hetgeen een
kakofonie aan klanken teweegbrengt. Zijn koffer zwaait heen en weer en bereikt
angstvallige hoogten naarmate Kasabian doorspringt. Het zweet breekt hem uit als
hij naast de diverse fluittonen ook een diep gegons onderscheidt, dat hem het idee
geeft dat hij zich op een grote termietenberg bevindt. Buiten adem bereikt Kasabian
de top van de bult waar naast het gegons ook nog een ritmisch knarsen opklinkt.
Zijn sprongen gaan sneller nu hij niet meer hoeft te klimmen. Niet ver van hem lijkt
de bult plotseling in het niets te eindigen. Terwijl Kas bijna het evenwicht verliest
klinkt er blazen en sissen vanaf de grond. De klanken van een atonale symfonie
voor honderden doedelzakken blijven hem op de hielen achtervolgen. Kasabian
valt, rolt over zijn koffer en duikt voorover in een afgrond. Met zijn linkerhand probeert
hij helmgras vast te pakken. Het lukt hem, maar het gras komt met wortel en al van
de helling los en breekt alleen de vaart van zijn val. De helling is lager minder stijl,
Kasabian en zijn koffer maken een slipspoor in het steengruis op de rotsen.
Een koele bries waait over zee tegen de klif. De zon staat vol boven het water en
schijnt over een volgende kust. Mogelijk een eiland dat zich naar rechts zo ver
uitstrekt dat het lijkt of het daar het vaste land raakt. Kasabian zit op een platgeslagen
steen en wast zijn armen en gezicht in de kleine schuimkopjes. Achter zich ziet hij
boven aan de helling damp opstijgen.
Kasabian plaatst zijn koffer plat op zijn hoofd en houdt met zijn rechterhand het
handvat vast. Hij stapt de zee in en begint door het wa-
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ter te waden tot hij de bodem niet meer onder zijn voeten voelt. Hij maakt
zwemslagen met zijn benen en maait met zijn linkerarm door het water. Na geruime
tijd probeert hij op zijn rug te zwemmen. Het lukt hem daarbij niet het hoofd voldoende
recht te houden en de koffer schuift bijna over zijn kruin in het water. Dan ziet hij
van de helling smeulende deeltjes naar beneden rollen, die halverwege in het niets
lijken op te lossen. Vanaf de top van de helling stijgt rook op. Een zeemeeuw scheert
boven hem langs, slaat met zijn vleugels en stijgt tot boven de top van de helling.
De meeuw probeert er te landen, wat niet bijster goed gaat, pikt dan met zijn snavel
in de grond en vliegt weer op.
Kasabian draait zich om in het water en zwemt door. Hij houdt geregeld
watertrappelend stil om terug te kijken. De rook boven de helling lijkt opgelost, al
kan het zijn dat hij die door de afstand niet meer kan waarnemen. Wel onderscheidt
hij nu meerdere vogels die zich boven de klif op de grond storten. Opnieuw zwemt
Kasabian door en als hij zich een half uur later weer omdraait is er niets opvallends
te zien aan de helling. Kasabian maakt langzame slagen. Met enige inspanning lukt
het hem toch een eindje ruggelings te zwemmen. Vanaf de kust schieten lichtflitsen
in zijn ogen, alsof de zon er in een spiegeltje wordt weerkaatst.
Kasabian rust uit op het strand van het eiland. Hij ligt languit op het zand en zijn
hoofd steunt op zijn koffer. Zolang hij niet slaapt keert hij regelmatig zijn gezicht
naar het vaste land. Tegen de avond wandelt hij over het eiland. Ineengedoken
wacht hij in een kuil. Zodra het licht is, bemerkt hij dat over het zeewater vlekken
komen aandrijven. Kleurig en glimmend als olievlekken en in de vorm van krimpende
en uitdijende ovalen bereiken de vlekken de branding van het eiland. Kasabian
steekt zijn hand in het zeewater en houdt die voor zijn gezicht. Een veelkleurig vlies
plakt op zijn hand. Hij voelt zijn adem niet op zijn huid als hij tegen zijn hand blaast.
Hij probeert het vlies van zijn hand te schudden maar dat heeft geen enkel effect.
De vlekken op het zeewater dobberen rond de branding en klinken aaneen met
andere vlekken die komen aandrijven. De vlekken voegen zich in steeds grotere
cirkels samen, net zolang tot de kust van het eiland een gekleurde kraag draagt.
Kasabian pakt zijn koffer met zijn linkerhand. Hij houdt zijn rechterhand omhoog
naast zijn gezicht en begint te lopen. Bij een beekje vindt Kasabian een paar
fruitbomen. Hij zet zijn koffer op zijn kant onder de bomen, neemt plaats op de koffer
en bekijkt zijn hand aandachtig. De groeven op de rug van zijn hand en de lijnen in
zijn handpalm zijn nog zichtbaar, maar verkleurd, als barsten in een geëmailleerd
bord. Tussen de groeven bevinden zich minuscule spikkeltjes die
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geheel cirkelvormig zijn en licht opbollen in het vlies. Op zijn vingers zitten veel van
die spikkeltjes en de vingers maken een purperen indruk. Nu ziet hij hoe zijn
wijsvinger langzaam naar zijn middelvinger toe beweegt, zonder dat hij zijn pees
spant of in zijn hand enige beweging voelt. Het aantal spikkeltjes op zijn wijsvinger
neemt toe terwijl het aantal op de palm iets afneemt. Kasabian staat op, legt met
zijn linkerhand zijn koffer plat op de grond en opent voorzichtig de twee sloten.
Onder zijn bagage tast hij naar zijn zakmes. Zijn ogen laten de hand niet los. Hij
trekt met zijn nagel het langste mes moeizaam uit het handvat. Hij laat het mes door
zijn hand glijden, grijpt het handvat beet en prikt de punt van het mes in zijn
wijsvinger. Het lukt hem een klein driehoekje van het vlies los te krijgen zonder zijn
vinger te verwonden. Nu hoort hij een zeer zacht maar schel en hoog fluiten. Hij
houdt de vinger bij zijn oor en het klinkt iets harder. Langzaam maar zeker ziet hij
het driehoekje weer bedekt raken door het vlies, terwijl de plek op zijn wijsvinger nu
egaal donker gekleurd is en trilt. Een minuscuul rookpluimpje stijgt van zijn wijsvinger
op. Kasabians linkerhand gaat nogmaals op onderzoek uit in de koffer, en haalt
daar een scheermes uit te voorschijn. Met rechte halen trekt hij het scheermes over
de rug van zijn hand van de pols tot aan zijn knokkels. Het vlies valt van het
scheermes in repen naar de grond. Het smelt daar en piept tegelijk als een zwak
autoalarm. Met korte stevige rukken verwijdert Kas het vlies van zijn handpalm en
zijn duim en met fijne bewegingen, alsof hij een aardappel schilt, maakt hij door
reepjes vlies te verwijderen zijn vingers schoon. Dan beweegt hij met zijn vingers
en voelt het bloed naar zijn vingertoppen stromen.
Kasabian loopt terug naar de kust. Hij ziet hoe het zand bedekt is met een
fluorescerende laag. Hij maakt een ommetje over het eiland en bemerkt dat ook de
andere stranden bedekt zijn met de fonkelende materie. Hij loopt naar het midden
van het eiland en vindt daar onder de fruitbomen zijn koffer terug. Uit een struik
plukt hij bessen die hij gretig eet. Dan klimt hij in een boom en vindt aan het begin
van een dikke tak een plek waar hij gemakkelijk kan zitten.
Tegen de stam geleund valt Kasabian in slaap. Nu en dan wordt hij wakker en
merkt hoe het langzaam nacht aan het worden is. Na lange tijd ontwaakt hij opnieuw
als hij meent een scheepstoeter gehoord te hebben, al kon het ook een zware
mannenstem zijn die tweemaal oe riep, twee langgerekte oe's met een korte
tussenpose, waar een h tussen had kunnen klinken. Mogelijk is Kasabian die klank
ontgaan. Misschien bezit de stem of het instrument dat die oe's voortbracht niet het
vermogen de h te laten klinken. En daarbij vraagt Kasabian zich af of het mogelijk
is zich in de inktdonkere nacht een geluid in te beelden.
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K. Michel
Gullivers laatste reis
Lemuel is oud geworden
Lemuel zit bij het haardvuur
Een stapel herfstbladeren zijn herinneringen
waarin de vlammen woelen
dwergen, gezichten, paardenmanen
Zoals hij daar zit van een taal
de laatst overgebleven spreker
Wat lhnuwnh is weet niemand
Vier keer spoelde hij aan
zwaaide vier keer vaarwel
Ieder eiland een spiegel
waarin hij kritisch naar het land
achter zijn rug keek
Met elke aanvaring groeide de afstand
Het eiland van de paarden bleek
uiteindelijk een wereld van verschil
Lemuel staart in het vuur
achter het kielzog lost de kuststrook
langzaam op in de lijn van de einder
zachtjes hinniken de vlammen
hnuy illa nyha maiah yahoo
Zijn hart nu een leeg kompas
wacht Lemuel op schipbreuk
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Jan Baeke
Naar de geestgronden
De profeet kwam
om jouw bezoedelde geest
een varken in te jagen.
Wat komt laat zich raden.
Breeduit staat op een schort te lezen
hoe je hebt vergeten, hebt getwijfeld
een andere mening toegedaan.
Het uur dat tot dusver niet bestond
wordt werkelijk
zoals werkelijk wordt dat alleen
een eerzaam beoefenaar van messen
jou aan het geloof herinneren kan.
Het uur is niet langer dan een mes
maar de toeschouwers zijn klein
zijn er plotseling, met velen
juichen, hoera!
Het is een duidelijk volk
dat uit weten handelt
dat zijn profeten toejuicht
en in schorten kleedt.
Werken doet het graag en hard.
Het telt zijn uren en zijn varkens
en verbindt daaraan de dag.
Na een dag hard werken
worden alle schorten verbrand.
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Miroslav Holub
Gedichten
Man vloekend tegen de zee
Iemand
klom zomaar op de rots
en vloekte tegen de zee.
Stom water, stom bezwangerd water,
slijmerige afdruk van de hemel,
fladderende draaikont tussen zon en maan,
pietluttige schelpenteller,
vloeiende brullende stier
de rotsen bevruchtend met zijn bloed,
zelfmoordend zwaard
versplinterend op iedere kaap,
hydra die de nacht afslacht,
zoutnevels van stilte uitbriesend,
vergeefs en vergeefs
de trillende vleugels spreidend,
Gorgo die haar eigen lijf opvreet,
water, absurde platte schedel van water.
Zo vloekte hij een poos tegen de zee
die zijn sporen in het zand likte
als een geslagen hond.
Daarna klom hij omlaag
en streelde
de kleine immense onstuimige spiegelende zee.
Ziezo, braaf water, zei hij en ging zijns weegs.
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Omtrent de oorsprong van het tegendeel
Alsof de hemel doormidden brak,
maar het waren alleen twee handen.
Even klapte hij met zijn vleugels,
maar de handen sloten zich
nog dichter. De vleugels zetten zich schrap.
Hij trapte met zijn pootjes, maar de handen
sloten zich, één pootje brak af.
Elke keer als hij iets bewoog,
sloten de handen zich en brak iets af.
Dus verstarde hij. Misschien was het
catalepsie.
Maar misschien het sluipende besef
dat er geen blauw meer is.
Integendeel.
Dat er geen weitje is met bloemen
hier en daar.
Integendeel.
Dat er niets onweerstaanbaars meer is.
Integendeel.
Ook geen glucose,
geen geruis,
geen tijd,
integendeel.
En zo zal het zijn. Net zolang
tot iemand het zat wordt. Dat leven,
die dood of dat gekriebel in de handpalm.
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Beknopte beschouwing over kaarten
Albert Szent-Györgyi, die veel wist van kaarten
waarlangs het leven zich roert, ergens naar toe,
vertelde graag dit verhaal uit de oorlog
waardoor de geschiedenis zich roert, ergens naar toe.
Uit een Hongaars peloton in de Alpen zond een jonge luitenant
een verkenningsgroep naar de ijzige woestenij.
Terstond
begon het te sneeuwen, het sneeuwde twee dagen en de groep
kwam niet terug. De luitenant kwelde zich: hij had
zijn mannen de dood ingestuurd.
Maar de derde dag was de verkenningsgroep er weer.
Waar waren ze geweest? Hoe hadden ze de weg kunnen vinden?
Ja, zeiden de mannen, we dachten al dat we
verloren waren en wachtten op het einde. Tot een van ons
in zijn broekzak een kaart vond. Dat stelde ons gerust.
We sloegen onze tenten op tot het ophield met sneeuwen
en vonden met de kaart de juiste richting.
Hier zijn we dan.
De luitenant vroeg naar de wonderbaarlijke kaart om die
te bestuderen. Het was geen kaart van de Alpen,
maar van de Pyreneeën.
...
Tot weerziens.
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Slachthuis
God zit in het detail,
de god van het bloed zit
in de hemomolecuul.
De lillende god Thanatos
is louter een microscopisch gefluister
in de hersenstam
en de transcendentale trilling van het vlees
erna.
De god van kalveren
is de god van kalfsbout en steak.
Boven de bakstenen
paviljoenen, gevuld met het
complete gebrul van de wereld,
balanceert in het stinkende
blauw
een koorddanser,
peinzend
telkens over die ene
kleine volgende stap.
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De geboorte van Sisyphus
Bloed onder de voeten,
boven het hoofd geklop
van moeders hart.
Naakt op de naakte aarde.
Het bloed zal een kei verwekken,
de moeder wordt een berg.
Goden zullen hem links laten liggen,
het geloof verdwijnt met de wind.
Het geboortebewijs zal zoekraken
en het nagelschaartje wordt gepikt.
Een computervirus zal groeien als boerenkool,
stroom wordt uitgezet en Michael Jackson aangezet.
Boven de stad zal smog hangen als bruidstaart
en luidruchtige zuiplappen smoren Solveigs lied.
Gestaag gejammer wordt aanbevolen
en schotsen vasteland zullen verschuiven.
Als er een lawine komt,
zijn we er geweest, maar
er komt alleen getob en geploeter,
baggeren door modder,
liefde die lijkt op de dood.
Schuldig op de schuldige aarde,
Sisyphus.
Hoe heet-ie ook alweer?

VERTALING: JANA BERANOVÁ
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Tonnus Oosterhoff
IJlroman/Oubaan
Zonder gestadige gerichtheid op een bepaald doel is een grote verbeeldingskracht
een soort waanzin; zoals bij mensen die een betoog beginnen en vervolgens door
alles wat hen in gedachten komt worden afgeleid tot zoveel en zo lange uitweidingen
en tussenzinnen, dat ze volkomen de draad kwijtraken. Ik ken geen speciale naam
voor dit soort dwaasheid, die soms wordt veroorzaakt door gebrek aan ervaring,
zodat men iets nieuw en uitzonderlijk vindt wat het voor anderen niet is, en soms
door kleingeestigheid, zodat men iets zeer gewichtig vindt wat voor anderen
onbeduidend is.
Thomas Hobbes, Leviathan
(Als de schrijver van het onderstaande, de ik, S, in Oubaan de
zelfmoordenaar, en vanzelfsprekend alle andere personen en gedachten,
zich niet goed voelde schreef hij al fresco op de tekstverwerker,
doorschrijven vlug doorschrijven tot stop. Nadenken mocht niet, bij
wederopneming terugkijken had hij zich verboden.)

IJlroman
Een lange dunne hals en afhangende schouders, zo staat deze persoon tussen het
riet aan de overkant uitend zijn gerekte jammerklacht. Afgrijselijke herinneringen!
Het in zwart gegraveerde kerstklokje met het hulstblad, de eerbiedige fascinatie
voor die voorstelling. O God!
De straffen die een kind krijgt. Nu nog? Dertig jaar geleden waren alle volwassenen
nog neurotisch of psychopatisch, terwijl hun kinderen lelijk van overgevoeligheid
waren; hun betrokken gezichten en aardappelachtige gang; en wat hadden ze het
koud bij de winterdag?
Nu komt dat alleen nog voor in de buitengebieden.
De langstelige persoon huivert bij het zien van zoveel evenwicht in de stedelijke
agglomeraties. Het kind van thans is zo evenwichtig dat het glimlachend zijn leven
waagt. Het is een Arjuna, een held die boven de conflicten staat. Kijk het kind van
nu eens volstrekt angstloos een toe-
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spraak houden over iets wat het interesseert. En wat het interesseert, dat zijn
bepaalde vormen van muziek waar rietpersoon nog nooit van gehoord heeft.
Het ergste is dat deze sterfelijke generatie zo dicht om hoofdpersoon Roerdomp
heen is, en hem nog op de hielen zit bovendien.
Het kind van nu is een natuurfilm: zo volmaakt de elegantie, zo zuiver in
onzekerheden.
Maar Roerdomp weet heel goed waarom deze generatie zo edel en sterk opgroeit:
het zal deze generatie zijn die dubbel, ja tienvoudig, of oneindig veel zwaardere
lasten zal komen te dragen dan die van hoofdpersoon.
Want de onsterfelijkheid wordt voorbereid, en de generatie die nu kind is zal de
laatste zijn die daaraan nog geen deel heeft. Geen deel meer heeft. Kun je beter
nog of meer zeggen. De tijd, de tijd.
De roerdomp wringt zijn handen: hij dacht dat zijn eigen lot zwaar was. Eenzaam
te zijn in een vredige, rijke tijd en dit alles te zien aankomen. Maar nu ziet hij de
arrogante marokkaantjes met hun vlugge oogjes en hun oneerlijke glimlachjes
anders, en ook de kunstschoolmeisjes met hun geplakte haartjes en hun lachhakjes.
En de ernstige embeostudentjes met hun ‘lachen was dat!’. En de kinderen die op
judo en ballet mogen en daar alleraardigst met hun leeftijdgenootjes omgaan. En
het lieve pareltje dat heel alleen langs de deuren gaat om rapporten te laten zien
en daar een gulden voor te vangen.
‘Wij moedigen het niet aan!’ lacht moeder. ‘Ze doet het helemaal zelf!’ Zoals ze
alles zelf doet. Maar zij moet haar volk uit de verdrukking leiden, als het sterven
gaat, en hun onsterfelijke nakomelingen steeds vreemder worden.
Dat alles denkt de roergangdomp in het riet, met zijn verwarde brein. Hij is al een
maand, een jaar, een leven lang gedeprimeerd.
Arme kortpoot langhals. Wie hem voor zich ziet moet wel een beetje lachen omdat
aan zijn schouders nog de veren van pedanterie en arrogantie kleven, maar hij is
in de rouw, nee niet rouw, rui geraakt, diep in het najaar. Zijn grijze naakte huid met
wat bespottelijk dons erop. Geen wonder dat hij zich in de biezen te verbergen
tracht.
Geen wonder! Maar eindelijk is hij eens - eindelijk, niet voor het eerst: deze
geschiedenis speelt niet voor het eerst - sympathiek. Schijnbaar onafpakbare
geluksgevoelens die hij al pralend als de zijne beschouwde zijn van hem afgenomen.
(Jonge meissies kijken tot zijn toch wel soort van geluk niet meer naar hem om.
Maar dat tussen haakjes. Wat moet ik met zulke mededelingen?)
Hij weet dat zo buiten zo binnen, en dat zijn hekel aan mensen die mo-
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torlawaai maken, en mensen die voor de landing op Schiphol hun paspoorten
versnipperen, en de mensen die vinden dat de luchtvaart moet groeien, en de
mensen die vinden dat de luchtvaart moet worden afgeschaft maar nog wel zelf
vliegen en hun broer van het vliegveld halen en omhelzen - hijzelf hoort bij hen - en
aan Wim Kok en Stefan Sanders en ... nee, een vrouw kan hij zo snel niet
bedenken... - meisjes zijn leuk, meisjes zijn lief, meisjes zijn gezellig en spontaan
en creatief... - al die hekel en die afschuw bambam zijn bimbam
Hekel en afschuw en haat zitten in jou... bekijk ze... zijn ze van jou?... horen ze
bij je?... laat ze los... dag tegenzin, dag depressiviteit...
Zulke gevoelens zijn aanzetten tot actie maar tot welke actie? Ben jij misschien
directeur van de Balie zoals Felix Rottenberg of smeuïger Chris Keulemans of die...
vroeger van de PSP was? Kom hoe heet ze. Nu bedenk ik het maar wil het niet meer
noteren.
Jij, je bent maar een schuwe rietpersoon. Hoewel je charmant en intelligent bent
sta je overal naast. Overal buiten, beter niet haten. Zinloos. Het zou het beste zijn
als je veroordeeld werd tot een stevig verblijf in een nare gevangenis en dan eens
gemeen gepakt worden. Dat heb je verdiend. Je weet zelf het beste waarom.
Geplukt, gevierendeeld, gefrituurd tot de grijze huid helemaal groen ziet.
Knapperig.
Er vloog een kramsvogel tegen het raam, die zich moddervet gegeten had aan
appels. De laatste appelmoes vloog uit zijn bek en keel tegen het glas. Onbespoten,
u moet de groenten van Hak hebben.
Het beest schokte twee, drie maal en gaf de geest. Ongelukken zullen onder de
onsterfelijken ook nog best voorkomen. Zou de tragiek toenemen?
Deze kramsvogel had het over een jaar of twee toch wel gehad. Maar een eeuwige
kramsvogel, die kan leren lezen en schrijven en zijn naam onthouden en iets op tv
gaan doen, als die tegen het glas vliegt?
Een half uur later lagen er nog wat plukken grijs gevederte in de sneeuw; zo'n
gratis vangst liet de plaatselijke buizerd zich niet ontnemen. Misschien had hij de
kramsvogels wel zelf aan het schrikken gemaakt, met dit gelukkig resultaat.
De langstelige persoon was naar het raam geschreden en toen had buizerd
gedacht: toch maar even elders mijn kram halen. En was weggewiekt voor de
bespottelijke hem spotte.
De kramsvogel zegt bij leven iets van tsjak tsjak tsjak, Jonssons vogelboek
vergelijkt het met het geluid van een heggeschaar. Dat is alleraardigst. Dat is briljant.
(Ik schrijf nu een uur aan deze geschiedenis en het is dansen! Rennen dansen.)
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Het beste is het om het leven in de tijd te zien als een vloeistof waarin een vaste
stof is opgelost. Hoe verbaasde domp zich ooit over zijn schoonvader, die intelligent
was en rationeel en zich toch vuurrood kon opwinden over niets. Maar naarmate
hijzelf ouder is geworden heeft hij ervaren hoe de vloeistof waarin de vaste stof is
opgelost is gaan verdampen, en de vaste stof is kristallen gaan vormen, eerst klein,
maar gaandeweg zich aaneenklonterend tot enorme brokken kandij, die van binnen
zijn rug en nek en hals snijden en hem veel pijn doen.
Waarom ben je niet vrolijker? vraagt een overlangs passerende gans. Hij is nog
jong zeker, die naar het zuidentrekker. Grauwhals hierbeneden zou wel eens willen
weten of het mogelijk zou zijn om de vaste stof uit de vloeistof te verwijderen ten
tijde dat hij nog in suspensie is. Maar de jeugd komt nimmer op de gedachte dat dit
nodig zou zijn omdat de stof niet wordt waargenomen in het jeugdsap.
Nu helpt alleen nog heulsap. Heulsap!
Negentig procent van de automobilisten (mannen, vrouwen zijn reëler) vindt zichzelf
beter dan gemiddeld rijden. De eenzame rietbewoner weet dit, dus wel beter, en
beschouwt zichzelf als een gemiddelde automobilist. Mag hij zich nu als rationeler
dan gemiddeld beschouwen? Er is geen activiteit of eigenschap waarin niet negentig
procent van de mensen zichzelf als beter dan gemiddeld beschouwen. Dit moet ook
op het vlak van de rationaliteit gelden.
Niemand twijfelt aan zijn eigen verstand, en toch is daar alle reden toe. Als mensen
iets willen verkopen vragen ze twee keer zoveel als de mensen die iets willen kopen
bieden. Blijkbaar voelt geld verliezen twee keer zo afschuwelijk als geld winnen fijn.
Je kunt de term geld ook weglaten uit de vergelijking.
De eenzame rietbewoner is vanmiddag verliefd geworden op Dette Glashouwer,
die op tv over zichzelf sprak. Hij heeft wel eens denigrerend over Dette Glashouwer
horen spreken, als iemand die altijd en overal uit de kleren wil; hij weet nog heel
goed wie zo sprak, en hij veracht die persoon daarvoor. Dette Glashouwer strijdt
zijn, rietmans, strijd, en gaat daarin voorop. Als zij en hij elkaar zouden ontmoeten
zou er heulsap van de een in de ander overstromen. Haar strijdvaardigheid zou op
hem overgaan en hij zou aan haar zijde het gevaar tegemoet treden. Zijn wijde blik
zou op haar overgaan en ze zou vrede vinden.
O, wat zou rietman graag zeggen, in een of andere voege: voorgoed, zonder
schuld of twijfel. Hij windt zich altijd zoveel meer op dan hij tegen zichzelf zelfs maar
mag toegeven. En dat beschouwt zich als een waarheidszoeker! En mag zichzelf
niet eens gebreken toegeven.
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Dwang dwang dwang. Geef. jezelf. gebrek. toe. beken. beken. beken. Van kramp
in kramp gaan wij steeds voort, Dette! Fokkelien! En wij noemen het ontspanning!
Het beeld dat zich het beste verstaat met leven onder gelijktijdige erkenning van de
dood is dat van het lichaam als raket. Het brengt dat waar het eigenlijk om gaat in
een baan om de aarde en heeft zijn functie gehad en mag uiteenvallen. Als rationeel
is: de gedachten naar de eisen stellen, dan is geloven rationeel.
Maar hier, naakt, koud en vies onder zijn wilg, - vies want hij is vanochtend met
de waterafvoer bezig geweest - slaagt de held van dit verhaal, de held! van dit
verhaal! er niet in het zo handig in te pikken. Grote delen van zijn lichaam zijn dof,
andere doen pijn van de kou. Er woekeren kankers en sleetplekken.
Is misschien dat wat het ouder wordende en stervende lichaam moet leren: inzicht
in en aanvaarding van vergankelijkheid? Maar bij de dood houdt het inzien en
aanvaarden op. Dus het zit vast aan de raket, de satelliet maakt zich niet los. Of
gaat het om inzicht en aanvaarding in het leven? Maar wie profiteert dan? Het
universum? Stoken voor de KLM, heette dat hier en daar wel eens vroeger, als je
de deur open liet staan. Tegenwoordig kun je de deur rustig laten openstaan, want
voor je zorgvuldig gemoduleerde zonnecelverwarming de weg heeft gevonden terug
omhoog - waar ze vandaan kwam -, via gipsplaat, steenwol, lateien, spouw, dubbel
glas is het alweer zomer. Onze energie is beter opgesloten dan onze ergste
misdadigers.
Maar deze omknelling van warmte speelt zich aan de overzijde van de rivier af,
in Schrijvers woning.
De grijshuid onder de kale wilg - fool on the hill, al is die heuvel in dit geval niet
hoger dan de opgespoten bagger, die hier ooit is achtergelaten, is zich nogal
onaangenaam bewust van het feit dat zijn reet verveent waar hij bij zit. De kou maakt
zijn gevoel diffuus; zo diffuus dat hij niet weet waar hijzelf begint en eindigt. Dat
vollige gevoel in zijn darmen, is dat niet een vollig gevoel in de grond? Die peristaltiek,
welke kant gaat die in wezen op? Zo voelt een regenworm zich, als een regenworm
een zich heeft. Denkelijk. De onderwereld schijt in de regenworm en de regenworm
in de onderwereld.
Terwijl hij op de regenworm contempleert klimt er bij zijn rechterhand één onder
het alweer halfvergaan wilgenloof vandaan. Wilgenblad behoort tot de snellere
vergaanders onder de bladeren. Een late rode regenworm, een ondergaande zon
onder de regenwormen. Roerdomp ziet in dat zijn vuile hand het instrument is om
deze worm vast te nemen. Hij doet het, de regenworm kronkelt een J, van Ja! en
R steekt hem in
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zijn mond. Hij heeft nog nooit een regenworm gegeten maar het schijnt erg gezond
te zijn. Hij doet een kauw maar de worm glijdt al naar binnen, een beetje gronderig,
vreemd genoeg ook een tikje zilt. Misschien had dit exemplaar een zeeslang in de
familie?
Geen verzinsels, R. Daar houdt je niet van! Het surrealisme, en het nog
goedkopere magisch realisme vind je afstotelijk, en meer dan een historisch nut
kun je in deze bewegingen niet zien. De hapsburgers moesten aan het schrikken
gemaakt worden, maar nu worden surrealistische werken verzameld door
eenhapsburgers.
R voelt, misschien omdat hij eindelijk weer iets binnenheeft, het vuur van de
revolutie in zich oplaaien.
Een verkeerde beslissing heeft een structuur. Als een arts bij een uitzonderlijk beeld
volkomen zeker is van zijn diagnose is het een verkeerde diagnose, ook al is het
de juiste. Dan is de arts aan de drank (of omgekeerd). Hij heeft ook een raar wondje
op zijn jukbeen, dat krijg je niet zomaar.
Schrijver heeft tegen een vriend, aan de telefoon, een beetje opgesneden over
een affaire met een meisje dat veel van hem hield. Hij heeft het gevoel dat alles wat
hij zegt verkeerd is gevallen, zijn woorden kwamen verkeerd aan, zoals een brado
verkeerd valt.
Een brado, een gerookte haring, is altijd een verkeerde beslissing. Je koopt er
drie in een plastic zakje aan een koude kraam van een hoestende dikke vrouw. Een
van die tranende steunzolen eet je meteen op. Je had trek maar het wordt meteen
afschuw. Net of er twee magen zijn, de tweede is altijd vol. Nummer een, die met
trek, blijft leeg, de haring propt zich in de volle zonder afvoer, de stinkende.
Als kind maakte R zich wel eens zorgen over de blindedarm. Child's wisdom had
it dat de blinde darm een vangarm was voor het onverteerbare dat men moest
slikken. Al het onverteerbare dat men moest slikken.
Het onslikbare dat men moet verteren.
Dus elk pindavelletje, de pinda's hadden toen nog velletjes, elk zandje in de
spinazie ging naar de blindedarm, die zwol en zwol, en knapte! Het bloed zou zwart
en traag worden van alle viezigheid, takjes zouden achter organen blijven steken,
stukjes glas zouden membranen doorsnijden: dood.
Brado nummer twee heeft hij door een salade gesnipperd, waarbij de kleine zachte
haringnaaldjes zichtbaar werden. Tomaten en Aceto Balsamico vermochten niets
tegen de verkeerde smaak en substantie, waarvan toch het hele verstand roept dat
het lekker is, lekker rokerig... maar R kokhalsde.
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Nummer drie is in zijn plastic zakje meegegaan met langskomende buurman. Die
is oud en had heel goed aan de brado kunnen sterven. Maar hij is ook wijs en heeft
vermoedelijk de brado een week in de ijskast laten liggen en hem toen weggemieterd
in de groene bak.
Nu moet de vergelijking herzien worden. Want de vriend aan de telefoon werd
niet beroerd van R's verslag. Het viel in een warm bedje. De vriend heeft een te
hoge temperatuur, en begrijpt in wezen niets.
Dus het aan-deze-vriend-vertellen zelf was het verkeerd vallende. Het beeld dat
deze vriend van R heeft bevalt R niet en hij wil dat wijzigen en gebruikt daar de
waarheid voor.
De waarheid omtrent de liefde mag nooit gebruikt worden om... hier denk ik even
na... voor wat dan ook.
De waarheid mag niet gebruikt worden.
R slaat zijn armen om zijn bruingrijze poten en steekt zijn snavel in de holte tussen
zijn dijen en buik. Op zijn halfkale schouders dwarrelen een paar piepkleine en
droge sneeuwvlokjes.
December heeft koud ingezet.
Een vogel houdt van zingen. R houdt van zingen. Hij wordt wakker met keelpijn en
zegt lange tijd tegen wie het maar horen wil (maar er is niemand in huis): ‘Had hij
toch keelkanker! bleek het toch keelkanker! Keelkanker! Jazekerkeelkanker! Zo
jong en keelkanker. Ik geef het je te doen. Keelkanker. Had hij me daar keelkanker!
Mooi dat het keelkanker was. Evengoed keelkanker. Zei je nou keelkanker. Dat hij
als eerste ging, dat had ik niet verwacht. Nee. Wie verwacht zo iets? Nooit niet
gerookt of niks. Slokdarm-, nee, keelkanker. O wat een schrik. O wat een schrik,
ook voor zijn omgeving. Ook voor zijn ouders. Die zijn er kapot van. Dat kun je
begrijpen. Hij kon zo mooi zingen. Een vreemde stem. Wel mooi. Maar nu het te
laat is begrijp je dat vreemde veel beter. Keelkanker, hè? Keelkanker! Al die tijd
keelkanker! Maar dapper doorwerken. Altijd moe, maar waarom? Nu begrijp ik het.
Daar, op zijn borstbeen, zat al die keelkanker. Zei je nou keelkanker? Ja precies!
Keelkanker!’
En zo voort. Als een vogel. Het hoogste lied.
Nu is er toch een slordige, de schrijver meldt alles waarheidsgetrouw, acht, of
overdrijf ik nu?, bladzijden niet opgeslagen door deze kutcomputer; en het procedé
een maand niet gevolgd.
Wat nu?
Schrijven zoals het hoort. Dat is: eerst in een schrift, dan nog eens in een schrift,
nog eens. Je de situatie goed voorstellen tot alles helder wordt. voorzichtig op de
tekstverwerker, uitdraaien, corrigeren, op de computer herbewerken.
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Oubaan
Het kleine meisje draagt onder de arm een groot, glanzend pakket. Ze huppelt over
de weg van de dijk omlaag het dorp in, lichtblauwe maillot onder zilveren winterjas,
naar een van de huizen aan de Kerkstraat, waar een vriendinnetje verjaardag viert.
Haar moeder volgt op een halve schrede. De pas is snel, de bruine paardestaart
wipt op en neer. Halverwege de bocht omlaag neemt ze het huppeltje van haar
dochter over. Ze huppelen naar beneden, vrolijk en geconcentreerd naar het asfalt
kijkend.
Hoog op de ladder in de kruin van de perenboom staat Willem Oubaan. De
langstelige snoeischaar glijdt zonder geluid door het slappe vlees van het waterlot,
als speren vallen de rechte takken omlaag. Sommige blijven rechtop in de natte
grond staan.
Ja boom, jij bent ziek, er is iets met je.

IJlroman
Februari. Ik neem de draad op, de vogel (R) keert terug... weer ligt er sneeuw... het
arme dier is gaan sterven. Misschien zie ik het nog jaren lang tegenover me,
kruipend, gaand, vissend, parend misschien. Maar het besef dat hij een damp is,
een wolk, heeft hem al gedood. Besef doodt. Hij is nog even intelligent als hij was,
of tenminste bijna. Maar die intelligentie heeft hij als een grote zoeklamp op de
intelligentie gericht...en kortsluiting. Twee wolkjes rook... het valt uiteen.
Niets ernstigs.
Niets moois.
Het is als donker worden... De dagen zijn zo onvoorstelbaar mooi, torens en legers
en kuiven en slingers wolken in alle kleuren en tinten, het water een stad aan kleuren,
gepoetst als de nieuwste auto en daarvan het nieuwste en dan nog eens veel
daarvan, tegen de avond verduisterend, en aan de overkant scharrelt hij nog. Hij
laat zich voor de grap verjagen door fazantenhaan, kippenhok.
En er blijft iets van hem achter op de plaats waar hij zich laat verjagen. Ja, dat is
poep ja. Maar het is meer dan dat, een schaduw, en waar hij nu is laat hij ook een
schaduw achter, en het wordt een heuvel van schaduwen, en de boom waar hij
onder zit en graag in slaapt wordt een berg van schaduwen.
Hij heeft zich altijd voor genealogie geïnteresseerd maar nu weet hij niets meer
van zijn voorouders, voorhouders.
Het arme, want geen geld hebbende, dier.
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***
Teleurstelling over het kwijtraken van groot deel van zijn ijlroman en depressiviteit
volle mep hielden Schrijver lange tijd van de speeltafel. Maar nu is het weer aan de
kale vogel om teneergeslagen te zijn. Hij is er erger aan toe dan voor de drie
sterretjes *** De trek heeft geen soortgenoten gebracht maar parasieten en
schimmels. Zijn huid had in de winter de gekloofde structuur van olifantsdij of -zij,
wat zeer tegen zijn schaal was. Maar in de kloven zijn schimmels gaan groeien en
gloeiende plekken zijn ontstaan op de heuvels. Veren zijn gebroken of uitgerukt.
Ach wat een gezicht! Zachter dan suède, vuriger dan Mariah Carey, maar dat ben
je al gauw dit is geen sterk beeld, alle lijnen gebroken; hij ziet eruit als een
stealthbommenwerper, ook neergeschoten nog onzichtbaar.
De boom is bijna door hem heen gaan groeien, zeearend (vliegende deur) heeft
van hem gegeten toen hij bevroren lag. Nee was het maar waar van die arend; het
waren muizen.
In, ja, waar was het, het natuurgebied De Blauwe Kamer of zoiets, komen teveel
Heckrunderen die in het kader van zelfregulatie sterven van honger bij de winterdag.
Dat gaat in een paar uur, en dan kukelt het kolossale beest op zijn zij en huplakee
dood. Maar R die door meer plagen is bezocht dan alle Heckrunderen en hun
oerosvoorbeelden bijeen kruipt nog, zwalkt nog, denkt nog. Een passant zou hem
niet opmerken als de enige roerdomp in heel oost-onleesbaar-gemaakt-inverbandmet
privacyoverwegingen, zelfs een ervaren vogelaar niet; een ontstoken schoenzool
met een flard suède er nog aan; achtergelaten door een haastige stroper/verkrachter;
want de politiehelikopter nadert!
En heel de natuur bloedt weer uit al zijn terugkeerwonderen, want het is voorjaar!
Vorig jaar? Nee toen was het ook voorjaar maar nu weer. Wat voor weer? Natter,
grijzer, kouder dan vorig jaar. Had R toen een nest? Als hij het zich zou herinneren
zou het zeker een mislukt nest zijn geweest, met vierkante eieren en koekoeken en
griffioenen als gebroed, geen eerlijke domp zelfs geen ringslang.
De boom in de harde wind. Al zijn takken zijn nog dun. Er gaat een kraai in zitten,
op slechts één van de takken. Die begint zich door dat onverwachte gewicht zeer
tegendraads op de wind te bewegen. Als zijn collegatakken naar links stijgen zakt
hij naar rechts. Als ze naar voren zwenken, zijgt hij naar achteren. De kraai krijgt
klappen, maar het is een doorzetter en een volhouder en een overmijnlijkmentaliteiter.
Hij zal trots beveelt het een ogenblik in de avond afwachten tot de wind een fractie
minder hard waait voor hij wegvliegt. Zo geeft zelfs de regen-
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worm de natte grond een lesje door links te buigen en niet rechts, het stekje door
hier zijn kop op te steken en niet daar. Alles wat er is corrigeert heel de rest en geeft
het een lesje dat het heugen zal. Althans wat alles wat er is betreft.
In een opschrijfblok komt S deze aantekeningen tegen:
Verbergen - klein/groot liezen & reet
R klein t.o.v. hemel en horizon
Voeten - weinig doorbloeding wegens vogel
iets naar buiten snijpunt +- ? ziel (onleesbaar)
naar binnen keren door sneeuw +- boom
pupillen
longen zwemles.
Wat bedoelde ik hier? Heb ik het uitgewerkt in het stuk dat ik niét kwijtraakte? Ik
mag niet kijken. Vaag weet ik nog dat ik er veel ideeën bij had. Wat is het toch
belangrijk aantekeningen te maken en te schrijven. 99.9% vergeet je.
Die eerste regel ging mijns inziens over verbergen, het gevoel verborgen te zijn.
Dat je iets van een bepaalde factor groter nodig hebt om je in te kunnen verbergen.
Dus een muis kan zich onder een blad verbergen, en een laten we zeggen apengroep
in een bos bv., maar een berg kan zich niet verbergen onder de hemel, en een zebra
al helemaal niet. En R ook niet. Als hij die duffe - ik bedoel qua takken weinig
boeiende - boom niet had zou er waarschijnlijk niets zijn dat hem veiligheid bood.
Maar longen zwemles... wat mag dat betekenen?
Hij hoeft de gruwelijke show van de gruwelijke mannen Freek de Jonge en Herman
van Veen niet te zien. Hij lijkt zelf wel iets op Freek de Jonge. Net zo'n
ouwedomineesgezicht als de minister van gevoelsmensen grauwe ambitie, en
dezelfde legedoppenblik, maar hij, R, weet het niet. Weet F het wel? Ik weet het
niet. Wat is bewustzijn? Roerdomp heeft nog nooit over deze interessante vraag
nagedacht. Hij heeft nog nooit over deze interessante vraag na kunnen denken
omdat hij daarvoor de gereedschappen mist, de familiejuwelen mist, de eerbaarheid
mist, en dat maakt zijn leven een stuk minder interessant. Dan wat? Dan het zou
kunnen zijn. Maar dan was het een ander leven. Kijk dat bedoel ik.
De minister van wat we allemaal met elkaar zoals we hier bij elkaar zitten vinden
leidt een afgezet bestaan achter mijn televisieruit. De overkant van de rivier is net
zo donker. Donkere natte giftige bagger waarin oorlog gevoerd wordt tussen vormen,
gestalten. Als je denkt dat het
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vast erger is, is het nog erger. En zelfs dat niet.
Vannacht wordt het een graad of twee, zo koud dat R in zijn slaap met de tak
waarop hij zit zal vechten, en zo bitter zijn snavel in de gele schors zal zetten dat
hij morgen, bij het ontwaken, de scherpe zijkanten nauwelijks uit het hout wrikken
zal kunnen en hij zal niet weten wat er gebeurd is. Een koude bui zal geen verlossing
brengen en hij zal de hele dag druipend neerzien op zijn doodgeboren broedsel.
Doodgeboren is in de vogelwereld ongeboren. Volmaakt liggen de koude eieren
te wachten op een jongere dag. R's broedverleden is zo rond en glad als die eieren;
hij weet niet wie ze gelegd heeft, wie ze bevrucht heeft, wie er voor aansprakelijk
is dat de vogel is gevlogen, maar hij weet ook niet of het nog gaat gebeuren en wat
dan.
Kosovarium. Bij de schildpad heeft men een gemiddelde snelheid van 0,221 km
per uur gemeten, maar ook een leeftijd van pak'em beet honderdtachtig jaar.
Rudermann zit stiller lang. Als hij zo doorgaat gaat hij de Franse tijd nog niet
meegemaakt hebben.
R is in staat het geluid van een orgelpijp te maken; het is in de wijde wijde omtrek
te horen; dat is een van de insignia van zijn soort. Hij is echter een vrije roerdomp
en verkiest een verborgen levenswijze te paren aan een zwijgzame houding. Vrijheid
leidt in zijn geval tot niet bestaan in de ogen der mederoerdompen en der mensen.
Is dat niet bestaan? Hoe roerdomp is een roerdomp waar niemand van weet? Hoe
mens een mens?
Bestaan bewustzijn bestaan bewustzijn bestaan bewustzijn. De golfjes van de
rivier zijn rare spiegeltjes. Het tv-scherm hier bij mij is een werkelijkheid van maar
een paar micron dik. Daarop reageren de Freek de Jonges dezer wereld en daar
om heen is alles voos. De tv-oorlog reageert op de golfjes en de lucht als graaf
Dracula op een paal door het hart: hij valt (met een zucht van verlichting) voor de
ogen der ontzette beschouwers tot bloedige modder en dan tot stof uiteen. Uiteen,
uiteeeeen.
Beschaamd slaat R een poot voor zijn snavel. Was dat zijn loeien? Of de claxon
ener vrachtwagen op de snelweg ter anderer zijde van het vogelbroedgebiedje?
Cloacaaaaa!
Roerdomp sleept met zijn poot, zijn vleugel, zijn andere poot, zijn tweede vleugel,
zijn snavel, kop, hals en romp. Totaal bemodderd en benat, te lamlendig zijn veren
te poetsen.
Hij kan niet glippen!
Een gezonde vogel glipt onder de lucht door, tussen de takken, langs
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plassen, in en uit gezinnen en eierverantwoordelijkheden, drangen en driven; maar
als je een afslag hebt gemist of oud wordt, een aangeslagen ‘langzaamste bokser,
altijd genoeg tijd voor de tegenstander’ zegt Nachoem Wijnberg, dan wordt elke
beweging moeite, zelfs de ademhaling doet pijn. Moeite; rijstebrijberg dooreten; en
als je goed bent, gezond, dan glip je, dan dans je, dan vind je, dan heers je, dan
vind je, vind je, krijg je...
R heeft wel eens zijn lot enigszins gekeerd door te gaan snuiven, sneller en dieper
ademen, marcheren, en opeens ging de snavel de veren in: poets! Hap! duik, vind,
eet! Glip!
Twee Duitsers waren aan het vissen in een bijna compleet tentje. Ze lieten wormen
achter, een maaltje voor R. Maar hij had liever zelf gevist. Natuurlijk!
Schelle zon en felle wind. Daar komt de ekster goed in uit, met zijn lange metaalstrip
als staart, zijn blauwige veren en zijn borst witter dan het witst papier.
Hij heeft zijn zwarte kraaiebek zonder omwegen in R's ei gestoten, het ei dat de
griffioen inhield. Die staat niet meer op, de ekster is een harde, R kan dat wel
waarderen. Dat hij niets warms meer heeft om op te broeden verontrust hem niet
meer dan al het andere.
Vreemd dat er niet meer eksters zijn.
Vreemd dat er niet minder eksters zijn.
De ekster is geen groetend dier, hij vliegt bij R langs alsof hij in de auto zit. De
ekster.
Een zee van wolken, schuimgolfwolken.
Koud voorjaar.
Koud maar helder, begin van de meimaand. Legeneimaand. O! Ja! Als je dat allemaal
wist. R is naar de sluis gevlogen. Eigenlijk klom hij bij een kippenwagen, die naar
Duitsland ging, achterboven en spreidde zijn vleugels. Maar goed hij noemt dat
vliegen dus ik noem dat vliegen. Ben ik een vogel of een beschrijver van een vogel?
Het was wel koud en de flarden vlogen ervan, oude stukken bont en aangekoekt
haar en modder, alles van de winter. Het kon nog veel naakter en ontstokener, en
Roerdo was vrolijk en zong de hele vijf kilometer lang: ‘Bietencampagne, bieten
kamp an je.’ Waarom wist hij niet.
Om zijn plusminus twee centimeter diametrale nek - maar er kan een vis door slingerde een mottige verrekijker met een melkige en een gebarsten lens. Want R
ging vandaag als enthousiast vogelkijker. Iemand bezwaar?
Op het wad aangekomen bespiedde hij van veilige afstand de brandgan-
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zen die graasden, hij verkneukelde zich over de grote karekiet, die had hij bij hemzelf
niet. De zwarte ruitertjes staken hun snuitjes in het slik. Hij bespiedde van veilige
afstand, onder dekking ener rietkraag, en waagde zich later nog op het dak van een
vogelkijkhuis. De kijker hielp niet veel en werkte zelfs danig tegen, hij keek de hele
tijd tegen een gele amoebe met een zwaard in zijn handen aan; maar het wás een
kijker-beter-dan-niets vond R. Lang geleden gevonden. Nog langer geleden verloren
door een veldbioloog van de Rijksuniversiteit Groningen of misschien nog erger:
door een Duitse Grüne Polizist met moord in't zin. Vuile handen. (Hij was gemaakt
door Zeiss Ikon, hoelang maakt Zeiss Ikon al niet kijkers? Voor Hitler? Voor Wilhelm?
Voor Bismarck? Anthonie van Leeuwenhoeck? Shakespeare? Arsist formerly known
as stofanes?)
Men zou kunnen zeggen: waarom moet een roerdomp zo omzichtig doen?
Brandganzen kijken er niet van op wanneer er zo'n vogel tussen hen in staat. En
de zwarte ruiters zouden gewoon doorgaan met scheermessen openklappen en
minuscule - niet miniscule - krabbetjes. Ze zouden hooguit denken: wat een vieze,
deze.
Maar R was hier op deze vroege meimaandochtend als ander. Ander zijn is het
begin van alle onnatuur. Toerist zou je ook kunnen zeggen. Schuw, dat zou zijn
eigen woord zijn.
Het wad bevat vele landschapschildwantsen. Ieder ogenblik duikelt het licht naar
het verleden en neemt de toekomst over en de oude plaats wordt niet meer gekend.
Ik weet niet of de Dollard wel tot het wad wordt gerekend eigenlijk. Maar iets anders
weet ik wel, daar hoef ik geen atlas voor in te zien: op de slikvelden kun je wel
doodgaan, en ook heel lang leven, maar niet oud worden. Daarvoor verandert er te
veel. In het water ligt geen kader.
Ben ik duidelijk?
Ja, volkomen.

Oubaan
Het kleine meisje draagt onder de arm een groot, glanzend pakket. Ze huppelt over
de weg van de dijk omlaag het dorp in, lichtblauwe maillot onder zilveren winterjas,
naar een van de huizen aan de Kerkstraat, waar een vriendinnetje verjaardag viert.
Haar moeder volgt op een halve schrede. De pas is snel, de bruine paardestaart
wipt op en neer. Halverwege de bocht omlaag neemt ze het huppeltje van haar
dochter over. Ze huppelen naar beneden, vrolijk en geconcentreerd naar het asfalt
kijkend.
Hoog op de ladder in de kruin van de perenboom staat Willem Oubaan.
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De langstelige snoeischaar glijdt zonder geluid door het slappe vlees van het waterlot,
als speren vallen de rechte takken omlaag. Sommige blijven rechtop in de natte
grond staan.
Ja boom, jij bent ziek, er is iets met je. Misschien is de grond te nat of lekt een
rioleringsbuis zeep. Of drukken jouw meer dan honderd jaren op je merg en
spinthout? In elk geval is zoveel opslag niet normaal.
Oubaan laat zijn besnaveld werktuig rusten om zijn adem terug te krijgen. Die
verlaat hem - hij is nu tweeënzeventig - steeds eerder als hij zich inspant. Zonder
geluid sluipt wat hij nodig heeft weg, hem achterlatend met wat hij niet kan gebruiken.
Hij ziet door zijn venster van vorkende takken uit over de groene en bruine kavels.
De hemel is waterig grijs. Maar boven de varkensmesterij aan de horizon staat de
zon als een parel, legt zachte kleuraccenten op de goten, de lage loodsen, de
populieren in het rond. Auschwitz ligt er mooi bij vandaag.
Oubaans gedachten zien achter de lage donkergroene muren de blote, voor het
ongeluk geboren varkens over roosters struikelen, elkaar omhelzen, bijten. Ze
zouden hun klacht naar de hemel richten als ze wisten dat die boven de verlichte
nok van de hel bestond.
(Gedachten gaan door muren maar verliezen daarbij alle kracht.)
In het dorp onder Oubaan beweegt niets op deze februarimiddag. Alleen de
moeder en het meisje huppelen langs de steeg naast het slootje. In heel de natuur
zijn ouderdieren grote jongen. Ze erkennen dezelfde wereld, luisteren naar hetzelfde
geruis in de struiken, lopen op dezelfde muziek. De reekoe en haar kalfje, ze zijn
zusters vanaf het begin.
Vanochtend is hij wakker geworden met een droombeeld. Een hagedis lag bovenop
een tweede, die hij met zijn klauwen omklemde. De onderste was dood, zoals men
dat in dromen weet, de bovenste leefde. Toen Oubaan er in het ontwaken over
nadacht meende hij zich te herinneren bijna hetzelfde in werkelijkheid gezien te
hebben. Lang geleden, aan de kant van de weg van Ras el Ma naar Télagh had
het lijk van een leguaan gelegen. Van het lichaam, een paar dagen eerder
vermoedelijk door een vrachtwagen platgereden, was niet meer over dan een
donkere vlek in het zand. Alleen het kopje was er nog, wit uitgeslagen, als bestoven
met kleine puntjes, de oogjes waren verdwenen. Maar daarbij hield een grote
zwartgroene leguaan de wacht. Het reptiel zag Oubaan knielen, zijn historie-ogen
volgden zijn bewegingen. Maar pas minuten later kwam de gedachte in hem op zich
te verwijderen. Nu eens de poten aan zijn linker, dan die aan zijn rechterkant
strekkend bewoog hij zich in de richting van de struiken.
Weer valt een speer omlaag, blijft trillend in de natte klei staan, een
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nieuwe boom. De volgende wil scheef in een lager takkensysteem blijven hangen.
Oubaan moet zich rekken om de onwillige los te maken. Hoe komt het dat hij weet
dat hij onbelangrijk is? Vroeger was dat anders. Maar hij kan zich niet herinneren
dat het besef zich in hem ontwikkelde. Nee, het was geen ontwikkelen, maar eerder
te vergelijken met een regenbui. Een druppel zeker weten, nog een... twee, drie
tegelijk, en het werd regen.
Zijn geheugen ontwaakt aan het vallen van een druppel. In de winkelstraat, het
is een gure dag, op elke hoek koude wind. De paarse en witte hoofden van het
winkelend publiek. ‘Poster, 20 bij 30 centimeter, 49 cent’ zegt een stoepbord van
de fotozaak. Aan de overkant klinkt uit de luidsprekers van de Free Record Shop
een hartritme waarnaar geen pas zich richt; het hele beeld is één struikeling. Daarin
ziet Willem Oubaan plotseling alles even groot, zichzelf niet groter. Alles is even
koud, hij is niet warmer.
Precies zo'n druppel: achter in de wagen van zijn oudste zoon, kleinzoon op
schoot. Ze rijden langs een lange rechte vaart. Aan de overkant ligt een
witgeschilderde schuur - TAPIJT HAL. Op de parkeerplaats staat een grote
bestelwagen. ‘Pau!’ Kleine Bengt wijst. Peuters overstrekken hun vinger bij het
wijzen, ze wijzen altijd te hoog. ‘Pau! Pau!’ Zijn moeder draait zich vanaf de voorbank
om, kijkt vorsend toe.
‘Hij is momenteel weg van vrachtauto's.’ De druppel valt, alles is als Oubaan,
even warm, even donker: de vette rug van zijn zoon, de hals van zijn schoondochter,
de schaduw van Nettie, zijn vrouw, naast hem op de achterbank, de knie van Bengtje,
pijnlijk in zijn dij. Het vlot van de Medusa, berg van gedoemd vlees, vaart de tapijthal
voorbij. Nee, zo somber is het niet. Het is ook niet goed. Het is het geval.
Beneden in de tuin, in de schaduw, gaat de schuurdeur open. Nettie brengt haar
hand boven haar ogen en kijkt naar hem op.
‘Het is half drie niet half vier.’
Een takje naast zijn hoofd hindert hem in zijn bewegingen. Hij knipt het af met de
kleine schaar, die hij in zijn broekzak heeft.
‘Willem, op de rouwkaart stond half drie, niet half vier. Het is maar goed dat ik
nog even keek. Je moet je verkleden.’
Alles is in verandering als Oubaan van de ladder daalt. De horizon stijgt als een
vloedgolf, iedere vorm in de tuin verandert spectaculair naar de bekende toestand.
De aula loopt leeg, op het witte grind formeert zich de stoet. Nettie heeft zoëven
Janneke ontdekt, die ze kent van de leesclub. Samen speuren ze naar literaire
beroemdheden. Die sombere figuur met die duffelse winterjas zou Jeroen Brouwers
kunnen zijn. Maar volgens Janneke is
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hij in het echt dikker. ‘Dikker dan deze meneer?’ fluistert Nettie verbaasd. Maar die
man met dat witte piekhaar, dat is beslist Rutger Kopland. Hij neemt afscheid van
de uitgever, die in de aula sprak. Daar loopt hij, met zijn rossige vrouw of vriendin
naar de parkeerplaats. Hij strompelt een beetje. Zou er iets met hem zijn?
Intussen begint de kist met zijn rafelige inhoud - in het dorp klinkt in elk verslag:
hij is door de gehaktmolen gegaan. - de andere kant op te gaan, naar het achterste
van de drie paden die parallel over het kerkhof lopen. Achter de licht schommelende
kist, aan het eind van de optocht, denkt Oubaan opeens terug aan de trein naar
Oran, zowat vijftig jaar geleden. Door de ruit in de voordeur van zijn rijtuig en het
schuddend achterraampje van het volgende ziet hij twee Algerijnen vurig
discussiëren. Ze raken elkaar aan waarna hun hand wijd open springt alsof op de
ander stroom staat. Een van hen is in boernoes, de ander draagt europese kleding.
Ze moeten flink tegen elkaar schreeuwen, Oubaan ziet de aderen in hun keel zwellen
als ze aan het woord zijn. Door de oorlog ontbreken in elke wagon wel een paar
ramen, het is ook bij hem een hels kabaal. Maar ook lawaai kan slaperig maken,
en daarbij de wapperende zoele tocht, zijn ogen vallen dicht...
Na enkele seconden of minuten wordt hij gewekt door een paar felle tikken op de
wand naast en achter hem. Even kan hij zich niet oriënteren, de passagiers in zijn
compartiment hebben zich op de grond laten vallen als ongesorteerd wasgoed. De
arabier in het voorste rijtuig zit Oubaan versteend aan te kijken. De ander, die met
de witte colbertje, is verdwenen, maar langs het voorste ruitje druipen drie, vier
spatten bloed en nog iets anders, trager dan bloed.
De opstandelingen hebben de machinist niet geraakt, de trein stopt niet, Oran
wordt bereikt.
Later is Oubaan over het incident gaan denken alsof er een bestemming in werd
uitgedrukt: hij, Oubaan, was aan de dood ontsnapt om iets te verrichten, tot stand
te brengen. (Is het iets geworden?)
Nu, achter de kist van de zelfmoordenaar, herinnert hij zich - of meent hij zich te
herinneren - en vergeten was hij het nooit - wat zijn eerste gevoel was toen de
arabier hem met wijdopen ogen aanstaarde; voor de schrik kwam, de activiteit. Een
verdriet zo wijd als de zee. Niet om het slachtoffer, niet zo persoonlijk, niets
persoonlijks. Een verdriet zo wijd als de zee.
Om hoe dun de mantel is die beschermt tegen het niets.
De drie grindpaden, twee aan de zijkant, een door het midden, de rij hoog
uitgegroeide eiken om het hele terrein heen, en bijna achteraan in het midden de
beuk met de lage stam en takken van wel tien meter wijd. Op een luchtfoto, zo stelt
Oubaan zich voor, zou het kerkhof zelf
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eruitzien als een graf met twee zerken, met de beuk als bloemstuk aan het
hoofdeinde. Twee doden van honderdvijftig meter lang, een man en een vrouw...
Een mantel die niets beschermt tegen niets.
O, dood. Alles vormt u. Alles vervormt u. Alles heeft uw naam (op de lippen).
De tweeënzeventigjarige Oubaan, die soldaat is geweest, uw soldaat, die mensen
heeft gedood en kinderen gemaakt, wiens hart tweeëntwintig miljard maal klopte,
die vier miljoen kubieke meter van de lucht die ons omringt heeft binnengezogen
en teruggegeven, verlangt naar u.

IJlroman
Derwaarts. Herwaarts. Derwaarts, herwaarts. Derwaarts, herwaarts. Zuswaarts,
zowaarts. R heeft precies die ontstoken ogen waar een roerdomp van de uitstervende
soort het zo uitstekend mee kan doen. Hij weet niet dat hij uitsterft, hij weet niet dat
hij roerdomp is, - nou ja een beetje - hij weet niet dat hij een voor R's gezegende
leeftijd heeft. Hij weet niet dat hij nooit meer een nestje eieren tot wasdom zal
brengen, maar dat is iets wat ik ook niet weet (dus skip it). Maar hij heeft wel een
flinke ontsteking, vleesboom en fistel tegelijk in en aan zijn cloaca, waardoor zijn
zak, die bij vogels zeer intern is, jeukt als een gek, en zijn peuk, die bij vogels boven
de zak in het onderlichaam is gelegen, nog meer. En hij zou zich wel in het
prikkeldraad willen storten om zich te krabben. Kijk daarvan is hij zich toch weer
wel bewust. Bewustzijnhersens zijn gewond ik bedoel gevormd door pijn, door de
evolutie heen. Pijn en jeuk zijn de grootste problemen, ik bedoel door de evolutie
heen. Alle bewustzijn is pijn, maar pijn kun je lekker vinden.
Maar nu is het mei en de toppen van de bomen en het koolzaad buigen zich
herwaarts, derwaarts, herwaarts, derwaarts op de wind. Allemaal synapsen, uiteinden
van zenuwen naar nergenswo. Meten, reageren, sidderen, voortplanten zonder pijn
of jeuk. R zou ervoor tekenen. Maar kijkt hij wel goed uit zijn ontstoken dikke doppen?
(Ik heb even een blik geworpen op de regels van het procedé. Het echte
doorratelen lukt niet meer... Word ik langzamer? Preciezer? Misschien wel minder
gedeprimeerd? Is dit nog wel ratelen? Ratelt mijn degen nog wel langs de
kilometerpaaltjes van de weg naar Moskou als langs een hek? Ben ik de koerier
van de tsaar nog wel? Ben ik u, Fokkelien, wel waardig?)
In de verte rijdt de trein.
Nooit waardig geweest. In een raar stel hersenen vind ik mijzelf bad
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news for women. En dat signaal komt niet uit het hersengedeelte dat gewend is zich
te vergissen. Het is het soort hersens dat wij gemeen hebben met koolzaad en wilg
en golfjes van de Westerwoldsche Aa. Die spiegelen R zoals hij is, met inachtneming
van breking en lichtverlies.
Alles waarheid.
Slecht nieuws... melaats! melaats!
De R heeft hoofdpijn van de vele verstoringen in zijn Vogelbroedgebied. Er zal dit
jaar wel weer niets komen van voortplanting. Hoogstens zal hij een koekoeksei
uitbroeden, of een kalkei, of een fazantenfantasie het leven doen zien. De ene
verstoring is het va et vient van schapen. Geschoren, ongeschoren, grijs van de
modder, lammerend lamenterend, lamenterend lammerend. R is verliefd op Dette
Glashouwer.
Een andere verstoring is die van de vissers. Er zitten er nu twee, een wil steeds
maar praten op een sterk anekdotische manier. De menselijke stem doet pijn aan
R's hamer en aambeeld, begrijpt dat niemand dan? En die ruwe gebaren van die
armen die uit dat zondags vestje komen - want het is zondag, godbetere het. Verstje,
versterkinkje. Kerkgang. Kerkgang ho maar.
Maar de andere visser laat de ene maar lullen; daardoor lijkt hij ouder. Vissers
deugen niet. Al de tijd dat onze vrienden vissen en daadwerkelijk iets vangen ook
nog van tijd tot tijd, lullen en vangen, lullen en vissen, kan R zich bezwaarlijk aan
de oever vertonen in verband met verregaande schuwheid, swingende schwungvolle
schuwheid van de roerdomp, die hem eigen is en aangeboren. Als loopvogel - op
zondag is hij loopvogel - komt hij niet ver, dus hij kan moeilijk even naar de
nabijgelegen wadden om daar vanuit een vogelkijkhut naar vis te speuren. Scherpe
ogen genoeg, maar geen vleugelatuur om het te dragen. Honger lijden, of vis uit
blik dus.
Maar meestal zijn de vissers na elven wel weg, dan kan R zich, met
verontwaardigde blikken de sjaope op afstand houdend, in het water begeven en
wat lamlendige siësta-vissen, die nauwelijks voedingswaarde hebben, naar binnen
foerageren.
De zondagse-vestvisser maakt zich gillend vrolijk om een groep schapen die
serieus naar hem komt kijken. Hij is een zachtaardig iemand. R heeft nooit geweten
dat zachtaardige lieden ook vis eten. Maar dat schijnt toch het geval te zijn. R dacht
dat er iets scherps in vis zit, dat de eters scherp maakt, en iets groens in gras, dat
de eters fris maar bang maakt. Zoals de schapen. Maar misschien eet de visser wel
geen vis. Maar schapen. De schapen kijken met zijn allen naar hem alsof een
collectieve blik indringender is, en alsof ze daardoor antwoord kunnen krijgen op
de vraag: eet hij vis? Of ons?
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Het onaangenaamst is het voor R als er geen vuiltje aan de lucht is. Alles bloeit en
is vrolijk, en Roerdomp lijkt wel een uitdrukking van iets dat niet bestaat. Er is niets
waarmee men zich in perioden van voorspoed kan verbinden als men een lelijke
huid heeft en als klagen het enig ware talent is. R heeft altijd de toekomst om over
te somberen en zijn verleden om geen hoop aan te ontlenen, maar hij voelt zich
daartussen ingesnoerd als een ouderwets verpakt snoepje in glimpapier gedraaid,
in een onaangenaam glanzend heden.
Want zijn buikje is betrekkelijk vol (en staat dientengevolge als een ballon zo
strak), de balts kalmeert, zijn huisdieren liggen rustig in de hangmatten zijner
huidplooien, zijn ontstoken ogen zien geen kwaad, zijn amygdala scheidt
soeshormonen af, zodat hij soest. Wat is het laag om daarachter onrust te laten
bestaan!
Een vrouw werd aangevallen op een terras door een fietsendief, maar de mensen
deden niks omdat ze dachten dat het een theatergroep was met reality-theater...
ergens waren camera's. Zo zoekt ook de sombere R wanhopig een raison d'êttere
in de voor hem gevangenis van het geluk.
Voor mij valt het niet altijd mee R te onderscheiden tussen het hoge gras, en
temidden van de steeds hoger opschietende distels en stekelen des velds. Maar
als ik mijn ogen sluit en diep inadem, dan wordt mijn ziel getrokken naar dat bolwerkje
wanhoop, dat nu zelfs tot achter zijn huid, huidigheid, achter het glinsterend pantser
van opgewekt lentedom is verdrongen. Wij bidden beiden tot de God van de
Vernietiging, Heer Shiva, dat hij ons verlossen zal van ordening en schepping, of
ons anders uit zijn dienst wil ontslaan.
In de computer waarop ik dit alles schrijf is een onaangenaam ogenblik van uitstel
geslopen, naar mijn idee manifesteert het zich elke tiende minuut aan het eind van
de zesde minuut, waarbij het ongeveer tien seconden aanhoudt. Maar dit heb ik
geschreven in diezelfde minuut, en de cursor heeft niet stilgestaan, ik heb niet tot
bezinning hoeven komen, de voorhang is niet gescheurd, de doden zijn niet
opgestaan, het is lente gebleven, de computer heeft zich hersteld van zijn kwaal,
maar nee, in mijn huis en wond lichaam herstelt men niet waarlijk oprecht en zonder
ontstoken littekens of relaps. In dit lidteken zult gij overwinnen.
Danku.
Ik voel mij even heel dicht bij R staan, hoewel ik niet minder van hem walg dan
gewoonlijk. De driehoek van Heider...
R voelt zich nu, terwijl machtige wolken boven hem zich formeren en breken en dan
besluiten hand in hand naar Duitsland te stormen, zo dat hij van vorm kan
veranderen, en bijna zonder het zich te realiseren ver-
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andert hij in een vingerhoedgrote dop van iets, blauw plastic met een staartje
verzegeling, zo ligt hij onafbreekbaar in het malse gras en toch verandert hij in een
druppel en die druppel krijgt acht pootjes en een kop waarmee hij een hapje eet
want veranderen kost veel energie. Pop zegt R en hij is een pop, hij verpopt en
wordt verpot en is een kleine karekiet die het even niet meer ziet zijn riet is hem
voor de voeten weggemaaid. Verdrinken ligt te zeer voor de hand maar hij is al een
vis een zieke vis die loom, half op zijn zij een slag in de rondte maakt en daar is hij
een wieling bij de schroef van een pleziervaartuig met vier dronken roodverbrande
mannen aan boord die even iets uittesten. Je bent maar even in deze vorm het is
te groot voor R als schip met bemanning naar het verre Winschoten terug te varen,
klein is veel meer zijn pakkie an en hij valt van boord als lege fles en naar adem
snakkend en zinkend bereikt hij de oever. Voor uitblazen is niet veel tijd want
brandnetel wacht hoog op de oever met alle brandnetelatuur en égards wordt hij
opgenomen in de gemeenschap van wat iedereen wordt en waar de nachtegaal
broedt. Jazeker die kleine prachtzangelaar die achttiendeeeuwers op het schild
hesen is begonnen als brandnetelasylist. Laat iedereen maar naar Nederland komen
ik rook rustig mijn pijpje achter het huis in het schone grind en ik schud mijn hoofd
wel en mijn graf wordt wel geruimd na een jaar of tien. Want Nederland is vol,
grafmatig gezien natuurlijk. Een werkstudent graaft me op; van dit werk hoef je maar
weinig te werken wegens de goede betaling. En dat is precies waar de werkstudent
op mikt. Ach werkstudent, jij met de wijsheid in pacht, weet je niet dat je
Roerdompjaren al bijna begonnen zijn en dat je de verandering in de dop van een
fles gif bijna als een bevrijding zult ervaren? Je hebt teveel doden gezien toen je
hart en je geest nog in het vet zaten.
Midzomer en R ontwaakt uit een lange slaap tussen dag en nacht bij het hek
blatende, rouwende schapen. Schapen die hun kinderen en gelieven kwijt zijn, zo
hulpeloos dat je er met een bloedig zwaard op zou willen inhouwen. Maar R zien
ze nauwelijks met hun door domheid en verdriet verblinde ogen en hij moet danig
oppassen niet het slachtoffer te worden van hun rouwend omgaan. Hij haast zich
naar het hek en observeert vandaar de bijenkorf. Bijen trekken R zeer om hun
bedrijvige aard, en de jeugdverrekijkermanier - wat is dat? een televisieprogramma
van weleer - waarop zij de richting van de honing door een dans ten opzichte van
de zon aan hun collegawerkbijen wijzen. R meent wel eens twee bijen te hebben
gezien waarvan één een pootje ophief en de ander knikte en in de aangegeven
richting vloog, maar dat kan ethologisch wel heel iets anders betekend hebben.
Meeuwen die met hun hoofd in de teerpot zijn geweest komen inspecterend langs,
de schapen
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op de dijk roepen hen rouwend toe. Wil jij niet zijn mijn lammetje, al zijn je voorpoten
wat wijduitstaand en is je wol wat glad en verwondt je snavel mijn uier? Want ik kan
niet zonder lammetje. En jij? vragen ze R. R kiest een flink schaap uit maar het
bloed en de melk smaken hem niet en het moederschaap ziet ook wel in dat R
emotioneel karig is. Lile;emn: deze letters heb ik getypt zonder kijken om een
vrouwtje voor Roerdomp te vinden, een schaap dat ook vis lust, en dat hij toegewijd
kan zijn. Als Lile;emn haar naam is, moet ze wel blond zijn. Nee, donker of bruinig
kan ook. Ook grijs kan. Maar aan de lichte kant. Niet zwaar niet donker. De
bessenstruiken worden gerooid door wijduite machines. Het hooi is van het land, R
heeft een nacht boven in de hooischuur doorgebracht de mijten kropen over zijn
sidderende lichaam hij was helemaal gek van de warmte, oogstfeest oogstfeest.
R heeft altijd, honger is het niet, het gevoel dat iets meer buiten van binnen zou
bijdragen aan een evenwicht, en nu staat hij naast de weg en tuurt naar een droge
bruine kikker die zijn kant op komt. Een truck met oplegger, een doorzichtige
goochelgrap, nee een reusachtige grap, die iets vervoert dat van achteren druipt,
komt langzaam om de hoek van de afrit en blijft min of meer precies voor de snufferd
van Roerdomp staan; die vergeet zich schaars te maken, van totale overgave aan
katatonische schrikreactie. Nee geen schrikreactie, alleen overgave aan wat daar
sist en schokt en hijgt. De kikker ligt plat achter een wiel. Alsof het zo moet zijn
treedt R toe, neemt de kikker tussen zijn lange tanden, en slikt hem met aanklevend
gesteente gedachtenloos door. Hij is in een hemel van leidingen en zwarte pijpen,
een druppel olie valt als een traan maar juist niet op zijn vederresten en kippevel,
en op het asfalt. Een zwarte hemel op banden, hij komt met zijn hoofd maar juist
tot de velg. De lucht van vrachtauto, de runen gestanst in de roetige balken, R stapt
vol ontzag rond. De rijdende kerk. Aanbid hier uw God en Hij zij u genadig. Reeds
is een zwaardere siddering of gevaartebeving door de wagen gevaren, de chauffeur
bovenvoor, ach daar heeft R geen weet van, heeft zich georiënteerd op de verdere
route, en weet het nu. Hij zou graag voor de warme lopende band gaan staan en
gepureerd worden met een zich zag patroontje. De kikker zou daamee tweemaal
overreden zijn. Maar dat kan niet. Het is zijn lot niet. Hij wordt buiten verwacht.
Ach welnee, hij wordt helemaal nergens verwacht. Alleen een niet af te zetten
dwang om de continuïteit van zijn haperende systemen te waarborgen doet hem
de fatale stap opzij maken, die komt met de herinnering, het heimwee.
Spreek ik onzin of snel genoeg?

Raster. Jaargang 2002 (nrs. 97-100)

157
R is een lange vogel, lid van een lange soort, en in zijn soort lang, al is hij naar
begrip van bijvoorbeeld de reiger en de zwaan een korte vogel. Daardoor kan zijn
rug zijn hoofd soms nauwelijks torsen en de rugpijn zakt helemaal door zijn benen
en zwemtenen en wandelhielen de grond in. Pijn in de grond! Diep onder hem kijken
blinde emelt, zwarte mol, bedrukte regenworm, regenzaad en aardvocht verwonderd
op. Vanwaar deze ongemakkelijke gevoelens? Waarom willen ze hier weg en willen
ze hier weg? Het regent doffe lage rugklachten, tot Roerdomp de leden strekt en
zich vertreedt. Dan houdt het op deze hoogte en breedte -zoveel graden, minuten
en seconden - op onlustig te zijn en begint het iets verder. R sleept een wortel of
zich niets van aarde aantrekkende staart - wat is een wortel anders? Tsjechow
schreef in een brief dat een wortel een wortel is, dat is wel een goed uitgangspunt
als je schrijver bent, maar het is niet waar - rugpijn, dus een wortel rugpijn sleept R
onder zich mee, en op zijn hoofd staat een hoge hoed of puntmuts hoofdpijn,
waardoor er soms een vlieg of vliegende emelt duizelig wordt en omlaagdwerelt.
Het voordeel is dat R nooit wordt aangevallen door razende kieviten of onbehouwen
kiekendieven. Het nadeel is zo weinig kunnen denken dat maar wat doen het enige
is, en zelfverheffing dus uitgesloten.
R steekt zijn snavel diepig in zijn eigen vlees.
Ik kijk vanaf hier naar een visser aan de overzijde van de rivier. Zijn hengel is meters
lang, een reusachtig leefnet aan zijn knie toont zijn grote plannen, hij draagt een
groene overal tegen de ochtendkou en een pet tegen de zon. Soms spreekt hij tegen
een visser die aan mijn kant van de rivier onder de oever zit. Hij zegt: wkaadddae
nedden? 0! Wwakkadde bedenna? O! Wenne.
Mij heeft hij al achter het raam zien zitten, en hij heeft over mij al even veel gedacht
als ik over hem misschien. Dat vind ik een bijna onvoorstelbaar idee. Wat dan?
Soms geloof ik niet dat andere mensen net zoveel over mij denken als ik over
andere mensen. In mijn wereld wordt nu eenmaal veel over alles gedacht... dat
stempelt mij tot zenuwlijder maar ook tot kunstenaar.
Soms gedraag ik me alsof ik alleen maar leef in de ogen van andere mensen. Ik
schilder straks mijn kozijn als de visser er nog zit anders dan als hij er niet zit.
Nauwkeuriger of juist sneller, net wat ik maar verwacht dat hij het ervarenst vindt
ogen.
Al met al sta ik eerder verbaasd als ik merle wat andere mensen over mij denken
dan als ik merk dat er niet over mij gedacht is.
R hoeft zulke overpeinzingen niet te hebben en heeft ze ook niet. Hij is voor de
visser van deze oever, dus die tegenover de groen geoveralde,
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die ik enkel platonisch ken, namelijk doordat ik niet aanneem dat de geoveralde
tegen niemand heeft gesproken, voor die visser dus, is R niet te zien. Hij heeft zich
als roerdomp lang en dun gemaakt, en waait mee met het bloeiende gras. Terwijl
hij honderduit denkt over de vissers die hij beide ziet, denken zij niets over hem. Ze
denken niet wat een zeldzame vogel. Ze denken misschien, misschiener dan
misschien haast: zou hier ook ergens een roerdomp zitten? Het is er wel de biotoop
voor.
Als dat gedacht zou worden, dan zou R nog kunnen en willen betwisten dat die
gedachte aan hem gewijd was. Ik ben mijn soort niet, zegt hij zachtjes met rallende
r, ik behoor er alleen maar toe.
Heeft de kale neet vergiftigde viseter daar gelijk aan? Wordt er als je het zo beziet
ooit een gedachte aan wie ook gewijd?
En stel dat de visser aan mijn oever denkt: wat een mooie boomstronk is dat
daaro tussen het gras, en het ís R, heeft hij dan over R gedacht?
In tegenstelling tot in de wereld der mensen is bij de vogels en hun zaad het
geneesmiddel theriac nog zeer geliefd. R is bijna verslaafd, en wat heet bijna, aan
dit mengsel van slanggehakt en opium en van alles en nog wat, en dat het hem
alleen helpt bij in slaap komen en nooit echt meer wakker worden deert hem niet.
Als er zwaluwen overkomen roept hij vrolijklijk: zo kleine aderlaters! De zwaluwen
zwijgen en sorteren de levende have uit hun luchtpap, hun luchtavondbrood.
Ja voor ons zijn de middeleeuwen reeds lang verleden tijd, en ik moet wel eens
lachen als ik R en zijn langorige en krulharige en zwartogige of zwartgangige
vriendjes zie stumperen en redderen en ze halen de volgende winter niet eens.
Maar ook is het aan gene zijde van de rivier geordend, en er is geen ontgoocheling
zoals hier. R weet niet dat de Russische maffia de roerdompen in het oosten op
grote schaal doet uitsterven, en de maffia zelf weet het niet eens, en de schapen
weten niet dat ze in verfijnde schotels van de mediterrane keuken zullen eindigen
als ham. De zomer begint aan de randen naar binnen te krullen en er vormen zich
regenbuien boven het dak en de stroom en de boom, waar R probeert Aristoteles
te lezen. Maar de letters vervlakken en rollen omlaag en onder de brug mee naar
de voleinding. Om een uur of zes krijgt hij zin in een vis en er zwemt toevallig net
een vis langs, die R dan ook opeet. Slik. Hij geniet van de slagen van de visserug
in zijn maag. Dat is voor hem een soort proeven, want in zijn gehoornde binnenbek
zit geen zenuw, zijn spitse tongetje is alleen maar een naar achteren werkend
werktuigje, in zijn neus hangen een paar lampekapachtige geurzenuwen die
vaststellen of de vis niet bijvoorbeeld een zoutwatervis is, of een visstick. In dit geval:
wederuitbraken.
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Zijn theriac-induced dreams betreffen desondanks smaaksensaties; hij huivert, maar
in dat huiveren ziet de R-kenner het hanteren van bestek in een verfijnd visrestaurant,
Noordzee Quick geheten; waar hij als pater familias een sole picasso heeft besteld,
en kroketten met appelmoes voor de kinderen.
De dag was warm en kalm begonnen. De lijsters hadden gezongen en dichtbij in
de moerassen had een of ander levend wezen een klagelijk, gonzend geluid
voortgebracht dat klonk, alsof iemand in een lege fles blies. Die flesblazer was R,
en hij zag de ‘De student’, een van Tsjechows zuiverste verhalen, een verhaal dat
zelf klinkt alsof er op een lege fles wordt geblazen, in de verte aan zich voorbij
trekken. En toen het snel veel kouder werd voor de student, werd het dat ook voor
R. Wat hij aan overtollig vel had, en dat was toch wel een paar centimeter, omdat
hij weinig vet had, trok hij als een mantel om zich heen.
Het donker viel in en de nacht was maanloos. R sliep en deed of hij sliep, en
zowel in zijn slapen als in zijn waken sloop bijna over zijn tenen, aan zijn voeten,
een vos voorbij. De droomvos hief uit de reële vos het hoofd, en keek hem met
vlammende ogen aan, maar schikte zich toen weer in de vos die er echt was, en
die R niet opmerkte of betere prooi op de neus had. Je kunt R wel eten, maar dan
heb je een week lang depressies en afwisselend harde buiken en diarroeuea van
jewelste. De voedingswaarde van deze schurftige en zwakbevederde roerdomp is
mi ni maal, weet heel de natuur. De wakende dan, en alleen in der predatoren
halfslaap heeft R natuurlijke vijanden groter dan hijzelf. Nee, hij wordt bedreigd door
vlooien, duizendpoten, eczemen, zwammetjes, teken, stafilokokken, amoeben, little
things that say screech screech in the night and that doctors cannot find. Van
binnenuit worden R en zijn na- en voorgeslacht kort gehouden. Als R een erectie
heeft zie je niets, want hij heeft een cloaca, vogelsgewijs. De mannetjesvulva wrijft
over de vrouwtjesvulva en daar komen dan kindertjesvulva's van als moeder natuur
het wil. Maar R is een kippeneuker en een fazantenjager en een lief meisje zei eens
van hem: R neukt zelfs een gat in de grond. Dan komt er natuurlijk niets, het is ook
meer tegen jeuk dan voor instandhouding van de soort, wat de natuurfilms ook
mogen zeggen.

Oubaan
Het kleine meisje draagt onder de arm een groot glanzend pakket. Ze huppelt over
de weg van de dijk omlaag het dorp in, lichtblauwe maillot onder zilveren winterjas,
naar een van de huizen in de Kerkstraat, waar
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een vriendinnetje verjaardag viert. Haar moeder volgt op een halve schrede. De
pas is snel, de bruine paardestaart wipt op en neer. Halverwege de bocht omlaag
neemt ze het huppeltje van haar dochter over. Ze huppelen naar beneden, vrolijk
en geconcentreerd naar het asfalt kijkend.
Op de ladder in de kruin van de pereboom staat Willem Oubaan. De langstelige
snoeischaar glijdt zonder geluid door het weke vlees van het waterlot. Als speren
vallen de rechte takken omlaag, sommige blijven rechtop in de drassige grond staan.
Ja boom, jij bent ziek, er is iets met je. Misschien is de bodem te nat of lekt een
rioleringsbuis zeep. Of drukken jouw meer dan honderd jaren op je merg en armelijk
spinthout? In elk geval is zoveel opslag niet normaal.
Oubaan laat zijn werktuig rusten. Hij ziet door zijn venster van vorkende takken
over de groene en bruine kavels. De hemel is lichtgrijs. Maar boven de
varkensmesterij aan de horizon staat de zon als een parel.
Weer valt een speer omlaag, die blijft trillend in de klei blijft staan. De volgende
wil scheef in een lager takkensysteem blijven hangen. Oubaan rekt zich om de
onwillige los te maken, met zijn linkerhand omklemt hij het uiteinde van een magere
tak, een droge groene vuist. Hij geeft de boom een hand; heel even maar, want de
tak breekt.
(In) Oubaan begint een dans zonder vloer. Hij trapt in een reflex de ladder hard
van zich af, probeert zich vast te klauwen aan een stuk groene schors vlakbij maar
zijn hand staat verkeerd. Even heeft hij iets te pakken, een gladde jonge scheut. Hij
klemt zich er ruggelings aan vast, zoekt met zijn andere hand steun bij een steviger
tak, maar zijn onderlichaam komt omlaag zeilen en voegt zoveel zwaarte toe dat
de twijg doorbuigt en hem loslaat. Nu is er niets meer om naar te grijpen.
De bodem is parelgrijs, er kruipt een vlucht ganzen langs, de hemel ligt vol
gesnoeide takken.
Hij spartelt niet, kromt zich een beetje, het lichaam valt iets naar voren en wentelt
naar rechts. Hij strekt zijn hand (uit).
Pijn is er niet, wel of iets openscheurt, hij hoort een knappend geluid. Iets
openscheurt, een koele stroom inzicht stroomt in hem uit. Zijn hart slaat een
omgekeerde slag.

IJlroman
De roerdomp is weens. Terwijl hij weet hoe hard hij zijn tranen nodig heeft laat hij
ze toch lopen. Van niets naar niets, van geen botsing naar geen botsing. Met gebalde
vleugelpunten staat hij tot de knieën in het
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water van zijn leven. De meeste dieren die kunnen zwemmen zijn er na aan toe
zich te verdrinken. Geef een vis een vinger en hij neemt de hele koude hand.
Dat men niet op zijn plek blijft is verschrikkelijk. Bij aankomst denken: hier is het.
En dan horen van de buurman: ik vertrek.
Ook bij standvogels is er trekdrang. Maar terwijl de trekvogels daarbij voorstellingen
hebben, van kale rotsen en elkaar heerlijk de hele dag achternazitten en elkaars
jongen doden, veel moois is het niet altijd, maar het zijn voorstellingen. Maar bij
standvogels is het enkel onvrede. Zo hebben ook trekvogels standdrang, en overal
waar ze langsvliegen snijdt hen de weemoed door de ziel. Waarom niet hier
gebleven, niet hier, niet hier? Waarom laat ik me aanzuigen door die bescheten rots
in zee? Om met een lelijk wijf gruwelijk kroost te voeren met vis die niemand lust of
blieft?
Zo is er ook geloofdrang in ongelovigen, twijfellust in zekeren, homofilie in gezonde
jongens, homofobie in kletsnichten. En R steekt zijn betraande kale kop onder water,
en denkt zal ik hier maar blijven? Vis genoeg, maar adem te weinig. En ademnood
staat het hem niet toe en hij herstelt zijn fiere maar onopvallende houding.
Een plezierjacht komt langs en een spekkineus wijf roept kijk een reiger. R houdt
zich reigerachtig, want zijn zeldzaamheid wil hij niet zonder vogelboekje prijsgeven
aan een dik wijf op een varend strijkijzer. Hij is uitgestorven in deze streken, hij zoekt
geen publiciteit.
Hoe valt het eten uiteen in de maag van R? In zijn roefje breekt een levendige
discussie uit over wat het meest verteerlijk is, de gast of de gastheer. En het is soms
kantje boord geweest, dat wil zeggen. Na een zeer gezonde vis, jong en krachtig,
zilverglanzend, nam R's hongergevoel geenszins af, maar het verdubbelde eerder,
en verder voelde hij zich vreemd. Alsof er sappen aan hem onttrokken werden, alsof
hij van binnenuit werd opgegeten, en langzaamaan opging in iets anders. Toen hij
na enkele gekromd en kruipend doorgebrachte dagen zijn vleugels en buik ietwat
slijmerig voelde worden, en hij zin in te water gaan kreeg, niet op de manier der
roerdompen maar helemaal onderwater en de beentjes van de vloer, toen begon
hij de verschrikkelijke waarheid te vermoeden. Zekerheid kwam spoedig, toen de
natste en slijmerigste plekken zilverzwart begonnen te worden en een begin van
schubben zichtbaar werd. Onder zijn oksels groeiden vuurrode lelletjes, ongetwijfeld
een embryonale aanleg van kieuwen. Niet hij at de vis, maar de vis at hem!
Hij probeerde te kotsen door riet en lisdodde in zijn keel te raggen, maar de vis
had het teveel naar zijn zin om zich aan zijn zwakke peris-
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taltiek maar iets gelegen te laten liggen. Hij vroeg een passerende mantelmeeuw,
een reusachtig beest dat hem wegens zijn schubben al ietwat begerig aanstaarde
- maar begerig is de enige stand waarin mantelmeeuwen staan - om zijn gele
chirurgenmes in zijn keel te steken, en wat hij daarbeneden vond: voor de eerlijke
vinder.
De mantelmeeuw was minstens zo groot als hij, en als hij ook maar een weinig
forser was geweest had hij geprobeerd R mét inhoud te omvamen en te interneren.
Nu het zó was, stak hij wroetend zijn gelaat in de slokdarm van de armetierige
oeverbewoner, en met een flinke rule ontdeed hij hem van zijn verterend voedsel.
Het deed flink zeer, als een geweldige hoestbui met bloed, die ook volgde. Maar in
de oogwenk die de mantelzorgmeeuwreus nodig had om de parasitaire brasem
goed voor de eigen keel te krijgen, meende R duidelijk te zien dat de bron van zijn
problemen aanzienlijk gegroeid was, donkerder geworden en dat hij een spottende
blik had gekregen. Een spottende blik is bij vissen zeer, zeer ongebruikelijk. Maar
van een roerdomp, met zijn zwarte oogrand, denk je al gauw dat hij ironisch een
wenkbrauw optrekt. Al is dat nimmer zo. R is gespeend van humor, in zijn mondhoek
zit geen optrekspier.
Zijn mondhoeken zijn gescheurd.
Zou de wind ooit de takken van de wilg een Frühlingsonatevioolpartij doen piepen,
terwijl regendruppels in de verborgen plas de pianopartij ten gehore brengen?
Toch kent R die verdomd mooie muziek heel goed. Door een afwijking in zijn
gehoorcentrum komen alle geluiden van de natuur als beetje hoven tot hem. 's
Ochtends hoort hij zo dikwijls de Pastorale en het is hem blij te moe, alsof hij meubels
met gedraaide poten heeft en een sigaartje hem niet zou afslaan. Hij denkt gedichten
van Mallarmé. Epi... Aveu... déja...
Frans is een taal die even slecht geschikt is voor het beschrijven van de
werkelijkheid als Beethoven om deze te begeleiden.
Alle familieleden van R komen om zijn sterfbed staan. Boven alles torent een
torenhoge nazomerzon. Die zet alle familieleden in tegenlicht, zodat hij zich alleen
over hun aantal kan verwonderen, want hij herkent er geen, en herinnert zich er ook
niet een. Ja er was een eenzelvige vader ooit, die hem verstootte toen hij dons op
de kaken kreeg, maar zelfs het verstoten ging van schobberdebonk, alsof V R niet
echt opmerkte. En moeder had een lauw ei lauw uitgebroed; het met wat gel
eendeveren ommetseld en gaan dansen in een naburige sneeuw, tegen de muur
aan geleund moe en goed.
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Als er een wolk voor de zon trekt en zijn gegoorcentrum, ziet vriend R ook wel dat
er geen familie om hem heen verzameld staat, het zijn lisdoddensigaren.
Welke plant was nog maar zo belangrijk voor Proust? De meidoorn meen ik, de
meidoorn. Een prim damesblaadje en doornen waar een vliegenvanger - klauwier?
- hele wintervoorraden insecten aan sjaslikt. En dan op trek. Ja de natuur is
logikomisch.

Oubaan
Oubaan is weer (als) thuis. Zijn oogwit is al lang weer wit, maar hij kan niet meer
praten. Ook niet begrijpen. Hij staat op zijn kop in de wereld. Een deel van zijn
gezicht is verlamd en hij kan alleen lopen als hij ondersteund wordt. Nettie heeft
hem in de voorkamer bij de televisie neergezet. Hij ziet Bart de Graaff, een kind met
rimpels, een vrouw nakijken die manlijke geslachtsdelen heeft, een zogenaamde
she-male, een ware traktatie voor hoerenlopers. De Graaff kijkt of hij kwijlt maar zijn
mond is van binnen droog. Langs Oubaans verlamde bloedhondwang rolt een traan
maar het is geen huilen. Er rolt daar soms een traan. Nettie steekt haar hoofd om
de hoek van de deur. Als ze de traan ziet komt ze binnen en veegt die weg met een
zakdoek.
‘Ik ben even boeken wegbrengen naar Janneke. Over een kwartiertje weer terug.’
Even later slaat de deur dicht. Weg. Ze loopt langs het raam, zwaait maar hij kijkt
niet op van de televisie. Tussen wat hij niet begrijpt en wat hij niet kan zeggen zit
zijn eenvoudig soldatenverstand bekneld. Het besef dat hij een damp is heeft hem
vroeger al gedood. Besef doodt. Hij is nog even intelligent als hij was, of tenminste
bijna; maar besef doodt.
Het programma van De Graaff is veranderd in een documentaire over Toon
Hermans. In een akelig zonnig interieur is de bevende bejaarde rusteloos bezig niks
te verbeteren tot niks beters. Hij gaat maar door het is nooit goed. Een leuke vrouw
en een lieve pianist warrig haar en een volle rug staan altijd voor hem klaar. Pluk,
plukpluk.
Oubaan wendt de blik af, de blik wordt voor Oubaan afgewend, de blik wordt van
Oubaan afgewend. De avond boven de rivier is onvoorstelbaar mooi, torens en
legers en kuiven en slingers wolken in alle kleuren en tinten, het water een stad aan
kleuren, gepoetst als de nieuwste auto en daarvan het nieuwste en dan nog eens
veel daarvan, donker glanzend alsof ze van gezagsdragers zijn of bij een
begrafenisstoet horen.
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IJlroman
En-t-weder wordt het herfst en R voelt zich als zijn eigen skeletje. Hij is niet
geabonneerd op de Encyclopaedia Brittannica online, maar weet toch dat hij in no
time zal ontbinden als hij hier blijft liggen. In no time. Depressie is alleen maar
tijdbesef en geentijdbesef. Er zijn mensen die zeggen dat bestaat niet tijd, dat houdt
bij ons op. En R dan? Geen mens, en wel terneergeslagen. Als voor hem de tijd
niet bestaat is hij altijd terneergeslagen, ook geweest, en dat kan en mag niet. Wel
weet hij: depressie is een storing in het tijdbesef. Was mijn leven maar net zo licht
als mijn skelet. Was mijn leven maar net zo kort als mijn dood.
Er drentelt een reiger op zijn visplek heen en weer. Omdat R maar half zo groot
is, en bovendien zijn zeldzaamheid te beschermen heeft (laf is), moet hij op de oever
wachten. Hongeren. Maar dat is hij wel gewend. Hij denkt dat hij ooit door zijn
moeder een ijzeren vis heeft geïmplanteerd gekregen zodat hij nooit een lege maag
zal hebben. De voedingswaarde van de ijzeren vis is weliswaar gering, en het geeft
soms rare roestboeren - bruin water in het bruine water - maar hij is zijn moeder
dankbaar. Zij heeft hem leren vechten voor zijn leven, en heeft bovendien lauwwarm
een lauwwarm ei uitgebroed natuurlijk. Waaruit hij kleddernat is komen eitanden,
en helemaal droog geworden is hij nooit, altijd een beetje dampig rond de
huidplooien. Vandaar eczeem en ongedierte, dat hem R de zo eigen geur geeft,
waar niemand dol op is, tenzij van slechten huize.
Deerhunters! Asielzoekers dachten kom wij gaan eens jagen en schieten bijna
de bietenboeren van hun trekker. De kogel fluit langs Roerie's dove oor.
Aha! Dove oor. Vertelfout. Wie neemt dat dan waar?
Ik. Ik pik aan de overkant in een steeds netter huis. Altijd halverwege alles.
Hoor ik de kogel dan fluiten? Nee. Maar ik ben natuurlijk de fictionaris.
Heeft R geen vader? Jawel, hij heeft familie net als iedereen, en dat begint bij een
vader. Zijn vader.
Maar wat voor een vader! Een roerdomp als hij, zo angstig. Zo blij toen R uit het
ei kwam, boog hij zich naar hem over... en werd uit pure angst damp, en omdat hij
zijn zoon niet zo wilde verlaten en verraden, een wolk boven zijn hoofd. En zijn zoon
wilde hem na volgen, vliegen als het ware, maar zijn benen werden als lood. Daarom
heeft R tot op de dag van vandaag loodkleurige poten.
Ach dan wil ik ook sterven, zeiden de dienaressen van Ino, en ze pro-
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beerden in zee te springen, van de rotsklif af. Maar versteenden en werden
rotsblokken, anderen werden zeevogels en zweefden opeens. En hun gedachten
werden des zeevogels, en ze wisten en wisten niet, zoals vogels van goden weten,
dat hun meesteres en gebiedster zeegod geworden was.
Dit alles onder invloed van Bacchus.
R heeft nooit willen vliegen. Hij kan wel vliegen maar hij heeft angst, de angst
voor en van de lucht die zijn vader is. Angst van iets hebben, in welke streek van
ons mooie maar steeds minder mooie land is dat de uitdrukking?
Steeds slechter worden de ogen van R, met de dag, de dagen korten. Er komt door
een schemerige zon een klein bootje stormopwaarts gevaren, geheten CONDOR, de
inzittende drukt van binnenuit met drukknopen het zeildoeken kajuitje dicht rond de
stuurinrichting, ik moet eigenlijk zeggen de inzittende drukt vanaf de stuurinrichting
het zeildoek van het kajuitje dicht met drukknopen.
Horror: ik lees over een horrorschrijver die met één vinger typt. Goed. Hoe maakt
hij dan wel dubbele punten?
Maar dat alles is mijn dit niet en dat niet maar mijn pit riet en pat riet. Viet viet viet.
Door een schemerige zon. Blind worden in de herfst. Dat is erg! Sterven in de
winter. R stelt zich voor dat hij bevroren in de sneeuw ligt, of licht. Vlak voor hij de
laatste adem uitblies heeft hij nog zoveel mogelijk helder water gedronken en met
zijn laatste krachten heeft hij gebaad in een wak. Daarom is hij nu één grote lens
van helder ijs. Hij vangt licht zoals nooit te voren, en ervaart licht ziet ziet ziet.
Maar nu is dat zover nog niet. Herfstschapen die het herfstgras eten komen zijn
nog makkelijk te lezen. Ze vormen een komma, na de vorige zin. Een b. Ze staan
in een e. Een loopt weg in een schuin dakje. De anderen sluiten aan en lopen in
een h door het voedselarme maar glansrijke - maar niet voor R - gras.
Onlangs meen ik een roerdomp gehoord te hebben, serieus waar, geen fictie
vertel ik ulieden. Het was in het riet bij Statenzijl, ik hoorde dat holle lage geluid,
maar zo vlak bij me of onder me, dat het haast niet waar kan zijn geweest. In me,
haast.
Ben je daar nog?
Het is jaren geleden dat ik beweging zag in het huis tegenover me, achter de
ramen... het huis zelf zag ik veranderen, vervallen tot volmaaktheid... maar jij, mijn
tegenovergestelde, terechtgestelde, terecht boven mij gestelde, ben je daar nog?
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Ik ben er nog.
De roerdomp leeft van de wind; die is er gelukkig in ruime mate; zijn bewegingen
zijn niet ongelijk het waaien van zeer lichte beenderen op de wind, als hij een
gedachte zou willen hebben, maar waarom zou hij een gedachte willen hebben?
zou hij voorover moeten gaan staan met zijn hoofd tussen zijn knieën, dan zou de
ene druppel naar vis ruikend bloed die in zijn lijf staat langzaam langzaam als van
stolling tot stolling gaand naar dat kleine hoofd glijden en daar iets anders iets buiten,
een gedachte...
De meeste levenwezens hebben niets aan gedachten, ze zijn zelf gedachten
meteen op het papier van het landschap geschreven. Wat moet een gedachte met
een gedachte?
Voort voort in de herfst van de herfsten, de november van de novembers, de
vogels vogels dieren dieren stenen stenen weg. De stenen stenen dieren dieren
vogels vogels weg. Wat moet een gedachte met een gedachte?
Hij heeft een droge mond van verlangen gehad, van begeerte een natte mond
gehad, dat verlangen en die begeerte zijn nu voorbij. Als wit gebeente staat hij daar
met zijn hoofd tussen zijn benen; de schapen lopen langs op hun moeilijke knieën.
Zij voelen zich superieur omdat zij aan alles voelen dat ze geslacht gaan worden
en daarna opgegeten. (Daarin vergissen zij zich. Geslacht worden zullen ze, maar
ook dat niet. Reeds zijn zij afgekeurd. Vernietigen is te duur ze worden in de plomp
gegooid; langzaam komen ze na gezonken te zijn stroomaf gedreven, hun
omgekeerde kadavers verzamelen zich tegen de sluisdeur en onderaan het
kunstwerk, de politie staat voor het raadsel waarvoor zij altijd staat, en wij allen - R
ook? - het raadsel van het kwaad.
R ook? Wie niet denkt voor raadsels staat niet.
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Willem Brakman
Nadere kennismaking
HEER.

Het is nu ieder voor zich, vroeger ging dat allemaal anders en ongetwijfeld

erger.
VROUW. Erger?
HEER. Nu ja, begrijpt u mij niet verkeerd maar de voorschriften waren toen anders,

men sloot de voeten aaneen, boog, lichtte de hoed en zei: neemt u mij niet kwalijk
mejuffrouw, maar ik vermoed dat u hier niet toevallig staat, daarbij; grijs mantelpakje,
handtasje in de linkerhand en zo precies op het tijdstip van de afspraak. Bent u
misschien?
VROUW. Maar dat klinkt helemaal niet erg.
HEER. Waarachtig wel en dat moet destijds zeer vervelend geweest zijn,
vernederend en - eerlijk - het verdere voorspel is ook niet alles, zo'n oliegladde,
suave man, al die geheimzinnige kaartjes op dat bureau. Het lot zelf, eindelijk eens
even zichtbaar. Ik kan het niet helpen, maar ik bespeurde in de diepte van dat hoofd
een diepe tevredenheid, sadisme en bankrekening.
VROUW. Ik weet niet, ik vind het wel vreemd wat u daar allemaal zegt.
HEER. Ik zal het u straks allemaal uitleggen. Kijk goed uit. Kijk goed uit! als we
deze oversteek overleven stel ik voor in dat restaurant daar op de hoek een kopje
koffie te gaan drinken.
VROUW. In dat grote strenge?
HEER. Het is niet groot en streng, het is juist stijlvol en intiem. Ik zit er vaak, lees
er mijn krant en kijk daar vaak overheen naar dit kruispunt en ik mag wel zeggen
dat ik zo mijn ongelukjes heb gezien. Laten we ons niet in die rij voegen. Gauw nu!
Dank heilige Christofoor, hier moeten we zijn.
VROUW. Nou... u was gauw aan de overkant, ik ben buiten adem.
HEER. Wat u hier hoort is muziek. Die is als de stem van God zelf, overal aanwezig,
ook op de toiletten. Ik heb eens een man ontmoet die vertelde in Griekenland, op
vakantie, in een prachtige baai te hebben rondgezwommen waarin ook Odysseus
moet hebben gesparteld. Helaas op de Pastorale van Beethoven die uit de bergen
op hem neerdaalde. Ik zeg dit alles maar opdat u zult begrijpen hoe flink we moeten
zijn in de toekomst.
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VROUW.

Bent u gelovig? U sprak zo over Gods stem?
Ik ben niet gelovig vermoed ik maar daarom kunnen we wel evengoed dat
gezellige plaatsje nemen daar aan het raam. Als het maar even kan zit ik daar. Ik
kan er van alles kwijt, bril, mijn pijp en tabak.
Een ideale vensterbank.
VROUW. Ik heb alleen mijn handtasje. Als ik het straks dan maar niet vergeet.
HEER. O, heeft u wat dat betreft maar vertrouwen in mij. Dat doet me weer even
aan het geloof denken, nee, ik geloof niet dat ik gelovig ben. U vindt het misschien
vervelend dat ik het daar nog even over heb?
VROUW. Nee, juist helemaal niet.
HEER. Dat is ook weer niet goed. We doemen op en verdwijnen weer en daar
moeten we dan vertrouwen in hebben. Dat heb ik niet, ik bekijk dat om zo te zeggen
wantrouwend over mijn krant heen.
VROUW. Het lijkt mij helemaal niet goed dat u hier zo vaak...
HEER. Meer dan dat, het is ook niet goed, wantrouwen deed me tot op heden
alleen blijven maar niettemin, hier zitten we nu, stijlvol en gezellig. Wilt u iets bij de
koffie?
VROUW. Niet graag, ik ben eerlijk gezegd een beetje nerveus, ik wil liever alleen
maar koffie.
HEER. Nerveus?
VROUW. Nu ja, zo'n eerste kennismaking.
HEER. Maar mijn beste en nog grote onbekende, dan heeft u ook geen vertrouwen,
dat hebben we dan alvast gemeen.
VROUW. Dat is best mogelijk. Je hebt hier een mooi uitzicht.
HEER. De wetenschap zegt dat alles is terug te voeren op vroeger tijden, een
persoonlijke oerknal, een schrik die alle asjes heeft verbogen.
VROUW. Ik ben bang dat ik me daar niets van kan herinneren. Zullen we bestellen?
HEER. Natuurlijk, wat onattent van me. Eerst koffie, dan de geest. Ober!
OBER. Mevrouw, meneer.
HEER. Twee koffie ober en twee maal appeltaart met.
OBER. Het komt er aan meneer.
VROUW. Maar ik heb heus geen trek in appeltaart.
HEER. U kunt het altijd nog laten staan. Ik zal natuurlijk wel verwijtend zitten kijken,
maar u weet het dan tenminste zeker.
VROUW. Maar ik weet het nu al zeker.
HEER. U voelt u wel goed? Geen hoofdpijn hoop ik?
VROUW. Ik voel me uitstekend.
HEER. Maar nog steeds wat nerveus?
VROUW. Niet zo erg meer, maar ik heb gewoon geen trek, dit gesprek loopt ook
zo anders dan ik had verwacht.
HEER.
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HEER.

Wat had u dan verwacht? Dank u ober. Maar dat ziet er heerlijk uit!

OBER. Mevrouw, meneer, alstublieft.
HEER. Ruik toch eens, kijk toch eens,

proef toch eens! Appeltaart met een roos
van room. Krokant banket, als je dat drie maal herhaalt stop je het in een keer in je
mond.
VROUW. Al die slagroom, ik mag er niet aan denken.
HEER. Ik begrijp het, ik begrijp het, straks voelt u zich weer helemaal op uw gemak,
maar dan staat de punt ook meteen voor u klaar en zult u zeggen ‘hoe goed is het
bij deze zorgende man te zijn’.
VROUW. U is wel erg zeker van uzelf, voor iemand met zoveel wantrouwen.
HEER. Kijk op zo'n punt niet neer, dat is op zichzelf ook een kennismaking, hoe
iemand er naar kijkt bijvoorbeeld, koel, gereserveerd of met wijde pupillen en volle
zwellende lippen. Hoe hij hapt, met weinig of veel zichtbare tanden, hoe hij eet en
slikt en met welke geluiden, hoe zijn handen en voeten er bij bewegen. Zo iets zegt
veel van zijn liefdesleven. Ik heb eens iemand gekend die tijdens een scherpzinnig
betoog een klontje doopte in zijn koffie en dat opeens opsabbelde als een baby.
Eerst toen zag ik hoe scherpzinnig zijn betoog was. De prins in de kikker zien, daar
gaat het om.
VROUW. Afschuwelijk, heeft u al wat aan mij ontdekt, haal ik verdacht adem?
HEER. Na wat appelgebak geef ik u direkt uitsluitsel.
VROUW. Gelukkig heb ik niets te vrezen, maar ik moet zeggen u bent wel
vasthoudend.
HEER. Dat ben ik, het is mij vaak verweten en ik ben er vaak om geprezen. Als
het de mensen niet beviel dan was het dreinen, beviel het wel dan was het opeens
wilskracht, doorzettingsvermogen.
VROUW. Zo bedoel ik het niet.
HEER. Het is echter zo, maar laten we over iets anders praten want ik wil graag
een indruk van u krijgen, een appelpuntvervangende indruk. Wat vond u nou het
ergste in uw leven? Ik bedoel de ergste gebeurtenis?
VROUW. Dat weet ik zo niet, daar zou ik over na moeten denken.
HEER. Gelukkige, ik zie al direkt een hele reeks variaties op steeds het zelfde
thema voor mijn geestesoog.
VROUW. Het was iets met mijn vader.
HEER. Vader, schoolmeester, als een rode draad loopt dat thema door mijn leven.
VROUW. Ja mijn vader, hij is allang overleden moet u weten, maar ik zie nog vaak
hoe zijn ogen toen heel verwijtend op mij waren gericht.
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Het lijkt onbelangrijk en het is misschien voor een ander moeilijk te begrijpen.
HEER. O, als iemand dat begrijpt dan ik wel. Dan weer zijn dat soort oogjes
verwijtend, dan weer donker van minachting. Bij mij was overwegend dat laatste
het geval, waar ik mij ook opstelde of presenteerde; in een nieuwe klas, een nieuwe
baan, de militaire dienst - die oogjes dwaalden eerst over de groep met welgevallen
maar hechtten zich dan aan mij en verdonkerden. Ahh, zag je achter die oogjes
denken, daar is ie dan, onze kerstbal, die hebben we in de knip, dat kan gezellig
worden.
VROUW. Hoe keek u dan terug?
HEER. Haatgeel.
VROUW. Heet dat niet een autoriteitskonflikt of zo iets?
HEER. Hoe dat ook heet, het wordt er niet minder door. Ik zal u een voorbeeld
geven, een onderhoudend voorbeeld, maar neem eerst wat van die punt, dat is
goed voor het luisteren.
VROUW. Ik heb weinig trek, dank u.
HEER. U weet niet wat u mist. Nog wat koffie dan?
VROUW. Dat heel graag.
HEER. Ober.
Vroeger heb ik eens op kantoor gezeten, nog zo'n echt kantoor met allemaal
gebogen klerken op een rijtje en alle typende meisjes apart in een matglazen
kamertje. Boven alles hing de speciale klok waarop een uur was als een dag, een
dag met lange uren.
VROUW. ...
HEER. Oscar Wilde.
VROUW. Ach ja.
HEER. Mijn chef was een zekere Burgwal, God verstrooie zijn gebeente, een week
mannetje met nog een vooroorlogse hangbuik. Over dat massagraf van kippen en
varkens spande een sjiek kameelharen vest en verder bezat hij opvallend geen nek.
Zijn kop ging, om met het biologieboek te spreken, over in een rolrond lichaam. Ik
verveel u niet?
VROUW. Nee, nee.
HEER. Dat is plezierig om te horen want een mens wil zich wel eens uitspreken.
Sponzige handen had ie ook en in zijn ogen lag een onschuldige blauwe blik, maar
opgepast! Die man zag onophoudelijk alles, zonder ophouden loerde hij naar de
gebogen ruggen voor hem tot de blaren er op stonden, de ruggen van al die figuren
waaronder ik en die daar maar zaten te rekenen en te tellen en steeds maar hoorde
je hem kijken, soms hoorde je hem ook mompelen en een heel enkele keer kon je
hem ook wel eens verstaan als een soort zingen in de verte: Arbeid... Arbeid... niets
dan arbeid... stage arbeid. Soms nieste hij, dan
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nevelde zijn vieze spuug lang in het roerloze licht van het kantoor en iedereen moest
dat inademen, of hij zette zich voorzichtig schuin op een bil en dan liet hij een windje.
O, heel zacht, daar niet van, nauwelijks hoorbaar maar opeens werd het duister in
het vertrek en de geur van laagveen verspreidde zich. Die moest ook worden
ingeademd. Ik hoorde alles wat ie deed: hoe hij zijn neusvleugels sperde, zijn ogen
liet rollen, zijn tong krullen. Een heerlijke punt overigens, neem ook wat.
VROUW. Nou goed dan, een klein stukje om u te plezieren. Maar waar blijft de
ober toch, we hebben toch nog een keer koffie besteld?
HEER. Ober! Die punt doet me er aan denken dat snoepen streng verboden was,
vanwege het vlekken maken op dat dorre, droge ritselpapier vermoedelijk, maar er
werden toch stiekem repen verkocht. Het mocht niet, het gebeurde toch. Het waren
tabletten waarop een Javaans meisje in een onbegrijpelijke vrijheid een schaal met
cacaobonen in oranje licht tilde. In goudkleurige lettertjes stond er op te lezen dat
de reep van de allerfijnste grondstoffen was gemaakt en de kracht bezat van het
kiemende koren. Denk eens aan, het kiemende koren, voor ons castraten. Ja, dank
u wel ober, zet u daar maar neer. Het heeft lang geduurd moet ik zeggen.
OBER. Zoals u kunt zien is u hier niet de enige meneer.
HEER. Hoorde u dat? De rothond!
VROUW. Het is natuurlijk mijn schuld, ik had niet zo moeten aandringen. Die man
heeft gelijk.
HEER. Exit platvoet, enter Hamlet.
VROUW. Hamlet?...
HEER. Verzaligd pruimend ben ik een keer door hem betrapt, een zwamachtig
gezwel ontwikkelde zich opeens op mijn schouder, het was zijn hand en van schrik
spoot er een bruine straal over mijn bureau en alle papieren. Ik moest met hem mee
naar zijn glazen hokje waar hij zich had voorgenomen om een pedagogisch en
sadistisch feestje te bouwen. Maar dat viel tegen.
VROUW. O ja? Ik ben benieuwd.
HEER. Ja, ik liep in die tijd gewapend rond en toen hij er lekker voor ging zitten
trok ik mijn revolver.
VROUW. Een revolver? Wat zei hij wel?
HEER. Zei? Hij riep, de klerk. God zij mij en mijn arme volk genadig, riep hij want
hij begreep heel goed dat zijn einde gekomen was.
VROUW. En toen?
HEER. Dik bloed kroop over dat kameelharen vest, zijn ogen draaiden nog wel
even naar die klok, maar stonden toen op oneindig. Zo verging het die dikke
steunbeer van de maatschappij.
VROUW. Gaf dat geen moeilijkheden?
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HEER. Nee, het was een voorbeeldige chef - en dat in die tijd! Iedereen begreep dus

direkt dat het noodweer was geweest en voor de familie was gezorgd. Ja, stond er
in zijn testament, sommigen willen goudgraver worden in Nebraska, in een leren
pak, met een blokfluit en een indiaanse vrouw met van die heupen. Dan ben ik maar
liever een zwammig heer. Moge notaris van Haeften jullie bijstaan. Als steeds in
zachtheid rustende uw toegenegen Boerbuik.
VROUW. Burgwal, dacht ik maar u houdt mij voor de mal.
HEER. Ik ben ontroerd waarachtig, Burgwal. U heeft inderdaad naar mij geluisterd.
Dat noem ik een mirakel. Alstublieft, laat mij van de gelegenheid gebruik maken en
zeggen wat mij werkelijk dwars zit en dat is niet gering. Kijk ik ben een man des
geestes en ik haat alle druk van boven. Ik haat het als er om zo te zeggen in mijn
hoofd tegen de ramen wordt gebonsd en geroepen, als er wordt gebeld, als er
mensen naar binnen stommelen, het raam openzetten, de schemerlamp doven. Tot
in mijn nierstenen haat ik die op mij gerichte logische oogjes waarin voor de kenner
op de achtergrond altijd de minachting loert. Een onverzoenlijke haat draag ik in mij
om tegen schoolmeesters, directrices, voorzitters, reisleiders, opvoeders en
instellingen met een loket. Maar alle opgesomde gruwelen waren eens
saamgestroomd in de gestalte van mijn chef voornoemd. Een heer zo op het oog,
maatkostuum, embonpoint, vliesdunne sokken, maar in hem lagen alle chefgruwelen
opgestapeld even netjes als de lakens in de kast van mijn moeder. Voortdurend
kwam er een zacht brommen uit zijn schedel, een zachte zoemtoon, dat was de
nimmer in rust zijnde overtuiging dat ik tot niets teruggebracht diende te worden,
vernietigd, opgeheven, de as stiekem weggemoffeld. Tussen ons bestond de
oervijandschap. Zijn privébestaan was gruwelijk goed geregeld, volmaakt huis, auto,
pensioen, uitkering ineens, rente op rente, alles klopte te goed en zijn doodsangst
was dan ook de stoornis, het ongelukje, ziekte of mogelijk nog erger. Hij liet zich
regelmatig onderzoeken, prostaat, rectum en al die dingen, stopte met roken en
huppelde wat door het bos. Ik begon hem aan te kijken: eerst de bekende routineblik
om dan een tikje verbaasd, ja geschrokken nog even om te zien, of als het ware
visueel terugdeinzend een schokje in te lassen en dan bezorgd en zachtjes
hoofdschuddend voor mij uit te kijken. Het spreekt vanzelf dat ik ook een poppetje
kneedde en onder gruwelijke bezweringen buik, hart en longen heb doorstoken.
Het resultaat bleef niet uit, er werd iets verdachts gevonden waarna hij sidderend
werd opgenomen, zwart van angst. Hoewel. In angst en vrezen bleef hij toch mijn
ondragelijke chef die mij sommeerde hem te bezoeken. Hij was een wachtende na
een onderzoek en zwalkte tussen angst en wanhoop. Leven uw ouders nog?
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VROUW.

Mijn vader niet...
Nu goed, laat uw punt niet koud worden, dat is zonde. Ik heb een grote
angst voor ziekenhuizen, dat bleke licht, de geur die ze daar produceren en al die
geluiden op de achtergrond; kreunen, snikken, gillen en het gerinkel van borden,
maar ik ging, moest, klopte op een deur en daar lag hij, opvallend horizontaal en
plat. Het leven om een zieke in een ziekenhuis is zeer geheimzinnig en dreigend,
er zijn veel kijkers die aan mij doen denken, veel vreselijke geenantwoordgevers,
hoofdschuddende mompelaars en verdacht opgewekte zusters. Dat is allemaal heel
angstig voor een zieke chef. Ik glimlachte en zei: ‘dat is me nou ook wat, u heeft zo
gezond geleefd en nu dit...’ Ik zag hem ineenstorten van zo dichtbij, zijn pupillen
donker worden, het zweet parelen op zijn bovenlip. Wat is de mens dan anders dan
een bede om troost. ‘Maak u geen zorgen,’ zei ik, ‘het gewone werk moet doorgaan,
wij zullen het in uw geest voortzetten.’
Dat is het, hoop maar dat u het zult willen begrijpen.
VROUW. O ja. Ach, zou u mij mijn tasje willen aangeven, ik wil mij even wat
opknappen.
HEER. Zeker, alstublieft. Intussen neem ik nog een hapje.
OBER. Dit briefje is nog voor u afgegeven meneer.
HEER. Dank u ober.
VROUW. Dank voor de koffie en de heerlijke punt. Graag had ik het nog over mijn
vader gehad. Ik doe het nu op deze manier. We zullen elkaar niet weer zien.
HEER. Ober, afrekenen.
OBER. Ik hoop dat u mij mijn aanmerking niet kwalijk heeft genomen.
HEER. Welke opmerking, ober?
OBER. Dat u niet moest denken dat u hier de enige was. U begrijpt met de drukte
om deze tijd.
HEER. Ik neem het u niet kwalijk, ober. Ik begrijp veel.
HEER.
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Charl-Pierre Naudé
Gedichten
De bezoeker
Het is op vergeetbare dagen dat de wereld gemaakt wordt,
wanneer men zich herinnert en optekent, omdat er niets anders gebeurt.
Wachtend op iemand, op gestommel in een halletje,
pak ik op een dag een reistijdschrift met ezelsoren op, Getaway geheten:
exotisch azuren strand, Land Rover, zonnebadend bikinimeisje.
En dat deed me terugdenken aan die tijd.
Tijdschriftpapier vandaag de dag rook zelfs naar haar parfum.
Ik reisde destijds door het zuiden van Namibië
tussen twee seizoenen, bezig met onderzoek voor een roman
die ik nog steeds niet heb geschreven. Jaren later ontglipt
mij nog iets, een zweempje van een geur misschien, een schaduw boven me.
Ik zou beschrijvingen maken, van een uitzicht, vetplanten, verhalen uit de streek;
uitgeholde vlakten met de uitlopers van zwarte sintelbergen zover het oog reikte;
lage rotsheuvels, hun dofwit kwarts glimmend als hompen varkensvet.
Een verlaten nederzetting op een rivieroever. Een schrale, warme wind
die door de kale rieten ramen floot, al tingelend; bedekking die hier en daar bewoog.
Een kronkel in de stroomversnellingen van een rivier die echode tegen een rotshelling,
op een video.
Waar het asfalt ineens overgaat in grind pikte ik haar op,
niet ver van Ais-Ais, 15.35 uur zuid-zuidwest op de videocamera die stond opgesteld.
Een toerist, een bezoeker aan het land uit Europa, vertelde ze me.
Die avond zetten we onze tenten naast elkaar op op het kampeerterrein.
Zij was het soort meisje dat de wasgelegenheid bezocht en terugkwam met een stelletje
blaffende kerels achter haar aan. Ze scheidde een geur af. Het aantal weekendtoeristen
zwol aan.
Later stonden we samen op een rots die wankel uitstak over de canyon
ons gewicht verdubbeld, en ik besefte dat we vrienden waren geworden.
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Ik herinner me hoe ze danste op de maat van de muziek op de autoradio, langs de
weg een van haar bandjes, een groep die Dead Can Dance heette - steeds dieper
de woestijn in met zijn lappendeken van veld onder een winters zonnetje en de blonde
savannepollen die waaiden als waren ze weergaven van haar eigen bos haar.
Wat is het verschil, vroeg ik me af, tussen leven en niet-leven
als ze op het oog zo op elkaar lijken? Samen reisden we verder.
Ik was op zoek naar het reservaat van een Griekwa-stam
die in 1922 met bommenwerpers uit de Eerste Wereldoorlog
was vernietigd in het laatste koloniale gevecht tegen een inheems volk,
op bevel van Jan Smuts, mede-oprichter van de Volkenbond.
Het was moeilijk te vinden. Bestond niet meer. Minder nog de stam.
We vertelden elkaar verhalen. Ze had heel Afrika doorkruist.
Een man die ze had ontmoet, dacht dat hij Livingstone was.
Ik hoorde over een meisje, dat langs de kust en verder landinwaarts
zwierf, om mannen op te pikken en hartstochtelijk te verleiden. Een spook, naar
verluidde.
‘Je doet me een beetje aan hem denken,’ zei ze. ‘Die man die zich Livingstone noemde.’
En ik, schouderophalend: ‘Een beetje schrijver ziet zichzelf het liefst als avonturier.’
Ik hield haar in de gaten toen ze haar haar na een spetterende douche
kamde voor de spiegel, in een verlaten pension, doorschijnend
met het licht zo van achter, vastgenageld tegen een glanzend web.
Het verre geluid van geitenbellen, binnen drijvend op de wind ...
‘Al liftend de streek binnen reizende, hoorde ik nog een ander verhaal,’
had ze te vertellen. ‘Verder naar beneden. Ze zeggen dat de zwarten daar het bekken
van een geit in de deurpost hangen als een paartje zijn huwelijksnacht beleeft.’
Ze was nieuwsgierig naar dergelijke verhalen, komend uit een seculiere cultuur.
‘Als blanken zo konden samenwonen met hun vroegere bijgeloof
dan zouden ze het falen van de ratio beter begrijpen.’
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Ik kon haar tepels tegen mij voelen aan drukken waar ze naast me
lag te praten, onder het wiebelen en kraken van de waaier aan het plafond,
een tam wagenwiel dat sporen kliefde in een andere, horizontale dimensie;
merkte hoe de glinstering in haar ogen omsloeg in bijziendheid
toen ze zich over mij heen boog om iets te pakken, naar iets onbenulligs greep en mij
licht
aanraakte en o zo langzaam over mijn buik ging en nog verder naar beneden.
Toen ik me naar haar omdraaide, raakten mijn kleren om mij heen verstrengeld, raakte
ik vast in een val.
Een lieflijke vrouw, haar hart was als een oven. Maar ik was verbintenissen aangegaan.
Daarna gebeurde er niets meer. Hoewel ik niet zal ontkennen dat ik fantasieën had.
‘Wanneer je 's avonds laat een huis binnentreedt, moet je dat ruggelings doen,’
voerde ze aan. ‘Anders laat je de nachtspoken binnen die zich een hele nacht
met je zullen vermaken en je bevlekt en onteerd achterlaten.’
‘Wie zou zo'n lot willen missen?’, zei ik. We moesten er hartelijk om lachen.
‘Ze zeggen ook,’ fluisterde ze en ze keek er heel onheilspellend bij, ‘dat je, als je met
een geest naar bed bent geweest, nooit meer lekker met een mens kan vrijen.’
Ten slotte gingen we richting een schiereiland, ondanks de stormwind.
Slierten mist hingen over de weg; zand als lakens, een taaie bruine regen.
Schaduwen dreven rond, van de stroken opwaaiend zand, de bewegende mist.
Het was onze laatste dag samen. De volgende morgen zouden onze wegen zich
scheiden.
Ik zou haar afzetten bij de splitsing in de hoofdweg, bij de tweesprong.
Met grote moeite sloegen we onze tenten op, twee zakdoeken op een eenzame kaap.
Wat is het in de menselijke aard, die slechts schoon wordt door blootstelling.
De woestijnwind hitste de lantaarns op, om ze in een ruk te ontdoen
van de blaadjes koolstof. De dagen waren somber, maar de nachten wit als beenderen.
We sliepen in een tent, om ons gewicht te verdubbelen tegen de loeiende storm.
Hebben elkaar stijf vastgehouden. Daar bleef het bij, zoals ik al zei. Toch herinner ik
mij
een heldere en intense droom: hoe ik die nacht boven de tent zweefde
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en naar beneden keek op het stuk lap dat als een bezetene tekeerging aan de
tentstokken,
door de wind bijna plat tegen de grond gedrukt om telkens
weer rechtop te komen, een gietvorm van de twee vervlochten figuurtjes daar binnen.
De manier waarop de figuren door de boetseerkunst werden gevormd en in allerlei
gedaanten werden gedwongen, waardoor het onder meer leek alsof ze vochten.
Ze ruilden van positie, rolden om, eerst lag hij, dan zij
weer boven. Een tweeling die driftig groeide in haar placenta.
Hun snakkende glimlachjes tegen de binnentent geplakt, een afbeelding van wrijvende
schedels.
De volgende dag tijdens een rit van acht uur door woestijnland
naar de hoofdweg hadden we elkaar niet veel te vertellen.
Toen we de bewuste kruising bereikten, stond een vrachtwagen
al te wachten, en was het afscheid onverwacht kort.
De brieven die ze me beloofde te schrijven na haar aankomst
terug in eigen land maanden later heb ik nooit ontvangen.
De gedeelten van de video met haar erop zijn waardeloos geworden.
Dat is ook mijn verhouding, thuis.
Ze was niet echt lang in mijn gedachten, mensen komen en gaan.
Tot een tijdje terug, toen ik weer aan haar dacht, aan haar anekdote
over het spookmeisje, en de overeenkomsten met mijn bezoeker.
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Schoonlief en het ondier
Het is voorgoed voorbij. Hoe alles niet verandert, er niets verandert.
Volstrekte liefde. Oprechte trouw. Onwankelbaar verknocht.
Alles waar vrouwen om bekend staan. Zo fijn het te hebben
meegemaakt. Zo dierbaar, zij met haar duivenogen
alleen op hem gericht. En sloeg hij niet een tamelijk afschuwelijk figuur
door haar liefde als vanzelfsprekend te beschouwen terwijl hij een oogje had op andere
vrouwen?
Een menigte, wie hij maar krijgen kon. Zij werd er helemaal verdrietig van.
Of ze nu zat of stond, ze verborg zich achter haar pony, en deed haar best het niet te
zien.
Welke doorsnee troela verpest het niet graag voor een seksegenoot, vooral voor een
idioot?
Maar toen liep het met de Tafelen in het honderd. Vlinder der Geboden.
Vouwde zich toen fraaitjes open. Er zitten twee kanten aan een zaak. En niets is eeuwig.
Het minst de koningin en haar beschermers. Kruis of munt
wat zal het zijn? De staart en zijn draak, met dreigende drietand.
Een vrouw laat zich niet kennen totdat je haar omdraait
en omgekeerd: de koning, de alleenheerser, met stralenkrans omgeven.
De tos. En het is de lauwerkrans, twee data aan de binnenkant.
Donders. Wat niet in een oogopslag gebeurt, is eigenlijk niet schadelijk.
Iedereen zal weten dat hij schimmen heeft nagejaagd omdat ze
zo licht zijn, zo mooi weerkaatsen in de gebroken spiegel.
Uit tomeloze onnozelheid. Onkunde misschien. Onschuld zelfs!
En al die tijd zei zij dan: ‘Jij, jij alleen.’ Keer op keer, loodzwaar.
Toen het borrelen. Ploep, ploep. Overal op het oppervlak. Veerkrachtig spul.
De lijken ontdeden zich van hun molenstenen en kwamen bovendrijven, op naar het
licht.
Zijn meisje was in de wolken. Niemand die het had verwacht.
Nooit meer die blik die hem overal volgde. Een beetje glazig
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keek ze langs hem heen de verte in, of naar een vlek op de muur
en glimlachte. Richting kelner. Richting straatverkoper. Richting eigen opmerkingen.
‘Houd je niet meer van me?’ vroeg hij. ‘Tuurlijk wel,’ zei zij dan.
Hij vertelde het zijn vriend: ‘Ik ben ten einde raad! Ik ben gek op haar
maar zij laat haar gedachten dwalen. Volgens mij heeft ze een ander.’
En zij hem maar verzekeren dat zij niet zo was. Blik op de deur gericht.
Buiksprekersstem.
Haar hoofd op zijn schouder, omdat ze zich afgewezen voelde? Ja, afgewezen door
een ander!
Hem steeds verrassen, met een bloem in de hand? Juist toen híj haar verraste ...
Hem bellen op onverwachte ogenblikken? Oeps, per ongeluk. In een waas.
En haar gewoonte om nieuwe namen voor hem te verzinnen?
Niets onnatuurlijks aan. Behalve dan dat ze het in haar slaap deed.
Alles leek onveranderd hetzelfde, maar dat was schijn.
Nou, schijn, op het eerste gezicht leek alles nog hetzelfde;
voor de allereerste keer op wat het altijd was geweest.
Nergens duidelijker tot uiting komend dan bij het vrijen: overgave, totale identificatie!
Vervoering zonder weerga, hypnose, verslaving.
Ze dwong hem fantasieën bot te vieren:
het schoolhoofd pedofiel; een Griekse matroos; de onhandige nerd;
geile ziekenhuisportier; de sultan; een naakt astraal lichaam.
‘Kan ik niet gewoon mijzelf zijn?,’ klaagde hij dan uitgeput.
‘Maar er zijn nog zoveel mogelijkheden,’ protesteerde zij en ze fluisterde:
‘Zoveel mensen...’ En ze drukte haar heupen tegen de zijne aan.
‘Laten we eens wat nieuws proberen. The unexamined life is not worth living,’ zei ze
en zo viel ze met haar onzeker stemmetje terug op Socrates, om nog te zwijgen van
de Westerse Cultuur.
‘Ik wil best met haar vrijen, niets liever,’ vertelde hij zijn vriend. ‘Maar zij wil alleen maar
seks.’
(Gelach.) Maar hij vergat er bij te zeggen: ‘Maar niet de hele tijd noodzakelijk met mij...’
En dat brengt hem bij haar coup de grâce: ‘het Monster’.
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‘Geef mij het monster,’ fluistert ze verlept, haar oogleden
trillen vlakbij hem terwijl zij het lampje op het nachtkastje dimt.
Inmiddels zou hij haar maar al te graag iets aandoen om haar zover te krijgen hem te
begrijpen.
Zijn ene hand glipt onder bij haar rug naar binnen en met de andere
drukt hij lichtjes op haar borstkas, op het wiegen van zeewier,
een smachtend kloppen in de bries van een exotisch gewest.
‘Wat is het voor een monster?’ Zijn stem klinkt zacht, bedachtzaam.
‘Harig en afschuwelijk!,’ bitst zij nors terug. ‘En - en - ontzettend sterk.’
En dan kan het gebeuren dat hij, half dier half mens, haar klemmen
en schroeven aan- en moeren doldraait en een snaar
laat knappen, en een siddering als van een spook ontsnapt aan haar frêle gestel;
daar ligt ze, huilend en eenzaam naast de slingers op zijn achterplaatsje, dat van de
weerwolf.
‘Je hebt altijd van mijn huid gehouden. Jij zegt altijd dat hij aanvoelt als fluweel...’
‘Er is meer in het leven dan alleen fluweel,’ antwoordt zij zacht; haar wangen nat.
Nog even volhouden, dan zou hij het bereiken: kortstondige eenwording, herkenning.
Nog even maar; hij ziet haar angst, een sprankje glimlach
als hij zich buigt over het martelwiel waar zij op haar
gebroken vleugels ligt, geveld door wind en regen.
‘Schiet op! Ga weg!,’ roept zij; timmert met haar vuisten op zijn borst en schouders;
‘Afschuwelijk! Akelig!’, en boort haar nagels in zijn rug;
smeekt: ‘Nee ... nee’ en ‘Wolf ... wolf ...’
‘Alsjeblieft ... NIET DOEN!’ haar longen als een middeleeuwse katapult
die op zijn hoogtepunt zijn ballast werpt richting de vijand.
Noemen ze het daarom de ‘kleine dood’? Zijn lief, een en al rigor mortis!
Ze duwt hem weg, uit alle macht; dit houdt ze niet meer vol
- en valt in katzwijm. (Zelfs Anais Nin vond dit een wrede gang van zaken.)
Dan opent ze haar ogen weer. Giechelt; die slijmerige lach.
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Loom. Gooit haar armen om zijn nek.
Ja, zijn ure is gekomen ('t is nu of nooit):
‘Ik ben zo blij dat jij het bent ... en niet hij!’
Ze trekt hem naar zich toe. ‘God wat ben ik blij dat jij het bent!’
Haar hele gezicht breekt open als een diamant.
Ze bezigt zelfs zijn naam. Verbeeldt hij het zich,
of troost ze hem met haar gestreel?
Stil maar, wacht maar; alles komt goed ...
Hij ziet hoe zij relaxt, ontspant, losraakt;
haar strakke borstjes twee ronde broden, dwarsgebakken.
De korsten melatonine, verduisterd door de passie, worden weer
verstrooid als twee opvliegende nachtvlinders; de dubbelschepping van de bakker
wordt zacht, waterig zelfs en eindigt als glinsterende hompen deeg.
Ze zegt dat ze hem hebben wil. Hij drinkt haar met vertedering in.
In de vergetelheid van het ogenblik bezit hij haar ten volle.
Maar dan ziet hij haar ogen aan het dwalen slaan
richting het raam, ziet hoe ze de ruiten in de gaten houden ...
Wat ziet zij daar? Misschien alleen weerspiegeling.
Dan kijkt hij op, en ziet het ook: hij is het, zijn tegenstander.
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Tegen de liefde
Is dit de stand van zaken?
Wanhopig proberen we na te apen hoe het ooit was:
kaarsrecht naast elkaar, en toch zo ver uiteen.
Twee verliefde vogeltjes die naar elkaar toe vliegen
in een transmissie waarvan het sein halverwege verbrokkeld is
tot vier verliefde vogeltjes - en zich nog verder delend - een hele school sardientjes
die het strand van de ander nooit zullen kunnen halen.
Ik ben tegen de liefde, het hele vermenigvuldigingsverhaal:
De bezige bakkerij van het Vaticaan, als wel de viswinkel ernaast.
Je opgeprikte borstjes bedriegen mij niet, je hebt alleen je pantser uitgedeukt.
De metaforen zijn soldaten, de gebaren allemaal draagbare.
En jij bent een baboesjka-poppetje vol nimmer eindigende napoleonnetjes.
Stroop de diplomaten het hemd van het lijf en gooi ze door het raam naar buiten,
met de lekkerste kant naar voren! Een gematigde houding ken ik niet meer.
Kom laten we opbreken. Laten we het atoom splijten,
dat laat ons ten minste niet in de steek, tot in der eeuwigheid.
Onze zoetelieve woordjes? Die zijn gerijpt!
Geworden tot gif belegde kerstkoekjes van een verloochend voodooritueel.
Het enige goeie ervan is de priesters te zien vluchten,
zwarte pauwen zijn het op hun nutteloze sandalen.
Ik ben tegen de liefde. Laat de continenten uit elkaar drijven. In Godsnaam. In wiens
naam dan ook!
Ik ben tegen zin. Tegen onzin ben ik ook. Onlangs nog is de vrucht van een varken
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gekruist met menselijk sperma. Ben ik helemaal voor.
Hartelijk dank meneer meisjes-demonen, mevrouw kolonel vliegende vis, voor kikkers
regen
op de buikspreker, dat je de goochelaar zo aan de citroenboomgaard moest
vastketenen.
En de gillende spoken die de Trappist hebben bereden, een nachtmerrie kun je nooit
vertrouwen.
Nu moet ik weer van voren af aan beginnen. Jij ook met je apenstreken!
Lappenpop Zeus Moedertje Zon,
jij was mijn fotokopie pantheon door de wind tot leven gewaaid,
nu wemelt de ruïne van de tempel van fladderende vleermuizen.
Wat is er van ons geworden? Waar zijn de herinneringen?
We vliegen elkaar naar de keel als arenden
verstard in een vergeten familiewapen.
Het wordt zomer op het hoge veld, waar wij allebei wonen.
Ze zeggen dat deze contreien de eerste mensapen hebben opgeleverd. Nog een jaar
verstrijkt.
De naakte savanne zingt. En de bliksem flitst
als mijn computerbeeldscherm, precies op het moment dat ik deze zin opsla.
Scharrelende makelaars van de jonge republiek, die zich nieuwe markten verbeelden,
vertrappen de oeroude schedels onder hun voeten.
Maar terwijl alles opnieuw begint te leven, sterft onze liefde.
De grijze parelhoenders komen wiegel-waggel uit het gras aan gelopen in hun sjaals
van grafiet.
Zij zijn de pauwen, het donzen vuurwerk, van lang, lang geleden verdoft op de netvliezen van de twee rottende lijken die we zijn geworden.
Liefde: de verborgen categorieën,
de beschilderde deuren van de honingcatacomben.
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En nu dit. Verdomd. Verrek. Vervolging.
Tijd: een zootje versteende aardbeien,
het picknickmandje dat niet ver van de Grotten van Sterkfontein door een baviaan werd
gejat,
en het vermiste paartje.
Ja hoor, geloof je 't zelf?
Nu slapen we op de bodem van een zee.
Onze gezichten kijken in tegenovergestelde richting,
twee kanten van twee verschillende medailles.
Onze haren die spontaan zouden kunnen bewegen in de lichte bries,
liggen nu plat in de wind van de eeuwigheid.
Wij zijn een verloren schat.
Het schip is in onweer gestrand.
Maar ooit, op een mooie dag in de verre toekomst
zullen twee duikers, een jongen en een meisje,
verliefde schatgravers in ondiep water,
jou en mij opnieuw vinden,
met hun splinternieuwe lijven
ons weer opdiepen
uit dit vergeten wrak.

(uit het Afrikaans vertaald door Robert Dorsman)

Raster. Jaargang 2002 (nrs. 97-100)

185

Hans Tentije
Gedichten
l'Arbre de Jesse
Georges Braque - Kerkraam te Varengeville
Zoals het volmaakte het gebrekkige
nog gebrekkiger, erbarmelijker maakt, zo armzalig
voel je je naast het hoog op het krijt staande
zeekerkje van Varengeville
bijtende westenwinden hebben het klokkentouw gerafeld
en zout zet zich op de naar de afgrond
hellende grafstenen af, gebeier stort zich driest
over golven en rotskust uit en roept onweersluchten
aan en eenzame opvarenden gebrandschilderd, versplinterd valt de zon
op de plavuisgrauwe, zerkstenen vloer en stuwt
takken, mossen, bladeren, vogelnesten
naar het punt waar doorschijnende vingertoppen gothisch
bij elkaar komen en het allerbinnenste
zich met het buitenste vervlecht
met maangestalten, de oceaan
in al zijn schakeringen, met inzegeningen
en eerste communies, met het op drift
geraakte en het geborgene, het wisselend getij
een rijsje, uit een afgehouwen tronk
voortgekomen, een boom die, aan zichzelf ontgroeid
uit zijn omlijsting wil breken om het lood
van jaren van zich af te schudden en zijn kruin
tot de hemel te laten reiken -

Raster. Jaargang 2002 (nrs. 97-100)

186
zou je door dit glas heen 's avonds
de lichten van het reuzenrad, de schiettenten, het casino
kunnen zien, het getwinkel, daar, heel
in de verte, in Dieppe?
onbereikbare smalle stroken zand
tussen de golfslag en de steile kliffen, poreus
afbrokkelend krijt waarmee niet te schrijven is, de vloed
die ondermijnt en ontwortelt en tekeergaat
in de brandingsnissen en verstikt soms meehuilt
tijdens de engelenmissen
de zee beneden je, als keek je
door Braques glasscherven voor het eerst
naar zulke breekbare, onbestaanbare
tinten blauw en grijs
het sluike drenkelingenhaar van de wieren
wenkt de schaduwen die vergeefs tegen de dwarsstroom
proberen op te zwemmen, terwijl stenen
vonken in de diepte en een oorverdovend geruis
de schelpen, schelpenbanken spoelt
het kerkhofgrint is onberispelijk aangeharkt -
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Selvportrett med knokkelhånd
Edvard Munch - Litho, 1895
Angst is iets ingegrifts, ergens
vlak onder het middenrif nevelslierten achter de naaldloze lariksen
onttrekken de snede, de keep van het fjorddiepe dal
totaal aan het gezicht, mijn adem lijkt
hectaren verte te beslaan
ik loop terug naar het doek, ik worstel
met oogopslag, licht, de zich splitsende wenkbrauwbogen
die vonken zouden moeten doven
in mijn vermiddeleeuwste blik, ontmaskerde
zienersogen, het werk
wil vanmorgen niet vlotten
flarden eerdere zelfportretten schemeren
binnen het spieraam door verf en linnen heen, komen
altijd weer samen in dit ene, deze
zuiverende, zielsverduisterende lithografie moest ik aan Memling denken toen
ik die maakte, aan hoe de wormen van zijn Dood
zich, net boven de navel, zo wreed naar buiten vraten
en aan wrak vee ook, vlees dat in allerijl
van noodslacht naar vrijbank wordt gesleept
of was het mijn vrees voor het besmettelijke
van het alledaagse, van doordanste nachten, dansend stof
in zijbreuk, dwarsschip, proeflokalen, zaalgrote
gangen van gestichten?
in de vroege avond heb ik mijn arm
op tafel, tussen mij en de wereld gelegd, gestrekt
van elleboog tot verste vingertop, naakter
dan ik van mezelf ooit wat blootgaf, ten prooi
haast al aan het aanstaande
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en nu het weldra echt over is, ik mij 's zomers
slechts de tuin in waag en minstens zo vaak
als anders de speksteenkachel stook, met geriefhout, hout
waarvan de jaarringen stuk voor stuk
binnen de mijne vallen - bij de eerste aanplant
was ik, bij het snoeien, dunnen, knotten spaakbeen en ellepijp, dat paar
ontschorste, windgrijze dennentakken, als schamele
resten van een barricade, mijn verweer
tegen hoon en pijn
leven bot uit, beent uit, is
gevernist, niet af te kussen kinderzeer kinderen heiligen het kerkhof
wanneer ze, op weg van school naar huis, naast het grint
de tijd halfslachtig geruimd zien, wervels
en knokkels vinden, ermee bikkelen, laten
opstuiteren, wegspringen, ketsen
geluiden verdwijnen, roepen, maar
telkens zwakker, om zichzelf, zichzelf alleen - ik ben
het merg van hun echo's
ik droom mij de meren, geschubde, kieuwende
glinsteringen, houtskoolschaduwen over
en doezel in, in het besef, nog net, nooit terug te willen
zonder dat het verleden veranderde schennis was ik, offerande
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Chiusi
Hoeveel spaden diep lag niet
het onderspit dat hij moest delven?
zijn bronzen, gevleugelde helm droeg hij nog
toen ze hem vonden en opgroeven, een paar duizend jaar
nadat hij bij Chiusi sneuvelde, zijn neusplaat
bleek tegen geen zwaardhouw bestand en was diep
zijn voorhoofd binnengedrongen
terrasiena het geronnen bloed op lippen en kin
en in de rimpels van zijn hals, alsof hij zich volgevreten had
met stukken reerug die te gauw, te rauw
van het vuur waren gehaald
zijn ogen, in hun omrande kassen, zijn uitgestoken
of door raven, bonte kraaien uitgepikt, of rotte
het gebrokene er vanzelf uit weg, vloog het als het donker
van de dagpauwoog onder zijn struikdichte
wimpers vandaan
en stuitte de wind daarna, na de slag niet
op overal verspreid liggende uitrustingsstukken
en een ribbenkast waarmee zelfs de onafzienbaarste akkers
geëgd kon worden, hele streken uitgekamd?
maar hinderlagen, nederlagen later
in de etalages van souvenirwinkeltjes de gepatineerde
replica's van Etruskische miniaturen strijdwagens en paarden, zwaardvechters
en speerdragers fier zij aan zij
terwijl de dood in alle hevigheid afwezig is
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de bijziende lezer). Hij legt momenteel de laatste hand aan de vertaling van de
roman Het zwijgen van Mario Salviati van Etienne van Heerden.
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poëzie- en essaybundels. In het Nederlands verscheen Hoewel (1992) een selektie
uit zijn werk. Zie ook Raster 92 en 83.
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vernietigd worden (1996, verhalen).
Hans Tentije (1944) is dichter. Recente publikaties: Verloren speelgoed (poëzie,
2001), Wisselsporen (poëzie, 1999).
Willem van Toorn (1935) Recente publikaties: De rivier (roman, 1999), Haarlem
station (novelle, 2000) en Gedichten 1960-1997 (poëzie, 2001).
Marjoleine de Vos (1957) Recente publikaties: Zeehond graag (poëzie, 2000), Nu
en altijd (columns, 2001).
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Redactie
Bij dit nummer
Wie goed leeft, zal ook weten te sterven. En ‘goed’ betekent dan niet: lekker wijn
drinken, worst eten en lollige seks, maar iets veel onthechters, een leven in
overeenstemming met de goddelijke voorschriften, hoe die ook luiden.
In de late middeleeuwen had men heel precieze opvattingen over hoe het moest,
sterven. En leven. Maar speciaal voor het sterven bestonden nauwkeurige
aanwijzingen, vervat in de zogenaamde Ars moriendi, die aanstaande doden precies
voorschreven hoe de laatste adem uitgeblazen moest worden zodanig dat niet de
duivel er onverhoopt met de ziel vandoor zou gaan, maar dat die onbekommerd
zou kunnen opstijgen tot God.
De tips voor het juiste sterven die daarin gegeven werden, waren niet overmatig
subtiel, maar ze gaven wel een zeker houvast. Men wist precies wat een ‘goede
dood’ was: een manier van sterven die het zielenheil niet in gevaar bracht. Ook over
wat het heil van de ziel wel of niet bedreigde was men blijkbaar uitstekend
geïnformeerd.
In verschillende tijden en culturen zijn er verschillende opvattingen gepropageerd
en uitgeprobeerd om het sterven ‘goed’ te laten zijn - opmerkelijk vaak komen die
aanwijzingen erop neer dat men er niet te veel gedoe van moet maken. Niet klagen,
niet huilen, niet steunen, weggaan zonder omkijken, een snel afscheid. Een
voorbeeldig sterfbed wordt bijvoorbeeld dat van Socrates gevonden zoals beschreven
door Plato. Net zoals later voor de christenen is ook voor Socrates de dood een
overgang naar een ander leven, niet het einde van alles. Dat lag, en ligt, voor velen
anders.
In dit nummer van Raster komt aan de orde hoe er over het sterven, en vooral
het goede sterven, gedacht is en nog gedacht wordt. Waarbij als vanzelf het leven
meedoet. Wat is een mooie dood? Moet men, zoals Dylan Thomas zegt, niet al te
willig sterven (‘Do not go gentle into that good night’) of berusten of zelfs uitzien
naar de dood? De door Wim Hofman ontworpen Wijnand heeft er echt zin in,
Shakespeare laat, zoals David Rijser schrijft, zien hoe zinloos die hele kunst van
het sterven is, omdat er geen goede dood is.
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Sterven kan men al zingend als men een operapersonage is, een manier van doen
die Kasper Jansen nauwkeurig beziet, men kan de dood van een ander beschrijven
en daarmee zichzelf voorbereiden op het einde zoals Ernest Dowson doet in een
door Maarten Asscher toegelicht verhaal. Samuel de Lange beschrijft de riten rond
de dood in verschillende culturen, Tijs Goldschmidt verbaast zich over een
Papoea-taal waarin het woord ‘sterven’ geen rol speelt en Willem van Toorn
rapporteert over een Italiaans sterfbed. Verschillende schrijvers en dichters, Ursula
Fanthorpe, Hedda Martens, Rutger Kopland, Czesław Miłosz, Lennart Sjögren,
Marjoleine de Vos laten zich in proza en poëzie uit over leven en sterven, Peter Vos
deed hetzelfde in een serie tekeningen.
Sommige bijdragen laten de dood licht lijken, zoals die van Martin Reints waarin
het eeuwige verbond tussen Slaap en Dood uit de doeken gedaan wordt, in andere
worden de medische en fysieke aspecten en de rol van de dokter daarbij nuchter
bezien - door Helen King die probeert na te gaan wat in de oudheid de rol van de
dokter aan het sterfbed was en door Bert Keizer die zelf meer dan eens aanwezig
is geweest bij het einde van mensen die vrijwillig voor de dood gekozen hadden.
Jacq Vogelaar vindt wel wat af te dingen op de grootsheid van het sterfbed van
Socrates, Cyrille Offermans laat zien hoe sterven verstoord kan worden en Kees
Nieuwenhuijzen bespreekt het sterven van een been. Alles sterft. En, zoals Bert
Keizer schrijft, we hoeven ons daar eigenlijk niet druk over te maken want iedereen
is er tot nu toe in geslaagd. Maar toch. Hoe moet het. Dat wilde Raster weten.
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Samuel de Lange
Ars moriendi, of het uitzettingsbeleid
Een klein jaar voor zijn dood in januari 1996 schreef François Mitterand, nog als
president van Frankrijk, een voorwoord bij La mort intime, een boek over
stervensbegeleiding van de psychoanalytica Marie de Hennezel. ‘De mooiste les
van dit boek is, dat de dood kan zorgen dat iemand wordt waartoe hij of zij geroepen
is. Dat de dood ook in de volle zin van het woord een voltooiing kan zijn.’ De president
keerde daarmee in zekere zin terug op zijn schreden, naar de overtuiging uit zijn
katholieke jeugd dat met de dood de overledene ‘zijn doopkleed herwint.’ Dat is
volgens de gebeden der stervenden waartoe de mens geroepen is: weer een kind
van God te worden, na de beproevingen des levens te hebben getrotseerd. Die
schone verwachting over wat komen gaat is een tour de force, een culturele prestatie
van de eerste orde. Altijd hebben mensen ziekte en dood onder ogen moeten zien,
en het bijbehorend bederf. Geen verschil is zo aangrijpend als tussen een levend
en een dood organisme, tussen een dierbare en een lijk. De voorstelling van jezelf
als dode is weer een uiterste grens van die enormiteit. Om die afgronden te
overbruggen hebben de mensen zich in de ingewikkeldste bochten gewrongen. Het
resultaat mag er wezen: overal ter wereld getuigen religie en kunst van het geloof
in het voortleven, de hoop op een tweede bestaan, en de wanhopige liefde voor de
overledenen. Bij die verlangens is de stervende een, niet geheel betrouwbare,
bondgenoot. Want de omstanders kunnen hem niet bij zich houden, en zij willen,
in weerwil van alle medelijden, niet met hem mee. Het ceremonieel rond de dood
is gericht op zijn behouden overtocht naar gene zijde, maar de stervende wil zo
graag blijven.
In 1959 maakte de psychiater J.H. van den Berg in Het menselijk lichaam melding
van een algemene malaise die rond het ziekbed heerste. Steeds vaker kreeg hij
bezoek van artsen die hem deelgenoot maakten van hun gewetensnood tegenover
de ernstig zieken. Van den Berg haalde het geval aan van een oude boer die verdere
behandeling weigerde nadat het vermoeden van een kankergezwel in de nieren
was gerezen. Hij wilde niet naar een ziekenhuis, maar naar huis. Om te sterven.
Onthandheid tegenover de dood vormde de opmaat voor het uitge-
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breide onderzoek naar de geschiedenis van het medisch handelen die dan volgt in
Het menselijk lichaam. ‘Elke medicus geraakt aan het ziekbed der ongeneselijken,
aan het ziekbed vooral der stervenden, in moeilijkheden, aangezien elke medicus,
jegens sterven en ongeneselijkheid twee linkerhanden bezit. Men kan geen twee
heren dienen,’ besluit Van den Berg in het inleidende hoofdstuk. De ontboezeming
was opmerkelijk, op een ogenblik dat nog maar weinigen de medische macht
aanvochten. Van den Bergs werk oogstte bewondering, maar werd door vaklui in
de medicijnen en in de geschiedenis als dilettantisme afgedaan. Pas in de jaren
zeventig zou de discussie over ‘een goede dood’ weer opleven dankzij de
democratiseringsgolf die over West-Europa rolde, en de patiënten een stem gaf.
Maar ook door de publicaties van de Franse historicus Philippe Ariès, die er beter
dan Van den Berg in slaagde een indruk van gedegenheid te maken. In L'homme
devant la mort (1977; vertaald als Het uur van onze dood, 1987) zet Ariès de
moderne bangelijkheid tegenover de dood af tegen een houding van aanvaarding
die in oudere tijden en andere culturen heerste. Waar artsen en omstanders in het
grootste deel van de twintigste eeuw de dood tot het laatste ogenblik verborgen
weten te houden voor een stervende, zodat hij als een dief in de nacht verschijnt,
daar wist de zieke of oude mens vroeger dat zijn uur geslagen had, en trof zijn
voorbereidingen. Soms in het bijzijn van een arts, maar vaker ten overstaan van
een groep verwanten, buren en kennissen vertrok de mens uit dit leven. Herhaalde
niet iedereen, dat ‘wij allen moeten sterven’?
Ariès geeft veel voorbeelden uit het oude Europa van die ‘getemde dood’ zoals
hij het rustige sterven noemt, in tegenstelling tot de tegenwoordige paniek rond het
levenseinde. Die voorbeelden komen vooral uit de katholieke traditie, maar ook uit
Rusland, dat hij een museum van Europese overleveringen noemt. In dat museum
vullen Anton Tsjechovs verhalen zeker een zaal: ‘Tegen de avond begon hij zich
heel naar te voelen; hij verzocht om hem op de vloer neer te leggen, vroeg aan de
kleermaker of hij niet wilde roken, toen werd het stil onder de schapenpels en tegen
de ochtend blies hij de laatste adem uit.’ (‘De boeren’, 1897). Ariès veronderstelde
dat niet-westerse culturen zich ook waardig op de dood voorbereidden, maar
verschafte daarvan veel minder voorbeelden. In de culturele antropologie, de oude
volkenkunde, is het onderzoek naar de ‘ars moriendi’ ook niet dik gezaaid. Terloops,
als wat aan het afleggen en begraven of verbranden voorafging, komt het sterven
te pas. De ‘stervenskunst’ van het volk Israëls, van islamieten, hindoes of samoerai
wordt meestal begrepen als een ‘levenskunst’, een min of meer geformaliseerde
wijze van doen en laten met het oog op een leven hierna, of een wenselijke
reïncarnatie. Religieuze
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ethiek. Een uitzondering vormen de romantische lessen van de Yaquiindiaan ‘Don
Juan’ aan de Amerikaanse cultureel antropoloog Carlos Castaneda, die in de jaren
zestig en zeventig het grote publiek veroverden. Don Juan hield zijn leerling
Castaneda voortdurend voor dat hij moest leven en handelen alsof hij elk ogenblik
kon sterven. Een indiaans ‘memento mori’. De wijsheid van de medicijnman strekte
zich ook uit tot de laatste ogenblikken van de mens, waarop, in de woorden van
Don Juan, ‘een krijger zijn laatste stelling moet betrekken, en zijn laatste dans
uitvoeren’. De dood zou het einde van die voorstelling beleefd afwachten. (Journey
to Ixtlàn, 1972). De eigen regie van het levenseinde strookte met de ‘doe het zelf
mentaliteit’ die ondertussen de kop opstak. Op het filmdoek verschenen in die dagen
stoïsch stervende wilden. In 1959 verbeeldde Anthony Quinn in The savage innocents
een eskimo wiens moeder zich niet langer nuttig kan maken. Als haar tanden zijn
uitgevallen, slaagt zij er niet meer in de zeehondenvellen zacht te kauwen. De
‘nutteloze mond’ vraagt zelf de zoon om haar op een ijsschots te zetten, die
zeewaarts afdrijft. In 1982 maakte een Japanner The ballad of Narayama over een
boerenzoon die zijn moeder wegbrengt als zij zich overbodig voelt. Hij sjouwt haar
de berg op naar een plaats waar hij haar moet achterlaten.
Tegen de voorstelling van zaken van Ariès zijn wel bedenkingen te maken, De
‘losgebroken’ dood die vandaag het westen zou teisteren, is nooit zo algemeen
geworden als de historicus in zijn sombere voorstelling van de westerse beschaving
veronderstelde. In landelijke streken zijn de schotten tussen de levenssferen, dus
ook aan het sterfbed, zelden zo hoog opgetrokken als in de stad. En juist toen de
stedelijke levensstijl overal doordrong, begon in diezelfde stad een andere wind te
waaien. Het bazig optreden van artsen, ziekenhuizen en begrafenisondernemers
wekte verzet. De kritiek op de van de dood vervreemde westerling was vaak zelf
van westerse makelij. Ook de berichten over wat er in primitieve culturen rond het
stervensuur gebeurde spraken lang niet allemaal van een filosofische aanvaarding.
Beschrijvingen uit het veld van sterfscènes zoals in de films weergegeven, maken
eerder een noodlottige dan een heroïsche indruk. ‘Aussetzung’ heette die praktijk
dan ook in een oudere volkenkunde. De gelatenheid waarmee oude en zieke mensen
hun lot heetten te dragen in primitieve culturen, stond ook in schril contrast met de
woede waarmee een onverwachte dood werd begroet. Sommige volkenkundigen
meenden dat de wilden geloofden dat elke dood een gevolg van tovenarij was, en
meer dan eens constateerden onderzoekers dat een ogenschijnlijk natuurlijke dood,
door een gewelddadige werd gevolgd. De dood gewroken, in een eindeloze vendetta
die een cultuur met chronisch wantrouwen kon vervullen.
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De omgang met zieken is bij primitieve volken met voorzorgen omringd, en ook de
stervenden nemen maatregelen. Australische Aboriginals bootsen bijvoorbeeld
tegen hun einde de roep van het totemdier na waaraan zij gewijd zijn. De rites de
passage, dat wil zeggen de rituelen die de overgang van leven naar dood begeleiden,
vangen lang voor het sterven aan, maar worden, vooral in de ogen van nieuwsgierige
toeschouwers, overvleugeld door de zeden rond de lijkbezorging. Discretie, weerzin
en de overtuiging dat het doodsuur eigenlijk voor iedereen hetzelfde is, hebben
vaak de aandacht van de cultureel antropologen naar een later tijdstip verschoven.
Uit de begrafenis of lijkverbranding, en niet zozeer uit de aanloop tot het sterven,
wordt door archeologen en volkenkundigen veel opgemaakt over de betekenis van
de dood in een cultuur.
De oudste menselijke beschavingen worden nog steeds naar hun begravingen
getypeerd. Er is strijd over de vraag of Neandertalers hun doden al ceremonieel
begroeven, maar vanaf 25.000 voor Christus zijn graven gevonden waarin doden
met zekere egards zijn bijgezet. Megalithische graven, urnenvelden, en ‘tumuli’ zijn
een kortschrift geworden voor culturen die ons behalve hun dodenhuizen weinig
hebben nagelaten. Uit de graven en grafgiften - wapens, sieraden en aardewerk proberen archeologen met meer of minder succes de aard van hun samenleving te
reconstrueren. Zo zijn rond Franse grafheuvels legendes vol woeste en gastvrije
Kelten gesponnen. De spectaculaire Egyptische koningsgraven hebben nog eens
de gedachte gevoed dat een beschaving zich op zijn scherpst toont in de dood.
Gedachten over dood en leven werden culturen toegeschreven door grafvondsten
te vergelijken met vermeldingen bij oude schrijvers (bijvoorbeeld de Scythen bij
Herodotus), en volkenkundige verslagen van stammen waarvan gemakshalve werd
aangenomen dat zij nog in de ‘Steentijd’ leefden. In de negentiende eeuw dachten
geleerden dat uit een combinatie van losse voorwerpen, verhalen en gebruiken de
plaats van een maatschappij in de ontwikkeling van de mensheid kon worden
afgelezen: hoe onbegrijpelijker gewoonten leken, des te ouder waren zij. Vreemde
tradities in de eigen tijd, bijvoorbeeld het gebruik om bij een sterfgeval de spiegels
in huis te bedekken, werden voor culturele fossielen versleten. Uitdrukkelijk of
impliciet werd een opeenvolging van zeden en gewoonten verondersteld. Mensen
zouden bijvoorbeeld eerst hun doden opgeruimd hebben door ze op te eten, later
door ze een tijd te laten ontbinden, en vervolgens hun botten een tweede begrafenis
in, of naast, de woning te gunnen. In weer een later stadium zouden de doden in
afzonderlijke huizen of dodenakkers zijn ondergebracht. Toch is er weinig reden
om te geloven dat de Zuid-Amerikaanse Yanamamö-indianen die hun dode ver-
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wanten verbranden en hun as met water aanlengen en opdrinken, op de laagste
trap van beschaving staan. Ze zijn de verre nazaten van volkeren die, trekkend door
de Amerika's, de meest uiteenlopende gewoonten hebben gekoesterd.
Achter de praktijken van de oude Europeanen en niet-westerse volken hebben
de onderzoekers de stadia van een primitieve mentaliteit vermoed. De zogenaamde
natuurvolken vreesden de geesten van de afgestorvenen omdat zij geloofden dat
die het op de levenden voorzien hadden. De stervenden vertrokken allerminst met
een gevoel van ‘voltooiing’, maar met spijt, en weinig hoop op een beter leven. In
de Odyssee zegt de schim van Achilleus dat hij nog liever een dagloner is bij een
straatarme schooier op aarde, dan koning van de doden in de Hades. Doden waren
vervuld van jaloezie tegenover de nabestaanden, en zochten hen te beschadigen.
Vandaar het taboe op de aanraking van de doden. De Maori's in Nieuw-Zeeland
sloten wie met een lijk in aanraking was gekomen voor lange tijd uit van menselijk
verkeer. ‘Hij kon geen huis betreden, geen mens of ding benaderen, zonder het met
onreinheid te besmetten. Zelfs mocht hij geen voedsel met de handen aanraken,
want die waren zelf met onreinheid onbruikbaar voor hem geworden. Men plaatste
het voedsel voor hem op de grond en er bleef niets anders over, dan dit met zijn
lippen en tanden, zo goed en kwaad als het ging, te verorberen, terwijl hij zijn handen
achter de rug hield’. In Totem und Tabu (1909), waaruit dit voorbeeld is aangehaald,
heeft Sigmund Freud volgehouden dat die angst voor spoken in zekere zin terecht
is, vanwege de boze gevoelens die een mens tot na zijn dood kan opwekken. Ook
moderne mensen koesteren ambivalente gevoelens over hun gestorven geliefden,
en zouden daarom hun wraak over het graf vrezen. ‘Ein Gespenst geht um in
Europa...’
Onder primitieve volken verkeerde de horror van de eerste tijd na de dood tenslotte
in eerbied. Etnologen constateerden dat het omslagpunt vaak lag bij het moment
waarop het lijk tot volledige ontbinding was gekomen. Dan waren ook de banden
van de overledene met zijn verwanten vergaan, en schikte de geest zich in een
schimmig bestaan, dat toch ook weer niet zo heel ver weg lag als het ‘Jenseits’ van
moderne mensen. De Amerikaanse Irokezen hielden eens in de twaalf jaar een
kostbaar dodenfeest. De lijken werden dan van de stellingen gehaald waarop ze
gelegen hadden, en begraven. Op de Gilbert eilanden in de Stille Oceaan werd het
lijk van een belangrijk man op de dwarsbalken van de hut bewaard. Gewone mensen
legde men binnen of buiten de hut in een graf, en na enige tijd delfde men de schedel
op die vervolgens voorwerp van verering bleef. Veel volkeren verzamelden de
beenderen en bewaarden die in pakketjes of kistjes, om ze bij feestelijke gelegen-
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heden te voorschijn te halen. Zo temde eigenlijk pas een tweede begraving de dood.
Toch blijft het in de archeologie en volkenkunde bij vermoedens en
veronderstellingen over de dood. Overtuigingen laten zich niet opgraven, en ook
maar lastig uit de rituele vergelijkingen van her en der afleiden. Er zijn wel observaties
die het sterven dichter naderen. Niet toevallig zijn die ook van dichter bij huis. In de
vorige eeuw verzamelde de Franse volkenkundige Arnold van Gennep de
waarnemingen van correspondenten in het land op het gebied van tal van
volksgebruiken. Le Folklore Français (1943) reikt met zijn getuigenissen van de
Franse wieg tot het graf. Net als Van den Berg stelt Van Gennep vast dat de boer,
als hij eenmaal weet dat hij ongeneeslijk ziek is, liefst zo snel mogelijk sterft. Zijn
naasten konden hem daarbij behulpzaam zijn. Het einde werd bijvoorbeeld
vergemakkelijkt door het bed evenwijdig aan de balken van de zoldering te plaatsen,
door een pan van het dak te lichten, door bij de zieke zijn hoofdkussen weg te halen,
door hem een stenen bijl te laten kussen. Behalve met wijwater besprenkelen
noemden Van Genneps correspondenten ook vaak het plaatselijk bronwater als
middel om de dood te bespoedigen. Verschillende heiligen konden de stervende
bijstaan, onder wie Saint Tir-à-lui, en Saint Va en Saint Vient. Ook Van Gennep
vermoedt dat de correspondent hier een oor is aangenaaid. In de doodsstrijd de
stervende de mond sluiten of hevig door elkaar schudden lijkt meer op actieve
euthanasie.
Sommige maatregelen zoals het lichten van de dakpan, hebben duidelijk de
bedoeling de ziel een uitweg te wijzen, andere behoren al half tot de katholieke
sacramenten die de meeste Fransen kregen toegediend. Daaronder vallen de vele
manipulaties met kaarsen aan het ziekbed. De magisch-religieuze handelingen
moeten zorgen dat de zieke goed ‘overgaat’. Zoals elders het lot van de geesten
de nabestaanden in spanning houdt, zit de katholieke liturgie vol zorg over de afreis
van de ziel. Als een zieke in doodsgevaar verkeert, ontvangt hij de laatste
sacramenten. Achtereenvolgens wordt hem de biecht afgenomen en krijgt hij het
heilig oliesel toegediend. Beide zijn reinigingsrituelen die de door de dode af te
leggen weg effenen. Daarna de laatste communie. Voor deze maal heet de hostie
‘viaticum, teerspijze of reispenning, want tijdens de oversteek komt een riem onder
het hart van pas’. De priester plaatst het heilig sacrament en de gewijde olie op de
tafel en reikt de zieke een kruisbeeld om te kussen. Hierna besprenkelt hij den zieke,
de kamer (en alle aanwezigen) met wijwater terwijl hij bidt: ‘Besproei mij, Heer, met
hysop, was mij en ik zal witter worden dan sneeuw’. ( Gebeden en oefeningen voor
alle tijden van het jaar , 1954) De hele gang van zaken geeft te kennen dat de
stervende en de aanwe-
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zigen behoed moeten worden voor verontreiniging. Het gevaar waartegen opgetreden
wordt, brengt in herinnering dat Van Gennep de dood een ‘besmettelijke’ kracht
toekent. ‘Na het uitreiken van de hostie reinigt de priester de handen met het
gereedstaande water, dat hierna, zo mogelijk, door den zieke wordt genuttigd, of
anders in het vuur moet geworpen worden’. In zijn gebeden maakt de priester
toespelingen op krachten die het huis en zijn bewoners belagen: ‘Laten wij bidden
dat onze Heer Jezus Christus van hen afwende alle vijandige machten, hen bevrijde
van alle vrees en verwarring, en Zich gewaardige hen gezond in deze woning te
bewaren’. Als dan het ogenblik van sterven nadert, klinkt de aansporing: ‘Vertrek,
christenziel, uit deze wereld, in naam van God den almachtigen Vader, die u heeft
geschapen’. Maar de mooie vooruitzichten, inclusief de toegezegde bekleding met
het doopkleed, kunnen niet verhelen dat de benauwdheid groot is. En wie achter
de angst voor het zielenheil kijkt, ziet in de ‘vrees en verwarring’ het schrikbeeld
van de spokende dode. ‘Revenants’, terugkomers, heten de spoken in het Frans.
Requiescant, mogen zij rusten.
Deze religieuze bezweringen van de dood hebben de meesten van ons achter
zich gelaten, en er is weinig voor in de plaats gekomen. Maar de angst voor de dood
is er niet minder om. Dat Ariès in weerwil van enige overdrijving een gevoelige snaar
had geraakt met zijn kritiek op de westerse dood, werd nog in 1978 bewezen toen
de Antoni van Leeuwenhoekkliniek de publicatie verhinderde van Omgaan met
angst in een kankerziekenhuis van A. de Swaan en R. van Danzig. De socioloog
en de psychiater hadden lange tijd in het Amsterdamse kankerpaviljoen
geobserveerd, en waren op het spoor gekomen van ‘het systeem van de hoop’ dat
door de artsen en verpleging in stand werd gehouden tegenover de doodzieke
patiënten. Nergens werd zoveel gestorven, en nergens was de dood zo
onbespreekbaar als in de Van Leeuwenhoekkliniek. Patiënten, staf en specialisten
hielden met vereende krachten de illusie staande dat er morgen weer een dag, en
weer een laboratoriumuitslag was. Doodsangst en wanhoop, maar ook een zakelijke
voorbereiding op het einde werden zachtjes maar stelselmatig de kop in gedrukt.
Het veelvuldig sterven geschiedde zoveel mogelijk buiten gezicht en gehoor, en dat
bevestigde de toestand die Norbert Elias een paar jaar later (1980) ‘De eenzaamheid
van stervenden in onze tijd’ noemde. Mét de staf van het ziekenhuis oordeelde de
rechter dat openbaarmaking van de bevindingen niet in het belang van de patiënten
was. Voorop stond natuurlijk de zielenrust van de artsen, de patiënten werd niets
gevraagd.
‘Mogen zij rusten.’ Niet iedereen bidt daarvoor. Een enkeling heeft juist zijn hoop
gesteld op de heimwee van de doden naar de levenden.
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De Engelse dichter William Wordsworth had graag zijn gestorven zoon zien
terugkeren, en was juist teleurgesteld door het wegblijven van een spook:
I look for ghosts; but none will force
Their way to me: 'tis falsely said
That there was ever intercourse
Between the living and the dead;
For, surely, then I should have sight
Of him I wait for day and night,
With love and longing infinite.
(‘The Affliction of Margaret’, 1807)

Sommige figuren moeten zich zelfs om maatschappelijke redenen tot na hun dood
roeren. In alle samenlevingen, eenvoudig of ingewikkeld, is de dood en begrafenis
van een leider een gelegenheid voor vertoon van nationale saamhorigheid. Er is de
niet denkbeeldige kans op strijd om de opvolging, en het wel en wee van de koning
of hoofdman belichaamt niet alleen de welstand van de natie, maar ook van zijn
onderdanen. Op de grens van de negentiende en twintigste eeuw publiceerde de
Engelsman James Frazer een duizenden bladzijden lange studie over rituele
koningsmoord (The Golden Bough, 1890-1915). Uit de oudheid, en van heinde en
verre, diste hij voorbeelden op van koningen die, eenmaal over het hoogtepunt van
krachten heen, werden geofferd in het belang van de gemeenschap. Niet altijd was
duidelijk of de executie daadwerkelijk of symbolisch voltrokken werd, maar het leek
of de dood van de oude koning een kracht vrijmaakte die overging op een jonge
pretendent. Een geest, een spook, maar gunstig gestemd, ging van de een over op
de ander. In de herfsttij der middeleeuwen werd de levenskracht van de Engelse
en Franse koning, en daarmee van het land, bewaard in houten beelden die vanaf
het ogenblik dat de koning stierf, tot zijn opvolger de troon besteeg, met de
ornamenten van de koning bekleed waren. De beelden reisden, ontvingen en
dineerden, en vervulden andere koninklijke plichten. Staatswetgeving in Engeland
maakte onderscheid tussen de ‘body natural’ van de koning, die sterfelijk en
bederfelijk was, en de ‘body politic’, het politieke lichaam van de koning dat zelf
weliswaar onzichtbaar was, maar zich ten eeuwigen dage in nieuwe gestalten kon
manifesteren. ‘Le roi est mort! Vive le roi!’ riepen de Franse hovelingen in één adem
uit als het stoffelijk overschot werd bijgezet.
Ook Mitterand had een privé lichaam en een openbaar, net als de
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middeleeuwse koningen en primitieve hoofdmannen. Tijdens zijn campagne in 1981
had hij opening van zaken over zijn gezondheid beloofd, zodat de Fransen niet
verrast zouden worden door de plotselinge dood van hun staatshoofd, zoal het geval
was toen Pompidou in 1974 onverwacht in functie overleed. Maar hoewel Mitterand
in het eerste jaar van zijn aantreden te horen kreeg dat hij aan prostaatkanker leed,
liet hij de dodelijke aard van zijn ziekte pas in zijn tweede ambtstermijn, en nà twee
operaties in 1992 doorschemeren. De president van Frankrijk kan zich geen gebreken
permitteren. Tegen het einde vertoonde hij zich ook in sterfelijke gedaante, en deed
het publiek confidenties zoals in het voorwoord van La mort intime. Toen trad ook
de dochter die hij bij een andere vrouw had uit de schaduw. Zijn uitvaart droeg weer
het dubbelzinnige karakter van de heilige leider. Zijn lijk werd op 11 januari 1996 in
het bijzijn van zijn vrouwen en kinderen begraven in zijn geboorteplaats Jarnac, in
het familiegraf. Tezelfdertijd werd in de kathedraal Notre Dame in Parijs een
herdenkingsdienst gehouden, gecelebreerd door de aartsbisschop van Parijs, in
het bijzijn van de groten der aarde. Hij was toen al bijna een jaar president àf, en
had zich sinds jaar en dag bij het ongodsdienstig deel der natie gevoegd. Met dit
dubbele ceremonieel demonstreerde hij Frankrijk en de wereld dat het presidentschap
een roeping is, die niet alleen los van persoonlijke opvattingen staat, maar door
verkiezingen noch dood doorkruist wordt. Een paar dagen lang bevond zijn opvolger
Jacques Chirac zich in dezelfde ongemakkelijke positie als zoveel kroonprinsen van
Frankrijk vóór hem.
Mensen bereiden zich voor op de dood. Dat doen zij volgens de regelen van hun
cultuur. Zij offeren een haan, zij zalven de ledematen, zij ‘lopen een eindje mee’,
zoals een populair boek uit de jaren zeventig het zei. Dat is de stervenskunst, en
stervenskunst is voornamelijk stervensbegeleiding; en stervensbegeleiding is
uitzettingsbeleid. Want het zijn de levenden die het navertellen en de overlevering
scheppen. De dood is een opgave voor de achterblijvers en de stervenden. In die
stervenskunst speelt ‘rite de passage’ een centrale rol. Want de veerman moet een
muntje, de duivel moet misleid, en de ziel moet vooruit kijken, en niet achterom.
Daar schuilt misschien de gemene deler van zoveel inspanningen rond het
levenseinde: de stervende, en vervolgens de dode, overtuigen van de
aantrekkelijkheden van gene zijde. Tegen beter weten in.

Raster. Jaargang 2002 (nrs. 97-100)

19

Kasper Jansen
Zingend sterven
‘Urenlang liggen sterven en dan ondertussen óók nog zingen! Een normaal mens
zingt toch niet als hij sterft?’ De vaak gehoorde kritiek van de buitenwacht op de
ridicule verhalen en de onwaarschijnlijkheid van het onrealistische kunstverschijnsel
opera is banaal. Even banaal als de liedjes die ‘normale’ mensen wèl zonder
bezwaren beluisteren en meezingen: ‘Ik hou van jou, jij wordt mijn vrouw’ of ‘I don't
know why, but I'll love you till I die’. Met musicals, waarin toch ook wel eens mensen
dood gaan, heeft ‘het grote publiek’ echter geen enkele moeite. Dat men op de
Titanic zingend ten onder gaat, is geen probleem. Het genre musical is tegenwoordig
populairder dan ooit en trekt veel meer bezoekers dan opera.
Voor vele fervente operaliefhebbers is die kritiek van de operahaters op zingen
en sterven in opera moeilijk principieel te weerleggen. ‘Ja, dat hoort er nu eenmaal
bij, sopranen en tenoren willen tenslotte blíjven zingen, tót ze sterven’, wordt dan
meestal lacherig gezegd. Daarna stapt men snel enigszins gegeneerd over op het
‘mooie’ van opera: de tragiek van het titelpersonage, al dat meeslepende zingen
vóór het sterven. Beter zou men kunnen zeggen: wat is er mooier dan opera, de
kunst waarin alle andere kunsten opgaan, gedragen door muziek die de handeling
een extra betekenis geeft, die het operaverhaal van lief en leed optilt naar hemelse
sferen en verheft tot onsterfelijkheid.
Ook na vierhonderd jaar opera, waarin meer dan vijftigduizend stukken werden
gecomponeerd, bestaat bij gevorderde liefhebbers nog vaak onkunde en onbegrip
over aard en wezen van deze kunstvorm, over de normen en waarden die eraan
ten grondslag liggen, over de morele en filosofische implicaties, over betekenis en
zingeving van de kunst van het sterven in de operakunst. Minder dan over het hoe
van het sterven, gaat het immers om het waarom van het sterven.
Een sterfgeval in een opera is niet zomaar een losse gebeurtenis in een verhaal.
Het is geen objectief feit, maar sterk subjectief geladen. Het is een voorbeeld voor
de rest van het leven van de operabezoeker. Het dwingt de toeschouwer, tegelijk
de luisteraar naar het zingende sterven, tot nadenken, tot bezinning, tot introspectie
over de eigen finale zaken.
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De operaliefhebber heeft het inderdaad niet gemakkelijk met zijn liefde voor opera.
Het werkelijk in alle opzichten genieten van opera en het op zijn waarde schatten
van een operaproductie vereisen tegenwoordig goede voorbereiding. Sinds
dramaturgen en regisseurs met grote artistieke ambities en pretenties heersen op
het operapodium, dient men in de zaal kennis te hebben van muziek en van
theaterpraktijk, van componist en librettist, van stijlperiodes en vooral van opvattingen
van regisseurs. Ook een welwillende houding ten opzichte van experimenten komt
van pas. Operaprogrammaboeken zijn tegenwoordig niet voor niets zo dik, uitpuilend
van essayistische kunsthistorische beschouwingen, literaire citaten en verwijzingen
naar andere kunstuitingen.
Opera is steeds meer elitair te noemen. Echt verantwoord operabezoek is bijna
een vak. Maar in de praktijk doet het publiek nauwelijks intellectuele moeite om zich
erin te verdiepen. En toch stelt men tegelijkertijd de eis aan een goede
operavoorstelling dat die zichzelf bewijst, dat men die zonder enige voorbereiding
kan volgen, begrijpen en waarderen, zonder zich erover te verwonderen dat er wordt
gezongen tot het zingende personage sterft.
Wat is het niet gemakkelijk om de cliché-bezwaren tegen het zingend sterven in
opera te ontkrachten. Opera is immers kunst, de kunst van het zingend sterven.
Opera is ‘A song of love and death’, zoals Peter Conrad zegt in zijn boek over ‘the
meaning of opera’. En kunst is per definitie geen volstrekt natuurgetrouwe afbeelding
van de realiteit van leven en dood buiten het theater. Dus waarom zou men in een
gezongen dramatische muzikale kunstvorm niet stervend zingen en zingend sterven?
En bovendien: zó snel gaat een mens niet dood, ook niet als hij doodziek is.
Euthanasie is er buiten het theater niet voor niets. Slechts een schot of steek door
hoofd of hart is direct dodelijk, andere verwondingen niet. Wat dat betreft zijn de
meeste langzaam stervende operadoden nog erg realistisch.
Wie alleen maar het echte leven in ogenschouw wil nemen, blijve inderdaad verre
van de opera. En wie het rauwe realisme van de dood zelf wil meemaken en aan
den lijve wil ervaren, heeft keus genoeg. Word ongeneeslijk ziek en sterf zielig in
het AMC. Sluit een slecht huwelijk dat eindigt in een langzame gifmoord. Begeef u
in de misdaad en word het slachtoffer van een wrede afrekening. Kom om bij een
tragisch verkeersongeluk, waarbij ook nog anderen dood gaan. Wordt gekidnapt in
een ver land en laat u onthoofden. Werp u op als een omstreden politicus die het
slachtoffer wordt van een moordenaar die zwijgt over zijn motieven. Of leid een
onopvallend keurig bestaan, waarin verder niets opmerkelijks gebeurt, hopelijk
gevolgd door een zachte dood
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in de slaap. Alleen dat laatste is voor de meeste oppassende mensen ‘normaal’.
Net als toneel en film is opera gebaseerd op stilering van een verhaal met
middelen, symbolen en conventies die vertrouwd zijn voor wie er regelmatig kennis
van neemt. De taal van Shakespeare is niet die van de straat. Niemand spreekt ooit
tegen een ander in alexandrijnen. Gelieven barsten niet zingend uit in een duet.
‘Singing in the rain’ rond een lantaarnpaal dansen, deed Gene Kelly alleen in de
film, opgenomen in een studio, nooit in het wild.
Ook het meest ‘fel-realistische’ toneel heeft een weloverwogen vorm en bezit
kenmerken in opbouw en uitwerking, die beantwoorden aan de oude, fundamentele
wetten van het theater, hoezeer die men soms zegt te verfoeien. Kunsten zijn geen
vormen van ‘echt’ realisme, van weergaven van de dagelijkse werkelijkheid zoals
documentaires en ‘reality-tv’ die brengen. Die realiteit buiten het theater is overigens
vaak nog veel vergaander, onberedeneerbaarder, toevalliger, onwaarschijnlijker en
onwerkelijker dan wat opera wordt verweten.
In Verdi's opera Un hallo in maschera over de moord op de Zweedse koning
Gustav III, doet de koning er vijf minuten over om na de fatale dolkstoot zingend uit
te komen bij zijn laatste woorden: ‘O wee, ik sterf, mijn dierbaren. Voor altijd vaarwel!’
In werkelijkheid werd Gustav III bij de aanslag in 1792 slechts verwond met een
schot uit een pistool dat roestige spijkers op hem afvuurde. De koning kreeg
gangreen (wondkoorts) waaraan hij pas na dertien dagen van gruwelijk lijden stierf.
Tevoren had hij zijn moordenaar Anckarstrøm nog vergeven. Maar na de dood van
de koning werd de moordenaarshand van Anckarstrøm afgehakt, vervolgens werd
hij onthoofd en daarna nog eens gevierendeeld.
Die harde historische werkelijkheid van het langdurig sterven van het slachtoffer
en de weerzinwekkende wraak op de moordenaar ziet men niet uitgebeeld op het
operatoneel. Aan de moordenaar wordt in Un ballo in maschera al helemaal geen
aandacht meer besteed, het verhaal gaat immers over de dood van de koning. Men
ziet Gustav III alleen sterven omdat hij na zijn laatste woorden inderdaad niet meer
zingt en hij met een klein rukje zijn hoofd laat hangen. Het is kunst: er wordt duidelijk
gemaakt dat iemand sterft, er wordt niet realistisch geïmiteerd hoe iemand sterft,
want dat gaat in de praktijk meestal veel geleidelijker. En altijd zónder zingen!
In een film, toch een zeer ‘realistische’ kunstvorm, gaat het sterven mutatis
mutandis meestal niet anders dan in een opera. Wanneer in Dangerous liasons
John Malkovich als de Vicomte de Valmont dodelijk gewond is bij een duel, begint
hij aan een monoloog. Het is het equiva-
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lent van de sterfaria. De Vicomte spreekt welbewust zijn laatste woorden uit, een
boodschap die moet worden overgebracht aan zijn bedeesde en bedrogen geliefde
Cécile de Volanges. Hij lijdt niet zichtbaar onder zijn verwondingen, hij vertrekt niet
van pijn zijn gezicht, hij spreekt zijn tekst perfect, steeds in hetzelfde tempo, zonder
fysieke moeite. En als hij is uitgesproken, sterft de Vicomte de Valmont meteen,
gewoon, rechtoe, rechtaan. John Malkovich laat zijn hoofd opzij vallen en in de
bioscoop moeten wij begrijpen dat zijn personage dood is.
De filmsterfscène van Valmont herinnert aan de operasterfscène in Tsjaikovski's
Jevgeni Onjegin. Ook Lenski sterft na een duel. Maar Lenski heeft geen enkele tekst
meer als hij is aangeschoten. ‘Dood?’ vraagt Onjegin met doffe stem aan de
duelorganisator Zaretski. ‘Dood.’
De ‘sterftekst’ in Jevgeni Onjegin is voor het titelpersonage Onjegin, dat niet sterft.
Maar hij draagt in zijn verdere leven wel de dood met zich mee. Hij heeft zijn vriend
Lenski om het leven gebracht. Maar ook in andere zin is hij ‘dood’: zijn opvlammende
liefde voor Tatjana, ooit door hem afgewezen, wordt door haar niet beantwoord. ‘De
schande! De smart! O, wat een vreselijk lot!’ zijn de laatste woorden van Onjegin in
de opera. De rest van zijn leven behoort Onjegin tot de operaversie van de schimmige
‘living dead’.
Die conclusie wordt de meelevende en meelijdende toeschouwer hier bijna letterlijk
aangereikt. Maar meestal is er bij het publiek meer kennis, inzicht en meedenken
nodig voor het ware begrip voor de innerlijke betekenis van een slotscène of een
sterfscène. Die scènes waarin in extreme situaties ‘laatste’ dingen moeten worden
verwoord, vormen uiteindelijk de culminatie van de opera. Natuurlijk moet er langdurig
worden gestorven. Een personage waarin zóveel emotie is geïnvesteerd, willen we
zo lang mogelijk meemaken, tot het allerlaatst. Op hem of haar projecteren we onze
diepste gedachten, onze angsten, onze hoop op troost. Die sterf- en slotscènes zijn
de redenen van het bestaan van de opera, het inhoudelijke doel van librettist en
componist. En van de regisseur, die daaraan vaak zijn eigen, hoogstpersoonlijke
interpretatie geeft.
De verwarring over het realiteitsgehalte en de betekenis van het sterven is bij de
meeste operabezoekers groot. Natuurlijk gaan we er niet vanuit dat het sterven in
opera in alle opzichten letterlijk wordt getoond. Maar verder is de consistentie bij de
verwachtingen over de mate van ‘realisme’ ver te zoeken. Want de waardering voor
de voorstelling als geheel en voor de prestaties van de zangers wordt wel in hoge
mate bepaald door de mate van esthetiek en ‘realisme’, die niet in elkaars verlengde
hoeven te liggen.
Zangers worden door publiek én operacritici niet alleen beoordeeld

Raster. Jaargang 2002 (nrs. 97-100)

23
op hun professionele technische vaardigheden, hun muzikale en vocale prestaties.
Ze worden evenzeer afgerekend op niet-muzikale criteria. Dan gaat het om hun
inzet van hun persoonlijkheid en het acteren: geloofwaardigheid, inlevingsvermogen
en overtuigingskracht, op het vermogen tot het neerzetten van levensechte
personages, die ook nog ‘stervensecht’ zijn.
Van de voorstelling en van de enscenering van de regisseur eist men meestal
een actuele betekenis, herkenbaar voor de mens van nu. Een opera die eindigt met
dood en verderf moet een publiek dat buiten het theater opgewekt en levenslustig
is ‘ook nu nog iets zeggen’. Maar terwijl veel regisseurs een ‘moderne’ aanpak
hebben, heerst bij het musiceren en zingen juist het streven naar authenticiteit, de
terugkeer naar de originele, ouderwetse uitvoeringspraktijk. Die innerlijke kloof in
de voorstelling is vaak lastig.
En extra probleem is de verwarring over de wisselende plaats en betekenis van
de dood in opera's uit verschillende stijlperiodes. Een uitvoerig stervend
operapersonage is vooral een 19de eeuws verschijnsel. In de 17de en 18de eeuw
waren de operalibretti veelal gebaseerd op de Griekse en Romeinse mythologie.
Daarin spelen de verschijnselen dood en dreiging van dood wel een belangrijke rol,
maar het op het toneel zichtbare sterven bestaat daarin niet. Dood is in de mythologie
nooit echt definitief dood: de dode gaat naar een andere wereld en leeft daar op
andere wijze voort. Eurydice gaat naar de onderwereld en Orfeus mag haar daar
weer ophalen. Als het dan nóg een keer misgaat, is er nog altijd de deus ex machina
die opnieuw zijn hand over zijn hart strijkt.
Vóór 1800 was het een zeldzaamheid dat er een gewoon mens in de opera dood
ging. In de eerste scène van Mozarts ‘vrolijke drama’ Don Giovanni wordt de
Commendatore doodgestoken door Don Giovanni, compleet met een echte zichtbare
realistische sterfscène met bijbehorende tekst. ‘Ah, help! Ik ben verraden, de
moordenaar heeft me verwond en uit mijn zwoegende borst voel ik de levensgeest
ontsnappen.’
Maar aan het slot van Don Giovanni blijkt dat de Commendatore zeker niet in alle
opzichten dood is. Hij is hoogstwaarschijnlijk in de hemel, maar hij blijkt ook nog op
het ondermaanse voort te leven als zijn eigen standbeeld. Hij kan spreken, hij kan
knikken met zijn hoofd en hij wordt door Don Giovanni uitgenodigd aan het souper.
Als deze Stenen Gast zijn gastheer niet kan bewegen tot berouw over zijn zonden,
rekent hij met hem af en werpt hij hem in de hel. Ook Don Giovanni gaat niet dood,
hij zal ten eeuwigen dage worden gekweld.
Bij Mozart is er nog een subtielere vorm van dood in Così fan tutte. Vier jongelui,
die ineens verliefd worden op een ander dan hun officië-
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le verloofde, worden daarin voorgoed beroofd van hun illusies over de
onvergankelijke liefde. Ze leven wel verder, maar het mooiste in hun leven is
gestorven. De waardering voor juist deze ‘komische’ opera is in de loop der tijd sterk
veranderd. Beethoven vond het werk een frivoliteit van laag allooi, de grote Mozart
onwaardig. Pas de laatste twee decennia zien we juist de grote tragiek van dat
langdurig gedesillusioneerde voortleven vóór het uiteindelijk onvermijdelijke sterven
van de vier personages, ver na het eind van de opera.
In de 19de-eeuwse opera wordt zeer veel en zeer langdurig gestorven. De
mythologie en het classicisme zijn voorbij. De romantiek, de pre-psychiatrie, het
rooms-katholicisme (in het Franse repertoire), het symbolisme en het obscurantisme
overheersen het operapodium elk met hun eigen redenen voor de dood, met hun
eigen sterfpraktijken en doodsrituelen. Bij Bellini (1831) betreden Norma en Pollione
gezamenlijk de brandstapel als gevolg van schuld en boete. De druïdenpriesteres
Norma heeft haar kuisheidsgelofte gebroken, voor de domme Romeinse
legeraanvoerder Pollione zijn de redenen om haar in de dood te begeleiden wat
duisterder. Wat minder eergevoel en wat meer lafheid hadden er ook nog wel bij
gekund in deze knulligste aller tenorrollen.
Bij Donizetti (1835) sterft Lucia di Lammermoor na een zeer lange waanzinscène,
nadat ze na een gedwongen huwelijk haar bruidegom heeft gedood. Die moord op
hem zien we niet, wèl haar met zijn bloed bevlekte bruidsjurk terwijl Lucia zich
overgeeft aan haar fameuze coloraturen, de huiveringwekkend perfecte muzikale
uitbeelding van haar gekte die haar doet sterven.
Die vroeg-19de-eeuwse kunst van het hallucinerende zingende sterven in opera
kreeg in 1865 een apotheose in Wagners Tristan und Isolde. Nadat Tristan is
overleden aan zijn verwondingen na een gevecht, beleeft Isolde haar ‘Liebestod’.
Isolde sterft aan de waanzinnige liefde, culminerend in het samenvallen van de
slotwoorden ‘ertrinken, versinken, unbewusst, höchste Lust’ en de dood. Hier is het
sterven de hoogste vorm van zinnelijkheid en leidt de bezongen liefde tot de
gezongen dood. Voor de eerste uitvoering van Tristan und Isolde werd de rol van
Tristan door sommigen al zó onzingbaar zwaar bevonden, dat de zanger daaraan
wel zou moeten bezwijken. De tenor Ludwig Schnorr von Carolsfeld overleefde wel
de première, maar niet lang daarna was hij dood!
Bij Verdi bestaat een heel scala aan sterfkunst. In Nabucco pleegt Abigaille
zelfmoord en vraagt God om vergiffenis voor haar kwade daden. In Rigoletto sterft
Gilda omdat ze zich opoffert om het leven van de kwalijke Mantua te redden. Macbeth
en Lady Macbeth sterven vanwege hun misdaden, gepleegd uit machtswellust. In
Il trovatore vallen
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de doden op grond van onkunde, vergissingen en zwarte zigeunerkunst.
In La traviata sterft Violetta aan de tering. Hier vindt Verdi het eigentijdse realisme
in de opera uit: voor het eerst staat er een kuchende sopraan op het operatoneel.
Violetta is bovendien de personificatie van Marie Duplessis, nog slechts kort tevoren
de geliefde van Alexandre Dumas fils, die over hun verhouding het boek La dame
aux camélias schreef. In Verdi's La forza del destino heerst het noodlot. Aida eindigt
op een moment dat we weten dat het onder een zware steen ingesloten liefdespaar
zal sterven aan honger en dorst. In Otello wordt Desdemona het slachtoffer van de
door de perfide Jago opgewekte jaloezie.
Niet alleen operahaters verachten het gebrek aan realisme in de opera. Zij hebben
hun voorgangers in een hele generatie van Italiaanse operacomponisten rond 1900.
Leoncavallo (Pagliacci), Mascagni (Cavalleria rusticana) en Puccini behoren tot de
stroming van het ‘verisme’, de waarachtigheid, het realisme in de opera. Zij wilden
afrekenen met de uitwassen van de 19de-eeuwse opera en kwamen met goede,
begrijpelijke verhalen en levensechte uitbeeldingen daarvan.
Puccini's Tosca (1900) is een thriller met drie doden. De perfide politiechef Scarpia
wordt door Tosca vermoord met een mes en beleeft liggend op de vloer een heftige
doodsstrijd. ‘Sterf, stèrf’, moedigt Tosca hem aan. Als hij dood is, zingt ze: ‘Nu kan
ik hem vergeven’ en plaatst ze een kruis van kaarsen om hem heen. En vervolgens
verzucht ze: ‘En voor hem beefde heel Rome!’, relativering van de dode. Tosca's
geliefde Cavardossi wordt gefusilleerd, terwijl hij denkt dat er alleen met losse
flodders wordt geschoten. En Tosca springt van de Engelenburcht af. Dat gebeurt
altijd naar achteren, zodat we haar niet zien neerstorten. Ooit, in Amerika, sprong
Tosca op een trampoline en ze bleef daar, terwijl het publiek het zag, maar op en
neer springen. Hoezo realisme? Hoezo dood? Nooit was een dode in opera zó
levendig!
In La bohème weet Puccini het sterven van Mimi, het aan de tering lijdende
bloemenmeisje met de koude handjes, het maximale effect te geven. Eerst ziet het
publiek Mimi sterven, op een moment dat wordt aangegeven door plotseling
stokkende muziek, terwijl haar bohémienvrienden even met elkaar bezig zijn. Dan
zien sommige vrienden dat ze dood is en maken elkaar daarop attent. En vervolgens
wordt Mimi's dood duidelijk gemaakt aan haar voormalige geliefde Rodolfo, die zich
snikkend op haar sterfbed stort. Het publiek ziet Mimi zo drie keer sterven: dát is
het toppunt in de kunst van het sterven in opera. Wie hierbij zelf geen tranen voelt
opkomen, is geen liefhebber.
In de 20ste eeuw gebeurt het sterven in de opera het aangrijpendst en schokkendst
in het pure naturalisme van Janáceks Jenufa (1904). De oude grootmoeder heeft
de baby van de ongehuwde moeder Jenufa on-
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der het ijs laten verdrinken. We zien er niets van, we horen er alleen over, als het
ijs is gesmolten in het voorjaar. Juist de goedbedoelde uitleg van de grootmoeder
- ik wilde je juist helpen door je de schande van het ongehuwde moederschap te
besparen - schildert het schrijnendste sterfgeval in het hele operarepertoire. Het
verhaal over de bedoeling van deze dood van een pasgeborene, een ander helpen
aan een beter leven, snijdt door de zaal. Dit operabezoek heeft niets meer te maken
met een avondje uit. Het publiek is steevast ten diepste geraakt. Applaus na afloop
is nauwelijks mogelijk. De operaliefhebber heeft voorgoed een schram op de ziel,
is ook een beetje dood.

Raster. Jaargang 2002 (nrs. 97-100)

27

David Rijser
Het kunstwerk van de dood
Ars moriendi of ars de morte
And it is great to do that thing that ends all other deeds, which shackles
accidents and bolts up change.
Shakespeare, Antony and Cleopatra
Sinds de Renaissance, en het baanbrekende werk van Baldassar Castiglione's Il
Cortegiano voor de formulering van wat een mens eigenlijk zijn moet, is levenskunst
een centrale preoccupatie geworden voor de beschaafde westerling. Met sprezzatura,
bestudeerde nonchalanche, dient aan de wederwaardigheden van het leven tegemoet
getreden te worden: het moet ons makkelijk afgaan, of lijken af te gaan, want vóór
alles moeten we het leuk vinden hier, er een feest van maken - en wie dat het beste
kan, is een voortreffelijk mens. Postmodern hedonisme houdt deze waarheid voor
vanzelfsprekend. Maar voor Castiglione's tijdgenoten lag dat anders. Begin zestiende
eeuw, in het Rome van zijn dagen (Castiglione was er met onderbrekingen een paar
jaar Mantuaans gezant bij de pauselijke stoel) lag direct naast de lustoorden die de
aristocratie aan de Tiberoever had laten bouwen de Gianicolo, één van Rome's
zeven heuvels, bekroond door de toen nog Franciscaanse San Pietro in Montorio.
Deze heuvel was bezaaid met artificiële grotten, alwaar de Franciscanen zich konden
vervoegen om te versterven. Tijdens de feesten van bankier Agostino Chigi in zijn
villa aan de Tiber, waar pausen ter dis zaten onder begeleiding van goddelijke
madrigalenzang, als nymphen verklede courtisanes, gefrituurde pauwentongen en
de fresco's van Raphael, kon wie goed luisterde dus een fond van zacht gekreun
horen: monniken die oefenden in sterven. Ook Castiglione, die vaak bij Chigi
gedineerd moet hebben, moet dat hebben kunnen horen. Maar hij koos voor het
leven.
De kunst van het sterven, door de Franciscaanse broeders een paar honderd
meter naast Chigi's feestmalen zo devoot beoefend, was in de ogen van Castiglione
en zijn opdrachtgevers misschien wat uit de mode. Opvallend is in ieder geval dat
de Cambridge History of Renaissance Philosophy in haar index geen lemma voor
de dood heeft. De Renaissance geldt dan ook als optimistisch, levenslustig. De
kunst van
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het sterven is ook moeilijk te verenigen met de neo-Platoonse strijdkreet
Mooi=Goed=Waar=God. Want esthetisch was de Christelijke doodscultus nog
moeilijk te noemen. Pas later, in de zeventiende eeuw, zal de schoonheid worden
ingezet als verlokking tot de meditatio mortis. Vasten tot de wormen uit de mond
kwamen, eindeloos bidden en knielen voor God (St. Simeon de Pilaarheilige haalde
in de vijfde eeuw al een dikke duizend proskuneseis per dag, en dat op een zuil in
de hitte), meditatie en zelfmutilatie op zoek naar extase zijn nu eenmaal niet makkelijk
met sprezzatura te verenigen. Versterven is ernstig, en lelijk.
Niet dat de rigoreuzere aanpak van bedelmonnikken en Franciscanen nu geacht
werd iedereen aan te spreken, of voor iedereen weggelegd te zijn. In de
vroeg-moderne periode was de dood alom tegenwoordig - men denke slechts aan
de pestepidemie van 1348, uniek in omvang maar geenszins ongewoon van aard,
of leze Huizinga's magistrale hoofdstuk in het Herfsttij der Middeleeuwen , ‘Het
Beeld van de Dood’. Sterven, hoe kan het ook anders, leidde vaak tot problemen.
Dit toch zo belangrijke moment wilde nog wel eens worden afgeraffeld, of zich
voltrekken zonder de nodige voorbereiding of externe expertise. Zelfs priesters
wisten er vaak geen raad mee. En voor de Christen is het toch cruciaal om met een
rein geweten naar de andere wereld over te stappen. Om gesol met het laatste
sacrament te voorkomen, en de door overbelasting onder druk staande
doodsindustrie de helpende hand toe te steken, waren hulpmiddelen nodig. De nog
verse boekdrukkunst verspreidde die hulpmiddelen. Eén van de eerste voorbeelden
van vroeg-moderne massacultuur betreft de goede dood.
Als de ars moriendi, of kunst van het sterven, is een min of meer consistent corpus
teksten met afbeeldingen bewaard, invloedrijk van de vijftiende tot en met de
zeventiende eeuw, dat het best omschreven kan worden als een bluff your way into
dying. Het voorzag blijkbaar in zo'n hoge nood, dat onder de allereerste drukvormen,
de zogenaamde blokboeken, zich al artes moriendi bevinden. In twee vormen
overgeleverd, als lopende tekst, of als een serie houtsneden met een ingekorte
tekst, beoogden deze traktaten mensen aan een goede dood te helpen. In de versie
van William Caxton (Londen, 1490):
[...] And that out of this world of wretchedness and tribulations, [man] may
go to heaven unto God and his saints into joy perdurable. But now, in
these days, few there be that advise them[selves] of their end so much
as they ought to do, though they be sick, ancient or old [...] and therefore
hath this present treatise been made, composed in shorter terms, for to
teach every man well to die, whilst he has understanding, health and
1
reason.
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Caxton behandelt dan zes partes, of hoofdstukken: hoe blij te sterven, de vijf
verzoekingen aan het doodsbed, wat de omstanders moeten vragen, hoe men dient
te begeleiden, het lichtende voorbeeld van Christus, en tenslotte gebeden. In
geïllustreerde versies zie je Moriens, de Stervende, bezocht door duivels en
verdedigd door engelen: want wat krijg je op je doodsbed? Je wilt je geloof opgeven,
je wanhoopt (na zo veel zonden kan het toch niet meer goed aflopen), je kunt het
lijden niet verdragen, je wordt hovaardig (vind dat je het er toch niet gek vanaf hebt
gebracht in het leven) en vooral ook gierig (kunt geen afscheid nemen van je aardse
goederen). Dit alles is het werk van de Duivel, en brengt de gang naar Louteringsberg
of Paradijs ernstig in gevaar. Maar engelen weren de listen van Satan kunstig af:
eerst denkt het duiveltje dat Moriens al deze zonden influistert nog: ‘ik heb beet’
(quam bene decepi eum), omdat Moriens een brave huisvriend met goed advies
een trap geeft, z'n eten niet meer lust (‘moet ik niet’) en het tafeltje heeft omgegooid
(ill.1.). Het betreft hier de verzoeking van de impatientia, je leed niet aankunnen.
Maar als de receptuur van de ars moriendi goed gevolgd is, is er voor onze
gehoornde vrienden geen houden meer aan; zij delven het onderspit voor brave
engelen en prelaten, die meer dan een beetje scheel zijn en zulke uitgestreken
smoelwerken hebben dat je haast zou gaan denken dat het Moriens droef te moede
moet zijn (wie weet heeft hij, zoals zovelen, ook wel een voorkeur voor Dante's
Inferno boven zijn Paradiso) (ill.2.). De duiveltjes, met hele lieve kalfspoot-
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jes en vleermuiskopjes, roepen vertwijfeld sum captivatus (ze hebben me te pakken)
en labores amisi (vergeefse moeite). Huizinga vond de Middeleeuwse dood al te
2
grof, te aards, zonder ‘weeker accent’, zonder divine depth of sorrow. De ars
moriendi doet het zonder gevoeligheid of melancholie. Villon's Testament, dat in
zekere zin teruggaat op de ars moriendi, laat zien hoe gruwelijk het toegaat, engelen
en duivels of niet:
La mort le fait fremir, pallir,
Le nez courber, les vaines tendre,
Le col enfler, la chair mollir,
Joinctes et nerfs croisfre et estendre.
Corps femenin, qui tant es tendre,
Poly, souef, si precieux,
Te fauldra il ces maulx attendre?
3
Oy, ou tout vif aller es cieulx.

Men kan zich verbazen over de naïviteit van handboeken voor een goede dood het is niet alleen het formuleren van de ‘handige tips’ op zichzelf dat bevreemdt,
maar vooral het reductionistische karakter van die tips. Ook nu nog doen dit soort
tips de ronde in ziekenhuizen; en kankerpatienten kunnen door middel van
cassettebandjes en begeleidende cursussen oefenen met de dood. Niettemin, zo
heb ik bij mijn lieve moeder kunnen constateren, die een geletterde vrouw was en
niet voor één gat te vangen: het helpt soms echt.
De onbeholpenheid van de ars moriendi hangt ook samen met het feit dat het
hier om massacultuur gaat, om het helpen van de ongeletterden. De dood is er voor
iedereen. Maar er mee omgaan lijkt toch ook een kwestie van training. En is dus
blijkbaar leerbaar. En als dat zo is, moet je bij het gemene volk eenvoudig beginnen.
Dat doet de ars moriendi.
Maar achter de kosmetische oplossingen van de practische religie schuilt een
immens filosofisch probleem. Wat is een goede dood eigenlijk? Het lijkt absurd te
veronderstellen dat het fundamentele mysterie van de dood het meest bevredigend
kan worden afgewerkt door het afvinken van een checklist. Anderzijds is eruditie
ook geen garantie voor kwaliteit van sterven: menig geletterde heeft er ondanks
geleerdheid en humaniteit een grote smeerboel van gemaakt (zie W.F. Hermans,
Het grote medelijden , over de zelfmoord van Otto Verbeek = Menno ter Braak).
Nederigheid is gepast bij dit onderwerp.
Twee elementen spelen in de traditie over doodsdenken een essentiële rol. In de
eerste plaats de status van de dood: betreft het hier een defini-
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tief einde of een moment van transformatie naar een andere manier van zijn? En
ten tweede, daarmee samenhangend: is de goede dood van toepassing op het
subject of op de nabestaanden?
Toch kan ook massacultuur het probleem van de goede dood subtieler stellen dan
de ars moriendi. In Angels with Dirty Faces (Michael Curtiz, 1938), Hollywood-cinema
en massa-melodrama, komt een onvergetelijke en diep problematische scène voor.
Twee schooiertjes uit de slums zijn bevriend en halen kattenkwaad uit. Eén wordt
gepakt, en ontwikkelt zich via een reeks penintentiaire trauma's tot gangster, Rocky.
De ander onstnapt, en wordt priester, Jerry. Als Rocky, die door de jongetjes uit de
buurt verheerlijkt wordt als held, uiteindelijk voor moord tot de electrische stoel wordt
veroordeeld, komt Jerry hem in death row vragen om dapper te sterven. Dat is, in
dit geval, ironisch genoeg juist laf. Jerry vraagt de onversaagde gangster:

Suppose I asked you to have a heart ... to be scared ... suppose at the
last minute the guards dragged you out here screaming for mercy ...
suppose you went to the chair yellow?
Rocky wil hier niets van horen. Jerry licht toe:
This is a different kind of courage, Rocky. [...] You see, you've been a hero to
these kids - and now you're gonna be a glorified hero in death, and I want to prevent
that, Rocky. They've got to despise your memory.
Rocky betoont zich nadrukkelijk niet bereid tot zo'n opoffering van mannenmoed.
Maar de laatste shots van de film laten huiveringwekkend in de vorm van schaduwen
die op de muur vallen, begeleid door voice-over, zien en hartverscheurend horen
hoe Rocky krijsend als een speenvarken naar de electrische stoel wordt gesleept.
De ultieme moed is hier doodsangst - gespeelde of niet gespeelde, zo blijft
geraffineerd in het ongewisse. Als hij echt laf blijkt, is er moreel niets aan de hand:
de slechterik blijkt ook echt slecht. Maar als hij het speelt, en dat lijkt toch het meest
waarschijnlijk, wordt Rocky's laatste uur de redemptie van een mislukt leven (en de
film laat er geen twijfel over bestaan dat die mislukking te wijten is aan een falend
sociaal overheidsbeleid), waarvan het einde alles goed maakt. Zijn dood laat zien
dat hij werkelijke moed bezit, niet die ongelikte, maar de Christelijke, zachte moed.
De vermetelheid van zijn gangstercarrière wordt getransformeerd tot een zinvolle
dood - voor hemzelf, want redemptief; en voor het nageslacht, aan wie kleine nieuwe
gangstertjes bespaard blijven. Die dood is dus als het ware het zegel op het boek
van Rocky's leven: een sphragis heet dat in de Oudheid. Angels with Dirty
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Faces is een Hollywood-melodrama, en is ook bij tijd en wijlen van dik hout gezaagd.
Maar het problematiseert zonder al te sentimenteel moralisme dezelfde kwesties
als bijvoorbeeld de Historiën van Herodotus of de tragedies van Sophocles uit de
vijfde eeuw voor Christus: wacht op je laatste uur, want daarin blijkt pas de kwaliteit
van je leven.
Kan een film met een stupide einde toch een goede film zijn? Herodotus denkt van
niet. Prominent voorin zijn werk, als programmatische anecdote, staat de confrontatie
4
tussen de Atheense wetgever Solon en de steenrijke koning Croesus van Lydië .
Croesus laat Solon eerst uitputtend rondleiden in zijn schatkamers. Dan wordt hij
ter audiëntie uitgenodigd. Solon is wijs en bereisd, zo meent Croesus, en daarom
vraagt hij hem: wie denkt u dat de gelukkigste ter wereld is? ‘Tellus de Athener,’
antwoordt Solon. Hij had een eenvoudig maar kaarsrecht leven, en stierf als een
held. Croesus is geërgerd. Wie is dan op één na het gelukkigst? ‘Cleobis en Biton,’
luidt het antwoord. Ook bij hen was de beloning voor heldenmoed de dood. Volgt
een rekensom van het aantal dagen in een mensenleven, waarvan geen aan een
ander gelijk is: altijd kan het noodlot toeslaan, en alles verpesten. Precies dat laten
de wederwaardigheden die in de Historiën worden beschreven zien - ook Croesus
hield het niet droog, al bleef het ergste hem bespaard. Naast de historicus Herodotus,
getuigen de dichters van dit wereldbeeld. Pindarus noemt de mens de droom van
een schaduw. Ook Sophocles formuleert dit tragisch visioen, in zijn Oedipus
Coloneus:
Endure what life God gives and ask no longer span;
Cease to remember the delights of youth, travel-wearied aged man;
Delight becomes death-longing if all longing else be vain.
Even from that delight memory treasures so,
Death, despair, division of families, all entanglements of mankind grow,
5
As that old wandering beggar and these God-hated children know.
In the long echoing street the laughing dancers throng,
The bride is carried to the bridegroom's chamber through torchlight and tumultuous
song;
I celebrate the silent kiss that ends short life or long.
Never to have lived is best, ancient writers say;
Never to have drawn the breath of life, never to have looked into the eye of day;
6
The second best's a gay goodnight and quickly turn away.
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Na de onvergetelijke dansers en hun tumultueuze bruidslied, is ‘The gay goodnight
and quickly turn away’ de dood. Pas daarin vindt men bestendigheid, bevrijding van
verdriet, van de condition humaine. De kunst van het sterven is het leven afronden
en zo heel maken: als dat lukt, kan daaraan roem ontspruiten, als blijvende
compensatie voor het onvermijdelijke leed. Dat is het enige wat we kunnen bereiken.
Onmiskenbaar door het Christendom beïnvloede classici hebben deze
Weltanschauung archaïsch pessimisme genoemd - misschien is het beter te spreken
van archaïsch realisme. Maar daar zit ook de knoop. Het woord pessimisme wordt
in deze context gebruikt omdat de kern van de dood niet ligt in de transformatie van
aards naar hemels bestaan, maar in de dood als essentie en culminatie van het
leven, het bovengenoemde ‘zegel’, de sphragis. Christenen daarentegen zien ruimte
voor nieuwe mogelijkheden, na de dood. Daarom zijn ze optimisten. Hun grote
optimistische voorloper en voorbeeld was Socrates.
Plato's Socrates gelooft in de onsterfelijkheid van de ziel. De dialoog waarin de
consequenties van dit geloof voor het leven en de dood van de denkende mens
worden geopenbaard is de Phaedo, het verslag van Socrates' laatste uren in de
gevangenis en zijn dood door het ledigen van een beker dollekervel. Socrates is
niet bang voor de dood, wil niet vluchten hoewel hem daartoe uitdrukkelijk de
mogelijkheid geboden wordt. Integendeel, hij verheugt zich er op. Want heel het
leven van de filosoof is een voorbereiding op het sterven, zo meent hij. Socrates
had de hedonistische Atheners met zijn zoeken naar wijsheid en constateren dat
hij eigenlijk de enige was die dat écht deed, in tegenstelling tot de velen die slechts
meenden dat ze dat deden, zo geïrriteerd dat, hoewel slechts een krappe
meerderheid van de jury hem schuldig had bevonden aan de aanklacht, asebeia
en het bederven van de jeugd, een overweldigende meerderheid van diezelfde jury
de doodstraf de enige passende maatregel vond. Nu hem deze kans geboden wordt
- zelfmoord is onaanvaardbaar - grijpt hij hem met beide handen aan. Want de
zoeker naar waarheid leeft voor de geest, het enige instrument waarmee de waarheid
te vinden is. En streeft dus naar het afleggen van alle lichamelijkheid en
zintuigelijkheid: alleen het zintuig van de geest biedt betrouwbare data. Na de
scheiding van ziel en lichaam blijft alleen het goede over.
De overeenkomst tussen Socrates' opvattingen en die van de ‘pessimisten’ uit
historiografie, tragedie en lyriek is, dat ook voor de pessimisten na de dood iets
nieuws begint, namelijk de roem. Het leven wordt gefixeerd door de dood, kan niet
meer veranderen. De roem daarvan leeft voort. Maar van het subject zelf blijft slechts
een ijle
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schim over. In de onderwereld valt niets te halen. ‘Beter dagloner op aarde dan
koning van de onderwereld,’ antwoordt Achilles aan Odysseus, op diens vraag hoe
het daar is. Het cruciale verschil tussen Plato's visie en de traditionele is natuurlijk,
dat de dood voor Socrates geen einde is, maar letterlijk het begin van een nieuw
leven, en wel één dat kwalitatief onvergelijkelijk veel beter is. Vervelende
consequentie van de blijmoedigheid waarmee de filosoof dientengevolge zijn dood
aanvaardt, is dat hij weinig compassie heeft met het verdriet van zijn naasten.
Vrouwen en kinderen worden zonder pardon weggejaagd:

On entering we found Socrates just released from chains, and Xanthippe,
whom you know, sitting by him, and holding his child in her arms. When
she saw us she uttered a cry and said, as women will: ‘O Socrates, this
is the last time that either you will converse with your friends, or they with
you.’ Socrates turned to Crito and said: ‘Crito , let someone take her
home.’ Some of Crito s people accordingly led her away, crying out and
beating herself. And when she was gone, Socrates, sitting up on the
couch, began to bend and rub his leg, saying, as he rubbed: ‘How singular
is the thing called pleasure, and how curiously related to pain, which might
7
be thought to be the opposite of it.’
Kunstenaars kunnen lastige mensen zijn. Zo ook de onverstoorbare filosoof, die
onvervaard door blijft gaan met het observeren van interessante verschijnselen,
dwars door het gekrijs heen.
Opvallend bij de magistrale finale van de dialoog, de beschrijving van Socrates'
dood, is het episch idioom dat Plato hanteert: dit verheven stijlregister verraadt dat
Socrates in Plato's ogen sterft als een heros als Hector of Achilles, maar dan een
8
heros voor de geest. Opvallend is ook zijn vriendelijkheid tegen de ambtenaar die
hem zijn dood aanzegt - in schril contrast met zijn behandeling van Xanthippe:

Now the hour of sunset was near, for a good deal of time had passed
while he was within. When he came out, he sat down with us again after
his bath, but not much was said. Soon the jailer, who was the servant of
the Eleven, entered and stood by him, saying: To you, whom I know to
be the noblest and gentlest and best of all who ever came to this place,
I will not impute the angry feelings of other men, who rage and swear at
me when, in obedience to the authorities, I bid them drink the poison indeed, I am sure that you will not be angry with me; for others, as you
are aware, and not I, are the guilty cause. And so fare you well, and try
to bear lightly what must needs
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be; you know my errand. Then bursting into tears he turned away and
9
went out.
Het slot is aangrijpend, benauwend. Plato weet heel goed wat verdriet is (misschien
was hij daarom die dag wel ziek thuisgebleven), en de ontroering van het slot komt
ook meer voort uit het wanhopig gevoel van de omstanders dan uit de heroïek van
de held, die kijkt als een stier, drinkt, nog even rondloopt, en het gif zijn werk laat
doen, hem verlammend vanaf zijn voeten naar boven, en nog net op tijd zijn
raadselachtige laatste wens doet: ‘Crito, we zijn nog een haan aan Asclepius (i.e.
de god van de genezing) verschuldigd; zie er op toe dat die schuld wordt betaald’,
waarschijnlijk een verwijzing naar de ‘genezing’ van de lichamelijkheid die de dood
hem brengt. Dit is de dood waarop die van Rocky in Angels with Dirty Faces een
wrang commentaar is.
De invloed van deze scène, waarschijnlijk niet het minst vanwege de stilistische
brille van de passage, is enorm geweest. Zeker is dat de Christenen bij Plato in het
krijt staan. Het idee van een ‘hel’ en een ‘hemel’, en de noodzaak voor een goed
leven na de dood zo ‘schoon’ mogelijk van ziel te zijn, staat voor het eerst,
weergaloos verwoord, in zijn Gorgias. Net als voor Plato is voor de Christenen de
dood een overgang naar een ander leven. Ook hun heros Christus heeft zich net
als Socrates manhaftig gedragen bij zijn laatste beproeving. Maar het contrast tussen
de beschrijving van Christus' dood, consistent in alle vier Evangeliën, en die van
Socrates is instructief: in de eerste plaats is het verschil in literaire kwaliteit tussen
Plato en een Matthaeus of Lucas (en dat zijn toch de besten) schokkend, ten nadele
van de laatsten. Maar anderzijds leggen de Evangelisten wel weer de vinger op de
zere plek, door Christus de mensgod, en daarmee zijn menselijkheid op Gethsemane
zo sterk te benadrukken: Hij vraagt heel bescheiden of de beker Hem misschien
niet toch voorbij zou mogen gaan (nu ja, Hij weet eigenlijk ook wel dat dat niet kan),
Hij is eenzaam, functioneel en spatiaal gescheiden van zijn feilbare gezellen, waar
Socrates weliswaar warm ironisch, maar toch afstandelijk in hun midden zat - minder
menselijk, want onbevreesd en niet ontvankelijk voor zoiets kinderachtigs als
eenzaamheid. En de God van het Medelijden is en blijft bezorgd om de
nabestaanden, en sterft dan ook nadrukkelijk ten behoeve van hen en daarmee ons
allen. In die zin is de Heilige Schrift wel degelijk een zinvolle toevoeging aan de
traditie.
Met name de Stoïcijnen hebben de Phaedo als de opmaat voor een ware doodscultus
gezien, daarbij voorbijgaand aan Socrates' expliciete

Raster. Jaargang 2002 (nrs. 97-100)

36
verwerping van zelfmoord als passende oplossing voor de ellende van het leven.
Maar de Stoïcijnen zijn ook, in tegenstelling tot de dualist Plato, materialisten, en
de dood eindigt voor hen alles. Juist dat definitieve einde van de dood heeft ze in
de val gelokt, die R.J. Kaufmann de teleological fallacy heeft genoemd: omdat de
dood het einddoel van het leven is in de zin van de beëindiging ervan, is men het
10
ook gaan zien als het doel ervan, het telos. Met name de politicus, literator en
filosoof Seneca, opvoeder van het monster Nero, heeft het bont gemaakt. Seneca
ergert zich aan vrijwel alles in het leven, vooral aan de leuke dingen: lekker eten,
de liefde, een avondje uit, een leuk huis (hij was wel de rijkste man van het Romeinse
Rijk, maar goed). Maar van één ding kan hij geen genoeg krijgen: de dood. Hij houdt
er maar niet over op. Geleerden twisten erover of Seneca's monomane preoccupatie
met de dood en zelfmoord voortvloeit uit een orthodoxe Stoïcijnse positie, of dat we
hier te maken hebben met een obsessie. Hij is in ieder geval van grote invloed
geweest op de Renaissance, en met name de Reformatie. Nu is het waar dat, door
toedoen van de tyrannie van Seneca's eigen pupil Nero (!) de Romeinse aristocratie
door gedwongen zelfmoord werd gedecimeerd, en er dus voorwaar van een actueel
thema sprake was.
Voor Seneca is het leven indifferens, iets wat er niet werkelijk toe doet, in
tegenstelling tot de deugd, virtus, die allesbepalend is. Als leven in tegenspraak
raakt met virtus, moet je er mee ophouden. En het is zo makkelijk! ‘Zie je die hoge
plek? Vandaar kan je neerstorten in je vrijheid!’; ‘er is maar een keten die ons boeit:
de liefde voor het leven’; ‘De dood zal de ware getuigenis van mijn vorderingen in
het leven zijn: daarom bereid ik mij manhaftig voor op die dag, waarop [...] ik over
11
mijzelf vonnis zal wijzen, of ik dapper denk en spreek’. De cynische historicus
Tacitus kende dit soort teksten, die in het wat al te omvangrijke oeuvre van Seneca
om de haverklap terugkeren. Hij heeft dan ook, in emulatie met Plato, en om de
pedante schoolmeester Seneca te ontmaskeren, een briljante pastiche op het slot
12
van de Phaedo geschreven. Net als Otto Verbeek, maakt Seneca er een grote
smeerboel van, en dat op de grootste dag van zijn leven, als hij er eindelijk een
einde aan mag maken. Hij wil zijn vrienden iets van zijn haast gênant grote
rijkdommen nalaten, maar dat staat de centurio, belast met het toezicht op de
procedure, niet toe: ‘nu ik ervan weerhouden word mijn erkentelijkheid voor jullie
verdiensten te tonen, laat ik jullie het het enige en mooiste na wat ik nog heb: de
beeltenis van mijn leven! (Men ziet de teleurstelling op het gezicht van de gezellen).
Volgt een preek over constantia animi, standvastigheid, bedoeld om vooral zichzelf
moed in te spreken, maar misschien toch ook wel aardig om nog te publiceren (zo-
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als daadwerkelijk geschiedde, maar de tekst is verloren gegaan). Hij laat zich nu
de aderen openen, maar door een streng vegetarisch dieet (versterven door
paddestoelen) stroomt het bloed niet meer rijkelijk genoeg. Dan, na de polsen, ook
de knieholtes maar. Ook dat volstaat niet. Volgt een trouvaille: een beker dollekervel.
Net als Socrates! Maar het uitgemergelde lijf is door alle meditatio mortis immuun
geworden. Seneca was al lang een levend lijk. Net als president Coolidge, wiens
verscheiden door Dorothy Parker werd begroet met de woorden: ‘How could they
tell?’. Uiteindelijk stikt hij in de dampen van een heet bad. In schril contrast met al
dit gesol, staat de beschrijving van de waardige en effectieve zelfmoord van een
aantal militairen die net als Seneca ten offer vallen aan de Pisonische samenzwering
- Seneca aarzelde nota bene om zijn medewerking te verlenen. Zelfs vermeldt
Tacitus de boosaardige roddel dat Seneca met de Praetoriaanse Garde had
afgesproken om als Piso's staatsgreep zou slagen, deze laatste op zijn beurt uit de
weg te ruimen, zodat Seneca keizer kon worden. Voor de Stoïcijnse theorie, moet
men bij Seneca of Marcus Aurelius zijn. Voor de praktijk bij Tacitus.
Tacitus' komedie van de hypocrisie krijgt nog een onverwachte wending. Enige
maanden, en ontelbaar veel doden, na de dood van Seneca, komt hij te spreken
over de zelfmoord van Gaius Petronius, arbiter elegantiae of maître des plaisirs van
13
Nero (en hoogstwaarschijnlijk de auteur van het notoire Satyricon). Zoas door A.D.
Leeman al is opgemerkt, wordt hier het Epicureïsche alternatief voor de barre Stoa
14
aanschouwelijk gemaakt. De Epicuristen zijn net als de Stoïcijnen materialisten.
Maar in plaats van de Stoïcijnse virtus stellen zij de voluptas, het genot (dat weliswaar
gedefinieerd wordt als de afwezigheid van pijn, en dus alleen door matigheid kan
worden verkregen). De Epicurist Petronius maakt van zijn dood een feestje zoals
hij dat van zijn leven gemaakt had, met zang en dans, aderen dichtbinden en weer
openen, dineren, converseren, genieten. Maar ook dit is voor de lezer uiteindelijk
onbevredigend. De grimmige wereld van de Annales kent geen winnaars. En de
filosofie staat er machteloos tegenover de monsterlijkheden van het leven, waarvan
de dood de afschuwelijkste is: the infamy of our nature, volgens Sir Thomas Brown.
Het is de tragische visie op de dood, niet die van de filosofie of de religie, die
uiteindelijk het meest bevredigend, en het meest reëel blijkt. Shakespeare, wiens
werk in zekere zin als een vernietigend commentaar op dat van Seneca, dat hij
goed kende, gelezen kan worden, keerde naar die tragische visie van Herodotus,
15
Pindarus en Sophocles terug.
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Hoe sceptisch Shakespeare tegenover een heldendood staat, blijkt uit het feit dat
hij het slot van de Phaedo gebruikt heeft voor de dood van zijn meest onscrupuleuze,
maar ook misschien wel dierbaarste en meest menselijke held: Falstaff. Ook zijn
zowel Seneca's als Petronius' dood terug te vinden in het magnifieke slot van Antony
& Cleopatra, wier dood door eigen hand tegelijkertijd een smeerboel en een sphragis
is, de transformatie door de dood naar de rust van de roem, hoe dubieus die ook
voor sommigen lijken mag. De onzekerheid en de aarzeling bij beide rijpe minnaars
tekent hun liefde voor het leven, in al zijn onvoorspelbaarheid, een schril contrast
met de resolutie van bijvoorbeeld Macbeth (Why should I play the Roman fool, and
die by mine own hand?), die voorbij alle hoop is en onvervaard gericht op zijn fatum.
Shakespeare doorzag tevens de platheid en vulgariteit van tradities als de ars
moriendi. Hoe groot en onoplosbaar het probleem van de dood is, is het onderwerp
van zijn beroemdste alleenspraak, uit Hamlet, het formuleren van de vraag, niet het
antwoord:
To be or not to be; that is the question:
Whether 'tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles,
And, by opposing, end them. [...]
For who would bear the whips and scorns of time,
Th'oppressor's wrong, the proud man's contumely,
The pangs of disprized love, the law's delay,
The insolence of office, and the spurns
That patient merit of th'unworthy takes,
When he himself might his quietus make
With a bare bodkin? Who would these fardels bear,
To grunt and sweat under a weary life,
But that the dread of something after death,
The undiscovered country from whose bourn
No traveller returns, puzzles the will,
And makes us rather bear those ills we have
Than fly to others that we know not of?
Thus conscience does make cowards of us all,
And thus the native hue of resolution
Is sicklied o'er with the pale cast of thought,
And enterprises of great pith and moment
With this regard their currents turn awry,
16
And lose the name of action.
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‘To be or not to be’ gaat niet alleen over zelfmoord, maar ook over de zinloosheid
van de kunst van het sterven. Hamlet is dan ook een Christen zonder geloof. Maar
het is juist zijn twijfel, net als die van Antony en Cleopatra, die hem groot maakt.
Het hele stuk lang twijfelt Hamlet over de dood die hij vrijwel zeker tegemoet gaat
als hij zijn vader wreekt. Als die uiteindelijk komt, in een scène die moeilijk anders
dan als een grote smeerboel omschreven kan worden, is het een bevrijding, en een
sphragis. Horatio, het filosofische klankbord van de prins, de verpersoonlijking van
de moreel filosofische tractaten die Hamlet leest en waarin hij geen antwoorden
vindt, heeft in geen van de vijf aktes een zinnig woord terug kunnen zeggen. Maar
nu heeft hij een taak. Horatio moet de fardels van het droeve leven blijven dragen
om Hamlet's verhaal aan de wereld te vertellen, en daarmee shackle accident and
bolt up change. Dat verhaal is de roem, weergegeven door de poëzie van
Shakespeare. De voorschriften van filosofie en religie staan machteloos: maar de
poëzie van Hamlet biedt soelaas. Scherp contrasteert daarmee de prozaïsche
Fortinbras, de barre werkelijkheid, die het stuk en daarmee de poëzie uiteindelijk
binnenstormt en doodslaat.
Met de liefde is de dood het enige echte mysterie van het leven. Juist de twijfel
over dat mysterie, de aarzeling en haastige en wanhopige ernst die aan ieder
doodsbed staat, in het volle bewustzijn dat er geen goede dood is en de dood niet
goed, maar het toch moet, en toch zo goed mogelijk, hoe snel of langzaam dat ook
gaat, hoort erbij, bij de droom van een schaduw die we zijn. Hamlet is niet voor niets
een kern van de Westerse identiteit.

Eindnoten:
1 Geciteerd naar A. Cunningham & O.P. Grell, The Four Horsemen of the Apocalypse, Cambridge
2000, p. 311.
2 Herfsttij der Middeleeuwen, in Verzamelde Werken, 3, p. 177.
3 Geciteerd naar Huizinga, loc. cit., p. 176.
4 Herodotus, Historiën, I, 28vv.
5 Bedoeld worden de blinde Oedipus in ballingschap en zijn dochters Antigone en Ismene.
6 Sophocles, O.C., 1211vv, hier geciteerd in de sublieme bewerking van W.B. Yeats.
7 Plato, Phaedo, 60a-b, in de vertaling van Jowett.
8 Met name in 116b, bijvoorbeeld: engus dusmon; elthon ekathezeto.
9 op. cit., 116b-d
10 ‘The Seneca Perspective and the Shakespeare Poetic’, CompD I (1967), p.191.
11 Seneca, De Ira, 3, 15; ep. 26, 10; 6.
12 Tacitus, Annales, xv, 60-66.
13 Op. cit., xvi, 18-19.
14 In zijn Form und Sinn, Darmstadt 1985.
15 Voor een analyse van de dood van King Lear als kritiek op de Stoa, zie een arikel van mijn hand
in Nexus, 29 (2000), pp 00
16 Hamlet, III, 1, 58vv.
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Marjoleine de Vos
Mevrouw Despina bezoekt Hefaistos
De man in het café weet hoe het moet:
daar waar de bus stopt links, er staat een bord
er is een trap, je daalt, kopella mou, je daalt.
Steeds dieper langs de bergwand, gure wind
en losse rots die laffe knieën knikken doet
wankelt haar voet en stoot zich naar benee
waar zwijgend haar de aarde wacht.
Het doel is wel te zien maar niet te grijp
een wond van ongenezen grond te rauw
om toe te dekken, stinkende kristallen
in ziekelijk geel en stromen vers geronnen zwart.
De god niet thuis - wie kan er wonen
in dit eerlijk hart van wat ons voortbracht,
hoe kan hij smeden uit dit sissend steen
het mooiste zilverwerk en sierlijk goud
hoe kan dit werkplaats zijn voor kunst, dit
zo angstaanjagend echt, zo gruwelijk jong en veel te oud.
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Rutger Kopland
Ars moriendi
Als het zover is - laat me dan eindelijk
weten hoe je dat kan, sterven
hoe je kan weggaan, weg
zou het iets hebben van wat er in mij
gebeurt wanneer een choraal van Bach klinkt:
er welt een gevoel op, een besef van onontkoombaar
verlies maar het geeft niet, nu even niet
het heeft misschien ook iets van het zien van
een uitzicht over de bergen, die lucht en leegte
en de huiver voor de eenzaamheid die in die verte
op mij wacht, maar het geeft niet, nu even niet
af en toe is er zo'n avond dat er over de wereld
het mooiste licht valt dat er is, laat laag licht
en dat ik denk: dit was het dus
als het zover is - laat me dan eindelijk
weten hoe het is om te zeggen: ik kom
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Maarten Asscher
Ernest Dowson en de kunst van het sterven
Bij ‘het sterven van Francis Donne’
In een herinnering aan de Engelse dichter, vertaler en prozaschrijver Ernest Dowson
(1867-1900), uit eigen waarneming opgetekend door R. Thurston Hopkins onder
de suggestieve titel A London Phantom, wordt vermeld dat Dowson in de laatste
jaren van de eeuw waartoe hij zozeer behoorde, rondliep met een pistool in zijn
broekzak. Niet een brutaal en vervaarlijk ogend wapen - dat zou niet bij zijn karakter
hebben gepast - nee een ranke, kleine zakrevolver met zilverbeslag, die hij in
schrijverscafés en bars trots liet rondgaan aan wie hem maar wilde zien. Aangezien
Dowson in die dagen het geld er niet voor had om zoiets zelf te kopen, is het
waarschijnlijker dat hij dit niet onschuldige stukje speelgoed dankzij een
weddenschap of bij het kaartspel van iemand had gewonnen. Hoe dan ook, het
tafereel van een jonge dichter met zijn pistool is van een uitzonderlijke symbolische
geladenheid. En al helemaal is dat het geval bij Ernest Dowson, die bij zijn geboorte
van het lot al een kogel in zijn borst had meegekregen, in de vorm van een aanleg
voor tuberculose, de ziekte die zijn leven en - op 33-jarige leeftijd - ook zijn lot zou
bepalen. Of het die voorbestemdheid voor een vroege dood is geweest of ook het
algemene tot verval neigende, overrijpe literaire klimaat van het Engelse fin-de-siècle,
feit is dat Dowson's werk getekend is door het sterven, door een existentieel ennui
en door een allesvoedend pessimisme. Toch zijn zijn gedichten, verhalen en romans
geenszins naargeestig te noemen. Daarvoor is zijn stijl te helder, zijn taalgebruik te
melodieus en zijn toon te verliefd. ‘There are some miseries,’ zo laat hij een
personage uit een van zijn verhalen zeggen, ‘that are like happiness.’ En Dowson's
besef van de algehele futiliteit der dingen, een nihilistische, door lectuur van
Schopenhauer beïnvloede levenshouding, heeft hem er niet van weerhouden om
in zijn korte leven een zeer respectabele hoeveelheid werk te produceren.
Als eerste en belangrijkste in dat oeuvre moeten zijn gedichten worden genoemd,
waarvan tijdens zijn leven twee bundels verschenen, Verses (1896) en Decorations
(1900), de eerste met een beroemd geworden omslagontwerp door het eveneens
tuberculeuze genie Aubrey Beardsley. Sommige van Dowson's versregels zijn zo
overbekend geworden
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dat ze zich letterlijk hebben losgezongen van hun, zeker buiten Engeland, in de
vergetelheid geraakte auteur. Iedereen kent de versregel ‘They are not long, the
days of wine and roses’, maar weinigen weten dat die afkomstig is uit een gedicht
van Dowson, met de aan Horatius ontleende titel ‘Vitae summa brevis spem nos
vetat incohare longam’. En Margaret Mitchell haalde haar klassiek geworden
romantitel Gone With the Wind uit Dowson's gedicht - eveneens een Horatius-citaat
- ‘Non sum qualis eram bonae sub regno Cynarae’. Dat gedicht, met als refrein de
terugkerende alexandrijn ‘I have been faithful to thee, Cynara, in my fashion’,
inspireerde ten onzent Jan Campert tot de titel voor zijn sonnettenbundel Sonnetten
voor Cynara.
De genoemde dichtbundels van Ernest Dowson bevatten nauwelijks meer dan
zeventig gedichten, maar bij elkaar is dat genoeg gebleken ‘voor de rechtvaardiging
van een bestaan’. Er is geen gezaghebbende bloemlezing van de Engelse poëzie
der negentiende eeuw, waarin niet een paar van deze verzen te vinden zijn. De
obsessie van deze dichter met de beperktheid van het leven en de onafwendbaarheid
van de dood, blijkt duidelijk uit titels als ‘A Requiem’, ‘Extreme Unction’, ‘The Dead
Child’, ‘Villanelle of Acheron’, ‘In a Breton Cemetery’, ‘Moritura’ en ‘A Last Word’.
En ook in vele andere gedichten wemelt het van de symbolische verwijzingen naar
zonsondergangen, bloemenkransen, schaduw, verval en droesem. Maar, nogmaals,
de toon is eerder die van de tijdloze troubadour, die de teloorgang van de liefde en
het leven bezingt (op de wijze van een Du Bellay of Ronsard, of nog verder terug
naar Propertius, Horatius of Catullus) dan dat Dowson louter zijn persoonlijke ongeluk
tot uitdrukking brengt. Het door Dowson aan die bewonderde voorgangers ontleende
gebruik om in zijn gedichten fictieve meisjesnamen op te voeren, zoals Chloë,
Neobule, Lalage of Yvonne, Manon en natuurlijk Hélène, versterkt die indruk van
een universele, en tegelijk met een zekere lichtheid gedragen berusting in het
noodlot.
Zoals wel vaker voorkomt bij kunstenaars (en ook bij niet-kunstenaars, trouwens)
wilde Ernest Dowson het liefst excelleren op een terrein waar zijn talent nu juist
minder geschikt voor was, namelijk het schrijven van romans. Hij publiceerde er
twee, A Comedy of Masks (1893) en Adrian Rome (1899), beide geschreven samen
met zijn studievriend, de latere advocaat Arthur Moore. Met hun om en om door de
beide auteurs geschreven hoofdstukken zijn het ietwat spanningsloze en bleke
boeken, allebei ‘plus curieux que beau’, die naast hun antiquarische zeldzaamheid
hun voornaamste belang ontlenen aan Dowson's autobiografische achtergronden
die er soms in te lezen zijn. Jarenlang modderde de geboren dichter Dowson ook
nog aan een eigen roman-manuscript onder de titel Madame de Viole, maar hij
moest tenslotte
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erkennen dat er geen leven in te brengen viel en liet het ding onvoltooid. Samen
met Moore ondernam hij nog twee andere romanprojecten, Felix Martyr en The
Passion of Dr. Ludovicus; de eerste maakten ze niet af en de tweede vond geen
genade in de ogen van uitgevers, een beroepsgroep die Dowson overigens placht
aan te duiden als ‘the pilfering brotherhood’. Interessant aan het mislukte
romanschrijverschap van Ernest Dowson is wel dat hij jarenlang zoveel hoop en
werkplezier bleef putten uit de vriendschappelijke samenwerking met Arthur Moore.
De vele tientallen brieven van Dowson aan Moore getuigen daar op een aanstekelijke
manier van. Misschien op eenzelfde wijze heeft Dowson jarenlang als literair vertaler
in zijn levensonderhoud kunnen voorzien, omdat hij ook daarbij kon terugvallen op
een, zij het zwijgende ‘mede-auteur’, die reeds het verhaal en de personages had
voortgebracht, zodat de vertaler zich met zijn stilistische vermogens en zijn
woordkunst geheel en al op de Engelstalige versie kon richten. En het feit dat er bij
ieder ingeleverd stuk manuscript een gegarandeerd bedrag werd uitbetaald, hoe
gering ook, zorgde eveneens voor aansporing. Zo vertaalde Dowson in de laatste
zes jaar van zijn leven niet minder dan zeven boeken, vooral uit het Frans, van
schrijvers als Emile Zola, Honoré de Balzac, Choderlos de Laclos, de gebroeders
Goncourt, alsook de memoires van Cardinal Dubois en van de Duc de Richelieu.
Samen met de in Nederland geboren Alexander Texeira de Mattos tekende hij in
1894 ook nog voor de Engelse versie van Couperus' roman Majesteit .
Het artistiek talent van Ernest Dowson was niet gemaakt voor de symfonische
schaal van de roman, en kwam het beste tot zijn recht in het meer sonate-achtige
bestek van het gedicht, en niet te vergeten het korte verhaal. In 1895 publiceerde
Dowson de kleine verhalenbundel Dilemmas: Stories and Studies in Sentiment.
Naast de vijf daarin opgenomen verhalen en enkele prozagedichten uit zijn tweede
dichtbundel Decorations zijn er nog vier verspreid gepubliceerde verhalen uit de
laatste jaren van zijn leven, waaronder het hier in vertaling opgenomen ‘The Dying
of Francis Donne’ uit 1896. De meeste van al deze verhalen hebben een duidelijk
contemplatieve inslag en sommige zijn dan ook bijna eerder als gefictionaliseerde
essays op te vatten dan als fully-fledged verhalen. Personages blikken terug of juist
vooruit, maar de handeling die hun leven in het nu zou moeten voortbewegen lijkt
goeddeels afwezig, anders dan in de werking van de tijd en van het lot dat over hen
regeert. Deze karakteristiek is duidelijk te vinden in verhalen als ‘Souvenirs of an
Egoist’ en ‘The Statute of Limitations’, die beide het retrospectieve al in hun titel
dragen. Heel mooi is die beschrijvende, beschouwende toon ook aanwezig in ‘The
Dying of Francis Donne’,
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maar alvorens over het karakter van dat verhaal iets te zeggen en over de
afspiegeling die het biedt van Dowson's eigen levenseinde, is het zaak eerst
Dowson's levensloop op een rij te zetten.
Ernest Cristopher Dowson werd als oudste van twee zoons geboren op 2 Augustus
1867 in wat tegenwoordig Lewisham heet, een buitenwijk in het zuidoosten van
London. Vader Alfred Dowson was een ziekelijke hypochonder met enige literaire
smaak en met een klein familiebezit in de vorm van een verhuurd droogdok langs
de Theems. Moeder Annie, geboren Swan, was een neurotische vrouw, weinig
opgewassen tegen het leven. Beide ouders gaven hun aanleg voor tuberculose aan
hun kinderen mee. Ernest ontving tot en met zijn achttiende levensjaar geen enkele
systematische schoolopleiding, aangezien het gezin steeds op reis was over het
Europese continent, op zoek naar een gezonder klimaat voor de ten dode
opgeschreven vader. Dat bezorgde Ernest op jeugdige leeftijd een uitstekende
beheersing van het Frans, maar voor een Engelse jongen ook onlogische voorkeuren
en lacunes in zijn ontwikkeling. Hij was dol op het werk van Horatius, Propertius,
Catullus, Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, Henry James en Swinburne, maar had
bijvoorbeeld op zijn dertigste nog nooit een letter van Charles Dickens gelezen, de
bekendste Engelse romanschrijver van zijn tijd.
Ondanks die gebrekkige formele scholing maakte Dowson's kennis van het Frans
en van de Oude Talen bij het toelatingsexamen tot Queen's College, Oxford,
voldoende indruk op de examinatoren om hem als student aan te nemen. Maar de
twee jaar (1886-'88) die hij daar vervolgens doorbracht, benutte hij vooral voor het
sluiten van diverse (literaire) vriendschappen voor het leven. Dowson begon te
publiceren in literaire tijdschriften en bestreed zijn overgeërfde depressies en zijn
toenemende zorgen om zijn zwakke gezondheid met pleziermaken. Hij die in zijn
jonge jaren nooit een vast huis had gekend, kon ook in Oxford de concentratie en
discipline niet vinden en na twee jaar ‘keeping up the legal farce’ liet hij het
vooruitzicht van een juridische loopbaan zonder al te veel wroeging schieten. In
1889 al beklaagt hij zich in een brief dat ‘[I] have almost coughed my lungs out’. De
tbc had hem - 22 jaar oud - definitief in zijn klauwen en zou hem niet meer loslaten.
In de resterende elf jaar van zijn leven woonde Dowson op talloze adressen in
Engeland en Frankrijk. Aanvankelijk had hij overdag nog zijn kantoorbezigheden
bij het door zijn vader in exploitatie teruggenomen droogdok van ‘Dowson & Son’,
maar vanaf het midden van de jaren '90 liet hij de (steeds minder florerende) zaken
over aan de ter plaatse werkzame voorman. Rond die tijd stierven achtereenvolgens
zijn vader en zijn moeder, de eerste vermoedelijk door het slikken van
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een overdosis medicijnen, de tweede wurgde zichzelf door zich met een zakdoek
op te knopen aan de spijlen van haar bed.
Naast zijn schrijverij in de avonduren, voor tijdschriften als Macmillan's Magazine,
The Century Guild Hobby Horse, The Yellow Book en The Savoy en voor de
bloemlezingen van het dichtersgenootschap The Rhymers Club waartoe hij behoorde,
verkeerde en correspondeerde hij intensief met literaire en artistieke tijdgenoten:
W.B. Yeats, Aubrey Beardsley, Charles Conder, John Davidson, John Gray, Richard
Le-Gallienne, Conal O'Riordan, Arthur Symons, Oscar Wilde. En niet te vergeten
Dowson's even kleurrijke als toegewijde uitgever Leonard Smithers, over wie Oscar
Wilde ooit opmerkte dat deze dol was op eerste drukken, vooral van vrouwen.
Wat vrouwen betreft was Dowson zelf op een zonderlinge manier gespleten.
Enerzijds was hij een enthousiast hoerenloper, vooral bij de vrouwen uit het Parijse
music-hall circuit. Anderzijds koesterde hij een pure, bijna religieuze voorliefde voor
meisjes van een jaar of twaalf. Die laatstgenoemde voorkeur groeide over de jaren
uit tot een persoonlijke cultus, waarvan vele van zijn gedichten getuigen. Hoogtepunt
daarvan is de tijdens zijn leven (op één gedicht na) ongepubliceerd gebleven cyclus
‘Sonnets of a Little Girl’, die pas voor het eerst te lezen viel in zijn postuum in 1934
verschenen Poetical Works. Het object bij uitstek in het werkelijke leven van deze
etherische verering was een meisje genaamd Adelaide Foltinowicz, de dochter van
een Poolse restauranthouder in de Londense Sherwood Street. Dowson zag haar
daar voor het eerst in November 1889, toen zij nog slechts elf jaar oud was en hij
heeft de rest van zijn leven de even kuise als kansloze hoop gekoesterd dat zij ooit
het leven met hem zou delen. In plaats van een hoestende, niet zo bemiddelde en
nogal verlegen dichter koos zij echter in 1897 voor een Duitse kleermaker, August
Nölte, die Adelaide drie dochters schonk, alvorens zij in 1903 als gevolg van een
verkeerd uitgevoerde abortus op 25-jarige leeftijd de dood vond. Een uitgesproken
prozaïsch levenseinde voor de jonge vrouw, aan wie Ernest Dowson niet slechts
zijn mooiste gedichten, maar ook zijn meest hoopvolle levensverwachting had
opgedragen.
Ernest Dowson's eigen levenseinde eind 1899, begin 1900 was beschamend in
zijn armoede - de erfenis van zijn ouders zat onwrikbaar vast in juridische
complicaties - en in het feit dat hij kennelijk niet in staat was zijn vele vrienden om
hulp of tijdelijk onderdak te vragen. Zijn drinkgewoonten waren in de laatste jaren
alarmerend geworden, zeker gezien zijn toch al kwetsbare gezondheidstoestand,
waarbij het gemene absinth het als favoriet gewonnen had van de wijn en de whisky.
Zijn haveloze kleding en dito gebit completeerden het in vele con-
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temporaine publicaties geboekstaafde beeld van de dichter stervend in de goot. Na
omzwervingen op verschillende adressen in Parijs en Bretagne (onder andere in
het kunstenaarsdorp Pont-Aven), komt hij eind 1899 naar Louden, in de hoop zijn
geldgebrek in de grote stad beter te kunnen verbergen. De biograaf en journalist
Robert Harborough Sherard plukt hem daar rond Kerstmis 1899 van de straat,
doodziek en met een scheurende hoest. Het is in de armen van diens vrouw, Marthe
Sherard, dat Ernest Dowson op 23 februari 1900 uitgeput de laatste adem uitblaast.
Zijn laatste woorden waren tegen haar gericht: ‘You are like an angel from heaven.
God bless you.’ Volgens Robert Sherard ‘there was no struggle, there was no agony;
and the only sign that was given to me was the beautiful calm that settled down,
like a brooding dove, upon his tired face. One never saw peace more reposeful on
features more ravaged.’
Velen hebben in de loop der tijd gewezen op de parallellen tussen het leven en
sterven van Ernest Dowson en dat van John Keats. Om te beginnen is er de
overeenkomstige datum (23 februari), maar betekenisvoller is dat beiden, na een
te kort maar zeer productief dichtersleven aan de tering bezweken, nadat ze jarenlang
geleden hadden onder de onbeantwoorde liefde voor een jonge vrouw (Adelaide
Foltinowicz respectievelijk Fanny Brawne) die zowel zeer dichtbij was als
onbereikbaar bleef. ‘Like Keats,’ zo schreef Dowson op 4 Juni 1897 vanuit Pont-Aven
aan zijn oude studievriend Samuel Smith, ‘I cannot open her letters for a day or so
after they reach me.’ Helaas is er van al die brieven niet één overgebleven. Dowson
had immers zijn leven lang nooit een huis om dat soort persoonlijke papieren
gemakkelijk en veilig op te kunnen bergen. Ook van Dowson's brieven aan zijn ‘ferne
Geliebte’ Adelaide is niets bewaard (anders dan in het geval van Keats' schitterende
liefdesbrieven aan Fanny Brawne), wat aan hun ongelukkige en tragische verbond
een onwezenlijk en ongrijpbaar karakter geeft.
Op 3 Januari 1889 schreef Ernest Dowson al aan zijn vriend en mede-auteur van
hun romans-in-wording Arthur Moore: ‘I think if I have a deathbed (wh. I don't desire)
I must be reconciled to Rome for the sake of that piece of ritual.’ Die verzoening
met Rome vond ruimschoots op tijd plaats, namelijk op 25 september 1891 in de
Brompton Oratory in Londen. Daar heeft het dus niet aan gelegen dat Ernest
Dowson's sterfbed op het eerste gezicht zo schamel is geweest. Maar wat is
schamel? In de ogen der aanwezigen (het echtpaar Sherard, een priester, een arts,
een inwonend metselaarsechtpaar-annex-bedienden in huize Sherard) was het
waarschijnlijk juist zeer indrukwekkend. Toen de auteur van de eerste volwaardige
biografie over Dowson, Mark Longaker, in augustus 1939 in een armenhuis de
vroegere Marthe Sherard
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(inmiddels Mrs. Dillon-Jones) had getraceerd, was het eerste wat deze op dat
moment 77-jarige vrouw bij hun ontmoeting tegen hem zei: ‘I have known great
poets: Ernest Dowson died in my arms.’ En vervolgens gaf ze hem, veertig jaar na
dato, een gedetailleerd ooggetuigeverslag van de laatste weken uit het leven van
de dichter. Misschien zijn alle sterfbedden in zeker opzicht wel schamel, en zijn ze
juist daarom zo aangrijpend en onvergetelijk.
In zijn verhaal ‘The Dying of Francis Donne’, dat meer een case-study is dan een
verhaal, heeft Ernest Dowson zich in 1896 ingeleefd in de aanloop tot en het verloop
van een sterfbed. 1896 was een beladen jaar voor Dowson, zo vlak na de lugubere
dood van zijn kort tevoren verweduwde moeder. Maar ook in zijn literaire omgeving
had de dood dat jaar huisgehouden. De door Dowson bewonderde Paul Verlaine
was in januari gestorven. Dowson had hem herhaaldelijk in Parijs bezocht en bewees
hem eer met enkele sublieme vertalingen, opgenomen in de bundel Decorations,
en door mee te lopen in de begrafenisstoet. Misschien aldus, en door zijn eigen
immer voortschrijdende ziekte in funeraire stemming gebracht, beschrijft hij in april
1896 in hotel Gloanec te Pont-Aven, waar hij op dat moment ‘woonde’, het sterven
van de vijfendertigjarige medicus Francis Donne.
Zonder het verhaal hier helemaal te gaan ontleden op verwijzingen naar het leven
van de auteur zelf, zijn er wel een paar opvallende dingen die Dowson denkelijk
alleen zo geschreven kan hebben omdat hij als teringlijder zelf reeds op weg was
naar het einde. De doffe, monotone pijn die het lichaam als een schaduw volgt, het
snelle wisselen van blikken met kennissen die uit sympathie niet willen laten merken
hoezeer de zieke uiterlijk aan het veranderen is, het schijnheilig medeleven van
andere mensen, de vitaliteit en zelfvoldaanheid van de levens om de stervende
heen, etc. En dan aan het eind het op de wijze van een dier schaamtevol wegkruipen
van Francis Donne, zoals ook Ernest Dowson zijn ziekte en zijn armoede in de grote
stad probeerde te laten verdwijnen. Ook in de onrustbarende dromen en nachtelijke
hallucinaties die Dowson aan Donne toeschrijft moet het nodige aan eigen ervaringen
zijn verwerkt, wat ook geldt voor de effecten van geestverruimende
(genees)middelen.
Alles bij elkaar is de stapsgewijze beschrijving van het sterven van Francis Donne
mijns inziens daarom zo goed, omdat Dowson erin slaagt de finesses van lichamelijk
en geestelijk bewustzijn en de achtereenvolgende schakeringen daarin, zo lucide
en precies onder woorden te brengen. En dat in een taal die niettemin even natuurlijk
en eenvoudig klinkt als het leven zelf.
‘I knew the end before the end was nigh,’ zo schreef Ernest Dowson
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in zijn gedicht ‘To a Lost Love’ uit Decorations. In de drukproeven van die bundel,
door de drukker gedateerd op 31 Augustus 1899, stond deze regel nog in de
tegenwoordige tijd: ‘I know the end before the end is nigh’. Maar bij de correctie van
zijn drukproef veranderde Dowson dat in de verleden tijd, alsof hij zelf al op zijn
leven terugkijkt. Met enig hineininterpretieren lijkt zo'n detail opnieuw een bevestiging
van de fatale ‘voorkennis’ die de dichter sinds jaren - als een geladen wapen - met
zich meedroeg. De bundel verscheen in December, acht weken later stierf de dichter.
Met ‘The Dying of Francis Donne’ heeft Ernest Dowson in elk geval een geraffineerde
en in de literatuur van de dood opmerkelijke voorstudie van zijn eigen sterfbed
nagelaten.

Portret van Ernest Dowson, getekend door de kunstenaar Charles Conder (1868-1909), die
ook de illustraties vervaardigde bij Dowson's in 1896 verschenen vertaling van La Fille aux
Yeux d'Or van Honoré de Balzac.
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Ernest Dowson
Het sterven van Francis Donne
Een studie
Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris

I
Hij had zo lang met gedachten aan de dood geleefd, hem zo vaak bij anderen
ervaren, hem met zoveel volharding bestudeerd, met een mengsel van afschuw en
fascinatie; maar eigenlijk was het altijd een objectief, vreemd feit gebleven, dat ver
van hemzelf en zijn eigen leven af stond. Daardoor was het in een plotselinge flits,
te onthutsend om er in het eerste ogenblik van schrik aan toe te geven, dat het besef
van zijn sterfelijkheid tot hem doordrong. Er school ook iets absurds in het idee.
‘Ik, Francis Donne, vijfendertig jaar en enige maanden oud, ga sterven,’ zei hij tot
zichzelf, en bevreemd keek hij naar zijn beeld in de spiegel en probeerde daarin
tevergeefs een verandering te ontdekken die deze ongerijmdheid zou kunnen
verklaren, zoals hij, onderzoekend van nature, ook in de uithoeken van zijn eigen
geest geen soortgelijke verandering in zijn innerlijk kon vinden die zijn simpele
overtuiging zou kunnen verklaren of rechtvaardigen. En snel probeerde hij, met rede
en spitsvondigheid, die overtuiging te weerleggen.
De snelheid van zijn geest - nog nooit had die hem een zo behendig, zo fijnzinnig
instrument van syllogisme en deductie toegeschenen - moest het opnemen tegen
zijn blinde instinct van de potentiële zelfbedrieger, in een conflict waarin die laatste
iets van radeloosheid vertoonde, de felle, getourmenteerde radeloosheid van een
opgejaagd dier in het nauw. Maar stukje bij beetje werd de keten der bewijsvoering
versterkt. Die fijnbesnaarde, lenige geest van hem sneed met zijn bijzondere kennis
dwars door de slinkende protesten van het instinct heen en verwijderde die even
feilloos en even meedogenloos - hij gebruikte een beeld dat hem vertrouwd was als hij met zijn scherpe operatiemessen kwaadaardige zweren verwijderde.
‘Ik, Francis Donne, ga sterven,’ zei hij opnieuw en, even later: ‘Ik ga binnenkort
sterven; binnen een paar maanden, binnen een half jaar, zeker binnen een jaar.’
Nogmaals, nieuwsgierig, maar ditmaal in objectieve zin, zoals hij

Raster. Jaargang 2002 (nrs. 97-100)

51
dikwijls de diagnose van een patiënt had gesteld, wendde hij zich tot de spiegel.
Verbeeldde hij het zich, of kwam het door het schaarse licht dat hij in zijn gezicht
een vreemde grauwe tint meende te ontdekken?
Maar hij had altijd al een bijzonder vale gelaatskleur gehad.
Er waren heel veel lijntjes, als pennenkrasjes, die de perkamentachtige huid onder
de heldere ogen doortekenden: het leed geen twijfel dat die de laatste tijd sterk in
aantal waren toegenomen en opvallender waren geworden, ook als zijn gelaat
ontspannen was.
Maar de laatste tijd, met zijn groeiende praktijk, zijn lezingen, zijn publicaties; door
al dat onafgebroken werk dat zijn ambities van hem vergden, kon hij er best iets
ouder zijn gaan uitzien. Die doffe, onveranderlijke pijn, die voor het eerst zijn
aandacht van zijn studie, zijn onderzoek, zijn beroep had afgeleid en gevestigd op
zijn lichamelijke zelf, de concrete Francis Donne, die pijn die hij zo graag
onverklaarbaar zou hebben genoemd, maar die hij zo nauwkeurig kon verklaren,
was nu even weg, Zenuwen, verbeelding! Hoe lang was het geleden dat hij zich
een poosje rust had gegund! Hij had zich dikwijls voorgenomen zichzelf een vakantie
toe te staan, maar er was altijd iets tussengekomen. Maar nu zou hij het echt doen,
ja, vrijwel onmiddellijk; een lange, lange vakantie - hij zou nergens op beknibbelen
- ergens flink ver weg, ergens waar je kon vissen; in Wales, of misschien wel in
Bretagne; daar zou hij zeker van opknappen.
Maar zelfs op het moment dat hij zichzelf deze noodzakelijke ontspanning in de
nabije toekomst beloofde, terwijl hij zijn middagronde ging doen, knaagde ergens
in zijn achterhoofd al het besef dat het allemaal tevergeefs was; rust, ontspanning,
dit alles was, op dit moment, als het ware, een achterstallig offer, bijna hypocriet,
dat hij bracht aan machten die niet meer te verzoenen waren.
Eenmaal in zijn keurige koetsje, voelde hij de doffe pijn opnieuw, maar hij dwong
zichzelf er geen acht op te slaan. In de korte tussenpozen van huis tot huis - hij
moest een tiental patiënten bezoeken - werkte hij aan een medische voordracht,
nam hij de aantekeningen door voor een lezing die hij die avond voor een zeker
Instituut zou geven over de ‘Beperkingen van de geneeskunst’
Hij kwam te laat, veel te laat, voor het avondeten, en Bromgrove, zijn huisknecht,
begroette hem met een zeker verwijt, waarin hij een half-neerbuigend vertoon van
medelijden bespeurde of meende te bespeuren. Hij bedacht dat Bromgrove's manier
van doen hem de laatste tijd bij meer dan één gelegenheid had verbijsterd. Hij was
blij de man om het een of andere voorwendsel een veeg uit de pan te kunnen geven
en hem de kamer uit te kunnen sturen, en hij werkte zich haastig, zonder eetlust,
door het koude en verkookte eten heen dat de straf voor zijn telaatkomen was.
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Na zijn lezing reed hij naar South Kensington om een receptie te bezoeken ten huize
van een groot man - groot, niet alleen in de wereld van de wetenschap, maar ook
in die van de literatuur. Er blonk iets van de opwinding van het succes in zijn ogen
terwijl hij zich, glimlachend en buigend als dank voor vele complimenten, door de
drukke kamers bewoog. Want de lezingen van Francis Donne - die lezingen die niet
uitsluitend voor de ingewijden waren - hadden het belang gekregen van een sociaal
evenement. Ze waren er bijna in geslaagd om de wetenschap populair te maken,
door haar dorre beenderen te kleden in een gewaad van zo sierlijke literaire snit.
Maar zelfs onder vakgenoten waren het slechts de afgunstigen, de mislukkelingen,
die het waagden te beweren dat Donne de leer had opgeofferd aan de populariteit,
en dat zijn wetenschap, in hun minachtende termen, ‘slechts literatuur’ was.
Zeker, hij had veel succes gehad, of wat in de wereld voor succes doorgaat, en
het besef van dit feit, en de invloed van de lichtjes, de drukte, de stemmen, werkte
als absint op zijn vermoeide geest. Het schrikbeeld van de laatste dagen, het
schrikbeeld dat hem vast en zeker thuis weer wachtte, was hij vergeten, of dacht
hij vergeten te zijn.
Maar hij werd eraan herinnerd door een zeker bericht dat laat in de avond het
inmiddels geslonken gezelschap in beroering bracht: het plotselinge overlijden van
een befaamd chirurg, die daar die avond komen zou, een kennis van hemzelf, en
min of meer van iedereen in dat kleine, intieme groepje dat achterbleef om erover
te praten. Met medeleven, met een zeker ontzag, spraken ze over hem, Donne en
die anderen, en zowel het ontzag als het medeleven was oprecht.
Toen hij naar huis reed, evenwel, achteruitgeleund in zijn rijtuig, in een toestand
van moedeloosheid, van lusteloosheid, die maar ten dele van lichamelijke oorsprong
waren, zag hij duidelijk onder hun leedwezen - dat van hen en dat van hemzelf - de
triomfantelijke bevestiging van het leven, het egoïsme van het instinct. Ze waren
bedroefd, maar o, wat waren ze blij! Dolblij, dat het een ander was en niet zijzelf die
door een mysterieuze macht plotseling was weggerukt uit zijn drukke carrière, zijn
interessen, misschien wel uit elke vorm van bewustzijn; op zijn minst uit elk
aangenaam besef van leven, de vreugde van de zichtbare wereld, de duisternis in.
En de eerlijkheid gebood te zeggen dat hij het hen en zichzelf niet kwalijk nam. Hoe
vaak had hij, Francis Donne, het niet zelf ervaren, die egoïstische bevestiging van
het leven in aanwezigheid van de dode - de arme, onherroepelijke dode? ... En nu
was hij alleen nog maar goed om die aan anderen te geven.
De laatste tijd was hij begonnen zijn slapeloosheid met morfine-injecties te
bestrijden, in uiterst kleine hoeveelheden. Maar deze avond, wist hij, hoewel hij
onrustiger was en wakkerder dan gewoonlijk, met
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een krachtig beroep op zijn redelijkheid de aanvechting te weerstaan het
injectiespuitje ter hand te nemen. De pijn kwelde hem weer met dezelfde doffe,
domme hardnekkigheid; in haar eentonigheid verloor zij iets van de aard van pijn
en werd zij niet meer dan een zenuwprikkeling. Maar hij was zich ervan bewust dat
het zo niet zou blijven. Met de dag, bijna met het uur, zou de pijn sterker en gemener
worden; de ogenblikken van respijt zouden zeldzamer worden, zouden ophouden.
Van een doffe pijn zou het een felle pijn worden, en dan een marteling, en dan een
ondraaglijke pijn en dan een pijn waar hij gek van werd. En in die laatste dagen zou
de verlichting die hem nog overbleef de verlichting van de morfine zijn, zodat het
van het allergrootste belang was dat hij, althans voorlopig, dit middel slechts met
mate zou gebruiken.
En omdat hij wist dat de slaap verre van hem was, stopte hij twee kussens achter
zijn rug en bij het licht van een sterke leeslamp zette hij zich te lezen. Hij had het
werk uitgezocht van een vooraanstaand Duits geleerde over de functies van het
hart, en een korte verhandeling van hemzelf, vol recente aantekeningen, in zijn
kriebelige handschrift, over ‘Aneurysma van het hart’. Hij las gretig, en tegen zijn
eigen gevolgtrekkingen kwam zijn intuïtie opnieuw tevergeefs in opstand. Tenslotte
smeet hij de boeken terzijde, en bleef hij met gesloten ogen liggen, zonder echter
het licht uit te doen. Een verschrikkelijk gevoel van machteloosheid overviel hem;
hij werd gegrepen door een onmetelijk, hartverscheurend medelijden met de arme
mensheid, zoals die werd belichaamd door hemzelf, en voor het eerst sinds hij had
opgehouden een kind te zijn, vergoot hij kinderlijke tranen.

II
De gezichten van zijn kennissen, de gezichten van de studenten tijdens zijn colleges,
de gezichten van Francis Donne's collega's in het ziekenhuis, waren veranderd,
waren, althans voor zijn ziekelijk zelfbewustzijn, merkbaar veranderd. Bij iedereen
die hij tegenkwam bespeurde hij een ontwijkende houding, of verbeeldde hij zich
die te kunnen bespeuren, een hypocriet negeren van een onmiskenbaar en
onaangenaam feit. Was het zo onmiskenbaar, dan, de heimelijke verschrikking die
hij onophoudelijk met zich mee droeg? Was zijn geheim, dat hij nog steeds zo
angstvallig bewaren wilde, een aanfluiting en een anekdote geworden in zijn
wereldje? En hij werd verteerd door een grote woede jegens de onverbiddelijke en
ondoorgrondelijke machten die hem gemaakt hadden om hem te vernietigen; jegens
zichzelf, vanwege zijn eigen onmacht, en, bovenal, jegens de levenden, de miljoenen
die er nog zouden zijn als hij er niet meer was, de levenden, van wie er velen hem
zouden betreuren (sommigen zijn persoonlijkheid, meerderen zijn bekwaam-
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heid), want onder al de onbewuste hypocrisie van hun verdriet zag hij de juichende
zelfvoldaanheid van hun overleven.
En bij zijn brandende gevoel van machteloosheid, van een zeker bitter onrecht
in de dingen, voegde zich een gevoel van schaamte; heel de louter lichamelijke
schande van de dood nam in zijn zieke, morbide fantasie de vorm aan van een
gewelddadig symbool van wat als het ware een werkelijke morele of intellectuele
schande was. Was niet ook de dood, onvermijdelijk en natuurlijk als hij was, in wezen
een proces dat in afzondering ondergaan en angstvallig verborgen moest worden,
net als andere natuurlijke en onedele processen van het lichaam?
En het dier, dat wegsluipt naar een verre uithoek van het bos, dat de geest geeft
in eenzaamheid en zijn sterven verbergt als ware het iets schandelijks, - zou dat
niet een voorbeeld kunnen bieden dat de arme mensheid terwille van haar
waardigheid zou behoren te volgen?
Aangezien de dood naar mij komt, zei Francis Donne bij zichzelf, wil ik hem
ontmoeten als een vreemdeling in een vreemd land, met alleen vreemde gezichten
om mij heen en de vriendelijke onverschilligheid van vreemden, in plaats van het
ondraaglijke mededogen van vrienden.

III
Aan de gure, door de golven geteisterde kust van Finisterre, ergens tussen Quiberon
en Fouesnant, herinnerde hij zich een vissersdorpje: een handjevol huizen (waarvan
er één een auberge was waar hij tien jaar geleden een nacht had doorgebracht),
gegroepeerd om een armetierig, grauw kerkje. Daarheen begaf Francis Donne zich,
zonder afscheid of verklaring, bijna heimelijk, met niet meer dan de vaagste
aanduidingen van de duur of richting van zijn afwezigheid. En daar verbleef hij vele
dagen, in het huisje dat hij had gehuurd, met een oude Bretonse vrouw als zijn enige
verzorgster, in een gemoedstoestand die, na al die jaren van inspanning, van
ambitieuze arbeid, bijna vrede was. Guur en grijs was het geweest, toen hij het
vroeger bezocht had, laat in de herfst, maar nu was het karakter, de hele kleur van
het landschap anders. Het schitterde in de verwachting van de zomer, en de blauwe
Atlantische Oceaan, die in de winter met zijn lange witgekuifde rollers zo onstuimig
tekeerging onder de kleine witte vuurtoren, die de zeelui (helaas! zo tevergeefs),
tegen de haai-achtige wreedheid van de rotsen waarschuwde, danste en schitterde
nu in de zon, rimpelde nu poezelig strelend om de rompen van de vissersboten,
waarvan de bruine zeilen zo werkeloos hingen in de windstille lucht.
Boven het dorp, op een grazige helling die bijna onwezenlijk groen was, lag Francis
Donne vele stille uren uit te kijken over de kalme zee, die niettemin zo woest kon
zijn, naar de lage violette lijn van het
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eilandje Groix, dat de enige onderbreking vormde in de eentonigheid van lucht en
zee.
Hij had veel boeken meegebracht, maar hij las er zelden in, en als de lichamelijke
pijn hem een pauze toestond waarin hij denken kon, dacht hij vrijwel aan niets.
Lange tijd bestond zijn denken uit apathie en leegte.
Nu en dan maakte hij een praatje met de inwoners. Het waren arme en geharde,
maar vriendelijke mensen: vissers en vissersvrouwen, wier kinderen zouden
opgroeien en op hun beurt vissers en vissersvrouwen worden. De meesten van hen
hadden het met de dood aan de stok gehad; die stond hen altijd zo na, dat nauwelijks
iemand van hen hem vreesde; het waren fatalisten, met het verbeten en gelaten
fatalisme van de armen, de armen die leven met de verraderlijkheid van de zee.
Francis Donne bezocht het kleine kerkhof en telde de talloze kruisen die getuigden
van de verwoesting die de zee had aangericht. Sommige graven waren naamloos;
daarin lagen de lijken van vreemde zeelui die de zee op de kust had gesmeten.
‘En over een poosje lig ik hier ook,’ zei hij bij zichzelf, ‘en om het even hier als
elders,’ voegde hij er schouderophalend aan toe, met het, ditmaal bijna oprecht,
overgenomen stoïcisme van zijn omgeving, ‘en net zo lief vandaag als morgen.’
Over het geheel genomen verstreken de dagen vredig; er waren zelfs momenten
dat hij, alsof hij werkelijk nieuwe krachten had ingedronken uit die zilte zeelucht, de
scheppende kracht van de zon, in de verleiding kwam om aan zijn droeve
wetenschap te twijfelen en nieuwe plannen te maken voor het leven. Maar dat waren
vluchtige momenten, en de terugslag ervan was verschrikkelijk. Elke dag was zijn
greep op het leven zichtbaar brozer, en de mensen van het dorp zagen - en lieten
hem, met een ruw soort medeleven dat hem niet kwetste, ook merken dat zij het
zagen - de snelle groei en de onvermijdelijkheid van zijn einde.

IV
Maar terwijl de dagen soms nog vertroosting boden, waren de nachten steevast
een hel - een foltering van het lichaam en een verschrikking voor de geest. De slaap
was ver te zoeken, en het brein, dat tot de avond in slaap was gesust, werd wakker,
werd geladen met leven, en ondernam vreemde en afschuwelijke vluchten in de
duisternis van de hel, in de zwarte nacht van het onkenbare en ongekende.
En onophoudelijk, tijdens die nachten die wel een eeuwigheid leken, onderzocht
en bestudeerde Francis Donne de aard van dat Iets, dat naast zijn bed stond als
een gestalte met een kap over het hoofd, een dreigende hand geheven om hem
onverbiddelijk weg te wenken van alles dat binnen zijn bewustzijn lag.
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Hij had zich zijn hele leven in de wetenschap verdiept; hoeveel lichamen had hij
niet ontleed? En in welke anatomie had hij ooit een ziel gevonden? Maar als zijn
beroepsmatige werkzaamheden, zijn intense belangstelling voor fysieke
verschijnselen, hem enigszins tot materialist hadden gemaakt, dan was hij zich dat
zelf nauwelijks bewust geweest. De zinnige, zichtbare wereld der materie had hem
dermate belangrijk toegeschenen, dat hij gemeend had met de kennis daarvan te
kunnen volstaan. Alles wat daar mogelijk buiten viel, had hij, zonder het bestaan
ervan te loochenen, graag afgedaan als iets dat buiten zijn vakgebied lag.
En nu, in zijn zwakte, in het zicht van het naderende einde, leek zijn louter fysieke
kennis slechts een ijdel bezit, en verdiepte hij zich met hartstochtelijke weetgierigheid
in wat er sinds onheugelijke tijden gezegd en geloofd was door hen die hun intellect
hadden gericht op die vreemde essentie, die misschien toch wel eens de essentie
van de persoonlijkheid zou kunnen zijn, die dat gesublimeerde bewustzijn - de Ziel
- zou kunnen zijn dat werkelijk de schande van het graf zou overleven?
Animula, vagula, blandula!
Hospes comesque corporis,
Quae nunc abibis in loca?
*
Pallidula, rigida, nudula

Ach, de vraag! Was het een harmonie, misschien, zoals wie had beweerd? (die door
de Platonische Socrates in de ‘Phaedo’ niet al te overtuigend was weerlegd), een
harmonie van het leven, die ontbonden werd als het leven voorbij was?
Of misschien, zoals zovele metafysici zowel voor als na een plotselinge grote
heilsverwachting, misschien te genereus om waar te zijn, de onverbiddelijke figuur
van de Dood hadden opgevat, hadden veranderd en aan talloze miljoenen verklaard,
- als een, let wel, onsterfelijk beginsel, dat kwam en ging, en dat vele lichamelijke
toestanden doorliep alvorens tenslotte op te gaan in de grote geest waarvan alles
doortrokken was?
Wie weet?... Maar wat een schrale troost, in al die theorieën, voor het

*

Mijn lief dolend zieltje,
Logé en makkertje van mijn lichaam,
Je gaat nu naar een plek, waar je
Bleekjes, stijf en weerloos zult worden
En nooit meer grapjes zult maken,
Zoals je altijd doet
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arme lichaam, geteisterd door pijn en smachtend naar rust, en voor de gekwelde
geest van het zelfbewustzijn die zo gepijnigd werd door de angst om verloren te
gaan.
En hij wendde zich van deze bespiegelingen tot wat tenslotte een mogelijkheid
was zoals de andere; het geloof van de eenvoudigen, van deze vissers bij wie hij
woonde, dat ook het geloof van zijn eigen kindsheid was, het geloof dat hij zelfs
nooit verworpen had, maar waarvan hij de gebruiken simpelweg had afgedankt,
zoals men zijn kinderkleren afdankt als men de mannelijke leeftijd heeft bereikt.
En hij herinnerde zich, met de levendigheid waarmee men zich in benarde
ogenblikken dingen herinnert die lang geleden vertrouwd waren, ook al zijn ze
jarenlang in vergetelheid geraakt, de triomfantelijke verklaringen van de Kerk:

Omnes quidem resurgemus, sed non omnes immutabimur. In momento,
in ictu oculi, in novissima tuba: canet enim tuba: et mortui resurgent
incorrupti, et nos immutabimur. Oportet enim corruptibile hoc induere
immortalitem. Cum autem mortale hoc induerit immortalitem tunc fiet
sermo qui scriptus est: Absorpta est mors in victoria. Ubi est, mors, victoria
**
tua? Ubi est, mors, stimulus tuus?
Ach, die heerlijke zekerheid! van die triomfantelijke weerlegging van de
ogenschijnlijke vernietiging van bewustzijn en geest in een gezamenlijke ondergang
... Maar het was een mogelijkheid zoals alle andere; en had het er niet meer behoefte
aan dan al het andere om meer te zijn dan een mogelijkheid, als het een vertroosting
kon zijn, omdat het meer beloofde? En hij gaf het op. Hij keerde zijn gezicht naar
de muur en lag heel stil, zich verbeeldend dat hij al koud en stijf was, zijn ogen
gesloten, zijn kaak stevig vastgebonden (opdat de onwaardige veranderingen die
zich aan hem voltrokken niet al te onwaardig zouden zijn), terwijl hij wachtte tot de
smalle planken waartussen hij zou liggen aan elkaar gespijkerd zouden worden en
de dragers gereed om hem te brengen naar het bederf dat zijn deel zou zijn.
En als het venster licht werd in de ochtend, verzonk hij in een gedrogeerde,
onrustige slaap, waaruit hij enkele uren later ontwaakte met

**

Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar
ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen
onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke
moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En
zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke
onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven
is: De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood,
waar is uw prikkel?
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nog dieper liggende ogen en nog verder ingevallen wangen. En dat herhaalde zich
vele nachten.

V
Op een dag leek hij te ontwaken uit een nacht die langer en onrustiger was geweest
dan gewoonlijk, een nacht die misschien vele nachten en dagen had geduurd,
misschien wel weken; een nacht van een almaar toenemende verschrikking, waarin
hij zich alleen bij zeldzame tussenpozen bewust was van wat er gebeurde, of van
de gestalten die kwamen en gingen om zijn bed: de dokter uit een naburige stad,
die onafgebroken bij hem was gebleven en zijn acute pijnaanvallen had verzacht
met de kleine genadige injectiespuit; de zachte, geoefende handen van een zuster
van barmhartigheid rondom zijn hoofdkussen; zelfs het gezicht van Bromgrove, die
hij ongetwijfeld had laten komen, toen hij de totale hulpeloosheid had voorzien die
aanstaande was.
Hij opende zijn ogen, en scheen enkele vage gestalten te ontwaren tegen het
donker van de gesloten luiken waardoor één brede lichtstraal binnendrong, maar
hij kon hun gezichten niet onderscheiden en deed zijn ogen weer dicht. Een
onmetelijke en onuitsprekelijke moeheid was over hem gekomen, met het besef dat
dit - dit de Dood was; dit was datgene waartegen hij geschreeuwd had en
gerebelleerd; de verschrikking waaraan hij had willen ontsnappen; deze hoogste
weelde van lichamelijke uitputting, deze kalmte, deze bevrijding.
Het lichamelijke vermogen tot glimlachen was hem vergaan, maar hij zou graag
hebben geglimlacht.
En gedurende enkele minuten van buitengewone helderheid van geest flitste heel
zijn leven in een nieuw reliëf aan hem voorbij; zijn kinderjaren, zijn puberteit, de
mensen die hij gekend had; zijn moeder, die was gestorven toen hij nog een jongen
was, aan een kwaal waarvan zijn kunde haar, misschien, een paar jaar later, had
genezen; de jeugdvriend die zichzelf had doodgeschoten om een kleinigheid; het
meisje van wie hij gehouden had, maar zij niet van hem ... Alles wat in het leven
verwrongen was, werd rechtgezet en gerechtvaardigd in het licht van zijn plotselinge
kennis. Beati mortui ... en daarna overspoelde hem opnieuw een grote vermoeidheid,
en een zwakker bewustzijn, waarin hij toch nog vaag, als in een droom, het geluid
van Latijnse gebeden kon horen, en de toediening van het oliesel kon voelen aan
alle uitgangen en ingangen van zijn uitgeputte waarneming; daarna volslagen
bewusteloosheid, terwijl pols en hartslag geleidelijk verflauwden, tot beide stopten.
En dat was alles.
VERTALING: KO KOOMAN
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Wim Hofman
Wijnands laatste wil
Het is een Kunst om mooi te sterven.
De vorm kan echter veel bederven.

1. Als Wijnand jong is, zijn leven nog lang,
Maakt de dood hem dikwijls heel bang.
Zo weet hij al van meet af aan,
pas op, het einde komt eraan!
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2. De dood komt meestal onverwacht
En zelden zoals je hebt gedacht.
Neem nu Ivo, hij reed toch zacht,
Hij viel, verdronk toen zomaar in de gracht.

Raster. Jaargang 2002 (nrs. 97-100)

61

3. En die arme Toosje, zo lief en fijn,
Overreden door de trein.
Het einde is ja, steeds aanwezig.
Altijd en altijd houdt het hem bezig.
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4. Diep in de nacht komt het zwarte water.
Wat er gebeurd is zie je pas later.
Altijd ben je de sigaar.
Of beter: het eind is immer daar.
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5. Mijn verscheiden, zo concludeert nu Wijnand
Houd ik het liefst in eigen hand.
Het beste is: je voorbereiden,
Zodat je mooi kunt overlijden.
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6. Hij zoekt een huis en richt het in.
Van het einde is dit het begin.
In de mooiste kamer komt een bed.
Hij regelt alles van a tot z.
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7. Hier komt een kast met kandelaars.
Op elke kandelaar een kaars.
Voor mij geen treurnis, maar een feest.
O, was ik er maar vast geweest.
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8. Op tafel bloemen, Dante (Paradiso in half marokijn),
Een paar bananen, appels, een mooi flesje wijn.
Nog wat dingen voor het bezoek,
Een paar stoelen in een hoek.
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9. Potje koffie, plakjes koek,
Een paar cd-tjes, gastenboek.
Als alles goed is klaargezet,
Sluit hij gordijnen en gaat in bed.
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10. Daar ligt hij dan. Hij kan niet wachten.
Toch moet hij nog geduld betrachten.
Hij ligt daar nog een eeuwigheid,
Want ach, de dood die neemt de tijd.
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Willem van Toorn
In het zuiden
Dit zou Afrika kunnen zijn. Het is tegen de avond en van het balkon af kijk ik neer
op de stoffige randweg van het stadje. Links ligt het middeleeuwse gedeelte met
okergele muren en poorten, daarna dichter naar mij toe het negentiende-eeuwse
kerkhof, ook al weer binnen muren, dan recht voor mij het kaalgetrapte bruine
voetbalveldje met twee roestige doelen zonder net. Daarachter ligt de donkergele
vlakte waar een grommende landbouwmachine vanmiddag een eerste baan uit het
koren gemaaid heeft; dan de beboste heuvels, zo donkergroen dat ze haast zwart
lijken; daar weer achter de bergen, bijna paars van het avondlicht. De eerste lichtjes
van verspreide huizen en lantaarnpalen op de heuvels zijn net aan gegaan.
De flat waar mijn balkon aan hangt behoort tot de moderne uitbreiding van het
stadje. Zoals met alles hier is er tussen goede bedoeling en uitvoering het een en
ander misgegaan; zo liggen alle geelgeglazuurde tegels die het balkon sjiek hadden
moeten maken los, en heeft op veel plaatsen het pleisterwerk grote blazen gevormd
alsof het gebouw aan een ernstige ziekte lijdt. Maar dat is natuurlijk niets vergeleken
bij het enorme betonskelet dat, net zichtbaar van hier uit, aan de andere kant in de
vlakte staat; dat had het ziekenhuis moeten worden, maar op nooit opgeloste wijze
is het geld voor de voltooiing verdwenen; nu zal het wel nooit meer afkomen. Als
de schemering alle vormen verzacht, begint het rare betonnen ding op de resten
van een Griekse tempel te lijken.
Binnen klinken zachte stemmen, van mijn geliefde en onze gastheer en -vrouw.
Er drijven door de glazen deuren keukengeuren het balkon op, rozemarijn en knoflook
en basilicum en iets dat gebraden wordt. Vleermuizen fladderen door het uit de
keuken schijnende licht, het is nog steeds warm, ik drink rode wijn die uit de koeling
komt en kijk de rook van mijn sigaret na, die onbegrijpelijk traag wegdrijft. Dit is het
zuiden, onder Napels ver het land in.
Fascinerend zijn de geluiden. Bij de eerste blauwe tinten op de heuvels zijn
natuurlijk de krekels begonnen met hun metalige geraas dat tot de vroege ochtend
door zal gaan, en dat soms hevig in je bewustzijn
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doordringt, soms een tijdlang onder de drempel verdwijnt. De vleermuizen die door
de lichtbaan voor het balkon fladderen, blijken hoorbaar doordat hun
vliegmechaniekje knakkende geluidjes maakt, alsof er een technisch mankement
tijdens de schepping niet helemaal is opgelost. Drie vaag zichtbare jongetjes trappen
een bal heen en weer op het voetbalveld, ze hebben hoge stemmen van voor de
baard in de keel. In een van de doelen zit een magere hond die af en toe hoog jankt,
in afwachting van de maan, waarvan wel al licht te zien is maar die nog achter de
heuvel vandaan moet schuiven. Van heel ver in de heuvels klinkt het wespengesnerp
van onzichtbare scootertjes waarop grotere jongens van het ene dorp naar het
andere trekken om zich te vertonen aan de meiden en aan elkaar. Soms vergist
iemand in een ver huis zich in de knoppen van het televisietoestel en drijft een flard
opgewonden mechanisch gepraat en gelach deze kant op.
De geluiden hebben iets troostends omdat ze de stilte minder absoluut maken.
En met de stilte de andere geluiden die al in de namiddag zijn begonnen en die je
liever niet zou horen: soms de klagende uithaal van een huilende vrouw, brommende
mannenstemmen, haastige voetstappen in het galmende trappenhuis van komende
en gaande bezoekers, en vooral een benauwd, reutelend zuchten dat soms
minutenlang wegblijft en dan ineens weer zo dichtbij is dat het lijkt alsof iemand vlak
boven mij ook de televisie te hard heeft staan. Maar het is geen televisie, het is de
werkelijkheid die zich manifesteert als hoorspel. Een verdieping hoger ligt een oude
buurman op sterven en alle ramen staan open vanwege de warmte.
Ik stel me voor dat dit is waar de stervende man afscheid van neemt: de zware
geuren van de avond, wellicht flarden van de geluiden, de donkerblauwe nachthemel
waar de eerste sterren in verschijnen, de verdrietige boerse gezichten om zijn bed.
Maar misschien is dat helemaal niet zo. Misschien ziet hij een schoolfoto van voor
de oorlog, voor een laag schoolgebouw rijen kleine jongens met allemaal hetzelfde
grijze schoolschort aan, de meester in het midden met een boek onder zijn arm en
zijn hoed op. Misschien hoort hij het walsje van een draaimolen aan het strand, de
enige keer in zijn leven dat hij aan zee is geweest. Misschien ruikt hij de zee. Niets
weet ik ervan. Ik hoor alleen de diepe zuchten waarmee hij afscheid neemt van het
leven. Onze gastheer kent hem, ze komen uit hetzelfde dorp aan de andere kant
van de vlakte; hij komt uit een familie van kleine boeren, werkte bij de post en is na
zijn pensionering met zijn vrouw en een ongetrouwde dochter, die nu ook bij de post
is, hier in de flat komen wonen. Onze gastheer woont in de flat omdat hij de
schoolmeester is in het stadje. Hij heeft de kleinkinderen van de
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stervende in zijn klas gehad, vertelt hij aan tafel. Aardige, stille kinderen.
Later op de avond wordt het steeds rustiger. Het lijkt wel of iedereen nu weet dat
er een man op sterven ligt. Geen televisiegeluid meer, nauwelijks stemmen uit open
ramen, hoogstens nog zacht gemompel. Wat blijft zijn de scooters, de hond op het
voetbalveldje. Je hoort nu ook uilen, een ijl, miauwend geluid uit de heuvels.
Later in de nacht, tegen de ochtend moet het zijn want er hangt een grijs licht
voor het raam, worden geliefde en ik in de logeerkamer aan de andere kant van de
flat wakker van het jammerend huilen van een vrouw en horen we het gerinkel van
een belletje en weer veel voetstappen in het trappenhuis. Het moet nog tot mij
doordringen waar ik ben, en ik denk in mijn halfslaap als verdwaalde protestant in
dit katholieke land verbaasd dat het wel een rare tijd is voor een ijskar. Aan het
ontbijt hebben onze gastvrouw en mijn geliefde, katholieke meisjes van huis uit, het
erover dat ze de pastoor hebben horen komen. Tegen vijven was het, het is dus
toch nog een lang sterfbed geweest.
Het wordt een ochtend vol bedrijvigheid. Iedereen lijkt, na het wonderlijke hoorspel
van de afgelopen nacht, precies te weten wat hij moet doen. Er verschijnen mensen,
vooral vrouwen, met grote pakken pasta en andere etenswaren, maar ook met
pannen, die de trappen op worden gedragen naar het sterfhuis. Er word niet meer
gedempt gepraat; er wordt luidruchtig gehuild in de gang en op straat, maar ook
wel gelachen. Ook onze gastheer gaat met twee pakken pasta, een caciocavallo,
een kaasje dat op een kalebas lijkt, een fles wijn en een fles water naar boven.
Buren, familieleden en vrienden horen dat te doen, zegt hij, omdat de nabestaanden
natuurlijk wel iets anders aan hun hoofd hebben dan inkopen doen of koken. Een
paar vrouwen blijven ook om straks het middageten te maken.
Na het ontbijt zie ik van het balkon een scène die mij weer aan Afrika doet denken.
Boven de bergen is de lucht nu roze. Eerst is er al veel geroep en geschuifel in de
gangen en het trappenhuis geweest. Nu komen er drie in het zwart geklede mannen
uit de garage onder de flat, twee kleine en één langere. Ze dragen een lichtblauw
tweepersoons matras het zachte ochtendlicht in, over de smalle weg naar de rand
van het voetbalveldje, waar twee vuilcontainers van de gemeente staan. Ik heb
begrepen dat het matras waarop iemand is doodgegaan zo gauw mogelijk het huis
uit moet, alsof er iets stoffelijks van de dood aan zou kunnen kleven dat gevaarlijk
is voor de overlevenden. Dit is een matras waarop jarenlang geleefd is, waarop men
ziek heeft gelegen, siesta's
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doorgebracht, wie weet de liefde bedreven, duizenden nachten geslapen. Er zitten
vreemde bobbels in waar veren het hebben begeven. Op een hoek is het versteld
met een lap donkerder blauw. En vlekken zitten er natuurlijk op, in allerlei maten en
kleuren. Ze dragen het ernstig alsof de dode er nog op ligt, de twee kleine mannen
aan de voorste hoeken, de lange in het midden achter. Er staan mensen op de
balkons te kijken, vooral vrouwen en kleine kinderen. Op de weg blijft een auto
staan, de bestuurder stapt uit en slaat een kruis. Aan de rand van het voetbalveld
staan een paar jongens met een bal de gebeurtenissen te volgen.
De mannen zetten het matras tegen de containers en vegen hun handen af aan
hun broek, alsof zo mogelijke materiële resten van dood kunnen worden verwijderd.
Ze komen plechtig teruglopen naar de flat; de lange kijkt nog een keer om. De
jongens slenteren met de bal weg naar het stadje.
Als we na de siësta naar het centrum lopen, langs de kerkhofmuur, onder de poort
door naar het kleine piazza, zien we dat er al overal rouwaffiches zijn aangeplakt,
simpele witte biljetten met in zwart het portret van de overledene, omkranst door de
standaard-lauwertakken die de lokale drukker als cliché in voorraad heeft en met
een eenvoudige tekst eronder. De dode bovenbuurman, die natuurlijk over een paar
dagen, na een plechtige mis, in een stoet met de pastoor aan het hoofd van de kerk
naar het kerkhof zal worden gedragen, kijkt ons van de korrelige foto verbaasd aan.
Dat dit hem nu allemaal moest overkomen. Hij heeft een flinke snor en een massa
zwarte krullen. Een boerenjongen die het tot beambte bracht en waardig in de lens
heeft gekeken. Hij leidde een leven dat gewijd was aan vrouw en kinderen, aan zijn
werk en aan de vakbond. Hij werd 75 jaar. Hij heette Alessandro.
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Cyrille Offermans
Indringers
Over vaders en zonen
‘Een datum waarop we volwassen worden kan vanuit psychologisch
oogpunt niet vooraf worden vastgelegd, en het is ook niet zeker dat die
datum zich in het leven van elk individu zal voordoen. (...) Als individuen
van het loutere leven of het er alleen maar zijn, willen overgaan naar het
mondige bestaan, dan moeten ze, in de zin van Kant, hun leven in eigen
regie nemen en hun bestaan een soort statuut geven. In een daad van
toestemming achteraf zouden ze bijgevolg met de willekeur van hun
ouders moeten instemmen om het bij hun verkeer op een zwangerschap
te laten aankomen. Lucide en tactvol stipt Kant de fundamentele
tegenspraak aan van de menselijke conditie: dat mensen mondigheid en
vrijheid moet worden toevertrouwd, ofschoon ze bij de belangrijkste vraag
van hun leven, of ze überhaupt aan het bestaan wilden beginnen, geen
eigen stemrecht hadden.’
Peter Sloterdijk, Weltfremdheid

1.
Mijn vader was een stille man. En hij kon ook alleen stille mensen velen. Aan
luidruchtige praters, ongeacht herkomst, leeftijd of status, had hij een te hartgrondige
hekel om die te kunnen verbergen. Hij kende zijn pijnlijke onvermogen tot
inschikkelijkheid op dit punt, en dus probeerde hij de gelegenheden waar loos
gepraat wenselijk werd geacht, of het nu ging om salonconversatie of
koetjes-en-kalfjesgeleuter, uit de weg te gaan. Op eigen terrein, thuis, was zijn
verlangen naar stilte er bij ons, de kinderen, met de paplepel ingegoten, bijna letterlijk,
zodat wij al vroeg heel selectief waren met het mee naar huis nemen van vriendjes.
Soms ging het desondanks mis. Misschien omdat het vriendje zich anders gedroeg
dan voorzien, misschien omdat het een vriendje betrof dat op dit cruciale punt nooit
afdoende getest was. De choreografie van het ongenoegen volgde dan een vast
patroon: mijn vader wendde zich af, trok een misprijzend gezicht en mompelde wat
ongerichte algemeenheden over fatsoen of onfatsoen. Maar hoe ongericht ook, er
was altijd
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één persoon die met grote zekerheid wist dat hij de adressant van dat donkere,
dreigende gemompel was, aangezien hij overduidelijk verantwoordelijk was voor
de aanwezigheid van de ongewenste kletsmeier.
Dat die momenten me zo nauwkeurig zijn bijgebleven moet wel komen door het
intense gevoel van gegeneerde machteloosheid dat mij dan beving. Mijn vader
beledigd, mijn kletsende vriendje zich van geen kwaad bewust - en ik, zes of acht
of twaalf jaar oud en in mijn diplomatieke tact zwaar overvraagd, ertussenin. Ik wist
dat mijn vader straks, als het vriendje de deur uit was, geen excuus zou accepteren
voor het uitblijven van krachtdadig optreden mijnerzijds, hoe bespottelijk ik dat later,
als ik aan deze momenten terugdacht, ook vond. Ik had die kletsmeier meegenomen,
dan had ik hem d'ruit moeten gooien ook. Maar dat was onmogelijk. Ik kon het toch
niet helpen dat ik hoofdzakelijk vriendjes had die thuis niet hadden geleerd hoe het
hoorde, vond ik. Maar godallemachtig, dan moest ik maar niet met die vriendjes
omgaan, vond hij, als die niet eens wisten hoe ze zich moesten gedragen als ze
ergens een vreemd huis binnenkwamen.
Mensen die nooit stil kunnen zijn, kunnen niet luisteren, zei mijn vader. En ik wist
dat hij daar gelijk in had. Zelf kon hij ongelooflijk goed luisteren, beter dan wie dan
ook. Op vrije dagen overdag, op werkdagen vaak ook 's avonds, zat hij in een hoek
van de woonkamer ontspannen in een luie stoel, zijn hoofd bijna in de luidspreker
van de radio of de pick-up. En hoewel hij zijn ogen meestal gelukzalig gesloten had,
kon je de beweging van de muziek in minimale bewegingen op zijn gezicht volgen.
Meezingen of meeneuriën vond hij ordinair. Toch waren er momenten, niet zelden
als het om Schubert ging - volgens hem de grootste componist aller tijden, niemand
kon tippen aan Schubert, ook Mozart of Beethoven niet - dat hij het meezingverbod
vergat en met zijn zacht schurende, melancholische bariton de stem van
Fischer-Dieskau onhoorbaar maakte. Dan wisten wij dat hij ‘iets ongelooflijks’ had
gehoord en wij nóg stiller moesten zijn, dan zouden wij dat straks vast en zeker ook
wel horen.
Staaltjes van zijn vermogen tot luisteren gaf hij ook als er niks te horen viel, in de
tuin. Daar stond hij soms, leunend op schop of hark, en trok een gezicht of hij
hemelse muziek hoorde. Terwijl het doodstil was. Maar aan zijn gezicht, dat op een
geheimzinnige manier ver weg en dichtbij tegelijk was, kon je zien dat hij half in
trance stond te luisteren naar wat die stilte desondanks aan wonderbaarlijks prijsgaf.
Mijn vader - driftkop, tuinman, amateur-botanicus, amateur-ornitholoog,
amateur-Schubertvertolker, maar bovenal en zonder dat iemand het
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wist kosmisch componist. Als ik mijn ogen sloot, hoorde ik het ook. Er zaten dunne,
doorzichtige plekken in dat hemelgewelf van stilte, een soort slijtageplekken
waardoorheen een onbestemd mengsel van alledaagse menselijke geluiden en
vogelgeluiden klonk. Dan wenkte mijn vader me en leerde me die geluiden te
onderscheiden.
Dat daar, dat geluid dat uit die berk komt, is van een merel. Een mannetje. Hoor
je hoe die heldere roller aan het eind ineens omhoog schiet en dan lijkt te slippen?
Stil nu, dan hoor je een vrouwtjesmerel antwoorden, nu, van daarginder, ook met
dat slippertje aan het eind, iets scherper, iets abrupter, dat is bijna de echo van die
merel hier, hoor je? En nu reageert het mannetje weer: ‘fraai hoor, ik heb je verstaan!’
Ze willen bij elkaar zijn, die twee, maar eerst moeten hun stemmen op elkaar
afgestemd. Zolang het verschil nog te groot is, blijven ze op afstand oefenen,
luisteren en antwoorden, totdat ze haast geen verschil meer horen.
De laatste jaren van zijn leven werd mijn vader bijna voortdurend geplaagd door
ziektes, ernstige en minder ernstige. Hij werd de nodige keren geopereerd en vaak
was hij bedlegerig. Wij, de kinderen, waren inmiddels allemaal in de twintig, niemand
hoefde ons meer te vragen in huis stil te zijn. Mijn vader had kanker, een woord dat
toen nog nauwelijks hardop werd uitgesproken; bij ons in huis was het, ook zonder
verbod, eenvoudigweg taboe. Wij hoefden niet zo precies te weten wat hij had, mijn
vader wílde het niet weten. Als hij maar thuis mocht sterven, zonder pottenkijkers,
liefst zonder doktoren en met een minimum aan nadrukkelijke belangstelling.
De laatste weken lag hij op een verhoogd bed in een hoek van de woonkamer.
Door het raam aan de straatkant kon je hem niet zien, door de ramen in de tuindeuren
alleen als je er met je neus tegenaan gedrukt stond. Hij wist dat het einde naderde
en hij had er, zo te zien, vrede mee. Klagen hoorde je hem nooit, ook al moet hij
veel pijn hebben gehad. Een groot deel van de dag luisterde hij naar zijn geliefde
muziek. Soms kwam hij met een pijnlijke grimas op zijn gezicht overeind en vroeg
om een glas water, soms ook om aan een van ons nauwgezette instructies te geven
over de verzorging van de tuin, een struik die in maart gesnoeid moest worden,
direct boven de eerste uitlopers, een berk die er na de zomer uit moest omdat hij
teveel licht wegnam voor de struiken en planten in de buurt.
Het sprak vanzelf dat wij geen ongewenst bezoek meer binnenlieten. Meer dan
ooit wilde hij alleen zijn. Maar op een dag - ik was toevallig in de kamer - hoorde ik
ineens gestommel in de gang en toen de stem van iemand van wie we wisten dat
mijn vader hem niet kon zien of
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luchten. Later hoorde ik dat hij mijn jongste zus bij de voordeur zo ongeveer omver
had gelopen. Of hij mijn vader met zijn beroepsmatig optimistische preekstoelstem
nog juist bijtijds op zijn komst had geattendeerd, weet ik niet, maar op het moment
dat hij onheilspellend zwart en omvangrijk in de deuropening verscheen zag ik dat
mijn vader in een ongebruikelijke houding lag, op zijn pijnlijke linkerzij, met zijn rug
naar hem toe.
Mijn vader was religieus, zonder poeha, ongeveer zoals Franciscus van Assisi,
zijn naamheilige. Hij geloofde in wonderen, natuurlijk, maar verder was hij nauwelijks
of niet gelovig. Als hij naar de kerk ging was het vanwege een koor, of, buiten de
mistijden, om er een tijdlang te zitten, zomaar, alleen met zijn onpeilbare gedachten,
in die enorme halfdonkere stenen ruimte waar af en toe in de onbereikbare hoogte,
dichtbij het gothisch-gewelfde plafond, een paar schichtige vogels fladderden, duiven,
spreeuwen of mussen, hij kende ze ook aan hun uitwerpselen, maar waar de stilte
verder alleen doorbroken werd door wat geheimzinnig gefluister of geprevel.
Met de meeste priesters had mijn vader weinig op, hun preken kon hij niet uitstaan,
hun stem uit de hoogte niet verdragen. Bijzonder gehecht was hij daarentegen aan
zijn iets oudere heerbroer, onze heeroom, een franciscaner monnik die een of twee
keer per jaar het klooster voor een dagje mocht verlaten en dan bij ons op bezoek
kwam. Voor die gelegenheid kocht mijn vader speciale sigaren, waarvan ze grijnzend
genoten. Als de kamer vol rook hing, liepen ze de tuin in, waarschijnlijk ook omdat
ze dingen te bespreken hadden die ze met niemand anders konden bespreken.
Daarom vond ik het niet gek dat mijn vader, toen de ziekte hem al bijna had gesloopt,
een paar keer over zijn broer begon. Hij hoopte dat hij hem nog één keer zou komen
opzoeken, misschien kon een van ons gewoon het klooster eens bellen. Maar dat
was niet gebeurd en in plaats van zijn broer stond daar nu die vreselijke pastoor.
Ik schrok van zijn verschijning en keek onmiddellijk naar mijn vader. Goddank,
hij sliep. De pastoor deed of hij daar geen erg in had en liep met een boog om het
bed, zodat hij mijn vader van voren zag. Op dat moment kwam ook mijn moeder de
kamer binnen, gevolgd door mijn jongste zus, beiden zichtbaar geïrriteerd.
‘Ach, hij slaapt geloof ik, onze zieke,’ zei de pastoor.
‘Bijna de hele dag,’ reageerde mijn moeder terwijl ze met haar handen gebaarde
dat hij zachter moest praten. ‘Hij heeft veel pijn en wil zoveel mogelijk slapen.’
‘Dan zal ik hem even zegenen, het gebed der stervenden,’ zei de pastoor. Hij
pakte zijn gebedenboek ergens vanonder zijn toog, ging aan
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het voeteneind staan en las met plechtige stem een Latijnse tekst, die hij met een
reusachtig kruisteken afsloot.
Toen mijn moeder even later de voordeur achter pastoor dichttrok, draaide mijn
vader zich met een lichte kreun op zijn rug, lichtte zijn hoofd een beetje op en gaf
mij een knipoog van verstandhouding. ‘Die poppenkast,’ grinnikte hij.

2.
Peer S. had ik al heel lang niet meer gezien, een kleine kwarteeuw, genoeg om te
veronderstellen dat hij voorgoed uit mijn leven verdwenen was, toen ik op een dag
die toch al slecht was begonnen - een hels onweer had ons al om vier uur gewekt
en de hond hijgend en zeverend van angst onder ons bed gejaagd - een brief van
hem kreeg. Ik vroeg me af hoe hij aan mijn adres was gekomen. En meer nog: wat
hij me na al die tijd, en vooral ook na die laatste, beschamende ontmoeting in
Amsterdam, nog te vertellen kon hebben.
Zou hij eindelijk volwassen zijn geworden? Zocht hij contact met oude vrienden
en bekenden? Zat hij in de penarie en zocht hij hulp? Ik was er niet gerust op. Dat
Peer in staat was ergens op terug te komen, dat hij bereid was een absurde keus
of een faliekante mislukking onder ogen te zien om er lering uit te trekken, leek mij
uitgesloten. Zeker, Peer had regelmatig delen van zijn leven afgezworen, radicaal
zelfs, maar uitsluitend om onder het geheimschrift van weer een ander veelbelovend
gesternte radicaal vooruit te kunnen. Dat was de belangrijkste constante in zijn
talrijke geloofsbelijdenissen: alles moest tot in de diepste wortels anders. ‘Radicaal’
en ‘compromisloos’ waren zijn lievelingswoorden. Van de weeromstuit begon ik
haast allergisch te reageren op die woorden.
Ik speurde op de grote, bruine envelop - veel te groot voor een gewone brief naar tekens die iets konden openbaren van de motieven van de afzender. Ik woog
de envelop in de palm van mijn hand, ik hield hem tegen het licht van de tl-lamp
boven mijn bureau - vergeefs. Dat Peer niet deed aan burgerlijke plichtplegingen
in de adressering betekende nog niets, maar die drie initialen in plaats van mijn
voornaam, waar sloeg dat op? Alleen op drukwerk van een eeuw geleden kwam ik
dat plechtstatige trio nog tegen, hoe kwam Peer daar in godsnaam bij? Ik vermoedde
onraad. Peer had me een paar jaar van zijn leven op de zenuwen gewerkt, ik zag
niets in een herhaling of vervolg. Ik aarzelde met het openen van de envelop. Ik kon
hem ook ongeopend terugsturen - ‘geadresseerde op dit adres onbekend’. Of
rechtstreeks bij het oud papier flikkeren.
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Peer studeerde eind jaren zestig Nederlands aan de universiteit van Amsterdam,
net als ik. Maar hij deed dat, anders dan ik, zonder enige geestdrift. Hij hield niet
van literatuur, de studie vond hij saai, hoorcolleges volgde hij plichtmatig,
werkcolleges zelden of nooit. Maar toen de revolutie uitbrak kwam hij plotseling tot
leven, alsof hij erop had zitten wachten. Ineens was hij de hele dag op het instituut,
zag je hem opgewonden discussiëren of in de weer bij de stencilmachine om allerlei
revolutionaire geschriften van hemzelf of van buitenlandse kameraden duizendvoudig
te vermenigvuldigen, althans in die eerste periode, toen hij het werk binnen de
instituties nog niet als kleinburgerlijke illusie ontmaskerd had.
Tot die tijd had ik nooit meer dan een paar woorden met Peer gewisseld. Dat lag
niet aan mij of aan mijn vrienden, maar aan Peer, die zich met zijn piekerige haar
en zijn bleke, ongeschoren kop nukkig en zonder enthousiasme door het leven
zwoegde. Bij voorkeur ging hij ergens alleen zitten, met afgewende blik of, de blonde
Vikingmanen als een dichtgetrokken gordijn voor zijn ogen, verdiept in krant of
tijdschrift. Als er iemand binnenkwam of wegging, keek hij verschrikt op. Ook zonder
aanleiding zat hij vaak nerveus en argwanend om zich heen te kijken. Nee, Peer
leek in die tijd sterk contactgestoord.
Dat veranderde ook niet toen we min of meer noodgedwongen twee maal
tweeëneenhalf uur in elkaars gezelschap moesten doorbrengen. In 1968 was dat,
mei of juni. Peer was naar me toegekomen met de vraag of hij dat weekend met
mij mee kon rijden naar Limburg. Naar Limburg? vroeg ik, wat heb jij daar te zoeken?
Waarna hij met zachte stem, alsof hij een bekentenis aflegde, antwoordde dat hij
daar ook vandaan kwam. Dat verbaasde me ten zeerste. Want Peer had wel een
accent, maar geen Limburgs; zijn Nederlands was eerder knauwend dan zangerig,
als van een Zweed of een Noor, de schaarse woorden kwamen er hortend en stotend
uit, op een soort onderlaag van raspende en schurende consonanten.
Mededeelzaam was hij ook nu nog steeds allesbehalve, maar toen we na vijf
lange uren vice versa naast elkaar eindelijk terug waren in Amsterdam wist ik in elk
geval dat hij eigenlijk Joep heette en afkomstig was uit een arm en desolaat
mijnwerkersdorpje in het donkerste zuidoosten van Zuid-Limburg, dicht tegen de
Duitse grens, waar zijn vader bakker was, banketbakker, zijn rijstevlaaien waren de
beste uit de hele streek. En dat hij met hem gebroken had.
Nu leek Peer alle schuwheid te hebben afgeworpen. Regelmatig en ongevraagd
voorzag hij ons, vage en niet erg standvastige sympathisanten van de revolutie,
van vlugschriften, manifesten, zwartboeken en theoretisch materiaal, meestal in de
vorm van roofdrukken. Ook leek
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hij ineens vrienden te hebben, al beweerde hij dat woord uit ideologische
overwegingen te hebben afgezworen. Uiterlijk was er weinig veranderd, hij zag er
onverzorgder uit dan ooit, maar wel verscheen er op dat hoekige en strakke gezicht
van hem nu af en toe een vreemd cynisch lachje.
Op een dag zei hij dat hij een werkgroep ging oprichten die buiten de instituties
moest gaan opereren. Hij zocht betrouwbare mensen. Wie wilde meedoen moest
die avond om acht uur naar zijn kamer komen, voorlopig zou die als uitgangsbasis
gebruikt worden. Afmelden alleen mondeling. En niet via de telefoon, je wist maar
nooit.
Behalve mijn vriend Stijn en ik hadden er nog vijf of zes mensen op Peers oproep
gereageerd. Toen wij binnenkwamen was de vergadering al begonnen, Peer zat
op een krakkemikkig bureautje, de anderen op zijn bed of op de grond. De volgende
keer moest iedereen op tijd zijn, zei Peer, acht uur is acht uur. Dat vonden wij
bezopen, zeiden we, die precieze afspraken. Maar Peer hield voet bij stuk, zonder
discipline hoefden we niet eens aan die werkgroep te beginnen.
Daarna las hij een verklaring voor die stijfstond van de cryptische citaten uit het
verzameld werk van Lenin, waarvan hij ons trots enkele zojuist bij Pegasus
aangeschafte delen liet zien. Stijn en ik konden er geen touw aan vastknopen en
vroegen een paar keer om uitleg, liefst in eigen woorden, maar daar bleek hij niet
toe in staat, je zag hem bezweet en nerveus worstelen met dat strenge,
onbegrijpelijke koeterwaals uit die donkergrijze boeken waar hij steeds hopelozer
in verstrikt raakte. Voor de volgende bijeenkomst moesten we dit zelf eerst maar
eens lezen, zei hij ten slotte, en gaf ons een smoezelige roofdruk van Lenins
Proletarische revolutie en massaorganisatie mee.
Maar die volgende bijeenkomst zouden wij niet meer meemaken. Lenin als
propaedeuse, daar hadden wij geen zin in. Peer wilde trouwens ook van ons af,
bleek al een paar dagen later. In de koffiekamer van het instituut bereikte ons via-via
het gerucht dat we geroyeerd waren. We waren onbetrouwbaar. En bovendien qua
bewustzijn op zijn best sociaal-democraten, de historische verraders van de
arbeidersklasse, dus in principe verachtelijker dan de klassenvijand zelf. Dat had
het onmiskenbare voordeel dat we ons niet meer hoefden te verantwoorden voor
ons reformisme, in het bijzonder blijkend uit onze hardnekkige verknochtheid aan
maatschappelijk irrelevante literatuur, die volgens Peer objectief naïef genoemd
moest worden, historisch gezien niets anders dan een kleinburgerlijke sentimentaliteit.
Ik verloor Peer uit het oog. Een enkele keer zag ik hem nog met vlag of spandoek
aan het hoofd van een demonstratie, op het instituut liet hij zich niet meer zien. Ik
was al vijf of zes jaar afgestudeerd, de revolutie
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bevond zich in haar onvermijdelijke nadagen, toen hij daar ineens weer opdook.
Het was een zonnige late namiddag in mei of juni. Ik zat met Gerrit B, professor
Gerrit B, op een terras aan het Spui, tegenover Athenaeums Boekhandel, waar ik
zojuist een paar boeken had gekocht. De uren daarvoor hadden we op Gerrits kamer
in het instituut over de vorderingen van mijn proefschrift gesproken. Paul van Ostaijen
en zijn invloed op de naoorlogse Nederlandse avant-garde, daar moest het over
gaan. Dat proefschrift zou niet veel later in de versukkeling raken - ik had er geen
zin meer in. De formalistische dwang van de academische gewoonten bleek zelfs
bij de als buitenbeentje bekend staande en zeker niet scherpslijpende B sterker dan
ik had gehoopt, en bovendien: ik wilde naast mijn leraarschap schrijver worden,
denkend schrijver, literair essayist in de sociaalfilosofische traditie van Benjamin en
Bloch, Adorno en Canetti, de werkelijk grote auteurs van de twintigste eeuw die ik
in mijn studententijd, grotendeels op eigen kracht, had ontdekt.
Maar op die mooie dag in mei dacht ik nog niet aan opgeven. Gerrit en ik (hij
stond erop dat ik hem bij de voornaam noemde, wat me pas na het derde of vierde
gesprek lukte) hadden allebei het gevoel die middag een flink stuk te zijn
opgeschoten, het bier smaakte goed, de stemming was uitstekend. Gerrit zat midden
in een vermakelijke anekdote over de curieuze manier waarop hij zojuist zijn collectie
bibliofiele boeken en documenten uit Van Ostaijens Berlijnse tijd had uitgebreid,
toen Peer daar ineens vanuit het niets voor ons opdook. Of liever: voor míj opdook,
want Gerrit, toch duidelijk met mij in gesprek, keurde hij tot mijn gêne nauwelijks
een blik waardig.
Hij zat in de kraakbeweging, vertelde hij zonder enige inleiding. De radicale vleugel.
Onmiddellijk herkende ik dat mengsel van minachting en triomfalisme in zijn stem
dat ik zo verafschuwde. Lenin had afgedaan. Jaren geleden had hij het leninisme
al doorzien. ‘Toen al?’ vroeg Gerrit achter zijn rug, maar voor ironie had Peer geen
gevoel. Lenin hoorde bij een vroege fase van het antiburgerlijke verzet, het radicale
anarchisme was een noodzakelijke volgende stap. Toen Gerrit vroeg of dat radicale
anarchisme te combineren viel met een baan, begon Peer smalend te grinniken.
Een baan? Hij had geen baan, wat moest hij met een baan, het geld lag overal voor
het oprapen.
‘In Luilekkerland, ja,’ zei Gerrit. Meteen daarna rekende hij af, voor ons alledrie.
‘Kom,’ zei hij tegen mij met een blik op zijn horloge, ‘mijn trein.’ Ik liep met hem naar
het Centraal Station, Peer verdween in het stadsgewoel. Daarna heb ik hem nooit
meer gezien.
Maar nu had hij me dus toch weten te vinden. Nu, dat wil dus zeggen:
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een kwarteeuw later. Een paar minuten had ik met die bruine envelop in mijn hand
staan mijmeren. Toen won mijn nieuwsgierigheid het van mijn weerzin.
C, ik kom maar meteen tot de kern van de zaak, dat artikel van jou in De Gids
over antiburgerlijkheid in de jaren zestig. Dat vind ik een slecht stuk, ik draai er geen
doekjes om. Uitgaande van een onhoudbare totaliteitsconceptie die...
Nee, daar had ik geen zin in. Wat een lomperik. Geen enkele totaliteitsconceptie
interesseerde me. Ik had die brief niet moeten openmaken. Wie na zijn vijftigste nog
niet op de hoogte is van de eenvoudigste fatsoensvormen, dient zonder pardon de
deur te worden gewezen.
Ik zag het ironische lachje van Gerrit voor me. Meteen daarna het onthutste gezicht
van mijn vader - in een scène zo pijnlijk dat ik hem kennelijk met succes had
verdrongen.
Het was die dag in 1968 dat Peer met me was meegereden naar Zuid-Limburg.
Voor ik hem bij het station zou afzetten - voor het laatste stukje moest hij de trein
en vervolgens de bus nemen - ging hij nog even mee naar mijn ouderlijk huis om
een glas bier te drinken. Ik wist dat mijn vader de dag daarvoor na een zware
ruggenmergpunctie uit het ziekenhuis was ontslagen, niet of hij in bed lag of beneden
was. Op de gang hoorde ik muziek die me bekend voorkwam, een laat strijkwartet
van Beethoven. Dan moest mijn vader beneden zijn. Voor Peer uit liep ik de
woonkamer in.
Mijn vader zat in zijn vertrouwde hoek, bij zijn nieuwe geluidsinstallatie. Toen hij
mij gewaarwerd draaide hij het volume meteen in de nulstand. Ik liep naar hem toe
en begroette hem. Ik zag dat het opstaan hem moeite kostte. Even kneep hij zijn
ogen dicht van de pijn, meteen daarna verscheen er een gulle lach op zijn gezicht.
Wij schudden elkaar de hand, kort, mijn vader liep een, twee moeizame stappen in
de richting van Peer toen zijn bewegingen plotseling stokten en zijn gezicht verstarde.
Peer had zich, zag ik, van mijn vader en mij afgewend en ging zonder een stom
woord te zeggen in een van de nieuwe Dansk Stil Mobel zitten waar mijn vader zo
trots op was.
Met nauwelijks ingehouden woede scheurde ik zijn brief aan stukken. Ik wilde die
rancuneuze onzin niet meer lezen, naar een antwoord kon hij fluiten. Niets wilde ik
meer met hem te maken hebben. Maar ook dat hoefde hij niet te weten.

3.
Mijn vader is in 1971 gestorven. Sindsdien bezoek ik zijn graf minstens een keer
per jaar, de laatste tijd verzorg ik het ook.
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Het ligt aan de rand van een bijna majestueus, parkachtig kerkhof dat stamt uit het
begin van de twintigste eeuw, een plek die hij zelf uitgezocht zou kunnen hebben.
Een kleine zwartmarmeren steen met een minimum aan tekst herinnert aan zijn
bestaan, mij en nog een handvol mensen: ‘Hier rust’, dan zijn naam en twee
jaartallen, meer niet.
De laatste dagen van zijn leven heb ik, verhoudingsgewijs, veel met mijn vader
gepraat. Ook en vooral over dingen waar ik nooit eerder met hem over gepraat had,
zeker ook uit gêne, en waarvan ik kort daarvoor nog dacht daar nooit de juiste
woorden voor te kunnen vinden. Maar het ging vanzelf. Hij lag in bed, ik zat naast
hem, verder was er niemand in de kamer. Ik legde een hand op een van zijn bleke,
bijna vleesloze handen, en toen vroeg ik me helemaal niet meer af of wat ik ging
zeggen de juiste woorden waren.
Pas nu geloof ik dat ik weet wat ik hem toen duidelijk heb willen maken. Ik wilde
hem laten weten dat ik niet alleen zijn zoon was, maar dat ik dat ook wílde zijn. Dat
ik vrede had met alles wat dat inhield - alles wat mijn leven had vastgelegd nog voor
ik er zelf iets over te zeggen kreeg, alles wat zij, mijn ouders, mij bewust of onbewust
hadden meegegeven zonder dat ik daar om gevraagd had en waar zij, mijn vader
waarschijnlijk nog meer dan mijn moeder, verantwoordelijk voor waren toen ze
besloten, als ze dat al ooit besloten hadden, mij geboren te laten worden. Ja, dat
ik hun daar dankbaar voor was. En ik geloof dat hij dat heeft begrepen.
Kort voor Allerzielen ga ik altijd met wat tuingereedschap naar zijn graf, snoei de
dorre takken uit de dwergconifeer, wied het onkruid, verwijder mos en vogelpoep
van de licht geribbelde leistenen grafranden. En dan ga ik daar maar staan, aan het
voeteneind, alsof ik weer aan zijn ziekbed sta, kijk naar de steen, geef de najaarswind
vrij spel, laat mijn blik afdwalen naar de omgeving, naar de enorme eiken, beuken,
essen, linden, kastanjes en dennen, verder weg naar de glooiende velden, een
kudde schapen, een oude boerderij, de gedeeltelijk beboste heuvels waar mijn vader
zo graag ging wandelen en waarvan hij zakjes löss (‘fantastisch grondje’) meenam
voor zijn tuin - en dan weer naar de steen.

Raster. Jaargang 2002 (nrs. 97-100)

83

Hedda Martens
Drie Verhalen
Voorzorg
Iemand heeft al bijna een heel leven achter de rug en nog steeds ontbreekt het hem
aan vertrouwen in de meest dagelijkse gebeurtenissen: telkens Opnieuw die vrees
of hij de deur wel achter zich op slot heeft gedaan, of zijn horloge niet achterloopt,
of hij genoeg geld bij zich heeft, of de rozen het halen, zijn fiets er nog staat... Ook
na controle - niets aan de hand, natuurlijk - voelt hij nooit de geruststelling waardoor
zulke twijfels gaandeweg aan kracht kunnen verliezen: eerder neemt hij het zichzelf
elke keer ernstiger kwalijk dat hij blijkbaar zo'n aansteller is. Waar een ander zich
lacherig voor het hoofd slaat omdat hij zijn sleutels weer eens is vergeten, kan hij
het zichzelf onmogelijk vergeven wanneer, na een paniek die in zijn hersens een
vuurwerk van negatieve gevolgen heeft afgestoken, diezelfde sleutels gewoon in
zijn regenjas blijken te zitten; de jas hangt er zelfs scheef van. Ook de gedachte
aan brand is hem uitputtend vertrouwd, hij weet per keer precies welke gaspit hij 's
ochtends niet uitdraaide; voor de zoveelste maal midden overdag bezweet
thuisgekomen - het keukenraam staat op een kier en de droogdoek die door de
tocht over het fornuis zou waaien om in wilde vlammen op te gaan ligt stil over de
verwarming - sluit hij de hele gaskraan maar af en fietst met gebogen hoofd terug
naar kantoor, al zou hij nu het liefst verder thuis willen blijven.
Maar ook als hij een trein moet nemen: wie zegt dat hij hem haalt? Als hij bepaalde
schoenen wil kopen: dat ze niet gaan knellen? Als hij met vakantie gaat: dat het niet
onophoudelijk regent? Nooit zullen er voldoende treinen ruimschoots op tijd zijn,
voldoende schoenen wel degelijk passen, voldoende vakantiedagen stralen van het
mooie weer om hem af te helpen van die hopeloze kaalslag tussen vrees en
werkelijkheid; en hij weet het. Want inmiddels is hij, bij wijze van leerschool, zijn
kwellende voorgevoelens op gaan schrijven met de uitkomst ernaast, er is elke dag
wel iets dat in aanmerking komt; maar ondanks de waarneming dat alles toch
overwegend erg meevalt - zelfs een daadwerkelijk gestolen fiets krijgt hij terug, de
bloembollen van de
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supermarkt komen in zijn tuin wonderbaarlijk tot bloei en het lijkt tegenwoordig wel
elk weekend hoogzomer - is het niet zijn vertrouwen in de werkelijkheid dat toeneemt,
maar de onvrede met zijn eigen karakter.
Soms kan hem dan ook een grote zwaarmoedigheid overvallen juist wanneer de
dingen precies zo gaan als je zou mogen hopen, zijn werk af, de tuin door een fris
buitje besproeid, tijdig een televisieprogramma opgenomen en in de ijskast een
voorraad waar hij zeker drie dagen mee toe kan: ach, mocht hij toch eens op
voorhand kunnen uitgaan van zoveel gunstig verloop. Een soort heimwee zelfs voelt
hij over de vele, vele jaren waarin hij nu al een eigen huis bewoont zonder dat er
ooit iets ernstigs mee gebeurde, evenmin trouwens als met zijn gezondheid, baan,
familieleden: al die tijd had hij kalm en tevreden door het leven kunnen gaan.
Misschien had hij, oud verlangen, dan zelfs een huisdier genomen dat hem dagelijks
zou hebben opgewacht, levendig en trouw; maar steeds had hij van die mogelijkheid
afgezien vanwege de radeloze hoeveelheid dingen die met zo'n dier mis zouden
kunnen gaan.
Naarmate de jaren verstrijken komen zijn voorgevoelens overigens wel vaker uit;
af en toe vergeet hij daadwerkelijk zijn sleutels mee te nemen of voldoende
boodschappen te doen en eenmaal zelfs had hij bij thuiskomst een geblakerde
steelpan aangetroffen, op een klein pitje; het verraste hem bijna aangenaam dat hij
daar geen enkel vermoeden van had gehad.
Hoe dan ook leek de werkelijkheid er inmiddels een heel eigen systeem op na te
houden dat lak had aan zijn brokkelige linie van voorzorgen - neem bijvoorbeeld de
reusachtige kat die hem na de onverwachtse maar vredige dood van zijn moeder
was toegevallen: die kon hij toch moeilijk naar het asiel brengen. En omdat hij het
dier tijdens vakanties niet alleen wilde laten liet hij een afdakje aan zijn huis bouwen,
een pergola met klimrozen waaronder hij en de kat gezamenlijk, regen of zonneschijn,
veel vriendelijke en vrije uren doorbrachten.
Wel had hij altijd al zien aankomen dat hij zijn baan zou verliezen, bijvoorbeeld
om redenen van automatisering; maar wat hij nooit had kunnen voorspellen was
dat hij zich daar met plezier in schikte, ook al vanwege zijn tuin, en de kat, die steeds
ouder en dikker werd. Enige tijd later kreeg hij te horen dat het speciale kuchje waar
hij al zo lang vertrouwd mee was op een aandoening duidde die geen behandeling
meer toestond; en vanaf dat moment bleek hij zelfs in staat onverdeeld blij te zijn
met elke dag die hij onder zijn pergola doorbracht en met elke hap die hij zonder al
teveel hinder door zijn keel kreeg. - Zo leefde hij tenslotte op het zorgeloze af,
behalve dat hij zijn huis moest zien na te laten aan iemand die liefdevol genoeg was
om de enorme oude kat erbij
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te nemen; maar toen het dier uiteindelijk, na een paar dagen van slaperige traagheid,
op zijn schoot de laatste adem uitblies, was dat meer dan hij ooit had durven hopen.

De raven
Iemand heeft altijd willen vliegen, en dan niet in een toestel maar echt: zoals grote
en ruime vogels die op hun spanwijdte rusten. Dus ook niet dat drukke gefladder
van de mussen die hij dagelijks voert aan zijn slaapkamerraam, en evenmin de
slordige vlucht van de spreeuwen die nooit alleen kunnen zijn; om maar helemaal
niet te spreken van die zwoegende stadsduiven met hun bolle borst - dan kun je
vliegen en dan neem je niet eens de moeite om straten en pleinen hoog, hoog over
te steken, ver verheven boven het kleinsteedse gewoel! Tijdens zijn dagelijkse
ommetje op gonzende wielen over het trottoir ziet hij er wel eens een liggen, geplet
langs de stoeprand met de vleugelpennen wijd uitgespreid, maar dan klemt hij zijn
lippen op elkaar en zoemt er extra snel aan voorbij; wat een verspilling van gaven.
Geen vergelijk met bijvoorbeeld de leeuwerik, zo loodrecht de hemel in begeleid
door een jubelzang die vol triomf door de lucht rinkelt! Of de meeuwen boven de
branding aan zee, zwevend en duikend in de wind op smalle vleugels; alleen dat
gekrijs is onaangenaam, en ook wel hun aantal, en het meest nog, van dichtbij, dat
kilgrijze oog, je ziet zo'n blik soms bij mensen. Ook de blik van de meeste roofvogels,
hoezeer hij hun zicht ook benijdt - zelf heeft hij van jongs af aan een dikke bril moeten
dragen bevalt hem niet werkelijk, het is een hard soort kijken berekend op snelheid
en prooi, puur doelgericht. Zelfs de enorme condor, meesterzwever boven de Andes,
kan hem niet meer bekoren: ooit heeft hij er in de dierentuin oog in oog mee gezeten,
hijzelf in zijn karretje en de vogel op de grond vlakbij achter het gaas; maar wat een
hoogtepunt had moeten zijn zakte af naar teleurstelling, ja afschuw zelfs van de
platte en kale gierenkop met die nek als een gezwollen rauwe worst.
Nee, zijn eigen vliegen droomt hij zich anders, en waar hij vroeger vooral op de
engelen afging - hun reusachtige vleugels die zouden ruisen en fonkelen en hun
stralend gelaat met amberkleurige ogen - daar koos hij later liever de albatros: er
hing er één hoog in zijn kamer, spanwijdte drie meter. Hij had hem zelf gemaakt,
deze albatros, van vloeipapier en spaanplaat; aanvankelijk ook met echte veren
maar prompt speelde daardoor zijn astma op zodat zijn ogen dichtplakten, hij kon
een week lang niet verder. Aan het spaanplaat zaten ragfijne touwtjes vast waarmee
hij de vleugels op afstand bediende: ritselend deinde de
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vogel boven zijn hoofd op en neer terwijl hij weer eens in bed lag, hij was dikwijls
ziek. Wat hem trouwens ook erg aan het dier beviel was zijn enorme moeite met
opstijgen en landen, schaterend had hij een documentaire gevolgd waarin het over
de kop bolderde op de zandige grond, na een majesteitelijke vlucht van dagen en
weken boven de machtige wateren der oceaan.
Totdat hij op een dag de raven ontdekt, op een videoband die hij tijdens een
volgend ziekbed meer dan dagelijks afdraait. Dit is wat hij altijd gezocht en geweten
heeft, dit begrijpt hem volkomen - hij wil het scherm zo dicht mogelijk bij zijn
hoofdeinde hebben want ook zijn zicht wordt weer slechter, links draagt hij een
zwarte piratenlap. Op zijn zij liggend laat hij de beelden vertraagd, soms haast
stilstaand over zijn netvlies komen: steile rotsen, de zee en het blauwe oog van de
jonge, het amberbruine oog van de volwassen raaf. De parelmoeren glans op de
veren, de krachtige schouders, het stappen en hoppen alsof de rotsige kust een
trampoline was en dan met schuine wiekslag in enen de lucht in, geweldig: zo en
precies zo zou hij het ook doen, zelf. Eerst wat rommelig, met pikzwarte vlerken inen uitgevouwen en dan de wind vangen, ruimer, tot hoog boven de zee, nu eens
schots en scheef duikelend, dan weer zwevend en stil. Of bij een bevriende ravin
rakelings onder haar door vliegen, ondersteboven en rond haar heen als een levende
meridiaan; terug naar de rotskust iets moois uitzoeken - een schelp of wat anders,
met die verende sprong en de vleugels zo losjes - dan opnieuw hoog de lucht in om
het haar aan te bieden, ruggelings, en weer afpakken, aanbieden... Hij is ademloos,
toch al, de lucht schuurt door hem heen maar hij kan zijn vreugde niet op, dit is het
gelukkigste vliegen dat hij ooit heeft gezien.
Hij lijdt dan aan een nieuwe, zeldzame kwaal, ditmaal een waar hij ongewoon
jong voor zou zijn. - Maar wel oud genoeg om zijn eigen weg te gaan, en ondanks
protest van zijn ouders vertrekt hij naar de rotsige kust die hij zo goed heeft leren
kennen, alleen vergezeld van hun vertrouwde verpleeghulp. Ze huren een klein huis
met veel uitzicht, en de zeelucht geeft hem maanden respijt; zijn ene oog gaat zelfs
weer kleuren zien en vanuit het erkerraam volgt hij, in drie dimensies, de vlucht van
de raven die altijd aanwezig zijn. Met zijn gezellin maakt hij wandelingen langs de
steile paden en eenmaal gaat zijn rolstoel er bijna vandoor, aan haar greep ontglipt;
nog net op tijd heeft hij zichzelf van het pad afgestuurd, in een vaardige kanteling.
Toch komen er opnieuw lange maanden waarin hij nauwelijks naar buiten mag,
zijn ouders zijn op bezoek geweest en hebben met moeite afscheid genomen. Hij
bereidt zich nu zorgvuldiger voor, de videoband met de precieze route vanuit de
lucht gezien en zoals hij die vanuit de
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vlucht van de raven kon zien, even onstuitbaar en roekeloos deelgenoot.
Nog eenmaal vraagt hij om die speciale wandeling waarbij het een haar gescheeld
had, en wanneer ze het steile pad bereiken komt zij naast hem staan met haar arm
om zijn schouders. - Dit is het moment, nu moet het gebeuren: in één klap slaat hij
de rem los, zet zijn handen met kracht links en rechts op de wielen en schiet in volle
vaart langs het pad naar beneden; de stoel blijft haken en daar gaat hij, eindelijk,
vrij in de lucht - om met wapperende kleren, zwevend en draaiend, tuimelend en
lachend uit het zicht te verdwijnen.

Het blauwe vaasje
Iemand vindt alom waardering voor de scherpzinnige artikelen die hij schrijft en hij
ziet zijn aanzien ieder jaar stijgen; maar met zichzelf heeft hij nooit veel opgehad.
Naarmate de jaren verstrijken neemt die afkeer alleen maar toe, en op den duur
kan hij in zijn eigen ogen zelfs helemaal geen goed meer doen: of hij nu een bezoek
aflegt, een receptie bijwoont of iets aardigs bedenkt voor zijn secretaresse, steeds
groeit zijn zekerheid dat alles wat hij doet fout is, beter had gekund, hoe dan ook
anders had gemoeten. Er is iets mis met zijn gedrag, zijn aanblik, zijn
welgemanierdheid; er is iets mis met de klank van zijn stem waaruit schrille
boventonen door zijn oren snijden, en met zijn profiel dat zich in etalageruiten
huiverend afkeert. Ook is er iets mis met zijn lengte waardoor iedereen hem altijd
van onderaf aankijkt, en met zijn handen die veel te grof zijn voor de abstractie van
zijn beweringen; maar als kern van alles is er iets mis met zijn omgang - hij weet
werkelijk niet hoe hij enige vorm van verstandhouding moet bereiken. Ten aanzien
van de mensen, de dingen, zijn spiegelbeeld; maar ook ten aanzien van de richtingen
die een schoenveter of stropdas zich kiezen, hoe een begroeting verschilt van een
afscheid, een gesprek van een betoog, een verjaardag van een vergadering.
Toch was er een vrouw die hij ten huwelijk gevraagd had, ondoordacht en abrupt
en misschien vooral omdat hij haar, of zijn moeder, niet teleur wilde stellen; uiteraard
heeft hij zichzelf dat zeer kwalijk genomen. Ze was de wereld voor hem, veel te veel
van het goede en haar tedere woorden, haar koestering ... Volstrekt onverantwoord
hoe hij haar had uitgespeeld tegen de afkeer die hij zichzelf bleef toedragen en die
om scherpte vroeg, snijdend - geen begrip of verzoening, met zwachtels omgeven.
Op den duur verdroeg hij het niet meer, kon hij zich de toewijding niet meer
veroorloven die sprak uit haar voorzichtige tred langs zijn studeerkamer, het geurende
eten aan het begin van de avond,
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het blauwglazen vaasje dat altijd, vers bijgevuld, op zijn werktafel stond. En de ranke
vulpen bij zijn eerste promotie, als een riet in zijn lompe rechterhand waaraan de
trouwring oneigenlijk, rozig glansde ... O die stille, adorabele zorg waarmee zij hem
altijd maar door, onweerstaanbaar omringde!
Liever dan zich een steeds afzichtelijker wolf in schaapsvel te voelen sloot hij zich
op in een huurkamer buiten de stad, en liet haar alleen. Het verdriet dat hij daarmee
teweeg bracht - haar wanhopige brieven, haar verslechterende gezondheid - maakte
dat zijn afkeer jegens zichzelf uitgroeide tot de diepst denkbare weerzin, waarbinnen
voedsel en slaap amper toegang kregen en hij zelfs zijn werk alleen verdragen kon
als dat het uiterste van zijn krachten vergde. Pas toen het haar, naar hij hoorde, wat
beter ging kon hij zich iets als verzachting toestaan; een paar uur slaap extra, een
schrale maaltijd, een avondwandeling waarbij zijn schaduw speelde met het licht
van de straatlantarens. Toen haar nieuwe huwelijk bezegeld was verhuisde hij terug
naar de stad en zette het blauwe vaasje weer op een hoek van zijn werktafel; bij
zijn avondwandeling plukte hij soms een bloem of een takje langs de berm van de
weg en het stond altijd mooi, bij dat blauw.
Zijn afkeer van zichzelf raakt nu aangelengd met een tot dan toe onbekende,
bijna tedere triestheid waar hij een zekere rust aan ontleent. Enkele jaren later echter
komt het overlijden van zijn moeder hem opnieuw duur te staan: hij had haar
weliswaar geregeld bezocht, bloemen en bonbons gestuurd en jaarlijks mee op reis
genomen, maar zijn geheugen blijkt nu enkel nog weet te hebben van zijn tekort en
zijn falen. Vanaf zijn vroegste weigering om haar smaak te volgen wat betreft kleding,
lectuur en levensstijl tot en met haar laatste afkeuring van zijn verbroken huwelijk
staat iedere woordenwisseling hem haarscherp voor de geest; vooral 's ochtends
heel vroeg bij het wakker worden, met de warmte van zijn vrouw naast zich voor
altijd verspeeld. Dan krimpen zijn hersens zo hevig samen dat hij vaak al rond vier
uur een ijzige douche neemt als een weldadige geseling, gevolgd door bittere koffie
die zijn geest meteen doorstuurt naar een van de vele artikelen op zijn werktafel,
waar het blauwglazen vaasje, in de verste hoek, over zijn heimwee blijft waken. En juist dan heeft hij voordeel van zijn kwellende aard, want de scherpte waarmee
hij zichzelf belaagt zorgt, teruggeketst op papier, voor een luciditeit die zeldzaam
is: hoe dieper hij in zijn ziel heeft gesneden, hoe scherpzinniger zijn kijk op wat hij
onder handen neemt.
Niet voor niets is hij een meester in zijn vak en meedogenloos wordt hij ieder jaar
beter, geen congres of standaardwerk kan nog om zijn bevindingen heen. Maar hoe
knapper hij wordt, hoe riskanter het spel dat
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zijn weerzin speelt; als zijn secretaresse bloemen op zijn bureau wil zetten haat hij
zijn eigen lompe, afwerende handen; als hij opnieuw wordt gehuldigd en
toegesproken giert zijn dankwoord schril door de microfoon, en in de krant toont
zijn foto het profiel van een kraaikop met meningen die tot het uiterste drijven - een
lapidaire reeks visies die niemand anders zichzelf ooit zou bekennen of aandoen.
Totdat hij tenslotte op een zeer vroege ochtend te bruusk aan zijn werktafel
plaatsneemt en in de verste hoek iets hoort wankelen, vallen - met een klap kapot
op de vloer. Even zit hij lijnrecht verstard, het silhouet van een wezel maar hij gaat
nu niet kijken, want precies rond de kern van deze laatste ontzetting is de cirkel
getrokken van nog één beslissend idee; binnen een half uur tijd schrijft hij in een
razendsnelle duizeling zijn meest briljante artikel. - Zodra het af is laat hij het bad
vollopen en vouwt zijn steile lichaam onder de tafel om de blauwe scherven bijeen
te vegen; waarbij hij zich snijdt, opnieuw snijdt, naar de badkamer loopt en de deur
op slot doet, de weerzin voor altijd buitengesloten.
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Helen King
De dokter aan het sterfbed
De eerste keer dat ik in druk verscheen - anders dan als geboortekaartje - was als
voetnoot 3 bij het essay ‘Death and Time’ van Sally Humphreys. In dit stuk, dat
oorspronkelijk in 1982 is gepubliceerd, werd ik geciteerd in verband met de opmerking
dat de associatie tussen het verlies van het spraakvermogen en de naderende dood
al in de Hippocratische geschriften was gevonden. Weigeren te spreken - net als je
gezicht naar de muur wenden of weigeren te eten - kan een ‘gespreksvorm’ zijn in
het culturele script van de stervensrol. Sindsdien ben ik nooit in de gelegenheid
geweest de voorstelling van sterven en dood in de oude Griekse geneeskunde in
details, en met de interculturele dimensie die ervoor vereist is, te onderzoeken. In
dit essay begin ik daarmee.
Mijn voornaamste interesse ligt niet bij de stervende, maar eerder bij de mensen
die aanwezig zijn bij het sterfbed, als getuige en gids van deze laatste opvoering.
In zijn boek over de dood in Engeland in de periode 1066-1550, heeft Christopher
Daniell onlangs de basispremisse van het middeleeuwse/vroeg-moderne sterfbed
vastgesteld, namelijk de drukte eromheen: ‘rond de stervende waren vaak veel
mensen aanwezig, bijvoorbeeld de priester, familie, vrienden en artsen, die allen
een rol hadden.’ Het ‘drukke’ model valt ook aan te bevelen bij onderzoekers van
de oudheid, waar het op één lijn kan worden gezet met Ann Hansons beeld van de
drukke geboortescènes in Griekse en Romeinse conteksten. Maar waren er in de
Grieks-Romeinse oudheid artsen aanwezig aan het sterfbed? Als duidelijk is
geworden dat de patiënt niet zal overleven, wat is dan de rol voor de dokter in de
kundige opvoering van het sterven? In welke mate varieerden de mogelijkheden en
voorschriften intercultureel door de westerse geschiedenis heen?
Deze vragen moeten in de bredere sociale geschiedenis van de dood geplaatst
worden, een gebied dat - tenminste in Groot Brittannië - blijft groeien, en waarvoor
mijn eigen universiteit een interdisciplinaire MA in ‘Dood en Samenleving’ biedt.
Kunnen we komen tot een soort Weberiaans ideaal voor de rol van de dokter aan
het sterfbed? Welke
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opties zijn beschikbaar, en naar welke variabelen zouden we moeten zoeken? Hoe
belangrijk zijn de twee variabelen die overheersen in de aannamen van de huidige
literatuur, namelijk een moderne scheiding van lichaam en geest en wat daaruit
voortvloeit - het ‘priester: ziel/dokten:lichaam’-patroon, waarin de dokter zijn plaats
aan het sterfbed afstaat aan de priester, samen met de modellen van het
priesterschap en een leven na de dood die in christelijke geloofssystemen bestaan
- en de moderne nadruk op de beschikbaarheid van effectieve verdoving, die de
artsen een reden zou geven om aan het sterfbed te zijn, met iets praktisch om de
stervende te bieden?
Bij de eerste van deze variabelen, die op de godsdienst is gericht, gaat de meeste
huidige literatuur ervan uit dat de premoderne arts - die niet in staat was iets te doen
om de overgang naar de andere wereld voor de patiënt te verzachten - geacht werd
zich terug te trekken en het veld te ruimen voor de priester. De historica Lucinda
McCray Beier stelt bijvoorbeeld dat ‘ziekte, niet de dood, het gebied van de genezer
was; genezers trokken zich [in de zeventiende eeuw] gewoonlijk terug wanneer de
dood onvermijdelijk leek’. Hoe kunnen we hierin de oude Grieken plaatsen, een
polytheïstische cultuur zonder ‘priesterschap’ in de Christelijke betekenis, en zonder
de belofte van een leven na de dood, behalve voor de degenen die zich een initiatie
in een mysteriecultus konden veroorloven? En bovendien, in hoeverre romantiseren
we zelfs de vroeg-moderne periode, als we ervan uitgaan dat de meeste mensen,
tot op zekere hoogte, in een leven na de dood geloofden? Zoals Roy Porter heeft
aangetoond, moeten we ook rekening houden met mensen als Claudio in Measure
for Measure: ‘Death is a fearful thing... to die, and go we know not where’. In The
Rest is Silence: Death as annihilation in the English Renaissance, beschrijft Robert
Watson de literatuur van de ars moriendi, de ‘kunst om [goed] te sterven’, als
‘onderdeel van een ingewikkelde culturele constructie die ontworpen is om onze
blik van het niet-zijn af te schermen’; de literatuur over goed sterven is gewoon de
keerzijde van de angst voor het grote onbekende.
Op het tweede gebied - de vraag of artsen een bijdrage kunnen leveren aan het
sterfbed - zijn we, onder invloed van de farmaceutische revolutie, misschien te
makkelijk gaan denken dat alleen het toedienen van medicijnen als medische activiteit
telt. De socioloog Clive Seale heeft laten zien hoe het hospice de moderne
verwachtingen van het sterven heeft veranderd. In hoeverre zijn ook historici
beïnvloed door veranderingen in de hedendaagse manier van sterven, die gericht
is op effectieve pijnbestrijding en die kanker ziet als ‘de modelziekte voor het
aanvaarden van de bewuste stervensrol’? Hoe toepasselijk kunnen zulke
veronderstellingen zijn voor historische perioden waarin de dood
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meestal snel was, als gevolg van diverse ‘koortsen’? Beier heeft aangevoerd dat
‘Mensen in zeventiende-eeuws Engeland, misschien wel hoopten, maar niet
verwachtten dat genezers en medicijnen hen zouden genezen.’ Tegenwoordig
koesteren we deze verwachtingen wel en als er geen genezing mogelijk is
verwachten we effectieve palliatieve zorg.
In een nog steeds zeer invloedrijk artikel uit 1988, voerde Roy Porter aan dat de
rol van de dokter aan het sterfbed vooral afhankelijk was van de vraag hoeveel hij
kon doen om pijn te verzachten. Vóór de effectieve beheersing van verdovende
middelen heerste de priester aan het sterfbed; rond 1720, aan het begin van de
Verlichting, is er een overgangsperiode in de houding ten opzichte van de dood,
waarin de rol van de familie belangrijker was dan die van de dokter of geestelijke.
Hierna verving de dokter de priester, niet om te proberen het leven te verlengen,
maar om fysieke pijn en geestelijke onrust te verzachten. Pas later was de
medicalisering van de dood voltooid, toen de dood van thuis naar het ziekenhuis
werd verplaatst. Vertegenwoordigde de aanwezigheid van de dokter vanaf het begin
van de achttiende eeuw een terugkeer naar een eerder patroon en - zo ja - wat was
dat eerdere patroon: Daniells model van een drukbezocht Christelijk middeleeuws
sterfbed, waar zowel priesters als artsen aanwezig waren, of iets anders? In de
Hippocratische geneeskunde van Griekenland, vanaf de vijfde eeuw v.Chr., ligt de
nadruk op het herkennen van de tekenen van de naderende dood; deze worden
gegeven in een vanuit historisch oogpunt invloedrijke opsomming in de Prognose:
...de neus scherp, de ogen hol, de slapen ingevallen, de oren koud en
samengetrokken en de oorlellen vervormd, de huid van het gezicht hard, strak en
droog, en de kleur van het gezicht bleek of loodkleurig... dit teken duidt op de dood...
(Prognose 2)
Maar hoe benaderde de dokter een stervende patiënt in een cultuur waarin de
meeste mensen waarschijnlijk niet in een leven na de dood geloofden? Wie was
aanwezig bij het sterfbed in de oudheid en is effectieve medicatie de sleutel tot
verandering, of iets wat beter in sociale of culturele termen zou kunnen worden
vervat?

Dood als opvoering
In zijn studie van de dood in het renaissancetheater merkt Andrews op: ‘Mannen
en vrouwen waren tijdens de Renaissance goed in sterven; zij maakten er het beste
van’. Ze hadden een goede leerschool: niet alleen

Raster. Jaargang 2002 (nrs. 97-100)

93
dat vanaf het begin van de vijftiende eeuw christenen van elke overtuiging vele
sterfgevallen van anderen meemaakten, en naar preken over de dood luisterden,
zij hadden ook de beschikking over een uitgebreide literatuur over de ars moriendi,
waardoor ze leerden hoe ze zich moesten voorbereiden op de dood in de dagelijkse
praktijk, maar ook hoe ze zich moesten gedragen op hun sterfbed. In een werk dat
wordt gezien als de apotheose van de literatuur over de ars moriendi, de Rule and
Exercise of Holy Living and Holy Dying (1651) gaf de Anglikaan Jeremy Taylor drie
voorschriften voor een Heilige Dood, die allemaal tijdens het leven moesten worden
nagevolgd. Ze behelsden ten eerste gereed zijn - ‘Hij die goed wil sterven moet
altijd uitzien naar de dood, elke dag op de poorten van het graf kloppen’ - ten tweede,
geestelijke ‘voorraden’ aanleggen voor de dood - ‘Hij die goed wil sterven moet alle
dagen van zijn leven een voorraad aanleggen voor de dag van de dood’ - en, ten
derde, een sober leven leiden - ‘Hij die goed wil sterven moet er vooral voor zorgen
geen zacht, verfijnd en zinnelijk leven te leiden; maar een streng, heilig leven onder
de tucht van het kruis’. Hij moet vooral ‘zijn huis op orde hebben voor hij geschikt
is om te sterven.’
Dit model van de ‘bewuste dood’, waarvoor de uitvoerder zijn hele leven heeft
geoefend, lijkt kenmerkend te zijn voor vroeg-modern, christelijk gedrag. In de
klassieke Griekse wereld was de ideale dood, de kalos thanatos of ‘mooie dood’,
de dood van de jonge man die in de bloei van zijn jaren op het slagveld werd
weggenomen. Het model van de ‘bewuste dood’ bestond - zonder de dagelijkse
oefening - maar bleef beperkt tot uitzonderlijke gevallen. Voorchristelijke modellen
van een goed voorbereide dood waren te vinden in de weergave van Griekse mythen
in de tragedies; in de Alcestis van Euripides beschrijft de dienaar bijvoorbeeld de
voorbereidingen van de heldin Alcestis als volgt:
‘Ze wist dat haar toegewezen dag was gekomen; eerst waste ze haar blanke lichaam
in water uit de stroom; daarna ging ze naar haar cederhouten kast en nam een
gewaad en juwelen, en kleedde zich bevallig; en ze ging voor het huisaltaar staan
en bad met deze woorden tot Hestia: “Godin, ik ga onder de aarde; dit is de laatste
keer dat ik tot u zal bidden. Behoed mijn kinderen. Geef mijn zoon een liefhebbende
echtgenote en mijn dochter een edele echtgenoot. Laat hen niet in hun jeugd worden
afgesneden, om net als hun moeder te sterven; geef hen een goed lot en een lang
en gelukkig leven in hun eigen land” ... Haar kinderen hielden haar jurk vast en
huilden; ze nam hen in haar armen, kuste hen om beurten en nam afscheid. Alle
dienaren waren diepbedroefd en huilden; ze gaf elk van hen een hand; ze spraken
tegen haar en zij tegen hen, zelfs de nederigsten’ (samenvatting, verzen 158 e.vv.)
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Maar dit is nauwelijks een ‘normale’ doodsopvoering: Alcestis heeft gekozen te
sterven in plaats van haar echtgenoot Admetus, nadat zijn ouders het aanbod
hadden afgewezen. Zoals ze in haar laatste woorden zegt:
‘Niet morgen, noch na twee dagen genade, maar dit uur nog zal over mij gesproken
worden als over een vrouw die ooit geleefd heeft. Vaarwel! Wees gelukkig! Je kunt
trots zijn, Admetus, dat je een goede vrouw hebt gekozen; en jullie, mijn kinderen,
dat jullie een goede moeder hadden.’
Een nog ‘uitzonderlijker’ dood in de Griekse tragedie is die van Oedipus in Colonus.
Het is de Bode die ons vertelt wat hier gebeurt; in de vertaling van Jan Pieters:
‘Daar gaat hij zitten; maakt zijn kleren los,
de lang vervuilde; roept zijn dochters; laat
die water halen uit een sterke bron
om hem te baden en tot plengoffer.
De meisjes gaan dan naar de heuvel van
Demeter daar vlakbij en brengen snel
wat hij hun opdroeg, baden hem naar goed
gebruik en hullen hem in pronkgewaad...
Toen hij hun plotseling gekerm vernam,
sloeg hij zijn armen om hen heen en sprak:
‘Van nu af, kind'ren, is vader niet meer...’

Maar Oedipus gaat niet dood, in de normale betekenis van het woord; hij verdwijnt:
‘Maar welke dood hij is gestorven, dat
kan geen u melden buiten Theseus dan...
Zo zonder klagen, zonder pijnlijk leed
was zijn verscheiden, boven elke dood
van stervelingen, onbegrijpelijk.’

In het renaissancetheater vormde de fysiologische sterfrede, waarin de stervende
zijn of haar lichamelijke ervaringen opsomt, een vast gegeven, dat mogelijk berust
op een ander klassiek voorbeeld, Seneca's beschrijving van de dood van Hercules.
Het is interessant op te merken dat de topos van het verlies van spraakvermogen
in de wraaktragedie voorkomt, maar geconfronteerd wordt met voor de hand liggende,
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praktische problemen op het toneel: wanneer Cosroe wordt neergestoken in
Tamburlaine van Marlowe, zegt hij:
‘Een botte pijn martelt mijn gekwetste ziel
En de dood toomt het instrument van mijn stem...’

Maar ‘De dood is nogal laks in het tomen van het instrument van zijn stem’ schrijft
Andrew en hij sterft pas achtenveertig regels later.
Dit zijn sterfgevallen die op het toneel voor een publiek worden opgevoerd. Maar
zelfs in het privéleven was een premoderne ‘goede dood’ absoluut geen individuele
zaak, zoals Phillippe Ariès in L'homme devant la mort heeft aangetoond. Het ‘omvatte
de plichten van allen die aanwezig waren in de sterfkamer’ (Beier). Het gevaar lag
in wat gebeurde als de doodsopvoering mis liep, als een slechte dood niet alleen
de waarde van een goed leven bedreigde, maar ook de sociale constructie van de
werkelijkheid ter discussie stelde. Slecht sterven - razend en zelfs vloekend - kon
worden uitgelegd als onderdeel van de biologische feiten van de ziekte; of kon, in
bredere katholieke termen, als een straf van God worden gezien; of het kon in
protestante termen worden opgevat als een aanval van de duivel op een deugdzaam
persoon, een strategie die een potentieel heel ‘slechte’ dood tot een laatste bewijs
van ‘goedheid’ maakte. In The Rest is Silence voert Robert Watson aan dat de
biologische uitleg het minst geschikt was van de drie opties: het versterkte het gevoel
van twijfel dat maar al te zeer aanwezig was aan het sterfbed. Artsen waren bereid
het biologische met het bovennatuurlijke te elideren, wanneer de fysieke uitingen
van ziekte en van bezetenheid door de duivel handig dicht bij elkaar lagen; duivels
en heksen vulden de leemte in gevallen die niet in de medische categorieën van
ziekte pasten of niet naar behoren op medische behandeling reageerden. De abditis
rerum causis (1550) van de arts Jean Fernel beschreef bijvoorbeeld demonen als
oorzaak van dingen die niet in natuurlijke termen konden worden verklaard, terwijl
het Compendium maleficarum (1626) van Francesco Maria Guazzo problemen bij
het diagnostiseren van een ziekte, en uitblijvende resultaten bij een behandeling,
omschreef als tekenen die wezen op beheksing.
Een van de centrale kenmerken van de ‘goede dood’ was het uiten van passende
laatste woorden. Spreken speelde een cruciale rol in de eerste stadia van een
vroeg-modern sterfbed, wanneer de stervende zijn of haar zaken op orde brengt.
‘Spreken was belangrijker dan enig ander onderdeel van de verantwoordelijkheid
van de stervende,’ omdat toespraken vanaf het sterfbed het dubbele oogmerk
hadden ‘de overlevenden te troosten en de heroïek van de stervende persoon vast
te leggen’
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(Beier). Maar de allerlaatste woorden waren zo veelbetekenend dat ze een verder
‘mislukt’ sterfbed konden corrigeren. Watson neemt als voorbeeld de dood van de
puriteinse Katherine Brettargh, die op 3 juni 1601 in Childwall in Lancashire overleed.
Ondanks haar vrome, zelfs heilige leven, was het sterven van Katherine schokkend,
lang en ongepast; ze gooide bijvoorbeeld haar bijbel op de grond. Op de laatste
dag ‘liet haar tong haar in de steek en dus zweeg ze enige tijd’ voordat ze haar
hoogst gepaste laatste woorden sprak (‘... leidt mij, o Heer mijn God...’) en vredig
stierf.
Een overbekende passage uit het dagboek voor 1635 van John Evelyn beschrijft
een ‘normale’ - zij het geïdealiseerde - christelijke ‘goede’ dood:
‘Mijn lieve moeder verliet dit leven op 29 sept., op haar 37ste levensjaar en het 22ste
van haar huwelijk: haar dood bespoedigd door de overmatige droefenis om het
verlies van haar dochter... Daarom, toen ze al haar kinderen die nog leefden bij zich
riep (ik zal het nooit vergeten) drukte ze zich uit op zo'n hemelse manier, met zulke
vrome, en christelijke vermaningen, dat ze ons vreemd bewust maakte van het
ongelooflijke verlies dat toen naderde; daarna, ieder van ons afzonderlijk omhelzend,
gaf ze elk een ring, met haar zegen, en stuurde ons weg. Toen nam ze mijn vader
bij de hand en beval ons aan in zijn zorg; en... nadat ze hem had verzocht om dat
wat hij van plan was aan de begrafenis te besteden liever onder de armen te
verdelen, deed ze haar uiterste best om zich op te maken voor de gezegende
verandering die ze nu verwachtte... met verheven hart en ogen blies ze rustig de
laatste adem uit en gaf haar ziel over aan God.’
Ook kinderen werden geacht goed te sterven. Evelyns beschrijving van de dood
van zijn zoontje op 27 januari 1658 is misschien overdreven, maar toont wel de
morele en geestelijke plichten die verwacht werden van een stervend kind:
‘Na zes aanvallen van derdedaagse koorts waarmee het God behaagde hem te
bezoeken, stierf mijn lieve zoon Richard, tot onze onuitsprekelijke droefenis en
smart, slechts 5 jaren en 3 dagen oud, maar op die tedere leeftijd een wonder van
verstand en begrip... wat zijn vroomheid betreft, verbazingwekkend waren zijn
toepassingen van de Schrift bij die gelegenheid en zijn Godsbesef... hij koos zelf
de meest aangrijpende psalmen, en hoofdstukken uit Job, om voor te lezen aan zijn
meid tijdens zijn ziekte, en hij vertelde haar, wanneer ze medelijden met hem had,
dat alle kinderen van God smart moeten dragen...’
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De dokter en de stervende patiënt
Waar zijn hier de artsen? Ze zijn aanwezig geweest, maar het is niet duidelijk of zij
aanwezig waren bij deze sterfgevallen. Bij het sterfbed van Evelyns moeder hadden
de artsen haar officieel opgegeven, had een volksgenezer zijn patentmedicijn
geprobeerd, maar bleef ze enige tijd met veel pijn achteruitgaan: ‘Hoewel haar
artsen, dr. Merwell, dr. Clement en dr. Rand elke hoop op herstel hadden opgegeven,
en Sanders Duncombe zijn geroemde en befaamde poeder had geprobeerd,
verzwakte ze dagenlang en ze verdroeg de felste aanvallen van haar ziekte met
bewonderenswaardig geduld en zeer christelijke berusting.’
De oorzaak voor Richards dood wordt door Evelyn gegeven in een combinatie
van etiologieën die typerend is voor die tijd. God stond toe dat de koorts toesloeg
maar: ‘Naar mijn mening werd hij verstikt door de vrouwen en meiden die hem
verzorgden en te warm met dekens toedekten terwijl hij in een ledikantje lag dichtbij
een overmatig heet vuur in een gesloten kamer. Ik gaf toestemming om hem te
openen, en toen ontdekten ze dat hij leed aan wat in de volkstaal een vergrote lever
heet.’
Dus de dode Richard werd geanatomiseerd, maar er werden weinig pogingen
gedaan om de verschillende ‘oorzaken’ van zijn dood te plaatsen. De kennis van
artsen speelt een rol in het verklaren van de dood, maar het is niet uitsluitend hun
terrein. De vroeg-moderne ars moriendi-literatuur raadt de lezer met zoveel woorden
aan om zowel een geestelijke als een betrouwbare arts te roepen, en dus zowel
voor de ziel als voor het lichaam te zorgen, voor men zijn huis op orde brengt.
Een aspect van de rol van de dokter aan het vroeg-moderne sterfbed was de
patiënt en/of de familie te waarschuwen dat er geen herstel zou zijn. Het terugtrekken
van de dokter om plaats te maken voor de priester kon één manier zijn om de fatale
prognose uit te drukken. Roy Porter heeft aangevoerd dat ‘Artsen uit de tijd van de
Stuarts leken te geloven dat het hun rol was een juiste en eerlijke prognose te geven’,
waarmee ze patiënten voldoende tijd gaven om zich goed op de dood voor te
bereiden. Maar dat is niet het hele verhaal. Vroeg-moderne dokters konden aarzelen
om hun patiënten te vertellen dat hun einde nabij was, hoewel hun wanhopige
behandelingen soms welsprekend hun ergste angst uitdrukten: Christopher
Wandesford, die in 1640 overleed, ‘werd wantrouwend toen de artsen duiven op
zijn voeten aanbrachten - een behandeling die over het algemeen werd gezien als
“laatste redmiddel”’. (zie Beier, 1988).
Een voorbeeld uit de moderne periode dat tot de verbeelding spreekt
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omdat er sprake is van een mogelijke onderhandeling over de dood tussen een
beroemde dokter en een nog beroemdere - en machtigere - patiënt, betreft de
neo-hippocratische arts Johann Georg Zimmermann aan het sterfbed van Frederik
II van Pruisen (Frederik de Grote). Zimmerman werd in 1728 in Brugg geboren en
volgde zijn opleiding in Bern waar hij retorica, geschiedenis, Grieks en filosofie
studeerde. Hij verwierf niet alleen een achtergrond in de klassieken, maar hoorde
hier ook voor het eerst van zijn landgenoot Albrecht von Haller die in die tijd
medicijnen doceerde in Göttingen. De universiteit van Göttingen was in 1737 door
de keurvorst van Hannover Georg II gesticht, als antwoord op Oxbridge, en als een
universiteit waar de natuurwetenschap een even grote rol zou spelen als de
‘traditionele’ onderwerpen. Nadat hij naar Göttingen was verhuisd en zich in 1751
in de medicijnen had bekwaamd, ging Zimmerman naar Leiden en vervolgens naar
Parijs op zoek naar de praktijk van de geneeskunde in het ziekenhuis, als tegenwicht
tegen de academische geneeskunde in het laboratorium. Vanaf 1754 praktiseerde
hij in Bern en als stadsarts in zijn geboorteplaats Brugg. Zijn beroemdste werk was
Von der Erfahrung in der Arzneykunst (1764). Hierin betoogde hij dat ‘ervaring’
afhankelijk is van de natuurlijke intuïtie, die de dokter in staat stelt om
overeenkomsten op te merken en gevallen te vergelijken. Maar deze directe,
persoonlijke ervaring moest ook gecombineerd worden met kennis van de ervaringen
uit voorgaande eeuwen: de arts wordt gewoon ‘un Janus médical’, die naar het
verleden en de toekomst kijkt, zowel dode boeken als levende patiënten bestudeert
en op zijn intuïtie vertrouwt om te beslissen welke keuze uit vorige ervaringen het
waardevolst is.
In 1768 werd Zimmerman als hofarts aangesteld bij Georg III in Hannover. Hij
werd uit Hannover weggeroepen om Frederik II te behandelen, maar moest eerst
toestemming vragen aan de Engelse autoriteiten; Frederik was maar één van zijn
beroemde patiënten, want hij correspondeerde ook met Katherina II van Rusland.
In een klein werk dat in 1791 werd uitgegeven, beschreef Zimmerman de
omstandigheden waarin hij als arts bij Frederik werd geroepen. De patiënt was al
‘ongeneeslijk verklaard door zeer kundige artsen: het merendeel van zijn onderdanen
beschouwde hem letterlijk als dood’. Op 9 juni 1786, ontving Zimmerman een brief
van Frederik waarin hij een beschrijving gaf van de astma die acht maanden had
geduurd en volgens hem door toedoen van de artsen alleen maar was verergerd,
en waarin hij Zimmerman verzocht hem advies te geven. Nog voor hij aan het hof
arriveerde, merkte Zimmerman op dat Frederik ‘nooit veel vertrouwen had gehad
in artsen noch in de geneeskunde’ en ‘onze kunst
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altijd als kwakzalverij had behandeld’; de sleutel om Frederik te benaderen lijkt in
zijn eigen commentaar besloten te liggen: ‘Ik houd erg van eenvoud in de
geneeskunde’. Niettemin besloot Zimmerman dat het een interessante ervaring zou
zijn om hem op te zoeken en met hem van gedachten te wisselen; zo'n patiënt
behandelen is het soort ervaring dat men tenminste moet proberen. Bij aankomst
in Potsdam hoorde Zimmerman dat op dat ogenblik ‘een van de dienstdoende
huzaren zijn arts is’ en dat ‘zijne majesteit soms zijn eigen arts is’, en ontdekte hij
dat professor Selle, die Zimmerman als een zeer goede dokter beschouwde, net
door Frederik was weggestuurd. Na de eerste ontmoeting tussen de arts en de
patiënt, wordt de meeste tekst in de vorm van een dialoog gebracht. Zimmerman
vermoedde dat de ziekte waterzucht was, en ontdekte dat Frederik, toen hij door
Selle werd behandeld, de voorgeschreven middelen niet nam: ‘Hij was een verklaarde
vijand van elke soort medicijn’. Zimmerman had ook zijn bezwaren tegen het feit
dat de kok op aandringen van Frederik de maaltijden zwaar kruidde, en tegen
Frederiks gewoonte om Pruisische erwten te eten, die volgens Zimmerman zeer
zwaar op de maag lagen. Er wordt voortdurend over het dieet gesproken; Zimmerman
wist Frederik er bijvoorbeeld van te overtuigen dat meloenen voor hem slecht
verteerbaar waren. Frederiks symptomen, onder andere bloed ophoesten, baarden
zijn nieuwe arts zorgen, maar hij bleef een heel actieve patiënt, die precies vroeg
wat elk middel dat Zimmerman noemde zou uitrichten. Zimmerman vond de
inspanning van het onderhandelen met zo'n beroemde en machtige patiënt erg
zwaar: ‘Ik dacht na over de eer die het voor mij was om als arts bij een van de
grootste koningen te worden geroepen’, maar hij tekent daarbij aan dat de mensen
die hem benijdden geen idee hadden van de hoeveelheid werk die dat inhield.
Gezien de goede conditie van zijn pols bij hun eerste ontmoeting, leek het
Zimmerman onwaarschijnlijk dat de koning bijna dood was, en hij begon aan een
reeks gesprekken over alle aspecten van het leven, waaronder literatuur, de
natuurwetenschappen en de hertog van York.
Zimmerman schreef paardenbloemsap (taraxacum officinale) voor om Frederiks
conditie te verbeteren - een ‘bitter’, of eetlustopwekker, en ook een traditioneel
diureticum - waarbij hij de weerzin van de patiënt om medicijnen te nemen overwon
door hem ervan te overtuigen dat paardenbloemsap goed bekend stond ‘uit lange
en frequente ervaring’. De onderhandelingen gingen verder: Frederik wilde maar
één keer per dag een middel innemen, maar Zimmerman wees erop dat hij in dat
geval een heel grote dosis zou moeten nemen waardoor hij zich alleen maar slechter
zou gaan voelen. Frederik vroeg zich af of de paarden-

Raster. Jaargang 2002 (nrs. 97-100)

100
bloem nog wel de kracht bezat die hij ooit in Griekenland en Rome had gehad; zoals
veel achttiende-eeuwers die zich op de klassieken beroepen, gebruikten patiënt en
dokter hen als autoriteit, terwijl ze er tegelijkertijd van uitgingen dat het fysiek van
klassieke beelden suggereerde dat mensen sinds die tijd veranderd moesten zijn.
Zimmermans oplossing was dat Frederik zijn drankje moest nemen zoals Alexander
de Grote zijn eigen medicijn slikte, namelijk in aanwezigheid van de dokter, kijkend
naar de dokter om te zien of zijn houding verandert op het moment dat hij het inneemt
- als er geen verandering optreedt in de uitdrukking van de dokter, dan is het niet
waarschijnlijk dat het medicijn eigenlijk vergif is!
Frederiks toestand ging achteruit; Zimmerman had nooit beweerd dat een genezing
mogelijk was, alleen dat de symptomen verlicht konden worden, en het besluit om
met behandelen te stoppen lag bij zijn uitzonderlijke patiënt. Frederik realiseerde
zich hoe ernstig zijn toestand was geworden, en zijn reactie was Zimmerman te
vragen hoe zijn patiënten thuis het maakten. Zimmerman zei dat hij een grote en
bloeiende praktijk had achtergelaten, waarop Frederik antwoordde: ‘Dan durf ik u
niet langer hier te houden en uw patiënten uw bijstand te ontzeggen’. Hij stuurde
de dokter later een groot geldbedrag: achtendertig dagen later overleed hij.
Hier lijkt de machtige patiënt meester van zijn eigen sterfbed en besluit hij zelf op
welk moment hij de dokter zal wegsturen, al heeft die in ieder geval nooit beweerd
dat genezing mogelijk was. Ondanks hun openhartige discussies over andere
onderwerpen, lijkt er geen manier te zijn waarop de dokter zijn bezorgdheid aan de
patiënt kan overbrengen. Het is aan de patiënt om te beslissen dat er niets meer
gedaan kan worden, en de dokter is geen getuige van de dood van de patiënt.
Frederiks dood valt aan het eind van een periode van verandering waarin, betoogt
Porter, een steeds grotere rol was weggelegd voor artsen, tijdens een overgang
van de waakzame, ‘goede’ dood bij vol bewustzijn van c.1650 naar de door opium
bewerkstelligde ongevoeligheid van c.1800. In tegenstelling tot Zimmerman, die
zich terugtrok, wordt de vroeg negentiende-eeuwse praktijk van Sir Henry Halford
genoemd als ‘het meest geslaagde [voorbeeld van] de medicalisering van het sterven’
(Porter). Halford gebruikte opiaten - laudanum, opiumtinctuur - en andere
slaapverwekkende middelen, en komt volgens Porter aan het eind van ‘een
genarcotiseerd tijdperk’; ‘de eerste gouden eeuw van verdovende middelen was de
achttiende eeuw’. Halford was er bedreven in: volgens Munks Life of Sir Henry
Halford, ‘zou een dame uit de hoogste klasse hebben verklaard dat ze liever zou
sterven onder de handen van Sir Henry Halford dan herstellen bij enige andere arts’.
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Porter noemt ook artsen, van Thomas Sydenham rond 1675 tot Erasmus Darwin
rond 1765, die enthousiast opium gebruikten naast gepatenteerde medicijnen die
weinig anders bevatten.
Hoe zit het met de geneeskunde in de oudheid? Zimmerman en Frederik de Grote
kunnen misschien dienen om te begrijpen hoe een elitedokter in de oudheid, zoals
Galenus, met zijn patiënt onderhandelde als die patiënt toevallig de Romeinse keizer
was. Maar kunnen we speculeren over de stervende patiënt en de dokter op een
lagere sociale trede? Porter voert aan dat vóór de achttiende eeuw middelen voor
een pijnloze dood wel beschikbaar waren, maar niet gebruikt werden omdat het
ideaal van een ‘bewuste dood’ overheerste. Toen ik dit schreef bracht de Britse
pers, na de dood van de politicus Alan Clark aan een hersentumor, een verslag van
Clarks overlijden, waarbij zijn broer veel lof had voor zijn weigering zijn einde in een
door medicijnen veroorzaakte verdoving te bereiken. Gecombineerd met Seales
werk voor de hospicebeweging, zou je hieruit kunnen opmaken dat de ideale dood
nu zowel pijnloos als bewust is geworden. De dood van Alcestis was bewust, zij het
niet zonder angst (ze roept uit: ‘De weg is duister en angstaanjagend - o, het is
angstaanjagend!’), maar dat was nauwelijks een normale dood. Afgezien van haar
verhaal lijkt het ideaal van de uitgerekte, ‘bewuste dood’ ontbroken te hebben in de
oudheid. Je zou daarom kunnen aanvoeren dat de artsen in de oudheid narcotica
gebruikten om pijn te verdoven en tegelijkertijd de dood te vergemakkelijken. Een
pijnloze dood kon bereikt worden met de verdovende middelen die beschikbaar
waren in de Hippocratische geneeskunde, en bij ontstentenis van een ideaal van
de ‘bewuste dood’ zou niets hun gebruik in de weg hoeven staan. Moisan noemt
vier planten met narcotische effecten die in het corpus voorkomen, namelijk
mandragora (atropa belladonna), mêkôn (opium, papaver somniferum), strychnos
(gebruikt voor verschillende planten, maar waarschijnlijk dodelijke nachtschade,
nux vomica), en hyoskyamos (zwart bilzekruid, hyoscyamus niger). Maar hun
toepassing zou in de eerste plaats afhangen van het feit of er artsen aanwezig waren
bij het sterfbed, en daarnaast of er andere beperkingen voor hun toepassing waren.
Hippocratische artsen hielden zich in hoge mate bezig met de doodsprognose.
Prognose 1 stelt dat het onmogelijk is ‘alle patiënten te genezen; dat zou een
prestatie zijn die in moeilijkheid zelfs het voorspellen van toekomstige ontwikkelingen
overtreft. Maar wanneer men ziet dat mensen sterven voordat de arts in staat is met
zijn kunde het geval aan te pakken - sommigen sterven vanwege de kracht van de
ziekte voordat ze de dokter hebben laten komen, anderen zodra hij arriveert; sommi-
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gen leven nog een dag, anderen iets langer - is met het oog hierop een begrip van
dergelijke ziekten nodig. We moeten weten in welke mate ze de kracht van het
lichaam overtreffen en we moeten een grondige kennis hebben van hun toekomstige
verloop. Op die manier kan iemand een goede arts worden en terecht grote roem
verwerven... Door van te voren te beseffen en aan te kondigen welke patiënten
zullen sterven, zou hij zich van elke schuld vrijwaren.’
Dit is een van de vele Hippocratische passages die benadrukken dat de genezer
zo vroeg mogelijk moet aankondigen dat de patiënt ongeneeslijk is, en er staat
nadrukkelijk dat dit het gevaar vermindert om de schuld te krijgen wanneer de patiënt
sterft. Maar er zijn risico's voor de reputatie van de genezer. De verhandelingen die
aanraden ongeneeslijke gevallen te vermijden, vanwege de schade die men zijn
naam berokkent door iemand te behandelen die doodgaat, hebben geen ongelijk.
Maar doordat wordt erkend dat sommige ziekten toch wel, zonder tussenkomst,
genezen, loopt de reputatie ook gevaar wanneer men een geval weigert te
behandelen en de patiënt vervolgens herstelt.
Maar blijft de dokter aan het sterfbed wanneer hij de afloop heeft aangekondigd?
Von Stadens studie van de terminologie van ongeneeslijkheid in het Hippocratische
corpus benadrukt de ‘flakkerende, beweeglijke randen’ van het gebruikte vocabulair.
Hij kwam tot de conclusie dat zeggen dat een ziekte ‘dodelijk’ is, niet betekent dat
de patiënt niet zal herstellen; het kan betekenen dat er een grote kans op de dood
is. Als een toestand ‘onbehandelbaar’ wordt genoemd, betekent het niet dat de
patiënt niet zal herstellen; hij of zij kan genezen, zelfs als er niets is dat de genezer
kan doen. Sommige verhandelingen werken met een strikt antithetisch model waarin
geneeslijk/ongeneeslijk tegenover elkaar worden gezet, maar de meeste gebruiken
verschillende trappen van ongeneeslijkheid zodat de ene ziekte meer of minder
‘ongeneeslijk’ kan zijn dan de andere. Ongeneeslijkheid komt voort uit een reeks
mogelijkheden, met inbegrip van fouten van de dokter, te laat behandeling zoeken,
gebrek aan medewerking van de patiënt, en de grenzen van de geneeskunde.
Sommige passages in het Hippocratische corpus bevelen een dieet aan voor
patiënten met ‘ongeneeslijke’ aandoeningen; Von Staden citeert ‘rode vloed’, in
Vrouwenziekten, maar stelt dat het komt ‘omdat er een geringe kans op herstel
blijft’. In andere gevallen, als die kans er niet is, kan de dokter tenminste de
aandoening van de patiënt verzachten.
Voor de aanwezigheid van de Hippocratische dokter aan het sterfbed zijn de
Epidemieën 7, de meest dramatische van de verzameling anamneses, heel
waardevol omdat zij een beeld schetsen van de dood van de
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patiënt. Soms zijn ze nogal vaag over het tijdstip van overlijden: ‘hij stierf rond de
twintigste dag’, of ‘ze stierf na de twintigste dag’. Het is niet duidelijk of het gebrek
aan precisie te wijten is aan de afwezigheid van de dokter bij het sterfbed, of juist
aan zijn afwezigheid in de eerste stadia van de ziekte, waardoor niet duidelijk was
hoeveel dagen die geduurd had. Andere anamneses geven zoveel details over het
uiterlijk en het gedrag van de patiënt op ‘de laatste dag’, dat de indruk wordt gewekt
dat de dokter tijdens het hele stervensproces aanwezig was. In het geval van de
vrouw van Theodoros is er een gedetailleerde beschrijving van de gebeurtenissen
op de zesde dag van haar koorts met heel precieze tijdsaanduidingen (‘op het uur
dat de markt volloopt’, ‘tegen de middag’, ‘tegen de avond’), en het gevoel dat de
dokter aan het bed aanwezig is, wordt versterkt door commentaar over haar gedrag
‘rond de eerste slaap’, tijdens ‘de rest van de nacht’ en ‘tegen de ochtend’. Ze sterft
op de zevende dag, en de tekst specificeert: ‘Op het punt van de dood verkrampte
ze’. De indruk dat er, ondanks de zorg voor hun reputatie, ondanks de voordelen
om de stad te verlaten om elke schuld voor haar dood te vermijden, toch
Hippocratische artsen aanwezig waren aan het sterfbed, kan worden gestaafd door
ander commentaar: ‘Er was rode kleur op de wang toen hij het einde naderde’,
‘Zweet bij de voeten en benen toen ze stierf’, ‘Heel alerte blikken, tot de laatste
momenten’, of ‘Zijn voeten werden koud, er was meer warmte aan de slapen en het
hoofd toen het einde naderde .... Alle tekenen waren slecht. Hij zei dat hij iets onder
zich wilde, staarde voor zich uit, verzette zich korte tijd en stierf’. Het einde van één
anamnese suggereert dat de dokter er niet zomaar bij zat te kijken: ‘De laatste
periode merkte hij een aanraking aan zijn voeten nauwelijks op’.
Zou de dokter enige vorm van medicatie geven om de pijn te verzachten bij het
sterven? Epidemieën 7 heeft het over behandeling tegen pijn - ‘Zijn pijn werd verlicht
toen hij een zachte klysma gebruikte’; ‘Braken maakte de pijn draaglijker’ - maar,
heb ik ontdekt, niet tijdens de laatste dagen van elk van de patiënten die aan het
eind van de beschreven ziekten stierf. De vrouw van Hermoptolemos wordt
behandeld met een koude omslag op haar hoofd, ergens tussen de negende en de
elfde dag, maar er wordt geen melding gemaakt van andere behandeling tot haar
dood op de drieëntwintigste dag, terwijl de vrouw van Theodoros op de derde dag
van haar ziekte kompressen op haar rechterzij kreeg om de pijn in haar borst te
verlichten, plus een zetpil, maar verder wordt er niets meer genoemd tot haar dood
op de zevende dag. De enige behandeling die wordt voortgezet voor patiënten die
gaan sterven is het toedienen van gerstebouillon of gerstewater. Patiënten uit
Epidemieën 7, die uiteindelijk herstellen, krijgen daarentegen hellebo-
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rus, of een drankje gemaakt van kalliphyllon, kennelijk een andere naam voor
adianton dat, gelet op het gebruik in andere behandelingen, een
voedende/aansterkende rol schijnt te hebben.
Wat gebeurt hier? De dokter is aanwezig aan het sterfbed maar hij lijkt weinig te
doen. De combinatie van een dood die zowel pijnloos als bewust is, is moeilijk te
bereiken zonder een heel nauwkeurige beheersing van de dosering. Hippocratische
schrijvers waren zich terdege bewust van de wisselende uitwerking van de
verdovende middelen die ze kenden, afhankelijk van de dosering; ze wisten
bijvoorbeeld dat mandragora in een kleine dosis antispasmodisch is, maar een
delirium veroorzaakt in een grotere dosis. Ze gebruikten narcotica op veel
verschillende manieren, niet alleen om pijn te verdoven, maar ook in situaties die
varieerden van koorts tot ontstekingen, tot niet kunnen menstrueren of
onvruchtbaarheid. Er is geen enkel geval waarin deze narcotica worden aangeraden
om het stervensproces te verzachten.
Voor de kwestie wanneer het gepast is te behandelen, en wanneer er moet worden
afgezien van het behandelen van een patiënt, bieden de Hippocratische teksten
een aantal mogelijkheden. Sommige voeren aan dat men moet vermijden een patiënt
te behandelen wanneer de behandeling tot een snellere dood van de patiënt zal
leiden; Von Staden citeert bijvoorbeeld Aforismen 6.38:
‘Het is beter geen behandeling te bieden in gevallen van verborgen kanker;
behandeling veroorzaakt snelle dood, maar afzien van behandeling verlengt het
leven.’
Naar mijn overtuiging spreekt hieruit het besef dat de medicijnen die gebruikt werden
om pijn te verzachten een onaanvaardbaar hoog risico om de dood te veroorzaken
met zich meebrachten. Chris Faraone heeft aangetoond dat in de Griekse cultuur
algemeen werd ingezien dat bepaalde substanties in medicijnen heilzame effecten
konden hebben - de patiënt konden doen ontspannen -, of uiterst gevaarlijke effecten
- de patiënt zelfs konden doden - afhankelijk van de dosering, en ook dat het bekend
was dat de scheidslijn tussen lage, gematigde en hoge dosering moeilijk te bepalen
was. Mandragoras kon in lage doseringen worden gebruikt in liefdesdranken;
middelmatige doses stilden de pijn en genazen slapeloosheid; hoge doses
veroorzaakten verlamming en de dood. Hij noemt gevallen van vrouwen die mannen
een liefdesdrank gaven, maar er iets meer van het middel indeden om te zorgen
dat de mannen hen nog meer liefhadden, waardoor ze onopzettelijk het voorwerp
van verlangen doodden.
De angst voor de dokter als gifmenger - de dokter als de Dood - is
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al opgemerkt in de beschrijving van Zimmerman die Frederik de Grote aanmoedigt
zijn medicijn te nemen terwijl hij Zimmerman in de ogen kijkt. De kwetsbare relatie
tussen dokter en patiënt is het duidelijkst op het moment dat het voorgeschreven
middel wordt ingenomen, in aanwezigheid van de dokter. Als gebruiker van
gevaarlijke stoffen is de dokter de persoon die je het makkelijkst kan vermoorden;
‘vermoord door artsen’ is een gebruikelijk grafschrift in de oudheid, terwijl Dame
Elizabeth Freke in haar dagboek van 1706 vaststelde dat artsen ‘mijn geliefde
echtgenoot hebben vermoord’. Grappig genoeg is de dokter ook de beste garantie
dat niemand anders je vermoordt; zijn aanwezigheid bij zelfmoorden in het
vroeg-Romeinse rijk beschermde andere leden van het gezin tegen de beschuldiging
verantwoordelijk te zijn voor de dood. Wanneer het waarschijnlijk is dat de patiënt
niet zal overleven, lijkt de Hippocratische dokter aan het bed te wachten, voor het
gevalt de patiënt plotseling opleeft; maar hij zal geen medicatie geven - die in ieder
geval, zoals algemeen bekend, moeilijk in de juiste dosering te gebruiken is - omdat
het zou kunnen worden geïnterpreteerd als het vergif dat de patiënt heeft gedood.
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Lennart Sjögren
De vogeljagers
Helder was de dag
de vogels trokken noordwaarts.
Wij waren gedrieën
wij liepen over het ijs
schoten ijseenden, eidereenden, brilduikers.
Zwart geteerd was onze boot
wij voerden hem met ons mee
wij roeiden tussen glinsterende ijsvlaktes.
Het water van de ochtend blonk
het was de dag van de jacht.
Vogeljagers waren wij
Onze namen drie in getal.
Destijds droegen wij namen.

***
Als in de lente het ijs breekt
en er lange scheuren doorheen trekken
dan zingt het
- nee, niet het ijs, maar de scheur
en stille dagen boven zee
klinken dan als vleugelslagen.
Vleugels nergens te bekennen
maar je hoort ze
in het moment voordat de scheur zich opent
en een graf zichtbaar wordt.
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***
Plotseling trok daar de scheur
wij zagen haar te laat
te laat ontwaarden wij ons lot.
Hij die het verst van de boot af stond:
Godver...schreeuwde hij
het scheurt, het scheurt!
De boot - ren als de bliksem naar de boot!
De boot die wij zonet achter hadden gelaten
nu van ons gescheiden door de wijder geworden scheur.
Te lang hadden wij gedraald
onze aandacht gericht op zwermen eidereenden
op schoten, de hunkering van de jacht.
Vlamgroen het water aan de rand van het ijs
naar beneden toe snel zwarter.
De zwarte geteerde boot, twee riemen
proviand, laarzen en de al buitgemaakte vogels.
De boot - zo makkelijk over het ijs te trekken.
Bukten ons, stonden net op het punt
over het hitsende zwart te springen.
Hielden in, midden in de sprong hielden wij in
dachten wellicht dat daar verderop
de scheur smaller zou zijn
zag ernaar uit, renden erheen
maar zij was al te breed.
Zo holden wij, wiekend met onze armen
niemand waagde de sprong,
niemand durfde door het ijzig koude te zwemmen.
Te lang duurde onze twijfel
de scheur twijfelde niet.
Verlamd stonden wij
niets begrijpend. Begrepen, begrepen niet
nog was de dood niet zichtbaar
nog talmde hij in een seconde.
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IJzeren knallen hoorden wij binnen in het ijs
en door de lucht
het klonk alsof er planken werden geschaafd
- vroeger dachten wij: zo klinkt het lied van het ijs.
Bloemen van angst ontloken
een rilling beving ons, bijna huilden wij
bijna viel de avond
spoedig nu zouden wij huiswaarts zijn gekeerd.
Niemand zag ons, niemand op het strand hoorde ons
kreten werden weggevaagd door de wind.
De hemel zag ons maar bewoog niet
wij zagen hoe de dood daar onze namen schreef.
Het ijs zag ons
het wachtende water zag ons en
merkte onze handen met het teken der verdoemden.

***
Arenden waren eerder gesignaleerd die winter
zij zaten ver weg op het ijs
zij leken afgezette vorsten, wachtend op hun dood
zij voedden zich met honger
zij hakten brokken aas uit het ijs
en kroonden zich met de langste nacht.

***
En onze ogen glansden van angst
en onze tongen stijf als van vissen
en in de verte rustte de mantelmeeuw
met ogen killer dan die van de havik
gewend om van vis te leven
en al het andere dat omkomt in zee.
De wilde sprong
de wilde hoop
de wilde kreet achter de kreet.
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Maar hoop op onze redding
zou slechts spot oproepen
maar ook spot bestaat hier niet.
Ver op zee heerst nergens spot.
En daarna was het donker
en daarna was er niets meer
en daarna was er het water
en het water was het laatste
en achter het water was niets meer.

***
Over hen die zinken
over hen die een nest bouwen
op weg naar de bodem
over het onwaarschijnlijke in de bergravijnen daar beneden
over de reis daarheen
zonder geheugen en voorafgaand aan hun geboorte
bouwen zij hun nieuwe boten daar.

***
Werden wij meegevoerd in de lagere zonnekring
alreeds
diep onder het dak van het ijs
onze kreten werden weggespoeld
in verre echo's hoorbaar nog
voordat de maan in het eerste kwartier stond
en doorzichtiger dan kwallenlijven
namen wij het geluid van de waterklokken in ons op.
Zoals een pasgeborene
zijn woonstee verlaat en het zichtbare wordt binnengevoerd
waar het zijn naam krijgt en zijn geslacht wordt vastgesteld
zo werden wij hier naar het uiterste gevoerd
waar geen namen, geen geslacht
noch andere herkenningstekens
meer gelden.
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Zonk zo die eerste avond
die avond dat het ijs brak.
Grijs was het land, de huizen in grijs gedompeld
grijs was het bloed, grijs het verdriet.
Over het ijs in zwart glanzende vederdracht verspreid
het bevrijde water
ijs knaagde aan ijs, maakte slurpend geluid
toen de witte velden door de wind in stukken braken.
Zonk zo die nacht toen geen vreugde denkbaar was
kaarsen brandden voor de ramen
waarachter ook slaap ondenkbaar was
strepen rood breidden zich uit over het oogwit
de uren verwerden tot geesten
in grijs gehuld
in duisternis gedrenkt
niemand proefde het brood, niemand at van het vlees.
De mantel van verdriet spreidde zich uit over de nacht
Satan, riep iemand razend en met gevouwen handen
God, mijn God, bad iemand anders
het gejammer was tot het aanbreken van de dag te horen.
De wind gaf geen antwoord
het ijs antwoordde niet.
Grijs was het bloed, grijs het verdriet
grijs de rozen van de dood.
Ver buitengaats drijft een boot zonder bemanning
het ijs vreet hem reeds aan.

***
De gestrekte halzen van de vogels
de lange halzen
de dunne en met groene zijde bedekte halzen.
Vuurrood was de ochtendzon
en het ijs breekt.
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De spitse vleugels van de ijseend
branden in de zon
het geklepper, de donzige verenwerveling
nog niet door hagel geraakt
streel ze met je hand
dons tegen trillende vingertoppen
boven het barstende ijs.
De waakzame ogen van de brilduikers
donkere kristallen
gespiegeld in water - water dat op zijn beurt gespiegeld wordt.
Wervelende lijven, wervelende winden
en als een kreet losbarst
ijs tegen bloed verhit door de zon
wordt die boven water gehoord - en ook daaronder
spelen zij 's avonds en 's ochtends.
De kreten van de vogels
de spitsgevleugelde vogels.

***
Als het maar morgen was geweest
en onze dood zich in de zon had afgetekend
als wij maar waakhonden hadden horen blaffen
ofschoon er hier geen honden zijn.
Als er op dat moment maartse kraaien waren gekomen
die wij gewend zijn dan te horen
niet als redding maar toch als een vorm van gezelschap.
Als een laat noorderlicht zichtbaar was geweest.

***
Die nacht waren de golven
hoge bergen van een grote verdorvenheid
die door de wereld waart
zij slepen zichzelf tot zware messen
van voor de ijzertijd.
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Maar zij werden niet gedreven door verdorvenheid
zij waren van voor de tijd van het verdorvene
wij waren het die hen zo beschouwden.
Zij waren messen uit die nacht die alles vreet
en iedere aanzet tot een menselijk gezicht
versnijdt.
De sterren waakten over hen
de vissen diep beneden luisterden naar hen
de stenen in hun schuilplaatsen hoorden hen
toen zij door de wereld sneden.

***
Om met de letters van het water
het alfabet te schrijven dat alleen het water lezen kan
om tot op de bodem te gaan
en daar de namen van hen te schrijven
die eens in het bezit van handpalmen waren
en het water dat zal stromen
nog voor iets is opgetekend:
het water dat keer op keer wist
het water dat keer op keer de namen
laat glanzen in de ogen van de golven.
Op muren van verdriet
bouwt het water zijn doorzichtige dak.

***
Het water dat in zijn slaap praat
de reis van de verdronkenen volgt
zich door nacht na nacht heen praat
verbergt wat de dag kan vinden:
spanten, roer en roeispaan.
De aal zwemt voorbij zonder in te houden
het oog van de kabeljauw waakt
niets dan zuigende monden.
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Het water verbergt zijn oog
vult zijn mond met slijm
staart als blind naar hen die zinken.
Zou vannacht opnieuw
een kreet in de storm worden gehoord
het zouden de monden van het water zijn
het zouden de kreten van het water zijn
het zouden de kreten van nachtmerries zijn
de kreet van openbarstende veren
tot roet neergezonken in het water.
Het water dat in zijn slaap praat, in lood schrijft
troost die niemand kan duiden.

***
En wij die hier spreken
wij spreken niet met onze vertrouwde tong
ook niet met die van de vis
- het water schonk ons aan een andere stem.
Het donkert om ons heen
meer dan het donker doet vermoeden.
Werden wij steeds dieper neergetrokken
steeds zwaarder naar gesloten ruimtes gevoerd
en naar een langdurige slaap.
Een ander soort bedden dan waarin wij plachten te slapen
stond klaar om ons te ontvangen
met een ander soort zachtheid in een andere slaap.
En de zeekoe loeit
haar spenen toereikend voor een ieder van ons
en de bijenkorven op de bodem
staan gevuld met zeebijen honing
en vlinders laten al fladderend
de jaargetijden van kleur verschieten
zowel de zomer als de winter toegedaan.
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Voldoende ruimte hebben wij om te gaan
genoeg nachten om slapend door te brengen
toereikend is de zoetheid voor onze tong.
Pijnigt ons toch de herinnering:
helder was de dag, de vogels trokken noordwaarts.

***
En toen het water
onze monden was binnengedrongen
en toen wij ons voor de zee
hadden opengesteld
en de zee in ons was.
Toen wij als vissen waren en
zo ver verwijderd van de schoonheid
van vissen als maar denkbaar is.
Maar schoonheid telt niet
tijdens een dergelijke reis
- niet die schoonheid
en tijd telde niet
- niet die tijd.

***
Het zeegras
het zeehaar
het water van de zeekreet
en de brilduikers opstijgend van de bodem
met hun groene kuiven.

***
Sedert wij water hadden ingenomen
gleden wij naar de bodem
fluisterde de bodem ons tegen.
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De lucht wilde ons niet langer haar leven geven
maar het water nam ons op
trok ons
als rookslierten naar beneden.
Met wijd uitstaande haren zonken wij
met uitgestrekte armen.
Ons gewicht was anders dan boven water
ons gewicht werd onze lichtheid
wij waren temidden van de scheef zwevenden
als eieren
zonken wij neer
naar een nest.
Wij draaiden ons om in het water
met ons oogwit naar de oppervlakte gericht
vanwaar zon had kunnen komen
als de avond niet al gevallen was
- edoch, de zon zou ons niet langer verlokken.

***
Schoten ons te binnen aardappels in de geopende voren
en de blauwe wurmen die verdwenen
wij herinnerden ons de meeuwen erboven
het winterkoninkje
en de geplukte karwij
het zout op tafel schoot ons te binnen
de lichte berkenbladeren die zich ontvouwden
de droom over vrouwenborsten, zomernachten
en de gloed van huid tegen lakens.

***
Veranderd in dieren
in visdieren, in koedieren
graasden wij van de waterweiden
en werden steeds verder derwaarts gevoerd.
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Veranderd in kraaien
en in arenden die wij eerder zagen op het ijs,
veranderd in pikkende mussen
ook onder de laagste bodem
werden wij steeds verder binnenwaarts gevoerd
naar een groot
een zwaar hart.
Wij dachten vrij te zijn
wij waren waar wij niet waren.
Wij waren ter plekke.
Schreeuwend om een nieuwe naam
een naam die niemand kent
fluisterden de golven ons tegen
de golven die hoog over onze gezichten sloegen.
En de oplichtende zee, 's winters gedoofd,
wachtend op ontbranding in de komende herfst,
fluisterde ook.
Wij schreeuwden en werden die schreeuw
die door de golfkoppen trekt
zowel 's winters als 's zomers.
Wij werden de vleugel van de meeuw.

***
In cirkels draaien wij neerwaarts
algen die eerder nooit straalden
geven nu als fosfor licht
in de dromen voorafgaand aan het zien
en erna.
De groen schemerende pluim die volgt.
Daarna dronken wij vergetelheid
en naderden wij tot aan haar drempel.
Wij zetten onze netten uit als vroeger
en het zijn de netten der vergetelheid.
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Wij hebben lief als vroeger
en onze vrouwen zijn vergetelheids vrouwen
zij kijken ons aan met ogen glanzend
wellicht van lust of van tranen
en zeggen:
jullie zijn mannen van de vergetelheid.

***
Op het land liggen huizen
als dode vogels broeden zij dode eieren uit.
Zij die zonken verblijven in hoge, groene zalen
water raakt aan water
tussen de monden van vissen.
Op het land heerst het verdriet, het wikkelt
zijn grijze sjaal om zich heen.
Een notie is dat de doden
zich laven aan de borst van ongeborenen.

***
De uren kwamen, aan zout onttrokken
niet het zout van de zee maar van het verdriet
en het brood dat ons gegeven werd
vermochten wij niet te eten.
's Nachts kwamen de dromen die ons bijna
tot waanzin voerden
en tot nog grotere hoon gewerden ons dromen
over het voorbije leven.
Plekken van kortstondige verdoving
toen niets van wat wij nog wisten ons ten deel viel.
Liepen over de akker, de kievit was gekomen
de akker kenden wij niet, de kievit kenden wij niet.
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Bleke, ineengekrompen veren
werden ons zowel wakend als slapend gegeven
gerukt uit vogels waarvan het vlees reeds was gegeten
de golven hapten als tanden naar onze enkels.
De zon brandde op
de dag ontbeerde schaduw
de regen die viel
was water uit het haar van verdronkenen.

***
En de zwaluwen die zich al tijdens de herfst
een weg naar de bodem van het water zochten
om de winter in te drinken
slaan hun ogen op en komen ons tegen.
Zij fluisteren:
vannacht brak het ijs open
hebben jullie de zingende scheur gehoord?
nu nadert reeds de zomerwarmte
en vliegen wij weer.
Zij bewegen hun vleugels
en glimlachen zoals zwaluwen doen.
Als schepen drijven wij over de bodem
gevuld met water
wij zien onze ribben en ons stilstaande hart
onze ogen zien wij als schele bollen
en de voeten waarmee wij liepen
en de handen waarmee wij grepen
en onze monden die lust en liefde opzogen
zij drijven van ons vandaan
wij hadden hen een poos in eigendom
te eniger tijd zullen zij door het water worden opgelost
zullen zij tot water worden.
Wij worden schepen
en de zwaluwen glimlachen in hun slaap.
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***
Toen het ijs brak
brak onze laatste zomervreugde
wij krimpen
en worden half in slaap steeds verder weg gevoerd
van wat wij beschouwden als ons leven.
Wij horen een misthoorn door de nevel
maar geen bekende stemmen bereiken ons.
Een vlies heeft zich gevormd
tussen ons en de bloeiende bomen
zowel nu als vroeger
alles is als vroeger
en niets is zoals het was.
In de herfst plukken wij appels
wij verzamelen ze in manden
maar weten niet hoe zij smaken.
Wij herinneren ons het zomernachtlicht als een kwelling
en de roep van de koekoek om troost
wordt een roep om de dood.
Wij schrijven namen
maar het papier ziet wit.

***
Eigenlijk is het niet de wederkeer
waarop wij nog langer hopen,
dat een door water afgeslepen gezicht
niet langer dat van een mens
zich zou tonen.
Waaruit bestaat dan onze hoop?
uit dat wat alle hoop overstijgt en toch in afwachting is.
De golven spreken over een zuidwesten wind
dan wordt het zomer
de pluvier legt zijn eieren
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en in het stille water zien wij zo nu en dan
de scheve kaak van de zalm.
Wij verwachten geen wederkeer.
De touwen van het verdriet hebben ons jaar na jaar uitgerekt.
Zullen zij nooit breken dan?
Nee, zij zullen nooit breken.
De netwimpels tonen de aanwakkerende wind
en waar wij op wachten
gaat alle hoop en verwachting te boven.

***
Het noorderlicht kunnen wij ons nog te binnen brengen
uit die winter
nu is het opnieuw winter
en vonken de zonsondergangen in de kou
even onstuimig als toen.
De vissen die wij vangen en naar boven brengen
uit de wakken in het ijs
beangstigen ons
terwijl wij ze eten ontnemen ze ons het woord.
Wij eten een ander brood dan die nacht
toch eten wij van hetzelfde brood
wij bakken het van dode dagen
het smaakt ons niet.
Het zwijgen leerden wij reeds na de eerste zomer
maar ook de stilte voedt niet
tenslotte smaken zelfs tranen niet meer.
Wij zien de scheur als zij zich opent.
Maandenlang liepen wij te zoeken
maar niemand spoelde aan:
geen laars, geen roeispaan en al helemaal
geen hand
geen hart
geen oog.
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Hoe moeten wij de stem vernemen die bet water verzwolg?

***
Wij die lang aan water woonden
en hen die zonken lang hebben gemist
weten dat het water geen andere liederen bezit
dan zijn eigen klaagzang.
Wij die huilen
huilen zo lang als er tranen zijn
tenslotte doen ook slaap en vergetelheid
hun verdovende werk.
Zon die ondergaat
behoed ons voor zachte handen
en voor troost die toch niets troosten kan.
Zijdezachte wiekslag van vergetelheids vlinder
maar met een giftige angel aan de onderkant.
Want het water bezit geen liederen.

***
Zon kom - zon verdwijn
vorst kom - vorst verdwijn.
Zomer en winter komen desondanks
naar ons komen zij niet weerom.
Water kom - water keer om
wind kom - wind verdwijn
naar ons komen zij toch niet weerom.
Brilduikers kom - brilduikers keer om
boot kom - boot verdwijn.
Brilduikers en boten komen desondanks
naar ons komen zij niet weerom.
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***
Lang daarna zag het water helderblauw
met een glimp van groen
boten voeren weg van land, boten zochten het land
vissen verzwaarden de netten.

***
Wij zonken en met ons zonk de tijd
onze lichamen raakten niet alleen met water gevuld
vergetelheid werd onze herinnering geschonken
en trok ons naar onderen
een tijdlang volgden ons namen
maar toen de tijd week, weken ook zij.
In het vergaan waar wij een keer eerder waren
voordat namen werden gegeven en om ons heen de monden van vissen.
Maar niets van wat wij vertellen
hebben wij ooit verteld
wij zijn in het land van de dood
en hebben van daar niets te vertellen.
Woorden worden ons in de mond gelegd
hoe wij steeds dieper naar beneden werden getrokken
en het rijk der Vergetelheid bereikten
daar graasden de koeien der vergetelheid
en dronken wij de melk der vergetelheid.
Naderden wij laat in de nacht die zingende kust
sneeuw viel
het lied was het lied der vergetelheid
zoet als honing raakte het onze lippen
zoals de man in de vrouw zinkt
en de vrouw in de man.
Voeren wij verder - en het ijs brak
roeiden wij verder - zagen wij ijseenden, eidereenden en brilduikers
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braken onze ogen, braken onze lippen
werden wij verder gevoerd
het groen van de algen werd ons zeil.
De arend schonk ons zijn oog.
Het was de neerwaartse tocht naar onze dood
waarover hier werd verteld.
Over het dodenrijk en onze dagen daar
hebben wij niets te vertellen.

***
Vogels die geen vogels waren
zochten zich een weg naar de kust
de borsten opengereten door hagel
ook in hun ogen scholen gaten.
Zij vlogen tegen ramen
zij wilden bij de mensen naar binnen.

***
Wij zonken niet
zoals onze doden waren gezonken
in het water van het verdriet waren wij
lange tijd neerwaarts gevoerd.
Soms werd de oever tot steiger
waar wij voorbij alle verwachting wachtten.
Uit de bodem van de winden
die nog dieper is dan die van het water
hoorden wij stemmen
- zij fluisterden ons tegen.

***
Of er een jaar voorbij was of vele jaren
- die lente verscheen er een kwikstaart.
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Hij streek neer op de rand van de akker
wij zagen hem
hij bracht ons geen groet van de doden
maar leefde zoals wij leven.
De heldere lucht werd steeds helderder
wij zagen ons leven.
Het beefde.
Het verdriet rouwt in ons
- zullen wij hem nog eens zien
zoals de kwikstaart ons?

***
De woonplaats van de roeispaan vergeten
zou zij gevonden worden dan zou haar hout zo versplinterd zijn
dat daarin geen kust te bespeuren viel
en nog minder een naam.
Geen herinneringen aan eidereend en brilduiker.
De roeispaan bezit van het water.
De roeispaan bezit van Niemand.

VERTALING: J. BERNLEF
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Marjoleine de Vos
Mevrouw Despina is verdwaald
Middenin het leven zou ze in een donker maar was daar niet, waarschijnlijk ergens
op de fiets de stad door op de weg naar niets
geen wonderen wel roze ondergoed
en droeve junks, een vuilnisbak patat.
Ziet ze geen pad naar ooit of later
alleen het donker klopt, het grachtenwater
ruikt naar gracht de nacht is goed
maar hoe het leven moet, mijn God
zo laat al en geen weet van heg en steg.
Moet ze wellicht de wereld in om nieuw
haar ogen uit te spoelen, anders bestaan
op verre grond de oude maan zien
krimpen met haar mee of met pensioen
en uien kweken. Was ze maar oud
en liefst nog wijs, wou ze wel dood
had ze die zogenaamde levensreis
gewoon gemaakt. Zou ze bezweren:
niets aan het ging vanzelf het is gedaan.
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Bert Keizer
Vooruitblik
Ars moriendi, de Kunst van het Sterven. Kunst? Er kan niet veel aan zijn, want
totnutoe blijkt elke mens het te kunnen. Het is bij mijn weten tenminste nog niet
voorgekomen dat iemand er niet in slaagde over de laatste hindernis heen te komen.
Moeilijk is het dus niet. Waarom stervenden interessanter zouden zijn dan mensen
met een blindedarmontsteking, of aardigheid in skiën, of een mongools kindje, of
in het bezit van een Gazelle-rijwiel zou ons een raadsel moeten zijn. Maar we staan
er niet makkelijk bij stil.
Het is in ieder geval niet zo dat stervenden boeiender zijn dan ze als onbekommerd
levenden waren. Er komt inhoudelijk dan ook niet veel uit, uit stervenden bedoel ik.
En dat is ook niet te verwachten, want over het algemeen zijn stervenden, ja eh,
stervend natuurlijk, dat wil zeggen dat ze er lichamelijk nogal slecht, zo niet
hondsberoerd aan toe zijn, omstandigheden waaronder mensen zelden of nooit iets
zinnigs zeggen. Of in ieder geval niet iets dat veel zinniger is dan wat ze gedurende
de rest van hun leven gezegd hebben.
Naast Stervenden, die de meest overzichtelijke rol spelen in deze voorstelling,
heb je Vooruitblikkers en Omstanders bij het sterven. Vooruitblikkers zijn we allemaal,
soms een leven lang, hoewel wat we menen te ontwaren steeds van aspect
verandert. Zo zal een dertiger zich door de dood als door een Tijger besprongen
wanen, terwijl een negentiger bij vergelijkbare aanval slechts een dichter worden
van de mist registreert. Dit treft u als hopeloze afstomping?
Troost u met de wetenschap dat hoge ouderdom een toestand is waar je heel
geleidelijk op af stevent.
De meest verontrustende Vooruitblikker die ik ken was Philip Larkin. Was, want
hij heeft inmiddels alles bevestigd gekregen wat hij vreesde: hij is echt en helemaal
dood. Van Larkin zou je kunnen zeggen dat hij zich, nadat hij eenmaal een goeie
blik had kunnen werpen op het graf, daar altijd in de buurt is blijven ophouden. Dat
doet lang niet iedereen zo. De meesten van ons sukkelen een leven lang ongeveer
die kant uit totdat ze zich op een dag ‘ineens’ aan de rand van het graf bevinden.
Daarnaast bestaat er de variant van mensen die terdege besef-
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fen dat ze langzaam op de rand af schuiven en zich dan bezighouden met het
construeren van vleugelachtige hulpstukken die er voor moeten zorgen dat ze straks
niet zomaar de diepte in storten, het niets in.
Zo beschrijft Marten Toonder, een negentiger rond wie de mist allerminst dichter
is geworden, in NRC Handelsblad van 14.6.02 zijn poging om de val voor te wezen:
‘Ik ben veel bezig met de dood, de dood komt dichtbij. Ik vraag me af wat denken
is, wat het einde, wat het begin. Ik ben me er sterk van bewust dat lang niet alle
raadselen van het leven zijn op te lossen, integendeel zelfs. Ik denk veel over de
bijbelse woorden van Johannes “In den Beginne was het Woord”. In de
oppervlakkigheid van mijn jeugd heb ik dat voor zoete koek geslikt, maar laatst
kwam ik er achter dat Johannes ongelijk had. Het woord is al een gedachte en voor
de gedachte is er het idee. En het idee, dat is een flits, een impuls, een intuïtie, een
soort kortsluiting. Daarna komt pas de materie, de woorden. Die liggen als het ware
op de loer om het idee te vangen en vast te pinnen. En wie weet: als die impuls er
al is vóór de materie, dan is dat misschien ook wat je overhoudt, als de materie
weer tot stof vergaat.’
Nou ja, wie weet! Maar wie weet wát eigenlijk? Wat is dat idee nou precies: ‘...
het idee, dat is een flits, een impuls, een intuïtie, een soort kortsluiting ...’ Je voelt
dat iemand hier vergeefs aan het rondgraaien is in het bakje met middeltjes waarmee
je los kunt raken van de aarde op dat moment waarop. ‘materie weer tot stof vergaat’.
Materie vergaat tot stof? Waar gaat dit in Godsnaam over? En waarom zou iets
dat ‘er voor de materie was’ blijven rondhangen als de materie er vandoor is? Er
wordt nergens zo beroerd ‘gefilosofeerd’ als in de buurt van de dood, en mijn
uiteenplukken van Toonders geknutsel heeft iets grimmigs, waaruit blijkt dat het hier
au fond niet om filosofie gaat. In deze opmerkingen wil Toonder weinig anders kwijt
dan de kreet ‘ik wil niet dood’, en wie zal om zo'n verlangen lachen?
Het misverstand is dat er rond de dood iets anders te verkondigen valt dan ‘ik wil
niet’. Mensen zoeken allerlei wegen om die eenvoudige kreet, waarvan we weten
dat er niet naar geluisterd zal worden, te omkleden.
Hoewel je ruzie kunt maken over de nauwkeurigheid van het onderscheid tussen
Vooruitblikkers en Omstanders is de grondtoon van de uitingen in deze groepen
zeer verschillend. Vooruitblikkers willen de dood niet meemaken, Omstanders zien
graag dat de stervende iets overweldigends aan het uitrichten is. Zij raken
bijvoorbeeld veel meer opgewonden over de kleine uitingen van een stervende dan
gerechtvaardigd lijkt. Zo kan het gebeuren dat een familielid na een doorwaakte
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nacht de ochtendploeg begroet met de ontstellend bedoelde mededeling: ‘Het is
niet te geloven, maar om drie uur leek het er even op dat ze naar Jan vroeg. Volgens
mij heb ik het goed gehoord.’
Dit soort uitingen doet ook wel denken aan wat je hoort uit seances. De
geconsulteerde geesten komen altijd aanzetten met volstrekt oninteressant gezwets.
‘Het is hier goed.’ Of: ‘Het is hier niet goed.’ Of: ‘Gerard is hier ook.’ Ik denk dat we
tegen beter weten in van stervenden een laatste flits verwachten op de rand van
het duister die het Jenseits een beetje moet doen oplichten, zodat we misschien de
vage contouren ontwaren van een hemelpoort. Of een rommelzolder. Maar geen
zwijgend graf alsjeblieft. Stervenden zelf blikken helemaal niet vooruit. Integendeel,
ze gaan nergens heen, evenmin als inslapenden, die wel zeggen dat ze naar
dromenland gaan, maar niet verwachten daarvoor hun bed te hoeven verlaten. De
meeste mensen sterven trouwens per ongeluk, alsof je een kopje laat vallen.
Maar hier wordt graag tegenin gepraat. Er ligt een hele wereld besloten in de
bewering: ze voelde het aankomen. Een buurman van ons die altijd het moestuintje
van zijn oude moeder bijhield, zeeg op een dag plotseling in dat tuintje voorgoed
ter aarde: hij was naar zijn moeder gegaan om te sterven, zeiden we allemaal. Ik
las hier nog een kras staaltje van in Carmiggelts biografie: op de ochtend van haar
dood had zijn vrouw, bij wijze van uitzondering, een witte jurk aangetrokken. Ze
voelde het aankomen. Sterker nog is het verhaal over de jammerlijk vermoorde
Martin Luther King: op de ochtend voor zijn dood stuurde hij zijn vrouw een boeket
kunstbloemen. Kunstbloemen! Deed hij anders nooit! Maar dit was natuurlijk bedoeld
als een blijvende groet, omdat hij wist dat hij die avond ... en dat hij daarna nooit
meer ...!
De misschien wat lullige vraag is: en als ze van tevoren wisten dat ze gingen, wat
leverde die kennis op? Wat betekent het voor de omstanders, te weten dat de
vertrekkenden het wisten? Ik denk dat we niet houden van het willoze dat sterven
heeft: denk maar niet dat hij een sufferd is, tot op het laatste moment wist ze wat
ze deed, die is heus niet zomaar van de trap af het graf in gevallen. Terwijl dat nou
net de manier is waarop de meeste mensen dood gaan. Maar nee: het moet
‘gemanaged’ worden. En als de stervende daar zelf geen aanstalten toe maakt,
wordt ze vaak aangemoedigd op de een of andere manier de touwtjes in handen
te nemen, of de touwtjes juist los te laten, als ze zelf maar iets doet. Dus hoor je
vaak de aanmoediging: moeder, laat maar los, het is goed zo, je mag gaan. Waarbij
we het beeld hebben dat iemand talmt op de drempel van de eeuwigheid, zelf wel
weg wil, maar het rot vindt voor de achterblijvers.
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Ik heb wel bij stervenden gestaan die zonder vage voorgevoelens gewoon precies
wisten dat ze gingen, omdat ze (in het kader van euthanasie) zojuist hun overdosis
hadden ingenomen en nog wat doorkletsten. Eén van de aardigste opmerkingen
maakte een mevrouw in dat stadium die met een plagerig lachje tegen de omstanders
zei: ‘Ik denk nog steeds hoor!’ Ergo sum.
Ze citeerde niet, het was zomaar een inval.
Ik heb nooit veel lijn kunnen ontdekken in sterfmomenten, afgezien van de
omstandigheid dat het eindresultaat altijd hetzelfde is: een dode.
Meneer M., 84 jaar oud en reeds jaren dement, was gewend de hele dag liggend
in bed liedjes te zingen. Liedjes is overdreven, eigenlijk zong hij maar één lied:
‘Brand in Mokum’, soms uren achter elkaar. Hij stond meestal met bed en al in wat
vergoelijkend ‘de huiskamer’ genoemd wordt. Het ging niet echt hard dus stoorde
hij niemand, maar op een ochtend tegen elven hield hij ineens op, in mid-tune als
het ware. Hij was aangekomen bij het refrein: ‘Brand brand - brand brand’ en zou
dus nu verder moeten naar: ‘... en daar is geen water’ - maar dat kwam niet. Omdat
we zo gewend waren aan zijn zang viel deze onderbreking op, en een zuster ging
onmiddellijk kijken wat er aan scheelde: hij was dood. Toen ik zijn dochter belde
was haar eerste reactie: ‘Maar dat is verschrikkelijk ...’, waar zij slechts enkele
momenten later aan toevoegde: ‘Maar wat een mooie dood.’
Misschien is dit het moment voor wat fysiologie. Zoals hier verteld, is het verhaal
onjuist, want zo vlug sterft niemand. Er moeten binnen in het lichaam heel wat
apparaten uitgeschakeld worden voordat buiten de zwarte vlag definitief gehesen
kan worden.
Zo'n man bijvoorbeeld, die midden in een woord ophoudt, werd waarschijnlijk
getroffen door een hartritmestoornis. Geen totale hartstilstand, want ons hart houdt
er eigenlijk nooit van de ene op de andere slag mee op. Wat wel gebeurt is dat het
plotseling niet goed meer pompt, alleen maar wat trilt in de verschillende
compartimenten zonder nog tot een uitpersende samenknijping te komen. Als bloed
niet rond gaat komt er ook geen zuurstof meer in de weefsels en het is wel aardig
om te constateren dat de laatste aankomst op het biologische toneel, het bewustzijn,
die befaamde ‘kroon op miljoenen jaren evolutie’, er als eerste weer uit gegooid
wordt.
Sterven is dus als flauwvallen. Fenomenologisch geen ontzagwekkend gebeuren,
velen van ons is het al eens overkomen. En wie niet al eens echt is flauwgevallen
die heeft misschien wel eens een keer een narcose gehad. Voor de rest is er dan
nog het gewone dagelijkse inslapen, dat zich in geen enkel opzicht onderscheidt
van het definitieve inslapen. Niets in de manier waarop u gisteravond insliep
garandeerde
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dat u er al dan niet weer uit zou ontwaken. Waarmee ik maar wil zeggen dat de
veelgeroemde bijna-dood ervaring ons dagelijkse lot is, al gebeurt het zelden in die
cinemascope-versie die zoveel mensen met hoop vervult.
Na het uitdoven van het bewustzijn, dat in het buitenste hersenrandje zit, vallen
stuk voor stuk de andere organen stil. De dood klimt langs de evolutionaire ladder
omlaag het lichaam in, en één voor één worden de verschillende machines stilgezet:
nieren, lever, longen, hart, ademhaling. Na hartfalen blijft als laatste, nogal storende,
reflex het ademcentrum ergens laag in de hersenstam nog wel zo'n tien tot twaalf
minuten hardnekkig vuren. Dat leidt er toe dat stervenden soms lang nadat het hart
is opgehouden met kloppen toch nog af en toe een halfhappende beweging maken
met mond en keelspieren in een poging nog een keer adem te halen: ‘gaspen’ is
het onprettige Engelse woord.
Andersom kan ook: als het ademen echt is opgehouden kan het hart soms tergend
lang doorkloppen. Echt verwarrend wordt dit alles als je van de organen omlaag
stapt naar het niveau van de cel. In mijn tweede studiejaar leerde ik dat bijvoorbeeld
de trilharen van de cellen die de luchtpijp bekleden wel tot zesendertig uur na de
dood doorgaan met het naar boven zwepen van slijm. Ik vond dat akelig, het maakt
doodgaan zo onbestemd en rommelig terwijl je gewoon wilt dat er boem voorgoed
een deur in het slot valt als iemand sterft.
Maar er is nog een verdere stap omlaag, naar het moleculaire niveau, nog
verwarrender.
Moleculen leven niet, en sterven natuurlijk ook niet en dat is dan het spul waar
wij ‘uiteindelijk’ uit zouden bestaan? Ongerijmder kan het niet. Ik ga hier nu liever
niet dieper op in, want we zouden het over de dood hebben en hier bevinden we
ons in de doodloze regio. Voordat we terug omhoogklimmen kunnen we misschien
wel één verwarring onder de vele die hier dreigen, buiten de deur houden. Dat
moleculen niet leven, sterven, slijten en verouderen zoals ons lichaam dat wel doet,
komt niet omdat ze harder zijn, of taaier, of weerbarstiger, maar omdat het hier om
een ander begrip gaat dan dat van het levende wasbare, kusbare, duwbare lichaam
dat wij zijn.
Maar, terug naar boven nu, weg uit de machinekamers van het lichaam naar de
commandobrug achter de ogen: het punt waar de luiken als eerste dicht gaan.
Bij sommige overlijdens lijkt het alsof je aan het lijk kunt zien wat de laatste
gedachte geweest moet zijn. Want hoewel een heel lichaam niet in één klap dood
gaat, is het wel zo dat een mens op één vrij scherp aan te duiden tijdstip het
bewustzijn verliest. Ik herinner mij een emblematische dood uit mijn jeugd. De koster
van onze kerk was zijn dak
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op geklommen om wat pannen recht te leggen, en daar voor altijd op het schuine
dak tegen de schoorsteen te blijven zitten om even uit te rusten. Daar hij doof was
werd veel langer dan normaliter geaccepteerd dat hij niet op stemmen reageerde.
De verwarring onder de roependen beneden moet langzaam tot iets anders gegroeid
zijn alvorens iemand de ladder op durfde gaan.
Omdat je de meeste mensen liggend aantreft als ze dood zijn heeft elke andere
houding iets griezeligs, omdat je dan lijkt te zien hoe de dood ‘ineens heeft
toegeslagen’. Zo vond ik een keer een mevrouw in haar woning die waarschijnlijk
enkele dagen eerder 's avonds was overleden. Wij troffen haar in de slaapkamer
voorovergebogen over haar looprekje, handen nog aan het stuur, kennelijk op weg
van de huiskamer naar het bed. Door een vreemde speling van krachten was ze in
haar sterven als levend over het looprekje heen gedrapeerd. Een akelig gezicht.
We hebben ook wel eens een vrouw dood aangetroffen, zittend in haar rolstoel
bij de rand van haar bed waar ze met haar gezicht naar beneden voorover op was
gaan liggen. Opzettelijk was gaan liggen? De lijkschouwer vond van niet. Zo'n
zittende of staande dode roept heel andere verhalen op dan een liggende. Wat te
denken van de weduwnaar die dood in zijn stoel werd aangetroffen met het fotoalbum
van zijn huwelijksreis uit 1932 in zijn handen? Nou, als die niet ter plekke aan de
pijn van de herinnering is bezweken, dan weet ik het niet. Maar hij kan ook op weg
geweest zijn naar de open haard om het opgelucht te gaan verbranden of, wat
minder drastisch, misschien wilde hij het net onder een wiebelend tafeltje gaan
schuiven.
Daarom is niets zo opbeurend als het gezelschap van stervenden, als het er om
gaat dat ongrijpbaar gewone van de dood eens goed onder ogen te zien. De situatie
waarin dat het beste kan is natuurlijk die van het zelfgekozen levenseinde.
Mevrouw B. is mijn meest recente ervaring. Zij was dodelijk ziek en had eerst wel,
toen mogelijk, maar tenslotte geen depressie. Er wordt heel wat afgehannest met
dat begrip, maar toen we de depressie definitief de deur uit hadden, door middel
van de verklaring van een psychiater, was de weg vrij voor haar levensbeëindiging.
Ik was de avond voor haar dood nog even bij haar, om te kijken hoe nuchter of bang
ze was en om haar te troosten misschien. Het was tegen achten, met buiten een
herfstige schemering en ik was helemaal voorbereid op zwarigheid in de vroege
avond van haar ‘laatste nacht op aarde’, maar zijzelf begon niet aan dergelijke
gevoelens. Haar buren waren 's middags op bezoek geweest en ik vroeg: ‘En wat
zeiden ze ten afscheid?’
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‘Ze wisten het even niet, toen ze weggingen, maar ik zei: zeg nou maar gewoon tot
ziens hoor, ach wat zal je d'r een drama van maken.’
De volgende morgen was ze erg monter, netjes opgemaakt, nieuwe pon aan en
helemaal klaar voor wat ze noemde ‘dat ene glaasje waar zoveel gedoe omheen
is’. Helaas verslikte ze zich een beetje zodat ze steeds maar bleef hoesten. Het
drankje is tegelijkertijd bitter, mierzoet en scherp, zodat één druppeltje in je luchtpijp
meteen een uur kuchen en schrapen betekent.
Ze dronk maar de helft, want ik vreesde nog meer verslikking en zei dat het zo
wel voldoende was.
Haar iets jongere zus zat op de rand van het bed en streek over haar gezicht, af
en toe liefkozend instemmend met haar monoloog. Ze had het over van alles: ‘Zou
Gerrit aan me denken ... weet je nog die grote ijsschotel in Bentheim, nou ja ijs dooft
alcohol zeiden we altijd ... als God nou maar een man is, dan zit ik wel goed ... want
ik was altijd goed met mannen, Greet ... dat weet jij ook wel ... gaat daar een pieper
... dokter foei, hebt u uw pieper bij u ... hij heeft ook een telefoontje zo'n zakdingetje
... met een liedje dat wij vroeger zongen ... Hannesloopt-op-klompen heette het ...
ken jij dat melodietje nog ...’ Dit ging zo nog een minuut of wat door. Minuten tijdens
welke haar zus haar zorgvuldig bleef vasthouden, ook met haar ogen en stemgeluid
bleef vasthouden, zodat het inslapen veel langer duurde dan wanneer ze
onaangekeken was weggegleden. Maar ik kon natuurlijk niet tegen de zus zeggen:
laat haar nou los, alsjeblieft, laat het mens lekker gaan. Overigens had ik inderdaad
tot mijn verlegenheid mijn pieper bij me.
Dit pratende doodgaan is heel zeldzaam. Het overkomt eigenlijk alleen diegenen
die een overdosis hebben genomen en nog even wakker zijn. Het is een zeer
gemengde zegen, die de omstanders altijd met angst vervult. Het is alsof je iemand
recht op de rand van de afgrond af ziet koersen, dat moet fout gaan, denk je en je
doet niets. Stervenden ervaren het zelf helemaal niet zo. En ik denk dat dat komt
omdat zij wel weten dat ze zometeen niet met een dode in de kamer achterblijven.
Maar als ik het nog een keer zeggen mag: pratend sterven is iets heel uitzonderlijks.
De meeste mensen sterven geleidelijker, ze zijn al uren kopje onder voordat ze
definitief wegzakken naar de bodem.
Er is, dacht ik, niets dat helpt tegen de dood. Het zoeken naar goede redenen
helpt wel het minste. Wij zijn van alle verheven redenen af. Wij keren niet terug tot
de Vader voor straf of voor beloning. Evenmin keren wij terug in een volgend leven
voor verdere opleiding. En allerbanaalst, maar wel raak, vind ik als reden voor de
dood de verklaring die ik uit de mond van een planoloog hoorde: anders zijn er
straks alleen nog maar staanplaatsen op aarde.
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Maar of je er nou bij staat, of er angstig naar uit kijkt, of er helemaal niks mee te
maken wilt hebben, mijn bescheiden ervaring is dat je weerloos ondergeschoffeld
wordt, met of zonder spirituele tradities, wel of niet voorbereid, ver vóór, of lang ná
je tijd, biddend of suffend, peinzend of bluffend, denkend of strijdend, lachend of
lijdend, nietsvermoedend of brakend, bloedend of slapend, aan het eind van de rit,
word je altijd en onherroepelijk, ondergespit.
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Tijs Goldschmidt
Sterven in het sterrengebergte
In februari 1961 vertrok de Nederlandse missonaris Hylkema vanuit Mabilabol in
de Oksibil (Sterrengebergte) naar een geïsoleerd dal met de opdracht er een
missiepost op te zetten. Hij was een van de eerste Europeanen die de Apmisibil,
de bewoners van dit in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea (tegenwoordig Papoea)
gelegen dal bezochten. Een geschreven grammatica van het Nalum, de taal die de
bewoners van het dal spreken, bestond nog niet. Wel had hij van een voorganger
een woordenlijstje meegekregen waarmee hij zich de eerste tijd kon redden.
Het was drie dagen lopen over nauwelijks begaanbaar terrein naar de
dichtstbijzijnde Europeaan die hij dan ook hoogstens twee maal per jaar zag.
Toen Hylkema in mei 1969 het dal weer verliet, beschikte hij inmiddels over een
grote kennis van de taal en gewoonten van deze Papoea's en schreef hij daarover
zijn indrukwekkende dissertatie Mannen in het draagnet. De eerste zin uit het eerste
hoofdstuk van dit boek maakte me direct nieuwsgierig. Die luidt: ‘Het Nalum kent
geen equivalenten voor onze begrippen leven en sterven.’
Hoe is dat mogelijk? Zijn die begrippen dan niet even universeel en scherp
omschreven als lachen en huilen? Het zou me niet hebben verbaasd als Hylkema
had gemeld dat het Nalum geen equivalenten kent voor de begrippen zonde of
genade, of voor westerse noviteiten als een fiets of atoombom (bij gebrek aan zo'n
equivalent door een pionier in een ander geïsoleerd Nieuw-Guinees eens vertaald
als ‘zeer grote stenen bijl’). Maar dat er geen equivalenten zouden bestaan van de
begrippen leven en sterven kon ik niet geloven. Toch is Hylkema daarvan in de loop
van zijn achtjarig verblijf vast overtuigd geraakt.
Hij kwam erachter dat zelfstandige naamwoorden zoals het leven en de dood
geheel ontbreken. Ik kan me voorstellen dat het lang heeft geduurd voor dat hij dat
zelf geloofde, zo vanzelfsprekend is het bestaan van die begrippen voor ons. Ik heb
wel eens gelezen dat pygmeeën uit het regenwoud van Zaïre een overtreffende
trap en zelfs een superlatief kennen van het bijwoord dood. Iemand kan daar dood
gaan, maar in een ernstig geval gaat hij doder en ten slotte bereikt een stervende
het

Raster. Jaargang 2002 (nrs. 97-100)

136
doodste stadium. Misschien wordt dat nog het dichtst benaderd door ons ‘morsdood’
dat wel geen superlatief is, maar wel dubbelop. Nota bene in twee talen, een levende
en een al eeuwenlang dode, wat de suggestie versterkt dat er niet veel meer aan
te doen is. Wie doodst is in het a regenwoud van Zaïre, of morsdood bij ons, staat
voorlopig niet meer op. Bij Hylkema's Apmisibil ligt dat weer heel anders.
Op ‘penetratie’ van een maagdelijk gebied door een Europeaan volgde bijna altijd
het stadium van ‘ontsluiting’. Ook Hylkema leverde daaraan zijn bijdrage. Hij was
een van de laatsten, want vanaf 1963 werd dit gebied niet langer door Nederland,
maar door Indonesië overheerst.
Samen met de bewoners van het dal legde hij een vliegveld aan, waar kleine
vliegtuigen en helikopters zouden kunnen landen. Tijdens dat werk noteerde hij
woorden, uitdrukkingen en dialogen, en leerde zo veel over hun taal en manier van
denken.
Alledaagse conversaties waren vaak onthullend. Toen hij op een dag een van de
mannen vroeg waarom hij nooit meer kwam opdagen bij het werk aan het vliegveld,
antwoordde hij: ‘ne ja denerki jo’ wat letterlijk betekent: ‘ik ben iemand die sterft, die
verdwijnt.’ Hij voelde zich oud en om Hylkema daarvan te overtuigen tikte hij met
zijn vinger tegen zijn slap hangende schaamkoker. Het achteruitgaan van zijn viriliteit
interpreteerde deze man kennelijk als sterven, waar een Europeaan vermoedelijk
zou hebben gezegd dat hij een dagje ouder werd. Ook bij de Apmisibil wordt het
definitief stoppen van de hartslag herkend als een beslissende overgang, maar de
aanloop die zij nemen naar de dood is, ten minste in hun taalgebruik, veel langer
dan de onze. Dat betekent niet dat ze die grens bij gelegenheid niet ook vanaf de
andere kant zouden kunnen passeren.
Dat ‘ne ja denerki jo’ zowel kan betekenen dat iemand sterft als verdwijnt is in dat
verband veelzeggend. Wie sterft verdwijnt een beetje, maar kan in principe
terugkeren en zo interpreteerden deze Papoea's ook de komst van Hylkema. Hij
werd beschouwd als een teruggekeerde bewoner van het dal en iedereen was
stomverbaasd dat hij de taal niet meer sprak of zelfs verstond.
Het is opmerkelijk dat Hylkema op geen enkele manier heeft kunnen achterhalen
met welke overleden persoon hij vereenzelvigd werd. Bij de Asmat die een eindje
verderop in de zompige moerassen van het laagland leven, zou hij na zijn ‘terugkeer’,
tijdens een plechtig ritueel, de naam van een overleden dorpeling hebben gekregen.
Om voortaan het gat op te vullen dat degene die verdween naar het schimmenrijk,
achterliet in het web van zijn nog levende relaties.
De Apmisibil waren er zeker van dat Hylkema onkwetsbaar was,
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geen pijn zou kennen en zelfs niet zou kunnen sterven.
Toen de missionaris, na al drie jaar onder deze mensen te hebben geleefd, zijn
hand verwondde en zich moest laten overvliegen naar de Mabilabol wekte dat
verbazing. Hij kon kennelijk toch pijn lijden, misschien was hij zelfs sterfelijk? Je
vraagt je af waarom deze Papoea's er vanuit waren gegaan dat Hylkema onsterfelijk
was.
Dachten ze soms dat hij niet nogmaals kon sterven omdat hij al gestorven was?
Volgens Hylkema was dat niet het geval, maar zijn de Apmisibil ervan overtuigd
dat er onsterfelijke mensen bestaan, of letterlijk: mensen die altijd blijven.
‘Balnon’ dat in de eerste plaats ‘blijven’ betekent, kan vaak worden vertaald met
‘leven’. Alleen kunnen bij de Apmisibil niet alleen mensen, dieren en planten blijven,
maar ook in onze ogen levenloze voorwerpen als stenen. ‘Balnon’ geeft de relatie
aan van een mens, dier, plant of ding tot de plaats waar het zich bevindt. Wat blijft
is er nog, is niet verdwenen, of ongestorven.
Verwarrend wordt het natuurlijk als ergens een lijk ligt, maar daarvoor bestaan in
het Nalum nuances. Door de toevoeging ‘kapnim’ kan van een persoon of dier
worden aangegeven dat het ergens levend verblijft, uit zichzelf beweegt, met andere
woorden alive and kicking is. Leven is bij de Apmisibil dus vooral op zijn plaats zijn,
niet verdwenen zijn. Vandaar dat het begrip evengoed van toepassing is op een
mens of dier, als op een DNA-loos voorwerp als een steen, maar dan zonder de
toevoeging ‘kapnim’.
Mannen in het draagnet lezend raak je benieuwd naar het woordenboek
Nederlands-Abmisibil. Bestaat dat? Het is bij mijn weten niet gepubliceerd. Hoe ver
is Hylkema met zijn aantekeningen gekomen? Heeft hij ons begrip stilleven, nature
morte, voor de Apmisibil omschreven? Een schilderij van iets dat blijft en toch niet
leeft? Is er iets te vinden onder dooddoener? Geeft het woordenboek het verschil
aan tussen een levenskunstenaar (iemand die met gemak blijft) en een levend
kunstenaar (iemand die door zijn werk zijn verdwijnen zo lang mogelijk hoopt uit te
stellen)? In Mannen in het draagnet concentreert Hylkema zich op woorden en
begrippen die voor de Abmisibil van direct praktisch belang zijn, zoals sterven.
‘Denon’, tegenhanger van ‘balnon’, is alleen van toepassing op mensen en dieren.
Planten en bomen verdorren (fuknon) en vergaan (bakoton), maar sterven (denon)
doen ze niet. Wel kan iemand die honger heeft aangeven dat hij zin in bataten heeft
door ‘boneng denon’ te zeggen, letterlijk bataten-sterven, net zoals iemand die trek
heeft in een sigaret kan zeggen ‘sapuk denon’, tabak-sterven. De betekenis van
‘de-
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non’ (sterven) in het Nalum ligt volgens Hylkema ergens tussen onze begrippen
spoorloos, maar niet definitief onvindbaar zijn (dedenon) en op-zijn, versleten zijn
(donon), in.
Net als wij kennen de Apmisibil de uitdrukking sterven van de honger of dorst,
maar zij gebruiken ‘denon’ ook om de als essentieel beschouwde behoefte aan seks
kenbaar te maken. Zelfs wordt het door mannen als levensbedreigend ervaren
wanneer ze onderling niet over vrouwen kunnen praten. Welke mannelijke Europeaan
kan zich erop laten voorstaan het leven te hebben gelaten doordat hij te weinig
gelegenheid kreeg over vrouwen te roddelen? Voor een Apmisibilse hetero is dat
een koud kunstje, krijg je de indruk.
Daarentegen is sterven wanneer je met geweld om het leven wordt gebracht voor
een Apmisibil weer niet weggelegd. Je kunt in het Nalum niet zeggen ‘na de aanslag
is hij spoedig gestorven’, schrijft Hylkema.
‘Denon’ (sterven na een slijtageslag) en ‘alon’ (sterven door doodslag, moord, of
betovering) vormen een tegenstelling en sluiten elkaar uit.
De schim van iemand die een natuurlijke dood is gestorven is bovendien askleurig,
terwijl de schim van een vermoord persoon de oranjerode kleur heeft van nagloeiende
houtskool. Net zo min als een Apmisibil ooit een askleurige met een oranjerode
schim zou verwisselen, is het waarschijnlijk dat hij ‘denon’ en ‘alon’ door elkaar zou
halen.

Martin Reints
Ontslapen
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]

Raster. Jaargang 2002 (nrs. 97-100)

144

Kees Nieuwenhuijzen
In memoriam
deel 1
In een paar seconden zag hij, als in een halfslaap, hoe zijn onderbeen van de
operatietafel werd weggeveegd in een hemelsblauwe plastic vuilniszak, opgehangen
in een witmetalen ringvormige standaard. Direct daarna zakte hij weer weg in de
narcose.
Het zou dagen duren voordat hij dit beeld weer op zijn netvlies kreeg. Het duurde
maanden, maanden van gestuntel waarmee opnieuw leren lopen gepaard gaat,
voordat hij zich afvroeg wat er met dat been was gebeurd.
Begraven zullen zij het niet hebben, zijn te vroeg gestorven been. (Grafschrift met
de variant: Hier ligt mijn poot, hij is alvast dood.) Nee, het zal verbrand zijn, in rook
opgegaan zoals de ontelbare sigaretten die de oorzaak waren van het voortijdig
afsterven. Verbrand, samen met andere resten die op operatietafels achterblijven.
Wat wordt er met de as gedaan? Er was hem niets gevraagd. Bestaat er zoiets
als een verzamelurn zoals je ook een massagraf hebt?
Zo kun je dus bij stukjes en beetjes verdwijnen. Waar is het begin? Afgeknipte
nagels gaan in de vuilnisbak, haren idem, behalve als zij afgeschoren zijn, dan gaan
zij met de zeepresten door de wasbak, net als de poeder die achterblijft in de
Philishave, die overigens bij het ouder en grijzer worden steeds meer op de as gaat
lijken waar de blinde darm, de poliepen en de amandelen in zijn veranderd.
En nu dan het been. Maar dat is toch een andere zaak, zijn been, waarmee hij
weliswaar niet de Mount Everest bedwong maar wel de Grebbeberg, waarmee hij
één doelpunt scoorde voor Hercules, junioren II. Waarvan hij de enkel brak toen hij
te Wons dronken over een slootje sprong, en waarmee hij even naar de bakker liep.
Niet een been als ieder ander maar zijn been. Vertrouwd. Na 62 jaar dienst beslist
géén afdankertje, klaar om bij het oudvuil te zetten of toe aan de afvalverbranding.
Nu pas weet hij hoe hij eraan gehecht was, hoeveel hij ervan heeft gehouden en,
als hij zijn krukken pakt, hoe hij hem mist.
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Wim Hofman
Eeuwig zonde of het stille einde van Suzanne Brootheer
Nooit door de ochtendzon wakker gekust,
nooit door de maan in slaap gesust,
altijd in schel licht of in volkomen duisternis. (Ormanni: ‘Con dolce sono’.)
Suzanne Brootheer is waarschijnlijk al vanaf zeer jonge leeftijd aangetrokken geweest
door de dood. Zo wordt zij na lang en haast wanhopig zoeken gevonden bij een
spoorrails waarop zij enkele regenwormen heeft gelegd. Zij is dan amper drie. Rond
dezelfde tijd begraaft zij in de tuin bij het ouderlijk huis een groene rups en een
sprinkhaan die zij eerst in luciferdoosjes heeft gestopt, met het doel ze later weer
op te graven. Op een middag vindt zij in het lokaal van de kinderopvang bij de
koelkast een platte, grijze en geheel uitgedroogde muis. Als de leidsters haar met
het dode diertje zien spelen en opmerken hoe zij tenslotte ingehouden, maar toch
kordaat het kromme staartje van de muis afbreekt, zijn zij van mening dat de
belangstelling voor het afgeknakte lichaamsdeel wel erg groot is en dat het kind wel
heel, heel zielig huilt als men haar het stukje staart wil afnemen. Een van de leidsters
gebruikt hierbij zelfs het woord hysterisch.
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Het kind huilt en snikt nog steeds als het wordt afgehaald, en als men uren later
met enige moeite haar vingertjes openbuigt vindt men in het handpalmpje een stuk
muizenstaart. Achteraf zou je kunnen zeggen dat dit minieme stukje staart al
vooruitwees naar een verregaande gepreoccupeerdheid met de dood.
Als kind is Suzanne vooral geïnteresseerd in kleine dieren. Dat is op zich niet iets
bijzonders, veel kinderen zijn dat. Zij verzamelt er echter nogal veel van om te
kunnen vaststellen wanneer het leven eindigt en de dood begint en andersom en
niet zozeer om hun constructie of gedrag te leren kennen. Naaktslakken bestrooit
zij met zand of keukenzout zodat ze schuimen en kromtrekken en krimpen en
uiteindelijk niet meer bewegen. En niet meer tot leven te brengen zijn, niet door ze
te porren met een stokje of een grasspriet, noch door het speekselachtig schuim
en zout eraf te schrapen. Ze bouwt een apparaatje waarmee zij de wormen zelf,
niet hun leven kan rekken. Zij licht stenen om de in paniek met eieren sjouwende
miertjes beter te kunnen bestuderen. Zij krijgt niet genoeg van het openpulken van
miereneitjes om te zien wat erin zit. Wanneer iemand haar vertelt dat je pieren kunt
vermenigvuldigen door ze in stukjes te snijden verdeelt zij met een mesje enkele
regenwormen in helften of in vieren. Ze stelt vast dat het tamelijk gemakkelijk is
diertjes dood en onbeweeglijk te maken. Ze wederom levend en heel krijgen blijkt
echter moeilijk of zelfs onmogelijk. Na een lange reeks experimenten met vuur en
water, alleslijm, vloeibaar kaarsvet, peper, meel, draadjes, naalden en een brandglas
komt ze tot de slotsom dat leven en bewegen eerder een uitzonderlijke wijze van
bestaan is en dat het doodzijn en onbeweeglijkheid daarentegen eigenlijk de gewone,
meest voor de hand liggende staat is die uiteindelijk voor alle dieren en mensen is
weggelegd.
Ze vergelijkt het leven met het blazen op haar blokfluit. Er is alleen leven als je
blaast. Zonder dat is het instrument stil.
Ze vangt vliegen en zet die in het web van een spin. Ze ziet hoe de spin behoedzaam
en snel werkt en de vlieg zorgvuldig omzwachtelt. Het lijkt op vertroetelen dat een
moeder met een lief kindje doet, maar Suusje (zo noemt men haar) weet beter. Ze
vangt de spin en trekt haar een poot uit. Poten genoeg, lijkt Suusje te denken, maar
als ze een tweede poot langzaam van het lijf loshaalt gruwt ze ervan en krijgt ze
kippenvel. Ze kijkt naar de poot die nog een stuiptrekkinkje maakt en denkt na over
het woord zieltogen en veronderstelt dat de poot een buisje is waaruit het onzichtbare
spinnenleven ontsnapt. Ze laat twee mierenleeuwenlarven die ze uit hun trechtertjes
gehaald heeft met el-
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kaar vechten in een glazen potje. Ze hebben indrukwekkende gekromde tangen
waarmee ze elkaar te lijf gaan. In de vijver in de ruin ziet ze hoe een tor zijn kaken
in een visje slaat en het zonder mankeren verscheurt. Als zij de tor uit de vijver vist
en hem in de zon zet, veronderstellende dat het diertje wel door uitdrogen zal sterven,
slaat het tot haar verbazing de vleugels uit, maakt daarna een cirkel in de lucht en
duikt dan prompt weer het vijverwater in. Het einde van het ene dier lijkt dikwijls
verschillend te zijn van dat van het andere: er wordt gevochten, er is soms een lang
aanhoudend kronkelen, een rabiaat spartelen, een heftig trillen, een zich langzaam
krachtig strekken, woedend gesis, stuiptrekkingen, gespuug, geknik, wanhopige
verslapping, maar uiteindelijk komt steeds de geheimzinnige stilte die, na het geweld
toch steeds iets verrassends en misschien wel iets erbarmelijks en daardoor iets
aantrekkelijks heeft.
Als ze op een avond over het strand loopt ziet ze een visser met werphengels van
verschillende lengte. Verder heeft hij een klapstoel, een leefnet, een
butaangasstelletje, een kaar, een emmer, een paraplu, een lamp, een wormtrommel,
een thermoskan, een lamp, een mes. Wanneer een belletje aan de top van een van
de hengels zachtjes rinkelt, pakt de man die hengel en begint snel aan het molentje
te draaien. Even later zwaait hij in een haal een zilveren vis op het strand. Het dier
spartelt met zijn staartje als de man de haak uit de bek trekt. De vis gaat in een
emmer waarin water zit. Wat later ziet zij hoe de man met een scherp mesje de vis
schoonmaakt en in een tefalpannetje op zijn gasstel bakt. De kop van de vis gooit
hij het water in tot grote opwinding van een stel meeuwen die daar opeens zijn. Als
hij haar vraagt of ze ook een stukje wijting blieft loopt ze in gedachten verder langs
het water en denkt na over het levensdoel van de vis die zojuist gebakken is. Het
denken wordt gekleurd door de zon die overgaat van oranje naar vuurrood en dan
ondergaat in een zee die op een bepaald ogenblik in kleurigheid niet voor de zon
onderdoet.
Zij wil aan de weet komen of de opkomende zon haar even treurig maakt als de
ondergaande. Dat blijkt zo te zijn. Ook de maan in de nacht maakt haar blijkbaar
steeds weemoedig en zwartgallig. Waarop zij tot het besef komt dat de grondtoon
in haar diepste zelf een diepe treurnis is die steeds in zwaarte en omvang toeneemt
en dat hetgeen haar kan opvrolijken en oplichten steeds verder in lijkt te krimpen.
Blijheid, tevredenheid, minzaamheid, opgeruimdheid, en dergelijke zijn blijkbaar
nooit tegen de somberheid die in haar is, opgewassen en worden als het ware
gemakkelijk door een allesoverheersende droefheid gretig opgeslokt en verteerd.
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Ze begint vlinders te vangen, waarbij ze vooral veel aandacht heeft voor avond- en
nachtvlinders. Twee exemplaren heeft ze van het Rood Weeskind die ze zo op de
wand van haar kamer heeft opgeprikt dat je de rode vleugels goed kunt zien. Wat
heb je aan rode vleugels in de nacht? De Doodskopvlinder die ze met grote moeite
(het diertje lijkt zachtjes te piepen als ze hem pakt) en in het duister heeft gevangen
zit in een oud fotolijstje. Ze heeft een tijdlang een vogelschedeltje op haar
vensterbank liggen. Op een dag vindt ze een dode hond langs de weg. Zij weet de
kop eraf te halen en stopt die in haar rugzakje bij haar sportkleren. Haar moeder,
thuiskomend van een teleurstellend Oranjetoernooi met de daarbij horende
leedverzachtende Oranje-bitters, maakt luidruchtig bezwaren als zij merkt dat haar
dochter een kop van een hond kookt, in plaats van een versterkend
tennistoernooisoepje. Dat haar moeder hetgeen zij klaarmaakt niet op prijs stelt
begrijpt zij wel als zij met een vleesvork de ruigte en het vel van de kop losstoot en
de ogen uit het grijsschuimende sop probeert te lepelen.
Tegen de tijd dat ze naar de brugklas moet heeft ze niet veel liefhebberijen meer,
alleen maar vage verlangens. De vlinders zijn in de vuilnisbak verdwenen en de
schedels liggen in een doos op zolder bij haar kinderpoppen. Haar lichaam verandert,
ze groeit, wordt op sommige plaatsen dunner op andere wat dikker. Terwijl zij groeit
neemt de droevige stemming die als een dikke droesem in haar ligt navenant toe.
Ze moet zich voortdurend dwingen niet te huilen. Er gaan ringen door oor en lip. Zij
wil ook een blinkend dingetje in haar linker hoektand, maar na haar vaders ‘is ze
nu helemaal gek geworden’ en zijn: ‘met wat de anderen doen heb ik niets te
schaften’, lijkt die wens weer in de diepte te verdwijnen, waar hij vandaan gekomen
is en waar hij zich wat na-
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sputterend voegt bij de duizenden wensen die daar liggen te verkommeren. Dikwijls
zit ze stil op haar kamer. Daar slijpt zij haar potlood zeer scherp en steekt ermee in
haar hand of wang of tong en schrijft ermee dingen die haar bezighouden op in een
schrift. Dikwijls komen echter slechts een paar woorden op papier: Vrijdag 4 februari,
dag van niets. Zondag 6 februari, grijze lucht. Veel verder komt zij meestal niet. Ook
al omdat het spitse potloodpuntje gauw afknapt.
Vanaf het begin van het derde schooljaar draagt zij steeds zwarte kleren. Zij verft
haar haren zwart en heeft meestal een zwarte paraplu bij zich, ook als het niet regent
en vooral als de zon schijnt. Hartsvriendinnen heeft zij niet. Zij weet niet wat dat
zijn, hartsvriendinnen. Als men haar vraagt: heb je een vaste vriendin antwoordt ze
met een glimlach en haalt zij haar schouders op. Klasgenootjes die met haar willen
omgaan stoot zij af, halfbewust, omdat zij vermoedt dat zij vroeg of laat toch afscheid
moeten nemen. Zij denkt wel na, maar niet vooruit. Zij ziet de toekomst niet als een
ruimte waarin zij werkelijk iets zou kunnen gaan doen, maar als een onmetelijke
onbepaalde zwartheid die zij tegemoet gaat en die tegelijkertijd snel in omvang
toeneemt. Zij wordt erheen getrokken zoals sommigen door een diepe afgrond
worden gelokt, al is het niet zo dat haar chagrijn haar een of andere perverse
voldoening bezorgt. Nee, zeker geen voldoening, eerder een kokhalzen.
Als zij op een ochtend tijdens een tussenuur door Jaap Takkenburg van 4b wordt
ontmaagd, merkt de jongeman na veel vijven en zessen op dat zij er nogal stil bij
ligt en zich afstandelijk en stijfjes gedraagt en dat ze op zo'n manier natuurlijk nooit
haar hoogtepunt bereikt. ‘Doe nu maar’, zegt zij, ‘dan hebben we dat tenminste
gehad.’ En vraagt dan hoeveel beter en soepeler die anderen dan wel bewogen en
wie die anderen waren. Maar Jaap Takkenburg besluit daarop niet veel te zeggen
en geen namen te noemen. Hij legt tot bezegeling van de ontmoeting een knoopje
in het condoom (alsof er iets belangrijks moet worden onthouden) en werpt dat haar
toe: ‘dat was toch voor jou bedoeld’. Daarna volgt een armzalig zwijgen dat dikwijls
een vooruitlopen op vergeten is.
Als zij daarna in de wiskundeles nadenkt over hoogtelijnen en dieptepunten en
daarna in de klas bij de oude Van Benthem in stilte zit te huilen en de oplettende
leraar vraagt wat er is, zegt zij: niets. Zoiets kan de leraar tolereren, mits zij haar
woordjes maar leert.
Avond aan avond zit zij alleen in haar kamer. Haar moeder vindt dat best.
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Ze leert haar woordjes. Onderstreept af en toe moeilijke woorden met potlood en
lineaal en leert zo en passant hoe de onmetelijke tijd door een even mateloze
verveling kan worden verziekt. Maar mag mee met de bus op excursie naar Rome.
In Rome is veel te zien en zij verliest de groep bijna meteen uit het oog. Op de
Piazza Navona komt zij bij de fontein met de grote stenen figuren die rivieren
voorstellen. Op het muurtje van de fontein zit een man te lezen. Hij is in het zwart.
Hij leest niet echt in zijn boek want hij zegt iets tegen haar. Hoe weet hij dat zij uit
Nederland komt? Hij legt haar dingen uit, noemt de namen van Bernini en Borromini
en die komen rechtstreeks uit zijn boek, dat misschien wel hetzelfde is als dat Van
Benthem hanteert. Hij wijst naar een kerk vlakbij die aan een Heilige Agnes is gewijd
en waar haar hoofdje bewaard wordt.
Zij wil het hoofdje van die Agnes wel zien. De man gaat haar voor, hij is hier al
eerder geweest en even later ziet ze ergens in een donkere hoek van het kerkgebouw
een kistje dat veel weg heeft van een houten huisje. Door het venstertje in de
voorgevel ziet zij een kinderschedeltje dat haar toe lijkt te grijnzen. Het is bruinachtig
en glimmend, alsof het ingewreven is met boenwas.

De man neemt haar daarop mee de troebele en groene rivier over naar de Santa
Cecilia en wijst haar voorin de kerk, bij het altaar, een spierwit beeld van een liggende
vrouw die in doeken is gewikkeld. Slechts haar nek is ontbloot, erin een paar akelige
sneden. De man bewondert de durf van de beeldhouwer om zo zonder mankeren,
in die slanke nek een zaag te zetten. Hij wijst op de drie vingers van de heilige
waardoor
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men de indruk krijgt dat zij al stervend koelbloedig en haast sarcastisch het aantal
houwen van het beulszwaard heeft willen tellen.
Eten wil hij aan het Campo dei Fiori. De man die uitlegt kapelaan te zijn en op
mannen te vallen (zodat zij niet bang behoeft te zijn), bestelt een fles Frascati en
spaghetti alle vongole. Handig is hij met de vork. Hij vindt dat zij ook moet eten en
een glaasje van die zonnige witte wijn moet drinken (hij knipt daarbij met zijn vinger
tegen het glas) en niet zo beteuterd en chagrijnig moet gaan zitten kijken. Hij doet
voor hoe ze met de vork moet draaien, zodat zoveel mogelijk spaghettislierten zich
om de tanden winden. De schelpjes moet je maar apart of ertussenuit eten.
Dat doet zij niet. Zij staat op en zwaait zwakjes naar hem en probeert te glimlachen.
De man die zegt kapelaan te zijn en op mannen valt is verbaasd, vraagt wat er
scheelt, vindt haar nogal bleek en wit. Het blijkt moeilijk om van hem af te komen.
Dat heb je wel vaker met kapelaans. Of zij misschien zin heeft de volgende dag met
hem naar de Agnes buiten de muren te gaan? Ach nee, zij wil nergens heen gaan,
niet buiten de muren en niet binnen de muren, nergens. En ook dat eigenlijk niet,
ze wil eerder dat dat nergens haar opzoekt. Zoiets. Duidelijk is ze niet. Het is alsof
zij zich ergens voor schaamt. Zij loopt naar buiten, het plein op waar stapels kratten,
allerlei groenten, tomaten, kropjes lollo rosso, haast zwarte aubergines, koolbladeren,
in wanorde door elkaar liggen. Een zwerver die het de gewoonste zaak van de
wereld lijkt te vinden dat zoveel groente en fruit op de straatstenen liggen vult een
plastic zak met weggegooide appelen, wortelen, gebutste sinaasappelen en overrijpe
tomaten en bijt en passant een stuk van een kromme komkommer, waarvan hij er
al wel vier in zijn jaszak heeft zitten.
Zij legt de kapelaan uit dat zij weg moet en tikt daarbij op haar polshorloge, opent
daarna haar paraplu die ze als zonnescherm gebruikt. ‘Laat me nu maar. Ik weet
niet of ze me zoeken,’ dat soort dingen zegt ze, en: ‘Dank u wel, het was allemaal
erg mooi, echt! Ik heb er veel aan gehad. En ik heb iets aan mijn verstandskies.’ Ze
voelt aan haar wang.
Suzanne, waarschijnlijk denkend dat zij verder alleen is, zwerft enkele uren door
de straten van de eeuwige stad, een bepaald doel lijkt ze niet te hebben. Weet ze
soms haar hotel niet meer? Zoekt zij de groep? Kent zij het programma dat Van
Benthum met zoveel zorg heeft samengesteld (steeds iets cultureels afgewisseld
met iets plezierigs)? Of heeft zij het inderdaad aan haar verstandskies en zoekt zij
een tandarts en
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zou ze het woord tandarts in het Italiaans kennen? Ze loopt uren lang, dan eens
aan de ene kant van de Tiber, dan aan de andere. Bij een tabakswinkeltje aan de
Corso Vittorio Emanuele koopt zij een prentbriefkaart met de Sint Pieter erop en
een postzegel met de Sint Pieter erop en schrijft aan haar ouders dat zij een
beroemde fontein heeft gezien en dat iedereen even aardig voor haar is en dat de
excursie naar wens verloopt. Groeten en liefs. Als het avond wordt is zij in het parkje
met de geurige sinaasappelboompjes naast de Santa Sabina. Nadat zij vandaar
naar de rode lucht met wat slordige goudgele vegen en vliegtuigstrepen en naar de
stad met zijn silhouetten van pijnbomen en zijn koepels en torens en lichtjes heeft
gekeken, loopt zij wat heen en weer, voelt aan de boomstammetjes, kijkt naar de
boompjes die zowel bladeren als vruchten en bloemetjes dragen, zit een tijdlang
op een stukje muur met haar handen vlak tegen elkaar aan tussen haar knieën,
wandelt dan naar de fontein en daalt tamelijk resoluut af via de steile en smalle Clivo
di Rocca Savella naar de rustige, je zou haast zeggen onverschillig stromende rivier,
waar zij op de leuning van de brug klimt, haar paraplu opent en springt. En dan daar
beneden iets raakt, een stuk van de fundering van de brug of een groot voorwerp,
een steen, een autowrak misschien dat in de donkere rivier ligt.
De man die volhoudt kapelaan te zijn heeft het vanaf de overkant van de straat zien
gebeuren. Het was nog niet geheel donker. Bovendien staan daar her en der lampen.
Voor het voortdurend achterna lopen van het meisje weet hij geen verklaring te
geven. Mooie kapelaan! Hij schaamt zich er echter evenmin voor, omdat hij zich
nooit geroepen heeft gevoeld wildvreemde meisjes te volgen. Als hij niet zo dom
en correct was geweest te wachten voor het drukke autoverkeer langs de Tiber had
hij haar misschien nog tegen kunnen houden en zou ze misschien nu nog in leven
zijn geweest. Volgens hem leek zij welbewust te springen en heeft ze maar even,
hooguit twee seconden, op de leuning van de brug gestaan. Niet slechts gestaan,
ze liep ook even over de leuning, zoals een acrobate in een circus wel over een
koord loopt. Ze nam een paar stapjes, bleef dan staan, keek vandaar even in de
verte zakte even door haar knieën en sprong. De paraplu sloeg tegen de leuning
en knakte om. Hij is, daarop, zijn ogen niet gelovend, zo snel mogelijk naar de brug
gerend om in het water te kijken of hij haar nog zag, maar zag haar niet. Niets. Ook
de paraplu niet. Hij neemt zichzelf kwalijk dat hij niet meteen gebeld heeft. Hij had
nota bene een telefoonapparaatje in de zak van zijn jasje! Hij zal zich dit zijn hele
kapelaansleven en nog veel jaren langer, blijven verwijten. Maar ook het
aangrijpende, ongelooflijke beeld van het springende meisje zal voor altijd in zijn
ge-
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heugen gegrift blijven. Hoe moeilijk kan iemand soms uit zijn woorden komen!
Een visser heeft haar de volgende ochtend in het troebele groene rivier-water bij
de Ponte Palatino zachtjes voort zien drijven; waarschijnlijk was haar lijk de nacht
ergens tegen de ruïnes van de Ponte Rotto blijven hangen. Zijn haakje heeft hij
behendig in haar zwarte kleren weten te slaan en met behulp van zijn hengel en lijn
heeft hij haar dode lichaam zachtjes naar de oever kunnen trekken. ‘Moedertjelief,
wat een mooi meisje moet dat geweest zijn,’ was zijn commentaar, ‘wit als een
heilige (bianca comme una santa) en het bijzondere was dat ze glimlachte; het was
alsof ze er stilletjes plezier in had dat ik haar naar de kant trok, zo kalmpjes aan met
mijn lijntje’. Hij deed voor hoe hij dat had gedaan. ‘Alsof ze een vis was die zich
gedwee vangen liet. Mamma mia, zoiets heb ik nog nooit beet gehad! De lijn brak
niet en haar kleren scheurden niet. Nee, spartelen deed ze allang niet meer. Ze had
een geknakte nek. Misschien is ze vermoord, wie zal het zeggen. Eeuwig zonde,
ja, eeuwig zonde, maar mooi, zo mooi’.
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Jacq Vogelaar
De wereld één sterfbed
Kieren in de sterfscène van Sokrates
Als gij het leven wilt verduren, stel u dan op de dood in.
Freud: Actuele beschouwingen over oorlog en dood

Passieverhaal
Een nagelaten bekentenis. Na de laatste punt die ondergetekende achter een
werkstuk zet, volgt meestal achter 't gat nog enige wijsheid. Meestal houd ik die
voor mezelf, hoewel die vaak, zoals nu, in één zin kan worden samengevat: het
leek allemaal zo eenvoudig, bij het begin. Ik had een toneelscène in mijn hoofd, met
als werktitel: Daar is het gat van de deur, of directer: Daar is de uitgang. De eenakter
was geënt op de sterfscène die Plato aan zijn leermeester Sokrates heeft
toegeschreven. Drie dialogen had hij daarvoor nodig - Apologie, Kriton en Phaidon;
en als je Symposion meetelt vier - met inzet van alle retorische, filosofische, literaire
en pathetische middelen die hij maar kon bedenken. De hele trukendoos trok hij
open, van de over drie dialogen verdeelde suspense van de aangekondigde dood,
voorspellende dromen, een vervangende verteller, tot de deus ex machina aan toe,
of gewoon een duveltje uit het doosje: de demon van Sokrates.
Plato richt in de dialogen de aandacht op drie momenten uit Sokrates'
passieverhaal: in de Apologie wordt het doodvonnis over Sokrates uitgesproken; in
Kriton zit hij al een maand in de gevangenis en krijgt hij bezoek van Krito, zijn oudste
vriend, die hem over wil halen alsnog te vluchten; in Phaidon vertelt een jonge
discipel na de dood van Sokrates hoe de meester zijn jongste dag heeft doorgebracht
tot en met het drinken van de gifbeker.
Als ik het over de trucs van Plato heb, dan is niet de minst geraffineerde deze,
dat hij zijn kaarten open op tafel legt en juist daardoor zijn ware bedoelingen en die
van de meester verbergt. Alsof Plato van die andere, niet minder wijsgerige P-auteur
toen al het verhaal De gestolen brief gelezen had. Wat Plato zijn lezers onthouden
wil, verbergt hij door zijn eerlijkheid én pathos. Zo doet de soms bijna zinderende
nauwgezetheid waarmee de sterfdag verslagen wordt vergeten dat Plato
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die dag zelf door koorts verhinderd was (noem het schoolziek) en een ander als
ooggetuige opvoert.
De duivel, in dit geval Plato, zit in de details. Een voorbeeld. Manmoedig zegt
Sokrates: geef hier die beker, en blijmoedig, zonder te verbleken of zijn gelaat te
vertrekken, maar met zijn gewone vaste blik keek hij de man (de gifmenger) aan en
zei: ‘Wat denkt ge, zal ik van deze drank iets plengen voor een of andere godheid?
Kan dat of niet?’ Dit is natuurlijk je reinste godslastering, het idee alleen al: de goden
gif offeren. De man antwoordt: ‘Sokrates, wij maken maar zoveel klaar als wij denken
dat nodig is’. ‘Dat snap ik,’ zegt Sokrates lakoniek. De gifmenger heeft geen druppel
teveel gemengd, net genoeg voor een man van zijn gewicht, leeftijd en lengte. Even
zuinig is het idee om de goden op een plengoffer van een paar druppels dollekervel
te tracteren. De auteur speculeert erop dat de lezer een voorval van enkele uren
terug vergeten is. Net als het gesprek over de onsterfelijkheid van de ziel goed op
dreef komt, zegt Sokrates dat ze even naar Krito moeten luisteren, want die schijnt
al de hele tijd iets op z'n lever te hebben. Krito is een beetje de Sancho Panza van
Sokrates, dorpsgenoot en zaakjesman, hij beheert Sokrates' financiën, en als
wereldling neemt hij niet aan de filosofische discussies deel of alleen als mikpunt
van spot, zoals hier. Krito geeft zijn vriend een waarschuwing van de bewaker door,
dat hij niet zoveel moet praten, want van al dat praten raakt een mens verhit en dat
belemmert de werking van het gif. Laat de man zich met zijn eigen zaken bemoeien,
zegt Sokrates, dan moet hij maar voor voldoende gif zorgen zodat ik er desnoods
twee of drie bekers van kan drinken. In het vuur van het gesprek is hij even zijn
gebruikelijke zuinigheid vergeten.
Details zeggen alleen maar iets als men het geheel kent. Om bepaalde overgangen
in de sterfscène te begrijpen moet de lezer weten dat de drie dialogen vertraagde
opnamen uit een vervolgverhaal zijn. Het verslag van Sokrates' einde staat in het
teken van een heel leven én van de Griekse politieke geschiedenis van die tijd, om
over de filosofiege-schiedenis waarin het einde van Sokrates een definitieve cesuur
zou hebben betekend maar te zwijgen. Voor wat de politieke aspecten betreft verwijs
ik naar het schotschrift van de Amerikaanse tegellichter I.F. Stone die het op z'n
zeventigste de moeite waard vond nog enkele raadsels rond het proces van zijn
leeftijdgenoot Sokrates te ontrafelen. Altijd is wat schamper gedaan over een van
de tegen Sokrates ingebrachte beschuldigingen, als zou hij de jeugd verpest hebben.
Stone herinnert eraan dat een van zijn leerlingen, Kritias, een van de wreedste
dictatoren van Athene was geworden, die deel uitmaakte van de dictatuur van de
Dertig Tirannen. Met zijn antidemocratische gedachten had
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Sokrates van de intelligente Kritias een dictator gemaakt die Athene tot kort vóór
het proces tegen Sokrates terroriseerde. Toch wordt Kritias niet eens in de Apologie
genoemd, Kritias was dan ook een neef van Plato, maar deze vertelt evenmin dat
de gezagsgetrouwe Sokrates er geen been in zag zonder morren de hele dictatuur
in de stad te blijven. Stone had ook nog Thomas Hobbes kunnen noemen die voor
zijn protofascistische theorie van de absolute staatsmacht inspiratie vond in de
Wetten van Plato, en waren Athene's wetten niet bedacht door Sokrates? Het lag
voor de hand dat in het proces de vraag hoe hij zich tijdens de dictatuur gedragen
had niet ter sprake kwam, want de dictatuur van de Dertig was die van de aristocratie,
waartoe Plato en Kritias én de aanklagers en rechters behoorden. In dat verband
beroept Stone zich op Xenophon die een niet bij naam genoemde aanklager citeert,
een van de weinigen die een andere mening waren toegedaan. Nu was Xenophon
ook geen toonbeeld van democratische gezindheid, maar terecht zegt Stone dat
Xenophon veel onthult van wat Plato verbergt. Op zijn beurt betrapt Stone de
wijsgeer-veldheer weer op weglatingen en verdraaiingen. Stone deed eenvoudig
wat in zulke gevallen vaak wordt nagelaten: hij nam gewoon de passages waarnaar
verwezen werd, in dit geval Homeros, voor de Grieken toen hún Heilige Schrift, erbij
en las ze in hun context. Ik heb Xenophon ook geraadpleegd, diens Memorabilia,
onder die titel wordt meestal naar Xenophons Apomnèmoneumata verwezen,
Herinneringen aan Sokrates, niet te verwarren met Xenophons Apologie van
Sokrates. Deze korte tekst is, misschien alleen vanwege de titel, voor een plagiaat
van Plato versleten, ik zou eerder van een paralleltekst willen spreken, of een
paratekst, maar daarover later - eerst Plato's verslag. Besluit Xenophon immers niet
zijn Herinneringen met de zin: Wanneer iemand een andere mening is toegedaan,
laat hem het karakter van Sokrates met anderen vergelijken en dan zijn oordeel
vellen. Waarvan akte, zou Krito zeggen.

Sokrates hoort tegenstemmen
In 399 a.D. stond Sokrates terecht voor godslastering, hij werd ervan beschuldigd
dat hij niet in de goden van de staat geloofde maar in andere nieuwe goddelijke
wezens (demonen), dat hij zich niet aan de wetten hield en ook nog de jeugd bedierf.
Na geweigerd te hebben vrijwillig in ballingschap te gaan, verdedigde hij zich tegen
deze aantijgingen voor een jury van 501 leden, onder wie ettelijke vrienden en
leerlingen. Naar schatting moet hij ongeveer een uur aan het woord zijn geweest.
Hij verontschuldigt zich bij voorbaat voor zijn wijdlopigheid door aan te voeren dat
hij onbekend met de mores van de rechtspraak niet anders zal praten dan hij
gewoonlijk doet, dat wil dus kennelijk zeggen: met
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veel omhaal van woorden, kronkelredeneringen, vergelijkingen en verhalen. Na zijn
verdediging spreekt de jury het ‘schuldig’ uit en wordt door de aanklagers tegen
hem de doodstraf geëist. Omdat de aangeklaagde een tegeneis mag indienen,
houdt Sokrates nog een praatje en daar neemt hij nog eens een half uur de tijd voor.
Het is waar, hij heeft in zijn leven nagelaten te doen wat anderen voortdurend doen,
geld verdienen, carrière maken en openbare posities bekleden, daar staat tegenover
dat hij gevraagd en ongevraagd iedereen van advies diende en alle tijd vond om
anderen te vermaken. De lengte van zijn spreektijd was hiervan het bewijs. Als hij
één eis zou mogen stellen, lag het eerder voor de hand als causeur vrijgesteld en
net als Olympische sportkampioenen voor de rest van zijn leven op kosten van de
staat in het raadhuis gespijzigd te worden. Het paard Athene zou de horzel die het
geweten van de stad wakker hield, de kwaadvlieg Sokrates, nog wel missen,
waarschuwde hij. Die brutaliteit kostte hem de kop, want was de stemming na de
eerste rede nog 281 vóór het doodvonnis en 220 tegen, na zijn slotpleidooi waren
er van de tegenstemmer nog maar 140 over.
Van de beschuldiging dat hij niet in de goden geloofde maar alleen in demonen,
had de filosoof zich met een jantje-van-leiden afgemaakt. Wie die demonen dan
wel waren? Verdorven kinderen van de goden, bastaards? En men beschuldigde
hem ervan niet in de goden te geloven maar wel aan het bestaan van kinderen van
de goden?! Dat was alsof je zei dat je in de kinderen van paarden en ezels geloofde,
dus in muilezels, maar niet aan paarden en ezels! Even had hij met zijn sofisme de
lachers op zijn hand, even, tot ze in de gaten hadden dat zijn o zo overtuigende
vergelijking nog godlasterlijker was. Een enkeling besefte dat ze dubbel gepakt
werden, want even daarvoor had Sokrates de stad met een paard vergeleken - of
een muilezel - en zichzelf met een horzel. Over de demonen zwijgt Sokrates verder,
heel verstandig, toch speelt één demon een speciale rol, een gastrol. Want dat er
een demon in het spel is, wordt kort na de passage over de muilezels door Sokrates
zelf verteld, voor de voltallige rechtbank alsof het een publieke belijdenis is.
Wat heeft hem ertoe gebracht zijn persoonlijke zaken te verwaarlozen en zich
voortdurend met andermans zaken te bemoeien? De reden is, zegt Sokrates, en
hij heeft het al vaker verteld, voegt hij eraan toe, dat hem iets goddelijks of demonisch
overkomt: een stem die telkens wanneer zij zich laat horen, hem iets wat hij wil doen
afraadt; nooit heeft ze hem iets aangeraden. Al van jongsaf spreekt in hem een
stem, de daimonion, en houdt hem af van wat hij van plan is te doen. Die stem heeft
hem er onder meer van weerhouden de politiek in te gaan. Dat is toch interessant,
uit Sokrates eigen mond te horen dat hij dingen
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die hij zogenaamd uit principe naliet, wel degelijk had willen doen. Beslissend wordt
dan of Sokrates de goddelijke influistering, zijn demon, als een vreemde of een
eigen kracht zag. Het is zelfs niet op te maken uit een opmerking aan het eind van
het proces wanneer hij zich erover verbaast dat de stem zich uitgerekend die dag
niet laat horen, waaruit hij afleidt dat wat hem nu is overkomen iets goeds moet zijn,
en diegenen onder ons die de dood als een verschrikking beschouwen, hebben het
dus bij het verkeerde eind. En als hij een lofzang op de dood annheft, is hij weer
niet te stuiten. Maar nu is het tijd om heen te gaan. Aan mij de dood, aan u het leven.
Wie van ons een beter lot tegemoet gaat, is voor ieder een vraag en voor de goden
een weet.

Kieren
Als Sokrates in de Apologie luide kond deed van zijn zwakke stee - als ik voor mezelf
spreek is het een ander die in mijn naam spreekt, de demon - komt er in de derde
dialoog, Phaidon, speling in Sokrates' systeem, in het bouwsel dat hij rond zijn
persoon heeft opgetrokken, een kier in de façade waardoor niet alleen een tweede
stem maar nu ook een andere persoon zichtbaar wordt. En bij die ene kier zal het
niet blijven, tot de opening groot genoeg is dat een mens erdoor kan ontsnapppen.
Het gaat hier om passages uit Phaidon. Snel even de regie-aanwijzingen. Phaido,
een leerling die bij de sterfscène aanwezig is geweest, vertelt op weg naar huis,
enige tijd later, aan een vriend bij wie hij onderweg logeert, hoe en met wie Sokrates
zijn laatste levensdag in de gevangenis doorbracht en welke gesprekken er toen
zijn gevoerd. De voornaamste gespreksgenoten zijn twee mannen van buiten Athene,
Simmias en Kebes; en verder speelt, zo zal blijken, vriend Kriton, een sleutelrol.
Al meteen in het begin stelt Sokrates zelf het onderwerp zelfmoord aan de orde.
Een ware filosoof, zo stelt hij, oefent zijn leven lang op het sterven maar mag zich
die weldaad niet zelf bewijzen, ‘want dat wordt niet juist geacht’, daarvoor moet hij
op de hand van een ander wachten. Waarom zelfmoord niet mag, vragen Kebes
en Simmias natuurlijk. Sokrates beroept zich op de traditie als autoriteit: volgens de
mysteriën leven de mensen in een soort gevangenschap met de goden als bewakers
en een verstandig mens weet dat hij degene die voor hem zorgt niet mag ontvluchten,
zomin als een slaaf zijn meester. Degene die in opstand komt tegen de dood houdt
niet van de wijsheid, zegt Sokrates, maar van het lichaam. Curieus, in de gevangenis
zittend noemt Sokrates de hele wereld een gevangenis, en zijn lichaam is bovendien
de gevangenis van de ziel. Des te groter de kwelling als de gevangene
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zichzelf voorhoudt dat ontvluchten niet geoorloofd is. Of is hij toch bang voor buiten?
Want waarom is de wijsgeer in tegenstelling tot andere stervelingen niet bang voor
de dood? Omdat de filosoof levenslang studeert aan de academie van de dood,
zegt Sokrates; hij zal pas slagen wanneer hij voldoende gelóóft in het voortbestaan
van de ziel. En weer beroept Sokrates zich op een autoriteit, in dit geval ‘een oude,
nog niet vergeten leer’ die zegt dat de zielen naar een andere wereld gaan en hier
weer terugkeren, uit de doden geboren.
Een uur of twee redetwisten ze over de onsterfelijkheid van de ziel, voor en na
het ondermaanse. Waarom Sokrates er op een gegeven moment genoeg van heeft,
is niet direct duidelijk. Misschien is hij zich maar al te goed bewust dat hij als een
hamster in een molentjesredenering rondloopt, draaiend op de veronderstelling dat
er een ziel bestaat; daar staat of valt het hele betoog mee, de ziel staat buiten kijf.
Van het changement maakt Plato handig gebruik om te doen alsof de (doorgestoken)
kaarten stevig worden geschud. Weinig had het gescheeld of alle aanwezigen
dachten dat ze het levensraadsel eens en voor altijd hadden opgelost, opeens komt
alles op losse schroeven te staan. Van de weeromstuit brengt de verteller zichzelf
in beeld als om zijn toehoorders te bewijzen dat er niks verzonnen is. Hij, Phaido,
had op een bankje naast het bed van Sokrates gezeten en de wijsgeer had hem
door zijn haar gestreken. Phaido kan er nog niet over uit: iedereen in rep en roer,
want wat de meester met een hand geeft, een onsterfelijke ziel, neemt hij met de
andere weer terug, geen doodsangst mits je gelóóft dat die ziel het eeuwige leven
heeft. Dan heb je een echt probleem en zit de meester doodkalm in je nek te
krieuwelen en vlechtjes in je haar te maken. De meesterdenker gaat ook nog een
wedje met je aan. Als het bewijs van de onsterfelijke ziel sterft en niet meer tot leven
te brengen is, zegt Sokrates, zal ik vandaag nog mijn haren afknippen en jij morgen
de jouwe. Phaido vreest voor zijn lokken.
Plato helpt Sokrates en zichzelf uit de verlegenheid door een staaltje retoriek
vermomd als taalkritiek. We moeten één gevaar vermijden, waarschuwt Sokrates,
te weten dat we geen woordenhaters worden, want als er misantropen zijn of
mensenhaters, dan zijn er ook misologisten of ideeënhaters, en beiden hebben
dezelfde oorsprong. Mensenhaat ontstaat door een te groot vertrouwen in de mens,
de teleurstelling wordt dan veroorzaakt door gebrek aan mensenkennis. Net zo voelt
iemand zich bedrogen als hij op de waarheid vertrouwt zonder de vereiste kennis
van dialectiek en achteraf vindt dat een redenering niet klopt; en als hij nog een
paar keer bedrogen uitkomt, gelooft hij nergens meer in en begint woorden te haten.
Je zou denken dat Sokrates hier waarschuwt tegen het geloof in woorden, vooral
in grote woorden,
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dat is niet zo, bijna integendeel, hij pleit alleen voor realisme of scepticisme. Het
kan nog erger, blijkt vervolgens als de monoloog een merkwaardige wending neemt.
Ter verontschuldiging zegt Sokrates dat hij zich niet als een filosoof heeft gedragen,
omdat hij per se het debat wilde winnen. Daarom was hij er vooral op uit, tegen
beter weten in, zichzelf te overtuigen, meer nog dan de toehoorders. Geen groter
bedrog dan zelfbedrog had de man van het ‘Ken u zelf’ kunnen zeggen, in plaats
daarvan maakt hij een geintje: Want als waar is wat ik zeg, doe ik er verstandig aan
erin te geloven, maar als er na de dood niets is, zal ik in de korte tijd die mij rest
tenminste mijn vrienden mijn lamentaties bespaard hebben, en mijn onwetendheid
zal niet veel schade aanrichten omdat zij weldra mét mij in het niets oplost.
Meteen maakt Sokrates aanstalten de discussie opnieuw te beginnen om andere
bewijzen voor de onsterfelijkheid van de ziel te leveren en zichzelf zielerust te
verschaffen. Niet toevallig is hij de draad kwijt en moet hij de anderen vragen waar
ze gebleven waren. Al betekent praten voor hem niet zoals voor Sheherazade uitstel
van executie, als Sokrates één ding met zijn niet eindigende betogen bewijst is het
dat praten voor hem leven is, en leven praten. Praatziekte wordt zelfs een zaak van
1
leven en dood; de loquomanie geen lust meer maar kwelling.
Zolang Sokrates tijd van leven heeft of krijgt, neemt hij al die tijd om te praten,
bewijzen te leveren en zichzelf tegen te spreken. Zelfs zijn laatste snik zal een lesje
zijn. Tegen Simmias en Kebes zegt Sokrates ergens: toen ik nog jong was en nog
in volle ernst over de dood oreerde, had ik met een heel leven voor me geen recht
van spreken, maar het doodvonnis geeft mij een vrijbrief en daar maak ik, zoals
jullie horen, volop gebruik van. Ik was vroeg rijp en daarom vroeg rot. Weet je
wanneer ik merkte dat ik rijp was? Nee, ik zeg niet volwassen, maar rijp. Dat was
op het moment dat ik besefte dat wat er ook zou gebeuren, ik nooit meer met mijn
mond vol tanden kom te staan. Al ben ik ten einde raad, zoals nu bij voorbeeld mooi hè, zei hij, de eeuwige leraar, dat bij wijze van voorbeeld - dan heb ik altijd
nog woorden over. Weet je waar ik nou zelf zo benieuwd naar ben? Of anderen het
merken wanneer ik precies ga, zoals dat heet: het tijdelijke met het eeuwige
verwissel, want ik zal nog een hele tijd doorpraten, dat geef ik jullie op een briefje zei de man die nooit schreef, heel verstandig want daardoor viel er ook niets tegen
hem te bewijzen. En, ging hij verder, het hoeft niet per se onzin te zijn wat ik uitkraam,
ook geen gelal of sjieker:

1

De Duitse filosoof Johann Georg Hamann schrijft in zijn Sokratische Denkwürdigkeiten
(Amsterdam, 1759) snerend: Sokrates schijnt over zijn onwetendheid evenveel gepraat te
hebben als een hypochondrist over zijn ingebeelde ziekte.
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echolalie. Hoe ik dat weet? Omdat ik al eens een generale repetitie heb gehouden.
Ik heb er altijd al de pest aan gehad dat je in het leven zelfs de belangrijke dingen
niet eerst een keer kunt oefenen.
Dit was een oefening, al overkwam het mij eerder dan dat het volgens plan
gebeurde - er was toch 'n soort regisseur of souffleur in het spel. Ik lag in bed, vroeg
in de ochtend, niet alleen, naast mij lag een vrouw, niet die altijd in mijn droom
2
verschijnt, zoals ik jullie verteld heb . Het zal wel Xantippe geweest zijn, jullie kennen
haar dus weten jullie dat je haar niet van morbiditeit kunt verdenken. Het was dan
ook oprechte verbazing toen zij vaststelde dat het bed op z'n grondvesten stond te
schudden. Zij vroeg: ben jij dat? Schudt het bed door jou? Wat ben je aan het doen?
Niks, zei ik, ik doe niets, maar mijn soma schudt als een stationair draaiende tractor.
Mijn hart bonkt op dubbele snelheid en het bed schudt met mij mee, dat is alles. En
opeens trilde het bed niet meer en ook mijn soma viel stil. Wat 'n rust, zei zij. Ja,
zeg ik, het hart staat stil, geloof ik, ik voel geen slag meer in mijn pols, links niet en
rechts ook niet, vreemd, en toch ben ik niet dood, want ik praat gewoon door, zoals
je hoort, en ik denk ook gewoon verder. Na een minuut of vijf, een eeuwigheid later,
sloeg het weer aan, het hart, rustig, in een normaal tempo, geen tractor meer maar
3
een personenwagen.
Over doorpraten gesproken, na de eerste kier, die even uitzicht bood op een bijna
nihilistische afgrond maar die Plato nog listig wist te dichten, volgt een scène die
zonder meer een herhalingsoefening mag heten. Alle weten is herinnering, had
Sokrates in de eerste (agonische) gespreksronde gezegd. Dan begint de overgang
naar de tweede ronde nogal verdacht want Sokrates is even de draad kwijt. ‘Laten
we verder gaan, zei hij. Brengt mij eerst in herinnering wat gij gezegd hebt, voor het
geval mijn geheugen mij in de steek laat.’ En daar gaat hij weer, over van alles en
nog wat, harmonie, ziel en lichaam, hemel en aarde,

2

3

Om precies te zijn, vertelde Sokrates de droom aan Krito, op de ochtend van de dag waarop
het Schip werd terugverwacht. Jaarlijks voer een staatsschip naar de Apollofeesten op Delos
en zolang het niet terug was mocht in Athene geen doodvonnis worden voltrokken, reden
waarom Sokrates al een maand op zijn dood zat te wachten. Krito bezocht zijn vriend in de
gevangenis om hem over te halen alsnog te vluchten. Sokrates zegt dan dat hij niet verwacht
dat het schip die dag zal komen omdat hij gedroomd heeft dat een mooie en rijzige vrouw op
hem toekwam, in een wit kleed, en hem zei: Sokrates, na drie dagen zult ge Phtia bereiken
en zijn vruchtbare velden.
Plato had in het Symposion bij monde van Alcibiades verwezen naar de keer dat Sokrates
in het leger was en midden in de winter, misschien verdiept in een idee, rechtop in het veld
stond, stokstijf en zo een etmaal later daar nog stond. Dat kon men nog afdoen als een geval
van catalepsie of catatonie; de hartstilstand waar hij levendig getuige van was, noemde
Sokrates terecht een generale repetitie als voorproefje van de nu op handen zijnde verhuizing.
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causaliteit en de drie wegen die de zielen na de dood onder de aarde begaan - zo
rekt hij het gesprek nog eens anderhalf uur; z'n hele gedachtenwereld vat Sokrates
in een notendop samen. En dan opeens weer krak. Urenlang zwiert de oefenmeester,
de ijsmeester, met zijn pupillen over het ijs, dik of dun daar heeft niemand het over;
maar zodra hij laat stilstaan en over het ijs begint, gaat het mis. De illusionist is of
z'n kunstjes of de goedgelovigheid van zijn toeschouwers zat, hij laat zich in zijn
kaart kijken. Daar heb je de tweede kier. En niet toevallig gebruikt de spelbreker
bijna dezelfde woorden als waarmee hij zijn gesprekspartners de vorige keer uit de
droom hielp. ‘Daarom heb ik dit sprookjesverhaal zo lang gerekt.’ Sokrates houdt
dus iedereen voor gek, zichzelf niet uitgezonderd. ‘Mij roept, zou de treurspeldichter
zeggen,’ zegt Sokrates en ontglipt daarmee de kier, die net iets wijder openstaat
dan de eerste keer, ‘mij roept de stem van het lot. Weldra moet ik de gifbeker drinken;
en ik denk dat ik beter eerst een bad kan nemen zodat ik de vrouwen het vervelende
karwei bespaar om als ik dood ben mijn lichaam te wassen.’

De verzoeking van Sokrates
Eindelijk komt vriend Krito aan de beurt. Plato vertelt niet hoe perplex de geleerde
vrienden en leerlingen geweest moeten zijn toen de meester hun andermaal onder
de neus wreef dat het allemaal praatjes voor de vaak waren, alles wat ze over de
grote dingen des levens hadden beweerd. Zolang je in je eigen woorden gelooft, is
de wereld in orde. Bij de vorige ronde was geloof in het hogere en de ziel conditio
sine qua non, en gaf Sokrates te kennen dat het geloof een kwestie van willen was.
Nu zwakt hij dat zelfs af: och, zolang je maar in je eigen woorden gelooft. En om
het hele dispuut over lichaam en ziel in het belachelijke te trekken, begint Sokrates
sullo Krito te dollen. Wijselijk heeft deze al die tijd gezwegen. Zoals steeds is hij de
man die aan praktische zaken denkt. Hoe wilt u begraven worden? vraagt hij snel.
‘Zoals je wilt,’ zegt Sokrates, áls je me tenminste kunt vangen en ik je niet ontglip.’
En tegenover de anderen steekt hij de draak met Krito, omdat die wereldling niet in
de gaten heeft dat de eigenlijke Sokrates de man is die praat en niet die andere die
straks voor lijk zal liggen. ‘Weet, mijn beste Krito, zich verkeerd uitdrukken is niet
zomaar een fout, ze brengt ook schade toe aan de ziel.’ Bij het woord ‘ziel’ zal Krito
inmiddels het zijne gedacht hebben, maar wat? Daarnaar blijft het gissen net zoals
naar datgene wat zich in de dialoog van Plato vervolgens achter de schermen
afspeelt. Sokrates staat op en gaat een kamer in om zich te wassen, maar hij gaat
niet alleen: Krito volgde hem en verzocht ons te wachten.
Voor de goede orde herinner ik er hier nog even aan dat Plato zelf er
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die dag niet bij was en dat ook de jongeman die hij de scène laat navertellen, niet
gezien heeft wat zich achter de deur van de badkamer heeft afgespeeld. En Krito
krijgt van de schrijver de kans niet zijn verhaal te doen. Wat gebeurt hier? De schrijver
houdt iets achter of weet het zelf niet.
Voor een oplossing ben ik bij Xenophon te rade gegaan. Op het eerste gezicht
geeft deze vrijwel dezelfde lezing van Sokrates' einde als Plato. Het is waar,
Xenophon gebruikt ongeveer dezelfde zinnen en laat iedereen hetzelfde zeggen,
alleen de volgorde is anders, alsof de scène verrekt is, uit zijn verband. Ook bij Plato
blijven de twee een hele poos weg, dat moet wel want daarna gaat de zon al onder
en de spirituele gesprekken hebben, schat ik, een uur of vier geduurd. Volgens
Plato's zegsman stuurt Sokrates onmiddellijk nadat hij in bad is geweest zijn twee
vrouwen en drie kinderen weg en voegt hij zich bij de mannenbroeders zonder
verder nog veel te zeggen. Plato raffelt het allemaal in één pagina af, het is 'm
kennelijk te banaal, zelfs de verzoeking waaraan Krito zijn vriend, zij het wat
halfslachtig, blootstelt. Sokrates wil nog maar één ding, de dodendrank, en wel zo
rap mogelijk, maar de levensgenieter Krito maakt hem erop attent dat de zon nog
boven de bergen staat. Bovendien, zegt de wereldling, ‘weet ik dat ook anderen het
gif pas heel laat gedronken hebben, nadat ze nog een galgemaal genoten hadden
en sommigen zelfs met hun geliefden waren samengeweest, althans degenen die
daar toevallig naar verlangden.’ De laatste toevoeging is een beetje komisch, maar
dat kan aan de vertaling liggen want juist deze passage is bij elke vertaler anders.
Wat bij de een seks is noemt de ander zinnelijk genot, bij de een heeft de gevangene
gemeenschap met geliefden, bij de ander bedrijven veroordeelden in de dodencel
de liefde met een vrouw die ze voor de gelegenheid hadden uitgekozen (P.C.
Boutens: ‘en enkelen zelfs na liefdesgemeenschap met wie zij op dat ogenblik
begeeren.’) Afgezien van de manier waarop Krito hem dat voorstelt, is het een
regelrechte verzoeking, als om de meester op de proef te stellen. Vast en zeker met
4
de beste bedoelingen, o ja, Krito hoefde geen hypocriet te zijn om Kritonist in hart
en nieren te zijn.

4

Kritonisme, zie Critonisme.
Critonisme (kritonisme) (o), bemoeizorg, goedbedoelde maar ongewenste hulp, in het
bijzonder bij het laatste afscheid; helpende hand veelal uitgestoken door een persoon die
zich de beste zoniet enige vriend van de vertrekker noemt. De term verwijst naar Krito, de
Atheense zaakjesman die deelnam aan het gezelschap van vrienden, leerlingen, getrouwen
en andere naasten dat in afwachting van de bereiding van de gifbeker Sokrates afleidde met
filosofische gesprekken, speculaties en verhalen. Krito is vooral bekend geworden door de
laatste verstaanbare zin van de wijsgeer: ‘Krito, vergeet niet dat wij nog een haan schuldig
zijn aan Asklepios.’ - Niet te verwarren met cretinisme (dat zo goed rijmt op pessimisme en
fundamentalisme).
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Hier zit de martelaar van de filosofie, bereid voor een idee en een to principe te
sterven, in de wetenschap dat ook als de ziel niet bestaat of sterfelijk is en zometeen
met hem verdwijnt, zijn leven in legendes vereeuwigd zal worden, beter tegen de
tand des tijds opgewassen dan welk stenen beeld ook. Sloterdijk noemt het zelfs
de ‘oerscène van de “westerse” filosofie’. Als je dat beseft, en Sokrates dacht in die
termen, dan ga je toch niet een beetje schransen en sjansen, buffelen en bikkelen,
klieren en kieren! Sokrates haalt dan ook zijn neus op voor Krito's verleiding: ‘Het
is begrijpelijk dat iemand zich zo gedraagt wanneer hij meent door het moment van
de dood uit te stellen iets te winnen; even begrijpelijk is het dat ik precies het
tegenovergestelde doe, want door overdreven aan het leven te hechten zou ik
pathetisch worden en in één ogenblik alles ontkennen wat ik altijd heb verdedigd.’
Sokrates was alles aan zijn imago gelegen; dat beloofde immers bestendiger te zijn
dan de ziel. Veel moeite deed Krito ook niet, want al bij die woorden van Sokrates
gaf hij zijn slaaf een teken om de gifmenger te roepen.
Plato bereidt Sokrates eeen waardig einde. Alle kieren waardoor in de woorden
van Sokrates een glimp van het niets opflitste zijn keurig gedicht; van twijfel geen
spoor, spot en sarcasme zijn met vrouwen en kinderen de deur uitgezet of met het
badwater weggespoeld. De grote geest drinkt zonder te verpinken de gifbeker leeg
en volgt zonder mankeren de voorschriften van de gifmenger op: wandelt eerst rond
tot zijn dijen zwaar worden, gaat liggen en steekt zijn benen de lucht in om aan de
nabestaanden te tonen dat ze koud en stijf worden; het gif kruipt op naar het hart
terwijl hij achter het kleed dat hij over zijn gezicht getrokken heeft, schijnbaar om
anderen de aanblik ervan te besparen, een klinkende slotzin bedenkt, bij voorkeur
een raadsel, en op de vraag van Krito of hij nog echt iets te zeggen heeft, geeft hij
geen antwoord meer. Een passend einde, daar is maar één woord voor: waardig.
Plato houdt zich goed al kan hij het niet laten, zijn collega's die wel aanwezig waren
als huilebalken af te schilderen, die de hele scène beleven als door een mist van
tranen, wat Sokrates nog de verzuchting doet slaken dat hij om dit soort
onaangename scènes te vermijden vrouwen en kinderen had weggestuurd. Plato
laat Phaido zeggen: ‘Bij mij vloeiden mijns ondanks de tranen in stromen, zodat ik
mijn gezicht omhulde en weende, niet om hem, maar om mijn eigen lot, dat ik van
zulke een vriend beroofd was.’ De aanstaanden bewenen hun eigen lot, alle
betrokkenen zijn met zichzelf bezig en Plato laat dat op toneel zien door iedereen
iets voor het gezicht te laten houden. Door een floers van tranen ziet men niet veel,
de meesten hebben ook nog iets voor hun gezicht en de sleutelscène speelt zich
af achter gesloten deuren. Daar steekt meer achter.
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Natte cel
Het gaat om de volgorde. Door de sleutel te verwisselen zet Xenophon de hele
vertoning op z'n kop, en de zielsverhuizing wordt een farce. Bij Plato stuurt Sokrates
zijn familie pas op de valreep weg, bij Xenophon gebeurt dat veel eerder, al vóór
de tweede discussie over de onsterfelijkheid van de ziel, zodat de vrouwen hem
niet eens meer kónden wassen. Als Krito vraagt hoe hij begraven wil worden, drijft
de filosoof ook wel de spot met hem maar het is meer zelfspot. Waar maak je je
druk over, zegt hij, en maakt dan, na zichzelf gesplitst te hebben in de een en de
ander, geest en lichaam, die Krito met elkaar verwisselde, een flauwe grap: wie een
graf graaft voor een ander... Xenophon voegt op deze plaats een passage in die
Plato een beetje gemorst heeft in de aanloop van wat ik de herhalingsoefening
noemde, de tweede ronde over de onsterfelijke ziel. In de versie van Xenophon
komt het lichaam er veel minder bekaaid af, en worden de rollen zelfs omgekeerd:
‘De intrede van de ziel in een menselijk lichaam was als een ziekte, het begin van
ontbinding, en eindigt na een hoop moeite en ellende in de zogenaamde dood. Wie
garandeert dat de ziel, gesteld dat ze het overleeft, dat avontuur nog eens opnieuw
begint, laat staan over wenst te doen met dezelfde persoon? Als je geen dwaas
bent, mag je bij het naderen van de dood terecht het ergste vrezen, tenzij je tegen
beter weten in gelooft. Wie in een voortzetting gelooft doet niet anders dan wat hij
zijn hele leven al heeft gedaan, geloven in de dag van morgen, er blindelings op
vertrouwen dat als je uit Athene naar Volos vertrekt Volos er inderdaad zal zijn
wanneer je daar aankomt. Komaan, vrienden, hoe pessimistisch wij in ons binnenste
ook zijn, ons lichaam is onze huisoptimist, tegen beter weten in, in weerwil van ons
zelf. Vreselijk toch, deze bio-hoop die een mens nooit verlaat, intrinsiek verbonden
met zijn lichaam, die ander waar hij zich in beweegt, bron van vreugde maar ook
van de grootste schande. Wat vind jij daar nou van, Krito?’
Krito vond daar van alles van, hij beschikte alleen niet over het retorisch instrument
om een passend deuntje ten beste te geven. Bovendien wantrouwde hij alles met
bio ervoor. Krito zit niet om een antwoord verlegen maar om de juiste woorden. Van
armoe probeert hij daarom Sokrates tot uitstel te bewegen, bij wijze van uitvlucht
voor zijn vriend én voor zichzelf. Op die plaats krijgt de opmerking van Sokrates
over het onjuiste woord ook een andere betekenis. Wie zal Krito begraven? Het
lichaam dat het ene leven heeft geleid of het andere leven, misschien zelfs wel de
andere levens, in het meervoud, die mogelijk waren maar door het ene reële
gedoemd waren virtueel te blijven, als het ware door de geboorte van de een
geaborteerd. Uiteraard zei Sokrates het niet zo, maar wel ongeveer, vandaar de
opmerking: Pas op je woorden, een on-
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juiste benaming is niet alleen een verkeerde formulering maar infecteert ook de ziel.
Bij Plato was ziel al een passe-partout, in de versie van Xenophon is niet de ziel in
het lichaam gevangen maar is ze een soort kanker, in elk geval iets heel ongezonds.
Xenophon suggereert dat Krito Sokrates als zijn schaduw gevolgd is; hij zal dat
overdrachtelijk bedoeld hebben; Sokrates was geen Peter Schlemihl. Sokrates was
zijn eigen voorbeeld geworden, zelfs zonder publiek leefde hij zijn beeld na.
Waarschijnlijk is dat Sokrates zijn oude vriend door en door kende en wist dat deze
mee zou gaan, overal heen, in alles. De term kritonisme had Sokrates zelf bedacht
kunnen hebben. Nu zaten ze met z'n tweetjes in de badcel, misschien hadden ze
het hele badhuis voor zich alleen. Geen openbare ruimte zonder graffiti, hier krassen
in de mortel, van nagels of gespen. Sokrates wijst grijnzend op een paar namen
met een X ertussen. Staan er bekenden tussen? In een gevangenis is ook de
badkamer een cel, een natte cel. Nieuwlichters hadden er de naam plezierkamer
voor bedacht, oorspronkelijk korte extra-pauzes voor werkers om even naar plaatjes
te kijken en hun zinnen te verzetten; het woord beklijfde niet. Mooi, zegt de oude
heer bij de zin: de heer bewake al onze in- en uitgangen. Moet heer niet met een
hoofdletter? vraagt de halve analfabeet. Liever In en Uit, kaatst de ander.
Waarom hij niet op Krito's voorstel in heeft willen gaan - het er nog één keer van
nemen? Het zou niet gunstig voor zijn reputatie geweest zijn. Op zich had het goed
in het beeld gepast, 'n grande bouffe à la grecque, maar niet als je stijf en strak
volhoudt dat niets je aan dit troosteloze leven bindt. Nu hij met zijn oude makker
alleen is, geeft de heilige Sokrates toe dat hij uitstel gewoon niet meer verdraagt,
uitstel van executie betekent, nu het einde nabij was, ook verlenging van angst. Het
liedje van verlangen wordt overstemd door fluiten in de donkere kamer. Was Sokrates
opeens zo eerlijk? Dat niet, maar Krito voelde onder het oude vel de slappe spieren
trillen en trekken. Stinken deed het ook. Een reden temeer om het secreet in te
duiken. En schaamte niet te vergeten. Maar vooral pijn - ja, Krito zag het: het niets
was voor de denker een verlokkende opening geweest, geweest ja, Niets met een
grote N en puntbaardje, hij was er geil op, maar nu zat hij knijp. Bij de gedachte aan
stikken stikte hij al, bij het idee hartkramp kromp hij. Uit het hart zijn de uitgangen
van het leven, was dat niet een slagzin van hem zelf. Gedicteerd? O al die vlijtige
afschrijvers, notulanten, griffiers en studenten om hem heen die smeekten om een
dictaat. O Krito, steunt hij, sta me bij. Maak me nu af. Als een man staat Krito achter
zijn man en over zijn schouder ziet hij in de spiegel aan het uiteinde van de
plezierkamer zijn vriend door een spasme bevangen, in een deli-
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rium praecox happend naar lucht, desondanks blijft hij doen wat hij altijd heeft
gedaan, luidkeelser en geluidlozer: hij praat door of het praat in hem door: Krito,
doe het, ja doe het, eindelijk, hier heb ik naar gesmacht. Of is het de demon van
Sokrates die nu het hoogste woord heeft? Allemaal vragen waar geen exegeet ooit
antwoord op gegeven heeft. Wat zal, als Plato verstek laat gaan en Xenophon zich
zoals steeds van alle kanten dekt, de eenoog voor het sleutelgat raad weten. Maar
met een beetje inlezen valt uit het verslag van Xenophon op te maken wat zich
achter de gesloten deuren heeft afgespeeld. Krito heeft het met eigen ogen gezien,
hoe het gezicht van Sokrates duivelse trekken aannam - en dit gezicht had een witte
neus, dat zag hij ook, ongelogen waar, het sterven was al begonnen, en hoe lang
al? Schalks grijnst de wijsneus zijn perplexe vriend toe. Sokrates werd geen ander,
zoals hij zo vaak gewenst had maar veranderde door als het ware binnenste buiten
te keren, en deze andere Sokrates bekende dat hij hier naartoe geleefd had. De
ware wijsgeer, zo bekent hij in deze separeerkamer, is bezeten van moordlust, alles
5
wil hij vernietigen, om te beginnen zichzelf. Dat is zijn ware drijfveer geweest. Het
duveltje zit in het doosje van Sokrates' hoofd.
En Sokrates praatte zich dood. Alsnog ging hij op Krito's verleiding in, al was het
maar een gestolen uurtje: het ervan nemen, de beest uithangen, met z'n tweeën in
bad, hún plengoffer. De drift, jongen, komt uit de hersenen, die wordt uit deze spons
geperst. Nog weten we niet of die drift - en vaag drong het tot Krito door dat Sokrates
met het woord drift een heel speciale drijfveer op het oog had, eentje die in hem
opgewonden had gezeten en zich nu met ongekende kracht ontrolde, de drang om
kapot te maken wat heel lijkt, om teniet te doen wat hem alsmaar voortbewogen
heeft: zijn korte beentjes, zijn luidruchtige hart, zijn springveren hersenen en zijn
ganzetong niet te vergeten, de glossa, en hij vroeg zich af of deze drift misschien
de verschijningsvorm van de ziel was - wat klonken deze grote woorden hoi in de
cel - of was ze de ziel, en is in werkelijkheid de ziel de vijand van het lichaam - wat
hij vergeten was door het altijd over het lichaam als vijand van de ziel te hebben en wel een vijand, de ziel, die altijd aan het langste eind trekt, vroeg of laat, en hij
Sokrates wilde het vroeg. Zijn ziel had hem op de proef gesteld, liet hem zeventig
lange jaren aan het lijntje spartelen, lokte en ontweek, de rijzige vrouw in het wit,
het wit uit zijn dromen, laat me niet lachen, hikte de filosoof, de vrouw met aan de
lijn

5

Zie Sabina Spielrein, die in 1912 in het Jahrbuch een artikel heeft gepubliceerd, ‘Die
Destruktion als Ursache des Werdens’ (1912), waarin zij de latere theorie van Freud over de
‘doodsdrift’ (1920 in ‘Jenseits des Lustprinzips’ en 1923 in ‘Das Ich und das Es’) punt voor
punt anticipeerde.
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het mopshondje, Sokratesje, roept ze, kom je nou eindelijk bij het baasje? En hij
wist niet meer van ophouden, de platte wijsneus. Hij wist niets anders meer te
bedenken dan de gedichten te reciteren die hij in de gevangenis gemaakt had,
fabels van Aisopos in versvorm, levenslessen op de wijs van een bekende treurzang,
leerzaam en toch artistiek verantwoord, alsof hij echt niks beters te doen had, oog
in oog met de dood.
Iemand heeft een krulstaartje aan deze scène gebreid, een sterk staaltje van apocrief
napraten. Hield Sokrates niet, zo vertelt Plato, zijn soepjurk voor zijn gezicht terwijl
de nastaanden hun ogen dichtdeden of door tranen niets zagen. Xenophon
suggereert het, zegt het natuurlijk niet met evenzoveel woorden: de twee vrienden,
Sokrates en Krito, waren van plaats verwisseld, en geen mens heeft het in de gaten
gehad. Niemand zal het geloven.
We mogen niet vergeten dat we alles wat we van Sokrates weten van Plato hebben
- Xenophon mag hoog springen of laag springen, zijn versie is alleen maar een
voetnoot. Ik heb geopperd dat Plato zijn ware bedoelingen verborg door open kaart
te spelen - een soort open misère, zeg ik er voor de liefhebbers van whisten bij. Wat
de auteur daarmee bereikt is dat de lezer meedoet en bovendien in de waan verkeert
dat hij degene is, misschien wel de enige, die het spel doorziet: de aangekondigde
dood was moord in termijnen. Toen Plato Krito op Sokrates afstuurde om hem op
de valreep tot vluchten te bewegen, kon hij op z'n vingers natellen dat de eigenwijze
man het voorstel resoluut van de hand zou wijzen, welk voorstel dan ook. Had hij
niet eerder geweigerd in ballingschap te gaan? Had hij niet de jury staan jennen en
alle uitwegen die de aanklagers boden ontweken; ze hadden hem maar wat graag
vrijgesproken, als hij toegegeven had, wat dan ook. Ze vroegen hem niet eens te
bewijzen dat hij geen atheïst was, en wat was het eenvoudig geweest openlijk te
belijden dat hij géén valse goden aanbad. Hij koketteerde toch ook met zijn
niet-weten! Nee, meneer moest zijn demon als een papegaai op z'n schouder zetten:
kijk allemaal, hier zit ie, mijn betere ik, hém praat ik na! Plato kende zijn leermeester,
des te beter omdat ook hij een Sokrates onder de leden had. In Sokrates zag hij
dat deel van zichzelf belichaamd - of hij projecteerde in hem zijn andere ik - waar
hij definitief afscheid van wilde nemen. Het zou een hele toer zijn aan dat deel van
Plato dat in de persoon van Sokrates door Athene peripeteerde, een naam te geven.
Ik gok dat Plato die geen nieuwlichter was in Sokrates niet zozeer de oude filosofie
belichaamd heeft gezien als wel de potentiële cynicus, hoewel de opportunist zijn
radicale scep-
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ticisme goed achter gezagsgetrouwheid en godsvrees wist te maskeren. Plato dacht
slim te zijn door Sokrates zichzelf te laten uitschakelen, de wijsgeer zei immers op
alles nee. Om zijn doel te bereiken maakte Plato van de kritische reflectie een
karikatuur door Socrates' kritische houding als een tic af te schilderen, als een
automatisme, zodat kritische reflectie gelijk werd aan een kritische reflex. Zei iemand
ja, dan zei Sokrates automatisch nee. De demon was de nee-zegger die het
inderdaad altijd voor het zeggen had, die hem in alles vóór was, want Sokrates was
‘de andere toeschouwer’, zoals Nietzsche het noemt - de scepticus die voor wat hij
niet begreep geen waardering had, die met zijn kritisch intellect de poëzie
vermoordde - en dus reageerde hij secundair. Daarmee is niet in tegenspraak dat
Plato hem vaak ten tonele voert als flapuit, de man die sneller praatte dan hij kon
denken - en Nietzsche schrijft (in De geboorte van de tragedie) ook dát, terecht
waarschijnlijk, op conto van ‘de demon van Sokrates’.
Het zal niet de eerste keer zijn dat een auteur door een hoofdpersoon die slimmer
is dan hij in de luren wordt gelegd. Zeldzamer is dat wanneer de auteur besluit zijn
personage de wereld uit te helpen - waarbij Plato vergat zich af te vragen: uit welke
wereld - hij daarmee zijn slachtoffer in de kaart speelt. Plato rekende buiten de
waard en die belanghebbende toeschouwer achter de tap was de Sokrates die in
lange termijnen dacht. Dat verklaart waarom hij terwille van zijn eeuwige faam afzag
van onmiddellijk genot en de verzoeking van Krito weerstond. Plato heeft niet in de
gaten gehad dat hij net als de rechtbank, vrienden, collega's en leerlingen, zelfs
boezemvriend Krito, door Sokrates gebruikt werd om op het door hem gewenste
ogenblik uit het leven te stappen. Hij heeft van het kritonisme geprofiteerd door allen
tot handlangers te maken voor de zelfmoord die als een van de stichtelijkste taferelen
de geschiedenis in is gegaan, de evenknie van de kruisdood. Wie zijn leven zo tot
in de puntjes regisseert, eindigt niet met een losse flodder - ik bedoel de rebus van
de haan: Zeg, Kriton, we zijn Asklepios nog een haan schuldig. Vergeet niet hem
die te bezorgen. Ik ga tot slot het raadsel van die haan niet oplossen, ik wijs alleen
op het gemeenzame wij in het zinnetje met z'n gnomische vorm. Hij zegt niet ik,
maar wij - deze grammaticale medeplichtigheid was er een uit de trukendoos van
de retorica, dit wij, in de medische wereld, in het bijzonder de stervensbegeleiding
- o kritonisme - tot op heden een geijkte wisseltruc.
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U.A. Fanthorpe
Alfreds verscheiden
Onze voorvaderen waren goed in doodgaan.
Ze namen er ruim de tijd voor,
Alsof ze het graag deden; correct,
Met oprechte aandacht voor het detail,
Paragrafen toegevoegd aan het testament,
Vergiffenis, biecht, berouw bij de laatste snik
Zoals het hoort door respectabele getuigen
Bijgewoond. Advocaten, geestelijken
Dokters, allemaal kenden ze hun plaats
In de beschaafde pavane van het doodgaan.
Hele huishoudingen kweten zich
Methodisch van hun taak: namen afscheid
In volgorde van belangrijkheid, buitenpersoneel eerst,
Trouwe jachthonden respectvol in de rouw,
Ten slotte de aanstaande weduwe, peinzend
Reeds over een getransformeerde garderobe.
Ze stierven in de huizen,
De bedden van hun geboorte,
Ze stierven waar ze geleefd hadden, tussen
Bekende lakens, begeleid door het obligato
Van vertrouwd gekraak en getik.
Wij die zo anders zijn, wier dierbaren in frisse
Ziekenzalen verdwijnen voor routineuze levensbeëindigingen,
Benijden onze voorvaderen hun plechtig heengaan
Ten onrechte. Niets maakt de ondergang gemakkelijk.
Ze gingen ook verschrikkelijk dood, over
Het familieporselein aan het ontbijt, bloedig
In het kraambed; kuchten zichzelf regelrecht
De kist in; gingen ten onder aan gebroken
Harten en honger. En hoe geresigneerd,
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Ordelijk, kuis, esthetisch het verscheiden van Alfred ook was Spijt en berouw overschaduwden de overlevenden.
Net als wij renden ze uit gewoonte om goed nieuws
Te vertellen aan dode oren; net als wij droomden ze
Van hun kindertijd en van vergiffenis;
En de doden volgden hen net als ze ons doen
Teder door de duisternis,
Maar verdwijnen als wij ons omdraaien en omhoog kijken.

VERTALING: WILLEM VAN TOORN
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Czesław Miłosz
Gedichten
Czesław Miłosz noemde zich voor het eerst ‘oud’ in zijn boek Het land Ulro, een
essay waarin hij, in relatie tot zijn eigen werk, het denken van Swedenborg, Blake
en anderen beschouwt. Dat was in 1979, hij is van 1911 en had toen al een groot
oeuvre op zijn naam staan; hij publiceerde zijn eerste gedichten in 1930. Hem
wachtte echter nog een heel tweede leven. In 1980 kreeg hij de Nobelprijs voor
literatuur, in de jaren tachtig en negentig publiceerde hij veel, niet alleen zeven
bundels poëzie van hoge kwaliteit, maar ook vertalingen en essays. Hij reisde, vanaf
1989 bezocht hij Polen regelmatig, was enige malen in Litouwen, in Szetejnie (waar
hij geboren is) en Wilno (waar hij studeerde). Een paar jaar geleden remigreerde
hij ten slotte naar Polen dat hij begin 1951 was ontvlucht; hij woont nu in Krakau,
nog altijd actief. Zoals hij in zijn laatste bundel, De tweede ruimte, schrijft: ‘Ik hoor
nu te sterven, maar mijn werk is nog steeds niet af.’
Zijn terugkeer op hoge leeftijd naar zijn begin, de plaatsen van de jeugd, het land
van herkomst, verleent zijn poëtische oeuvre een natuurlijke afronding: ‘In de
zomerdageraad rende ik het vogelrumoer in, ik kwam terug, en tussen moment en
moment heb ik mijn werk geschreven.’ Aan deze terugkeer hebben we zijn laatste
drie bundels te danken, gepubliceerd van 1994 tot 2002. En deze terugkeer die een
vervulling is, maakt de poëzie van zijn laatste fase tot een bevestiging van het leven;
verzadigd maar toch weer onverzadigbaar.
Miłosz gelooft; in elk geval kan hij niet aanvaarden dat er na de dood niets zou
zijn (het gaat te ver hier zijn gecompliceerde relatie tot het katholicisme uit te diepen).
Van dat religieus-transcendente perspectief is heel zijn poëzie vanaf de jaren zestig
al doordrenkt. De grens van het leven is in zijn poëzie een betrekkelijke grens; in
de poëzie kan alles worden vereeuwigd; er kan met God en de doden worden
gediscussieerd, de schimmen van het verleden komen er tot leven. In dit perspectief
gezien is bijna alle poëzie van Miłosz' latere jaren met het oog op de dood
geschreven, tegen de vergetelheid, voor het leven. Voor de eeuwigheid. Pas in zijn
laatste bundels begint hij afstand te nemen van zichzelf en de wereld, van het
lichaam, geleidelijk, met tegenzin, niet altijd verzoend, niet vrij van wroeging, op
weg naar de ‘tweede ruimte’, vlak bij de dood, maar hem keer op keer uitstellend.
(G.R.)
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uit Verve omstreken (1991)

Avond
Voor maansopgang is er een moment van lage wolken,
volmaakt onbeweeglijk op de lijn van de zee:
abrikoosachtig doorschijnend met een scherpe krans van as
verdonkert, dooft en koelt het af tot grijzig vermiljoen.
Wie ziet dit? Hij die niet meer weet of hij bestaat.
Hij zet stappen op het strand, hij wil niet vergeten.
Vergeefs! Hij is even onherroepelijk als de wolken.
Longen, lever, seks, dat ben ik niet, is niet van mij.
Maskers, pruiken, cothurnen, kom hier bij mij!
Maak een ander van me, zet mij op een hel toneel,
zodat ik een ogenblik geloven kan dat ik besta!
O hymne, o poëem, o melopee,
zing met mijn mond, verstom je, dan ben ik verloren!
En zo zinkt hij langzaam diep de nacht in,
Oceanus. Niet langer hier gehouden
door zonsopgang of het opgaan van de maan.

Hawaï, 1987
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Deelnemer
Wat is goed? Knoflook. Schapenbout van het spit.
Wijn drinken met uitzicht op de wiegende boten in de baai.
De sterrenhemel in augustus. Uitrusten op een bergtop.
Wat is goed? Zwembad en sauna na een reis van vele mijlen.
Vrijen en slapen in omhelzing terwijl de voeten elkaar raken.
Heldere mist in de vroegte omdat een zonnige dag aanbreekt.
In alles wat wij levenden delen ben ik ondergedompeld.
In mijn lichaam in plaats van anderen deze aarde ervarend,
zwervend, onder de onzekere contouren van kantoortorens? antikerken?
door dalen van altijd mooie, hoewel vergiftigde rivieren.
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uit Op de oever van de rivier (1994)

De zaal
De weg bracht mij rechtstreeks naar het heiligdom
van Notre Dame, hoewel daar geen gotiek was.
De deur in de poort gesloten. Ik koos die opzij uit,
niet van het hoofdgebouw, maar van de linkervleugel,
van helgroen koper, onderaan afbrokkelend.
Ik duwde. En toen openbaarde zich een zaal,
verbazingwekkend uitgestrekt, in een warm licht.
Grote standbeelden van vrouwen-godinnen, zittend
in gedrapeerde gewaden, verleenden de ruimte een ritme.
Mij omvatte een kleur als het binnenste van een paarsbruine bloem,
van reusachtige afmetingen. Ik liep, bevrijd
van zorgen, van gewetenswroeging, angsten.
Ik wist dat ik daar was, hoewel ik er pas heenga.
Ik werd rustig wakker, denkend dat die droom
het antwoord gaf op mijn vaak gestelde vraag:
hoe zit dat met het overschrijden van de laatste drempel?
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In Szetejnie
1
Jij was mijn begin en nu ben ik weer met jou, hier waar ik de vier
windstreken heb leren kennen.
Laag, achter de bomen, de streek van de Rivier, achter mij en de
gebouwen de streek van het Bos, rechts de streek van de Heilige
Voorde, links die van de Smidse en het Veer.
Waar ik ook heb gezworven, over welke continenten ook, altijd hield ik
mijn gezicht gericht naar de Rivier
en onderging de geur en smaak van de doorgebeten wit-rode sappigheid
van de kalmoes,
en hoorde de oude heidense liederen van de oogsters, van het veld
komend wanneer de zon van de warme avonden achter de heuvels
doofde.
In het verwilderde groen zou ik de plaats van het tuinhuisje kunnen
aanwijzen, waar jij me dwong om mijn eerste scheve letters te zetten.
Maar ik probeerde me los te rukken, vluchtte in mijn verstopplaatsen,
want ik wist zeker dat ik het letters schrijven nooit zou leren.
Ik verwachtte echter niet daarnaast deze kennis: dat botten tot stof
vervallen, tientallen jaren verstrijken, maar de aanwezigheid dezelfde is.
Dat wij, zoals jij en ik, in het land van de eeuwige spiegels kunnen
verblijven, tegelijkertijd wadend door ongemaaid gras.
2
Jij hield de leidsels en getweeën reden we met één paard voor de brik
naar het grote dorp bij het bos.
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De takken van de appel- en perenbomen doorbuigend onder hun
overdaad, veranda's met houtsnijwerk, wakend over malven en wijnruit.
Je oud-leerlingen, nu boeren, onderhielden ons met een gesprek over de
oogst, de vrouwen lieten hun weefgetouwen zien en jullie delibereerden
lang over de kleuren van schering en inslag.
Op tafel ham en worst, een honingraat in een lemen kom, en ik dronk
broodkwas uit een blikken kroes.
Ik verzocht de directeur van de kolchoz om mij het dorp te tonen, hij
nam me mee in de auto naar lege akkers die zich tot het bos uitstrekten,
en stopte voor een groot rotsblok.
‘Hier was het dorp Peiksva’, zei hij niet zonder triomf in zijn stem,
zoals iemand spreekt die altijd met de overwinnaars is.
Ik merkte op dat een deel van het blok was afgehouwen, men had de
steen dus met een hamer willen breken om zelfs dat spoor te doen verdwijnen.
3
In de zomerdageraad rende ik het vogelrumoer in, ik kwam terug, en
tussen moment en moment heb ik mijn werk geschreven.
Al was het moeilijk om de poot van de n door te trekken en met die van
de u te verbinden, en een waagstuk om de brug tussen de r en de z op te gaan.
Ik hield de penhouder zo dun als een rietje en doopte de pen in de inkt,
een zwervende klerk met een inktpot aan de riem.
Nu denk ik dat mijn werk de plaats van het geluk inneemt en dat het
door afgrijzen en medelijden wordt aangetast.
Toch moet de geest van deze plek erin zijn, zoals hij in jou is die hij
van kinds af leidde.
Kransen van eikenbladeren, de klok van het ave in de vork van de linde,
luidend voor de meidienst, ik wilde goed zijn en niet tussen de
zondaren lopen.
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Maar wanneer ik me nu probeer te herinneren hoe het was: alleen de
put en daar zo donker dat ik niets begrijp.
We weten alleen: de zonde bestaat, en de straf, wat de filosofen ook zeggen.
Moge mijn werk de mensen tot nut zijn en zwaarder wegen dan mijn kwaad.
Jij, wijs en rechtvaardig, bent de enige die me gerust zou weten te
stellen, uitleggend dat ik gedaan heb zoveel als ik kon.
Dat het hek van de Zwarte Tuin dichtgaat, vrede, vrede, dat wat ten
einde is, ten einde is.

Berkeley, 1993
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uit Dat (2000)

Op mijn achtentachtigste verjaardag
Een stad wemelend van overdekte passages,
smalle pleintjes en arcaden,
terrasgewijs afdalend naar de baai.
En ik, starend naar het jonge schoon,
lichamelijk en onbestendig,
naar zijn dansende bewegen tussen oude stenen.
De kleuren van de jurken naar de zomermode,
het getik van schoentjes op de eeuwenoude tegels
verheugen mij door het ritueel van de terugkeer.
Het bezoeken van kathedralen en vestingtorens
heb ik lang geleden achter me gelaten,
Ik ben als hij die ziet, maar zelf niet voorbijgaat,
ondanks grijs haar en ouderdomskwalen een luchtgeest.
Gered, want de eeuwige en goddelijke verwondering zijn met hem.

Genua, 30 juni 1999
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Ondergedompeld
Maar niet iedereen valt de ware ouderdom ten deel.
Kenmerkend voor deze is het nauwkeurig overdenken
van de lichamelijke hoogmoed die vroeger aanzwol
in ons, dezelfde mensen, maar hoe anders nu.
Er zat iets hoog komisch
in het schikken van het haar voor de spiegel,
in de bezorgdheid of de hoed wel goed stond,
in het bevochtigen van de lippen met het puntje van de tong
en het bewegen van de stift over die lippen,
in het strikken van de das voor de spiegel met het gezicht van de koning der dieren.
Wat heeft de Geest van de Aarde zich met ons vermaakt!
Als het individu de vorm is en de soort de materie,
zoals Duns Scotus scheen te menen,
hebben we gedaan wat de soort verlangde ons ondergedompeld
in de materie, iemand zal zeggen: tot aan onze oren.
En later trekt men moeizaam uit mirages een synthese-stad op.
Tussen gotische torens duikvluchten van zwaluwen.
Voor het raam een oude man, die veel steden zag,
hij lacht, welhaast bevrijd,
en is niet van plan om terug te gaan, nergens heen.
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uit De tweede ruimte (2002)

De tweede ruimte
Wat een ruime hemelse vertrekken!
Daar naar binnen gaan over treden van lucht.
Boven de wolken de hangende tuinen, paradijslijk.
De ziel maakt zich los van het lichaam en zweeft.
Ze weet nog goed dat hoog bestaat,
en laag bestaat.
Hebben we werkelijk ons geloof in de tweede ruimte verloren?
En zijn zowel Hemel als Hel verdwenen, verzonken?
Hoe treden we zonder buitenaardse weiden de Verlossing tegemoet?
Waar kan zich de bond van de verdoemden dan nog vestigen?
Laten we treuren, weeklagen om dit grote verlies.
Het gezicht met kool overtekenen, het haar los laten hangen.
Laten we smeken moge ons de tweede ruimte
worden teruggegeven.
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Ogen
Geachte ogen van me, het gaat niet best met jullie.
Ik krijg van jullie geen scherpe tekening,
en als er een kleur is, dan is hij wazig.
En jullie waren een meute koninklijke jachthonden,
waarmee ik vroeger uittrok in de ochtend.
Trefzekere ogen van me, veel hebben jullie gezien,
landen en steden, eilanden en oceanen.
Samen begroetten we machtige zonsopgangen
wanneer de weidsheid opriep over de paden
te rennen, nog wat vochtig van de dauw.
Nu is wat jullie zagen verborgen in mij
en geworden tot herinnering of droom.
Langzaam trek ik weg van de kermis van de wereld
en merk bij mezelf iets als afkeer op,
van de apenpakken, het kabaal, het tromgeroffel.
Wat een opluchting. Alleen gebleven, met mijn beschouwen
van de principiële gelijkheid van de mensen
en het kleine zaadje van hun verschil.
Zonder ogen, starend naar één licht punt,
dat zich uitbreidt en dat mij omvangt.
22 VII 2001

VERTALING: GERARD RASCH
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Frans Kuipers
Vught revisited
Go, go, go said the bird: human kind
cannot bear very much reality.
(T.S. Eliot)

1
en de pluizen op de wind.Omdat alles wolkt, ook wie zich niet roert reist.
VOOR DE ZEVEN ZEEËN

Vanwege het hangengebleven
lichterlaaien van even.
Vanwege mijn erfdeel: het goudgoed
aan vragen en raadsels.
Voor Breinstein en bietenbrug.
Krachtens de klinkers
en medeklinkers.
Names nemi nafta talt.
Mekne moah whrzzzzzzzztechne toech.
Wasser geen bronmonde kittel,
geen nitwitten schlibbe,
wasser geen nachtgoud,
geen likstenen libbe,
van mijn zee zou ik slaan:
een schuimvlok krimpend.

Om de winterbomen sterk en stil.
Al de knoppen van wild april.
Honingraten en augustusgoud.
Vallende blaren in het roodgele woud.
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Om jou.
Zee in druppels, licht door lover jou.
Sneeuw op graven,
niemandshaven jou.
Vanwege waanzins zuster
in haar tranen-juwelierswinkeltje, de hoop.
Om de dooie dood
en der dagen dut.
Omdat het donker duurt.

2
hij rijdt
op het nipst van het nu
en taalt niet.
DE WIJZE

Wasser geen kwijting
wasser geen kopzeren zoheid:
van niks tot een iks, van asem tot as.
Van mummel meet af aan
mamma's biggetjesrose unicum:
wasser de kwijter niet zo.
De nar hij nipt nooit en te nimmer,
hij zuipt tot hij tuimelt
en hoedt zich te deugen.

3
IK HOOR DE PLAATS IS VERGAAN.

Ik hoor het huis is gesloopt
waar ik paars als de gevilde haas,
in een meinacht laat,
heb geslaakt mijn borelingskreet. -
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En al mijn gedichten:
kinderen van die kreet. (En zestig jaar later:
een eendere vlieg
op een eender raam
tegen een eendere hemel.) -

Meer nog dan van plaats van geboorte Vught
ben ik van de veel kleinere
plaats van geboorte vagina.
Door de plaats Vught ben ik voor altijd
van het aapnootmies & roodwitblauw.
Van grenzen wetten regels,
van kerken terpen regen mist.
Maar door het plaatsje
vagina ben ik (ha wat al niet, dulle griet.
In de ban daarvan, levenslang, madam)
een opgedrumde, een sterveling
(een gedingvaarde, een duisterling);
iemand, gekomen
uit de warme schoot van slaap,
een kind van de aarde,
bevriend met de wind door de halmen,
het licht op de stroom,
delend met al wat verwekt is
hartsopgang en -ondergang,
het avontuur van de reis.
Door het plaatsje
vagina ben ik van Vught,
Noord-Brabant, Nederland, Europa,
de aarde, het zonnestelsel,
het melkwegstelsel, het heelal.
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4
HOE HET IS?

Het is houd moed, het is
wees gegroet verdommenieten, al wie zich
dompteurs van spoken weten, wees gegroet.
Het is van vroeger het later.
Het is een toevallig huis aan het water.
Het is middag en stil.
Het is mei en herfst in de bloesemblaadjes.
Het is
moeder hier
zit
je veelbelovende zoon,
de halfgrijze onwijze,
terug van zijn reizen.
o
Het is zo'n vreemdmooi iets: de wolk-omsluierde,
lapislazuliblauwe aardbol, zwevend in de dizzyruimte stil.
Het is zo'n foetusfijn dageraadsverhaal
in de moederbuik. Er zijn zovele
kometenstaarten aan het spermatozoïcale firmament.
Het is van koningsdromen en waan een komen en gaan.
Het is zo'n vreemdmooi iets: de wolk-omsluierde,
lapislazuliblauwe aardbol, zwevend in de dizzyruimte stil.
Het is zo vaak een slager aan het hoofd van de kudde.
Het zijn zo godproof ginds de wagens
met wegwerpmensen volgeladen en zo voltvraat hier
het super ultra van het tele-tuttifruttirijk.
Het is zo vaak een slager aan het hoofd van de kudde.
Het is zo'n lievewildewereld in de warme wondersponde
van minnaars en beminden opgewonden.
Goud in al je monden hebbende, rosegevingerde,
het is zo van honing druipend goed
bij je minnenachtelijk bloeiende bloem van bloed.
Het is zo'n lievewildewereld in de warme wondersponde.
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Het is in mij zo'n rare, niet te rijmen ratatouille
van vergeetmenietblauw en grafsteengrauw.
Kleurenkoks, nachtdagelijks gedroomhaald zijn wij;
in een regenboogoorlog verwikkelde krijgers totterdood.
Het is zo'n rare, niet te rijmen ratatouille in mij
van zonsondergangpurper, huiveringsjade en liefdesrood.
Het is van kronkelwegen kwalen eenzaamheid een universiteit.
Het is van zeven sloten dril een maatkostuum.
Het is van goudlouter mazzel twee witstille billen.
Het is van laatstmalende maden het mekka.
Het is van kronkelwegen kwalen eenzaamheid een universiteit.

5
MIJN VADER ZEI:

‘Loontje boontje paardekaas,
niemand weet hoe ik heet.’
Mijn moeder zei:
‘Pannetje kannetje soepterrien,
hoe ik ook kijk, ik kan mij niet zien.’
En in de wereld geworden ben ik vandaar
woordenaar woordenaar woordenaar.

6
was zal zou zijn.
Uit lege handen wolken eten.
Stof in stille hoeken maakt
breiwerkjes van vergetensdraad.
ER IS

Dodenakker, geboortegrond aan mijn wiegje oorlog stond.
Een uurtje lopen van mijn bed
bevond zich Huize Beulenpret.
Er is was zal zou zijn.
Waar de barakken stonden en de bevelen klonken,
klautert de eikelvreter weer;
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zonnestralen op spinnedraden
en het iel gefluit van vogels, getrouwd met het hout.
Op aarde geen plek, niet bloed- of traanbevlekt.
Over vergetensvelden wolken zeilen.
Op standbeelden vogels schijten.
Er is was zal zou zijn.

7
der dingen.
Er zijn de dagen die gaan.
Er zijn zij die de stilte ondervragen
en zij die door de stilte wórden ondervraagd.
Er is de vergadering der schedels.
Er is de tenhemelopneming van zaadpluizen en as.
Er is een verte in vuur, klaarte in water.
Er is een vroeger in morgen, een nooitmeer in nu.
Een, zegt de oude, een is het groot, uitdijend heelal
en twee is mijn klein, afkalvend brein.
Er is was zal zou zijn.
ER IS HET ZWIJGEN

8
en dingen.
Alle dunkers zijn mijdunkers.
Alle dingen zijn bijzonder mijzonder.
ER ZIJN DUNKERS

9
de met zwammen begroeide boomstronk op het mos
in het minnaars en moordenaars duldende bos.
ER IS

Er is op het pad onder bloeiende vlieren
een dansvloer waar het licht en de schaduwen zwieren.
Er is het zonbeschenen vliegebeestje dat zonder gerucht
met hevig bewegende vleugels stilhangt in de lucht.
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En blauwgroene vliegen zijn er op een stinkende brij
die gonzend wegstuiven als je kijken komt van dichtbij.

10
MET DE STILTE

zich verstaan hebben moet de stemhebber,
veel door ramen gestaard,
aan havens gestaan.
Naar goede raad
slecht hebben geluisterd.
Alle konijnen
uit alle hoge hoeden
hebben opgegeten.
Van wonder weten.
Noodzakelijk niet,
maar van pas komend is het
zijn vuistje te hebben gebald,
gebloed, gehuild, de goden te hebben aangeroepen.
Van pas komend is het onder zijn voorvaderen
vele kleikoppen en schapenscheerders te hebben,
hallo marskramers, zwijnenhoeders en bokkenrijders,
ik zie jullie wel schreeuwers op schellinkjes,
hunnen en horigen, geuzentrotse knolleneters
en verschoppelingen van de barre weg.
Binnenkomen zonder kloppen in de bloemknoppen
en de hartkamers van alleman kan de zon alleen,
daarom: veel gelegen moet men onder de hevig
met het goudzeven van licht bezige
bladeren en grashalmen hebben
en met de stilte,
de grote stilte zich hebben verstaan
moeten de stemhebbers,
de kleine stemhebbers allemaal.
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Over de medewerkers
Maarten Asscher (1957) publiceert met enige regelmaat gedichten, poëzievertalingen,
essays, recensies en verhalen. In 2002 verscheen Dingenliefde, alsmede een
bundeling van zijn gedichten, aangevuld met een keuze uit zijn poëzievertalingen.
Hij werkt aan een vertaling van een selectie uit de Engelstalige poëzie van Fernando
Pessoa.
Ernest Dowson (1867-1900) was dichter, vertaler en prozaïst. Zie verder het artikel
van Maarten Asscher over hem.
U.A. Fanthorpe (1929) debuteerde als dichter toen ze bijna 50 was met Side effects.
In 1989 verschenen haar Collected Poems bij Penguin, haar laatste publicatie is
Consequences (2000).
Tijs Goldschmidt (1953) is bioloog en schrijver. Hij publiceerde Darwins hojvijver
(1994) en Oversprongen (2000). Hij maakte verschillende reizen naar Papoea.
Wim Hofman (1941) is auteur en beeldend kunstenaar. Onlangs vertaalde hij
gedichten van Jacques Prévert die in twee bundels door Querido werden uitgegeven
(Voor jou mijn lief en We schilderen een vogel, resp. 2000 en 2001)
Kasper Jansen (1946) is de muziekredacteur van NRC Handelsblad. Hij werkt aan
een boek over opera in de Gouden Eeuw.
Rutger Kopland (1934). Recente publicaties: Gedichten 1966-1999 (1999); Mooi,
maar dat is het woord niet (beschouwingen, 1998); Over het verlangen naar een
sigaret (gedichten, 2001).
Bert Keizer (1947) is arts. Hij publiceerde Het refrein is Hein (roman, 1994) en
Tijdelijk feest (roman, 1998)
Helen King (1957) is lector in de geschiedenis van de Geneeskunst in de Klassieke
oudheid aan de University of Reading. Recente publicaties: Hippocrates' Woman:
Reading the Female Body in Ancient Greece (1998) en Greek and Roman Medicine
(2001).
Frans Kuipers (1942) is dichter. Zijn laatste bundel is De tafel van wind (2001).
Samuel de Lange (1947) is cultureel antropoloog en journalist.
Hedda Martens (1947) schreef de verhalenbundels Sjibbolet (1982); Een naald op
het water (1992) en Dagelijks leven (1999).
Czesław Miłosz (1911) ontving in 1980 de Nobelprijs. Hij publiceerde zeventien
dichtbundels, vele poëzievertalingen, met name Amerikaanse poëzie en de bijbel,
essays, herinneringen etc. Laatste werk: De tweede ruimte (gedichten, 2002).
Kees Nieuwenhuijzen (1933) is grafisch ontwerper en lid van de Rasterredactie.
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Cyrille Offermans (1945) publiceerde onlangs Het licht der rede; de Verlichting in
brieven, essays en verhalen (2000); Rosa (jeugdroman, 2000) en De ontdekking
van de wereld (essays, 2000)
Gerard Rasch (1946) is vertaler en werkt momenteel aan een uitgebreide bloemlezing
van de poëzie van Czesław Miłosz die begin 2003 zal verschijnen.
Martin Reints (1950) Recente publicaties: Nacht- en dagwerk (essays, 1998) en
Tussen de gebeurtenissen (poëzie, 2000)
David Rijser (1956) is classicus en doceert Klassieke Talen en Cultuurgeschiedenis
aan het Barlaeusgymnasium te Amsterdam. Hij publiceert regelmatig essays en
artikelen over de klassieke traditie en de Renaissance, o.a. in NRC Handelsblad
en Nexus. In voorbereiding zijn een dissertatie over de Romeinse werken van
Raphael en een bundeling van essays bij Querido.
Lennart Sjögren (1930) werd in Böda op het Oostzee-eiland Oland geboren. Hij
woont er nog steeds. In 1999 publiceerde J. Bernlef bij uitgeverij Querido een
bloemlezing uit Sjögren's poëzie: Oog om oog.
Willem van Toorn (1935) Recente publicaties: De rivier (roman, 1999); Haarlem
station (novelle, 2000) en Gedichten 1960-1997 (2001).
Jacq Vogelaar (1944) Recente publicaties: Inktvraat (gedichten, 1998); Meer
speelruimte. Terugschrijven 3 (essays, 1998); Bebuquin (vertaling, 1998); Taats
onder mannen (verhalen, 2001).
Peter Vos (1935) tekent sinds mensenheugenis voor het weekblad Vrij Nederland.
Heeft van 7 september tot 9 oktober 2002 een tentoonstelling bij Galerie Jas te
Utrecht.
Marjoleine de Vos (1957) Recente publicaties: Zeehond graag (poëzie, 2000); Nu
en altijd (columns, 2000).
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[Nummer 100: De macht van het getal]
Redactie
Bij dit nummer
Bestaat er een toepasselijker, actueler thema voor het 100ste nummer van Raster
dan de macht van het getal?
Onder literatuurliefhebbers is het misschien geen populair thema - maar aan
populaire thema's hebben wij ons nooit veel gelegen laten liggen. De mijlpaal van
dit eerbiedwaardige getal heeft Raster niet bereikt dankzij, maar eerder ondanks
de macht van het getal, die ook in de literatuur steeds voelbaarder wordt.
‘Eine Auflage von hunderttausend Exemplaren ist in einem Monat leichter zu
erreichen als in einem Jahrzehnt,’ schreef Ernst Jünger in het begin van de jaren
'80. Zijn gelijk wordt dagelijks bewezen door de torenhoge stapels van de nieuwste
meesterwerken in de boekhandel. Maar voor literaire tijdschriften ligt dat anders.
Die moeten het hebben van de lange adem. Vijfentwintig jaar en 100 nummers lang
heeft Raster de wetten van de markt getrotseerd, en ter gelegenheid daarvan nemen
we nu eens een diepe duik in de wereld van het getal.
Van het eerste kievitsei tot het (nog niet gevonden) laatste priemgetal, en van de
netjes genummerde Babylonische goden tot de kijkcijfers waar de omroepbazen
van wakker liggen hebben getallen - niet minder dan woorden - hun stempel gedrukt
op het leven. Maar wat zijn dat eigenlijk voor dingen, die getallen? En wat doen we
ermee?
In dit nummer wordt de macht van het getal op alle mogelijke manieren tegen het
licht gehouden. Er is een dossier waarin denkers, schrijvers en dichters uit het
verleden elk op hun eigen wijze worstelen of stoeien met de raadsels van het getal.
Aan de hand daarvan legt Piet Meeuse uit waarom het getal verteld moet worden.
Verder schrijft Dirk van Dalen, de biograaf van L.E.J Brouwer, over de macht en de
onmacht van het getal, laat Hans Ree zijn licht schijnen over de oneindigheid bij
Borges en verdiept Martin de Haan zich in de pythagorese rekenkunde van Raymond
Queneau. Gerrit Krol laat zien dat tellen een kunst is. De kunstenaar Bālavat waagt
zich aan onorthodoxe oplossingen van wiskundige problemen. Willem van Toorn
buigt zich over de misère van de kijkcijferkunde, terwijl Saskia Stuiveling de taal
van de getallen in de
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politiek toelicht. Dat vertellers niet ver tellen - wie anders dan Battus kan dat uit de
doeken doen? Selma Schepel voert ons ver terug naar de Babylonische
godenwereld, waarin getallen een opmerkelijke rol speelden, en Riemer Reinsma
behandelt onder meer de evolutie van de duizendpoot in het taalgebruik.
Alsof dat nog niet genoeg is - maar wat is genoeg in de wereld van het getal? bevat dit nummer ook nog een (gedeeltelijke) vertaling van het uitvoerige essay
‘Zahlen und Götter’ van Ernst Jünger. Voor wie zich aan fictie wil laven zijn er
bovendien verhalen: van Navid Kermani over het allesomvattende getal Een, van
Tom Petsinis en Frans Kingma over de magische aantrekkingskracht die andere
getallen kunnen uitoefenen. Matthijs van Boxsel vertelt over de manier waarop de
wijze dwaas Nasreddin ermee omging. En uiteraard is er poëzie: van Vasko Popa,
F. van Dixhoorn, K. Michel en Raymond Queneau.
Maar maat houden - dat is en blijft de kunst. Ook in de mateloze wereld van de
*
getallen. Daarom is nummer 100 niet dikker dan anders.

*

Een feestelijke terugblik op de rijke geschiedenis van Raster verschijnt binnenkort onder de
titel Ga ik weet niet waar, haal ik weet niet wat bij De Bezige Bij.
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Piet Meeuse
De vertelling van het getal
1
De uitdrukking ‘in het honderd lopen’ voorspelt weinig goeds, maar dat u dit 100ste
nummer van Raster in handen heeft, betekent in elk geval dat we de tel nog niet
kwijt zijn. Dat is al heel wat in tijden waarin verliezen tot winsten worden
omgegoocheld en ‘harde cijfers’ vaak boterzacht blijken te zijn. Reden genoeg om
de macht van het getal eens te peilen met de kracht van het woord.
In 1989 - dertig jaar na de beroemde rede van C.P. Snow over de ‘two cultures’
en de kloof daartussen - introduceerde de Amerikaanse wiskundige John Allen
Paulos de term ‘innumeracy’ als tegenhanger van het gangbare begrip ‘illiteracy’ ‘ongecijferdheid’ tegenover ‘ongeletterdheid’ - waarmee hij de kloof tussen de twee
culturen nog eens onderstreepte. In Nederland wond Rudy Kousbroek zich naar
aanleiding daarvan op over het feit dat die ‘ongecijferdheid’ in kringen van
gestudeerde mensen nog steeds salonfähig was, terwijl ongeletterdheid toch gold
als iets om je voor te schamen.
Sinds de salon zich langzaam maar zeker naar de tv-studio's heeft verplaatst,
lijkt ook ongeletterdheid trouwens geen schande meer (succesvolle mensen hebben
immers geen tijd om te lezen), maar het is waar: onder de liefhebbers van literatuur
en kunst bestaat nog altijd een zekere huiver voor, zo niet afkeer van alles wat met
getallen, met wiskundige abstracties of exactheid te maken heeft. Ook al vindt er
allerlei grensverkeer plaats en zijn literaire auteurs met een natuurwetenschappelijke
of wiskundige achtergrond geen zeldzaamheid meer, de twee culturen bestaan nog
steeds. De gemiddelde literaire lezer zal zich liever met woorden bedwelmen dan
met getallen of formules.
Maar zelfs voor de ongecijferdste lezer is er geen ontkomen aan: hij ziet zich
dagelijks geconfronteerd met hele horden getallen die hem informeren over zijn
banksaldo, het weer, de tijd, verkiezingsuitslagen, sportuitslagen, prijzen,
vertrektijden, afstanden etcetera De macht van het getal is minstens even voelbaar
als die van het woord. En vaak doorslaggevender. Je kunt natuurlijk proberen die
macht te negeren, maar waarom zou je de kop in het zand steken voor een van de
intrige-
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rendste menselijke uitvindingen? Ook als je een broertje dood hebt aan rekenen,
is er reden genoeg om je te verbazen over die merkwaardige abstracties die ons
leven steeds efficiënter organiseren. Waar komen ze vandaan: zijn ze uitgevonden
of ‘ontdekt’? En hoe komt het dat ze zo effectief zijn?
Getallen zijn iets anders dan woorden, maar ze hebben wel de weg geëffend voor
de uitvinding van het schrift. Het waren tenslotte rekenaars en boekhouders die als
eersten op het idee kwamen om het resultaat van hun getel en gereken te noteren
door middel van kerven en streepjes. Zo werden zij de pioniers van het schrift en
verstokte lezers hebben dus alle reden om de rekenaars dankbaar te zijn. Het eerste
wat genoteerd werd waren geen woorden, het waren getallen. Of preciezer: aantallen.
Tellen en turven - het lijken weinig spirituele bezigheden, maar er bestaat een
oeroude, geheimzinnige verwantschap tussen taal en tellen. Die blijkt bijvoorbeeld
uit het feit dat in veel talen woorden als taal en getal, tellen en vertellen (Frans:
compte en conte; Engels: count en account; Duits: Zahl en erzählen etc.)
etymologisch nauw verwant zijn. En is vertellen niet ook een kwestie van het
opsommen van een reeks feiten of gebeurtenissen? Een manier om zaken ‘op een
rijtje te zetten’? Om ‘rekenschap’ te geven van wat er gebeurd is?

2
Het opstellen van rijtjes en lijstjes is nog altijd een erg populaire bezigheid. (Ook
dat heeft trouwens een geschiedenis die terugreikt tot de begindagen van het schrift:
lijsten van goden, van koningen en dynastieën behoren tot de oudste geschreven
documenten). Deze neiging tot opsomming, en liefst een genummerde opsomming,
waarin tegelijk een volgorde en een rangorde is vastgelegd, is een verre echo van
die administratieve oerdrift waaruit het schrift ooit is ontstaan. Hitparades, top-tiens,
lijstjes van de populairste politici, de beste voetballers, de snelste atleten, de mooiste
boeken, de beste restaurants enzovoort zijn de eigentijdse variant daarvan en ze
mogen in geen krant of tijdschrift meer ontbreken.
Het zal een behoefte aan overzicht zijn. Een behoefte aan vereenvoudiging ook.
De overstelpende veelheid van alles wat er is, moet teruggebracht worden tot een
overzichtelijk rijtje. En het lijkt wel alsof die lijstjes en rijtjes ons ook de legitimatie
verschaffen om de rest - de onoverzienbare veelheid van wat er verder nog is - even
te vergeten. Dat is het geruststellende eraan.
Misschien is de ervaring van het teveel wel een van de kenmerkend-
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ste ervaringen van mensen in de moderne wereld. Het aanbod van prikkels, van
produkten en mogelijkheden is zo gigantisch dat je wel gedwongen wordt tot reductie
en selectie. Om niet kopje onder te gaan in het teveel, om tenminste de illusie van
overzicht te kunnen koesteren, is er een hele industrie van lijstjes en rijtjes ontstaan.
Zodat er althans nog een schijn van orde in die veelheid wordt aangebracht. En een
rangorde, want ordenen is niet alleen op een rijtje zetten, maar liefst ook een volgorde
en een hiërarchie aanbrengen.
Over die ervaring van het teveel, het ontmoedigende of zelfs het beangstigende
daarvan, heeft Witold Gombrowicz fascinerende pagina's geschreven in zijn Dagboek.
Het begint met de beschrijving van het gedrang in een overvolle trein, die alleen
maar voller wordt en waarin desondanks nog gediscussieerd wordt over politiek.
‘Waarom zijn ze niet in staat het belangrijkste feit op te merken,’ vraagt hij zich af,
‘- dat terwijl zij discussiëren er steeds meer mensen bijkomen? Welke demon van
koppige onwil belet hen, zich rekenschap te geven van het aantal? Wat vermag het
rechtvaardigste systeem en de billijkste verdeling der goederen, als intussen de
buurvrouw zich met twaalf vermenigvuldigt, die domkop van de parterre er zes
verwekt bij zijn vrouw en er op de eerste verdieping van twee acht worden gemaakt?’
En nadat dit spook van het onoverzienbare ‘aantal’ hem een tijdlang heeft
achtervolgd, ontwerpt hij de theorie dat een mens bepaald wordt door het aantal
medemensen waartussen hij leeft: ‘Ik zeg dat de mens zich tot nu toe nog nooit met
het probleem van zijn aantal heeft beziggehouden. Het aantal heeft hem nog niet
genoeg doordrongen. Ik ben een mens - ja. Maar een van velen. Van hoevelen?
Als ik een van twee miljard ben, is dat niet hetzelfde als een van
tweehonderdduizend. In ons leeft nog steeds het eenzame zelfgevoel van Adam,
Onze filosofie is een filosofie van Adams. De kunst is een kunst van Adams.’
Hij voelt zich lamgeslagen door die gedachte: ‘Als ik me het aantal voor de geest
haal, verval ik ik allerlei vreemde toestanden, waaronder die van walging en afkeer
zeker niet de voornaamste is. Zo is er de olympische onverschilligheid die voortkomt
uit de verwisselbaarheid van de ene vrouw door de andere, van de ene paranoïa
door de andere. Daarbij komt nog de verveling... Ik herhaalde hardop: “Mij verveelt
het lijden in zulke aantallen”’.
Deze overweging keert terug in de scene in een duinpan, ook in het Dagboek,
waar Gombrowicz probeert kevertjes te redden die hulpeloos op hun rug in de zon
liggen. Ook dat is een demonstratie van de demoraliserende invloed van het teveel:
de goede intentie waarmee hij begint ze een voor een weer op hun pootjes te zetten,
slaat op een gegeven moment om in verveling en onverschilligheid wanneer het
aantal hul-
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peloos spartelende kevertjes steeds maar blijft toenemen. (zie Raster nr 87)
De gedachte aan die onoverzienbare veelheid is iets onverdraaglijks, dat
achtereenvolgens duizeling, walging en ten slotte onverschilligheid oproept. Het is
een ervaring die de waarde van het individuele lijkt te devalueren en die zelfs de
mogelijkheid van solidariteit en rechtvaardigheid lijkt te ondermijnen.
Tegenover dit verpletterende teveel is het getal de redding. Alleen het getal, de
bepaalde hoeveelheid, is in staat om de chaos te beteugelen. Het getal staat voor
orde en beheersing. En hoe kleiner het getal, hoe overzichtelijker. Daarom bestaan
de lijstjes en de rijtjes waarmee we ons behelpen ook meestal uit maximaal 10
genummerde eenheden.
Maar waarom 10 en niet 7, 8 of 12? Die voorkeur voor het getal 10 is te verklaren
uit het decimale stelsel dat we al eeuwenlang hanteren, maar is ook te herleiden
tot het simpele feit dat we 10 vingers hebben om mee te tellen. Zo herinnert de
toptien aan de oorsprong van het tellen.
Het lijkt zo simpel, dat tellen, maar het kan tot grote verwarring leiden. Waar begin
je bijvoorbeeld te tellen? Bij nul, of bij één?
‘If medieval monks had only known of zero,’ schrijft Charles Seife in Zero. The
biography of a dangerous idea, ‘our calender would not have been in such a muddle.’
Het getal nul was in de middeleeuwen nog onbekend in Europa, en als gevolg
daarvan zorgt onze jaartelling nog regelmatig voor verwarring en misverstanden.
De middeleeuwse monniken die onze kalender hebben opgesteld, begonnen gewoon
bij het jaar waarin Jezus werd geboren: dat was het jaar I AD, en toen ze later hun
kalender achterwaarts uitbreidden, werd het jaar daarvoor het jaar 1 voor Christus.
Maar tussen -1 en +1 hoort, zoals we inmiddels weten, nog een getal: 0.
In weerwil van het feit dat ‘het jaar nul’ een spreekwoordelijke betekenis heeft
gekregen, is er dus nooit een jaar nul geweest. Daarom brandt bij elke eeuwwisseling
opnieuw de discussie los over de vraag wanneer de nieuwe eeuw nu begint: in het
jaar 2000, of in 2001? Volgens Seife - en hij is de enige niet - hebben we de
millenniumwisseling een jaar te vroeg gevierd. Goed tellen is lastiger dan het lijkt.

3
Getallen zijn niet alleen een handig instrument om ordening aan te brengen in tijd
en ruimte. Ze blijken ook allerlei eigenschappen te bezitten zoals even en oneven,
deelbaarheid of ondeelbaarheid. Het bestu-
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deren van die eigenschappen leidde niet alleen tot de wiskunde, maar gaf ook
aanleiding tot allerlei vormen van getallensymboliek. Want al die bijzondere
wetmatigheden die in getallen bleken te schuilen - dat kon natuurlijk geen toeval
zijn: daarin openbaarde zich de goddelijke orde van de schepping.
Dat was iets waar de handelaren en de administrateurs uit de oudheid misschien
niet van wakker lagen. Maar Pythagoras, op zoek naar wijsheid en kennis, was op
zijn beurt weer niet zo geïnteresseerd in handelswaar: hij werd geboeid door het
abstracte karakter van getallen, en de verhoudingen daartussen. Hij ging in de leer
bij Babylonische astronomen en Egyptische priesters en ontwikkelde een eigen leer
waarin het getal het fundament werd van al het bestaande. Alle dingen waren in
essentie getallen volgens de pythagorese leer, en met name de getallen 1 tot en
met 10 bevatten alle wezenlijke verhoudingen en alle geheimen van de natuur.
Dat werd verbeeld in de figuur van de zg. tetractys: een gelijkzijdige driehoek,
bestaande uit 10 punten, die achtereenvolgens de getallen 1, 2, 3 en 4 weergaven:

Zo werd duidelijk dat 10 de som is van de eerste vier getallen (de belangrijkste, die
verwijzen naar de vier elementen, en naar de geometrische elementen: punt, lijn,
vlak en volume), op grond waarvan 10 de volmaaktheid symboliseerde. Voor de
pythagoreeërs was de tetractys heilig en als ze een eed zwoeren, dan deden ze
dat op de tetractys als de ‘bron en de wortel van de eeuwig stromende natuur’.
Die bijzondere betekenis van de 10 had natuurlijk ook gevolgen voor andere,
daarvan afgeleide getallen. Bijvoorbeeld 100, dat als het kwadraat van 10 als het
ware de overtreffende trap van volmaaktheid synboliseerde. En zelfs het getal
3628800 ontleende zijn bijzondere status als het absolute getal aan het feit dat het
het produkt is van de eerste 10 getallen.
Dit grote getal heeft zijn diensten bewezen bij verschillende pogingen om alle
beschikbare kennis van de wereld op een systematische manier af te leiden uit een
beperkt aantal elementen, en onder te brengen in een allesomvattend boek. De
dertiende-eeuwse monnik Raymundus Lullus zette een dergelijk systeem op, en
inspireerde daarmee de 17de eeuwer Athanasius Kircher tot een eigen versie. Maar
waar
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Lullus nog uitging van het getal 9, koos Kircher later voor 10. Bij hem is dan ook het
getal 3628800 te vinden, en dat verschafte Mallarmé op zijn beurt een sleutel voor
de opzet van zijn ‘absolute boek’, Le livre - dat overigens in talloze berekeningen
is blijven steken. Toch bleef het idee van zo'n absoluut boek, waarin op systematische
wijze een compleet universum moest worden ondergebracht en alles met alles
samen zou hangen, voor sommige auteurs een onweerstaanbare uitdaging. Zo
inspireerde het Harry Mulisch tot de experimentele roman De verteller: een op het
oog zeer systematisch opgebouwd labyrint, waarin het getal 3628799 een belangrijke
rol speelt. Een van de hoofdpersonen is voortdurend aan het rekenen met dit getal,
dat aangeeft dat het absolute nèt buiten bereik blijft.
Maar doorgaans maakt de getallensymboliek gebruik van kleinere getallen. In de
christelijke traditie zijn het vooral 3 (de Drieëenheid), 7 en 12. Hoewel misschien
666, het getal van Het Beest uit de Openbaring van Johannes, wel het beroemdste
getal uit de bijbel is. (Nog onlangs, in een tv-programma over keizer Nero, werd mij
voorgerekend hoe de getalswaarde van de letters van zijn naam, getransponeerd
in het Hebreeuws, het getal 666 opleverde).
Je vraagt je af wat kerkvader Augustinus daarvan gevonden heeft, want volgens
hem was zes nu juist een volmaakt getal - reden waarom God de wereld in zes
dagen had geschapen. Augustinus was een van de grondleggers van de christelijke
getallensymboliek. Hij trok een directe parallel tussen het zijn van de getallen en
het zijn van God. De onveranderlijke wetten van het getal waren de ware en
onveranderlijke regels van de (goddelijke) wijsheid. Hugo van St Victor ontwikkelde
in de 12de eeuw een systeem om de betekenis van getallen te bepalen op 9
verschillende manieren. Bijvoorbeeld door ontbinding in factoren: 12 = 3 x 4. Drie
is natuurlijk het getal van de goddelijke Drieëenheid en vier is het getal van de
geschapen wereld. Het gaat dan om de mystieke doordringing van het goddelijke
in het wereldse. Zo verwijst het getal 12 naar de opdracht van de 12 apostelen om
het geloof in de Drieëenheid in alle delen van de wereld te verkondigen. Enzovoort.
In de architectuur van kloosters en kerkgebouwen speelt de getallensymboliek
een bijzondere rol. Zo bijvoorbeeld de getallen 6, 28 en 496, die als numeri perfecti,
(deze getallen heten volmaakt omdat ze gelijk zijn aan de som van hun delers) de
hoofdmaten bepalen van de abdijkerk van Cluny. In de bouwkunst is de ordenende
macht van het getal misschien het meest zichtbaar, en daar blijkt tevens dat er
behalve een symbolische ook een esthetische kant aan getallen zit: voor het bepalen
van maten en proporties zijn ze onmisbaar, en sommige proporties (zo-
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als de gulden snede) worden bijzonder bevoorrecht.
Maar ze kan ook hoorbaar gemaakt worden. Wat in de bouwkunst voor ruimtelijke
proporties geldt, gaat in de muziek op voor temporele proporties en de verhoudingen
tussen tonen. En zelfs in de literatuur spelen getallen niet zelden een structurerende
en symbolische rol. Waarom kiest een dichter voor de regelmaat van twee- drie- of
vierregelige strofen? Of voor het tellen van de lettergrepen van zijn verzen? En een
romanschrijver voor een roman die bestaat uit drie maal drie hoofdstukken?

4
Oswald Spengler opende zijn grote cultuurfilosofische werk Der Untergang des
Abendlandes met een hoofdstuk dat ‘Vom Sinn der Zahlen’ heet. Daarin kiest hij
het getal om zijn stelling te illustreren dat er zelfs op het meest abstracte niveau
van het menselijk denken geen sprake kan zijn van tijdloze, universele waarheden.
Ook het getal is iets dat per cultuur een andere betekenis krijgt en het kan derhalve
geduid worden als een symbool van die cultuur: de uitdrukking van een manier van
waarnemen, ervaren en denken. Voor de antieke Grieken betekende het getal iets
anders dan voor de Arabieren die de algebra uitvonden, en voor de scheppers van
de moderne Europese wiskunde was het weer iets heel anders. Dientengevolge is
de Euclidische wiskunde anders dan die van de Indiërs, en hebben Descartes,
Leibniz en anderen een wiskunde ontwikkeld die typerend is voor de (in Spenglers
termen) faustische cultuur van het ‘Avondland’.
In zijn visie wordt het getal - en wordt de hele wiskunde - beroofd van het
onaantastbare aura van tijdloze, universele waarheid, dat er nog vaak aan wordt
toegedicht. Het wordt teruggebracht tot een getalsopvatting, een tijd- en
cultuurgebonden invulling en uitwerking van mathematische mogelijkheden. Als
wiskunde de wetenschap is van patronen en structuren, dan is het ook niet meer
dan logisch dat daarin steeds andere en nieuwe mogelijkheden worden ontdekt en
nieuwe ‘stijlen’ worden ontwikkeld.
Hier ligt ook de link met de symbolische en esthetische aspecten van het getal.
De formele wetmatigheden, symmetrieën, spiegelingen etcetera beantwoorden aan
een esthetisch vormgevoel - een gevoel voor ritme, voor evenwicht, en voor
proportionele verhoudingen dat kunstenaars helpt een vorm te vinden die ze
bevredigt. En dan is er sprake van een ander soort ‘waarheid’: niet een eeuwige,
onveranderlijke waarheid die de filosoof en de wetenschapper zolang hebben
nagestreefd, maar die van een vorm die mensen in een bepaalde tijd en een
bepaalde cultuur aanspreekt en bevredigt als de uitdrukking van wat zij voor waar
of juist houden.
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Getallen hebben op z'n minst sinds Pythagoras verwondering gewekt, en aanleiding
gegeven tot vermoedens over een tijdloze, universele harmonie die erin werd
uitgedrukt. Ook Plato was er zo van onder de indruk dat hij in zijn scheppingsverhaal,
Timaios, de wereld construeerde uit getalsverhoudingen. Maar intussen heeft het
pythagorese idee dat alle dingen getallen ‘zijn’, een andere betekenis gekregen.
Sinds Galilei stelde dat het Boek der Natuur geschreven was in de taal van de
wiskunde, is het getal de spil geworden van de moderne natuurwetenschap.
Terwijl de wetmatigheden in de wereld van de getallen veel denkers in de oudheid
en de middeleeuwen nog inspireerden tot beschouwingen over de symboliek en de
mystieke betekenis ervan, wordt het getal tegenwoordig vrijwel uitsluitend beschouwd
en gebruikt als een praktisch instrument. Meten, tellen en rekenen zijn onmisbare
technieken, zowel om betrouwbare kennis te vergaren als om het leven te
organiseren. En naarmate religieuze en metafysische ideeën aan gezag inboetten,
verwierven de onomstotelijke zekerheden van de rekenkunde en de kwantitatieve
methoden van de wetenschap steeds meer aanzien.
‘Meten is weten’, werd het parool. Getallen bleken een ideaal middel om ‘objectief’
vast te stellen wat het geval is. Zodra een probleem tot meetbare factoren kon
worden herleid, werd de waarheid een kwestie van rekenen. Zo groeide
langzamerhand het idee dat zekerheid omtrent wat dan ook alleen te verkrijgen is
door middel van getallen. Geen regering of grote organisatie die nog een beleidslijn
durft uit te zetten zonder zich daarbij te baseren op allerlei berekeningen, aangeleverd
door wetenschappelijke bureau's zoals het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCPB),
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) of de Rekenkamer.
Al die cijfers en getallen, die tabellen en statistieken zijn het resultaat van de
toepassing van speciale rekenmodellen, en de betekenis ervan is alleen vast te
stellen als je weet wat er precies wordt gemeten, en hoe, en welke cijfers relevant
zijn voor welk probleem. Maar dat zijn zaken waarin alleen een handjevol specialisten
enig inzicht heeft. Dat schept natuurlijk ruimschoots mogelijkheden om met de cijfers
te goochelen. Om ze zo te presenteren dat ze in je straatje passen, of alleen die
uitkomsten te gebruiken die goed van pas komen, en andere te verzwijgen. Kortom:
in het woud van cijfers waarmee de krantenlezer dagelijks wordt geconfronteerd,
weten maar weinigen de weg. En toch wekken ze de indruk van betrouwbare
informatie. Getallen genieten een autoriteit die suggereert dat ze ‘het laatste woord’
zijn.
Intussen weet iedereen dat getallen even leugenachtig kunnen zijn als elke andere
uitspraak. Dat voorlichters en politici graag goochelen
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met getallen is bekend. En dat topmanagers de winstcijfers manipuleren om de
aandelenkoers te beïnvloeden, zodat ze hun opties met enorme winsten kunnen
verzilveren, hoeft ook niet te verbazen. Net zo min als het feit dat ze daarbij gedekt
worden door de accountants die hen zouden moeten controleren. Getallen blijken
helaas even (on)betrouwbaar als de mensen die ze hanteren. Maar een rekenfout
blijft een rekenfout. Berekeningen zijn altijd controleerbaar, en dat kun je van
beweringen niet zeggen. Daarom boezemen cijfers vaak toch meer vertrouwen in
dan woorden.

6
In die schijnbaar onaantastbare autoriteit van het getal schuilt ook de reden waarom
getallen soms ergernis en woede opwekken. Een mooi voorbeeld daarvan is te
vinden in Dostojewski's Herinneringen uit het ondergrondse (1864). De man die
daar aan het woord is, fulmineert woedend tegen de onverstoorbare zekerheid van
2 x 2 = 4. Dat is voor hem het gehate symbool van een waarheid die geen rekening
houdt met de irrationele verlangens van de mens.
Bij Multatuli speelt de formule 2 x 2 = 4 ook al zo'n exemplarische rol in
Millioenenstudiën (1873) - zij het dat deze ‘grondwet’ van Logos hier de rol vervult
van een anker waar de onstuitbare verbeelding van Multatuli omheen kronkelt. Met
dit bizarre boek kunnen rekenaars hun hart ophalen: het bevat allerlei tabellen en
berekeningen waarmee de spelsystemen van goklustigen worden toegelicht. Maar
de conclusie is toch dat al dat rekenen de roulettespeler uiteindelijk niet helpt - alleen
de Bank wordt er beter van. Terecht wees Atte Jongstra er in zijn bruisende essay
over Miljoenenstudiën (in Familieportret) op dat de miljoenen waarover het gaat
uiteindelijk niet in pecuniaire zin moeten worden begrepen.
Dostojewski en Multatuli waren beide niet vies van een gokje in de speelzaal waar getallen een heel ander gezicht laten zien dan in het laboratorium - en
misschien hadden ze karakterologisch wel meer gemeen, maar waar Dostojewski's
personage uit het sousterrain zich met slavische hartstocht furieus verzet tegen de
‘arrogante’ zekerheid van 2 x 2 = 4, erkent Multatuli met een Hollands
koopmansinstinct toch de onverbiddelijkheid ervan, al wordt die ook met miljoenen
afwijkingen en omzwervingen omspeeld.
Er heeft altijd een spanning bestaan tussen de serene zekerheden van de
aritmetische abstractie en de kwellende onzekerheid en onberekenbaarheid van de
condition humaine. Enerzijds bleek het mogelijk, door middel van getallen en
berekeningen de meest fantastische bouwwerken op
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te richten, uitvindingen te doen en problemen op te lossen, maar anderzijds hebben
ook de grootste prestaties op dit gebied nooit een einde kunnen maken aan het
menselijk lijden. Dat is wat Dostojewski - en menig cultuurcriticus na hem benadrukte. En inderdaad: weinig dingen kunnen een mens zo razend maken als
het pareren van zijn emoties met koele cijfers. (Wat weer eens onderstreept werd
door de verkiezingsuitslagen van mei 2002: de genadeloze afrekening met ‘Paars’
had alles te maken met woede over het feit dat de sluimerende onvrede niet herkend
werd door een ‘koele rekenaar’ als Melkert.)

7
Toch kunnen getallen ook een bijna mystieke geestdrift opwekken. Zoals de
pythagoreeërs het getal vereerden, en allerlei symbolische betekenissen toekenden
aan hun verschillende eigenschappen, zo ontwierpen de joodse kabbalisten in hun
verering van het Goddelijke Woord een mystieke rekenkunde door aan elke letter
van het Hebreeuwse alfabet een getalswaarde toe te kennen. Met deze gematria
konden ze de numerieke waarde van woorden bepalen en op die manier ontdekten
ze overeenkomsten en verbanden waarin allerlei ‘goddelijke geheimen’ aan het licht
kwamen.
Als het ècht ernst wordt met lezen, ontwikkelt de lezer zich tot een ontcijferaar en
een rekenaar. Zo slaat bij hartstochtelijke bijbellezers nog geregeld de vlam in de
pan en geven zij zich over aan de aloude sport om op basis van De Schrift de datum
van de Jongste Dag te berekenen. Het idee dat het Wereldraadsel zich in getallen
verbergt, en dat zelfs religieuze waarheden zich laten berekenen, blijkt voor menigeen
onweerstaanbaar.
Maar niet alleen geloofsijver, ook wetenschappelijke ambities of poëtische
bevlogenheid kunnen een ware rekenwoede ontketenen. De Russische
avantgardedichter Velimir Chlebnikov is een voorbeeld van een dichter die bezeten
was van getallen. Deze futurist studeerde aanvankelijk wiskunde en besteedde
volgens zijn vertaler Willem Weststeijn misschien nog meer energie aan zijn
eindeloze berekeningen om de ‘wetten van de tijd’ te achterhalen dan aan zijn
poëzie. De resultaten daarvan (‘De tafels van het lot’) werden in 1922 gepubliceerd
en ook in zijn poëzie zijn de sporen ervan terug te vinden.
Chlebnikov was zeker niet de enige. Er zijn wel meer dichters gevoelig gebleken
voor de magie van getallen of wiskunde. En dat leidde tot heel uiteenlopende
resultaten. De dichter Paul Valéry deed in zijn Cahiers verwoede pogingen om de
aard van het getal en het tellen te beredeneren. Zijn tijdgenoot Alfred Jarry pakte
het heel anders aan: hij berekende op ‘patafysische wijze ‘de oppervlakte van God.’
(Zie voor
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deze en andere genoemde voorbeelden het dossier in dit nummer).
Ook de vroegromantische dichter Novalis speculeerde over de wiskundige
eigenschappen van God. Maar dat had weer andere, idealistische achtergronden.
Hij koesterde de droom om alle wetenschappen te verenigen in een soort
encyclopedisch organon. Novalis was ervan overtuigd dat alle wetenschappen
wiskunde moesten worden, en dat er uiteindelijk zelfs geen verschil tussen wiskunde
en poëzie kon bestaan. Zo vergeleek hij het spel dat de woorden met elkaar spelen
met wiskundige formules, en met die opvatting van de autonomie van de taal werd
hij een van de grondleggers van de modernistische poëtica.
Dat juist romantische geesten als Novalis, en later ook Edgar Allan Poe, zo'n
geestdrift aan de dag legden voor het exacte, het mathematisch berekenbare lijkt
opmerkelijker dan het is. Het heeft meer te maken met een artistieke hartstocht voor
de vorm, en voor filosofische speculaties, dan met het echte rekenwerk. De beste
verklaring daarvoor is misschien nog steeds die van Gustav René Hocke, die in het
verlangen om het onberekenbare te berekenen een grondkenmerk van het moderne
levensgevoel onderkende en er de term maniërisme voor gebruikte. Het is een
combinatie van existentiële onzekerheid en intellectuele hoogmoed, die creatieve
geesten steeds weer verleidt tot het ontwerpen van de wonderlijkste systemen en
theorieën. En als het wereldraadsel er niet mee opgelost werd, dan heeft het toch
fascinerende speculaties en kunstwerken opgeleverd.

8
Dat de bezigheid van meten, tellen en rekenen obsessieve vormen aan kan nemen,
is ook goed te demonstreren aan de populairste vorm van massacultuur: de sport.
Misschien is sport wel het beste voorbeeld van de beslissende rol die getallen in
de moderne cultuur spelen. De essentie van sport is natuurlijk de strijd om de macht:
het is een geritualiseerde, aan spelregels gebonden manier om te bepalen wie de
sterkste, de snelste, de beste is. En dus om een rangorde te bepalen. De manier
waarop dat gebeurt is per sport verschillend, maar uiteindelijk is het bij alle sporten
toch een kwestie van getallen. Welke fascinatie er verder ook van uitgaat - uiteindelijk
geven getallen de doorslag. Punten scoren, tijden ‘neerzetten’, gemiddeldes
opkrikken, records breken: daar gaat het om. De glorie van de winnaar is gebaseerd
op meet- en rekenwerk, en dat weerspiegelt de manier waarop inmiddels het hele
leven is georganiseerd.
Succes of falen in het maatschappelijk leven is al evenzeer een kwestie van cijfers
en getallen: van de rapportcijfers op school tot verkiezingsuitslagen, kijkcijfers,
verkoopcijfers, salarisschalen etcetera. Wat
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er ook aan inhoudelijks te beleven valt - als het met de cijfertjes de verkeerde kant
opgaat, krijgen we onherroepelijk problemen. En die zijn helaas niet op te lossen
met psychologische, intellectuele of artistieke triomfen. Wat dat betreft is het leven
precies een wedstrijd: je kunt de sterren van de hemel spelen en verbluffende
staaltjes van technisch of tactisch vernuft laten zien - je wordt afgerekend op je
score.
Dat onze wereld letterlijk bezeten is van getallen en cijfers, blijkt uit het feit dat
bijna al onze dagelijkse handelingen begeleid worden door een constante stroom
cijfers: of je nu telefoneert, inkopen doet, tv kijkt of een douche neemt - talloze
metertjes tikken mee en met de regelmaat van de klok vallen de rekeningen en de
giro-afschriften in de bus. Ook kennisnemen van het nieuws betekent het consumeren
van grote hoeveelheden cijfers. Sportuitslagen, weerberichten, beurskoersen, winsten verliescijfers, cao-onderhandelingen, begrotingsdebatten - zonder cijfers gaat
het niet. En een ramp is geen ramp als er niet minstens een schatting van het aantal
slachtoffers of van de materiële schade bij gegeven wordt. (Wat de interessante
vraag oproept vanaf welk aantal slachtoffers er eigenlijk van een ‘ramp’ gesproken
kan worden: 10? 20? 50?).
Nog nadrukkelijker triomfeert het getal in een typisch eigentijds fenomeen als het
Guinness Book of Records. Het breken van records is een sport op zich geworden,
en de fascinatie die uitgaat van het verschijnsel ‘record’ zou een aparte studie waard
zijn. In het Guinness Book of Records heeft het meten een soort l'art pour
l'art-stadium bereikt. Het doet er helemaal niet toe wat er gemeten wordt, als het
maar een overtreffende trap vertegenwoordigt.
Het enige interessante aan een record is dat het een grenswaarde aangeeft. En
als zodanig is het niet alleen een onuitputtelijke bron van bewondering, verbijstering
of hilariteit, maar tevens een uitdaging om die grens te overschrijden. Hele
dorpsgemeenschappen slaan de handen ineen om met vereende krachten het
langste krentenbrood ter wereld te bakken, en aldus een vermelding in het Guinness
Book of Records te verdienen. Als er iets is dat de irrationele macht van het getal
kan illustreren, dan wel dit fenomeen (dat tevens een handig recept lijkt om de
sociale cohesie in probleemwijken te bevorderen: daag de bewoners uit om samen
de grootste joint ter wereld te draaien, en de verbroedering kent geen grenzen
meer).
Een record heeft status, en het geeft status. Of het nu het aantal moorden betreft
dat per jaar in een stad gepleegd wordt, of het aantal eieren dat iemand in een zitting
kan verorberen: de overtreffende trap wordt gretig geboekstaafd. Terwijl de
traditionele zin van grenzen in de beperking lag - tot hier en niet verder -, ligt de zin
van het record juist
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in de overschrijding van de grens: tot daar, want dat is net iets verder. Grenzen zijn
er uitsluitend nog om doorbroken en verlegd te worden: dat is een grondkenmerk
van de moderne westerse cultuur (wat Spengler het ‘faustische’ noemde: de drang
naar de oneindigheid.) In die zin is sport ook de meest karakteristieke uiting ervan,
en het breken van records is de sport der sporten.

9
Hoe wonderlijk en gecompliceerd de wereld van het getal ook is, met zijn positieve,
negatieve, irrationele, imaginaire, transcendente en andere soorten getallen,
uiteindelijk laat dat alles zich reduceren tot twee even fundamentele als dubieuze
getallen: de 1 en de 0. Dubieus zijn ze omdat van beide is betwijfeld of het eigenlijk
wel getallen zijn. Ze lijken meer op filosofische concepten. Maar zonder de 1 en de
0 gaat het niet. In eendrachtige samenwerking zijn ze in staat gebleken om elk
willekeurig getal - en zelfs elke vorm van informatie - weer te geven: dat is het binaire
systeem van nullen en enen, waarmee intussen alle computers werken (een systeem
dat volgens Ernst Jünger via Leibniz te herleiden zou zijn tot de oeroude Chinese
symbolen yin en yang.)
De 1 is natuurlijk cruciaal als de basis van de hele getallenreeks, en daarom
volgens de Pythagoreeërs zelf geen getal, maar wel de ‘moeder van alle getallen’.
Hoe lastig het overigens is, een zuivere definitie te geven van wat we met ‘Een’
bedoelen, blijkt uit wat Frege daarover schreef in De grondslagen der aritmetica
(Zie het dossier elders in dit nummer).
Raadselachtiger nog is de 0, die volgens velen ook geen getal mag heten. De
geschiedenis van de nul is niet minder fascinerend dan de geschiedenis van het
godsbegrip (en die geschiedenissen hebben meer met elkaar gemeen dan je zou
denken). Aanvankelijk uitgevonden door de Babyloniërs als een trucje om hun
telsysteem te perfectioneren, - niet meer dan een teken om een lege plek aan te
duiden in het numerieke systeem (zoals in 101 de nul nog steeds aanduidt dat er
geen sprake is van tientallen) -, groeide de nul in India uit tot een paradoxaal getal,
dat over zeer bijzondere eigenschappen bleek te beschikken. De nul werd de spil
van een getallensysteem waarin behalve positieve ook negatieve getallen mogelijk
werden (en nog veel meer).
Vanuit India brachten de Arabieren de nul tenslotte naar Europa, waar ze pas na
eeuwen geaccepteerd werd. Want het concept van de nul als ‘leegte’ paste niet in
het Griekse denken, en evenmin in het christelijke dat daarop voortborduurde. De
wonderlijke, en gevaarlijke eigenschappen van dit ‘lege getal’ (vermenigvuldigen
met nul reduceert ieder getal tot nul, en delen door nul blaast het hele
getallensysteem op)
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bedreigden de aristotelische fundamenten van het christelijk wereldbeeld, waarin
geen leegte denkbaar was. Het aristotelisch-ptolemaeïsch wereldbeeld, met de
aarde in het middelpunt en de negen sferen eromheen draaiend, zat potdicht en
bood geen ruimte voor een mystiek Niets, dat bovendien automatisch het idee van
de oneindigheid met zich mee bleek te brengen.
Maar zoals wel vaker, bleek ook hier de praktijk van het dagelijks leven en de
handel uiteindelijk sterker dan de leer. Kooplieden en bankiers zagen al snel de
grote voordelen van het rekenen met arabische cijfers, inclusief de nul - waardoor
de rekenborden overbodig werden.
Vervolgens speelde de nul een problematische, maar cruciale rol bij de
ontwikkeling van de infinitesimaalrekening door Newton en Leibniz, en bleek ze ook
later bij revolutionaire ontdekkingen in de natuurkunde (quantummechanica en
relativiteitstheorie) steeds een hoofdrol voor zich op te eisen. Moderne kosmologische
concepties als die van de Big Bang en van Zwarte Gaten zijn ondenkbaar zonder
de grenswaarden nul en oneindig.

10
Het blijft iets wonderlijks: net zo min als we ons een absoluut begin kunnen
voorstellen, kunnen we ons een absoluut einde denken. Maar tussen deze limieten,
waar alles paradoxaal, duizelingwekkend en onbegrijpelijk wordt, speelt zich ons
beperkte en eindige leven af alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Een
wereld zonder begin of einde, waarin bijna alles toch berekenbaar gemaakt kan
worden. Of lijkt te kunnen worden.
Maar dat we alle dingen in de wereld kunnen onderscheiden en benoemen is niet
minder verwonderlijk dan dat we ze kunnen tellen. Misschien moet je concluderen
dat die twee mogelijkheden - de taal en het getal - tegelijk ook de beperkingen zijn
van ons brein en ons bevattingsvermogen. Dat juist die beperkingen ons
onuitputtelijke mogelijkheden bieden is mooi meegenomen, maar wat wordt er
eigenlijk mee verklaard? Verklaren ze misschien alleen elkaar?
Dat brengt me terug bij die etymologische verwantschap van de woorden taal en
getal, tellen en vertellen, die lijkt te suggereren dat er een gemeenschappelijke
wortel is en dat er oorspronkelijk misschien geen verschil bestond tussen activiteiten
die ons nu zo verschillend lijken. Is het mogelijk dat tellen en vertellen dezelfde
oorsprong hebben? Dat de twee culturen die C.P. Snow onderscheidde veel nauwer
samenhangen dan we ons kunnen voorstellen?
Misschien zijn de mogelijkheden van het tellen en die van het vertellen uiteindelijk
twee kanten van dezelfde medaille en verschillen ze al-
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leen maar van elkaar zoals ‘vorm’ en ‘inhoud’ van elkaar verschillen. De Schotse
wiskundige Keith Devlin, schrijver van The Math Gene (2000), lijkt bij die gedachte
aan te sluiten als hij wiskunde vergelijkt met roddel, en met het vertellen van verhalen.
Volgens hem is wiskunde in principe niet moeilijker dan het volgen van een soap
op tv - met dit verschil dat de personages in dit geval abstracties zijn.
Maar daar zit natuurlijk precies het probleem: getallen en formules zijn abstracties
en het abstractieniveau waarop ermee gewerkt wordt, is veel mensen (inclusief
mijzelf) al gauw te machtig. Daarop berust ook de verbluffende macht van het getal.
Het is de macht van de abstractie, van een zuivere vorm die overal toepasbaar lijkt.
Precies zoals de zuivere abstractie van een alwetende, almachtige en
alomtegenwoordige God ooit overal kon worden ingezet om het onverklaarbare te
verklaren. En als meten gelijkgesteld wordt aan weten, kan het getal ook dienen als
norm (bijvoorbeeld voor de toelaatbaarheid van schadelijke stoffen, of voor
geluidshinder etcetera), en derhalve als criterium voor beslissingen... Geen wonder
dat het er soms op lijkt alsof het getal de plaats van God heeft ingenomen.
De macht van het getal manifesteert zich op de meest uiteenlopende manieren in
kunst, wetenschap, techniek, sport en politiek, om maar te zwijgen van de economie
- maar het blijft moeilijk om je iets voor te stellen bij het getal an sich. Op school
leerde je dat je 5 appels niet mag vermenigvuldigen met 7 peren, maar zonder die
appels en peren smaken getallen helaas nergens naar. Dat is het probleem: je kunt
er (bijna) alles mee berekenen, maar in die berekening verdwijnt precies datgene
waar we toch het meest aan hechten: de smaak van appels en peren. Van het
tastbare, zintuiglijke, lijfelijke leven. Daarom moet het getal ook steeds verteld en
verbeeld worden. Om de macht van het getal een beetje inzichtelijk te maken en te
kunnen relativeren, blijft de macht van het woord onmisbaar.
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Dossier
Fragmenten bij ‘De vertelling van het Getal’
Augustinus
*
De dialoog van Augustinus en Orosius
Fragment
Dus in het kennen van het licht zit de eerste dag; in het kennen van het firmament
de tweede, in het kennen van het scheiden van land en zee de derde; in het kennen
van zon, maan en sterren de vierde, in het kennen van de kruipende en de vliegende
dieren de vijfde; in het kennen van het vee, de wilde dieren en de mens zelf de
zesde dag. Want hoewel op één dag de voorwaarde is gemaakt waaronder wij het
geestelijk geschapene begrijpen, dat wil zeggen de engelennatuur, is de kennis
zesmaal gemaakt. Zesmaal heeft hij geschapen, volgens de perfectie van het getal
zes.
Maar over de getallen één en hoger, tot de perfectie van het getal zes, kan ik nog
wel andere dingen voor jou uit de heilige Schrift bijeensprokkelen. Graag zelfs, dus
maak je helemaal klaar voor wat ik je ga zeggen. Een kan niet in [gehele] getallen
verdeeld worden; van een komen immers alle getallen. Maar twee kan wel worden
verdeeld, en een deel daarvan is een. Zoals twee verdeeld kan worden in een en
een, zo kan drie driemaal verdeeld worden in een. En waar wijst dit getal anders op
dan op de Drieëenheid die God is? Die hoewel ze drie personen zijn, worden geacht
een te zijn qua natuur. Het getal vier heeft twee delen: eenvierde ervan is een, de
helft ervan is twee. Een plus twee is duidelijk drie, en dat betekent dat de delen van
vier niet het bovenste getal bereiken of completeren. Vier is dus onvolmaakt. Vijf
heeft maar één deel, en dat is een, het vijfde deel ervan. Maar zes is het perfecte
getal, omdat het wordt gecompleteerd door zijn delen. Het heeft namelijk één, het
zesde deel; twee, het derde deel, en drie, de helft. En een plus twee plus drie is
samen zes.

*

‘De dialoog van Augustinus en Orosius’ is een tekst uit de 15de eeuw, aangetroffen in
manuscript 860 van de universiteitsbibliotheek van Cluj (Roemenië). Dit tekstfragment is
overgenomen uit de vertaling van Maarten Arends, die te vinden is op www.epimedium.nl.
Het is waarschijnlijk gebaseerd op De genesi ad litteram IV.
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Dus vanwege de perfectie van dat getal heeft God zijn schepping in zes dagen
verricht. De drie delen van het getal zes houden ons voor dat de Drie-ene Heer in
de drieëenheid van getal, maat en gewicht de hele schepping heeft gemaakt.

John Donne
De rekensom
Sinds gisteren kon ik de eerste twintig jaar
Amper geloven dat jij weg was, maar
Nog eens twintig teerd' ik op gunsten mij gegeven
En veertig op de hoop dat jij wou dat ze bleven.
Tranen verdronken er honderd en zuchten nog eens twee;
Duizend jaar dacht en deed ik niets, of niet uiteen:
't was één gedachte, en aan jou alleen.
Of in weer duizend jaar vergat ik het meteen.
Toch, noem dit geen lang leven: ben ik niet ook,
Door dood te zijn, onsterfelijk? Stierf ooit een spook?

Vertaling Jan Eijkelboom

Novalis
Notities
Uit Das Allgemeine Brouillon
10. Romantiseren, gelijkend op het algebraïseren.
90. De basis van alle wetenschappen en kunsten moet een wetenschap en kunst
zijn - die men met de algebra kan vergelijken.
238. Wiskundige filosofie. (Grammatica) De categorieën zijn het alphabet
cogitationum humanorum - waarin elke letter een handeling omvat - een filosofische
operatie - een hogere (wiskundige) berekening.
348. WISKUNDE. Innerlijke levendigheid van de wiskunde. Magie van de getallen.
Mystieke leer van Pythagoras - personificatie van de 3 - van de 4 etc.
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547. MUZIKALE WISKUNDE. De combinatorische analyse leidt tot fantaseren met
getallen - en onderwijst de getallen-compositiekunst - de mathematische generale
bas. (Pythagoras, Leibniz) De taal is een muzikaal ideeëninstrument.
787. Merkwaardige, geheimzinnige getallen. Toen het tellen nog nieuw was, moesten
vaak voorkomende getallen bij het tellen van werkelijke dingen - karakteristieke,
blijvende getallen zoals bijv. de 10 vingers - en andere frappante getallenfenomenen
de verbeeldingskracht van de mensen wel zeer levendig bezighouden en ze in de
wetenschap van de getallen een diep verborgen schat van wijsheid - een sleutel tot
alle gesloten deuren van de natuur doen vermoeden.
643. WISKUNDE EN GRAMMATICA. Over de logaritmen. De eigenlijke taal is een
logaritmensysteem. Zouden de tonen niet in zekere zin logaritmisch voortschrijden.
De harmonische reeks is de logaritmenreeks van een bijbehorende rekenkundige
(reeks).
933. God is nu eens 1 x ∞, dan weer 1 / ∞, dan weer 0.

Uit de Freiberger Naturwissenschaftliche Studien (Het mathematische
schrift):
De wiskunde van de krachten is de mechanica. De wiskunde van de vormen is de
geometrie. De wiskunde van het licht is de optica. De wiskunde van het oor is de
generale bas. De wiskunde van het gezicht - het perspectief.
Zou wiskunde de kunst zijn om uit data of feiten andere, daarvan afhankelijke en
daarmee verbonden data en feiten te vinden en te bepalen.
Alle wetenschappen moeten wiskunde worden. De wiskunde tot op heden is pas
de eerste en de makkelijkste uiting of openbaring van de waarlijk wetenschappelijke
geest.
Het getallensysteem is voorbeeld van een echt taaltekensysteem - onze letters
moeten getallen, onze taal moet rekenkunde worden.
Wat hebben de Pythagoreeërs toch onder getalkrachten verstaan?

Wiskundige fragmenten
241. De hele wiskunde is eigenlijk een vergelijking in het groot voor de andere
wetenschappen
Wat de logaritmen zijn voor haar, dat is zij voor de andere wetenschappen.
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Het begrip van de wiskunde is het begrip van de wetenschap zonder meer.
Alle wetenschappen moeten derhalve wiskunde worden.
De huidige wiskunde is niet veel meer dan een speciaal empirisch organon.
Zij is een vervanging om de reductie te vergemakkelijken - een hulpmiddel van
het denken.
Haar volledige toepasbaarheid is een noodzakelijk postulaat van haar begrip.
Zij is de meest geldige getuige van het natuuridealisme.
De innige samenhang, de sympathie van het heelal, is haar basis.
Getallen zijn, net als tekens en woorden, verschijningen, representaties kat
exochen.
Hun onderlinge verhoudingen zijn wereldverhoudingen. De zuivere wiskunde is
de aanschouwing van het verstand, als universum.
Wonderen, als tegennatuurlijke feiten, zijn amathematisch - maar er bestaat geen
wonder in deze zin, en wat men zo noemt is juist door wiskunde te begrijpen want
voor de wiskunde is niets wonderbaarlijk.
Echte wiskunde is het eigenlijke element van de magiër.
In de muziek verschijnt ze formeel, als openbaring - als scheppend idealisme.
Hier legitimeert ze zich als hemelse afgezant, kat andropon.
Alle genot is muzikaal, en dus wiskundig.
Het hoogste leven is wiskunde.
Er kunnen eersterangs wiskundigen bestaan die niet kunnen rekenen.
Men kan een groot rekenaar zijn zonder het flauwste benul van de wiskunde. De
echte wiskundige is noodzakelijkerwijs een Geestdriftige. Zonder geestdrift geen
wiskunde.
Het leven van de goden is wiskunde. Alle goddelijke afgezanten moeten
wiskundigen zijn.
Zuivere wiskunde is religie.
Tot de wiskunde komt men slechts door een theofanie.
Wiskundigen zijn de enige gelukkigen. De wiskundige weet alles. Hij zou het
kunnen, als hij het maar niet wist.
Alle activiteit houdt op, wanneer het weten intreedt. De toestand van het weten
is eudemonie, zalige rust van de beschouwing - hemels quietisme.
In het Morgenland is de echte wiskunde thuis. In Europa is ze verworden tot louter
techniek.
Wie een wiskundeboek niet met vrome aandacht aanpakt en het niet leest als
Gods Woord, die begrijpt het niet.
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242. Elke lijn is een wereldas.
243. Een formule is een wiskundig recept.
De getallen zijn de medicamenten
De rekenkunde is hun farmacie
De hogere wiskunde omvat uiteindelijke alleen maar afkortingsmethoden.
Uit: Novalis, Werke, Tagebücher und Briefe, Band 2
Vertaling: Piet Meeuse

F.M. Dostojewski
2x2=4
Wat voor stenen muur? Wel, uiteraard de natuurwetten, de conclusies van fysica
en mathematica. Als men bijvoorbeeld bewijst dat je van een aap afstamt, dan hoef
je daar geen zuur gezicht meer om te zetten, neem het voor wat het is. Of als men
je aantoont dat in feite één droppeltje van je eigen vet je dierbaarder moet zijn dan
honderdduizend van je evennaasten en dat door deze conclusie au fond alle
zogenaamde deugden en plichten en overige onzinpraat en vooroordelen een
afgedane zaak zijn, neem dat dan ook maar voor zoete koek aan, daar is immers
niets aan te doen, want het is zoiets als twee maal twee, het is wiskunde. Probeer
maar eens iets tegen te werpen.
‘Goeie man, zal men u toeroepen, daar valt niet aan te tornen: het staat net zo
vast als dat twee maal twee vier is! De natuur vraagt u niet of u het goed vindt; zij
heeft niets te maken met uw wensen, of haar wetten u wel of niet aanstaan. U moet
haar nemen zoals zij is, en dus ook al haar resultaten. Derhalve is een muur dan
ook een muur... enz. enz.’ God nog toe, maar wat kunnen mij de wetten van natuur
en rekenkunde schelen, als die wetten en het twee maal twee is vier mij om een of
andere reden niet aanstaan?
(...)
U roept me toe (als u me nog met een kreet verwaardigt), dat niemand mij in casu
immers mijn wil afneemt; dat men er alleen maar naar streeft het zó in te richten,
dat mijn wil vanzelf en uit eigen impuls zal samenvallen met mijn normale belangen,
met de wetten der natuur en met de algebra.
Ach heren, wat zal er van mijn eigen wil overblijven, als alles wordt teruggebracht
tot tabellen en algebra, als alles alleen nog maar zal verlopen volgens de regel van
tweemaal-twee-is-vier? Tweemaal twee zal
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ook zonder mijn wil vier zijn. Wat heeft mijn persoonlijke wil daarmee te maken?
(...)
Maar de mens is een lichtzinnig en ondankbaar creatuur en bemint, gelijk een
schaker, misschien alleen maar de inspanning tot het doel, terwijl dat doel zelf hem
koud laat. En wie weet (niemand kan het garanderen) of misschien niet het enige
doel dat de mensheid op aarde nastreeft slechts dat onophoudelijke streven is,
kortom - het leven op zichzelf, en niet een speciaal einddoel, dat trouwens niets
anders kan zijn dan twee-maal-twee-is-vier, dus een formule, want
twee-maal-twee-is-vier is geen leven meer, heren, maar het begin van de dood. In
elk geval schijnt de mens altijd bang te zijn geweest voor dat twee-maal-twee-is-vier,
en ik ben het nog steeds (...) Hij voelt immers dat, als hij het vindt, hij niets meer te
zoeken zal hebben. (...) Van het streven houdt hij, maar van het bereiken eigenlijk
niet helemaal, hetgeen natuurlijk zeer vermakelijk is. Kortom, de mens is een komiek
wezen; in dit alles ligt blijkbaar een enorme grap besloten. Maar het
twee-maal-twee-is-vier is altijd iets bij uitstek ongenietbaars. Twee-maal-twee-is-vier,
dat is naar mijn mening niets anders dan een onbeschaamdheid, heren.
Twee-maal-twee-is-vier is iets dat pedant om zich heen kijkt, midden op ons pad
staat, handen in de zij, en spuwt. Ik ben het ermee eens dat twee-maal-is-vier een
voortreffelijk ding is; maar als we toch aan het aanprijzen zijn, laat dan gezegd
wezen dat twee-maal-twee-is-vijf soms ook een alleraardigst artikeltje is.
(...) En toch ben ik overtuigd dat de mens nooit afstand zal doen van het echte
lijden, dat wil zeggen van verwoesting en chaos. Lijden - maar dat is immers de
enige oorsprong van het bewustzijn. En ofschoon ik heb vooropgesteld dat bewustzijn
volgens mij het grootste ongeluk voor de mens is, weet ik toch dat de mens het
bemint en het voor geen enkele bevrediging zal ruilen. Zo staat bijvoorbeeld
bewustzijn oneindig veel hoger dan twee-maal- twee. Na het twee-maal-twee blijft
er immers niets meer te doen of zelfs maar aan te leren. Het enige wat je dan nog
te doen staat is: je vijf zintuigen op non-actief te stellen en je onder te dompelen in
meditatie. Welnu, en al kom je bij bewustzijn weliswaar tot hetzelfde resultaat,
namelijk ook dat je niets meer kunt uitrichten, je kunt jezelf tenminste nog eens
geselen en daar leef je toch van op.’
Uit: Aantekeningen uit het ondergrondse, fragmenten
Vertaling: Hans Leerink
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Multatuli
Miljoenenstudiën
Fragment
Er trad nu 'n andere spreker op, die ons onthaalde op 'n beschouwing van 't Heelal.
Schynbaar enigszins in stryd met de verzekering dat hy niets zou overslaan, was
dit stuk zeer kort, daar hy zich bepaalde tot de verklaring dat twee maal twee hem
voorkwam vier te zyn. Van deze grondwaarheid, zeide hy, hingen alle andere dingen
af. De geestdrift der vergadering by deze bondige behandeling van zaken, was
onbeschryfelyk.
De gnoom ÷ die belast was met het aritmetisch gedeelte der zitting, zag van het
woord af ‘omdat de geachte spreker die zo-even de tribune verlaten had’ en die hy
by deze gelegenheid de eernaam toekende van Heelalmannetje, hem het gras voor
de voeten had weggemaaid. Iets dergelyks verklaarden de kobolden halfdertien,
317½ bis, en een tal van anderen, zodat my 'n schrik door de leden voer by de vrees
dat ook m'n beminde kansrekening zo peremptoir zou behandeld worden. Die
gnomen zyn zonderlinge wezens, van wie alles kan verwacht worden omdat ze nu
eenmaal de gewoonte hebben iemand gedurig te plagen met het onverwachte. Ik
hoopte dus dat m'n gegronde vrees ongegrond blyken zou, waarin ik me alweer
vergiste. Als hadden die kereltjes m'n angst bemerkt, schenen zy zich er op toe te
leggen ditmaal juist te doen wat ik op grond van het voorafgegane te verwachten
had, en waarop ik dus niet verdacht was. Ik werd namelyk nu tot luisterende getuige
2

gemaakt der welsprekendheid van a die onder luide toejuiching der Vergadering
verzekerde dat alle waarheden zich oplossen in de stelling dat twee maal twee gelyk
is aan vier.
Een der aanwezige leden had niet meegejuicht. Men deelde my mee dat hy 'n
vinnige tegenstander van de vorige spreker was. Ik hoorde met innig genoegen dat
hy 't woord vroeg, en wel voor 'n personeel feit.
‘Hoe heet dat lidje’, vroeg ik.
‘Nu zult ge wat horen! Hy is woedend op de ander. Noord en Zuid, Welf en
Gibellyn, Geloof en Goed, Liefdadigheid en Recht, Volksgeluk en Staatkundery,
2

moed en krygskunde, staan niet verder van elkaar dan hy van a ...’
‘Ik wil dat alles wel geloven, maar wie is hy dan?’
2

‘Wel, de beroemde -a . Sjt... daar begint-i!’
Ik haalde adem. Gewoon aan de choc des opinions die op ons wereldje sedert
eeuwen zo byzonder veel licht verspreidt, kwam my de eenstemmigheid van de
gnomen wat lauw en onwaarheidlievend voor.
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Ik voelde behoefte aan wryving en tegenspraak, en vriend minus a zou die leveren.
My dacht dat-i dit aan z'n naam verplicht was.
‘Zeer geëerde hoorders. De brekebeen die zo-even de tribune is afgestrompeld...’
‘Maar, eilieve,’ fluisterde ik, ‘dat sprekertjen is onbeleefd.’
‘Negatief, mens, negatief! Straks zal-i lomp zyn... ook negatief. Multipliceer dat
eens. 't Produkt is pozitief humaan... zoals gylieden op de korst dat noemt.’
Het negatief a-tweede-machtje ging voort.
‘De pozitieve stumpert die u trachtte op de mouw te spelden dat twee maal twee
gelyk vier is, zou beter gedaan hebben z'n onwetendheid te verbergen, dan die zo
onbeschaamd bloot te stellen aan 't licht van onze smeerkaarsen. De ware vier
bestaat uit minus twee maal minus twee. En daarop berust al wat bestaat. Ik heb
gezegd.’
Aan de verschillende wyzen waarop deze verhandeling werd opgenomen,
bemerkte ik dat de Vergadering gesplitst was in twee partyen, de negativisten en
de pozitivisten. Toen ik dit ontwaarde, was m'n eerste gedachte of AUGUSTE COMTE
zich in de zaal bevond? Maar m'n buurman zei dat de gnomen, al scheen het soms
anders, volkomen by hun verstand waren. Ik zocht dus niet langer.
2

Het kwam me vreemd voor, dat -a van 'n persoonlyk feit had gesproken, en ik
vernam op m'n verzoek om inlichting daaromtrent, dat dit de wyze was waarop
2

iemand te kennen gaf dat-i z'n beurt niet kon afwachten. Die goede -a was
ingeschreven onder de laatste sprekers, maar om 't persoonlyk feit had men hem
enige honderd nummers hogerop geschoven.
Toen dit incident afgelopen was - de tegenstanders schenen na 't verlaten van
de tribune volstrekt niet boos meer - kwam de gnoom 7:22 aan de beurt.
Deze beklaagde zich over z'n inkompleetheid, doch zei dat-i 't niet helpen kon.
Twee maal twee was nu eenmaal vier, en dus moest men het met z'n gebrekkige
existentie ‘die, als al 't andere, op die grondwaarheid gebazeerd was’ voor lief nemen.
Met 'n hartelyk applaudissement gaf de vergadering te kennen dat ze hierin geen
bezwaar zag.
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Gottlob Frege
De grondslagen der aritmetica, fragment
III. Opvattingen over eenheid en één
Drukt het telwoord ‘één’ een eigenschap van objecten uit?
§29. In de definities waarmee Euclides het zevende boek der Elementen aanvangt,
schijnt hij met het woord ‘μονάς’ nu eens een te tellen object, dan een eigenschap
ervan, dan weer het getal één te bedoelen. Overal kan men volstaan met de vertaling
‘eenheid’, daar dat woord zelf over dit gamma van verschillende betekenissen
beschikt.
Schröder zegt: ‘Elk der te tellen dingen wordt eenheid genoemd.’ Men vraagt zich
af waarom men de dingen eerst onder het begrip der eenheid brengt en niet
eenvoudigweg verklaart: getal is een verzameling van dingen, waarmee we opnieuw
bij het vorige standpunt belanden. Het zou kunnen dat men de dingen eenheden
noemt in de eerste plaats met de bedoeling ze nader te bepalen, namelijk door ‘één’
overeenkomstig zijn grammatische vorm als een hoedanigheidswoord te beschouwen
en ‘één stad’ op dezelfde wijze op te vatten als ‘wijze man’. Dan zou een eenheid
een object zijn dat de eigenschap ‘één’ heeft en zou ‘een eenheid’ in dezelfde relatie
staan tot ‘één’ als ‘een wijze’ tot het adjectief ‘wijs’. Aan de gronden die we boven
hebben laten gelden tegen de opvatting dat het getal een eigenschap van dingen
is, worden hier nog enkele specifieke argumenten toegevoegd. Het zou in de eerste
plaats merkwaardig zijn dat elk ding deze eigenschap zou bezitten. Onbegrijpelijk
waarom men nog eens uitdrukkelijk die eigenschap aan een ding toekent. Slechts
dank zij de mogelijkheid dat iemand niet wijs is, wordt de bewering dat Solon wijs
is, zinvol. De inhoud van een begrip neemt af als zijn omvang toeneemt; wordt deze
laatste alomvattend, dan moet de inhoud geheel verloren gaan. Het is niet
gemakkelijk zich in te denken hoe de taal ertoe gekomen zou zijn te voorzien in een
hoedanigheidswoord dat in geen enkel opzicht zou kunnen bijdragen tot het nader
bepalen van een object.
Als ‘één mens’ op dezelfde wijze zou moeten opgevat worden als ‘wijze mens’,
dan zou men verwachten dat ‘één’ ook als predikaat kan optreden, zodat men even
goed ‘Solon was één’ zou kunnen zeggen als ‘Solon was wijs’. Nu komt die
uitdrukking (onder de vorm ‘Solon was er een’) ook wel voor, maar is op zichzelf
onverstaanbaar. Ze kan bijvoorbeeld betekenen: Solon was een wijze, als men
‘wijze’ op grond van de context kan invullen. Maar alleenstaand schijnt ‘één’ geen
predi-
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kaat te kunnen zijn . Nog duidelijker komt dit tot uiting in het meervoud. Terwijl men
‘Solon was wijs’ en ‘Thales was wijs’ kan samentrekken tot ‘Solon en Thales waren
wijs’, kan men niet zeggen: ‘Solon en Thales waren één’. Deze onmogelijkheid zou
onbegrijpelijk zijn indien ‘één’ evenals ‘wijs’ een eigenschap zowel van Solon als
van Thales zou zijn.
§30. Dat men geen definitie van de eigenschap ‘één’ heeft kunnen geven, staat
daarmede in verband. Als Leibniz zegt: ‘Eén is wat we door één akt van het verstand
samenvatten,’ dan verklaart hij ‘één’ door zichzelf. En kunnen we ook niet vele door
één akt van het verstand samenvatten? Dat geeft Leibniz in dezelfde passage toe.
Zo ook Baumann: ‘Eén is wat we als één opvatten’ en verder: ‘Wat we als punt of
als niet verder onderverdeeld wensen op te vatten, dat beschouwen we als één;
maar elke één van de externe aanschouwing, van de zuivere zowel als de
empirische, kunnen we ook als veel beschouwen. Elke voorstelling is één als ze
afgebakend staat tegenover een ander voorstelling, maar op zichzelf kan ze weer
in vele onderscheiden worden.’ Zo wordt elke zakelijke aflijning van het begrip
weggewist en wordt alles afhankelijk gemaakt van onze zienswijze. We stellen weer
de vraag: welke zin kan het hebben een of ander object de eigenschap ‘één’ toe te
kennen als elk object naar gelang de zienswijze één of ook niet één kan zijn? Hoe
kan een wetenschap die precies in de grootste bepaaldheid en nauwkeurigheid
haar faam zoekt, op zo een onduidelijk begrip berusten?
Vertaling: A. Phalet.

*

Er zijn wendingen die dit lijken tegen te spreken, maar bij nadere beschouwing zal men tot
de bevinding komen dat een begrip moet worden toegevoegd of dat ‘één’ niet als telwoord
wordt gebruikt, dat niet de uniciteit wordt bedoeld, maar het eenheidskarakter.
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Bertrand Russell
Het bewijs dat 1 + 1 = 2

Overgenomen uit: Hans Magnus Enzenberger, De Telduivel
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Alfred Jarry
Over de oppervlakte van God
God neemt per definitie geen ruimte in, maar om onze probleemstelling te
verhelderen staat het ons vrij om hem een willekeurig aantal dimensies, groter dan
nul, toe te kennen, ook al heeft hij er geen, op voorwaarde dat die dimensies tegen
elkaar wegvallen in de twee leden van onze identiteiten. We zullen ons beperken
tot twee dimensies, opdat men zich de figuren uit de vlakke meetkunde makkelijk
op een vel papier kan voorstellen.
Symbolisch duidt men God aan met een driehoek, maar de drie personen mogen
niet gezien worden als de hoeken of de zijden ervan. Het zijn de drie hoogtelijnen
van een andere gelijkzijdige driehoek die de gebruikelijke omgeeft. Deze hypothese
komt overeen met de openbaringen van Anne-Catherine-Emmerich die het kruis
(dat wij zullen beschouwen als symbool van het Woord van God) ziet in de vorm
van een Griekse Y en dat slechts verklaart met deze fysieke reden, dat geen enkele
arm van menselijke lengte tot aan de spijkers van de takken van de Tau had kunnen
worden uitgerekt.
Dus, AXIOMA:
Tot er meer informatie beschikbaar is, stellen we ons God in het platte vlak
voorlopig voor het gemak voor als de symbolische figuur van drie gelijke rechtes
van de lengte a, die eenzelfde oorsprong hebben en onderling hoeken van 120
graden maken. Van de ruimte omsloten door die rechtes of van de driehoek die
wordt verkregen door de drie verst verwijderde punten aan die rechtes met elkaar
te verbinden willen we de oppervlakte (O) berekenen.
Stel x is de zwaartelijn in het verlengde van een van de Personen a, 2y is de zijde
van de driehoek waarop zij de loodlijn vormt, N en P zijn de verlengdes van de
rechte (a + x) in twee richtingen naar het oneindige.
Dan hebben we:

x=∞-N-a-P
Maar
N = ∞ - 0.
en
P = 0.
Daaruit volgt

x = ∞ - (∞ - 0) - a - 0 = ∞ - ∞ + 0 - a - 0 = - a
Anderzijds geeft de rechthoekige driehoek met als zijden a, x en y ons:
2

2

2

a =x +y
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Wanneer we x substitueren met zijn waarde (-a), komt daaruit
2

2

2

2

2

a = (- a) + y = a + y
Daaruit volgt
2

2

2

y =a -a =0
en

y = √0
De oppervlakte van de gelijkzijdige driehoek met de drie rechtes a als bissectrices
vanuit zijn hoeken, moet dus zijn
O = y (x + a) = √0 (- a + a) = 0√0.
LOGISCH GEVOLG:

bij de eerste blik op het wortelteken √0 kunnen we stellen dat de
berekende oppervlakte hooguit een lijn is; in tweede instantie stellen we vast, als
we de figuur construeren volgens de verkregen waarde voor x en y:
Dat de rechte 2y, die we nu kennen als 2√0, een van de rechtes a snijdt aan de
kant tegenovergesteld aan onze aanvankelijke hypothese, aangezien x = - a; en
dat de basis van onze driehoek samenvalt met zijn top;
Dat de twee rechtes a met de eerste hoeken maken van minder dan 60°, en
bovendien dat ze 2√0 slechts kunnen raken door samen te vallen met de eerste
rechte a.
Hetgeen overeenkomt met het dogma van de gelijkwaardigheid van de drie
Personen onderling en met hun som.
We kunnen zeggen dat a een rechte is die 0 aan ∞ verbindt en God definiëren:

God is de kortste weg van nul naar oneindig.
Welke kant op? zal men vragen.
Dan zullen wij antwoorden dat Zijn voornaam niet Kloris luidt, maar Min-en-Plus.
En dat we moeten zeggen:
± God is de kortste weg van 0 naar ∞, de een of andere kant op.
Dit komt overeen met het geloof in de twee beginselen; maar het is exacter om
het teken + toe te kennen aan dat principe dat uitgaat van het geloof van het subject.
Maar omdat God geen plaats inneemt, is hij geen lijn.
We moeten immers opmerken dat volgens de identiteit
DEFINITIE:

∞-0-a+a+0=∞
de lengte a gelijk is aan 0 en a geen lijn is, maar een punt.
Dus, om kort te gaan:
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GOD IS HET RAAKPUNT TUSSEN NUL EN ONEINDIG.

De 'patafysica is de wetenschap
EINDE

Uit: De roemruchte daden en opvattingen van Doctor Faustroll, patafysicus
Vertaling: Liesbeth van Nes

Daniil Charms
Brief aan Claudia Poegatsjova
4 november 1933
Lieve Claudia Vasiljevna,
Ik heb u de afgelopen tijd twee lange brieven geschreven, maar ik heb ze niet
verstuurd. De een bleek te spotachtig te zijn, de ander zo verward, dat ik er de
voorkeur aan gaf een derde te schrijven, maar die twee brieven hebben gemaakt
dat ik de toon niet meer treffen kan, en al elf dagen lang ben ik nu niet in staat u
iets te schrijven.
Eergisteren ben ik bij Marsjak geweest en ik vertelde hem over u. Wat schitterden
zijn ogen, en wat vurig sloeg zijn hart! (U ziet wat een volstrekt misplaatste en dwaze
zin er weer in is geslopen. Wat een nonsens! Marsjak met vurige ogen!)
Ik ben weg van Mozart. Wat een verbazingwekkende zuiverheid! Driemaal daags
boots ik die zuiverheid vijf minuten lang na op uw tsjekan. Ach, floot hij maar eens
twintig minuten achter elkaar!
Bij gebrek aan een piano heb ik een citer aangeschaft. Op dat verfijnde instrument
oefen ik om het hardst met mijn zuster. Bij Mozart ben ik nog niet aangeland, maar
gaandeweg maak ik kennis met de muziektheorie, en ik ben geboeid geraakt door
de harmonie van de getallen. Overigens ben ik al lang in getallen geïnteresseerd.
Wat een getal is, daarvan weet de mensheid het allerminst af, maar om de een of
andere reden wordt algemeen aangenomen dat als een bepaald fenomeen wordt
uitgedrukt in getallen en daarin een zekere wetmatigheid wordt ontdekt, zodanig
dat het volgende fenomeen geraden kan worden, daarmee alles begrijpelijk is. Zo
heeft Helmholtz bijvoorbeeld de getalsmatige wetten in klanken en tonen gevonden
en hij dacht daarmee te kunnen verklaren wat een klank is en wat een toon. Dat
heeft enkel een systeem opgeleverd, het heeft klank en toon geordend, voor de
mogelijkheid van vergelijken gezorgd, maar het heeft niets verklaard.
Want wij weten niet wat een getal is.
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Wat is een getal? Is het een verzinsel van ons, dat alleen wanneer het wordt
toegepast stoffelijk wordt? Of is een getal iets als het gras, dat wij in een bloempot
gezaaid hebben en waarvan wij geloven dat wij het bedacht hebben, en dat er
nergens anders gras is, behalve op onze vensterbank?
Het getal verklaart niet wat een klank en een toon zijn, maar de klank en de toon
werpen een sprankje licht op de kern van het getal.
Liefste Claudia Vasiljevna, ik stuur u mijn gedicht ‘Het gras’.
Ik verlang zeer naar u en wil u graag zien. Ook al heb ik er zo lang het zwijgen
toegedaan, u bent de enige persoon aan wie ik met vreugde in mijn hart denk. Was
u hier, dan was ik ongetwijfeld echt verliefd, voor de tweede keer in mijn leven.
Dan. Charms
Uit: Daniil Charms, Ik zat op het dak
Vertaling: Yolanda Bloemen en Jan Paul Hinrichs

Paul Valéry
Notities over tellen, getallen & wiskunde
Misschien zou men het antropomorfisme moeten expliciteren en er een coherent
systeem van moeten maken - onverhuld.
Dan zou duidelijk zichtbaar worden dat elke verklaring antropomorf is. En hoe
zou het anders kunnen? Men verschilt slechts van mening over de dosis.
Wat is Menselijker dan tellen? Wisselwerking van onderscheiden en samenvoegen,
zoals de vingers zich een voor een openen, en samen sluiten.
En dan - geen van die 4 bomen weet dat ze 4 zijn. Ze vormen slechts een getal
voor Iemand. Niets is objectiever dan het getal van die objecten. Niets maakt de
aanwezigheid noodzakelijker van iemand die groepeert en opsomt.
*

Ritme. Heel moeilijk te analyseren, dit begrip.
Misschien is de gebruikelijke indeling van de tijdsrelaties onvoldoende. Men
beperkt zich tot het opeenvolgende en het gelijktijdige. Maar er is een bemiddelende
intuïtie tussen deze twee. Dat is de intuïtie van het ritme.
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In het ritme heeft het opeenvolgende enkele eigenschappen van het gelijktijdige.
Het is een opeenvolging van momenten, maar hoewel die momenten verschillend
zijn - toch kan die opeenvolging slechts op een manier plaatsvinden.
Of anders is het een som die afhangt van de volgorde van de termen. Hier merken
we op dat de opeenvolging van een kunstmatige transformatie en van een natuurlijke
tr[ansformatie] altijd in deze volgorde plaatsvindt.
Er zijn verbindingen tussen voorafgaande en volgende alsof alle termen gelijktijdig
en actueel waren, maar slechts achtereenvolgens verschenen. Alle termen van het opeenvolgende zullen corresponderen met iets gelijktijdigs.
Dat gelijktijdige zelf zal herleidbaar zijn tot een teken.
Een gespikkeld oppervlak zal weergegeven kunnen worden door het gebaar van
kleine prikjes geven. Men zal dan het oppervlak en de handeling kunnen beschouwen
als momenten van eenzelfde ontwikkeling - het één voor de vertaling van het ander
kunnen houden; - en in dit voorbeeld zie je fenomenen van tijdsduur zich ontplooien
of zich opvouwen binnen een gelijktijdig feit. Dat is trouwens het getal: (1+1+1+...1)=
A
Zo is tellen - tegelijkertijd: wachten en zich herinneren. Zo is het getal de naam
van een object dat zelf een moment is van het eenvoudigste ritme. Het volstaat die
naam te geven om een ontwikkeling - het optellen - en een figuur waarnaar de
optelling verwijst volledig te kunnen vastleggen.
*
Het is met tijd en ruimte hetzelfde als met het getal. Men begrijpt niets van die
antieke, sinds lang georganiseerde begrippen, wanneer men niet aandachtig de
bijzondere en beperkte gevallen beschouwt die middels generalisatie gediend
hebben om ze te verwerven, De eerste en kleine, hele getallen hebben gediend om
het getal op te bouwen, want het zijn gunstige gevallen waarin veelheid, intuïtie van
het ene en het verscheidene, en onmiddellijke ordening verenigd zijn.
Voor tijd en ruimte zijn de ideeën die ze gemeen hebben: hier of nu; vooruit,
achteruit; aan deze zijde, aan gene zijde; ver of dichtbij; lang of kort; tussen, in;
samen, apart, vervolgens; interval, afstand; in de buurt van -.
Identiek, herhaald.
*
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De vergissing van de wiskundigen buiten de wiskunde is dat ze met onzuivere
begrippen redeneren zoals ze in de wiskunde redeneren met zuivere begrippen.
*
Getal
Poincaré betwijfelde of men het getal kan definiëren. Painlevé, met wie ik (heel kort)
heb gesproken over deze kwestie, lijkt dat gezichtspunt te delen.
Ik denk het tegendeel. Deze heren moeten getal en meervoudigheid verwarren.
Ik zie een hoop stenen. Ik weet niet hoeveel het er zijn. Ik tel ze en ik heb een getal.
Beschrijven wat ik gedaan heb is de definitie van het getal.
Een kind kan niet tellen. Het leert het. Wat er in dit opzicht tussen zijn meester
en hem is gebeurd - dat is de definitie van het getal.
Maar het is waar dat het delicaat en vervelend is om die op te stellen.
Dit dient opgemerkt - A. dat de getallen in werkelijkheid in twee categorieën
uiteenvallen:
1. De heel kleine getallen - 1,2,3,4,5
2. Alle getallen
Onze intuïtie onderscheidt p objecten tegelijkertijd, bij meer dan p raakt ze de weg
kwijt.
B. Iets anders. Opmerken dat aan elke veelheid van objecten een veelheid van
handelingen beantwoordt. Men telt slechts handelingen, en men denkt (zonder het
te weten) zoveel objecten, zoveel handelingen. Tot res, tot signa.
Men kan een van die handelingen kiezen (zoals aanraken met de vinger), en die
herhalen met elk van de objecten, zonder over te slaan of te herhalen. Die operatie
is onafhankelijk van de gekozen volgorde. Men geeft een nieuwe naam aan elke
herhaling van de handeling die gepaard gaat met een ander object, en men
beschouwt elke keer alle objecten die al aangeraakt zijn (men kan ze apart zetten).
Dat geheel heeft een veelheid van handelingen gevergd waaraan de gegeven naam
herinnert. Men rangschikt die namen zodanig dat elk van hen is opgenomen tussen
die welke de beschouwde veelheid min 1 eenheid representeert en die welke
herinnert aan de beschouwde veelheid plus 1 eenheid.
Deze rangschikking kent men uit het hoofd. Anders zouden getallen geen nut
hebben. Het is een tabel: 1=1, 2 = 1+1, 3 = 1+1+1. Voorbij 4 of 5 stelt men zich 6
voor als 5+1. 10 als 5+5. En vervolgens stelt men zich alleen kleine getallen voor
als onderscheiden van groepen onon-
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derscheiden eenheden. En men denkt dat het weinig is, of veel al naar gelang, zoals
de wilde doet met ongetelde veelheden.
*
Wiskunde is de wetenschap van de dingen die herleid worden tot hun definitie. /
Wiskunde is de wetenschap van de dingen die identiek zijn met hun definitie.
*
Wiskunde. Er is sprake van wiskunde wanneer men een systeem van handelingen
zonder problemen kan vervangen door een denkbeeldig object
De denkbeeldige objecten die zich het best lenen voor die vervanging zijn de
veelheden, en vervolgens de homogene uitgestrektheden; dat is waarom men
geneigd is de wiskunde te beschouwen als wetenschap an de getallen en de grootte.
Maar dat is een vergissing. Het tegendeel is het geval. Wanneer ik een optelling
maak van getallen of segmenten, dan laten hun quanta me onverschillig. De operaties
zijn daarvan onafhankelijk en dat is precies wat wiskunde mogelijk maakt.
*
Getal Deze timmerman kan niet tellen.
Men bestelt luiken bij hem voor alle ramen van een huis. Hij zou er een paar
kunnen maken, ze plaatsen en wat hij tekort komt aan kunnen vullen, of de teveel
gemaakte mee terugnemen. Hij kan stenen meenemen en er in elk raam een leggen.
Die pakt hij vervolgens terug en neemt ze mee in een zak. Hij maakt zijn luiken.
Elke keer wanneer hij er een klaar heeft, gooit hij een steen weg. Hij heeft de kennis
van het getal niet nodig gehad. Hij heeft het probleem opgelost: evenveel x als y.
Als hij verandert in een ruitenzetter en er zijn meerdere ruiten in elk raam, dan zal
hij 1. Stenen en 2. Graankorrels gebruiken.
Evenveel stenen als ramen; evenveel graankorrels als ruiten in een raam - hij zal
de ruiten die hij gesneden heeft stapelen, evenveel stapels als stenen. (Men ziet
dat hij het vermenigvuldigtal onderscheidt van vermenigvuldiger (multiplicator). Hij
schrijdt voort van het een naar het ander, niet naar een tweede, een derde.
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Het getal is de naam van een veelheid waarvan men slechts de eigenschappen
beschouwt van het eenheid voor eenheid, object voor object corresponderen met
een andere veelheid.
Het is de naam die alle veelheden gemeen hebben die op elkaar toepasbaar zijn.
*
Borel zei me onlangs dat hij zijn onderzoek naar de verzamelingenleer had moeten
staken wegens de vermoeidheid die het veroorzaakte - en die hem deed vrezen
voor ernstige kwalen waarvan hij al een voorgevoel had, als hij koppig met het werk
zou doorgaan.
Hij voegde eraan toe dat Cantor en Baire ernstig ziek waren geweest na hun
inspanningen om diezelfde theorie te representeren.
Ik zie geen dichters die ooit zover zijn gegaan.
More brains, o Lord, zei G. Meredith over de vrouwen.
*
De eenvoudigste en meest volmaakte taal is het decimale stelsel.
*

Getal (voor de Dictionnaire de l'Académie)
1. ‘Naam die het resultaat aangeeft van een operatie, uitgevoerd op een veelheid
van objecten of willekeurige dingen, om deze veelheid in te delen tussen die welke
een object minder en die welke een object meer bevat’.
*
De bezwaren van Poincaré tegen de definitie van het getal doen me geloven dat
hij dit begrip heeft beschouwd in zijn huidige complexiteit en niet in zijn graduele
vorming. In het begin waren er een paar getallen, de eerste, dat wil zeggen enkele
veelheden die intuïtief de eigenschappen bezaten waardoor ze zichtbaar
onderscheiden en gerangschikt werden. Later slaagde men erin alle veelheden te
rangschikken etc.
*
De wiskunde is een manier van denken - een gedachte - de enige - die is (of kan
zijn) wat ze voorstelt en die voorstelt wat ze is.
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*
Het Getal is een uitvinding die ook niet gedaan had kunnen worden; of niet
geperfectioneerd had kunnen worden.
Men onderwijst het - men gaat van de toestand waarin men zegt wat men ziet veel, weinig, een paar etc. naar de toestand waarin men telt en zegt: 30, 100, 4n
etc.
Probleem: waar komen de moeilijkheden vandaan die uit deze uitvinding
voortkomen en de uitvinder in verlegenheid brengen? V[oorbeeld]: de eerste getallen
*
Getallen - Echte groottes - Gewaarwording - etc.
We hebben alleen maar te maken, en kunnen ook alleen maar rechtstreeks te
maken hebben met kleine getallen. Onze zintuigen, onze actiemiddelen beperken
de waarneming en het bewerken van veelheden tot die kleine getallen. Alle andere
zijn bemiddelende, opgeschreven getallen.
- Al wat werkelijk is, laat zich vormen, schilderen, aanraken, en wordt actief in
een begrensd zintuiglijk domein.
*
Het is buitengewoon, en paradoxaal, dat de ‘wetenschap’ die gebaseerd is op meten
en getallen, zulke resultaten heeft bereikt; dat ‘de abstractie’, dat wil zeggen: het
wegnemen van de meeste kenmerken van de dingen, in combinatie met zichzelf
zoveel dingen, en zoveel macht over de dingen heeft opgeleverd.
De kwantiteit... Welke naam zou een metafysicus aan de kwantiteit geven? - Ze
is geïntroduceerd en algemeen erkend, want ze is de precieze naam van de
mogelijkheid om te verifiëren, om terug te vinden - en van de conservering door tijd
en ruimte heen.
*
Men heeft het gebruik van ‘beelden’ zoals dit (organisme ⇆ menselijke of dierlijke
samenleving) terecht en ten onrechte bekritiseerd.
Maar men heeft niet bedacht dat het onmogelijk is om ze niet te gebruiken. Men
kan ze alleen maar 1. ofwel verstoppen (en we zullen zien hoe); 2. ofwel beschouwen
als instant-instrumenten, met slechts een fiduciaire en tijdelijke waarde.
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Het hele probleem verdwijnt door mijn methode, die van de ‘wetenschap’ slechts
de verworven verifieerbare vermogens wil overhouden.
Wat doen die bemiddelende beelden ertoe? Er bestaat geen zuiver verbaal weten.
Ik beweer overigens dat het bij elke hypothese onmogelijk is, van beelden af te
zien. - 1. Je kunt niet buiten de gewone taal, werkwoorden in het bijzonder; etc. 2.
Je kunt geen fysica of welke Wetenschap ook opbouwen met niets dan
waarnemingen en statistieken. De waarnemingen vragen om een selectie, een
programma - een voorafgaand idee.
Het simpele gebruik van de veelheid is een ingreep, en het getal, relatie tussen
veelheden die 1 op 1 met elkaar corresponderen, is een beeld van handelingen en
van herhaling van handelingen.
En het tellen is een bemiddelende handeling die slechts zin heeft als ze is
opgenomen in een handeling waarvan het doel geen getal meer is - maar identificatie
van een oorspronkelijk beeld met finale waarneming.
*
De muziek heeft zich ontwikkeld door zich te verwijderen van het geluid, zoals de
wiskunde door zich te verwijderen van het getal. Ik bedoel door te leren combineren,
speculeren met die elementen zodra ze tot symbolen zijn gereduceerd (die omgezet
kunnen worden in produktieve handelingen met geluiden of getallen.)
Het is zuiver operatief gebeuren.
*
Elk individu dat zich bezighoudt met een onbepaalde hoeveelheid anderen, reduceert
ze in zijn gedachten tot materie. Hij wil er iets mee doen.
Zelfs wanneer hij er heiligen van zou willen maken, denkt hij toch als ‘materialist’.
En wanneer hij ze ‘gelukkig’ zou willen maken, dan denkt hij over ze als over vee.
Want de tussenkomst van de kwantiteit (de operator Getal) transformeert
noodzakelijkerwijs datgene wat geteld of geëvalueerd wordt.
Als je mensen telt, tel je zakken.
Als je tot een menigte spreekt, spreek je tot een kind.
Als je een volk bekeert, dresseer je een hond
Als je het goede voorbeeld geeft, kweek je schapen.
Maar als je één voor één te werk gaat, en je handelt afzonderlijk in
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de differentie, kun je elk apart verrijken en je verrijkt met zekerheid jezelf. Degene
die je wilt overtuigen, zal soms jou overtuigen en degene die je wilt verleiden zal
jou verleiden.
Maar als je je wijdt aan de onbepaalde veelheid, pas dan op dat ze je er niet toe
brengt om alleen nog maar te denken aan wat ermee gedaan kan worden.
Uit de Cahiers, een selectie
Vertaling: Piet Meeuse

V. Chlebnikov
De getallen
Ik staar naar jullie, o getallen,
En jullie lijken me gekleed als dieren, in hun huiden,
Met de hand leunend op ontwortelde eiken
Jullie schenken eenheid tussen de slangachtige beweging
Van de ruggegraat van het heelal en de dans van het juk,
Jullie staan toe de eeuwen te begrijpen, als tanden van een snelle lach.
Mijn ogen zijn nu, als van een profeet, wijd opengesperd.
Om te weten te komen wat Ik zal zijn, wanneer mijn deeltal 1 is.

[1910-1912]
Uit: Ik en Rusland (Meulenhoff 1986)
Vertaling: Willem Weststeijn

Oswald Spengler
Der Untergang des Abendlandes
Fragment uit hoofdstuk 1
2
Als voorbeeld van de manier waarop een ziel zich tracht te verwerkelijken in het
beeld van de haar omringende wereld, in zoverre dus de geworden cultuur uitdrukking
en afbeelding is van een idee van menselijke bestaan, kies ik het getal, dat aan alle
wiskunde ten grondslag ligt als zondermeer gegeven element. En wel omdat de
wiskunde, die in haar volledige diepte voor slechts weinigen bereikbaar is, onder
alle scheppingen des geestes een unieke positie inneemt. Zij is een wetenschap in
de strengste stijl zoals de logica, maar omvattender en veel
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rijker aan inhoud; zij is een echte kunst naast de beeldende kunst en de muziek,
wat betreft de noodzaak van een leidende inspiratie en de grote vormconventies in
haar ontwikkeling; zij is ten slotte een metafysica van de hoogste orde, zoals Plato
en vooral Leibniz bewijzen. Tot dusver is elke filosofie ontstaan in verbondenheid
met een bijbehorende wiskunde. Het getal is het symbool van de causale
noodzakelijkheid. Het bevat net als het Godsbegrip de laatste zin van de wereld als
natuur. Daarom mag men het bestaan van getallen een mysterie noemen en het
religieuze denken van alle culturen heeft zich nooit aan die indruk onttrokken.
Zoals alle Worden het oorspronkelijke kenmerk draagt van de richting
(onomkeerbaarheid), zo draagt al het gewordene het kenmerk van de uitbreiding,
en wel zodanig dat slechts een kunstmatige scheiding van de betekenis van deze
woorden mogelijk lijkt. Het eigenlijke geheim van al het gewordene en dus
(ruimtelijk-stoffelijk) uitgebreide wordt echter belichaamd in het type van het
wiskundige, in tegenstelling tot het chronologische getal. En in het wezen ervan ligt
de bedoeling van een mechanische grensbepaling. Het getal is daarin verwant aan
het woord, dat - als begrip, ‘begrijpend’, ‘betekenend’ - eveneens indrukken van de
wereld afgrenst. Het diepste is hier evenwel onvatbaar en onuitsprekelijk. Het
werkelijke getal, waarmee de wiskundige werkt, het exact voorgestelde, gesproken,
geschreven getalteken - cijfer, formule, teken, figuur - is net als het gedachte,
gesproken, geschreven woord reeds een symbool daarvoor, verzintuiglijkt en
mededeelbaar, een grijpbaar iets voor het innerlijk en uiterlijk oog, waarin de
grensbepaling verschijnt als afgebeeld. De oorsprong van de getallen lijkt op de
oorsprong van de mythe. De primitieve mens verheft onbepaalbare natuurindrukken
(‘het vreemde’) tot godheden, numina, doordat hij ze begrenst in een naam, en zo
bezweert. Zo zijn ook getallen iets dat natuurindrukken begrenst en daarmee
bezweert. Met namen en getallen verwerft het menselijk begrijpen macht over de
wereld. De tekentaal van een wiskunde en de grammatica van een verbale taal zijn
uiteindelijk gelijk van opbouw. De logica is altijd een soort wiskunde en omgekeerd.
Bijgevolg ligt ook in alle akten van het menselijk begrijpen die in verband staan met
het wiskundig getal - meten, tellen, tekenen, wegen, ordenen, delen -, de talige,
door de vormen van bewijs, conclusie, stelling en systeem voorgestelde tendens
tot afgrenzing van het uitgebreide, en pas door nauwelijks nog bewuste akten van
deze soort bestaan er voor de wakkere mens eenduidig door rangtelwoorden
bepaalde dingen, eigenschappen, betrekkingen, afzonderlijks, eenheid en veelheid,
kortom de als noodzakelijk en onwrikbaar ervaren structuur van dat wereldbeeld
dat hij ‘natuur’ noemt en dat hij als zodanig
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‘kent’. Natuur is het telbare. Geschiedenis is alles wat geen verhouding heeft tot
wiskunde. Vandaar de wiskundige zekerheid van de natuurwetten, het verwonderde
inzicht van Galilei dat de Natuur is ‘scritta in lingua matematica’ en het door Kant
naar voren gebrachte feit dat de exacte natuurwetenschap precies zover reikt als
de mogelijkheid van de toepassing van wiskundige methoden.
In het getal als het teken van de volmaakte begrenzing ligt derhalve, zoals
Pythagoras of wie het ook was op grond van een grootse, volstrekt religieuze intuïtie
met diepgaande zekerheid begreep, het wezen van al het werkelijke, dat tegelijk
geworden, gekend en begrensd is. Men mag evenwel de wiskunde, begrepen als
de vaardigheid om praktisch te denken in getallen, niet verwarren met de veel
striktere wetenschappelijke wiskunde als de mondeling of schriftelijk ontwikkelde
leer van de getallen. De geschreven wiskunde vertegenwoordigt evenmin als de in
theoretische werken neergelegde filosofie het volledige bezit van dat wat in de
schoot van een cultuur aanwezig was aan wiskundig en filosofisch schouwen en
denken. Er bestaan nog heel andere wegen om het oergevoel dat aan de getallen
ten grondslag ligt voor de zintuigen toegankelijk te maken. Aan het begin van iedere
cultuur staat een archaïsche stijl, die men niet alleen in de vroeg-helleense kunst
geometrisch genoemd zou kunnen hebben. Er ligt iets gemeenschappelijks en
uitdrukkelijk wiskundigs in die antieke stijl van de tiende eeuw, in de stijl van de
Egyptische tempels van de vierde dynastie met zijn onvoorwaardelijke heerschappij
van de rechte lijn en de rechte hoek, in het reliëf van oudchristelijke sarcofagen en
in de Romaanse bouwkunst en ornamenten. Elke lijn, elke menselijke of dierlijke
figuur met hun helemaal niet nabootsende intentie openbaart hier een mystiek
denken in getallen dat rechtstreeks in verband staat met het geheim van de dood
(van het starre).
Gotische kathedralen en Dorische tempels zijn steengeworden wiskunde.
Inderdaad heeft pas Pythagoras het antieke getal als het principe van een geordende
wereld van grijpbare dingen, als maat of grootte begrepen op een wetenschappelijke
manier. Maar juist toen werd het ook als schone ordening van zintuiglijk-lichamelijke
eenheden tot uitdrukking gebracht door de strenge canon van de standbeelden en
de Dorische zuilenordening. Alle grote kunsten zijn even zoveel soorten van
getalsmatig betekenisvolle begrenzing. Men denke aan het ruimteprobleem in de
schilderkunst. Een grote wiskundige begaafdheid kan ook zonder enige wetenschap
technisch productief zijn en in deze vorm tot het volle bewustzijn van zichzelf komen.
Men zal toch ten aanzien van het geweldig gevoel voor getallen dat reeds in het
Oude Rijk verondersteld is in de ruimtelijke ordening van de piramidetempels, in de
tech-
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niek van het bouwen, de irrigatie en het administratieve apparaat, om maar helemaal
te zwijgen van de Egyptisch kalender, niet willen beweren dat het waardeloze
‘rekenboek van Ahmes’ uit het Nieuwe Rijk maatgevend is voor het niveau van de
Egyptische wiskunde? De oorspronkelijke bewoners van Australië, wier geest beslist
in het stadium van de oermens thuishoort, bezitten een wiskundig instinct of, wat
hetzelfde is, een nog niet door woorden en tekens mededeelbaar geworden denken
in getallen, dat wat betreft de interpretatie van de zuivere ruimtelijkheid het Griekse
verre overtreft. Zij hebben als wapen de boemerang uitgevonden, waarvan de
werking wijst op een gevoelsmatige vertrouwdheid met getalsoorten die wij zouden
rekenen tot de hogere geometrische analyse. Zij bezitten dienovereenkomstig - op
grond van een later toe te lichten samenhang - een uiterst gecompliceerd
ceremonieel en een in taal uitgedrukt systeem van verwantschapsgraden dat zo
verfijnd is dat het nergens, zelfs niet in hoge culturen, zijn gelijke heeft gevonden.
Daarmee komt overeen dat de Grieken in hun rijpste tijd onder Pericles analoog
aan de Euclidische wiskunde geen zintuig hadden voor het ceremonieel van het
openbare leven, noch voor de eenzaamheid, zeer in tegenstelling tot de barok, die
naast de analyse van de ruimte het hof van de Zonnekoning en een op dynastieke
verwantschappen berustend systeem van staten zag ontstaan.
Het is de stijl van een ziel die in een getallenwereld, maar niet alleen in de
wetenschappelijke opvatting daarvan, tot uitdrukking komt.

3
Daaruit volgt een beslissend feit, dat de wiskundigen zelf tot op heden verborgen
is gebleven.
Een getal an sich bestaat niet en kan niet bestaan. Er bestaan verschillende
getallenwerelden, omdat er verschillende culturen bestaan. We treffen een Indisch,
een Arabisch, een antiek, en een Westeuropees type wiskundig denken aan, en
daarmee ook verschillende typen getal, die elk voor zich fundamenteel iets eigens
en unieks hebben, elk uitdrukking zijn van een andere wereldervaring, elk symbool
zijn van een ook wetenschappelijk nauwkeurig begrensde geldigheid en principe
van een ordening van het gewordene, waarin zich het diepste wezen spiegelt van
een unieke ziel die geen andere zijn kan, namelijk die welke het middelpunt is van
juist deze en geen andere cultuur. Er bestaat derhalve meer dan één wiskunde.
Want zonder twijfel is de structuur van de Euclidische geometrie een heel andere
dan die van de cartesiaanse, en de analyse van Archimedes een andere dan die
van Gauss, niet alleen wat betreft de vormentaal, de intentie en de middelen, maar
vooral in de diepte, in de oorspronkelijke en willekeurige zin van het
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getal, welks wetenschappelijke ontwikkeling zij voorstelt. Dit getal, de grenservaring
die daarin als vanzelfsprekend zintuiglijk vatbaar is geworden, en daarmee ook de
hele natuur, de wereld van de uitgebreidheid waarvan het beeld door deze
grensbepaling is ontstaan en die altijd slechts toegankelijk is voor de behandeling
door een enkele soort wiskunde, - uit dat alles spreekt niet het mens-zijn in het
algemeen, maar elke keer een heel bepaald soort mens-zijn.
Vertaling: Piet Meeuse

Witold Gombrowicz
Dagboek 1953-1969
Fragmenten
Woensdag, Hurlingham
Ik ben gisteren om vijf uur 's middags aangekomen, met in mijn reistas enkele
tientallen pagina's van het nu goed op gang gekomen Kosmos. De reis was
onaangenaam. De laatste tijd heb ik pech met reizen. In de trein, die al op het station
Onze stond te wachten, waren geen zitplaatsen meer - ik liet hem vertrekken en
wachtte op de volgende - ik wachtte staande, want de banken waren bezet - en
terwijl ik wachtte keek ik ongerust naar de steeds dichter wordende stroom mensen...
Na een half uur komt de trein aangereden, helemaal leeg, als nieuw, de menigte
komt in beweging, begint te dringen, stapt in; ik zit klem in het gedrang, geen sprake
van een zitplaats, ik sta niet eens, ben er alleen in gepropt. We vertrekken.
Dat smoel tien centimeter van mij vandaan? Huilerige, roodomrande ogen?
Haartjes op dat oor? Dat wil ik niet! Weg! Ik ga me niet verdiepen in die ruwe huid!
Met welk recht bevindt die vent zich zo dicht bij me dat ik hem bijna moet inademen,
en tegelijk de warme straaltjes bij zijn oor en in zijn hals moet opmerken? We richten
onze blikken op elkaar zonder te zien, dicht opeen... ieder maakt zich klein, kruipt
ineen, sluit zich op, beperkt ogen, oren, mond tot een minimum, doet zijn best zo
weinig mogelijk te zijn. Afstotende bijzonderheden - vet, aderen, slappe, uitgedroogde
huid - doen me de lucht in springen, ik voel me alsof ik recht naar de hemel spring
- ik wil niet! Dit is een belediging! Ik ben beledigd! De trein snelt voort, de huisjes
van de voorsteden flitsen voorbij. Een station, Geduw, gedrang. We vertrekken.
Te veel.
Een mop. Gelach. Iemand zegt: Fidel! Een dialoog, Je weet niet wie met wie,
maar gaandeweg komt er een discussie op gang boven onze
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hoofden, dezelfde als altijd, die ze uit hun hoofd hebben geleerd: imperialisme,
Cuba, waarom de regering zus, waarom de regering zo, en dat ze orde moeten
scheppen. Tegenstrijdige meningen. Verschillende gezichtspunten. En intussen
werken zich bij een nieuw station zo'n twintig personen naar binnen, de stemmen
worden steeds doffer, toen we Morón naderden eiste de een een
landbouwhervorming, een tweede nationalisatie van de industrie, een derde opheffing
van de uitbuiting der klassen, maar dit geklets klonk als het gerochel van monsterlijk
ingedrukte borstkassen. De mooiste gedachten schoten omhoog - maar was het
niet onder de druk van vastgekleefde achterwerken? En opnieuw een station, en
opnieuw gedrang, de discussie rochelt, maar gaat voort.
Waarom zijn ze niet in staat het belangrijkste feit op te merken - dat terwijl zij
discussiëren er steeds meer mensen bij komen?
Welke demon van koppige onwil belet hen zich rekenschap te geven van het
aantal? Wat vermag het rechtvaardigste systeem en de billijkste verdeling der
goederen, als intussen de buurvrouw zich met twaalf vermenigvuldigt, die domkop
van de parterre er zes verwekt bij zijn vrouw en er op de eerste verdieping van twee
acht worden gemaakt? Zonder het nog over de negers te hebben, de Aziaten, de
Maleiers, de Arabieren, de Turken en Chinezen. De Hindoes. Wat is al dat gepraat
van jullie anders dan het gezwets van een idioot die de dynamiek van zijn eigen
genitaliën niet kent?
Wat is het anders dan het gekakel van een kip die op haar eieren zit - die
verschrikkelijkste van alle bommen?

In Morón
De trein glijdt langzaam het station van Morón binnen, en aan de mangel ontsnapt
verwijder ik me in de ruimte. Ik loop naar het plein. Telkens als ik hier kom, maak
ik een pelgrimstocht naar het plein om een blik te werpen op mijn verleden uit het
jaar negentienhonderddrieënveertig.
Maar de ‘pizzeria’ waar ik gesprekken voerde is er niet meer, noch het café waar
ik, boogie-woogie dansend, de befaamde schaakwedstrijd met de kampioen van
Morón speelde (allebei dansten we - en dansend naderden we het schaakbord om
een zet te doen). Weg was het, als verzwolgen. En degene die zoekt is ook niet
dezelfde, ook hij is verdwenen. O Polen, vaderland! In mijn zak heb ik een brief van
Höllerer die me uitnodigt naar Berlijn te komen, en misschien maak ik wel van de
gelegenheid gebruik om jou te bezoeken, Polen, om jou te zien - alleen vraag ik me
af, wie gaat naar wat kijken? Iemand, niet dezelfde, naar iets dat niet meer is wat
het was? Van een vast punt naar stromend water kijken - zeker, dat kan. Maar wat
moet de ene stromende rivier met
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te kijken naar een andere stromende rivier? Tweevoudig is het stromen, tweevoudig
de beweging en het ruisen...
Morón, dat vroeger weids was, is nu opgestapeld, benauwd, stads. Het aantal!
Ik loop naar de bushalte, ga in de rij staan, de bar op de hoek verspreidt een zoetige
stank, achter en voor me mensen, een kont en een snuit, anemie en huiduitslag,
de ene handelaar zegt tegen de andere: ‘Als ik drie procent krijg honderdvijfenzeventig’, de ene huisvrouw tegen de andere: ‘Vijfdertig, het is duurder
geworden’, en uit een zakradio: ‘Koop van je ras-ras-ras Tarko voor uw was.’ Een
jochie knipt zichzelf voor de neus. Zon. Misselijkheid. Hier staan we in de rij, en
daar, op het trottoir aan de overkant, lopen ze en lopen ze, kruisen elkaar en kruisen
elkaar, ononderbroken komen ze te voorschijn, waar komen ze allemaal vandaan,
ik bevind me immers al zo'n twintig kilometer van het centrum van Buenos Aires!
En toch kruisen en kruisen ze elkaar, steeds komen ze om de hoek te voorschijn
en lopen voorbij en komen te voorschijn en lopen voorbij en komen te voorschijn tot ik ten slotte moest kotsen. Ik kotste, en hij die voor me stond, keek - maar niets,
want wat zou 't! Gedrang.
Opnieuw kotste ik en - ik weet niet of ik overdrijf - nogmaals kotste ik. Maar wat
deed dat ‘opnieuw’ en ‘nogmaals’ ertoe, als ze daar opnieuw en nogmaals
voorbijlopen en er alleen al in Buenos Aires tegen de vijf miljoen zijn die vijf maal
per dag naar de wc gaan, in totaal dus vijfentwintig miljoen keer in vierentwintig uur,
ik kotste, de bus reed voor en we stapten in, de een na de ander, de derde na de
tweede en de zevende na de zesde, de chauffeur geeuwde, nam het geld aan, gaf
de kaartjes, we betaalden de een na de ander, we vertrekken, we gaan, radio, het
wordt heet, benauwd, vóór mij smelt een dame met gouden collier, badend in haar
vet als boter, een oudje murmelt wat in zichzelf, ze duwen, dringen, drukken, persen,
om te kotsen... Waarvoor? Miljoenen! Miljoenen! Miljoenen! Hoevelen zullen er op
hetzelfde ogenblik hebben gekotst in Buenos Aires, hoevelen? Zo'n honderd
misschien, al met al zo'n honderdvijftig? Waarom mijn kotsen er dus nog aan
toevoegen? Wat een rijkdom! Ik was miljonair, alles vermenigvuldigde zich voor mij
met duizend en miljoen. De bus stopt. Hier moet ik er uit. Ik stap uit. Ik sta op een
weg met een kleine reistas... wie kent dat niet? De weg is lang, met geraas rijden
auto's voorbij, ik verwijder me over een zanderige weg, een briesje, bomen,
afgelegenheid, stilte.
Verveling van de natuur die dom haar tanden laat zien, als een hond. En de koe
van mijn lot herkauwt. Fijngesneden ruimte.

Quinta, 's nachts
Ik dacht aan de gespannen verhouding tussen deze oase en haar bezitter
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Giangrande, die 's morgens vroeg om zes uur met zijn auto naar de verre fabriek
reed waarvan hij directeur was, en vele uren lang te midden van het lawaai en de
rommel de minuten telde die hem van zijn terugkeer naar de rust scheidden - maar
als hij tegen de avond thuiskwam, ontnam de noodzaak elke minuut rust te benutten
hem zijn rust - de ontspanning werd arbeid, want opnieuw telde hij de minuten,
ditmaal echter de minuten die hem van de fabriek scheidden. In ‘vrije ogenblikken’
was hij beeldhouwer. Tussen de bomen schemerden zijn stenen torso's, verstard
in lijn en massa... die hij schiep terwijl hij op zijn horloge keek.
Op bed zittend dacht ik aan deze steenblokken, en terwijl ik de voorwerpen in
mijn zijkamer bekeek, dacht ik aan de abstracte schilderijen van Alicja die de hal
sierden. Als de quinta geen rust betekende, dan toch de kunst. Maar betekent de
kunst rust? Werden beiden niet door onrust getroffen zelfs in dit laatste
toevluchtsoord, en niet om redenen van buitenaf, maar om reden van de artistieke
arbeid zelf? Hun overgave aan de kunst in deze quinta - dit lievelingsproject van
hen - leek mij een bankroet nabij toen ik met hen sprak; in wat zij zeiden was geen
vreugde, eerder bitterheid, teleurstelling, ach, op zulke uitingen van desillusie stuit
ik altijd in de schilderswereld. De schilder wordt overstelpt door het aantal schilders.
Er zijn er te veel. Iedereen schildert. Waarom is deze kunst niet moeilijk meer,
waarom zien we in onze tijd een triomf van de middelmatigheid die maakt dat
schilderen makkelijk is geworden, toegankelijk voor de eerste de beste, studenten,
kinderen, gepensioneerden, iedereen - men is zover gekomen alle moeilijkheden
van de techniek en van de vorm die de toegang tot het altaar verboden gering te
schatten en nu kan iedereen schilder zijn - en wat meer is, deze schilderijen zijn
‘lang niet slecht’.
‘Lang niet slecht.’ Deze woorden klinken alsof ze met ontroostbare verbazing uit
de mond komen van iemand die ten onrechte een draai om zijn oren heeft gekregen.
Terwijl ik mijn langgerekte kamer met mijn blik omvatte, dacht ik bij mezelf dat deze
oase, gevuld met het zwijgen van steenblokken en de metafysica van abstracte
schilderijen, helemaal geen oase was, en ik vroeg me af of ik er goed aan had
gedaan hierheen te komen op mijn vlucht voor het monster, wiens wittige schijnsel
aan de horizon brandde.

's Middags
Ze vertelde me over de consternatie van een paar van haar vrienden, schilders, die
laatst van een lange reis door enkele provincies van het interior waren teruggekeerd.
Ze zeiden dat er in elk stadje met gemak enkele tientallen schilders te vinden waren.
‘Niemand wil werken, ie-
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dereen wil kunstenaar zijn.’ Wie leeft, kladdert! En - helaas, helaas! - ‘die schilderijen
zijn slecht!’
Waren ze maar slecht!
Ze zijn lang niet slecht! In de beeldende kunst heeft zich een wijze van zien en
weergeven ontwikkeld, dank zij welke een volstrekt middelmatig persoon een werk
kan scheppen dat lang niet slecht is. Wat een geluk voor die mensen! Als er in kleine
stadjes al tientallen schilders zijn, hoeveel zijn het er dan in Buenos Aires?
Twintigduizend? En in Parijs?
Daarover vertelden ze - zij en Giangrande - en ook over andere dingen:
bekroningen, tentoonstellingen, kunsthandelaren, de kritiek, kenners, reclame,
Schöngeister, specialisten, knoeiers - en ze klaagden niet eens, gaven alleen maar
informatie, als iemand die zich neerlegt bij het feit dat een onbekende Circe alles
in smeerlapperij verandert.
Wat een fiasco voor de trotse kunst van de Titiaans! Met onheilspellende
voldoening constateerde ik de decadentie van deze onzuivere kunst die steeds
zinnelijk verbonden was met bezitsinstinct, handel, kennerschap, verzameldrift,
meer dan met esthetisch genot. Met genoegen merkte ik dat ze min of meer hetzelfde
lot onderging als de paarlen en edelstenen toen men methoden van massafabrikatie
uitvond: ze viel ten prooi aan popularisering, ze werd om hals gebracht door het
aanbod!
Ha, ha, ha!
Of ik er goed aan doe schilderijen en beelden in hun gezicht uit te lachen?
Ik?

De volgende dag, na een wandeling
Er zijn hier straten die begrensd worden door klimopmuren van tuintjes en tuinen daarachter verbergen zich villa's. Ik loop langzaam over het zand en de aarde van
deze straten, nooit zeker of iemand naar me kijkt, de blik kan van alle kanten komen,
de dichte struiken zijn bevolkt. Aan het eind van de straat hangt in de verte de hemel
met een donkere buik - een kwelling! Wat een jachten en jagen daar, aan de horizon,
wat een tumult en gedreun, wat een gewemel van gebaren en woorden, wat een
wirwar van gebeurtenissen, combinaties en complicaties, één ononderbroken
draaikolk... deze molen, dit labyrint drukt op mij!
Het is stil en warm. Verlaten. Tegenover me, in het perspectief van de straat,
komt een kind, een jongetje aanrijden op een fiets. Het komt op je af, Macbeth, het
kind... Het komt langzaam naderbij, en ik die eergisteren nog een gezicht had dat
was toegedekt met vreemde gezichten, bezwijk nu, hier, op dit moment, - en ‘bijna’
kan ik dit elkaar naderen
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niet verdragen, ‘bijna’ blijf ik staan, ‘bijna’ doe ik een stap opzij om het wat minder
hard te laten aankomen. ‘Bijna?’ De zaak is deze (ik heb dat al een tijd geleden
gemerkt) dat een bepaalde theorie zich aan mij opdringt in mijn verhoudinhg tot de
mensen: ik weet dat het naderbij komen van iemand op een verlaten plek mij diep
in mijn wezen moet raken... en daarom probeer ik in mezelf de passende reflex op
te roepen. Ik weet, voorvoel dat het niet onverschillig is, mag zijn, ‘hoe’ en ‘vanwaar’
en ‘waarom’ die ander ‘naderbij komt’ of ‘opduikt’ en wat onze ‘plaats’ is met
betrekking tot elkaar; ik weet dat dit essentiëler moet zijn dan zich in woorden laat
uitdrukken; en dat dit ‘inleidend’ moet zijn, of ‘voorafgaand’ aan mijn andere
ervaringen, een soort achtergrond vormend.
Ik probeer me aan de theorie aan te passen, alsof ik een rol opzeg. En dit geeft
mijn daden een halfslachtig karakter...
Kwellende chaos aan de horizon, de zware, vuile uiers van de hemel hangen
boven de razende en kolkende wirwar van deze onpeilbare miljoenvoudige
nachtmerrie.

Zondag
Democritus... Hoeveel? Laten we zeggen: Democritus - 400.000.
Sint Franciscus van Assisi - 50.000.000.
Kosciuszko - 500.000.000.
Brahms - 1.000.000.000.
Gombrowicz - 2.500.000.000.
De cijfertjes bij elke naam moeten de ‘menselijke horizon’ van de betreffende
persoon aanduiden, of hoe hij zich ongeveer het aantal mensen in zijn tijd voorstelde
- hoe hij zichzelf ervoer als ‘een van velen’. Van hoevelen? De cijfertjes zet ik op
goed geluk... maar ik geloof dat het juist zou zijn de namen van cijfertjes te voorzien,
zodat niet alleen de naam bekend is, maar ook de ‘plaats tussen de mensen’.
Dat is het ‘getal’ van de enkele mens, dat is zijn ‘aantal’. Begrijpt u mij? Ik zeg
dat de mens zich tot nu toe nog nooit met het probleem van zijn aantal heeft
beziggehouden. Het aantal heeft hem nog niet genoeg doorgedrongen. Ik ben een
mens - ja. Maar een van velen. Van hoevelen? Als ik een van twee miljard ben, is
dan niet hetzelfde als een van tweehonderdduizend. In ons leeft nog steeds het
eenzame zelfgevoel van Adam. Onze filosofie is een filosofie van Adams. De kunst
is een kunst van Adams. Twee dingen verbazen me als ik bedenk hoe de mens
zich tot nu toe in de kunst heeft uitgedrukt: dat deze uitdrukking niet in twee fasen
is uiteengevallen, die de fasen van zijn leven zijn, de opgaande fase (de jeugd) en
de dalende fase; en dat zij niet genoeg is doordrenkt van het aantal.
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U zult zeggen: in hoeveel romans, films, gedichten, symfonieën zelfs en schilderijen
speelt het menselijk element, de massa geen rol. De epiek! Zeker, in de kunst, en
ook in de sociologie en de psychologie is daar aandacht voor, maar dat is een
beschrijving van buitenaf - men beschrijft de menselijke kudde als elke andere
kudde. Voor mij is het niet genoeg dat Homerus of Zola de massa bezongen of
beschreven hebben; noch dat Marx haar heeft geanalyseerd; ik zou willen dat in
hun stem iets doorklonk dat me in staat zou stellen te weten dat de een er een
tussen duizenden was, en de ander een tussen miljoenen. Ik zou ze tot in het merg
doordrongen willen zien van het aantal.
Dit schrijf ik allemaal vanwege de dienstbode Helena. Het wordt donker en ik heb
de lamp op mijn bureautje aangedaan, adem vochtige lucht in die van de tuin naar
binnen komt (het heeft de hele morgen geregend). Wat doet Helena? In de keuken?
Ja, in de keuken. En dat daar aan de horizon? Ja, het is er, blinkend... En de huisjes
op het schurftige grasveld, die naderbij komen? Ja. En de schilderijen en beelden?
Ja, aan de muren, in de tuin... Kijk eens over hoeveel elementen je beschikt die er
gewoon om vragen tot een artistieke compositie te worden afgerond - maar waarom
kan ik mezelf niet componeren? Ik ben krachteloos - impotent aan de schrijftafel slap geworden - een kapotte trompet, een gebroken fluit, ik krijg er geen toon uit.
Het ontbreekt me aan de richting, ik weet niet in welke richting ik moet spreken, ik
zwijg omdat me de richting ontbreekt die aan de stem voorafgaat.
Stel nogmaals voor jezelf vast: meer dan het ongeluk van een ander kwelt je het
feit dat je niet weet wat je met jezelf aan moet tegenover het ongeluk van een ander.
Paranoïa in haar smerige kop - in haar duistere kop -, ik zou dat misschien verdragen
als ik wist of ik de uitdrukking ‘kop’ mag gebruiken.
Wie is zij? En hoe kan ik weten wie ik ben als ik niet weet wie zij is? De zoveelste
vrouw te midden van de reusachtige menigte vrouwen op de aardbol, een van de
koeien? O Eva, jij enige! Ik concentreer hier aan mijn schrijftafel al mijn liefde en al
mijn - hoe zal ik het zeggen - betekenis, ik, Adam, om jou tot mijn Eva te maken,
maar iets gooit roet in het eten... miljarden duivels! miljarden koeien! miljarden
vrouwen!... en als ik me het aantal voor de geest haal, verval ik in allerlei vreemde
toestanden, waaronder die van walging en afkeer zeker niet de voornaamste is. Zo
is er de olympische onverschilligheid die voortkomt uit de verwisselbaarheid van de
ene vrouw door de andere, van de ene paranoïa door de andere. Daarbij komt nog
de verveling...
Ik herhaalde hardop: ‘Mij verveelt het lijden in zulke aantallen.’
Ik installeerde me in mijn kamertje in villa Los Angeles en wachtte op de aankomst
van Gomez met de volgende bus.
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Het in een dennenbos verscholen huis, stil als een karper, verstard in het gotisch
perspectief van de bomen en van de verlatenheid, waar guirlandes hingen van
lakens en heren- en damesondergoed, betekende voor mij op dat moment, na mijn
gevecht daarvoor - ik kan me voorstellen dat dit niet al te duidelijk zal zijn - een
verzwakking van het menselijk aantal, het substituut, of zelfs de decadentie ervan...
dit was het bleke spook van de menigte, iets als de maan... en als een ziekte... Ik
ademende diep. Rust. Stilte. Wanneer komt Gomez? Ach, en die tas, hoe die
gesmokkelde, verboden vloeistof eruit stroomde, die illegaal in de zon blinkende
druppels...

Aankomst thuis
De woning was zwaar van de slaap toen ik na middernacht met mijn reistas mijn
kamer binnensloop. Mijn hoofd bonkte nog van het op de wateren van de rio de la
Plata dansende schip. Roberto, Herr Klug, don Eugenio, Basilio en Arana sliepen
- spoken van gezucht en gesteun zweefden boven hun zware ademhaling. Hoe
staat het met het aantal in de slaap? Het slapende aantal? Slaap je, aantal? Of
slaap ook jij, aantal nooit?
Nee - ons aantal valt niet met ons in slaap, hoe zou de slaap deze uit accumulatie
geboren veelheid kunnen overweldigen... zij cirkelt onvermoeibaar in het rond... Ik
vroeg me echter af, terwijl ik al in mijn kamertje op het bed zat, of het feit dat er
meerdere slapers waren (vijf), een geruststellende of verontrustende factor was. Of
de slaap van een enkeling gevaarlijker was dan die van meerderen, van enkele
tientallen of zelfs van enkele honderden? Een vraag, hm, misschien wat pretentieus...
maar niet zonder angel. Het aantal heeft in relatie tot de mens - staat u mij toe dit
op te merken - een verbazingwekkend effect, want het vermenigvuldigt en deelt
tegelijk. Wie betwist dat het effect van vijf mensen die aan een touw trekken vijf
maal zo groot is als dat van een eenling? Maar al bij de dood ligt het omgekeerd.
Probeer in één klap duizend mensen te doden, en u zult constateren dat de dood
van elk van hen duizend maal minder belangrijk is dan wanneer hij alleen sterft.
Het was dus een geruststellende gedachte - dat ze sliepen, droomden, met z'n
vijven - en ik kon rustig mijn hoofd op het kussen leggen en mezelf als nummer zes
bij hun zware, gulzige, onregelmatige ademhaling voegen. Wat kon mij bedreigen
van de kant van de nacht en de slaap, als het goedige Aantal over mij waakte en
mij zich opnam? Als een goede fee! Als een engelbewaarder! Goedenacht!
Goedenacht! Het wordt tijd dat ik deze bekentenissen beëindig... Zijn ze niet helemaal
duidelijk? Een beetje vaag? Een beetje ontregeld, onevenwichtig, versnipperd,
losbandig... uit... uitgelaten? Vrienden! Waar maken jullie je

Raster. Jaargang 2002 (nrs. 97-100)

54
druk om? Zelfs als hier sprake zou zijn van intellectuele losbandigheid, het Aantal
ontfermt zich erover, zoals het onze zonden en deugden vergeeft, amen.
Vertaling: Paul Beers

Jan Hanlo
Een verstandige vader
In een jeugdherberg komt een groep van 11 kinderen. Er zijn maar 10 bedden. Elk
kind wil afzonderlijk in een eigen bed slapen. Ik zal zien wat ik doen kan, zegt de
Vader van de jeugdherberg. Hij geeft kind nr. 1 een bed en stopt kind nr. 11 voorlopig
- onder protest, maar dat doet er niet toe - bij kind nr. 1. In het tweede bed stopt hij
het volgende kind, in het derde het dan volgende kind, en zo door. Tot en met het
achtste bed liggen er dus al negen kinderen in bed, met dien verstande dat twee
kinderen tijdelijk samen in één bed liggen. Voor het tiende kind is er bed nr. 9. Voor
het in bange twijfel verkerende elfde kind is er dan gelukkig bed nr. 10 over, dat
natuurlijk met vaart en gejuich bezet wordt. De Vader kreeg in deze schikking
tenslotte zo'n handigheid, dat hij later zelfs vijftien kinderen in zijn tien bedden
onderbracht, zó dat ieder een bed voor zich alleen had.
Uit: In een gewoon rijtuig, 1966

Charles Seife
Blind dates
It is a silly discussion and only exposes the want of brains of those wo
maintain a contrary opinion to that we have stated.
The Times, 26 december 1799
Deze ‘dwaze, kinderachtige discussie’ - of de nieuwe eeuw begint in het jaar 00 of
het jaar 01 - laait met de regelmaat van de klok elke honderd jaar opnieuw op.
Hadden middeleeuwse monniken de nul maar gekend, dan zou onze kalender niet
zo'n warboel zijn.
Maar hun onwetendheid kan de monniken niet worden nagedragen. In de
middeleeuwen waren de enige westerlingen die wiskunde studeerden juist de
christelijke monniken. Zij waren de enige geleerde die er waren. Monniken hadden
wiskunde nodig voor twee dingen: voor ge-
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bed en voor geld. Om geld te tellen, moesten ze weten hoe je... moet tellen. Daarvoor
gebruikten ze een abacus of een telbord, een instrument dat op een abacus leek,
waarop stenen of andere tellers op een tafelblad heen en weer werden geschoven.
Dat was geen veeleisende bezigheid, maar naar oude maatstaven was het de beste
manier. Om te bidden moesten de monniken de tijd en de datum weten. Het
bijhouden van de tijd was daarom van cruciaal belang voor de rituelen van de
monniken. Ze moesten verschillende gebeden zeggen op verschillende uren, dag
in dag uit. (Ons woord noen komt van het woord ‘nones’, de gebedsdienst die die
middeleeuwse geestelijkheid op het middaguur hield.) Hoe moest de nachtwaker
anders weten wanneer hij zijn companen uit hun comfortabele strozakken moest
jagen om met de dagelijkse erediensten te beginnen? En als je geen nauwkeurige
kalender had, kon je niet weten wanneer je Pasen moest vieren. Dat was een groot
probleem.
Het berekenen van de datum van Pasen was geen kleinigheid, als gevolg van
conflicterende kalenders. Rome was het centrum van de kerk en de christenen
gebruikten de Romeinse zonnekalender, die 365 dagen (plus wisselgeld) telde.
Maar Jezus was een jood, en hij gebruikte de joodse maankalender die er maar
354 (plus wisselgeld) telde. De grote gebeurtenissen in het leven van Jezus werden
aangegeven in relatie tot de maan, terwijl het dagelijks leven geregeerd werd door
de zon. De twee kalenders weken van elkaar af en maakten het erg moeilijk om te
voorspellen op welke datum een christelijke feestdag zou vallen. Pasen was zo'n
onzekere feestdag, en dus werd er elke paar generaties een monnik uitgekozen om
de data te berekenen waarop Pasen zou vallen voor de komende paar honderd
jaar.
Dionysius Exiguus was een van die monniken. In de zesde eeuw vroeg paus
Johannes I hem om de Paastabellen verder te berekenen. Terwijl hij bezig was de
tabellen om te zetten en opnieuw te berekenen, deed Dionysius wat onderzoek in
de marge; hij besefte dat hij de datum waarop Christus was geboren kon uitrekenen.
Na wat wiskundig geploeter besloot hij dat het lopende jaar het 525ste was sinds
de geboorte van Christus. Dionysius besloot dat het jaar van Christus' geboorte
voortaan het jaar I Anno Domini zou zijn, ofwel het eerste jaar van Onze Heer.
(Technisch gezien zei Dionysius dat Christus geboorte plaats vond op 25 december
van het jaar daarvoor, en hij liet zijn kalender beginnen op 1 januari om in de pas
te lopen met het Romeinse jaar.) Het volgende jaar was 2 AD, en het daaropvolgende
3 AD enzovoort, en zo verving hij de twee dateringssystemen die toen het meest
gebruikt werden. Maar er was een probleem. Maak er maar twee van.
Ten eerste had Dionysius het mis met de datum van Christus' geboor-
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te. De bronnen zijn het erover eens dat Jozef en Maria vluchtten voor de toorn van
Herodes, omdat Herodes een profetie had gehoord over een pasgeboren Messias.
Maar Herodes stierf in 3 voor Christus, jaren voor de veronderstelde geboorte van
Christus. Dionysius zat duidelijk fout; tegenwoordig menen de meeste onderzoekers
dat Christus geboren werd in 4 voor Christus. Dionysius zat er een paar jaar naast.
In feite was deze vergissing niet zo'n ramp. Bij de keuze van het eerste jaar van
een kalender doet het er niet echt toe welk jaar gekozen wordt, zolang alles daarna
maar consistent is. Een fout van vier jaar heeft geen consequenties als iedereen
instemt met het maken van dezelfde fout - zoals we inderdaad hebben gedaan.
Maar er was een ernstiger probleem met de kalender van Dionysius: nul.
Er was geen jaar nul. Normaal zou dit geen probleem zijn: de meeste kalenders
van die tijd begonnen met het jaar I, niet met het jaar 0. Dionysius had niet eens
een keus; hij wist niets van nul. Hij was opgevoed na de val van het Romeinse rijk.
Zelfs gedurende de hoogtijdagen van Rome waren de Romeinen niet bepaald
wiskundige hoogvliegers. In het jaar 525, aan het begin van de duistere
middeleeuwen, hielden alle westeuropeanen vast aan de plompe Romeinse stijl
van tellen, en er bestond geen nul in dat telsysteem. Voor Dionysius was het eerste
jaar van de Heer natuurlijk het jaar 1. Het volgende jaar was het jaar II, en Dionysius
kwam tot die conclusie in het jaar DXXV. In de meeste gevallen zou dit geen enkele
moeilijkheid hebben opgeleverd, vooral niet omdat Dionysius' kalender niet meteen
aansloeg. In 525 waren er ernstige problemen voor intellectuelen aan het Romeinse
(pauselijk) hof. Paus Johannes stierf en in de machtswisseling die daarop volgde
werden alle filosofen en wiskundigen als Dionysius uit hun ambten ontzet. Ze hadden
geluk als ze het er levend afbrachten. (Anderen hadden minder geluk. Anicius
Boethius was een machtig hoveling die behoorde tot de beste middeleeuwse
wiskundigen van Westeuropa, reden om bij hem stil te staan. Ongeveer tezelfdertijd
als Dionysius uit zijn ambt werd gezet, verloor ook Boethius zijn machtige positie
en werd gevangengezet. Boethius wordt niet herinnerd vanwege zijn wiskunde,
maar vanwege zijn Troost van de filosofie, een tractaat waarin hij zich troost met
een filosofie in de trant van Aristoteles. Niet lang daarna werd hij doodgeslagen.)
Hoe dan ook, de nieuwe kalender leidde lange tijd een kwijnend bestaan.
Het ontbreken van een jaar nul begon twee eeuwen later problemen te
veroorzaken. In 731 AD, tegen de tijd dat Dionysius' Paastabellen zouden zijn
achterhaald, werden ze verder uitgebreid door Bede, een monnik uit het Noorden
van Engeland, die spoedig een eerbiedwaardige status zou bereiken. Op die manier
nam hij waarschijnlijk kennis
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van het werk van Dionysius. Toen Bede een geschiedenis schreef van de kerk in
Engeland, de Ecclesiastical History of the English People, gebruikte hij de nieuwe
kalender.
Het boek was een enorm succes, maar het had een belangrijk gebrek. Bede
begon zijn geschiedenis in het jaar 60 voor Christus - 60 jaar voor Dionysius'
beginjaar. Bede wilde het het nieuwe dateringssysteem niet loslaten, dus hij
verlengde Dionysius' kalender achterwaarts. Voor Bede, die ook niets van het getal
nul wist, was het jaar dat voorafging aan het jaar I AD het jaar I voor Christus. Er
was geen jaar nul. Voor Bede bestond er immers geen nul.
Op het eerste gezicht lijkt deze manier van tellen misschien zo slecht niet, maar
het was een garantie voor problemen. Beschouw de AD-jaren als positieve getallen
en de VC-jaren als negatieve. Bede's manier van tellen ging van -3,-2,-1, 1, 2, 3...
De nul, die thuishoort tussen -1 en +1, is nergens te bekennen. Dit zet iedereen op
een dwaalspoor. In 1996 vertelde een artikel over de kalender in de Washington
Post de mensen ‘wat te denken’ over de millenniumcontroverse - en meldde terloops
dat het jaar 1996, aangezien Jezus in 4 voor Christus was geboren, het 2000ste
jaar sinds zijn geboorte was. Dat klinkt heel aannemelijk: 1996 - (-4) = 2000. Maar
het is fout. Het was eigenlijk maar 1999 jaar.
Stel je een kind voor dat geboren wordt op 1 januari in het jaar 4 voor Chr. In 3
voor Chr. wordt het 1 jaar oud. In 2 voor Chr. wordt het 2 jaar oud. In 1 voor Chr.
wordt het 3 jaar oud. In 1 AD wordt het 4 jaar oud. In 2 AD wordt het 5 jaar oud.
Hoeveel jaar zijn er verstreken sinds zijn geboorte op 1 januari 2 AD? Vijf jaar
uiteraard. Maar dat is niet wat je krijgt als je de jaren van elkaar aftrekt: 2- (-4) = 6
jaar. Je krijgt het foute antwoord omdat er geen jaar nul is.
Eigenlijk zou het kind 4 jaar oud zijn geworden op 1 januari in het jaar 0 AD, 5 in
1 AD en 6 in 2 AD. Dan zouden alle getallen kloppen, en het bepalen van de leeftijd
van het kind zou simpelweg een kwestie zijn van het aftrekken van -4 van 6. Maar
zo is het niet. Je moet een extra jaar van het totaal aftrekken om het juiste antwoord
te krijgen. Derhalve was Jezus niet 2000 jaar oud in 1996; hij was slechts 1999. Dat
is erg verwarrend, en het wordt nog erger.
Stel je een kind voor dat geboren wordt op de eerste seconde van de eerste dag
van het eerste jaar: 1 januari 1 AD. In het jaar 2 zou het 1 jaar oud zijn, in het jaar 3
zou hij 2 zijn, enzovoort; in het jaar 99 zou hij 98 jaar oud zijn en in het jaar 100 99
jaar oud. Stel nu dat de naam van het kind ‘Eeuw’ is. De eeuw is in het jaar 100
slechts 99 jaar oud en viert zijn honderdste verjaardag pas op 1 januari 101. De
tweede eeuw begint dus in het jaar 101. Op dezelfde manier begint de derde eeuw
in het jaar 201 en de 20ste eeuw begint in 1901. Dit betekent dat
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de 21ste eeuw - en het derde millennium - begint in het jaar 2001. Maar daar merk
je niets van.
Hotels en restaurants over de hele wereld waren lang tevoren al volgeboekt voor
31 december 1999 - niet voor 31 december 2000. Iedereen vierde de
millenniumwisseling op de verkeerde datum. Zelfs het Royal Greenwich Observatory,
waar de wereldtijd officieel wordt bijgehouden en waar beslist wordt over alle
chronologische zaken, rekende erop overspoeld te worden door de feestvierders.
Terwijl de ultraprecieze atoomklokken in het laboratorium op de heuvel doortikten,
wachtte de massa's beneden een door de staat gesponsorde Millennium Experience,
compleet met een ‘spectaculaire openingsceremonie’ die de organisatoren planden
voor - u raadt het al - 31 december 1991 Als de tentoonstelling wordt beëindigd op
31 december 2000, is dat precies het moment waarop de astronomen op de top
van de heuvel hun champagneflessen open laten knallen om de millenniumwisseling
te vieren. Aangenomen natuurlijk dat die datum astronomen überhaupt iets zou
zeggen.
Astronomen kunnen niet zo gemakkelijk met tijd spelen als ieder ander. Zij
observeren tenslotte het uurwerk van de hemel - een uurwerk dat niet hikt op
schrikkeljaren of zichzelf corrigeert iedere keer wanneer mensen beslissen de
kalender te veranderen. Daarom besloten de astronomen alle menselijke kalenders
te negeren. Zij meten de tijd niet in jaren sinds de geboorte van Christus. Zij tellen
dagen sinds 1 januari 4713 voor Christus, een behoorlijk willekeurige datum die de
onderzoeker Joseph Scaliger koos in 1583. Zijn Julian Date (genoemd naar zijn
vader Julius, niet naar Julius Caesar) werd de standaard voor astronomische
gebeurtenissen, omdat zo alle verwarring werd vermeden die veroorzaakt werd
door voortdurend veranderende kalenders. (Het systeem is sindsdien licht aangepast.
De Modified Julian Date is eenvoudig de Juliaanse Datum min 2.400.000 dagen en
12 uur, met het uur nul op middernacht van 17 november 1858. Opnieuw een min
of meer willekeurige datum.) Misschien zullen astronomen weigeren om 51542
Modified Julian Date te vieren, en zullen de joden 23 Tevet 5760 (Anno Mundi)
negeren en zullen de moslims 23 Ramadan 1420 (Anno Hejirae) vergeten. Maar
bij nader inzien waarschijnlijk toch niet. Ze zullen allemaal weten dat het 31 december
1999 (anno Domini) is, en dat er iets heel speciaals is met het jaar 2000.
Het is moeilijk te zeggen waarom, maar wij mensen houden van mooie, ronde
getallen met een hoop nullen. Hoevelen van ons herinneren zich niet dat ze als kind
een ritje maakten in een auto waarvan de kilometerteller op het punt stond de 20.000
mijl te bereiken? Iedereen in de auto wacht in stilte terwijl 19.999.9 langzaam
wegdraait... en dan,
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met een klik: 20.000! En alle kinderen juichen.
31 december 1999 is de avond waarop de grote teller in de hemel zal klikken.
Uit: Zero. The biography of a dangerous idea
Vertaling: Piet Meeuse
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Vasko Popa
Vergeetachtig getal
Er was eens een getal
rein en rond als de zon
maar alleen erg alleen
Het begon met zichzelf te rekenen
Het deelde zich vermenigvuldigde zich
trok zich af telde zich op
en bleef almaar alleen
Het hield op met zichzelf te rekenen
en sloot zich af in zijn ronde
zonnige reinheid
De gloeiende sporen
van zijn rekenen bleven buiten
Ze zaten elkaar achterna in het donker
Al delend vermenigvuldigden ze zich
aftrekkend telden ze zich op
Zo gaat dat in het donker
En er was niemand om het te vragen
de sporen te stoppen
en uit te wissen

Uit: Sporedno nebo (Nevenhemel), Belgrado 1968
VERTALING: JANA BERANOVÁ
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Navid Kermani
Over het ene
Van de Münchense theoloog Kurt Tollkühn hoorde ik dat zijn vriend en schoolmakker,
de wiskundige Friedrich Mutz, die vroeger al met een dissertatie over algoritme tot
ver buiten zijn studiestad Passau naam heeft gemaakt, later aan de universiteiten
van Zürich en Princeton heeft gedoceerd en zich nog enkele jaren na zijn emeritaat
in het Amerikaanse culturele tijdschrift Granta alsook in de wetenschapsbijlage van
de Frankfurter Allgemeine Zeitung herhaaldelijk over algemene vraagstukken van
de informatica heeft uitgesproken, al sinds lang probeert te bewijzen dat het getal
Een helemaal niet de constante is waarvoor het in het avond- én morgenlandse
denken gehouden wordt, en niet Een blijft wanneer het met zichzelf vermenigvuldigd
of door zichzelf gedeeld wordt, wat merkwaardig lijkt, maar een zekere
aannemelijkheid moet hebben, aangezien Mutz, weliswaar zonder het bewijs al
geleverd te hebben, zulke overtuigende redenen heeft aangevoerd, dat zelfs enkelen
van zijn collega's en voormalige leerlingen, dus geschoolde en ten dele wereldwijd
gerenommeerde mathematici, de bewering dat Een maal Een en Een gedeeld door
Een niet Een is, niet meer ten enenmale bestreden, zoals de op zich nuchtere
Tollkühn enigszins opgewonden verzekerde en daarbij gaf hij te verstaan dat hij
zelf allang bereid was de vriend, wiens consciëntieuze intelligentie hij sinds hun
jonge jaren bewonderde, te geloven en hooguit nog betwijfelde of hem de
bewijsvoering werkelijk zou lukken, een twijfel die hij weliswaar met Mutz deelt, die
evenwel de mathematicus noch de theoloog ervan weerhoudt de bewering zelf voor
waar te houden - de een omdat hij het nog resterende deel van de bewijsvoering
overziet, de ander, omdat hem de logica van het argument overtuigt, hij zeker is
van het intellect en de integriteit van de bewijsvoerder en bovendien als theoloog,
zoals hij mij zei, de twijfel juist als een onontbeerlijk aspect van het geloof weet te
waarderen, waarmee de wiskunde meer te maken heeft dan men gemeenlijk
veronderstelt, tenminste de wiskunde op het niveau van zijn vriend Mutz, tenslotte
konden de betrokkenen zelf de reeksen getallen niet eens meer rechtstreeks
controleren hoewel ze er als vanzelfsprekend mee omgaan, nee, Mutz en zijn
collega's moesten de berekeningen ac-
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cepteren óf op de computer vertrouwen, die hun generatie uit de geest van de
wiskunde geboren heeft laten worden en die op zijn beurt de wiskunde opnieuw
geschapen heeft, maar precies hier, op de drempel naar de informatica, beginnen
Mutz’ berekeningen, wanneer ik Kurt Tollkühn goed begrepen heb, hier heeft de
wiskunde na enkele decennia haar organische aard ingeboet, namelijk het
ogenschijnlijk toevallige en misschien werkelijk toevallige, in elk geval niet te
voorziene, het beslist onberekenbare, dat Mutz zelfs in de diepste en stabielste kern
van de mathematische kosmos wil aantonen, welk bewijs de hele kosmos of eigenlijk
onze voorstelling van de kosmos aan het wankelen zou brengen, want de kosmos
blijft natuurlijk zoals ze is, onwrikbaar en tegelijk in beweging, alleen onze voorstelling
zou eindelijk tot leven komen wanneer ze het worden en vergaan in zich opneemt
in plaats van het als het domweg onbegrijpelijke zo verschrikkelijk te vrezen dat de
adem stokt en je vervolgens bang wordt omdat je geen adem meer hebt, en niet
ademt uit angst, een circulus virtuosus, waaraan volgens Mutz alleen te ontkomen
valt als je het absoluut onberekenbare begrijpt, het eenvoudig onbegrijpelijke
berekent, waarvoor het voldoende zou zijn, alleen maar het getal Een, het
allereenvoudigste te begrijpen, te bewijzen dat het als een kiem tegelijk de oneindige
veelheid alsook het niets in zich bergt, zoals Mutz hoopt te kunnen bewijzen door
het getal Een eindeloos vaak met en door zichzelf te vermenigvuldigen respectievelijk
te delen tot het aantoonbaar niet meer aan zichzelf gelijk is, toeneemt en tenslotte
in het oneindige culmineert in het geval van een vermenig-vuldiging, vermindert en
tenslotte tot op een niet meer aantoonbare rest of zomogelijk volledig verdwijnt in
het geval van een deling, een berekening die natuurlijk noch voor het gezonde
mensenverstand noch voor de deskundige wiskundige een-twee-drie evident is,
waarvoor Mutz evenwel een parallel uit de geometrie aanhaalt om voor een leek
als Tollkühn de paradox aan te duiden waarvoor het verstand zich open dient te
stellen en zich met betrekking tot de geometrie en de wetenschap van de natuur
immers al bij het begin van het wetenschappelijk denken heeft opengesteld, namelijk
de evenwijdige lijnen zelf die in het oneindige uiteen beginnen te lopen tot ze
tegensteld worden aan elkaar en daarmee aanschouwelijk maken hoe het
fundamenteel gelijke voorbij de tijd tot het volledig verschillende convergeert, zoals
omgekeerd het fundamenteel Zijnde, waarvoor het getal Een staat, door niets anders
dan door zichzelf in de richting van het Niets gaat, terwijl je bedrogen uitkomt als je
denkt Een door Nul te kunnen delen, omdat je daarmee de Een bij voorbaat geen
kans van bestaan geeft en dan aan het eind triomfantelijk kunt zeggen dat ze niet
bestaat, zei Tollkühn, toch altijd nog abt van een Dominicaanse orde, dat is wel een
erg goedkope
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overwinning van het niets op het iets, van God op de mens, hoewel de parallel
hiervoor geen goed voorbeeld is, daar zij immers uiteenloopt, toch leidt het, aldus
concludeerde Tollkühn kennelijk op grond van eigen overwegingen, dus zonder dit
idee van Mutz overgenomen te hebben, het leidt zeker niet op een dwaalspoor, het
Een door Een delen te vergelijken met het leven, waarin datgene wat als Zijnde
gesteld is vanzelf en door zichzelf vergaat, natuurlijk alleen maar een beeld, zoals
Tollkühn benadrukte, de bescheiden illustratie van een theoloog die probeert zich
een voorstelling te vormen van het volstrekt abstracte van een mathematische
berekening, en tegelijk weet dat hem het wezen van de berekening ontgaat, alleen
al doordat hij zich een beeld ervan vormt, maar uiteindelijk kan zelfs Mutz niet zonder
beelden, ook al ontleent hij ze aan de geometrie en handhaaft hij een zekere
abstractie, maar uiteindelijk - uiteindelijk moet ook hij de zuivere getallen in een
vorm vertalen, en dat niet alleen om anderen begrijpelijk te maken maar ook om
zelf te begrijpen dat Een maal Een meer en Een gedeeld door Een minder dan Een
is, precies daar ligt juist het hele probleem van Mutz, legde Tollkühn mij uit: hij, Mutz,
bewoog zich in een wereld die alleen nog voor de computer toegankelijk was, maar
hield zich met een fenomeen bezig dat voor de machine in mechanische zin
ontoegankelijk bleef en theoretisch alleen door de menselijke geest gevat kon
worden, de geest in z'n relativiteit, z'n veranderlijkheid, z'n ontoereikendheid, die
het juist in theorie mogelijk maakten het ongerijmde te begrijpen, en de moeilijkheid
die onoplosbaar leek en niettemin oplosbaar moest lijken, was nu juist dat Mutz zijn
berekeningen niet aan de reken-machine kon toevertrouwen, aangezien die niet in
staat was het absoluut paradoxale in te calculeren, maar zelf moest rekenen om op
het werkelijke resultaat te stuiten, maar de dimensies van deze berekening en alleen
al de lengte van de reeksen getallen gingen de capaciteiten van de geest te boven,
die zo onbestendig was dat alleen hij maar in staat was de berekening op te zetten,
en niettemin, beweerde Kurt Tollkühn met opeens hese stem, ondanks alle
hindernissen naderde zijn vriend Friedrich Mutz langzamerhand het voorspelde
resultaat en was hij al ver in de sfeer van het eigenlijk ontoereikende doorgedrongen,
zodat hij, om de rollen papier die zijn berekening verslond uit te spreiden, zelfs al
zijn woning in Zürich had moeten opgeven en een eengezinswoning buiten de stad
had moeten betrekken, waar hij nu bijna dagelijks tot diep in de nacht werkte met
behulp van enkele aanhangers, onder wie enkelen van zijn vroegere leerlingen, een
schaar jonge wiskundigen van de universiteit van Zürich alsmede een door hem
zelf aangestelde archivaris die een oogje houdt op de orde in de rollen papier die
intussen over meerdere verdiepingen van de villa kronkel-
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den, die voorheen eigendom geweest was van een verarmde spiralenfabrikant en
Mutz en zijn helpers de afzondering garandeerde die ze nodig hadden voor het
bewijs dat het getal Een tegelijk de oneindigheid en het niets in zich draagt, wat hun
nog niet gelukt is, maar desalniettemin, zoals in het begin gezegd, zover gevorderd
is dat zelfs sceptisch gestemde collega's van Mutz, nadat zij hem bezocht en de
nog hypothetische berekeningen ingezien hebben, de waarheid van zijn bewering
niet meer volledig uitsluiten, al betwisten de meesten nog steeds dat hij het bewijs
ooit zal kunnen leveren.
Achtste uit de serie ‘Vierzig Leben’ in de Frankfurter Rundschau, gepubliceerd 13
april 2002.
VERTALING: J.F. VOGELAAR
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Gerrit Krol
De kunst van het tellen
Tellen doe je met telwoorden. Het bijzondere van tellen is dat het altijd in dezelfde
volgorde gebeurt, dat geen woord wordt overgeslagen en dat ook niets van wat er
geteld wordt wordt overgeslagen.
Wat eenmaal geteld is, mag niet nog een keer geteld worden. Met een paars
stempel op de rug van je hand - ten teken dat je geteld bent - mag je niet nog 's
geteld worden.
Je kunt wat geteld is in groepen samenvoegen en bij elkaar optellen: 5 + 5 = 10,
van elkaar aftrekken: 5 - 3 = 2, met elkaar vermenigvuldigen: 5 x 4 = 20 en door
elkaar delen: 6 : 3 = 2. Door deze strenge regels, die je op school geleerd hebt, laat
tellen zich makkelijk formaliseren; het heet dan rekenen. Je hoeft je daarbij niets
voor te stellen. 5 + 2 geeft dezelfde uitkomst als 2 + 5, namelijk 7. En 5 x 2 geeft
dezelfde uitkomst als 2 x 5, namelijk 10. Dat heb je zo geleerd en je past het in je
verdere leven automatisch toe.
En toch zijn er gebieden waar eigen wetten gelden. Dat merk je als je het toepast.
Ga maar na:
2 personen plus 5 personen is 7 personen.
Elk telwoord staat voor een aantal personen. Dat is in orde. Blindelingse toepassing
op een vermenigvuldiging echter leidt tot problemen:
2 personen maal 5 personen is 10 personen.
Dat zeg je niet. Je zegt wel:
2 meter maal 5 meter is 10 vierkante meter.
Maar over vierkante personen hebben we het nooit.
Soms hebben we het over geld:
2 personen maal 5 gulden is 10 gulden of:
2 personen à 5 gulden is 10 gulden.
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En waarom zeggen we dat laatste liever dan
5 gulden maal 2 personen is 10 gulden?
Waarom is hier, alle strengheid ten spijt, 2 x 5 naar je gevoel een tikje anders dan
5 x 2?
Dat hangt van de betekenis af.
Dus toch.
De semantiek van het dagelijkse leven trekt kleine rimpels makkelijk glad. Het
oog speelt daarbij een grote rol. Het ziet 2 maal 5 en 5 maal 2 als twee ongelijke
zaken die nochtans gelijk zijn: 10. En ‘2’ is 2 en ‘1’ is 1 en samen is dat 3, ook al
staat dat er niet letterlijk bij.
Ik moet daarbij vaak denken aan het leeslesje op de lagere school. Van een
boertje dat niet dom was, heette het en ik verbaas me nog wel 's over het hoge
filosofische gehalte van dat lesje. Van een boertje dat niet dom was. Het boertje
had een zoon die studeerde in de stad. Die jongen was vreselijk knap. Op een avond
zit hij bij zijn ouders thuis en zegt, wijzend op de twee eieren die op tafel staan (hij
wipt achterover op zijn keukenstoel de duim hoog in 't vest - ik zie het plaatje nog
voor me): ‘hoeveel eieren staan daar denkt u?’ ‘Twee,’ zegt het boertje. ‘Ik zie er
drie,’ zegt de student. ‘Hoezo?,’ zegt het boertje. ‘Nou,’ zegt de student, ‘er staan
wel twee eieren, maar er staat ook één. Twee plus een is samen drie. Er staan dus
drie eieren.’
‘Nou nou,’ verzucht het moedertje, ‘dat gaat mij boven de pet, ik kan die
wetenschap van jou niet meer bijbenen hoor.’ Maar het boertje heeft zijn antwoord
al klaar. ‘Als moeder en ik,’ zegt hij ‘nu de eieren opeten die wij zien, mag jij het ei
hebben dat wij niet zien.’
Een vraag die je na dit verhaal door het hoofd blijft spelen is: waarom zag die
student maar drie eieren, waarom niet vier? Of honderd? Maar dit terzijde, het gaat
om de grap.
De student bevindt zich daarmee in het gezelschap van een andere grappenmaker,
die stelde deze constructie op:
‘Je hoeft maar te kijken naar de volgende figuur:

Raster. Jaargang 2002 (nrs. 97-100)

67
om te zien dat 2 x 2 gelijk is aan 4.’
Nou, zeg ik, dan hoef ik alleen maar te kijken naar de volgende figuur:

om te zien dat 3 x 2 gelijk is aan 4.
De bedenker van deze grap is niemand minder dan Ludwig Wittgenstein. En
omdat deze filosoof algemeen erkend wordt als een absoluut humorloze man, doen
we er goed aan deze rekentruc serieus te nemen, en de grap van de drie eieren
ook.
Onderweg zijn wij een zijpaadje in gegaan dat scheen dood te lopen. Twee personen
die elk 5 gulden moesten betalen, dus samen 10 gulden. We volgen het paadje en
komen uit op de markt. Daar wordt flink gehandeld en wat ons opvalt is de variëteit
van de goederen: alles wat een mens voor zijn dagelijkse leven nodig heeft is daar
te koop en gaat van de hand. Je ziet het geld van eigenaar naar eigenaar gaan.
Geld is de spil waar alles om draait. Niet alleen in middelpuntzoekende, maar ook
in de middelpuntvliedende zin die men eraan geeft als men zegt dat geld rollen
moet.
‘Liever een dubbeltje dat rolt dan een kwartje dat stilligt.’
Dit is de plaats van de vloeiende waarde en de harde munt. Het is de plaats waar
gewikt wordt en gewogen en het schatten een kunst is: waar de een twee eieren
ziet, ziet de ander er drie; hij heeft aan die twee eieren een koopje.
De markt is de plaats waar winsten worden gemaakt omdat jij weet wat de ander
niet weet, maar ook de plaats waar de mens geleerd heeft zich te houden aan
afspraken en de maatstok langs de stof weet te leggen; hij heeft leren meten.
Dat was ons zijstraatje. Terug naar de hoofdstraat. Daar lezen we over de prehistorie
van het getal, over één, twee en meer; over kraaien die tot vier kunnen tellen en
een mensheid die dat nog niet kon; over hoe de mens het nodig vond te leren
rekenen (de markt dus); over de uitvinding van het grondgetal; over de hand als
rekenmachine, over de bui-
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tengemene bedrevenheid van de Chinezen; over de eerste cijfers (het geschreven
getal); over Griekse en Romeinse cijfers (‘een impasse’); over de ontdekking van
de nul; over de positionele notatie; over de bakermat van het moderne rekenen
(‘India’); over ‘de gouden tijd van de Islam’; over ‘de aarzeling van Europa’.
Europa was een nakomertje. Het cijfer nul met name, in India al vóór het jaar 500
in gebruik, kwam pas drie eeuwen later in Bagdad aan, waar het evenzolang op de
plank heeft gelegen; pas vier eeuwen daarna, omstreeks 1200, werd het ingevoerd
in Italië (kwam het mee met de handel) en toen duurde het nóg weer
vierhonderdvijftig jaar voordat er in de natuurwetenschap via het Cartesisch
assenkruis met succes gebruik van werd gemaakt.
Het woordje ‘succes’ is hier een understatement. Rond 1650 hadden de ‘virtuosi’
- Galileï, Descartes, Torricelli, Huygens, Boyle en vele andere artiesten in hun
voetspoor - begrepen dat ons begrip van de wereld en van de natuur in het bijzonder,
sterk werd bevorderd als we die natuur gingen meten en haar door onze metingen
lieten spreken. Het is een wonder dat dat kan. Het is onbegrijpelijk dat getallen in
staat zijn de natuur - die niet spreken kan - te laten spreken.
Zo is Europa begonnen zijn achterstand in te halen.
Ik geef een korte lijst:
- ‘Meten is weten.’ (Galileï)
- Om te meten heb je een meetlat nodig.
- Om in de ruimte te kijken heb je een verrekijker nodig, of een microscoop.
- Om de tijd te meten gebruikte Galileï zijn eigen polsslag als stopwatch.
- Om precies de tijd te meten heb je een regelmatige beweging nodig.
- Om de tijd te meten, gebruik je de zon.
- De verrekijker werd uitgevonden door de Zeeuw Zacharias Janse (omstreeks
1605).
- Het precizie-uurwerk werd uitgevonden door Huygens, in 1656.
- Om warmte/kou te meten heb je een thermometer nodig.
- Om kracht te meten gebruik je een hamer (Huygens).
- Om druk te meten heb je een barometer nodig.
- 76 centimeter kwik weegt 700 kilometer lucht.
- Om snelheid te meten moet je ruimte en tijd meten.
- Om versnelling te meten moet je snelheid en tijd meten.
- Om een meter te meten heb je een meter nodig.
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-

Om volume te meten heb je lengte, breedte en hoogte nodig.
Om volume te meten kun je met een badkuip volstaan (Archimedes).
De thermometer werd uitgevonden door Boyle, omstreeks 1656.
De barometer werd uitgevonden door Torricelli (1645).
Om gewicht te meten heb je een spiraalveer nodig.
De weegschaal werd uitgevonden door Hooke (1658).
De microscoop werd uitgevonden door Malpighi (1660).
De kunst om te rekenen met oneindig kleine getallen werd uitgevonden door
Leibniz en, geheel onafhankelijk van hem, door Newton (omstreeks 1670).

Hoe zeker kun je zijn van een meting?
Het doel is: zeker te zijn van de natuur.
De zekerheid van de natuur is de som van vele onzekerheden, die allemaal te
meten zijn. Hoe meer onzekerheid je meet, des te zekerder ben je van de uitkomst.
Voorbeeld: Als je tien keer je eigen lengte meet, vind je, als die metingen maar
precies genoeg zijn, tien verschillende lengtes. Toch heb je een idee van wat je
lengte is, met een lage waarschijnlijkheid voor de uitschieters en een hoge
waarschijnlijkheid voor het gemiddelde van je metingen. Het is een vreemd
verschijnsel, dat zijn prototype heeft in de zekerheid die de dobbelsteen biedt: als
je maar vaak genoeg gooit weet je - en je kunt dit bewijzen - dat je even vaak een
zes gooit als een één. Waar hebben we die zekerheid aan te danken? Aan de
formules of aan de dobbelsteen? Aan de wiskunde of aan de wereld?
Het negentiende-eeuwse wiskundegenie Henri Poincaré beantwoordde deze
vraag met een bon mot: ‘Iedereen gelooft erin: de wiskundigen omdat ze denken
dat het een feit is dat ze waarnemen en de waarnemers omdat ze denken dat het
een wiskundige stelling is.’
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Selma Schepel
De goden hebben hun getal
‘De goden hebben hun getal’ is een kreet die wel eens rondzweeft, en heel
belangwekkend klinkt, maar ja, waar gaat dat eigenlijk over? Ook mummelden
christenen vroeger wel ‘de Heer wil zijn getal’, als ze niets zinnigs wisten te zeggen
bij het overlijden van een kind. Het maakt me altijd blij als ik kan ontdekken dat zulke
uitdrukkingen voorlopers hebben gehad, voorlopers bovendien die zulk geheimzinnig
en lichtelijk dreigend gedoe over goden en getallen in een klap verklaren.
Ver voordat Pythagoras goden met getallen verbond (waar bovengenoemde
gezegdes van afstammen), bestonden er al civilisaties die zich een mooi en logisch
pantheon hadden geconstrueerd, waarin goden hiërarchisch genummerd waren,
met een aarde die meetkundig verdeeld was, plus een overzichtelijke en begrijpelijk
ingedeelde ruimte.
Ondergestofte beschavingen evenwel, die in alle latere eeuwen dat het
christendom de hersenen beïnvloedde, een boze naam kregen, zonder dat zij zich
konden verdedigen, of in eigen woorden hun werkelijke schatten tonen. Tot er
halverwege de negentiende eeuw een paar rijke leeglopers met schepjes en
emmertjes naar het Nabije Oosten trokken, om in de heuvels van wat nu Irak is te
gaan graven naar resten van de Babylonïers en Assyrïers, die zij in hun kerken
hadden leren vrezen en verafschuwen. Maar fascinerend waren ze ook: de wrede
Sanherib, de bloedrijke Nebukadnezar, de hoer van Babylon.
De verrassingen waren enorm, en schokkend voor vele gelovigen: toen het schrift
ontcijferd werd, kwam er niet alleen een weergaloze schat aan literatuur tevoorschijn,
waarin Babel en Assur hun kant van de Bijbelverhalen vertelden, er werd ook een
compleet onbekende, en ongekend hoge beschaving ontdekt die daaraan vooraf
was gegaan, de Sumerische.

Rekenen en taal
Het Sumerische schrift is het oudste ter wereld, dat zo'n anderhalve eeuw voordat
de Egyptenaren met hun hiëroglyfen begonnen, werd ontwikkeld. De reden om te
willen gaan schrijven was puur administratief. De allereerste teksten gaan over
schapen, graan en andere goederen,
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het zijn contracten, berekeningen, metingen. Voor alles hadden de Sumeriërs
belangstelling voor harde cijfers, en goede administratie van eigendommen. De
Babyloniërs gingen nog vele stappen verder. Bijna twee millennia voor Euclides
legden zij de basis voor wat de euclidische meetkunde is gaan heten. De rivierdelta
waarin ze woonden, gaf met zijn talloze stroompjes en irrigatieslootjes de
landbouwgronden zulke grillige vormen dat zij de geometrie wel uit moesten vinden.
De stelling van Pythagoras is ook helemaal niet door Pythagoras bedacht. Die staat
te lezen op een tablet uit ca. 1700 v.C. (het zogeheten Plimpton 322). Zij deden aan
algebra, tot derdemachtsvergelijkingen en vierkantswortel trekken toe, met
rekentabellen die tot in de biljoenen liepen, gebruik makend van het zestigtallig
stelsel.
Het tientallig stelsel zal daaraan vooraf gegaan zijn, en bleef daarnaast ook
bestaan, omdat een mens tien vingers heeft, en op de markt de boel op zijn vingers
natelt, maar het zestigtallig stelsel is ingenieuzer en bevredigender voor de hogere
rekenaars, en de magische denkers die ze tegelijkertijd waren: het correspondeert
fijn met een groot deel van de sommetjes die aarde en kosmos lijken te maken. Al
bestaan er uiteenlopende theorieën waarom zij de 60 als basis gebruikten, zoals:
het getal 60 is door meer priemgetallen deelbaar dan de 10, door 2 en 5, maar ook
door 3. Voorts is de 6 perfect, want gelijk aan de som van de delers: 6 = 1 + 2 + 3.
De aardigste verklaring is dat je met twee handen niet alleen tot 10 maar ook tot
60 kunt tellen. Neem de 4 vingers van de linkerhand (de duim buiten beschouwing
gelaten), die elk uit 3 kootjes bestaan. Die 12 stukjes kun je elk met een van de 5
vingers van de rechterhand aanwijzen, wat 60 maakt.

God 1 tot en met 60
Het Sumerische en Babylonische rekenen beperkte zich niet tot het zakelijk leven.
Dat zou ook niet gekund hebben, de maatschappij en het dagelijks leven waren
compleet doordrenkt van de religie.
De belangrijkste goden hadden hun eigen getal. 1 of 60 was het getal van de
hoogste en oudste god, An of Anu, de ‘Hemel’. Zowel de 1 als het getal 60 werd
geschreven als een rechtopstaande spijker, een verticaal lijntje, de voorloper van
2

3

ons cijfer 1. Afhankelijk van de context lees je dan 1 of 60, of 60 , 60 , 1/60, 1/3600
enzovoort, wat niet veel anders werkt dan dat wij nu meteen begrijpen dat de 1 in
het getal 16 meer inhoudt dan een losse 1. Het achterliggende idee is de
cirkelvormigheid of de rondheid van alles: het begin van het tellen vormt ook het
einde, de kleinste eenheid lijkt wezenlijk op de grootste, oftewel het holisme is geen
nieuwe mode maar staat aan de basis van wiskunde en wereldbeschouwing.
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Anu was voortgekomen uit het oerpaar Ansjar en Kisjar, ‘Hemelcirkel’ en ‘Aardecirkel’.
Sjar was het woord voor de cirkel die de horizon vormt, en betekende ook ‘alles,
2

de hele wereld’, Ook stond sjar voor een oppervlaktemaat van 60 x 64800 m , en
voor het getal 3600. Van dat Sjar is veel later het woord Saros afgeleid, om de
Saros-cyclus aan te duiden, de periode van iets meer dan 18 jaar waarin zich een
eclipsenpatroon voordoet.

1 penis + 11 = 111
De mensen die het tellen en rekenen ontwikkelden, keken om zich heen, naar hoe
de wereld in elkaar stak, en dat beeld volgden zij. Het cijfer 1, de rechtopstaande
paal, vonden zij mannelijk. Dat het cijfer 1 inderdaad een penis voorstelde, blijkt
hieruit dat het ook het determinatief voor ‘man’ was, terwijl dat voor ‘vrouw’ een
vaginaatje voorstelde. De 1 kon dus voor de hoogste God staan, voor de cijfers 1
en 60, en voor de man en zijn mannelijkheid. Male chauvinism heet dat tegenwoordig
afkeurend, maar zo zit het in de natuur nu eenmaal: de paalhebbers dezer aarde
zijn biologisch geprogrammeerd om zichzelf als eerste en als centrum te ervaren,
als begin en als einde van alles. Dat is niet goed of slecht, dat is gewoon des paals.
De 2, oorspronkelijk als 11 geschreven, is vanuit die paal bekeken alles wat uit
twee delen bestaat, of wat zich bruikbaar door een paal of een zwaard in tweeën
laat delen, zoals damesbenen, plus wat zich aan het eind daarvan vertoont. En de
111 is het resultaat van wat 1 en 11 samen doen, een kind.
Alles wat belangrijk was bestond uit drieën. Drie goden vormden het hoofd van
het pantheon, of beter: het pantheon bestond uit drie delen, vertegenwoordigd door
drie grote goden waaraan alle ander goden ondergeordend waren. Die mindere
goden deden zich voor in twee groepen: 300 golden er als hemelingen, 600 hoorden
bij het ondermaanse.
Anu was in naam de hoofdgod, als 1 en 60 de Alfa en de Omega, maar hij
functioneerde in de tijd dat het schrift ontstond nog slechts als een oude raadsheer
op de achtergrond.
De werkelijke regeringsmacht lag bij Enlil, ‘Heer Ether’, de ruimte tussen hemel
en aarde, met de wolken, regen, donder, bliksem, zon, maan, sterren en planeten.
Zijn naam wordt ook geschreven als God 50, en hij werd voorgesteld als een koning
die een raad van 50 goden voorzat.
De derde grote macht was Enki, ‘Heer Aarde’, ook Ea, ‘Waterpaleis’ genoemd,
naar het onderaardse zoetwaterbassin waarin hij zijn troonzaal had. Zijn naam laat
zich ook wel eens lezen als God 40. De verleiding is groot om in dit getal de 4
windstreken te zien, en de 4 hoeken
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der aarde, want de Sumeriërs zagen het aardoppervlak als een gigantische
rechthoek. Ook het teken voor Enki's verblijf was een vierkant, met daarin het
symbooltje voor ‘God’; een vierkante bron, zoals er bij elke tempel een stond, als
gigantische wijwaterbak, of voor de rituele reiniging, te vergelijken met de koperen
zee van Salomo uit 2 Kronieken 4.

(God 1 of 60. Het eerste tekeningetje is de oudste vorm: een ster als symbool voor ‘god’
plus het cijfer. Het Tweede tekentje is zoals het in het laatste millennium v.C. geschreven
werd; het derde idem als ligatuur.

De goden 10 tot en met 50

God 5 x 60 + 60 = 600

God 60 x 10 = 600
Zo konden de collectieve goden weergegeven worden, die 600 in getal heetten te zijn. Igigi
was de naam van de 600 aardgoden. 5 is te lezen als ‘i’, en 60 als ‘gi’

3+1
Met z'n drieën vormen Anu, Enlil en Enki de hoogste en allesomvattende goden.
De wereld bestond uit drie delen: hemel, aarde en onderwereld. Daarbij werd de
ruimte boven de aarde voorgesteld als verdeeld in drie horizontale lagen, gescheiden
door stralend blauwe edelsteen. Zo was het plafond van het verblijf van Enlil de
vloer van dat van Anu.
Ook de oostelijke horizon was verdeeld in drie regionen, gewijd aan Anu, Enlil en
Enki, maar dan verticaal, zodat zij ieder het gezag over
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een deel van de sterrenbeelden van de ecliptica hadden, die daar oprijst. Die
sterrenbeelden waren de nachtelijke verblijfplaatsen van de lagere goden, waarmee
dus aangegeven was onder welke grote hoofdgod zij ressorteerden.
De nacht zelf bestond uit drie delen, en de dag ook. Later hakten de Babyloniërs
die zes dagdelen in 24 blokjes van een uur, dat uit 60 minuten ging bestaan, en
elke minuut werd 60 seconden.
Bij het trio van grote godheden hoorde een vierde, een Moedergodin, Nammu,
uit wie hemel en aarde waren voortgekomen. Zij had geen getal maar haar naam
wordt geschreven met hetzelfde teken als dat van Enki's waterige verblijf, dus werd
zij gezien als de bron van alles wat zich in de wereld manifesteert. Later werd zij
onder vele andere namen en gedaantes bekend, zoals Nin-mah, ‘Verheven Vrouwe’,
Nintu, ‘Vrouwe van de Geboorte’, of Belet-ili, ‘Meesteres der Goden’. Met voornoemd
drietal vormde zij de goden met scheppingskracht: de mannelijke goden initieerden
het leven, de vrouwelijke deden het vormgevende werk. Samen konden zij alles
maken waar ze zin in hadden, en deden dat ook, tot mensen aan toe. En die konden
ze ook weer vernietigen, als ze er een hekel aan kregen: Enlil besloot tot de
zondvloed omdat de mensheid zich maar hinderlijk en lawaaiig uitbreidde. De grote
Moeder treurde erom, maar de aardige, listige Enki, die dicht bij de mensen stond,
de geneesheer en magiër onder de goden, koos één man en zijn gezin uit om een
schip te bouwen, waarmee hij zich kon redden, om de voorvader van de totale
huidige mensheid te worden.

Tweede generatie 3 + 1, de Heren 30, 20, 10 en Vrouwe 15
Er was ook een jongere generatie goden met een eigen getal, kinderen van Anu of
Enlil, en hun echtgenotes Antu en Ninlil.
Zo had Weergod Isjkur of Adad (in de Bijbel Hadad) als bijnaam God 10.
Utu of Sjamasj, de Zonnegod, was God 20, en Utu's vader, Maangod Nannar,
Suen of Sin, heette ook God 30, naar de kleine dertig dagen die een maancyclus
bedraagt.
Deze drie hadden een zuster, nicht, achternicht - de familieverhoudingen zijn
vaak niet duidelijk, of verschillen in de diverse mythes - die God 15 heette, maar
beter bekend was als de grote Inanna, later Isjtar genoemd. Zij heerste niet speciaal
over een deel van het universum, maar ze was de grootste en actiefste godin, die
over liefde en oorlog ging, beslist geen moeder, maar met karaktertrekjes die zowel
bij Zeus als Artemis opduiken: ze was mooi en jong, zat hevig achter de mannen
aan, en als ze haar zin niet kreeg, haalde ze wrede trucs uit.
De getallen van de goden kunnen vastgesteld zijn in een tijd dat de
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federatie van stadstaten, die het oude Sumer was, een bepaalde hiërarchie te zien
gaf: Uruk waarvan Anu stadsgod was, Eridu, Enki's stad, en Nippur, de stad van
Enlil, waren het oudste en belangrijkste, met Enlil's stad als theologisch
regeringscentrum, een soort Vaticaanstad, Jeruzalem of Mekka, maar dan met
wereldmacht.
Toen de Sumerische beschaving verwaterde, door een voortdurende stroom van
imperialisten en immigranten, kwam er een nieuw machtscentrum op, Babilu. Babel
volgens de Bijbel, of zoals de Grieken later zeiden: Babylon. In de Sumerische tijd
was Babylon maar een onbetekenend stadje, met een jonge landbouwer, Marduk,
als stadsgod. Maar toen een buitenlandse overheerser, Hammurabi, in de achttiende
eeuw voor de jaartelling vanuit die stad heel Mesopotamië aan zich wist te
onderwerpen, werd de theologie op den duur herschreven, en ging het getal 10 op
Marduk over, die bovendien 50 eretitels kreeg, zodat in hem de krachten van God
50 en de hele godenraad verenigd werden. Daarbij was God 40 zijn vader, en gaf
zijn grootvader God 60 hem 4 ogen en 4 oren, waarmee hij de 4 hoeken der aarde
kon overzien, en ‘viervoudig wijs’ werd, want in het oor zetelde de wijsheid.
Rond 1000 voor onze jaartelling was er nog steeds polytheïsme, maar de
goddelijke macht was geconcentreerd in één God, Marduk, die vereerd werd in al
zijn onderhorige voorouders en mindere goden.

7 Wijzen, 7 Lotsgoden
De kosmos observerend, was er natuurlijk geen ontkennen aan dat het getal 7 een
heel eigen rol speelde: er waren 7 regelmatig bewegende hemellichamen te
onderscheiden, zon, maan en de vijf bekende planeten. En de maan, de enige die
de donkere en gevaarlijke nacht kon verlichten, verscheen in fasen van 7 dagen.
De combinatie van de perfecte 6 en de bijzondere 7 heeft de hele wereld tot op
heden zijn weekindeling gegeven, via de Joden die hem tijdens hun Babylonische
ballingschap tot de hunne maakten.
Bij alle goede dingen die in drieën komen, en het perfecte zestal, is in de
mythologie van het oude Mesopotamië dan ook geregeld sprake van groepen van
zeven verheven wezens. Zo bestonden er voor de zondvloed 7 wijzen, voortgekomen
uit de bron van Enki, die de mensheid kennis, techniek en cultuur hadden bijgebracht.
En de raad van 50 goden werd bijgestaan door 7 goden die het Lot bepalen. Zij
worden afgebeeld met een dolk in de ene en een hakbijl in de andere hand, omdat
ze, net als de Griekse lotsgodinnen en de Noorse Nornen, het begin van het leven
bepalen, maar het ook afkappen. Het symbool van de Lotsgoden bestaat uit zeven
stippen, die heel vaak worden afgebeeld naast de symbolen van de grootste goden.
Het zijn de Pleïaden, en ze staan ge-
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rangschikt als twee rijtjes van 3 met 1 stip apart, of als een rozet van 6 stippen, met
1 in het midden: de perfecte 6 blijft zichtbaar in de 7.
Tenslotte had de weg naar het dodenrijk 7 poorten, en 7 demonen dienden god
en godin van de onderwereld.

Systeemdwang
Uit hun theologische rekenwerk spreekt een prettig soort systeemdwang: als zo'n
getal voor het ene kosmische fenomeen geldt, moet het ook wel voor een aardse
pendant opgaan.
Het jaar is 1 geheel, maar tegelijk 2-delig. De oudste jaarindeling kende daarom
twee nieuwjaarsfeesten: rond de lente- en rond de herfstevening (respectievelijk
het Perzische en het Joodse Nieuwjaar vallen nog steeds rond die data). Samen
met de zonnestanden van midzomer en midwinter geeft dat het zonnejaar 4 hoeken,
die de zon een verwantschap geven met de maan en zijn 4 fasen.
Maar ja, het klopt net niet altijd helemaal: er gaan niet mooi 12 maanmaanden
met 30 dagen in een jaar van 360 dagen. Waarop een dertiende maand bedacht
is, die af en toe werd ingevoegd om zon- en maancycli minstens schijnbaar in de
pas te laten lopen. Vandaar dat het getal 13 uiteindelijk (want niet meer begrepen)
een dubieuze naam heeft gekregen, als noodzakelijk kwaad, als spelbreker van
een perfecte, ideale harmonie der getallen.
Een jaar laat zich wel netjes indelen in 6 periodes van 60 dagen, waarbij steeds
1 dag de overgang vormt. Kerken houden nog steeds van die getallen, zoals
bijvoorbeeld blijkt uit de Sexagesima, de zestigste dag voor Pinksteren. Maar al die
andere getallen keren ook steeds terug.
De 3 + 1 hoofdgoden vind ik in grote lijnen in de Bijbel terug. De Moedergodin
vormt de wateren van Genesis 1 waaruit alles geformeerd is, die ons beneden nog
steeds omspoelen als de oceaan, en die boven door de hemelsluizen in bedwang
worden gehouden.
De God die over de wateren zweefde en om een of andere reden aan de schepping
begon, is de deus otiosis, eenvoudig de beginner, die zich daarna terugtrok in zijn
hemelse oord, zoals Anu.
De oudtestamentische God, die de zondvloed stuurde, zeeën en aarde spleet om
legers of steden te verzwelgen, die boze, bloeddorstige, met zijn regime van angst
en vrees, maar die tegelijkertijd een trouwe, betrouwbare vader is voor wie hem
gehoorzamen, lijkt sprekend op Enlil, God 50.
En de held van het Nieuwe Testament, die op de aarde rondloopt als bemiddelaar
tussen voornoemde krachtpatser en de mensheid, heeft tal van trekjes van de
goedige God 40, met zijn geneeskrachtige water, wiens wijsheid stormen bedaart.
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Het Christendom heeft zich verder ook netjes aan het 3+1-systeem gehouden, met
God, de Heilige Geest en Jezus, plus Maria als baarmoeder. Zelfs de Islam is het
niet vergeten: alleen zijn daar de geslachten omgekeerd. De Arabische godinnen
Al-Lat, ‘de Hoge’, Al-Uzza, ‘de Sterke’ en Manat, ‘Lotsdeel’, golden voor de komst
van de Islam als dochters van Allah (Koran 53:20, de zogeheten duivelsverzen).
Een onderdeel van de hadj, de bedevaart naar Mekka, is het steentjes gooien naar
drie rotsen die deze uitgebannen godinnen symboliseren. Als zij echt dood zouden
zijn, zouden ze niet door elke pelgrim gestenigd hoeven te worden.

Aanbevolen literatuur:
Over de oudste wiskunde:
Eleanor Robson, Mesopotamian Mathematics, 2100-1600 BC, Oxford University
Press 1999, ISBN 0198152469. En zie voorts haar uitgebreide bibliografie over dit
onderwerp op http://it.stlawu.edu/~dmelvill/mesomath/erbiblio.html
Over de godenwereld:
Selma Schepel, Enuma elisj, het Babylonische Scheppingsepos, Ankh-Hermes
2002, ISBN 90200219626.
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Dirk van Dalen
Macht en onmacht van het getal
‘Zij zagen dat andere dingen, wat betreft het geheel van hun aard, op getallen
gelijken, en dat getallen de primaire elementen van het geheel der natuur zijn’. Dit
was, in de woorden van Aristoteles, het grondbeginsel van de Pythagoreeërs.
Getallen waren de kiem, het wezen van de dingen. Hoe ongewoon dit standpunt
ook mag schijnen, onze moderne opvattingen verschillen daar niet zoveel van. Wij
zouden tegenwoordig eerder zeggen: ‘alles kan met behulp van getallen gecodeerd
worden’. Nu gaat het wat te ver om ‘alles’ in een getal samen te vatten; emotie,
menselijke relaties en dergelijke verzetten zich nogal tegen een karakterisering door
getallen. Het is niet onmogelijk om bij voorbeeld tevredenheid op een schaal van 0
tot 1 af te zetten, maar is er ook een getal dat precies mijn tevredenheid op 1 maart
2002 vastlegt?
Er zijn dingen die wel door getallen vast te leggen zijn, een driehoek kan men
vastleggen door de lengtes van de zijden te geven. Neem bij voorbeeld 2, 3, 4. Met
enig nadenken kan iedereen met een passer en liniaal wel een driehoek maken met
zijden ter lengte van 2, 3 en 4 cm (en met 1, 2, 3 cm?) Weliswaar zijn er veel van
die driehoeken, maar ze zijn allemaal onderling congruent. Er is dus wel een ideale
driehoek mee vastgelegd. In de wetenschap is het vinden van numerieke
karakteriseringen een eeuwenoude traditie. Denk aan soortelijk gewicht, inhoud,
lading, atoomgewicht, enz. Getallen kunnen misschien niet alles vastleggen, maar
toch wel heel veel. Een Griekse NWO had zonder gewetensbezwaren het project
van Pythagoras kunnen subsidiëren.
Het loont in ieder geval om eens na te gaan wat die getallen dan wel zijn. Nu zijn
er vele soorten getallen; de natuurlijke getallen die bij het tellen gebruikt worden,
de breuken, de lengtes uit de meetkunde, enzovoort. Is er een soort getal dat als
‘de moeder van alle getallen’ beschouwd kan worden? Een verstandig mens doet
er goed aan met de allereenvoudigste getallen te beginnen, en dan de ingewikkelder
getalsoorten af te leiden. Als we bedenken hoeveel moeite het de mensheid gekost
heeft om het getal 0 in te voeren, of de negatieve getallen, of √2, dan is de
geschiedenis van het getalbegrip een ware geschiedenis van het denken. Wat de
kinderen op de basisschool spelenderwijs leren,
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heeft de mensheid met grote inspanning veroverd. Gaandeweg hebben wij geleerd
dat uit de natuurlijke getallen, 1, 2, 3, ..., alle andere getallen gemaakt kunnen
worden. We moeten dus overdenken wat die natuurlijke getallen wel zijn. Het lijkt
verleidelijk om een voorbeeld aan de natuurkunde te nemen: die legde de eenheid
van lengte vast door middel van een staaf, om het even of het een Rijnlandse voet
of een meter was. Zou er, evenals de standaardmeter, ook een standaardgetal 1
zijn?

Het Museum of Fine Arts in Indianapolis heeft een collectie fraaie sculpturen van
de getallen 0, 1, ... 9. Kunnen we die niet gewoon bij afspraak aanwijzen als de
basis getallen van ons tientallig stelsel? Hier blijkt de gelijkenis met natuurkunde op
te houden. De meter was er pas toen Napoleon hem invoerde, maar de getallen
waren er altijd al. Dat wil zeggen, de mensheid is op een bepaald moment gaan
tellen, weliswaar met verschillende telwoorden, maar toch op een en dezelfde manier,
daar kwam geen keizerlijk besluit aan te pas. Er is nog iets aan getallen dat ze doet
verschillen van fysische objecten of symbolen: ze zijn abstract. Ze horen in onze
denkwereld thuis. De mens was al eerder met dit verschijnsel geconfronteerd - uit
ervaring kennen wij een ruime variëteit aan stoelen, maar geen van deze is de stoel.
Het begrip ‘stoel’
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is abstract, wij kennen het zo goed dat we allerlei individuele stoelen direct als
zodanig herkennen. Helaas, er zijn geen getallen die wij in de natuur kunnen
waarnemen, we zien wel hoeveelheden inzittenden van een bus, aardappelen op
ons bord, bomen in de straat, maar geen getallen. De vraag die zich nu opdringt is,
zijn er dan wel getallen? Sommige mensen zijn radicaal genoeg om dat de
ontkennen. Zij zijn al tevreden met symbolen, streepjes op papier, kralen aan een
snoer, keepjes op een stok.
Ook in de wiskunde kan men zulke ideeën aantreffen, er zijn geleerden die de
getallen vergelijken met de stukken van het schaakspel, en de rekenregels zijn dan
niets meer of minder dan de spelregels van het schaakspel. Zo is er een regel die
zegt dat 1 + 1 = 2, of algemener a + a = 2a. De wiskunde wordt dan een studie van
een bepaald soort spelen. De manier waarop dit geformuleerd wordt is veelal in een
taalkundig gewaad. De stukken plus de regels vormen samen de grammatica, en
de wiskunde wordt een taalspel. Bij Wittgenstein zijn heel expliciete uitspraken over
wiskunde als (schaak-) spel te vinden, maar de vergelijking is ook al bij
negentiende-eeuwse formalisten te vinden. Het verschil tussen het schaakspel en
een taal (bijvoorbeeld van de wiskunde) bestaat uit de toepassingen. Waar onze
wereld zonder wiskunde niet goed denkbaar is, helpt schaken ons niet zo in het
dagelijkse leven. Maar als veldslagen zich afspeelden volgens de regels van het
schaken, dan zou het schaken op elke militaire academie een verplicht vak zijn
(Wittgenstein).
Hoe aantrekkelijk het formalistische standpunt ook mag zijn, het is tamelijk
defaitistisch. Het gaat er vanuit dat er ofwel helemaal geen getallen bestaan, ofwel
dat we er nooit achterkomen wat dat zijn. De positie lijkt een beetje op het moderne
onderwijs, waar de toonaangevende managers ervan uit schijnen te gaan dat wij,
of op zijn minst de leerling, er nooit achter zal komen wie Bismarck was en of hij
bestaan heeft, en ons tevredenstellen met het substitueren van vaardigheid voor
kennis: wie de beschrijving van Bismarck van het internet kan plukken hoeft zich
verder geen zorgen te maken.
Niet iedereen legt zich neer bij zo'n defaitistische instelling. De ‘het gaat nergens
over’-doctrine is tegelijk een slimme zet en een teken van geestelijke armoede. Over
het bestaan van abstracte dingen als getallen is lang en taai gevochten, en de strijd
is nog steeds niet beslist. Als getallen ergens bestaan, dan is de menselijke geest
de meest voor de hand liggende plaats. De wiskundige is een ‘doe-het-zelver’, hij
maakt zijn eigen materiaal.
Laten wij eens proberen na te gaan hoe dit ‘opereren in de geest werkt’ en in
hoeverre een coherente beschouwing ervan mogelijk is. In
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de negentiende eeuw barstte de wiskunde uit haar garderobe, het idee brak door
dat langzamerhand het vak de grenzen van ‘getal en ruimte’ overschreden had.
Allerlei abstracte structuren dienden zich aan als de juiste gereedschappen voor
de bestudering van verschijnselen waaraan de traditie niet kon toekomen. In de
daarop volgende euforie werd wel eens vergeten dat ‘abstract’ in de zin van
‘luchtkasteel’ wel erg mooi is, maar dat het toch nog wel ergens over moet gaan.
De reactie op de ongebreidelde zucht naar abstractie werd verwoord door de
negentiendeeeuwse geweldenaar, Leopold Kronecker. Van hem stamt de slogan
‘God heeft de getallen gemaakt, de rest is mensenwerk’. Wat hij bedoelde was: op
basis van de natuurlijke getallen - die door God gegeven zijn - wordt de hele
wiskunde opgebouwd. Let wel, de natuurlijke getallen kwamen hier uit de lucht
vallen, en dat is niet direct bevredigend. Er was een Nederlander voor nodig om de
basis te verschaffen aan een wiskunde die gebouwd is op de fundamenten van het
natuurlijke getal. Luitzen Egbertus Jan Brouwer nam geen genoegen met het
koninklijke geschenk van de getallen, hij wilde door reflectie nagaan hoe de
menselijke geest zijn eigen getallen maakte en daaruit de wiskunde ontwikkelde.
Wie de geboorte van het getal in de geest wil registreren, en dan wel zonder
tussenkomst van allerlei elektronica, maar door zelf-observatie en reflectie moet
wel een stevige greep op zijn geest hebben. Brouwer was wat dat betreft niet
onvoorbereid, hij had zich al vroeg in de mystiek verdiept, en meditatie en zelfinkeer
was hem niet vreemd. De uitkomst van zijn bespiegelingen is te vinden in zijn
dissertatie (blz. 8) waar hij de oer-intuïtie van de wiskunde introduceert: ‘... de
oer-intuïtie der wiskunde (en van alle werking van het intellect) als het van kwaliteit
ontdane substraat van alle waarneming van verandering, een eenheid van continu
en discreet, een mogelijkheid van samendenken van meerdere eenheden, verbonden
door een “tusschen”, dat door inschakeling van nieuwe eenheden, zich nooit uitput’.
Deze definitie heeft niet direct bijgedragen tot groter begrip voor Brouwers schepping,
hij is rijkelijk compact, grenzend aan onbegrijpelijk. Gelukkig zijn er andere plaatsen
waar wel aanwijzingen te vinden zijn wat Brouwer in gedachten had. De meest
directe benadering is als volgt: ieder individu is doorlopend blootgesteld aan
sensaties, geur, licht, warmte, geluid, ... Nu is het een basisgegeven dat sensaties
nooit alleen komen. Na iedere sensatie komt er wel weer een, en hier doet zich het
verschijnsel voor van ‘het uiteenvallen van een levensmoment’ of ‘tijdsverschuiving’.
Dit bestaat uit het vasthouden van een sensatie in het geheugen en het ondergaan
van het volgende. Het levensmoment vervalt dus in de herinnering van het
gepasseerde moment en het nieuwe, huidige moment. Hier ontstaat dus een speciaal
geval van tweeheid,
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bijvoorbeeld bestaande uit een lichtflits plus de direct volgende donderslag, of een
stoot gevolgd door een pijngewaarwording.
Bij Brouwer speelde deze tijdsverschuiving bovendien nog een speciale rol in zijn
beleving van de mystiek. In zijn vroege geschriften van 1905 beschrijft hij de
oertoestand van het individu, waarnaar iedere mysticus moet streven, als een
chaotische toestand, waarin alles vloeit, waarin geen onderscheid is tussen subject
en object. In deze toestand komen en gaan sensaties zonder dat het individu zich
er op richt. Wanneer nu het individu zijn aandacht concentreert op één sensatie,
ziet hij die sensatie verglijden en plaats maken voor een volgende. Dit is een eerste
tijdsverschuiving. Deze is de oorzaak van het uittreden van het individu uit de
oertoestand. De wereld neemt een aanvang. Dit is niet de plaats om de mystieke
componenten van Brouwers filosofie te vervolgen, maar het zij opgemerkt dat de
terugkeer tot de oertoestand gezien wordt als het ultieme doel van de (mystieke)
mens. Wat van deze terugkeer afleidt wordt negatief beoordeeld, met name de
onderwerping van de natuur en van de medeschepselen is een symptoom van een
verderfelijke ‘veruiterlijking’. Brouwers standpunt dwingt hem ook om aan taal een
uiterst secundaire rol toe te kennen.
Uit de schepping van de ‘reële’ paren van sensaties ontstaat tenslotte de echte,
abstracte tweeheid door een proces van identificatie. Dat proces is onontbeerlijk
om een enigszins bruikbaar overzicht van de gecreëerde objecten te krijgen.
Wanneer een mens aan het begin van zijn levensloop staat is hij aangewezen op
het vergaren van paren, drietallen, viertallen, ... van sensaties. Dat zijn de direct
ervaren gevoelens, maar ze vormen wel een anarchistische onoverzichtelijke massa.
Denk maar aan de baby die aan het begin heel wezenlijk met de moeder te maken
krijgt. De moeder komt dan met tussenpozen ten tonele en de baby slaat ‘haar’ op
als rijen van sensaties. Die sensaties lopen uiteen van visuele impressies, bepaalde
geluiden, geuren, het geluid van voetstappen, krakende deuren, stemgeluid. In
eerste instantie zal de baby iedere moedersensatie complex als zelfstandig ervaren,
maar al snel past hij een grondig identificatieproces toe. Al die moedersensaties
worden als identiek beschouwd, zodat er maar één moeder optreedt. Hierbij wordt
het begrip ‘identiek’ fors geweld aangedaan, immers de diverse moedersensaties
verschillen aanzienlijk. Er zijn allerlei afwijkingen in haardracht, kleding, geur enz.
Niettemin heeft de baby al snel besloten dat er slechts één moeder is. Dit proces
is natuurlijk niet volmaakt. Ook baby's kunnen zich vergissen!
Identificatie is een noodzakelijk middel om een overzichtelijke wereld te scheppen
en dat is voor de zelfhandhaving uiterst nuttig. De meest krasse identificatie vindt
plaats bij de getallen. Het individu ziet
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af van alle eigenschappen van tweeheden (paren) behalve het verschillend zijn. Op
die manier ontstaat de abstracte tweeheid, wat wij het getal twee noemen. En
hiermee is de wiskunde geboren, na de twee kunnen we de drie, vier, enzovoort
maken. Het observeren van deze rijen van sensaties met de bijbehorende
abstractie-identificatie noemen we tellen.
Van beschrijving in de taal is nog steeds geen sprake, hier ligt het grootste verschil
met de formalistische opvatting. Brouwer drukte dit kernachtig uit: ‘Op de vraag,
waar de wiskundige exactheid dan wel bestaat, antwoorden beide partijen
verschillend: de intuïtionist zegt: in het menselijk intellect, de formalist: op het papier.’
Het is natuurlijk niet zo dat Brouwer wiskunde zonder taal bedreef, ook hij had de
taal nodig als geheugensteun en voor communicatie, maar in het creatieve proces
speelde de taal geen essentiële rol. Brouwers opvattingen werden later door Gödels
werk bevestigd: er is geen taalkundige karakterisering van onze getallen!
De natuurwetenschappen komen in principe op dezelfde manier tot stand. De
sensaties geven daar, na tussenkomst van de identificatie, aanleiding tot een
classificatie van fysische verschijnselen. Het is in dit kader dat de macht van het
getal tot uiting komt. Getallen, en in feite het hele wiskundige apparaat liggen al
klaar om de natuur in handige kaders te vangen. Een belangrijk aspect daarbij is
de isolatie van de natuurverschijnselen, dat wil zeggen afscherming voor storende
invloeden. Zo maakt de mens veel meer regelmatigheden in de natuur dan er
oorspronkelijk zijn, aldus Brouwer. Dit proces van mathematiseren is de onmisbare
basis van de succesvolle theorie, en verklaart ook (ten dele) de onredelijke effectiviteit
van de wiskunde: we zorgen er zelf voor!
Er is één opvallend aspect van Brouwers filosofie dat wezenlijk is voor zijn
getalsystemen, en voor zijn hele wiskundige universum, en dat is de rol van de vrije
wil. Die wordt het duidelijkste gedemonstreerd in het domein van het oneindige. Het
is nu eenmaal zo dat de wiskunde niet zonder het oneindige kan. Het onmisbare
getal π is daar een treffende illustratie van. Zonder π zouden we ernstig gehandicapt
zijn; maar π is niet een eindig op te schrijven getal. We hebben oneindig veel
decimalen nodig. En waar het over oneindige rijen getallen of cijfers gaat duikt het
probleem van het oneindige op, bestaat het, en is het in onze geest net zo te overzien
als de lijst cijfers op een schoolrapport? Hier zijn de meningen verdeeld, de
meerderheid van de natuurwetenschappers zal zonder problemen het actuele
oneindige, dat wil
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zeggen het oneindige dat in zijn geheel gegeven en te overzien is, accepteren. Er
zijn ook aanhangers van het potentiële oneindige, dat is een oneindigheid die niet
kant en klaar voor ons ligt, maar onbegrensd groeit. Binnen deze laatste groep
neemt Brouwer een belangrijke plaats in; hij erkent niet alleen dat, om een voorbeeld
te noemen, de natuurlijke getallen niet ‘af’ zijn - na ieder getal kunnen we er nog
een aanwijzen, maar ze zijn er nooit allemaal tegelijk. Hij gaat echter verder, we
kunnen met onze vrije wil willekeurige getallen in een niet eindigende opvolging
kiezen. Deze zogenaamde keuzenrijen introduceren in de wiskunde een element
van onbepaaldheid en vrijheid dat tegelijk de macht en de onmacht illustreert van
reële getallen (die immers door oneindige rijen decimalen of andere oneindige
hulpmiddelen gegeven worden). Over dat soort getallen is weinig te zeggen. Er mag
bij de bekende getallen als π nog veel onbekend zijn - bijvoorbeeld, komt er onder
de decimalen een rijtje 555555555555555555555555 voor, zijn er oneindig veel
negens - bij de keuzegetallen is alles nog veel erger. Bij π weten we tenminste hoe
we iedere volgende decimaal kunnen uitrekenen, maar bij keuzegetallen is alles
nog onbekend. Doordat deze getallen niet goed van elkaar te onderscheiden zijn
(dat zou immers bekendheid met de toekomst eisen), belichamen zij het oude ideaal
van de lijn als een vloeiende niet te splitsen brei; de lijn zoals Aristoteles die zag.
Hiermee had Brouwer aangetoond dat het atomaire karakter van de getallen een
mogelijkheid, maar niet de enige, was. Er is geen dwingende reden om de getallen
als een collectie losse, van elkaar te onderscheiden dingen te zien. Hermann Weyl,
de man die wiskunde, natuurkunde en filosofie in zich verenigde, schreef opgetogen:
‘De ijskorst is tot schotsen verbrokkeld, en nu wordt het element van het vloeiende
spoedig totaal meester over het vaste. L.E.J. Brouwer ontwierp - en dat is een
prestatie van grote kennistheoretische draagwijdte - een strenge wiskundige theorie
van de getallenlijn, die deze niet als een star zijn, maar als medium van vrij ontstaan
ziet’.
Wonderlijk genoeg introduceert de schepping van het getal in de geest ook een
ethisch probleem. Voor de dingen die je maakt in de geest ben je verantwoordelijk,
de geest is de hoogste instantie die het gedrag van getallen beheert en beheerst.
In de praktijk heeft dat geleid tot een aanzienlijke verhoging van de strengheid
binnen de wiskunde. Een verschijnsel dat al praktische gevolgen gehad heeft. De
vrije wilheeft de reële getallen een grotere vrijheid gegeven, meer chaos toegestaan,
de macht over het getal is teruggebracht tot de menselijke maat. Daar staat tegenover
dat wat ons rest betrouwbaarder is. Want wie een concrete eigenschap constateert
in een chaotisch, anarchistisch universum, weet kennelijk veel meer dan wanneer
hij met een tam universum
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van doen had, waar alle objecten keurig op hun plaats blijven. Ook hier geldt het
principe van Cruijff: ieder nadeel heeft zijn voordeel.
Literatuur: D. Van Dalen. L.E.J. Brouwer. Een biografie. Bert Bakker, 2001. D. Van
Dalen (red.) L.E.J. Brouwer en de Grondslagen van de Wiskunde. Epsilon, 2001.
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K. Michel
De eerste ei variaties
1
Hendrik Vlasma vond het eerste ei
in een weiland aan de Droppingwei bij Aalsum.

2
Willem Gaastra vond het eerste ei
in de Afkelânspolder ten noordoosten van Top en Twel.

3
Tjeerd Lautenbach vond het eerste ei
op een perceel maïsstoppels aan de Kouweweg
tussen Sint Annaparochie en Sint Jacobiparochie.

4
Jan van Dam vond het eerste ei
in een weiland tussen Warns en Skarl
om kwart over vijf.

5
Danny Tigchelaar vond het eerste ei
in het Aldlân ten Oosten van Stiens.
Danny is een actief lid van de vogelwacht.

6
Hein de Vries vond het eerste ei
in de Warren bij Spannum.
Loco-burgemeester Wiepke Schukken nam het in ontvangst.
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7
Jetze Genee vond het eerste ei
in een weiland onder Idsegahuizen
en maakte daarmee zijn reputatie
als rapste raper van Wûnseradiel volledig waar

8
Klaas van der Weerd vond het eerste ei
in het maïsland bij zijn ouderlijk huis
aan de gracht in Scherpenzeel.
De vinder is in het bezit van een geldige eierzoekerskaart.

9
Albert Ferweda uit Wommels vond het eerste ei
aan de rand van Sneek.
Hij ontdekte het gespikkelde kleinood vrijdagavond
vlak voor het invallen van het donker
in een weide langs de stadsrondweg.

10
Alle van der Lei uit Drachten vond het eerste ei
in een weiland aan de Geasten bij Oudega.
Burgemeester van der Zaag nam de vondst in ontvangst
en gaf de vinder een oorkonde.
Mevrouw van der Lei die haar man bij het zoeken hielp
kreeg een bos bloemen.

11
Willem Mulder vond het eerste ei
gisterenochtend in Harlingen.
Eind vorige week werd hij al getipt over een mogelijk legsel.
De negendertigjarige Sexbierumer hoorde van de gebroeders Jonker
dat op hun land bij de industriehaven
een span kieviten behoorlijk actief was.
Zaterdag vond Mulder er nog niks
maar gisteren om kwart voor elf was het raak.
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F. van Dixhoorn
Dan op de zeevaartschool
Fragment
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4. na
dichter bij elkaar
dan ervoor
meet met een touwtje
nauwkeurig na
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1. na
dichter bij elkaar
dan ervoor
meet met een touwtje
nauwkeurig na
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2. zucht wordt er
rustiger op
mooi
aan een touwtje
3. op de golven
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een boot
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4. wordt er
rustiger op
als er nog een
nodig is
1. zee maakt jong
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2. varende mensen
tekenen
3. altijd de jouw
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4. over elkaar heen
1. op weg
naar de warme zeeën
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Saskia J. Stuiveling
Getallen als taal, de taal van de getallen in de politiek
Een honderdste nummer. Het getal zegt het al: we zijn oud! We hebben overleefd,
ongetwijfeld goede en minder goede tijden gehad, maar... we hebben overleefd.
Dat communiceert in dit geval het getal honderd. In dit geval - want zonder context
kan honderd van alles betekenen. De context hier is: een literair tijdschrift. Als dat
zolang leeft ziet het kennelijk kans om tegen de markt in een kleine groep supporters
aan zich te binden en de groep gestaag te verjongen. Knap!
De rol van getallen in de politiek is alleen te begrijpen als de politieke context
begrepen wordt. Politiek is allereerst emotie. Het politieke bedrijf zet die emoties
om in afspraken over beleid. De uitvoering van dat beleid kost - over het algemeen
- geld. En geld is schaars. Hoewel het eigenlijke politieke debat over aard, richting
en koers van het beleid zou moeten gaan, blijven debatten vaak steken in het geld
dat met het beleid gemoeid is. Een getal als icoon. Wie ingevoerd is begrijpt de
betekenis van het icoon. Koopkrachtplaatjes bijvoorbeeld: sjorren in de politieke
arena aan 2,4%. Dagen staan de kranten bol van het gevecht om een puntje meer
of minder achter de komma. Voor de een betekent het de loonkosten voor de
werkgevers zo laag mogelijk houden, economische voorwaarden scheppen voor
de markt - uiteindelijk ook goed voor de bevolking. Voor de ander betekent het het
inkomen van grote groepen mensen, onder wie de zwaksten in de samenleving, op
peil houden - uiteindelijk ook ten gunste van de markt. In dat ene getal balt alles
samen - de uitkomst van het debat heeft daarenboven niet alleen betekenis voor
de kwestie zelf; ook de reputaties van de belangrijkste woordvoerders staan op het
spel en daarbovenuit wordt aan de uitkomst ook de kracht van de verschillende
maatschappelijke stromingen afgemeten. En is de beslissing gevallen, dan luidt
meteen de bel voor de volgende ronde: zelfde maatschappelijke stromingen, deels
andere woordvoerders, totaal andere kwestie. Maar de echo van de vorige ronde
blijft ...
Getallen worden geassocieerd met ‘knap’. Getallen worden geasso-
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cieerd met ‘ratio’. In een tijd waarin je als politicus - politiek is emotie - moet kunnen
communiceren zijn dat twee haakse associaties voor een politicus waar je verre
van moet blijven. Vroeger lag de nadruk van communiceren vooral op het aanspreken
van de massa, de boodschap moest algemeen zijn en rationaliteit boezemde
vertrouwen in. Nu ligt de nadruk op het aanspreken van het individu, moet de
boodschap specifiek zijn en boezemt emotionaliteit vertrouwen in.
Het zit de taal van getallen dus niet mee.
Toch rukt die taal onverbiddelijk op, ook in de politieke arena. Want niet alleen
geld blijkt schaars te zijn, ook de uitvoeringscapaciteit van de overheid (mensen en
middelen) én de tijd waarbinnen het allemaal beloofd is. Waarom zijn er te weinig
politiemensen opgeleid om ‘blauw-op-straat’ te realiseren? Waarom zijn er geen
bedden genoeg in de ziekenhuizen en verzorgingstehuizen, zijn er te weinig
handen-aan-het-bed en zijn er wachtlijsten in de zorg?
Dat begrotingen op dit type vragen geen antwoord gaven heeft er mede toe geleid
dat de begrotingssystematiek in Den Haag drastisch is omgegooid. Die operatie
gaat gebukt onder de naam ‘VBTB’: Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording’.
De begroting, en ook het debat daarover, moet gaan over de drie Wvragen (en
wel in de aangegeven volgorde) : Wat willen we (dit jaar) bereiken? Wat moeten
we daar (dit jaar) voor doen? En wat mag dat (dit jaar) kosten? De antwoorden
moeten in concrete, meetbare en toetsbare getallen gegeven worden. Gaan we de
veiligheid op straat verhogen? Hoe drukken we de onveiligheid op straat van nu
dan uit, binnen hoeveel jaar moet dat tot welk niveau zijn teruggebracht, welke
instrumenten zetten we daar voor in (mensen en middelen) en wat kost dat. Beleid
moet worden uitgedrukt in getallen, zodat een uitvoering die is gericht op resultaat
aan de hand van het beloop van de getallen gevolgd kan worden.
We staan aan de vooravond van verhitte debatten over getallen: drukken de getallen
uit wat we willen dat ze uitdrukken, zijn er eigenlijk wel getallen (tellen en meten is
weten, maar is er wel geteld en gemeten), zijn de getallen betrouwbaar? Zijn we
door dit stadium heen dan pas komen we tot de kern van de politieke zaak: welk
verhaal vertellen de getallen over de werkelijkheid en vraagt dat verhaal om een
politieke reactie.
De macht van het getal is over de hele wereld ongeveer dezelfde als het over
geld gaat - we zijn opgevoed met de informatiewaarde van dat soort getallen - ook
over de grenzen heen. Met de toenemende invloed van de Europese eenwording
ontstaat er een toenemende behoefte aan informatie over andere delen van Europa
in termen die vergelijkingen
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mogelijk maken. Vergelijkingen uitsluitend in termen van geld of uitsluitend in
verhalende zin blijken niet afdoende in die behoefte te voorzien. Hoe ligt de
asielzoekerstroom over Europa verdeeld, hoeveel tienermoeders zijn er en is er
een relatie met het beleid. Hoe kunnen we in Europa van elkaar leren als de materie
niet enigszins in geobjectiveerde termen beschreven is? Voor politici dezer dagen
geldt: als u zich niet met getallen bemoeit, dan bemoeien de getallen zich wel met
u. Als dat geen macht is!
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Willem van Toorn
Meeste stemmen gelden
Dat was democratie, op de speelplaats van de lagere school: als je iemand
monddood wenste te maken die een onafhankelijk standpunt innam, dwars lag, zich
probeerde te onderscheiden - dan schreeuwde je dat met de meerderheid der
gelijkgezinden: ‘Meeste stemmen gelden.’ Hoe gemakkelijk dat tot terreur tegen
minderheden of eenlingen kon leiden, kon je niks schelen; je oefende voor het echte
leven en daar was groepsvorming een onderdeel van.
Het lijkt erop dat steeds meer lieden die het in het publieke leven voor het zeggen
hebben, nooit afscheid hebben genomen van het schoolplein, en menen dat op alle
terreinen de meeste stemmen gelden en daarmee uit. Een jaar of dertig, veertig
geleden dachten veel politici dat misschien ook wel, maar ze haalden het niet in
hun hoofd het hardop te zeggen; er werd van ze verwacht dat ze zelf standpunten
hadden en hun oren niet voortdurend lieten hangen naar wat de grootste
schreeuwlelijken wilden. Ze zaten natuurlijk in een regering, een kamer of een ander
vertegenwoordigend orgaan omdat ze door een meerderheid waren gekozen; maar
dat betekende niet dat ze hun verstand en hun geweten uitschakelden bij het regeren
of besturen. Als ze de meerderheid niet overtuigden door hun daden, kon die ze na
vier jaar naar huis sturen; maar in de tussentijd werden ze geacht zelf te denken.
Populisme was het laatste waarvan ze verdacht wilden worden.
Dat gold trouwens niet alleen voor politici, maar ook bijvoorbeeld voor mensen
die leiding gaven aan omroepen, uitgeverijen, universiteiten en scholen. Ik probeer
hier niet een beeld te schetsen van een soort Gouden Eeuw van normen en waarden,
zoals die tegenwoordig voortdurend aangeroepen worden door
volksvertegenwoordigers die rijk zijn geworden aan de pornohandel: ook toen was
de wereld niet vrij van meelopers, klungels, domoren, huichelaars, leugenaars en
angsthazen, maar daar kon je ze tenminste vaak nog persoonlijk op aanspreken.
Hoezeer het idee van een altijd gelijk hebbende meerderheid gemeengoed is
geworden, blijkt uit de uitspraak van een Amsterdamse wethouder, een jaar of wat
geleden, die wegens gevaarlijk rijden onder invloed door de politie was aangehouden.
In plaats van zijn verantwoordelijk-
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TEN BERGE NIEUWENHUIJZEN BERNLEF VOGELAAR DE MEIJER BAKX
OFFERMANS TENTIJE VAN TOORN MATSIER MICHEL DE VOS MEEUSE
AARSMAN ACHLEITNER ACHTERHUIS ADÉ AKERMAN AMANN AMANSHAUSER
ANCER ANDRIESSEN ANKER APPELMAN ARISTODEMO ARNOLDY ARONDS
ARP ARREOLA ARTAUD ARTMANN ASHBERY ASOR ROSA ASSCHER
AUERBACH AUGUSTINUS BAAL BAART BACHELARD BACHTIN BAEKE BAI
HUA BAIER BAKKER BALAVAT BALIBAR BALTRUSAITIS BARBEDETTE BARTEN
BARTH BARTHELME BARTHES BARTOW BARUCHELLO BATTUS BAUDRILLARD
BAUER BAYER BECKER BECKETT BEEKMAN BEI DAO BEKKERING BEKKERS
BEN JELLOUN BENEŠ BENET BENJAMIN BENN BENOÏT BERANOVA
BERARDINELLI BERGER BERGGREN BERNHARD BES BEURKENS BIEGEL
BIEMANS BIENERT BIJSTERBOSCH BISHOP BLANCHOT BLOEM BLOEMEN
BLOK BLOKKER BLUE CLOUD BLUMENBERG BLY BOEKHOUT BOELENS
BOENDERS BOERSMA BOGDANOVIC BOLHUIS BÖLL BONNEFOY BONSET
BOOMSMA BOONSTRA BOORSTIN BORGART BORGES BOUMAN BRAGDON
BRAKMAN BRANDS BRASSINGA BRAUN BRECHT BRENDEL BREUKER
BREYTENBACH BRINK BRISSET BROENS BRONZWAER BROUWERS
BUCI-GLUCKSMANN BUDÉ BUÑUEL BURGER BURSSENS BUTOR BUXTON
CABRAL DE MELO NETO CAILLOIS CALASSO CALVINO CAMINI CAMPANA
CAMPANELLA CAMPERT CAMPORESI CAMUS CANETTI CARDUCCI CASTLE
CELAN CELATI CERNIK CERONETTI CHARITONOV CHARMS CHARTERS
CHLEBNIKOV CHRISTENSEN CIORAN CISNEROS CLAES CLAUS COLLOBERT
COMMANDEUR COMMERMAN CORNETS DE GROOT CORTÁZAR CREELEY
CUYPERS DALMJJN DARVASI DAUTZENBERG DC NIJS DE BEAUVAIS DE
BLÉCOURT DE BRITO DE BRUIN DE FOURNIVAL DE GROOT DE HAAN DE
HEER DE KOM DE LANGE DE MELO E CASTRO DE MEYER DE MONDT DE
MOOR DE PAUW DE RODER DE ROOY DE RUIJTER DE SAUSSURE DE VOOGD
DE VRIEND DE WINTER DE WISPELAERE DE WOLFF DEDINSZKY DEHMEL
DEKKERS DELACAMPAGNE DELEUZE DELPEUT DEMAN DEN BOEF DEN
OUDEN DENISSEN DETIENNE DIDERIC DIDEROT DOCTOROW DODGSON
DOJCINOVIC DOKTER DONNE DORRESTIJN DOS PASSOS DOSTOJEWSKI
DOWSON DRAAISMA DRESDEN DROS DROSCHER DU BOIS DU BOUCHET
DUBOIS DUCHAMP DUINKER DUNLOP DUNN DUODUO DURAS DURY DUTLI
ECO EDSON EEKMAN EICH EIJKELBOOM EINSTEIN EISENSTEIN EKKERS
EKMAN ELIAS ELSHOUT ELZINGA ENSSLIN ENZENSBERGER ERB ESQUINCA
EVANS EVERS FAHLSTROM FANTHORPE FARIA FAVEREY FAYE FELL FENS
FERREIRA FERRON FIELDING FISHER FLAKER FOKKELMAN FOLGORE
FOUCAULT FOURIER FRANK FREGE FREIHOW FREUD FRIBERG FRIJHOFF
GADDA GADDIS GEERTZ JR. GENET GERLACH GIACOMETTI GILLIAMS GILS
GINZBURG GISPEN GOLDBARTH GOLDSCHMIDT GOLL GOMBROWICZ GOUX
GRAFTDIJK GRAHAM GRASS GRAY GREINER GRENIER GROENEWEGEN
GROOT GROSZ GRÜNBEIN GRYGAR GUERRA GUGLIELMI GUILLEVIC
GUIMARAES ROSA GULLAR GUSTAFSSON HAAKMAN HAASSE HABERMAS
HAFT HAGENAARS HAMELINK HANLO HANNAN HARDING HARRIS HAUGEN
HAVAS HAVEMAN HAWKES HEANEY HEGENER HEITE HENDRIKS HENNIG
HERBECK HERBERT HERMANS HERTMANS HERZFELDE HESSEL HEUMAKERS
HEYMANS HILDESHEIMER HILL HILLENIUS HIN HODINOS HODROVÁ HOFMAN
HOFSTEDE HOLBEIN HOLBERG HOLTROP HOLUB HOLZHAUS HONINGH
HOPPER HORSTMANSHOFF HOSTE HOTZ HOULIHAN FLYNN HOUPPERMANS
HRABAL HSIA YÜ HÜBLOVÁ HUGHES HUGO HUIZINGA IDEMA IJSSELING
INGOLD IVES JACOBSEN JANSSEN JANZ JARRY JAYET JEAN PAUL JESI
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JONGSTRA JOOSTENS JOYCE & CO JÜNGER JURG KAAS KACIMI KAFKA
KÁNTOR KATCHOR KEATON KEIZER KEMPOWSKI KERMANI KERNOVSKAJ
KESSELS KEULEMAMS KIESERITZKY KING KINGMEROET KIRSCH KLEE
KLEJMAN KLOOS KLUGE KLUNDER-HOF KNIBBE KOELEWIJN KOEPPEN
KONRÁD KONWICKI KOOPMANS KOPLAND KORNHAUSER KOUSBROEK
KOUWENAAR KOVAC KRACAUER KRAMER KRAUS KRISTEVA KRLEŽA
KRONAUER KRÜGER KRUITHOF KRYSINSKI KUIJER KUIJPER KUIPERS
KUPERUS KUSTERS KUYPER LAMBERT LAMOTH LANE LANGEVELD LAPINSKI
LAPOUGE LATRAVERSE LATTINI LAURE LE CLERC LE LIONNAIS LECLEZIO
LEDDA LEIJDESDORFF LEIRIS LEJEUNE LEM LESENER LESMAN LEZAMA
LIMA LIESKE LINDERS LINDGREN LINDNER LISPECTOR LOCHHEAD LOERJEE
LOFTING LOGIE LOI LOWELL LUCASSEN LUCEBERT LUCIC LUNDKVIST MAAS
MACHEREY MAGRITTE MAK MALLARMÉ MALOUF MANDELSTAM MANGANELLI
MARGVELASJI MARIJNISSEN MARINETTI MARKERINK MARTENS MARX
MATSIER MATTENKLOTT MAYER MEIJER MEIJSING MENGELBERG MENKVELD
MERCKS MERRILL MERTENS MERWIN MICHAUX MICHIELS MIDDLETON
MIFKA MIJKSENAAR MIKKERS MILETITSJ MILOSZ MINCO MOEYAERT MOL
MONTEL MORGENSTERN MORGNER MÖRING MORTEL MORUS MOSBAHI
MOYAERT MULDER MULDER-GWAMOEBOEGNOE MÜLLER MULTATULI
MURRAY MUSIL MUTSAERS MYNONA MYSJKIN NAAIJKENS NABHANY NÁDAS
NAGEL NAUDÉ NEZVAL NIJMEIJER NOORDERVLIET NOORDHOEK
NOOTEBOOM NORMAN NORTHE NOSSACK NOTE NOTENBOOM NOVALIS
O'HARA OBERMÜLLER OBERSKI OEGEMA OFFERHAUS OKOPENKO ORANJE
ORTHEL OSSIP OTTEN OTTERSPEER OVERSTEEGEN PALAZZESCHI PALM
PANIZZA PARRA PASCAL PIA PAVESE PEEREBOOM PEETERS PELGROM
PENNINGS PEREC PETRI PETZINIS PFEIJFFER PHYSIOLOGUS PIERSSENS
PILINSZKY PINGET PLEIJEL PLEYSIER PLOEGMAKERS POE POGACIC POLET
PONGE PONTALIS POPA PORSON PORTA PORTELLI PRICK PROCHÁZKA
PRÖPPER PYNCHON QIONGLIU QUAK QUENEAU RAAB RAAIJMAKERS RASCH
RAVEN RAWORTH REE REICHARDT REINSMA REINTS REISEL RENARD
REUGEBRINK REVERDY RIGAUT RIJSER RILKE RITZERFELD RIVIÈRE ROA
BASTOS ROBBERECHTS ROCHE ROSEI RÓSEWICZ ROSSI ROSSITER ROTH
ROTHENBERG ROUBAUD ROUSSEL RÜHM RUS RUSSELL SABARTE
BELACORTU SABINES SANGUINETI SARRERA SAVINIO SAVITZKAYA
SCHAAFSMA SCHEERBART SCHELLINX SCHEPEL SCHIERBEEK SCHIPPERS
SCHLESINGER SCHMIDBAUER SCHMIDT SCHNURRE SCHOLZ SCHÖNBERGER
SCHRÖDER SCHUYT SCHWARTZ SCHWERNER SCHWITTERS SCIASCIA
SEELIG SEFERIS SEGALEN SEIFE SEIFERT SERRES SHEELER SIEGEL
SIERHUIS SILVA CARVALHO SIMIC SIMON SIMONS SINJAVSKI SJALAMOV
SJÖGREN SKLOVSKIJ SLOTERDIJK SMABERS SMITS SNEL SNYDER SOFFICI
SOFSKY SONG LIN SONNEVI SPENGLER SPIES SPINNER STAMELMAN
STARINK STAROBINSKI STEINBERG STEINER STERNE STEVENS STIGTER
STOUTE STRAND STUIVELING SUNDMAN SWAAN SWART SWIFT SYLVESTER
SZYMBORSKA TADINI TARN TASCHAU TATE TELLEGEN TEMPELMAN TER
BALKT TER MEULEN TERKEL TERREEHORST 'T HART THEMERSON THÉVOZ
THIELEMANS TILROE TINGJIAN TODOROV TOMLINSON TOPFFER TORNQVIST
TORTEL TOZZI TRANSTROMER TROUSSON TSCHIRTNER TUCHOLSKY
TUNSTRÖM UGRESIC UNGAR URMUZ VALÉRY VALLEJO VAN ALTENA VAN
AMERONGEN VAN BOXSEL VAN BOXTEL VAN BUUREN VAN CREVEL VAN
DAALEN VAN DALEN VAN DE AKKER VAN DE ASSEM VAN DE POL VAN DEN
BERG VAN DEN BREMT VAN DEN BROECK VAN DEN HOEK VAN DEN
HOOFDAKKER VAN DEN HOVEN VAN DER HARST VAN DER HEIJDEN VAN
DER HOOFD VAN DER KEUKEN VAN DER KNAAP VAN DER KOOI VAN DER
LEEUW VAN DER MEER VAN DER STAAK VAN DER STARRE VAN DER STERRE
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VAN DIJK VAN DIXHOORN VAN EERD VAN GENK VAN HALSEMA VAN HEE
VAN HEEMST VAN KEMPEN VAN LEEUWEN VAN LIESHOUT VAN LUXEMBURG
VAN MARISSING VAN MARKEN VAN MONTFRANS VAN NIEROP VAN OOSTROM
VAN OSTAIJEN VAN PINXTEREN VAN REE VAN REST VAN ROSSUM VAN
ROSSUM GUYON VAN SETTEN VAN SLOOTEN VAN VLIET VAN WEELDEN
VAN WESTERLOO VAN WOUTEN VAN ZOMEREN VAN ZUYLEN VAN ZWIETEN
VANDENBERGH VEGTER VERBART VERDAASDONK VERDEGAAL VERHOEFF
VERRIPS VIEWEGH VINK VINKENOOG VISCHER VOETEN VOLLEMANS VON
UEXKULL VONDER VOS VROMAN WADLEY WAISVISZ WAJCMAN WALRECHT
WALSER WANG JIAXIN WAT WATSON WEEBER WEIDMANN WEÖRES WES
WHITE WIEBES WIEGMANN WIENER WILBUR WILLEMSEN WILLIAMS
WITKIEWICZ WITTGENSTEIN WITVLIET WOLDENDORP WOLDHEK WOLF
WÖLFLI WOLFSON WONDRATSCHEK WOUDSMA WYSOCKI XI CHUAN YOUNG
YUAN MEI ZALICA ZEČKOVIČ ZEEMAN ZÉRAFFA ZHAI YONGMING
ZONDERLAND ZONNEVELD ZOTL ZÜRN ZUYDERLAND ZWAAL:
100X RASTER
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heid te dragen en af te treden, deelde hij de pers mede dat hij zou aftreden als een
meerderheid van de raad dat wenste. Die meerderheid was er natuurlijk niet, want
zijn eigen partij had de macht, en de man bleef zitten. Uit de grijze oudheid van de
vroege jaren zestig herinner ik mij het tegenvoorbeeld: een christelijke minster die
aftrad toen hij door de douane werd betrapt op het over de Belgisch/Nederlandse
grens meenemen van een kistje sigaren, zonder dat aan te geven. Dat daarover
gestemd zou kunnen worden, kwam niet eens in zijn hoofd op. Het referendum, dat
zo langzamerhand het enig overgebleven paradigma van vernieuwing in de
Nederlandse politiek lijkt, heeft ook niets met democratie te maken; het is een
demonstratie van gebrek aan geloof in de democratie. Als je te lamlendig bent om
zelf verantwoordelijkheid te dragen, verschuil je je achter de meerderheid.
Als er één terrein is waarop overheden nooit zouden mogen wegkruipen achter de
regels van het schoolplein, is het dat van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
- zoals dat ministerie ooit terecht heette, voordat het laffe Welzijn en Cultuur zijn
intrede deed. De initialen O, K en W gaven aan dat de overheid zich verantwoordelijk
voelde voor die drie gebieden, dat men besefte dat een samenleving die de vorming
van jonge mensen, de ontwikkeling van haar kennis en het geestelijk zelfonderzoek
dat alleen door de kunsten kan worden verricht niet serieus neemt, stilstaat en dus
achteruit gaat. De overheid zag het als haar taak toe te zien op de kwaliteit van het
werk op die terreinen, en de condities te scheppen waaronder scheppende geesten
zich konden ontplooien. Het hoefde niet te worden uitgesproken, maar men
realiseerde zich kennelijk maar al te goed dat, als men referendumgewijs te werk
zou gaan op het gebied van onderwijs en kunsten, de leerplicht afgeschaft zou
kunnen worden, het Concertgebouw bespeeld zou worden door André Rieu, Marco
Borsato en een operettegezelschap, en het Stedelijk Museum vol zou hangen met
Rien Poortvliet en Anton Pieck. (Voor het gemak gebruik ik maar hedendaagse
voorbeelden.) U wilt wel van mij geloven dat ik niets tegen al die middenstanders
van de kunstnijverheid heb, zolang maar niet het misverstand bestaat dat het allemaal
iets met kunst te maken heeft. Als u denkt dat het zo'n vaart niet zal lopen, herinner
ik u eraan dat de nieuwe cultuurwethouder van Amsterdam onlangs meende dat er
toch nodig eens operette moest worden opgenomen in de programmering van het
Holland Festival. Zelf, bekende zij aan een journalist, hield zij het niet droog bij het
aanhoren van een Volendams of Marker zangertje dat over zijn dode grootmoeder
zingt.
Alweer: ik beweer niet dat vroegere bestuurders zulke verlichte gees-
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ten waren dat zij allemaal snapten wat er plaatsvond op het gebied van onderwijs,
kunst en wetenschappen; maar ze waren snugger genoeg om door te hebben dat
een samenleving die niet regelmatig met een stok in haar ziel roert (om een treffende
uitspraak van Gerrit Krol te lenen) gedoemd is in domheid en zelfgenoegzaamheid
onder te gaan. Die stok wordt niet geleverd door havenbaronnen, Volendamse
volkszangers, aanleggers van Betuwelijnen of groeiprofeten die menen dat een van
de kleinste landen van Europa de grootste luchthaven zou moeten hebben, maar
door kunstenaars, bevlogen onderwijsmensen, denkers en onderzoekers. De
Nederlandse overheid denkt echter al een reeks kabinetten lang dat ‘cultuur’ er is
om de meerderheid naar de mond te praten en dat het onderwijs zich dient te
verlagen tot wat kinderen ‘leuk’ vinden. Trouwens, waar Nederlandse uitgevers
vroeger nog wel eens vol trots in advertenties meldden dat ze meenden een
belangrijk, baanbrekend boek voor de lezer te hebben, proberen ze ons nu te
overtuigen met kreten als ‘Nu al 30.000 verkocht!’ De macht van het getal.
Soms vraag ik me verbijsterd af hoe ‘ze’ het voor elkaar hebben gekregen, en wie
‘ze’ eigenlijk zijn.
In de jaren zeventig en tachtig werkte ik soms met groot plezier mee aan een
aantal radio- en televisieprogramma's. Van de radio herinner ik me vooral een
literatuurprogramma dat ik voor de VARA bedacht, samen met een geheel vergeten
maar voor wie met hem werkte onvergetelijke regisseur, Ad Löbler. Ik koos
bijvoorbeeld voor Siem Vroom, één van de begaafdste Nederlandse acteurs als het
om begrip voor en behandeling van teksten ging, teksten van oude of moderne
schrijvers, die hij onnavolgbaar las in een programma dat drie kwartier mocht duren.
Ik herinner me dat ik naast hem zat toen hij gedichten van Hooft las, en zag hoe hij
de door mij overgetypte en gekopieerde gedichten voorzien had van een geheel
eigen kriebelschrift van accenttekens, pauzes, stijgende en dalende zinsmelodieën.
Ik herinner me niet anders dan dat we maakten wat me mooi vonden, dat we niet
op het idee kwamen voor luisteraars op onze hurken te gaan zitten, en dat we ervan
overtuigd waren dat het zin had wat we deden. Het was niet geheel toevallig dat we
voor de VARA werkten: in dat bolwerk van de sociaaldemocratie was het idee dat
kunst de emancipatie van de sociaal minder bedeelden kon dienen nog niet helemaal
verdampt. (Ongeveer in die tijd schreef Guépin in zijn wonderlijke werk De
beschaving dat het van het grootste belang voor de democratie is, zich in te zetten
voor de geestelijke ontwikkeling van de maatschappij, opdat de elite die kan
deelnemen aan het debat over de samenleving zo groot mogelijk wordt, want ‘...hoe
groter die elite is, hoe democratischer de samenleving.’ Inmiddels is
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‘elite’ een scheldwoord voor lieden die hun leesbril niet alleen gebruiken om te kijken
wat er op het kraslot tevoorschijn komt.)
Voor de televisie mocht ik wel eens meedoen aan een NOS-programma als
Beeldspraak, dat onvergetelijke uitzendingen over kunst maakte, vaak naar ideeën
van Jan Venema, K. Schippers, J. Bernlef en filmer Kees Hin. En met collega's als
Wiel Kusters en Martin Reints schreef ik teksten voor de eigenwijze
documentairemaker Henk Renou, die gefascineerd was door veranderingen in het
landschap en door architectuur. Wat ik me van dat werk herinner is vooral het plezier
van alle betrokkenen, van tekstschrijver tot cameraman en geluidsman, en de
volstrekte overtuiging dat het van grote betekenis was de ontwikkelingen in de
kunsten helder te laten zien. Eenzelfde overtuiging doordrong het werk van
documentairemakers als Cherry Duins en Hans Keller, die bij de VPRO de ruimte
kregen om films te maken over zulke slechts in kleine kring bekende schrijvers als
Walter Kempowski en Raymond Queneau. Het besef van het belang van zulke
programma's en van de taak die de publieke omroep had te vervullen, wordt door
niets beter gesymboliseerd dan door het zelfbewuste omroepcomplex dat in
Hilversum was gebouwd. Voor alle tijden, leek het, was dat complex van studio's
en kantoren het teken van de opvatting dat omroepen iets te melden hadden dat
van belang was voor ons allen. Niets maakt de uitholling van het begrip cultuur beter
zichtbaar dan de uitverkoop aan commerciële pretfabrieken van dat complex.
Halverwege de jaren tachtig begon in mijn herinnering de aantasting van die
overtuiging en dat zelfbewustzijn door de onstuitbare opkomst van het begrip
‘kijkcijfers’. Omroepbazen, die door een steeds meer om ‘marktwerking’ roepende
overheid gedwongen werden om niet in de eerste plaats over kwaliteit en identiteit
van hun uitzendingen maar over aantallen kijkers te denken, verloren hun
zelfvertrouwen en het geloof in hun medewerkers sneller dan een beursspeculant
van een wolkenkrabber kan vallen. Bleek om de neus vertelden ze redacteuren en
regisseurs dat er ‘maar’ zeshonderdduizend mensen naar hun veelgeprezen
uitzending hadden gekeken, en dat de zo mooi besproken radioserie slechts
honderdduizend luisteraars had bereikt. In plaats van verbluft te zijn over zulke
indrukwekkende aantallen, werden ze zenuwachtig door het gegeven dat naar
andere programma's miljoenen hadden gekeken. Te moeilijk was het. Te elitair. In
plaats van te maken wat je zelf van betekenis vond, moest je op zoek naar wat de
mensen leuk zouden vinden. Uitzendingen van Beeldspraak werden steeds later
op de avond en uiteindelijk in de nacht geplaatst. Documentairemakers kregen te
horen dat ze ook eens simpeler en vooral actuele onderwerpen moesten aandurven.
De grote sociaaldemocraat Marcel van Dam
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vond als VARA-chef dat programma's die minder dan een miljoen kijkers trokken
eigenlijk niet bij de omroep thuis hoorden. De imposante decorstudio's op het
NOS-complex moesten proberen ook geld uit de markt binnen te brengen; ik zal nooit
vergeten dat je waarnam hoe de onttakeling van al dat vakmanschap ermee begon
dat fantastische decorbouwers een stand voor de Jaarbeurs stonden te timmeren.
Maar het duidelijkst werd de vernietiging van het zelfbewustzijn vertolkt door een in
een imposant kantoor gezeten Hoofd Televisie, toen Henk Renou en ik hem een
voorstel voor een documentaire uiteen kwamen zetten. Hij vroeg één van zijn nieuwe,
verplicht aangestelde dramaturgen erbij te komen zitten, en sprak na ons betoog
tegen deze medewerker de onvergetelijke woorden: ‘Daar kunnen we ons geen buil
aan vallen’. De jonge dramaturg fluisterde na afloop op de gang eerbiedig tegen
ons dat hij zijn baas zelden zo enthousiast had gezien.
Het gebeurde overal. Het onderwijs moest de markt op dus moest het verleukt
worden. Het zogenaamde frontaal-klassikale onderwijs, met een meester of juf die
fantastisch kon vertellen, was al uit den boze. De dag in het Nederlandse onderwijs
werd geopend met het kringgesprek waarin kinderen hun belevenissen vertelden.
Maatgevend was niet wat volwassenen kinderen dienden te leren, maar wat zo mooi
‘het niveau van het kind’ heette.
Alles van waarde moest gepopulariseerd worden en vervolgens op die populariteit
afgerekend. Universiteiten worden betaald naar aantallen afgestudeerden, ze hangen
reclameborden aan de tram en proberen studenten te trekken met pretopleidingen
en colleges in een Engels waar de honden geen brood van lusten. Ziekenhuizen
worden niet meer afgerekend op hun kwaliteit maar op aantallen verwerkte patiënten.
Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs beconcurreren elkaar met
voorlichtingsavonden en advertentiecampagnes om zoveel mogelijk leerlingen te
trekken; Nederland, een van de rijkste landen in Europa, geeft minder geld aan
onderwijs uit dan de meeste andere Europese landen. Een van de laatste warhoofden
die bij ons minister van onderwijs mocht zijn meende hieruit te mogen afleiden dat
we ons onderwijs dus wel buitengewoon efficiënt moesten hebben ingericht. Intussen
is het aanzien van het onderwijs zó gedaald dat geen mens meer zin heeft erin te
werken en dat we ‘zij-instromers’, mensen die er geen opleiding voor hebben
genoten, voor de klas moeten zetten. De laatste staatssecretaris van cultuur die de
socialisten mochten leveren was een blaaskaak die van huis uit econoom was en
alleen in getallen dacht. Als het over de idealen van de sociaaldemocratie ging liet
hij graag publiekelijk een harde wind. Hij wilde de subsidies van
theatergezelschappen
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afhankelijk maken niet van de kwaliteit die zij boden, maar van het aantal jongeren
en vooral allochtonen dat zij wisten te trekken; dat wilde hij bij de kassa laten tellen.
Hij was ook tegen de vaste boekenprijs omdat de markt, de meeste stemmen dus,
maar moest bepalen welke boeken er wel of niet zouden worden uitgegeven.
De bestuurders die het evangelie van de meeste stemmen graag op alle terreinen
van de samenleving toepassen, menen dat het principe dat iedereen over alles
meepraat de mensen mondiger heeft gemaakt. Als ze daarmee bedoelen dat je
nergens verstand van hoeft te hebben om toch je mond open te mogen doen, hebben
ze gelijk. Dan hebben we in het gedenkwaardige jaar 2002 ook de overheid gekregen
die we verdienen. In kamer en kabinet worden we vertegenwoordigd door een stel
idioten, poenige nouveaux riches en bungyjumpers die de media vergiftigden met
hun privésores, slechte manieren en dom geblèr. Ze gingen met elkaar en met
journalisten en fotografen op de vuist op een manier die doet denken aan de opkomst
van Mussolini, maar achtten dat zelf kennelijk niet in tegenspraak met hun dagelijks
geroep om de ‘terugkeer’ van wat zij normen en waarden believen te noemen. Het
is geheel in overeenstemming met de populairste manier van radiomaken die we
hebben ontwikkeld: de zogenaamde talkradio waarbij een presentator jan en alleman
uitnodigt op te bellen met zijn mening over euthanasie, de gekke-koeien-ziekte, de
hoed van Máxima, het bestaan van God en de wenselijkheid van een oorlog tegen
Irak. De percentages voor en tegen worden aan het eind van de uitzending trots
medegedeeld als een gegeven waar we rustig de nacht mee in kunnen.
In een recent onderzoek worden de resultaten van het basisonderwijs in België en
Nederland met elkaar vergeleken. De Belgische kinderen blijken over aanzienlijk
meer kennis en vaardigheden te beschikken, maar in één opzicht leggen ze het
toch af tegen ‘onze’ leerlingen: ze waren veel minder goed van de tongriem
gesneden. Als ze ergens niks van wisten, hadden ze er toch een mening over en
uitten die zonder enige gêne. Getraind door de talkradio, denk ik.
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Matthijs van Boxsel
De wijze sommen van Nasreddin
Nasreddin, Leider van de Derwisjen, Meester van de verborgen schat,
een volmaakt mens. Velen zeggen: ‘Ik wou leren, maar hier vond ik enkel
waanzin.’ Maar als ze elders diepe wijsheid zochten, zouden ze die wel
eens niet kunnen vinden.
Ablahi Mutlaq, ‘De Volslagen Idioot’, Leerstellingen van Nasreddin 1617
Hodja Nasreddin (ca. 1208-1285), de heilige zot uit Anatolië, staat in een lange
traditie van morosofen, wijze dwazen en dwaze wijzen. Hij is zowel de sluwe spotter,
de ‘mookos’, als het domme slachtoffer, de ‘mooros’. Dit verklaart waarom er over
Nasreddin (en verwante figuren als Abul-Fath, Juba, Abu Seid en Tijl Uilenspiegel)
zowel schelmenstreken als domdaden zijn overgeleverd.
Nasreddin illustreert zowel de dwaasheid van de wijsheid, als de wijsheid van de
domheid. Op het punt waar domheid en wijsheid elkaar kruisen, raken wij aan de
fundering van onze beschaving.
De traditie wil dat degene die eenmaal over Nasreddin begint, verplicht is tenminste
zeven verhalen over hem te vertellen. (Alle voorbeelden zijn ontleend aan Jismath
Slobex Morosofia universalis, Salée 1957)

De achttiende kameel
Een vader gaf de opdracht na zijn dood de helft van zijn erfenis te vergeven aan
zijn oudste zoon, een derde aan de middelste, en een negende deel aan zijn jongste.
Zijn bezit bestond echter uit zeventien kamelen. Vergeefs zochten de zonen naar
een manier om dit probleem op te lossen zonder de kamelen in stukken te hoeven
snijden. Toen kwam Nasreddin voorbij. Hij stelde voor zijn eigen kameel op te tellen
bij de andere, zodat ze achttien kamelen hadden. ‘De oudste krijgt de helft, dat is
negen. De middelste een derde, dat is zes. De jongste een negende, dat is twee
kamelen. Dat maakt tezamen zeventien kamelen. Er blijft er een over, namelijk de
mijne.’ Waarop Nasreddin wegreed.
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Vijftig zweepslagen
Nasreddin had gunstig nieuws voor de sultan, maar de kamerheer wilde hem alleen
toegang verlenen in ruil voor de helft van de vergoeding die de hodja zou ontvangen.
Nasreddin stemde daarmee in en ging naar binnen. De sultan was ingenomen met
de goede berichten en zei dat Nasreddin zelf zijn beloning mocht kiezen. ‘Vijftig
zweepslagen graag.’

De twaalfde maand
De buurman van Nasreddin ging voor een jaar naar een afgelegen plaats in de
bergen van Anatolië. Hij had voor elf maanden voedsel op zijn ezels geladen. Maar
hoe moest het nu met de twaalfde maand? Nasreddin adviseerde hem de eerste
maand te vasten, dan had hij het ergste achter de rug. Met een gerust hart trok de
man de bergen in. Hij volgde de wijze raad op, en stierf van de honger tussen zijn
voedselvoorraden.

De rest
Nasreddin bracht zijn kudde geiten naar de markt, en verkocht deze voor
tweehonderd zilverlingen. De koper telde het bedrag uit op de tafel in het theehuis,
en Nasreddin begon het na te tellen. Toen hij met moeite tot vijfentachtig gekomen
was, zei hij: ‘Tot dusver klopt het, dan zal de rest ook wel kloppen’, en hij schoof
het geld verder ongeteld van de tafel in zijn beurs.

Eén op één
Een groep filosofen reisde door het land om te discussiëren met lokale wijzen. De
Gouverneur wees Nasreddin aan als tegenstander. De wedstrijd vond plaats in een
boomgaard. Omringd door een menigte die van heinde en verre was gekomen,
vroeg de eerste filosoof Nasreddin naar het exacte middelpunt van de Aarde. De
hodja wees met een olijftak naar zijn ezel: ‘Het exacte middelpunt van de Aarde ligt
op de plaats waar mijn ezel zijn poot heeft neergezet. Reken maar na.’ De tweede
filosoof vroeg naar het aantal sterren aan de hemel. Nasreddin antwoordde: ‘Er zijn
evenveel sterren als er haren in de vacht van mijn ezel zitten. Reken maar na.’ De
derde filosoof vroeg naar het aantal niveaus van menselijke waarneming. ‘Er zijn
er evenveel als er haren in uw baard zitten, en ik zal ze stuk voor stuk behandelen
als ik de haren er één voor één uittrek.’ Na overleg besloten de filosofen dat er geen
kwantitatieve bewijzen waren voor hun theoretische bespiegelingen. Nederig meldden
ze zich bij Nasreddin aan als leerling.
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De laatste hap
Met veel moeite had Nasreddin wat eten bij elkaar geschraapt. Hij vouwde een laken
uit op het zand, en at aandachtig de aubergine, enkele knolrapen en wat vijgen. De
laatste hap stilde pas de honger. Nu had hij er spijt van deze laatste hap niet als
eerste genomen te hebben.

Niets
Het testament van Nasreddin was simpel: ‘Ik bezit niets, en vermaak dit aan de
rijkste man uit de streek, zodat deze zal ervaren wat het is om niets te bezitten.’
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Ernst Jünger
Getallen en goden
Een selectie uit het driedelig essay
Ter Inleiding
Ernst Jünger (1895-1998) schreef behalve dagboeken en romans ook
veel essays, waaronder bekende als Die totale Mobilmachung (1931) en
het grote essay Der Arbeiter (1932). Ook na de Tweede Wereldoorlog
bleef hij actief als essayist met o.a An der Zeitmauer (1959) en
Annäherungen. Drogen und Rausch (1970).
In 1973 verscheen het essay Zahlen und Götter voor het eerst in ‘Merkur’.
Een jaar later verscheen een herziene en uitgebreide versie in
Scheidewege. Het is een omvangrijk essay, bestaand uit drie delen, die
uit korte paragrafen zijn opgebouwd. Helaas ontbreekt hier de ruimte om
het in zijn geheel te vertalen. Toch leek het ons de moeite waard om een
ruime selectie van paragrafen in vertaling te presenteren. Temeer omdat
van zijn werk tot dusver erg weinig is vertaald. Daarbij is geprobeerd, de
hoofdlijnen van het essay zoveel mogelijk intact te laten. De vertaling is
gebaseerd op de tekst in Sämtliche Werke, Bd 13 (Fassungen II).
Deel I (1-51) bevat voornamelijk reflecties over de aard en de geschiedenis
van de getallen en het tellen, en gaat in op de fundamentele betekenis
van de nul en de een. In deel II (52-78) spitst het betoog zich toe op de
tegenstelling tussen Erfindung en Erdichtung, waarin het verband tussen
de getallen en de godenwereld verder wordt uitgewerkt. In deel III ten
slotte wordt de vraag gesteld in hoeverre de moderne omgang met getallen
nog ruimte biedt voor een ontmoeting met het goddelijke.
Zahlen und Götter is een van de weinige voorbeelden van een literair
essay over getallen met een cultuurkritische inslag. De combinatie van
getallen en goden mag op het eerste gezicht vreemd lijken, maar zoals
ook uit andere bijdragen in dit nummer blijkt, is die allesbehalve willekeurig.
(De vertalers)

5
De schepping uit de chaos, het water, de ongestructureerde materie, de afgrond,
veronderstelt dat er al iets was. Augustinus denkt radicaler doordat hij aanneemt
dat ook dit voorstadium al geschapen werd. Daarvoor was niet de chaos, maar niets.
De geest kan aan de aanraking met het Niets niet voorbijgaan; hij kan zich er niet
aan onttrekken, hoewel hij terugdeinst. Een aanwijzing daarvoor is dat we - één
uitzondering daargelaten, waarvan straks sprake zal zijn - geen symbool hebben
voor het Niets, maar voor de dood daarentegen een heleboel. Dat leert ons al de
aanblik van grafstenen uit
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de barok. Elk van deze symbolen is betrokken op bestaande dingen - zoals de
schedel, de slang, de kelk, het kruis. En vele zijn in zoverre dubbelzinnig, dat ze
met dezelfde kracht ook voor het leven staan. De dood is te beschouwen als de
schaduw van het leven, waaraan hij slechts bij verschijnen afbreuk doet; hij hecht
zich aan het bestaande.
Men kan in onsterfelijkheid geloven of haar loochenen - ze is in elk geval niet in
strijd met het voorstellingsvermogen.

6
Anders is het met het Niets. Dat houdt geen verband met het bestaande, hetzij leven
of dood; het weerspreekt als ‘nothing’ niet alleen alle dingen tezamen, maar ook
het voorstellingsvermogen.
Het Niets gaat elke negatie teboven; het kan niet worden opgeruimd. Alleen al
het feit dat het in een begrip gevat, door een naam aangeduid kon worden, is een
grote prestatie van de abstractie.
Een abstractie van gelijk kaliber is de aan de Indiërs toegeschreven invoering
van de nul in het getallensysteem. Die beantwoordt aan het Niets en is de
uitzondering waarvan zoëven gewaagd werd.
Ullus is een willekeurig iets; nullus is de ontkenning daarvan, is de verwijzing naar
het Niets. Zo is ook Niets tot niet iets terug te voeren, ne rien tot geen ding en le
néant tot niet-zijn. De N valt als een schaduw op de begripswereld en op de wereld
van de dingen.
De nul is altijd aanwezig, hetzij als het middelpunt zonder uitbreiding van de cirkel,
hetzij als de oorsprong in het coördinatensysteem of als medium van alle ordeningen
waaraan getallen of maten te pas komen. Ze treedt op in rekenkundige operaties,
waarin ze uit de grond opwelt en als door een sluier min of meer laat vermoeden
welke uitwerking het aan het Zijn grenzende Niets kan hebben.

7
De nul is de eigenlijke tegenspeler van de een - zij, en niet de veelheid, is haar
tegenwicht. Terwijl de een in het getal voorhanden is, sluit de nul erbij aan als het
niet-voorhandene, waardoor echter de een en de eenheden pas gestalte krijgen.
Een beeld daarvan geven de door afstanden van lichtjaren gescheiden zonneen sterrenwerelden. Slechts een beeld, weliswaar, want men kan tegenwerpen dat
door hun bestaan ruimte en daarmee meetbare grootte ontstaat. Daarom neigen
we ertoe, het niet-zijn naar buiten te verbannen door ons het universum als eenheid
voor te stellen en het absolute Niets als eraan grenzend.
Er zijn twee manieren om zich het Niets althans bij benadering voor te stellen:
we zouden alle gesternten tot één enkele samengesmolten
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kunnen denken - tot eenheid, en de aan haar grenzende geenheid als haar
tegendeel. Of we zouden een voorwerp kleiner en kleiner kunnen laten worden, tot
het in het Niets verdwijnt. Dat zijn oefeningen.
Het voorstellingsvermogen heeft het gebracht tot een afgesloten heelal; dat gaat
verder dan Copernicus. Evenwel verschuift de grens steeds verder de ruimte in,
naarmate onze middelen verder reiken. Maar het Niets onttrekt zich aan het
voorstellingsvermogen.

9
De kennis van de nul en haar toepassing in de rekenkunst kwam via de Arabieren
tot ons van de Indiërs. Dat is een van die revoluties die dieper ingrijpen dan materiële
uitvindingen als die van het buskruit of de stoommachine, hoewel ze minder opvallen.
Je zou het kunnen vergelijken met de invoering van het echappement in de
klokkenwereld.
Hier is inderdaad eenzelfde principe werkzaam als daar. Bij de nul is het de leegte,
die met een speciaal teken opgenomen wordt in de getallenreeks, en bij het
echappement is het de pauze, die de gang van de wijzer onderbreekt. Het
echappement brengt een verdeling aan in de ononderbroken stroom van de tijd, in
tegenstelling tot de elementaire uurwerken, die meten met licht, water en zand.
Het is waarschijnlijk geen toeval dat zowel in de geschiedenis van de nul als in
die van het echappement de naam van de geleerde monnik Gerbertus voorkomt,
die in het jaar 1003 als paus Sylvester II is gestorven. Deze Gerbertus is, net als
Wilhelm von Hirsau en anderen, een van de monniken aan wie de uitvinding van
het raderuurwerk wordt toegeschreven. Beter gedocumenteerd is de rol die hij speelt
in de ontwikkeling van de rekenkunst. Het door hem ontworpen telraam, de abacus,
was wijd en zijd beroemd. Daarop bewoog hij, zoals een van zijn leerlingen zei,
‘negen tekens die niemand kent en waarmee men elk getal kan aangeven.’ De nul
was daar overigens nog niet bij; de abacusspijlen zonder getal bleven eenvoudig
leeg.
Deze leegte is ‘eigenlijk’ steeds aanwezig, zowel in de getallenreeks als in het
tijdsverloop. De nul en het echappement maken haar door onderbreking, door een
soort niet-handelen zichtbaar en maken het getal, net als de tijd, op een nieuwe
manier bewerkbaar.

11
Paus Sylvester was ook berucht als tovenaar; het heette dat hij in Sevilla door een
Arabier was ingewijd in de zwarte kunst. Dankzij zijn telraam zou hij de betekenis
van de vlucht van vogels doorgrond hebben en schimmen uit de onderwereld hebben
kunnen oproepen.
Een van de legenden rond zijn persoon schildert zijn bezoek aan de
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onderwereld. Hij mag daar de enorme hoeveelheid opgehoopte schatten
aanschouwen, maar niets meenemen. Hier raakt de mythe aan de hoogste graad
van genot die de wiskunde kan verschaffen: de zuivere aanschouwing. Macht en
beheersing hebben het niveau bereikt dat slechts aan de wetende is voorbehouden.
De rijkdom van de aarde stroomt langs hem heen. Daar zijn de met waren bevrachte
schepen, de legers van gouddelvers, de kantoren van de kooplieden met alle
inspanning en de wisselende winsten. Maar hier heerst rust - men houdt de sleutel
in de hand.

12
De Indische cijfers verschenen in het christelijk Avondland voor het eerst op het
telraam van Gerbertus. De nul was daar nog niet bij, maar in de kring van Gerbertus
en onder zijn leerlingen was er een geheimzinnig gefluister dat herinnert aan de
geruchten in onze tijd over de experimenten van Rutherford.
Dat de nul in de middeleeuwen door velen voor duivelswerk werd aangezien, kon
niet uitblijven. Onheilspellende schaduwen zijn ook nu nog, bijna 1000 jaar later,
onmiskenbaar aanwezig bij het benaderen van deze gotische kiemcellen. Daar
werden getal en maat rechtstreeks beroerd, werd geraakt aan het fundament van
een wereld van statische en dynamische werken, in welks eindfase wij binnentreden.
Maar de energie van het heelal blijft steeds gelijk en onuitputtelijk; er werd slechts
een sleutel ontworpen tot een van zijn kamers, en die werd steeds fijner bijgevijld.
De ontwikkeling is stap voor stap te volgen, maar toch blijft er iets onverklaarbaars,
iets wonderlijks in zitten. Het is tegelijk ontwikkeling, ontvouwing, vooruitgang.
Bij iedere deling, iedere ontkieming gebeurt een wonder buiten de tijd; ze begint
rond iets onvatbaars.

17
‘De nul is een teken dat aanwezig moet zijn om uit te drukken dat er niets aanwezig
is.’ - zo heeft Karl Menninger haar rol gedefinieerd in zijn werk Zahlwort und Ziffer.
Eine Kulturgeschichte der Zahl.
Als dit Niets in India naar het Zijn werd toegetrokken en tot iets positiefs werd
gemaakt, dan werd het in het avondland geactiveerd. Dat is meer dan een
rekenkundig onderscheid.
Het Franse zéro voor ‘niets’ is, net als cijfer, te herleiden tot het arabische ‘as-sifr’,
dat weer gebaseerd is op een Indisch woord met de betekenis ‘leeg’.
Cijfer, cifra, chiffre gold eerst alleen als aanduiding voor de nul, pas later ook voor
de getallen met een waarde. Zo is in de taal bewaard ge-
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bleven dat in de cifra de eigenlijke drempel en ook de steen des aanstoots verborgen
zat waar men overheen moest stappen om zich de indische getallenreeks eigen te
maken.
Ook het woord nul, dat later kwam, verraadt de moeizame aanpassing. Het is de
afkorting van nulla figura: ‘geen figuur’.
De Romeinse cijfers waren uitsluitend als figuren gebruikt. Ze leken op personen
of karakters in een toneelstuk: aanwezig wanneer ze op het podium of het telraam
verschenen, en anders gewoon niet bestaand: afwezig.
Dat nu het afwezige tegelijk aanwezig moest zijn als ‘nulla figura’ - dat was moeilijk
te begrijpen, en voor velen een ergernis.
Zo schreef een Franse geleerde nog in de 15e eeuw, toen de kooplieden allang
vlot met de Arabische cijfers rekenden: ‘Zoals de pop een adelaar wilde zijn, de ezel
een leeuw, de apin een koningin - zo wilde de cifra een figuur worden.’

20
We zien de tien ons vertrouwde karakters in hun kostuums, die per volk en per
cultuur verschillend gesneden zijn. Ze kunnen optreden als streepjes, als letters,
als rekenstenen of als knopen in een bundel touwtjes; we kunnen ze ook met
vingertekens uitdrukken.
Alleen met de tien is iets bijzonders gebeurd. Het Romeinse teken X stelt
waarschijnlijk de doorgekruiste een voor en betekent het begin van een nieuwe
fase, zoals dat nog vandaag gebruikelijk is bij het simpele turven van hoeveelheden
in café's.
Ook de nul heeft deze betekenis, maar ze grijpt veel hoger, want met haar kun
je willekeurige vermeerderingen of verminderingen uitdrukken. Ze is geen getal, ze
staat nergens voor en krijgt juist daardoor haar waardevrije functie en haar enorme
soepelheid. In haar verwerft de leegte zich macht.
Wat Gerbertus slechts vermoedde, heeft Leonardo van Pisa, zij het nog niet in
volle omvang dan toch in potentie, ingezien. In zijn grote rekenboek, het Liber Abaci
(1202) lezen we: ‘De nieuwe figuren van de Indiërs zijn deze: 9 tot 1. Daarmee, en
met het teken 0, dat in het Arabisch cephirum heet, laat zich ieder willekeurig getal
schrijven.’
Dit aan de hofastronoom van Frederik II opgedragen rekenboek introduceerde
de Indische getallenreeks in de handel en het geldwezen. Het droeg ertoe bij dat
Italië zich ontwikkelde tot kweekvijver voor bankiers en kooplui en dat nieuwe rijkdom
zijn havens en steden binnenstroomde.
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25
Een bijzonder en onoplosbaar probleem stelt de verhouding tussen de nul en de
een. Hier treden grensmoeilijkheden op.
Wanneer we ons beperken tot haar wiskundige betekenis, kan de een zonder
twijfel als elk ander getal de plaats van de nul innemen. Zo kan in de oorsprong van
het coördinatensysteem zowel de een als de nul ingezet worden. Maar de rekenkunst
of de procedure van het tellen schijnt hier al op een klip te stoten; dat wordt ook
zichtbaar in de praktijk, bijvoorbeeld in de met elke nieuwe eeuw terugkerende
strijdvraag wanneer die eigenlijk begint.
Zonder twijfel verdienen de nul en de een in het getallenrijk bijzondere aandacht.
In deze rangorde zou ook nog de waarde ‘oneindig’ betrokken kunnen worden. Maar
wanneer men het erover eens is dat er geen getal ‘oneindig’ bestaat, dan zijn de
nul en de een als getallen erkend, zij het niet zonder weerstand.
De moeilijkheden die te overwinnen waren voordat men überhaupt een plaats
inruimde voor de nul, werden al vermeld. De een werd lange tijd, en nog door de
pythagoreeërs, niet als een getal ervaren, en ook Plato plaatst haar tegenover de
veelheid als een grootte die niet gedeeld kan worden. Juist dat, de deelbaarheid,
zou het wezen van het getal zijn.
Voor de pythagoreeërs belichaamt de een als oorsprong van alle getallen, maar
er niet toe behorend, de rede. Ook Euclides rekent de een niet tot de getallen, maar
hij noemt haar wel de bron en oorsprong (‘fons et origo’) ervan. Daarop beroept de
rekenmeester Köbel zich nog in 1537, als hij zegt: ‘Dat een geen getal is / maar zij
is een schenkster / aanvang en fundament van alle andere getallen.’
Hier ligt een steen des aanstoots verborgen, en het mag geen wonder heten dat
ook Leibniz en Pascal dat niet konden loochenen. Zoals elk fundamenteel probleem
onttrekt ook dit zich aan oplossing; het blijft een toets- en slijpsteen van de geest daarin verraadt zich hoe belangrijk het is.
De vraag naar de werkelijkheid van de getallen raakt ook aan de kern van het
nominalismedebat dat eeuwenlang met grote intellectuele inzet werd gevoerd.
Toegepast op de getallen zou het probleem luiden: komt hun, hoewel ermee
gerekend wordt, ook een eigen waarde en onberekenbare grootte toe? Dat geloofden
de pythagoreeërs en dat vermoedt in wezen iedereen die data en noodlot met elkaar
verbindt.
Wij mensen van nu behandelen de een vrijwel alleen nog als rekeneenheid; we
delen haar naar believen en zonder schroom. Toch is in de taal nog veel van haar
eminente belang bewaard gebleven, en dat stijgt uit het naamloze op in het
bewustzijn wanneer uiterste beproevingen
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het individu bedreigen in zijn ondeelbaarheid: uit het labyrint van de cijfers vindt de
eenling de weg terug naar het orfische.

26
Minstens van gelijke rang als Pythagoras moet de legendarische keizer Fu-Hi zijn
geweest, die Alfred Focke in zijn geschiedenis van de Chinese filosofie niet alleen
roemt als de ‘eerste filosoof’, maar ook als een heilige. Hij heerste als prehistorische
leraar van de mensheid en concipieerde als orakelmeester de acht basistekens van
de I Tsjing, het ‘Boek der veranderingen’.
In deze samenhang zij slechts vermeld dat Fu-Hi uitdrukkelijk verbood om met
de een, het mannelijke principe van het heelal, en met de nul of de geenheid, het
vrouwelijke principe van de aarde, om te gaan als met berekenbare grootheden. In
het yin-en-yangteken zijn beide nog niet-handelend verenigd als in een zaadkorrel.
Fu-Hi zou vijfduizend jaar geleden hebben geleefd, dus ongeveer in de tijd van
de eerste piramidebouwers. Leibniz hield zich in 1716 bezig met zijn figuren en
herkende daarin het basismodel van de binaire rekenkunde.
Fu-Hi begreep het wezen van de getallen in hun vroege ontplooiing, in hun orfische
glans. De telbaarheid, met de daarop gebaseerde manipulaties, is slechts een
afschaduwing van deze pracht. Dat blijkt reeds hieruit dat alle tellen, meten en
rekenen, als het niet op waarden betrokken is, zich uitput in vlakke herhaling en
zinloze vermeerdering.
De kwantificering door middel van het binaire rekensysteem werd door Leibniz
ingeleid en door Norbert Wiener, de grondlegger van de cybernetica, voltooid
(Cybernetics, 1948; mens en mensmachine, 1952). Wiener beroept zich uitdrukkelijk
op Leibniz, zoals deze zich op Fu-Hi beriep.
Jean Gebser heeft zich, terugblikkend op de geschiedenis van het binaire
getallensysteem, met deze samenhangen beziggehouden en ze gepreciseerd. Hij
ziet de noodzakelijkheid van de ontwikkeling in en ook de schaduwzijden van de
kwantificering, die voor hem ‘... een gevaar inhoudt voor zover ze de laatste
betrekking tot de hogere orde van het symbool- en polariteitskarakter van de nul en
de een vernietigt en beide getallen de armzaligheid in drijft van het uitsluitend
dualistische alternatief...’
‘Deze degradatie, die ongetwijfeld nodig was, heeft die manier van denken
bevorderd die niet alleen de doorbraak van het marxisme, maar ook van de huidige
vorm van techniek heeft bewerkstelligd. De negatieve uitwerking daarvan kan slechts
opgeheven worden door de bezinning op het nog aanwezige kwaliteitskarakter van
de getallen, waarbij

Raster. Jaargang 2002 (nrs. 97-100)

116
het kwalitatieve, symbolische domein polair zou moeten beantwoorden aan het
kwantitatieve, aritmetische domein; anderzijds zal de gebrekkige handhaving van
een erfgoed van vele duizenden jaren onvermijdelijke gevolgen hebben - het
uiteenvallen van een door kwantificering van elke zin ontdane wereld.’

28
De vanzelfsprekendheid waarmee we ons door de getallenwereld bewegen laat
zich vergelijken met het lopen door een aangeplant bos: daar moet een kaalslag
aan voorafgegaan zijn. Toch zijn er aanduidingen bewaard gebleven die niet alleen
wijzen op een rekenende, maar ook op een oordelende betekenis van het tellen.
Zulke aanwijzingen zitten, vaak zeer verborgen, in de taal, zelfs in vormen als de
dualis.
Als voorbeeld zij genoemd het woord ‘paar’. Het duidt een organisch, op het
lichaam betrokken bij-elkaar-horen aan. Er zijn veel van dergelijke woorden, vooral
voor de oude maten die al voor de ruilhandel dienden. Ze wijzen minder op andere
rekenvormen dan op een ander soort rekenen.
‘Twee schoenen’ - dat is iets anders dan een paar schoenen. De ‘dubbele linde’
voor de hut van Philemon en Baucis vormde een paar. Als er in plaats van de ene
linde een eik of een cypres had gestaan, dan was het een andere boom geweest,
en dit ‘anders’ is een voorloper van de twee.
De twee, en ook de andere getallen die geleidelijk aan ‘verschenen’
vereenvoudigden de aanduiding van de voorwerpen ten koste van hun eigen karakter.
‘Vijf kruiken’ - dat zegt niets over vorm, waarde en ouderdom van de vaatwerken
die zo zijn aangeduid.
Zes bladeren, zeven bultenaars, zeventig sterren, honderd filosofen, het maakt
niet uit hoeveel of hoe weinig ze met elkaar te maken hebben: het zijn begrippen,
willekeurige ingrepen van de calculerende en reproducerende geest in de
natuurhuishouding.
Tellen en rekenen: tijd en ruimte worden tot stukgoed. Maar eerst moesten beide
leeggemaakt en gedenatureerd worden. Deze opruiming schept pakhuizen en
sluizen voor een onafzienbare voorraad en toevloed van intellectuele macht.

29
Als we aan de twee dezelfde realiteit, hetzelfde gewicht toekennen als aan het paar,
dan is dat, zoals gezegd, een secundaire, geen oorspronkelijke vanzelfsprekendheid.
Het is de uitdrukking van een geslaagde indoctrinatie. Daartoe moesten andere
dingen verdrongen worden. Met de getallen wordt uit de waarneembare dingen een
netwerk van de fijn-
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ste draden tevoorschijn getrokken, waarmee de reusachtige natuur gestuurd,
geketend wordt.
Tegelijk betekent deze onttrekking voor de dingen die telbaar worden ook een
verlies. De telling, die hun belang vergroot, vermindert hun betekenis. Instinctief is
dat altijd begrepen. Er bestaat een aangeboren wantrouwen tegen de telling, een
afkeer waarvan reeds in de oudste documenten melding wordt gemaakt en die door
de geschiedenis heen gevlochten zit tot in de huidige tijd.
Wanneer een huis dat vroeger ‘In de Griffioen’ heette nummer 55 werd, is dat
geen simpele naamswisseling, maar een onderscheid dat overeenkomt met dat
tussen een doop en een registratie. Het is ook een begin als bij een ketting die,
eenmaal begonnen, met om het even hoeveel schakels uitgebreid kan worden.
Waarom zouden niet ook de straten genummerd worden, zoals in New York, en
vervolgens de steden?

34
Het getal is een uitvinding: het komt niet voor in het heelal. De getallenreeks is
bedacht, maar toch bestaat er ongetwijfeld iets waaruit ze is afgezonderd. Ze spiegelt
de werkelijkheid als een spiegel waarin delen ervan verscherpt, en andere
achtergehouden worden. Vooral de diepte wordt afgevlakt.
Hoewel het getal dus de zuivere geestkracht verbeeldt, zweeft het niet slechts
als iets louter geestelijks boven de natuurlijke wereld. Er moet iets in zitten van de
vormende kracht van de materie, waaruit de geest het in de loop van millennia heeft
afgesplitst Dat is alleen te vergelijken met de ontwikkeling van het instrumentarium,
dat steeds meer vergroeit met de berekening. Op de maan kon geen stap gezet
worden die niet door rekenmachines bepaald en begeleid werd.
Aan de andere kant wordt een kracht bespeurbaar die inherent is aan het getal,
wanneer het ons onverwacht tegemoet treedt. Hoe komt het dat we, wanneer ‘iets
klopt’, ons niet alleen logisch bevestigd voelen, maar ook diep voldaan? Dat kan uit
de berekening naar voren springen, bijvoorbeeld door het feit dat de
isotoopgewichten, afgezien van het massadefect, in hele getallen tegen elkaar zijn
af te wegen.
Sterker nog werkt deze in het Zijn gewortelde noodzaak van de getallen op de
zuivere aanschouwing. Als voorbeeld daarvan heeft men altijd het kristal gezien.
En op soortgelijke wijze treft ons de manier waarop dieren en planten de cirkel
verdelen - met de vijf armen van de zeesterren, de zes kroonbladeren van de lelies.
Dat zijn figuren die de geest rechtstreeks aanspreken, voordat hij begint te tellen.
Het zijn afkortingen. De kosmische orde straalt door de natuurlijke heen.
De getallenreeks, hoewel bedacht, staat ook op vaste, zinvolle grond.
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Daarvan getuigen steeds nieuwe ontdekkingen die binnen het kader ervan mogelijk
zijn. Ze biedt niet alleen een gerieflijk huis, maar herbergt ook een crypte met
raadsels die sedert de Oudheid fascineren en misschien ooit opgelost worden, zoals
de wet van de priemgetallen.
‘Het bezig zijn met priemgetallen, die als oergesteente elke deling weerstaan,
voert in onvermoede diepten van het wiskundig aardrijk.’ (Fritz Müller: ‘Im Anfang
war die Zahl’)

42
Met recht wordt de architectuur maar half tot de kunsten gerekend, omdat ze zonder
strenge berekening ondenkbaar is. Ook mag men de bewering wagen dat ze aan
muzische waarde en muzisch wezen heeft ingeboet naar de mate waarin het getal
erin doordrong.
De architect wist altijd al hoezeer zekere onregelmatigheden het bouwwerk ten
goede komen, hetzij bij de bouw van een Griekse tempel of in Gotische bouwketen.
De Tibetanen vermeden de symmetrie; ze geloofden dat die demonen aanlokte. In
dit opzicht zouden onze steden ware landingsplaatsen moeten zijn. De Maya's
vernietigden de gietvorm nadat ze eenmaal gediend had. Dat is dezelfde vrees voor
het stereotiepe, het volkomen gelijke dat in de herhaling, in het na-elkaar verschijnt.
Het verlies aan zuivere behaaglijkheid van de gebouwen is nauw verbonden met
de verbreiding van het metrische systeem. Deze behaaglijkheid heeft niets te maken
met comfort; het is simpelweg de essentie van het wonen. Voet, el, armlengte, duim
zijn menselijke maten; de met de aardomtrek in verband staande meter daarentegen
is een zuivere fictie. Overigens is die, als het getal zelf, tegelijk precies en bedacht.
Zo'n systeem zegt veel over de intrede in een imperialistisch tijdperk met zijn
handel en zijn verkeer. De overgang naar het kosmopolitisme brengt nieuwe
manieren van ruimte- en tijdmeting met zich mee, waarvan de reeds ver
vooruitgrijpende praktisering niet berust op humane of tellurische, maar op
uranisch-kosmische data.

43
Van alle kunsten is de toonkunst de muzen het meest nabij, en waarschijnlijk ook
het liefst; ze is ook uitdrukkelijk naar hen genoemd.
Al vroeg, en in verscheidene culturen, werden getal en muziek nauw met elkaar
verbonden. In de dans en in het sacrale schrijden, en ook in het notenschrift, is dat
lineair uitgedrukt.
Als we, zij het behoedzaam, in willen gaan op het heilige of goddelijke karakter
van de getallen, dan biedt dit een aanknopingspunt. De pythagoreeërs zagen de
getallen blijkbaar in hun volle lichtsterkte, in
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de glans van de oorsprong. Dat moet na de dood van de meester zijn veranderd;
de splijting in orfische en mathematische scholen wijst daarop.
De pythagorese getallen bevatten iets goddelijks, een niet nader te beredeneren,
direct aansprekende kwaliteit. Die waarneming moet allang verloren zijn geraakt
toen Aristoxenes, de leerling van Aristoteles, het gehoor tot de grondslag van zijn
muziektheorie maakte.
Het oor kan slechts een deel waarnemen van een toevloed die zijn capaciteit
overtreft - zelfs wanneer we de toon als een zuiver natuurverschijnsel opvatten. En
dat betreft niet eens kwalitatieve verschillen zoals die tussen de fysische en de
muzikale toon. Anders zouden composities geconstrueerd en noten samengevoegd
kunnen worden als stenen in een dominospel. Maar het getal, hoewel in de muziek
aanwezig, is daar toch geenszins geabstraheerd. Daardoor is het enerzijds nauw
verwant met de ordening van het heelal, en is het anderzijds verheven boven de
graag aangehaalde verwantschap met de architectuur. (...)

45
De magische kracht die bepaalde getallen wordt toegeschreven moet niet verward
worden met de glans die de pythagoreeërs eraan waarnamen. Ze heeft ook niets
te maken met de praktische toepasbaarheid. Dat bepaalde getallen bevoorrecht en
andere verwaarloosd worden, berust op mathematisch-fysische premissen, die
gunstig of ongunstig zijn in de praktijk. Dat begint al met de keuze van even of
oneven getallen, bijvoorbeeld bij arrangementen of stemmingen. De even getallen
belichamen het ordeningsbeginsel van de symmetrie. Waar ze zichtbaar optreden,
overtuigen ze vooral als twee en vier. In technische en economische zaken, maar
niet in kunstwerken. Dat komt reeds tot uitdrukking in kleinigheden die een kwestie
van smaak zijn. Zo schenkt men bloemen graag in oneven aantallen. De regel geldt
tot zeven, omdat het oog grotere aantallen niet meer overziet. De veelheid wint het
dan van de symmetrie.
Van belang is ook de deelbaarheid. Zo biedt het twaalftal zijn diensten aan voor
de vorming van actieve of ook contemplatieve gremia - voor mediterende kringen
zowel als voor gevechtseenheden. Daarbij is de leider, de meester, de spiritus rector,
niet inbegrepen: hij maakt geen deel uit van het getal.
Met de magische kracht van het getal wordt veeleer een eigenschap bedoeld die
er substantieel toe behoort en die ongeveer vergelijkbaar is met radioactiviteit. Terwijl
de getallensymboliek zich bezighoudt met de basiswaarden, vooral met de bijzondere
positie van de eerste drie, is het speelveld van de getallenmagie onbegrensd. Tot
haar disciplines be-
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hoort de gematria, een kabbalistisch procédé dat aan elke letter een eigen
getalswaarde toekent en daarmee een geheime betekenis van namen wil berekenen.
Daarvoor kan pleiten dat alles met alles samenhangt. Maar men betreedt niet graag
een labyrint waarin zo weinig zekerheid bestaat en zoveel prijsgegeven lijkt aan de
willekeur.(...)

47
De zegetocht van de cijfers begeleidt de technische ontwikkeling en staat daarmee
in een dwangmatige wisselwerking. Dat is niet toevallig. De getallenreeks en het
werktuig zijn, als gezegd, de twee collectieve prestaties van de mensheid. Beide
zijn van elkaar afhankelijk en beïnvloeden elkaar steeds sterker naarmate de
ontwikkeling verder voortschrijdt. Zo is het geen wonder dat de automatisering een
ware stortvloed van cijfers veroorzaakte.
Dat krijgt ook de enkeling te merken: met geen mogelijkheid kan hij zich onttrekken
aan de becijfering. Als geborene, als klant, als deelnemer, lid, ontvanger en verdeler,
als rentenier, verzekerde en zieke, als autorijder, lottospeler of recidivist wordt hij
door automaten opgespoord en geregistreerd. Tegelijkertijd wordt hij aan normen
onderworpen die op deze registratie zijn toegesneden. Dat is een breed gebied met
een lange voorgeschiedenis, waarin vele gegevens aanvankelijk nauwelijks werden
opgemerkt, zoals de invoering van de dactyloscopie. De techniek van de
inlichtingendiensten is voornamelijk gebaseerd op de cijfers; hun enorme verbreiding
behoort tot de tekens van een verdwijnende humaniteit. In plaats daarvan komt de
meetbaarheid van de mens - in de wedstrijd zo goed als in de selectie.
Een nevenverschijnsel van de vervlechting van data is het aftappen. Een inkijkje
in vreemde verbanden volstaat om toegang te krijgen tot een veelheid van
vertakkingen. Zo kondigt zich een abstract stelsel van dwangarbeid aan. Ook voor
afpersing liggen hier mogelijkheden.

48
De ‘dwang tot het getal’ wordt op mathematisch-statistische manier behandeld in
een voordracht van de fysioloog Wilhelm Blasius uit Giessen: ‘Das Denken in Zahlen
und seine Bedeutung für die Menschheit’ (1969). Daarin wordt de versnelling
onderzocht die zich ook manifesteert in de toevloed van cijfers. De groei is, wiskundig
gesproken, niet meer ‘additief’ maar ‘exponentieel’.
Om die versnelling ook statistisch aan te tonen, verwijst de auteur naar het
handboek van Landolt en Börnstein, een naslagwerk voor de resultaten van
wetenschappelijke metingen. Het verscheen in 1883 met 250 bladzijden. De oplage
van 1964 had reeds een omvang bereikt van
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ongeveer 20.000 bladzijden. Als die acceleratie verder doorzet, zou het werk in
2050 tweeduizend banden omvatten; het zou een bibliotheek vullen. Anderzijds
hadden, volgens Blasius, rond 1750 alle bekende chemische en fysische gegeven
op een bladzijde gekund.

49
Bij de arbeid oefent niet alleen de mens werking uit op de stof, maar ook de stof op
de mens; die dwingt hem naarmate de techniek voortschrijdt steeds meer onvrijwillige
prestaties af. De hamer wordt gebruikt, maar de motor bediend.
Belangrijk is daarbij het ritme waarin de arbeid gedaan wordt. Dat heeft directe
invloed op het lichaam, en vervolgens op de stemming, op het gemoed. Deze druk
blijft verborgen; ze hangt minder af van de duur en de zwaarte van de arbeid dan
van de manier waarop die verlangd wordt. Daardoor is ook de vermoeidheid anders
van aard - de ene soort is weldadig, terwijl de andere treurig stemt.
De fysioloog moet deze treurigheid minstens even aanroeren, zoals ook gebeurde
in de voornoemde voordracht. Ze verdicht zich tot een atmosfeer: de wereld wordt
naargeestig, de woning kaal. Wat de treurigheid teweegbrengt is niet zozeer een
doen, maar een achterwege laten. De uitputting heeft niet de leegte opgeroepen,
maar de leegte de uitputting. Ze is verbonden met titanische productie: de aanmaak
van genormeerde hoeveelheden met een korte levensduur en een geprogrammeerde
slijtage. Daarbij verandert de handelaar grotendeels in niet meer dan een distributeur
in een geautomatiseerd proces. De vrolijkheid van de markten verdwijnt - ook dat
getuigt van de zegetocht van de cijfers; de treurnis begeleidt haar door twee eeuwen
heen. Al vroeg werd ze ervaren door enkelingen. In Dürers Melencholia is het wezen
ervan symbolisch vervat. Reeds Vasari heeft het zoekplaatje geduid, en ook Blasius
wijst op de cijferdwang als oplossing. De engel van de melancholie, voorzien van
sleutel en geldbuidel, is naar Dürers eigen zeggen omringd door ‘attributen van de
macht en de rijkdom’. Daartoe behoren de klok en de cirkel, het kristal, de
weegschaal, de lineaal, benevens andere gereedschappen die dienen om te tellen
en te wegen, en in het bijzonder het ‘magische kwadraat’.
Men heeft veel nagedacht over de gravure; de zin ligt voor de hand. Maar daarbij
moet de meester zelf niet vergeten worden, die zijn leven lang geworsteld heeft met
de ‘juiste maat’ - de treurnis van de kunstenaar in het algemeen.
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Getallen en goden, II
52
Om het samen te vatten: het getal komt in de natuur niet voor. We komen het daar
net zomin tegen als de lengte- en breedtegraden op de aardkorst. Ook die zijn,
hoewel onontbeerlijk voor onze reizen, bedacht. Wel zijn er ook bij de meting van
de aarde constanten die geen becijfering nodig hebben, zoals de evenaar, de
keerkring, de pool.
De zon op het midden van de dag, de vaste sterren in de nacht: dat zijn de
eigenlijke ijkpunten voor het meten en tellen. Ze duiden er ook op dat de getallen,
hoewel bedacht, niet volkomen illusionair zijn: ze hebben een fundament. Dat
bevestigt ook de werkelijke macht die we ermee uitoefenen.
Die macht heeft haar schaduwkant, want ze berust op een beperking van de
overvloed, van de veelsoortigheid. We oefenen haar uit door het eigene te negeren
ten gunste van de berekenbaarheid. Dat kan verandering en vernietiging teweeg
brengen; de geboortegrond wordt door territoria in stukken gesneden en bezet. Aan
de andere kant wint de indeling aan scherpte en overzichtelijkheid. Zo leidt bij het
determineren van dieren en planten een kunstmatig systeem makkelijker tot resultaat
dan het natuurlijke.

53
De verovering van de getallenreeks begint met de directe aanschouwing en zet zich
daar, in luchtledige hoogten opstijgend, tegen af. Het zicht op de dingen verandert;
de omtrekken worden eenvoudiger. Daarbij komt een Germaanse demonie
tevoorschijn die verschilt van alle andere. De Romeinen hebben een andere
voorstelling van de een, de Indiërs van de nul. Voor een oneindigheid als die in de
Copernicaanse wereld ontbreekt zowel hier als daar het zintuig.
De getallenvoorraad vermenigvuldigt zich en dijt tot in het onafzienbare uit; dat
herinnert aan de onlesbare dorst van de pimpelende reuzen, die zich al vroeg in
volle zee waagden waar alleen de sterren richting geven. Het instinct speelde nog
een belangrijke rol bij deze reizen, zoals bij de trekvogels, die zonder getallen te
kennen in verbazende verten hun doel vinden.
De onlesbaarheid leidt naar het grote en ook tot verblinding, zoals de dronk uit
Mimirs bron, die zelfs goden eenogig maakt. En toch, om kennis te vergaren gaf
Odin een oog op. Daartoe stonden behalve de reuzen ook de onzichtbaren hem
ten dienste, die magische wapens wisten te smeden en in hun holen het goud
opsloegen.
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54
Het tevoorschijn halen van het getal uit het tal-loze maakt goden zichtbaar die
voorheen rang noch naam hadden, hoewel ze met anonieme kracht werkzaam
waren. Deze krachten worden tegenwoordig door het bewustzijn afgezonderd en
dienstbaar gemaakt. Merkwaardig genoeg worden ze daarbij weer naamloos, en
wel daar waar de techniek zijn hoogtepunt bereikt. Dat is een onverhoopte, nog
nauwelijks begrepen wending, die in de overgang naar het automatisme verborgen
ligt.
Een voorbeeld kan dit duidelijk maken. Als er een raket het heelal in wordt
geschoten, waarvan de vlucht is georiënteerd op een vaste ster, dan moeten er
subtiele berekeningen aan vooraf zijn gegaan waaraan nauwelijks nog een pen te
pas komt. De planning is grotendeels vrijgesteld van suf rekenwerk. Daartoe is de
materie verfijnd op een manier die eerder lijkt op denken dan op tellen; de getallen
lopen in zekere zin onder de oppervlakte mee. De prestatie herinnert aan die van
de hersens van een nietig vogeltje gedurende de vlucht die over landen en zeeën
voert. Tegelijk dient zich een nieuw assortiment klokken aan. Het lopen maakt plaats
voor het trillen.
Op zulke wendingen volgt ook in de techniek het verwaaien van sporen, het
vergeten van belangrijke trajecten, kenmerkend voor de geschiedenis van de evolutie.
Net als naar het handwerk of de voettocht wordt er alleen in geval van nood naar
de rekenkunst teruggegrepen. Dat leidt soms tot verrassingen in de balans.

57
De blik op de getallen en hun voorgeschiedenis, de vraag naar hun realiteit, leidt
onontkoombaar tot een andere vraag die, zo niet beantwoord, dan toch aan de orde
gesteld moet worden: wat hebben de goden hiermee te maken? Er zijn parallellen,
convergenties, snijpunten.
Tot nu toe heeft het probleem ons beziggehouden: zijn de getallen uitvindingen
of ontdekkingen? We zijn tot de slotsom gekomen dat het allebei het geval moet
zijn. Eigenlijk is er geen uitvinding die niet ook uit de kosmische voorraad is gehaald.
Een machine wordt uitgevonden: haar principe wordt ontdekt en voegt zich niet
minder naar het scheppingsvermogen van de mens dan naar de krachten van de
elementen en de natuur. Op die manier gehoorzaamt het aan de bestaansdrang
die Schopenhauer ‘de wil’ heeft genoemd.
Daarom komt het steeds weer tot soortgelijke vormgeving. Het principe van het
schoepenrad en van het straalvliegtuig blijkt al gerealiseerd bij de ammonieten. De
molens veranderen, de wind blijft. Ook het principe van de getallen werkte al zo,
lang voordat de mens zijn vingers begon te tellen.
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Het zou het heelal onverschillig laten en zelfs de mensheid zou geen verlies lijden
als er op de wereld niet werd gerekend en geteld.

58
De getallen zijn niet louter uitvindingen. Ze zijn nit een voorraad gehaald die uit talen naamloze reserves bestaat, ‘Tal-loos’, dus: zonder getal, daarvan bevrijd.
Maar het talloze is niet het oneindige. De waterdruppels van de zee en de
zandkorrels aan de kust kunnen niet worden geteld. Toch vallen ze binnen het
machtige kader van het getal. Het begrip van het ‘zandgetal’ komt van Archimedes;
hij waagde het in een brief aan Gelon van Syracuse een getal te noemen dat niet
alleen het aantal korrels overtrof in een berg zand ter grootte van de aarde, maar
zelfs in een zandmassa die het heelal vulde. Archimedes rekende daarbij in myriaden;
de Indische nul was hem niet bekend.
Dankzij onze automaten kunnen wij tegenwoordig ook praktisch diep in het talloze
doordringen, net zoals we met onze telescopen afbreuk doen aan het onmetelijke.
Bij benadering het aantal moleculen in een kubieke kilometer water vast te stellen
- dat zou een doenlijke opgave zijn. En snel opgelost. Ook het tellen, aanvankelijk
hand- en vingerwerk, maakt deel uit van de plotselinge overgang van techniek naar
automatisering. Cijfers kunnen tot willekeurige lengten aan elkaar worden geregen,
maar ook weer worden samengevat zodat ze in de palm van een hand passen.
Het ontelbare is, hoewel niet telbaar, altijd nog een aantal, net zoals het ontzaglijk
grote, hoewel niet meetbaar, nog wel afmetingen heeft. Maar beide, zowel het
ontelbare als het ontzaglijk grote, geven een indruk van wat we met ‘oneindig’ of
‘eeuwig’ aanduiden. Dat is wat in een heldere sterrennacht of aan de oever van de
zee het begrip aantast en dreigt te vernietigen. Het is niet de mateloze hoeveelheid,
niet de onmetelijke afstand die het besef te boven gaat. Hier houdt de meetkunst
op en begint de dichtkunst: Milton, Klopstock en Händel, en al vroeg psalm 90.
Soortgelijke gedachten als van Archimedes over het onnoemelijke aantal, maar
dan metafysisch, hielden in de moderne tijd Edgar Allan Poe bezig in zijn astrale
dichtwerk ‘Eureka’. Voor dit gedicht, dat in de sfeer van Schelling, Fechner, Däubler,
Reichenbach thuishoort, heeft Poe minder kenners en liefhebbers gevonden dan
voor zijn magische vertellingen. Hier is zijn thema de overwinning van het getal door
de terugkeer naar de een, dus een omgekeerde Genesis. Hij ziet, als tussen vloed
en eb of tussen in- en uitademen, een ommekeer waarbij de sterren met groeiende
onderlinge aantrekkingskracht naar elkaar toe bewe-
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gen, om zich tot steeds sterkere zonnen te verenigen, en uiteindelijk tot de stralende
een.
‘Wanneer de materie in de eenheid opgaat, zal ze tegelijk in dat niets opgaan dat
voor ieder uiteindelijk begrip identiek moet zijn met de eenheid in dat materiële niets,
het enige waaruit ze kan zijn voortgekomen.’
‘Ik wil dat dit werk na mijn dood enkel en alleen als gedicht wordt beoordeeld’ aldus Poe in de inleiding. Het is ook het beste het zo op te vatten, hoewel het de
lezer niet zal ontgaan dat hij hier intuïtief op huidige theorieën over de astronomische
alsook de biologische evolutie vooruitloopt. Het getuigt van een visie die de kern
treft: ze kan op allerlei manieren ontwikkeld worden. (...)

60
Dat de actieve, programmerende krachten een bijna absoluut geworden heerschappij
hebben verworven, daaraan kan geen twijfel bestaan. De in beweging gebrachte
wereld getuigt er overal van. Ze heeft daartoe maar weinig vormen nodig; de indruk
van het veelvoudige ontstaat door herhaling en rotatie. Haar façades en haar verkeer
brengen daarom eerder bedwelming dan bevrediging teweeg.
Deze versnelling heeft, hoewel ze het bewustzijn boeit, weinig met het wezen van
de mens te maken - weinig met zijn hogere vreugden en zijn diepere leed. Zijn
problemen blijven in beginsel dezelfde, om het even of hij in de Sinaï schapen weidt
of er met tanks rondrijdt. Het zal nooit anders zijn, zelfs al joeg hij voort met de
snelheid van het licht. Integendeel, het drukke gedoe vergroot met de reikwijdte ook
de eenzaamheid. Hoe groter de snelheid, hoe monomaner de blik op de klok wordt
gericht. De omtrekken verdwijnen, ze lossen op, en daarmee de kunstwerken.
De versnelling heeft haar voor- en haar nadelen: aan de ene kant de overvloed
van getallen, de vermenigvuldiging van instrumenten en mechanieken, de
toegenomen reikwijdte, de materiële macht. Aan de andere kant behalve de grove
schade de achteruitgang van de organische prestatie, die zich aangekondigt in de
teloorgang van riten, het verdwijnen van kunstwerken en harmonie.
De versnelling volgt de wet van het hellende vlak. Wie zich daaraan overgeeft,
heeft een aandeel in de toegenomen omzet. Aan de andere kant wordt het verzet
en zelfs het niet-meedoen moeilijker. Na de Franse Revolutie was er nog een
historisch basiskapitaal voorhanden; daarop heeft de Romantiek geteerd. Het is op.
Het elementaire rukt met zijn titanendimensies op in de ruimte, de eentonige
herhaling in de tijd.
De aanblik van het nietige kerkje in de schaduw van de wolkenkrab-
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bers van New York doet vreemd aan. Bepaalde standpunten in de tweede helft van
de 19de eeuw doen denken aan kluizenaarsholen in de rotsen of aan verlaten
kapelletjes waar nog een lichtje in brandt.
Aan de andere kant levert het meedoen aan de vernietiging van het geloof, hoewel
dat allang het intrappen van open deuren is, nog altijd aanzien en winst op. De
wereld moet gezien worden als maaksel; als verdichtsel is ze uit de gratie.

63
Maaksel en verdichtsel verhouden zich ook verschillend tot de tijd. Het maaksel is
er in veel hogere mate op aangewezen; de constructies hebben veel tijd nodig.
Steen moet op steen worden gestapeld. Hier raken we aan de verschillen tussen
opdrachtgevers en architecten, tussen idee en uitvoering.
Theorieën die het heelal als een constructie beschouwen, moeten gebruik maken
van een buitengewone hoeveelheid tijd en getallen. Het lijkt alsof het getal uit zichzelf
aan waarde wint en als bij een bevalling meewerkt. Net zo is het met de kosmo-,
geo- en biologische voorstellingen van de wetenschap. Wie met grote getallen werkt,
oogst een directe, naïeve bewondering.
De tijd met haar getallen neemt de rol van wonderdoener op zich. Seconde na
seconde is ze aan het werk en stapelt als in een druipsteengrot de monolieten der
schepping op elkaar. Uiteindelijk zijn de hersens met hun cellen en moleculen
opgebouwd.
Miljarden lichtjaren. Daar kan altijd nog een nul aan worden toegevoegd. Het blijft
lenen.

64
Anders is het met het verdichtsel: dat ontspringt als Pallas Athene aan het hoofd
van Zeus of als Dionysus aan zijn dijbeen en stroomt de tijd in. Verdichting is
schepping, is directe verlossing - niet uit de tijd, maar uit het tijdloze zijn. Ze is
oorspronkelijk: origo. Ze valt niet te berekenen, niet te verzinnen - de rekening wordt
door haar opgemaakt. Chronologisch bijvoorbeeld: als tijdrekening.
De zwakkere positie van de profane geschiedenis blijkt ook hieruit dat ze, hoewel
het telkens weer wordt geprobeerd, het jaar I niet kan vaststellen. De oorsprong of
het nulpunt wordt niet op een geloofwaardige manier door haar bepaald. Het wordt
haar gegeven; pas dan krijgt ze kracht van datering.

65
Ieder verdichtsel blijft vanzelfsprekend een gelijkenis van de oorsprong
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van de tijd. Daarin lijkt ze op de verwekking, die een herhaling is van de schepping,
en daarop berusten originaliteit en auteurschap. Beide zijn vergankelijk; ze verwijzen
alleen naar het onvergankelijke. De glorie van de werken en de roem van mensen
kan lang duren; deze duur berust erop dat ooit de vluchtige voet bodem voelde in
de zee van de tijd. Al het andere gaat snel voorbij, wordt in de kiem gesmoord, blijft
zonder naam en getal, maar niet zonder invloed: sterk zijn de doden, sterker de
ongeborenen.
Vergankelijk zijn ook de goden, in wier licht en schaduw de culturen gedijen. Hun
vergankelijkheid wordt in de mythen niet geloochend; ze hebben bij de Indiërs hun
schijntijd en bij de Germanen hun schemering. De aarde wil af en toe van ze
uitrusten. De Olympus wordt blijvend door de Titanen bedreigd.
Dat de goden in hun bloeitijd voor eeuwig worden gehouden, is een teken van
de kracht die ze is ‘toevertrouwd’. Wie de getallen voor werkelijk houdt, mag ook
de goden voor werkelijk houden; ze komen beide uit dezelfde grond te voorschijn.
De goden bewegen zich met grotere schreden door de tijd. Hun huizen staan langer
overeind dan die van de mensen; in de ruimte reikt hun verering over de grenzen
van de volkeren heen en in de tijd voorbij hun duur.

69
Hier moet worden herinnerd aan wat over de getallen is gezegd. De reusachtige
macht, de wereldheerschappij die we ermee en erdoor uitoefenen, stamt van het
ontelbare en het ongemetene waaruit we ze in loop van millennia hebben
opgebouwd. Het ontelbare: dat is het woud; de getallen zijn de wegen waarover zijn
rijkdom wordt afgevoerd.
We kunnen ons de gang van zaken ook voorstellen als de ontwikkeling van een
exponent die elke willekeurige grootte tot een macht verheft. Maar deze grootte
moet voorhanden zijn - allereerst als maat en gewicht: tonnen, hectaren, gewesten,
moleculen, lichtjaren, en dan als inhoud: water, wijn, tarwe, inwoners, sterren,
melkwegen. Dat alles wordt uit het onmetelijke afgezonderd; het verandert doordat
het telbaar wordt en daarmee dienstbaar aan de operaties, constructies, uitvindingen
van het menselijk vernuft. Daarbij moet worden bedacht dat de inhoud niet alleen
kan worden veranderd, maar ook vernietigd.
De wegen geven het woud betekenis; het woud geeft de wegen zin. Omdat ze
het woud ontsluiten, valt het hout sneller af te voeren en kan er makkelijker worden
gejaagd op het wild. Zouden ze de overhand krijgen, dan wordt zijn bestaan bedreigd.
Een woud dat alleen uit wegen bestaat, zou een innerlijke tegenstrijdigheid zijn.
De machtsverheffing kent zijn grenzen, zoals het oude spreekwoord
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al zegt van de bomen, die niet tot in de hemel groeien. De vermenigvuldiging is niet
zo onbegrensd als een cijfer waar een willekeurig aantal nullen achter gezet kan
worden. Anders dreigt een toestand waarin verkeer en uitwisseling tussen de
exponenten ten koste gaan van de basis.
Voorbeelden levert de tegenwoordige tijd in overvloed. Meestal wordt hun
betekenis pas begrepen als de schade al groot is. De inflatie is zo'n voorbeeld - de
steeds snellere omruil van bankbiljetten, met groeiende getallen bij verminderende
waarde. Wat tijdens het leven is gespaard, smelt als sneeuw voor de zon weg. In
de oorlog zijn de hoeveelheden staal en springstof beslissend, niet langer de mens.
Het noodlot beperkt zich tot telefonades, tussen anonieme instanties.

74
In goede tijden houden uitvinding en verdichting elkaar in evenwicht. Bij voorbeeld
in de taal, in de kunst, in bouwwerken, in het leidinggevende en het uitvoerende
personeel. De mens beschikt over maat en getal; door hun leegte kan hij ze
gebruiken. Hij weet ze zinvol te vullen; daarom lijkt de wereld in de hoogontwikkelde
culturen als gevormd uit één stuk en bewogen door één ritme, zij het nooit monotoon.
Waar de vindingrijkheid binnendringt in gebieden die haar niet toekomen, wordt ze
geweerd.
De uitvinding van bijvoorbeeld getallen, of de verdichting van goden zijn
ontleningen of afsplitsingen uit de kosmische voorraad. Als ze door mensen
vertegenwoordigd worden, blijft er veel op de achtergrond - niet alleen veel
onuitgesprokens, maar ook veel onuitsprekelijks. De priester is niet bemiddelaar
tussen goden en mensen, maar tussen het woordloze in de mens en het woord.
Daartoe dienen beeld en symbool. De goden wonen in deze woordloze stilte - net
als de ‘innerlijke arts’ van Paracelsus: Asclepius.

Getallen en goden, III
79
Eén vraag mag nog gewaagd worden: zijn er ontmoetingen te verwachten, of zijn
ze onmogelijk geworden?
De mate waarin de wereld berekenbaar is geworden, stemt tot nadenken. Het
getal als becijfering is de goden vijandig en zijn triomf betekent hun val. De witte
plekken zijn van de aardbol verdwenen; de maan is begaanbaar gemaakt. Het aura
van planeten die godennamen dragen wordt aangeraakt. Hoe zouden aarde en
hemel, natuur en kosmos zich

Raster. Jaargang 2002 (nrs. 97-100)

129
hier nog moeten tonen in hun goddelijke macht? In de woestijn neemt ook het gevaar
van luchtspiegelingen toe. Maar ook die duiden op water, hoe ver weg ook.
Het zich afsluiten voor de ‘verschijning’ en haar beelden kan reeds zuiver fysisch
begrepen worden: als de ononderbroken afstraling van systemen die werken met
het gedenatureerde, of in pythagorese zin ontgoddelijkte getal. Daardoor dringen
slechts functies, maar geen beelden, hetzij ideeën of gestalten, tot ons door.
Hier zijn de signalen te vermelden die de planeet inspinnen als een steeds
fijnmaziger netwerk en die van daaruit in het heelal worden uitgestraald. Door deze
emissies zijn beeld en geluid op rasters gezet en berekenbaar gemaakt. Als er
buitenaardse waarnemers zouden bestaan, dan hadden ze kunnen opmerken dat
hier omstreeks de eeuwwisseling een nieuwe fase begon. De eerste tekenen werden
spoedig gevolgd door een enorme hoeveelheid; zo wordt het koken van het water
aangekondigd door een licht parelen. De kritische temperatuur is bereikt. Overigens
verdient ook het werkwoord ‘morsen’ [seinen met morsetekens] overdenking, evenals
andere toevalstreffers.
Tegelijkertijd nemen de explosies toe. De wereld wordt griezelig. Toch zijn er
vroege waarschuwingen voor gevoelige naturen - zoals het doordringend fluiten
van die vroege stoomfluit, dat Goethe trof als de roep van een voorspellende vogel.
De installatie van de eerste bliksemafleider is te beschouwen als een waarschuwend
teken van een veranderende stemming in deze zin, als een teken van de revolutie
die zich aan de aarde voltrok, dertig jaar voor de revolutionaire gebeurtenis van de
bestorming van de Bastille. Dat Franklin, de uitvinder ervan, in beide samenhangen
een hoofdrol speelt is niet toevallig. De reductie van de bliksem tot een elektrisch
fenomeen moest daaraan voorafgaan. Ze herinnert aan het tevoorschijn brengen
van de getallenreeks uit de rijkdom van de natuur. Het voordeel is duidelijk; de vraag
is of daar noodzakelijkerwijs een verlies mee gepaard moet gaan. Andere
plaatsbepalingen zowel als andere opvattingen van het fenomeen zijn mogelijk.
Woorden als ‘galvanisme’, ‘magnetisme’ en dergelijke zijn als naambordjes op
deuren, die terloops waargenomen en dichtgemetseld zijn.
De explosiemotor vertegenwoordigt maat en getal van een volstrekt
muzenvijandige wereld. Het a-muzisch karakter ervan is reeds daaraan te herkennen
dat hij meditatie onmogelijk maakt en zo de toenadering in de kiem smoort. Het
moet stil zijn, wil het innerlijk oor zich ontsluiten, het derde oog zich openen. Deze
rust is vrijwel geheel verdwenen, zelfs op de verste eilanden, op de poolkappen,
ook in de woestijnen en de dalen van de Sinai. Een wereld zonder pauze is zonder
zin.
De motor eist op, de meditatie ontspant. De motor grijpt de tijd en
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hakt hem in mootjes; de meditatie wil hem gladstrijken en uitwissen. Elke
grensganger kent de waarde van deze stilte, hetzij die van het middaguur of die van
middernacht. Het lawaai van een overvliegend vliegtuig kan die verscheuren als
een zeil dat uit de lichtste zijde, of zelfs uit enkel licht is geweven.

82
(...)
De trekken van het industriële landschap zijn onmiskenbaar, maar men kan
nauwelijks spreken van een industriële stijl, omdat binnen de constructieve planning
de constructie steeds weer ten offer valt aan het plan, en wel in een razend tempo.
De bedrijvigheid neemt geen notitie van de inrichting en reikt er bovenuit. Er lijkt
een razernij achter te zitten, een dwang om te overtreffen die ook het zojuist bereikte
en het pas geschapene aanpakt. Die wordt bijzonder zichtbaar in de steden- en
wegenbouw, in het verkeer, in het landschap -: als snelle omzetting. Een systeem
dat pas gisteren werd ontworpen, of het nu in de medische wetenschap, in de
pedagogiek, in de rechtspleging of in de spelling is, lijkt reeds vandaag niet meer
te voldoen en zal, veranderd, ook morgen niet bevredigen. Het is niet de schoen
die hier wringt.
Tegelijkertijd stromen steeds nieuwe massa's cijfers toe. De rotatie moet versneld,
de productie opgevoerd worden, ook boven het optimale, zelfs boven het
verantwoorde uit. Er bestaat ook een denken dat gemakkelijker door de machine
gaat. Dat zal de voorkeur geven aan de technische oplossing boven de ethische
en zelfs boven de economische, en het schuwt daarbij verspilling noch gevaar.
Het tekort aan energie met de daaruit voortvloeiende energiehonger lijkt de
noodzakelijke consequentie daarvan. Maar het is omgekeerd: de energiehonger als
de hedendaagse vorm van de wil tot macht is de primaire oorzaak. Die honger
herinnert aan een onmatig zuipen dat nooit genoeg krijgt, hoeveel de zuiplap ook
naar binnen giet. Die wil geen dorst lessen; hij heeft andere bedoelingen, die hemzelf
verborgen blijven.

85
Als de culten sterven omdat de goden afscheid namen, ontstaat een verlies dat
noch door het in achtnemen van morele voorschriften, noch door museaal geworden
gebruiken kan worden opgevangen. Het ‘Dieu se retire’ van Léon Bloy duidt de grote
verandering beter aan dan Nietzsches ‘God is dood’.
Achter blijft een leegte, een soort vlakte die openligt voor fantomen met meer of
minder overtuigingskracht. Zo ontstaan kritiekvrije zones voor heilsideeën en hun
managers.

Raster. Jaargang 2002 (nrs. 97-100)

131
Maar hoe zichtbaar de tekenen van een eindtijd zich ook opdringen binnen de grote
subculturen, onder hun oppervlakte houdt zich toch meer, en iets anders, verborgen:
eindtijden zijn ook voortijden. Elke ondergang is ook een opkomst, die als
morgenrood wordt herkend door de antipoden en door de zieners.
Eind van de ijstijd en van de klassieke geschiedenis, eind van het tijdperk van de
Vissen en van de Zoon; vergeestelijkingen houden opruiming. Voordat ze opkomen,
verdwijnen de personages eerst nog van het toneel.
De goden met hun mythisch gevolg zijn uit hun naamloze vaderland tevoorschijn
gehaald en gepersonifieerd, precies zoals de getallen uit het tal-loze werden
geabstraheerd. Beide vergankelijk, getuigen ze van de afgrondelijke, eeuwige macht,
waaruit de geest ze heeft vrijgemaakt. Zo getuigen sterren voor de hemel en bomen
voor het bos op steeds nieuwe manieren en in nieuwe versies. ‘Aangezien het aantal
ervaarbare en ervaren voorgevoelens onbegrensd blijft, is ook het aantal goden niet
vastgelegd; nieuwe constellaties kunnen nieuwe goden voortbrengen...’ (Hellmut
Brunner, Vom Wesen des Polytheismus und seinem Wahrheitsgehalt, 1974).
Nietzsches ‘God is dood’ betekent niet alleen een einde; het schept, zoals iedere
opruiming, ook vrije ruimte. Hij had zich bevrijd van het verlangen naar de terugkeer
van de Olympiërs en van de hoop op die van de Germaanse goden. Dat verlangen
had hij net als Schiller pijnlijk gevoeld, en die hoop gedeeld met Wagner. Maar:
‘Most doet men niet in oude zakken, anders scheuren ze.’ De most: dat is het
ongezuiverde, het onafgezonderde, dat nieuwe namen verlangt.
Goden traden in het wereldtheater slechts in een paar akten op als persoon,
vooral in de mythe en in de geschiedenis, in de bronstijd en de ijzertijd. Het was
een rol die ze voordien niet speelden, en die niet bestand is tegen de vergeestelijking.
Te verwachten valt dat zich aangepaste machten zullen manifesteren, of dat die
zullen worden opgeroepen, maar het is onwaarschijnlijk dat ze als personen op
zullen treden.
Ook de persoonlijkheid van de mens vervaagt, verandert. Hij verliest zijn contouren,
terwijl hij als medium onvermoede potenties verwerft. Zowel in zijn collectieve
verbanden als in de techniek gaat de vorm aan de inhoud vooraf. Juist dat verklaart
het monopolie van de cijfers; de persoonlijkheid is belangrijk, maar zonder zin.
Belangrijk is ze als medium dat dankzij haar leegte naar believen openstaat voor
alles en iedereen. Nooit eerder waren we zo vatbaar voor het naamloze als nu.
VERTALING: MARTIN REINTS EN PIET MEEUSE
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Riemer Reinsma
In het honderd lopen, duizend angsten uitstaan
Getallen die een onvoorstelbaar grote hoeveelheid symboliseren
‘Dat gebeurt in geen honderd jaar’. ‘Duizendmaal dank.’ ‘Dat heb je
nu al een miljoen keer gezegd.’ De dank is niet geteld, het juiste
aantal angsten zal nooit bekend worden. Met (meestal) ronde getallen
geven we in uitdrukkingen en woorden aan dat er erg veel van iets
is. Maar wat bepaalt de keus van het ronde getal? Wanneer gebruik
je honderd, wanneer duizend of iets nog hogers?
Het is duidelijk dat er, óók als het om tellen gaat, zoiets als een ‘menselijke maat’
bestaat. Getallen variëren van bijna oneindig groot tot bijna oneindig klein, maar
echt thuis voelen we ons alleen op een betrekkelijk klein gebiedje ergens midden
tussen de twee oneindigheden. Dat onze verbeelding slechts vat heeft op een heel
beperkte bandbreedte, is makkelijk te illustreren. Er zijn maar weinig mensen die
zich bij een geologisch tijdperk van veertig miljoen jaar iets kunnen voorstellen en
de lengtes van zulke tijdperken überhaupt kunnen onthouden. En wie heeft een
enigszins nauwkeurig besef van het aantal kilometers dat de maan van de aarde
scheidt (384.000), of de aarde van de zon (150 miljoen)?
Misschien is het niet verwonderlijk dat de ‘hoogste’ getalsnamen het laatst zijn
ontstaan. Veel verfijnde meetmethoden dateren pas uit de laatste paar eeuwen,
een fractie van de tijd dat de mensheid al bestaat. Zo is het Nederlandse woord
miljoen in 1510 voor het eerst opgetekend. Het is een leenwoord; het Franse origineel
bestond uit het grondwoord mille, gevolgd door een achtervoegsel -on dat aangaf
dat er sprake was van een vergroting (‘een dikke duizend’). Miljard volgde in 1578,
zij het dat de betekenis anders was dan nu, namelijk ‘biljoen’. Ook miljard is gevormd
op basis van mille, en ook het achtervoegsel -ard had een versterkende betekenis.
Biljoen, eveneens uit het Frans, volgde in 1591. Het voorvoegsel bi- (‘twee’) gaf aan
dat biljoen het kwadraat van miljoen is. In hetzelfde jaar 1591 verscheen triljoen, de
derde macht van miljoen, in onze taal.
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Dat ‘hoge’ getalsnamen als miljoen en miljard gevormd zijn op basis van het Franse
grondwoord mille kan geen toeval zijn. Want het woord duizend en zijn buitenlandse
tegenhangers zijn het symbool van aantallen die buiten ons bevattingsvermogen
lagen. Dat mogen we opmaken uit het feit dat duizend in oude uitdrukkingen
synoniem is met ‘niet meer te tellen’. Het kan dan op twee manieren worden gebruikt.
Soms is het een overdrijving (ik heb het je al duizend keer gezegd), soms is het
werkelijke aantal juist hoger, zoals in de lyrisch-toeristische omschrijving van Finland:
het land van de duizend meren. De nijvere iguur die de meren werkelijk geteld heeft
kwam tot niet minder dan 187.888. Het woord duizend suggereert hier: ‘we hebben
tot duizend geteld en zijn toen maar opgehouden’. Het gebruik van duizend strekt
zich overigens niet alleen uit tot dingen die objectief waarneembaar zijn. Met kapitein
Haddock roepen we duizend bommen en granaten!, maar we staan ook duizend
angsten uit of sterven duizend doden.
Is duizend nu hét getal waarmee we een onafzienbare hoeveelheid benoemen?
Nee, ook honderd kan die betekenis hebben: ‘Dat gebeurt in geen honderd jaar.’
‘Dat heb ik al honderd keer gezegd.’ In dit rijtje hoort ook de uitdrukking in het
honderd lopen thuis. Honderd duidde hier oorspronkelijk een mensenmenigte aan;
later kreeg in het honderd de betekenis ‘op goed geluk, lukraak’, en ten slotte de
betekenis ‘ordeloos, chaotisch’.
Min of meer in het verlengde van het begrip ‘heel veel’, zoals dat door de
getalsnamen honderd en duizend wordt uitgedrukt, ligt een ander symbool: dat van
de volmaaktheid of alomvattendheid. Hoewel we misschien anders zouden
verwachten wordt het begrip alomvattendheid niet uitgedrukt door een hoog getal
als duizend of honderd, maar door het bescheiden getal zeven. In uitdrukkingen als
in zeven talen zwijgen en de zeven zeeën is zeven synoniem met alle. Naast in
zeven talen zwijgen hebben we trouwens de variant in alle talen zwijgen.
Alomvattendheid wordt ook uitgedrukt door de uitdrukking op zijn zeven gemakken
(‘op zijn dooie gemak’) en het Vlaamse gezegde met zeven haasten, dat het
omgekeerde uitdrukt.

Verschillen in ouderdom
De woordenschat is te vergelijken met het bodemarchief. Zoals de archeoloog door
te graven de opeenvolgende bodemlagen in kaart brengt, stelt de lexicograaf de
ouderdom van woorden en uitdrukkingen vast. Zoals we zagen zijn de getalsnamen
miljoen en miljard veel jonger dan duizend, ze vormen de bovenste ‘bodemlaag’ als
het om getals-
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namen gaat. Maar hoe zit het met honderd en duizend? Behoren die tot dezelfde
ouderdomslaag?
Slaan we de etymologische woordenboeken erop na, dan blijkt dat honderd veel
ouder is dan duizend. Beide woorden hebben verwanten in de andere Germaanse
talen: hundert, hundred enz. Dat betekent dat ze al bestonden in de tijd dat er nog
één Germaanse oertaal bestond, dus rond het begin van onze jaartelling. Vergelijken
we de twee woorden echter met hun pendanten in niet-Germaanse talen, dan wordt
een verschil zichtbaar. Honderd heeft verwanten buiten het Germaanse gebied, het
is bijvoorbeeld verwant met het Latijnse centum. Misschien valt de verwantschap
niet meteen op, maar ze wordt iets duidelijker als je weet dat het Latijnse woord
oorspronkelijk met een k werd uitgesproken. Deze k zien we in het Germaans in
een ‘afgezwakte’ vorm terug als een h. Honderd moet dus dateren uit de tijd dat er
nog één Indo-Germaanse oertaal was: dat was, laten we aan de veilige kant blijven,
tot 3.000 jaar voor Christus.
Duizend heeft géén verwanten buiten het Germaanse gebied en kan dus pas zijn
ontstaan nadat een Germaanse oertaal zich had afgesplitst van de Indo-Germaanse
oertaal. Maar er is nóg een reden om aan te nemen dat duizend jonger is dan
honderd. Volgens F. de Tollenaere (Etymologisch woordenboek, 21e dr., 2000) is
duizend zelfs een regelrechte afleiding van honderd. De etymoloog acht het goed
mogelijk dat duizend een combinatie was van een versterkend voorvoegsel thus
(waarvan de th moet hebben geklonken als in het Engelse thus) en chund (uispraak:
goend), een voorloper van honderd; thus-chund betekende dan ‘een dikke honderd’.

Inflatie
De woordenschat is dus klein begonnen. Er waren voor huidige begrippen nog maar
weinig getalsnamen. Als je in de verre prehistorie, duizenden jaren voor de jaartelling,
met een getalsnaam wilde aangeven dat iets ‘erg veel’ was, was honderd
waarschijnlijk de enige mogelijkheid. Pas veel later kwamen daar druppelgewijs de
‘hogere’ getalsnamen bij, om te beginnen duizend, en van die hogere getallen moet
dankbaar gebruik zijn gemaakt. ‘Erg veel’ is in veel situaties een emotioneel geladen
begrip, en de geschiedenis leert dat woorden met een hevige gevoelslading bij
uitstek vatbaar zijn voor taalinflatie. Dit valt goed te illustreren met een verschijnsel
dat we op dit moment meemaken. Turbowoorden met het voorvoegsel mega
(megaformaat, megahit, megatop; mega = miljoen) krijgen sinds kort concurrentie
van het voorvoegsel giga (gigaformaat, gigahit enz.); giga betekent ‘miljard’. Net
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zo zullen onze voorouders de aandrang hebben gevoeld om, naast honderd, ook
het heftiger woord duizend te gebruiken voor een niet nader te bepalen grote
hoeveelheid. Dat het inderdaad zo gegaan moet zijn zien we aan de geschiedenis
van de namen voor de duizendpoot, een beestje dat in werkelijkheid minder dan
200 pootjes telt. Aanvankelijk heette het dier dan ook een honderdvoet; onder deze
naam staat het geboekstaafd bij de 16e-eeuwse lexicograaf Kiliaan. In 1770 sloeg
de inflatie toe en kreeg het dier de naam duizendbeen. De huidige naam duizendpoot
dateert uit 1881.
Het verschijnsel van de woordinflatie, vele eeuwen geleden begonnen bij honderd,
heeft intussen allerminst halt gehouden bij duizend. Integendeel, de ontwikkeling
ging onstuimig door. Er kwamen verschillende opvolgers, om te beginnen duizend
en één. Deze uitdrukking voor ‘heel veel’ belichaamde een paradox: ze drukt niet
alleen onmetelijkheid uit, maar ook precisie. De uitdrukking was van oosterse
oorsprong en werd in het westen bekend door de verhalenverzameling De
vertellingen van 1001 nacht, waarvan het oudst bekende handschrift uit de vijftiende
eeuw dateert. Het werkelijke aantal verhalen daarin bedraagt 271. De schrijver van
de vertellingen was overigens niet de bedenker van de uitdrukking, want die bestond
al langer; in het Arabisch betekende de uitdrukking gewoon ‘veel’. De 1001 Nacht
werd in de achttiende eeuw voor het eerst in het Nederlands vertaald, en in 1871
borduurde Multatuli op de uitdrukking voort met zijn Duizend en eenige hoofdstukken
over specialiteiten . De inhoudsopgave achterin het boek maakt melding van 167
items.
Ook langs een andere weg werd er op de uitdrukking duizend en één
voortgeborduurd: het werd opgehoogd tot duizend en twee - over intertextualiteit
gesproken! De nieuwe uitdrukking komt voor in de titel van Ed van Eeden's boek
Wisecracks, oneliners & wijsheden: 1002 afmakers voor de erudiete conversatie
(1994).
Een andere concurrent van duizend, als symbool van een zeer groot aantal, was
de uitdrukking duizend duizend, die in de zestiende eeuw was ontstaan maar allang
weer uit onze taal verdwenen is. Duizend duizend betekende niet, zoals men zou
kunnen denken, ‘tweeduizend’ of ‘een miljoen’, maar ‘oneindig veel’. Matthijs de
Castelein dichtte in zijn Const van Rhetoriken (1555):
Haer crachten [van Venus, RR] zyn ghebleken in daude croniken An
dusent duust auwers [voorouders].
Ruim een eeuw geleden ten slotte heeft ook miljoen zich aangediend
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als aanduiding voor een niet te bevatten hoeveelheid. Het woord komt als zodanig
voor in de term miljoenpoot. Dit diertje, een onderklasse van de duizendpoten, heeft
minder dan honderd poten en had dus best toegekund met de meer bescheiden
naam honderdpoot of desnoods duizendpoot. Maar ook hier klopt de gang van
zaken met het algemene beeld: miljoenpoot is de jongste in de reeks namen; hij is
pas voor het eerst aangetroffen in 1873 - ná honderdbeen, duizendbeen en
duizendpoot.
En het getal zeven ten slotte, heeft dat nooit aan inflatie bloot gestaan? In beperkte
mate wel. Uit de bijbel weten wij dat we iemand zeventig maal zeven maal moeten
vergeven. Net als zeven is het tienvoud zeventig een heilig getal: inflatie door
vermenigvuldiging. Voor het overige is er maar één ‘krachtiger’ woord dat van tijd
tot tijd de plaats van zeven inneemt, namelijk alle. Zo schreef de VPRO-gids onlangs
dat een bepaald filmpersonage in alle sloten tegelijk liep, in plaats van de
gebruikelijke zeven. Dat zeven niet echt door inflatie is aangetast, is ook wel te
verklaren. Het getal staat symbool voor ‘alle’, en dit begrip is per definitie immuun
voor inflatie.

Verruimd bewustzijn
Ik begon dit artikel met de opmerking dat de ‘bandbreedte’ waarop we in het
alledaagse leven met getallen omgaan, smal is. Toch zou de sterke groei van ons
getalsysteem de suggestie kunnen wekken dat daarin, zeker de laatste vijf eeuwen,
grondig verandering is gekomen. Sinds de zestiende eeuw zijn we vertrouwd met
getalsnamen als miljoen, miljard en hoger, we schrikken niet meer van getallen met
zes of zeven cijfers. En, zoals we hebben gezien, ook de bovengrens van wat we
in het dagelijks bestaan kunnen bevatten lijkt fors te zijn opgeschoven, als we afgaan
op de getallensymboliek. Maar hebben we de grote getallen ook echt ingelijfd in de
dagelijkse werkelijkheid? Kunnen we ons er nog iets bij voorstellen? Is ons
getalsmatig bevattingsvermogen groter geworden? Het gemak waarmee de
honderdvoet plaats heeft gemaakt voor de duizendpoot - zonder dat het aantal
pootjes meegroeide - maakt duidelijk dat die hoge getallen, wanneer ze een grote,
niet nader te benoemen hoeveelheid aanduiden, vooral aan een emotionele behoefte
beantwoorden. We zijn ze niet gaan gebruiken omdat we in grotere aantallen zijn
gaan denken. En dat sluit aan op de bevindingen van de psychologie. Mensen die
een kort moment een verzameling voorwerpen te zien kregen met de opdracht er
zoveel mogelijk van te onthouden, bleken er vervolgens maar hooguit zeven te
kunnen noemen. Zeven, een omineus getal. Waarvan was dat ook alweer het
symbool?
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Tom Petsinis
Het laatste priemgetal
Het is niet ondenkbaar dat de roerige puberteit, waarin je zo plotseling beland was,
je zou hebben meegesleurd en vermorzeld als je niet het lijvige wiskundeboek had
gehad, dat bescherming bood tegen de bullebakken op het schoolplein en houvast
gaf in de chaos die jou omringde. Al een paar dagen na deze duizelingwekkende
verandering was het zo duidelijk als de roerloze schaduw van gespreide vingers op
een wit vel papier dat je de emotionele noch de intellectuele kracht had om deze
nieuwe situatie het hoofd te bieden. Tot dan toe was je onopvallend meegedreven
op de kalme stroming van de kindertijd: verlegen, stiller dan de meeste anderen,
met een afwerende glimlach die verkrampte zodra iemand je aansprak en donkere
wimpers die fladderden als mussen wanneer je neergeslagen ogen het waagden
om contact te maken met die van een volwassene.
Schoolrapporten uit die tijd vermeldden dat je meer vragen moest stellen en meer
betrokken moest zijn bij de klassikale activiteiten, maar dat je naar tevredenheid
presteerde, al waren lezen en schrijven wellicht voor verbetering vatbaar. Rekenen
ging goed: de tafels beheerste je als eerste van de klas en de vier bewerkingen had
je met verbazingwekkend gemak onder de knie gekregen. (In feite, en niemand wist
dat omdat niemand er ooit naar vroeg, kende je alle tafels tot en met negenentwintig
maal negenentwintig uit je hoofd en dreunde die graag voor jezelf op.) Je ouders
kregen het advies minder tijd aan rekenen en meer tijd aan andere vakken te
besteden. Over de rapporten maakten zij zich overigens niet erg ongerust en wat
hun hulp bij het rekenen betreft: ze hadden het te druk met hun werk en de planning
van hun carrière om toezicht te houden op je schoolwerk. Hoe dan ook, ze schreven
je matige presteren toe aan onrijpheid en dachten zeker te weten dat je te zijner tijd
tot wasdom zou komen, en zo niet dan zou het probleem worden opgelost met de
aanstelling van een privédocent.
Tegen het einde van het eerste jaar op de middelbare school waren je cijfers voor
alle vakken behalve wiskunde zo slecht geworden, dat je ouders werd verzocht de
situatie op school te komen bespreken. De klassenleraar schreef het gebrek aan
vooruitgang toe aan je wereld-
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vreemdheid en buitengewone zwijgzaamheid en suggereerde dat een gesprek met
een kinderpsycholoog enig licht op de zaak zou kunnen werpen. Toen de
wiskundeleraar uitweidde over je aanleg voor dit vak, vertelde hij dat je hem
verscheidene malen had verrast door lange vermenigvuldigingen en delingen op te
lossen zonder pen en papier. Eerst had hij je een uitbrander gegeven, omdat hij
dacht dat je stiekem een rekenmachine gebruikte, maar toen je ook staande naast
zijn tafel enkele sommen foutloos oploste, drong het vrij snel tot hem door dat je
een speciale gave had.
Een volslagen verrassing was jouw wereldvreemdheid voor je ouders overigens
niet. Ze hadden zich al zorgen gemaakt over het feit dat je zo weinig met hen praatte,
nauwelijks zin had om met vrienden op te trekken en veel tijd in je kamer doorbracht,
ogenschijnlijk zonder iets te doen. Telkens wanneer zij dit ter sprake brachten had
je eenvoudigweg je schouders opgehaald en, kijkend naar de mozaïekvloer in de
woonkamer, gestameld dat je een nieuwe wereld had ontdekt, een oord bevolkt
door getallen.
Diezelfde middag nog riepen ze je naar beneden en moest je tussen hen in aan
tafel gaan zitten. In het granieten tafelblad, dat onder je platte, naar buiten staande
palmen koud aanvoelde, zag jij de reflectie van je gezicht in de driehoek waarvan
je duimen en wijsvingers de zijden vormden. Ze vroegen wat je die morgen in je
kamer had zitten doen. Je spiegelbeeld antwoordde dat je 153 had ontmoet en
gesproken, en dat je vernomen had dat het de som van 1 tot de derdemacht, 5 tot
de derdemacht en 3 tot de derdemacht was. Je moeder schrok, al begreep je niet
waarom, sprong op van haar stoel, rommelde in haar handtas en haalde ritselend
een papiertje tevoorschijn met het telefoonnummer van de psycholoog die de school
had aangeraden.
Een week later, na een aantal sessies en een hele rits tests, onder andere een
paar om je bedrevenheid in wiskunde te meten, werd geconstateerd dat je de
klassieke symptomen vertoonde van een milde vorm van high-functioning autisme.
Je ouders kregen te horen dat je aanleg voor wiskunde volledig in het beeld paste
van een afwijking die kenmerkend was voor de idiot savant - een type autist met
een opmerkelijke begaafdheid op het terrein van bijvoorbeeld de muziek of de
wiskunde.
Bij je ouders sloeg deze diagnose natuurlijk in als een bom. Ze hadden al hun
hoop gevestigd op jou, hun enig kind, en nu werden ze plotseling geconfronteerd
met het feit dat je nooit hersenchirurg zou worden en dat zelfs de middelbare school
misschien te hoog gegrepen zou zijn. De psycholoog stelde hen gerust, er waren
immers speciale methoden om je ontwikkeling te stimuleren en uiteindelijk zou het
je zelfs
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kunnen lukken van nut te zijn voor de samenleving en je daarin thuis te voelen, en
ondertussen telde jij in een oogwenk de letters op de ruggen van de boeken op zijn
bureau terwijl het door je heen ging dat je al een thuishaven gevonden had: de
getallen.
Toen je na de evaluatie thuiskwam zag je de donkere wolk die zich boven je
ouders genesteld had, hoorde je hoe ze elkaar fluisterend beschuldigingen toebeten
en speet het je dat ze zichzelf als mislukkelingen zagen, en je vond het jammer dat
je niet met hen kon praten zoals je met je getallen praatte, want dan zouden ze
direct hebben gezien dat je gelukkig was, terwijl hun verdriet nu voortkwam uit
kortzichtigheid. Maar praten was niet bepaald je sterkste kant, nooit geweest
trouwens, en nu je je ouders de hand wilde reiken en hen in deze zware tijd wilde
troosten, kon je slechts naar je schoenveters staren, gestrikt in een dubbele knoop
die je deed denken aan oneindigheid.
De speciale lesprogramma's en sturing van de leraren ten spijt worstelde jij je
onsystematisch werkend en chagrijnig door de middelbare school, althans tot de
puberteit, toen je op de plotselinge veranderingen reageerde met de weigering nog
langer naar school te gaan. De getallen slokten je op en je zag er geen heil meer
in om voor iets anders de deur uit te gaan. Elke morgen was weer een gevecht,
ouders die je naar de mond praatten, aanspoorden en intimideerden, doch alles
tevergeefs. Uiteindelijk, vermoedelijk omdat ze beseften dat hun voortdurende
pressie je weinig goed deed, accepteerden ze dat je van school ging, ongetwijfeld
in de hoop je het thuis snel saai zou gaan vinden.
Weken, maanden gingen voorbij, maar uit niets bleek dat je het naar vond om
alleen thuis te zijn; je ouders sloeg de angst om het hart en eens te meer probeerden
ze je te bewegen naar school te gaan. De sfeer in huis was zo gespannen dat het
beslist tot heftige scènes was gekomen als je vader niet opeens had ingezien,
eigenlijk min of meer toevallig, hoe goed je in feite in wiskunde was. Hij was eigenaar
van een reclamebureau dat sportmensen promootte en besefte, toen hij de situatie
nog eens overpeinsde, dat jouw gave een product was waaruit hij een slaatje kon
slaan. Hij zou je aanprijzen als een menselijke rekenmachine, radio- en tv-optredens
regelen, tournees door het land organiseren en op die manier van de nood een
deugd maken.
Je wilde hen niet opnieuw teleurstellen en ging, ondanks je verlegenheid, akkoord
met zijn voorstel. Maar wat was eigenlijk de bedoeling? Hoe zou je talent gebruikt
worden? Je was inmiddels al tot de ontdekking gekomen dat je een bepaalde band
had met priemgetallen. Die bezaten een zuiverheid, een gaafheid die samengestelde
getallen ontbeerden en je zag in één oogopslag of een veelcijferig getal al dan niet
priem was. Hoe kon dat? Door je intuïtie? Een zesde zintuig? Nee.
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Voor jou waren getallen entiteiten, net als sterren, en zoals met een spectroscoop
de chemische samenstelling van verre sterren kon worden bepaald, kon jij de
wezenlijke aard van getallen doorgronden en priemgetallen onderscheiden van
niet-priemgetallen.
Je eerste optreden was voor de radio: een wetenschapsprogramma, rechtstreeks
uitgezonden. Als opwarmertje legde de presentator je een paar problemen voor
waarvan de oplossingen in een flits tot je kwamen, al antwoordde je stamelend en
struikelend over half ingeslikte woorden. Vervolgens werd er verbinding gemaakt
met luisteraars die vragen mochten stellen, en ook die gaf je steeds het juiste
antwoord, al zaten er een paar sceptici tussen die bewezen wilden zien dat je niet
via een oortelefoontje in contact stond met een computer. Maar toen je op toneel
en tv verscheen en mensen uit het publiek mochten controleren of je verborgen
apparatuur droeg, werd deze sceptici het zwijgen opgelegd. De vraag naar jou, het
rekenwonder, nam evenredig toe aan je reputatie, en niet alleen in de media maar
ook op scholen en universiteiten. Je vader, die optrad als jouw manager, had voor
elk optreden een goede beloning in de wacht kunnen slepen. Hij opperde zelfs om
je tegen een computer te laten spelen, zoals grootschaakmeesters deden, waarbij
de winnaar al het prijzengeld zou mogen opstrijken.
De televisieproducenten gingen gretig in op het voorstel; een paar weken later
hadden ze goede sponsors gevonden, waren er talloze advertenties verschenen
en werd het programma op een aantrekkelijk tijdstip gepresenteerd. De opzet was
eenvoudig: jij en een wiskundige achter een computer kregen dezelfde vraagstukken
voorgeschoteld en degene die met de meeste juiste antwoorden op de proppen
kwam, werd uitgeroepen tot winnaar. Deze wedstrijd bleek aan te slaan bij het
publiek, vooral bij kinderen tussen de tien en vijftien jaar (marktonderzoekers hadden
geen verklaring voor deze verrassende cijfers), en deed je reputatie goed. In kranten
en tijdschriften werd er veel over je geschreven en je werd (altijd in gezelschap van
je vader, jouw woordvoerder) geïnterviewd door wiskundeprofessoren die in jou de
ene keer het levende bewijs zagen van een klassieke wiskundige idee, de opvatting
dat getallen entiteiten zijn die onafhankelijk van het menselijk denken bestaan, en
de andere keer een argument voor het intuïtionisme, waarin getallen slechts entiteiten
zijn voor zover hun bestaan in een eindig aantal stappen kan worden bewezen.
Na een ontmoeting met een professor die meer in de klassieke richting dacht,
een man met een eigen leerstoel aan een van de meest prestigieuze universiteiten
in het land, nam je carrière een onverwachte wending. Volgens de professor zou
je talent, dat tot dan toe hoofdzakelijk een bron van vermaak was geweest (en hij
was niet zo puristisch
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om te ontkennen dat wiskunde vermakelijk kon zijn), creatiever benut worden als
je je bijvoorbeeld zou verdiepen in de getallenleer en in het bijzonder op de bewijzen
van enkele stellingen en vermoedens aangaande priemgetallen die wiskundigen al
eeuwen voor raadsels stelden. Hij nodigde je uit om lid te worden van zijn vakgroep
en stelde je een functie als zijn onderzoeksassistent in het vooruitzicht. Je vader
was hier natuurlijk tegen. Waarom zou je een lucratieve loopbaan in de showbusiness
opgeven voor een onzekere academische carrière? Maar het aanbod van de
professor, het idee dat je niets anders hoefde te doen dan nadenken over
priemgetallen, begon steeds aantrekkelijker te worden en kreeg jou zodanig in zijn
greep dat je op een morgen in alle rust liet weten niet langer mee te willen werken
aan tv-programma's.
Je vader was verbijsterd, alsof hij zojuist een klap in zijn gezicht had gekregen;
had de grootste moeite om de teleurstelling te onderdrukken die in hem opwelde
en zijn oren rood kleurde, en smeekte je om er nog een nachtje over te slapen. Het
was geen kinderspel: er was een hele organisatie mee gemoeid. De sponsors
hadden er geld in gestoken en er stonden reputaties en banen op het spel. Bovendien
had je wat inkomsten betreft nauwelijks het topje van de ijsberg getoucheerd. Over
een paar jaar zou je genoeg hebben verdiend om de rest van je leven te rentenieren.
En dan, als je financieel onafhankelijk was, zou je je kunnen wijden aan je
academische ambitie.
Je glimlachte naar de strik in je veters, want opeens drong het tot je door dat die
een uitdrukking was van de samenwerking van twee handen, de ultieme
samenwerking misschien, ultiemer dan wanneer ze een instrument bespeelden,
hun samenkomst getuigde van grote intimiteit en de ingewikkelde knoop was een
uiting van hun verbond. Je vader zag dat hij voor dovemansoren sprak en
schreeuwde dat je naar hem moest luisteren, dat hij je niet zou steunen als je zo'n
domme zet zou doen. Je wilde hem uitleggen dat je in feite weinig keus had: je
handelde in opdracht van de priemgetallen, fungeerde als het ware als hun medium,
als een spreekbuis tussen het hemelse rijk der getallen en hun aardse tegenhangers.
Maar ook nu kon je voor deze plotseling bewustwording de woorden niet vinden (en
als je dat wel gelukt was, zou hij ze dan begrepen hebben?), dus ging je kalm van
tafel om je koffer te pakken.
Je moeder droogde met een gerafeld papieren zakdoekje haar tranen, gaf je
vader vanwege zijn harteloosheid een veeg uit de pan en smeekte jou om thuis te
blijven. Op dat moment vroeg je vader zich misschien nog af of je de daad bij het
woord zou voegen, maar toen hij een ogenblik later zijn reiskoffer, waarvan de
diagonaal vallende schaduw net zijn schoenen raakte, gepakt en wel klaar zag
staan, kwam hij op zijn
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woorden terug. Hij hield van je, ze hielden allebei van je, en als dat niet altijd duidelijk
was geweest kwam dat doordat ze te veel hun best hadden gedaan om je gelukkig
te maken. Terwijl hun diepste gevoelens heen en weer gingen over de tafel, die al
gedekt was voor het middageten, schikte jij de drie messen in een gelijkzijdige
driehoek en pakte vervolgens de drie vorken erbij om een driezijdige piramide te
maken. Je vader had inmiddels moeders handen gepakt, die nog rood waren van
de afwas, en vroeg je om vergiffenis voor zijn schaamteloze bemoeizucht.
Je hoorde en begreep hun geklaag, werd geraakt door hun verkrampte gezichten
wanneer je zo nu en dan je ogen opsloeg, voelde de ouderlijke liefde, maar bleef
toch onbewogen, en niet uit wrok of omdat je ze, juist nu ze kwetsbaar waren, pijn
wilde doen. (Wat vreemd was, want thuis, op het schoolplein en tegenover de leraren
was je altijd onderdanig geweest en nu had je opeens, voor het eerst in je leven,
de overhand; maar dit gevoel was van korte duur, beklijfde niet, alsof zulke dingen
in jou geen wortel konden schieten.) Nee, je hield van ze, je zou ze nooit pijn kunnen
doen, maar zelfs nu ze tegen je praatten werd je weggezogen door een grotere
liefde, door de onweerstaanbare roep van de priemgetallen. Je hele leven was je
als een vis op het droge geweest: je bewustzijn, dat duidelijk anders was, wellicht
ongeschikt om het in deze wereld uit te houden en niet afgestemd op de bevrediging
van je behoeften, was eindelijk in zijn element. In de wereld der materie had het
trappend, slaand en kronkelend het hoofd boven water kunnen houden, maar nu
bleef het moeiteloos drijven, zonder angst om uitgelachen te worden, zonder zich
druk te maken om zijn voortbestaan, was het eindelijk vrij in het rijk der priemgetallen.
De professor had je verwacht en begroette je met oprechte hartelijkheid. Het was
hem gelukt een beurs in de wacht te slepen waarmee jouw assistentschap
gefinancierd kon worden en hij zag er dan ook op toe dat je een goede kamer kreeg
in een van de studentenhuizen op de campus en stelde voor om morgen het
onderzoek uitvoerig te bespreken. Toen je even later in de kleine kamer met uitzicht
op de atletiekbaan naar de hardlopers keek die hun rondjes draaiden, voelde je je
plotseling bedreigd door de vreemde omgeving, door deze kamer, die in de loop
der jaren door vele anderen bewoond was geweest. Je kamer thuis was alleen door
jou bewoond geweest, je ouders hadden het huis vlak voor je geboorte laten bouwen.
Daar had je de wereld altijd kunnen laten voor wat ze was, daar voelde jij je het
veiligst en het meest op je gemak; je vingerafdrukken zaten overal en je adem, die
op winterochtenden condenseerde op de ramen, had kleine, traanvormige vlekken
achtergelaten op de muur onder de vensterbank. Maar hier, op deze
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vreemde plek, raakte je op drift, voelde je hoe je onderuitgleed, en de paniek sloeg
toe. Je stond op het punt je koffer te grijpen en er vandoor te gaan toen in de
nabijgelegen toren een klok ging luiden. Je voelde het in lijf en leden beieren, op
een beter moment had het niet kunnen komen: je telde hardop mee, sprak elk getal
zwaar en langzaam uit alsof het een gebed was en je stem versmolt met de echo's,
die de lucht deden beven en een lichte trilling door de kamer stuurden. Je voelde
dat je een rimpelende cirkel werd binnengetrokken, dat je werd gedoopt in de geest
van het getal, dat je veranderde in zijn materie. Elke galm was luider dan de vorige,
omvatte alle voorgaande, en bij de elfde en tevens laatste galm losten de zandstenen
blokken van de omringende gebouwen op in het krachtige crescendo en was je
veilig, aan alle kanten omgeven door de omhelzing van dat priemgetal.
Een dag later zat je in de met boeken bezaaide kamer van de professor. Keer op
keer knoopte en ontwarde je een stuk touw dat vastgezeten had aan een tak en dat
je had meegenomen. Terwijl de professor achterover leunend monotoon over
priemgetallen sprak ging er een schok door je heen, het leek of je dit eerder gehoord
had, in een droom misschien, en al waren het niet exact dezelfde woorden geweest,
ze klonken in elk geval door in de dingen die hij nu zei. Hij had het over het
vermoeden van Goldbach: elk even getal groter dan twee is de som van twee
priemgetallen. Het was vrij eenvoudig om dit voor een gegeven getal te controleren
en op grond van exhaustie leek het resultaat vanzelfsprekend, maar dat betekende
niet dat er sprake was van een wiskundig bewijs, daar was meer voor nodig dan de
intuïtieve aanname van een waarheid, een dergelijk bewijs diende uit te stijgen
boven het afzonderlijke en betrekking te hebben op het algemene, en pas dan werd
het abstract, moest er hersengymnastiek worden beoefend die niet iedereen
beheerste. In meer dan tweehonderdvijftig jaar was het niet één wiskundige gelukt
om het vermoeden te bewijzen. Faam en enig fortuin (van tijd tot tijd werd er een
flinke prijs op het hoofd van het voortvluchtige bewijs gezet) waren weggelegd voor
degene die het bewijs zou opsporen.
Van alle aspecten van priemgetallen die de professor onder jouw aandacht bracht
(van sommige was jij je al vaag bewust geweest, zodat het nu voelde alsof je een
déjà vu had) waren er twee van bijzonder belang: het feit dat er geen formule was
ontdekt om priemgetallen te berekenen, en de vraag of er een laatste priemgetal
bestond. Zowel in de logica als in het intuïtionisme zou het bestaan van een laatste
priemgetal worden ontkend, al was het een bekend gegeven dat tussen bijvoorbeeld
2 en 1.000.000 meer priemgetallen voorkomen dan tussen 1.000.000 en 2.000.000.
In het verlengde daarvan ligt de bewering dat als de twee
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getallen oneindig groot worden de frequentie van priemgetallen tussen die twee
getallen uiteindelijk 1 moet benaderen, wat dan het laatste priemgetal zou zijn.
Wanneer iemand het bestaan van een laatste priemgetal zou kunnen aantonen,
was dat een prestatie om u tegen te zeggen. De professor vertelde dat dit probleem
werd aangepakt door computers: een machine die een miljard delingen per seconden
kon uitvoeren, zou ongeveer een miljoen jaar bezig zijn om een getal met vijftig
cijfers te controleren.
Je dacht hier even over na en kwam tot de slotsom dat het idee van een laatste
priemgetal aantrekkelijker was dan het vermoeden van Goldbach. Misschien omdat
het laatste met even getallen te maken had, waarvoor je nooit zoveel affiniteit had
gevoeld als voor de oneven getallen, want alle priemgetallen behalve twee waren
tenslotte oneven. Ooit had je ergens gelezen:
Even getallen
zijn door mensen gemaakt;
Oneven getallen
Zijn door Gods hand geraakt.

Dat 2 tot de priemgetallen behoorde, zat je lange tijd dwars. Het was niet alleen
anders in fysieke zin (want zo zag je getallen ook), maar vond zichzelf bovendien
een vreemde eend in de bijt. Je had met dit getal te doen, alsof het een kind was
dat moederziel alleen tussen de andere kinderen op het schoolplein stond. Wat had
het daar te zoeken? Welk doel diende het? Elders zou het veel gelukkiger zijn. Het
was daar tenslotte slechts op grond van een verbale definitie van priemgetallen:
getallen die alleen deelbaar zijn door zichzelf en door één. Maar je begreep dat het
karakter van een priemgetal vooral werd bepaald door zijn onevenheid, dat dit
wezenlijker was dan de menselijke idee van deelbaarheid. Kon je het leed dat dit
getal was aangedaan op de een of andere manier goedmaken? Misschien zou je
de mensen ervan kunnen overtuigen dat het een pseudo-priemgetal was, dat het
wel het uiterlijk maar niet het innerlijk van een priemgetal had.
Je liet je niet ontmoedigen door de onmetelijkheid van de uitdaging en aanvaardde
de zoektocht naar het laatste priemgetal. Computers berekenden priemgetallen met
behulp van exhaustieve deling, maar jij bracht jezelf in een soort trance, een toestand
waarin priemgetallen net zo echt waren als de mensen en voorwerpen in de stoffelijke
wereld. Je zag in een oogopslag of een veelcijferig getal priem was, alsof één blik
genoeg was om een band te vestigen die zijn priem-zijn onthulde. Het was, anders
bezien, een kortere manier om de deelbaarheid door elf te
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testen: trek het laatste cijfer van de voorgaande af en herhaal dit voor het afgenomen
getal tot het resultaat nul of niet-nul is. Als het resultaat nul is, is het betreffende
getal deelbaar door elf. Zo werd met rekenkundige bewerkingen een band gevestigd
tussen het getal en de onderzoeker, en op vergelijkbare wijze wist jij een band te
vestigen die een getal van zijn cijfers ontdeed en tot zijn essentie terugbracht. Maar
wat hield die band eigenlijk in? Was hij zuiver rekenkundig, of spiritueel? Een
verbondenheid in de geestesmaterie van God misschien?
Maanden verstreken (in het rijk der priemgetallen heerste een zekere tijdloosheid)
en je raakte volledig in de ban van je zoektocht, verzonk in een geestelijke activiteit
die een ander op de gedachte zou kunnen brengen dat je dagdroomde of in de
leegte staarde, waarbij het nauwelijks waarneembare knikken van je hoofd het enige
teken van leven was. Je kwam je kamer haast niet meer uit en als de professor, die
steeds jouw bevindingen kwam bespreken, niet voor wat voedsel had gezorgd, zou
je geen hap meer gegeten hebben. Hij vertrok altijd met een lange lijst priemgetallen
die hij door een computernetwerk liet lopen en keerde de volgende dag terug met
een bevestiging van jouw resultaten. Het laatste priemgetal bestaat, zei je, al sprak
je in die tijd nog zelden. Je voelde zijn aanwezigheid in de laatste priemgetallen die
je gevonden had. Hij was onder de indruk van zowel de diepgang als de
nauwkeurigheid van je werk, al zei hij nadrukkelijk dat zelfs de snelste computers
jouw laatste resultaten niet meer aankonden en als jij een priemgetal zou vinden
dat naar jouw idee de laatste was, zou dat alleen worden geaccepteerd op grond
van een bewijs of een geloofwaardig argument.
Terwijl de priemgetallen schaarser werden voerde jouw zoektocht je steeds verder
van de wereld. Spoedig zou de taal geen betekenis meer hebben en ontmoette je
de professor in stilte, met als enige vorm van communicatie een roze velletje met
getallen die elke keer als hij kwam in aantal waren afgenomen.
Op een mooie morgen, zes maanden nadat je uit huis was gegaan, kwamen je
ouders langs, en ze smeekten je om met hen mee terug te gaan. Je moeder stortte
in en barstte in tranen uit, niet alleen omdat je zo mager geworden was, maar ook
omdat je nauwelijks reageerde op hun aanwezigheid. Je had met ze te doen, al kon
je niet langer de woorden vinden om je gevoel over te brengen. Het centrum van
jouw zwaartekracht en bestaan was verschoven van woorden naar getallen, de
woorden en jij werden gescheiden door een oneindige afstand, door een stilte zoals
die bestaat tussen twee volkomen verschillende talen.
Er kwam geen woord uit je mond en je vader vloog woedend op en verweet de
professor jou in deze toestand te hebben gebracht. Hij on-
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dermijnde je gezondheid om er zelf beter van te worden. Hij dreigde met de politie,
zou hem wegens nalatigheid voor de rechter slepen en ervoor zorgen dat je
terugkwam op de plek waar je hoorde, in een liefdevol gezin. Geprikkeld, misschien
door de dreigementen van je vader, misschien door de tranen van je moeder, die
glinsterden in het licht dat schuin de kamer binnenviel, lukte het je om een angstige
kreet uit te slaan: Nee. Gevolgd door: Ik ben er bijna. Ik ben er bijna. Je lichaam
schokte, je gezicht vertrok en het geluid dat uit je mond kwam leek meer op het
janken van een gewond dier dan op een menselijke schreeuw. Ze schrokken,
probeerden je te kalmeren, kusten en streelden je en beloofden dat je je werk mocht
afmaken, maar morgen zouden ze terugkomen, en alle dagen erna, met je favoriete
eten, tot je weer net zo gezond was als eerst.
Kon je ze maar duidelijk maken dat jouw welzijn nauw verbonden was aan de
ontdekking van het laatste priemgetal. Het was inmiddels tot je doorgedrongen dat
het getal je had weggezogen uit de tijd van je geboorte, misschien zelfs uit de tijd
van vóór je geboorte, want wie weet bestond er een verband tussen genen en gevoel
voor priemgetallen. Wanneer je het doorgrond had, ja, dan zou je het leven in zijn
volle glorie ervaren, dan zou je terugkeren naar het emotionele middelpunt van je
familie en naar de taal der mensen. Maar tot dan zou er een kloof bestaan tussen
jou en de anderen, zou je door talloze priemgetallen van hen gescheiden worden.
Je ouders kwamen met eten en probeerden je zover te krijgen een hap te nemen,
doch zonder resultaat, al nam je zo nu en dan een appel aan, die je in je la bewaarde
tot hij verrotte, beschimmeld raakte en gronderig werd. Deze geur, subtieler nog
dan een gedachte, was je enige band met de stoffelijke wereld, het smalle pad
waarlangs je terug zou keren met het priemgetal.
VERTALING: HENK MOERDIJK
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Bālavat
Over de grenzen van het getal en de ‘rest’-wiskunde
Als men erkent dat elke willekeurige afmeting, zelfs wanneer die differentiale grootte
bezit, deelbaar is door 2 en meer, dan glijden eerst de pragmatische en later de
theoretische toepassing, maar beide onvermijdelijk, heel snel uit naar hun einde.

1:2 = 0,5:2 = 0,25:2 = 0,125 - -0
Al na zevenendertig halveringen vertoont een gewone rekenmachine op zijn
scherm elf nullen achter de komma voor ze op een definitieve nul springt, die klip
en klaar zegt: ‘Verder gaat het niet’.

Hier begint de ideële voorstelling van de halvering, wanneer men die niet overdraagt
aan een computer, die zoals men weet tot tigmiljoenste delingen in staat is, maar
die zonder twijfel alleen al vanwege de tijd niet in staat is de tot in het oneindige
wijkende grootte te blijven volgen. Het vergaat de geperfectioneerde machine van
de computer niet anders dan de rekenmachine: ergens raken beide ooit aan hun
grenzen.
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Bij de computer is alleen het beeldscherm wat groter dan het display van de
rekenmachine; het resultaat is hetzelfde.
Maar niet voor de geest. Hij weet dat het de computer precies zo vergaat als de
rekenmachine. Als dat nu inderdaad het geval is, zou men zich voor kunnen stellen
dat er in een nabije of verre toekomst nog krachtiger machines zijn dan die we nu
kennen. Zelfs als er ooit een computer zou bestaan die tot het tigvoudige in staat
is van wat de huidige machines presteren en als we in staat waren de tijdfactor van
de berekeningsduur op een futuristische manier onder controle te krijgen, zou de
laatste gedeelde grootte toch uiteindelijk nog uit de machine verdwijnen - en zou
dus niet zintuiglijk tastbaar te maken zijn.
Wat we ook doen: het blijft bij het resultaat van de rekenmachine.
Hier vindt de geest een principe:

En toch (dat weten we heimelijk) kan dat niet waar zijn, want we erkennen immers
dat elke willekeurige afmeting, zelfs als die een differentiale grootte bezit, deelbaar
is door 2 en meer. De grootste computer kan, zoals we gezien hebben, niet zijn
eigen grenzen overschrijden en hij is aan kwalitatieve en kwantitatieve grenzen
gebonden.
Het vergaat hem zoals de rekenmachine: die vertoonde na de zevenendertigste
deling van 1 een definitieve 0 op zijn display, hoewel we met de computer hebben
bewezen dat dat niet klopt, want die rekent - zeg: ‘deelt’ - onverdroten en zonder
met de kleine machine rekening te houden, door!
Wanneer op het beeldscherm van een kwantitatief tot in het oneindige reikende
computer een 0 verschijnt, kan dit resultaat evenmin kloppen als dat van de
rekenmachine. Maar waar zijn die getalgroottes gebleven?
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Ze bevinden zich aantoonbaar buiten de machine!
Zo gaat het verder en verder, van de ene machine naar de andere en, zoals
gezegd, zonder acht te slaan op de tijdfactor. Hier - of ook al eerder - begint op zijn
laatst de twijfel aan de door computers gegeven resultaten.
Hier is logische intelligentie nodig. De twijfel aan aantoonbare resultaten wordt
geboren. De filosofie betreedt het wiskundig toneel. Daar staat ze, wel wetend dat
elke waarde, aangezien die bestaat, nooit niet kan bestaan, zelfs wanneer men
haar tot in het oneindige deelt, en zij vraagt zich terecht af: waar zijn de afgescheiden
delen gebleven? Omdat er nog een deel is, moet ook het andere er nog zijn, of
beide zijn geëlimineerd. Maar wat betekent eliminering van het zijnde? Is dat wel
mogelijk?
Zo ja, wie bepaalt dan de grenzen van het delen?
De willekeur? Een bewuste wil?
Een ding is duidelijk: de wiskunde is niet ten einde gedacht.
Waar, bijvoorbeeld, blijft de tweede helft van een gedeelde grootte?
1: 2 = 0,5
Maar zou je niet moeten zeggen:

1: 2 = 0,5 + 0,5?

En:

4: 2 = 2 + 2

Of:

10 - 7 = 3 + 7?

Ziet de toch zo slimme wiskunde de wet van de symmetrie over het hoofd?
Het antagonistisch denken beheerst de mens, en met hem ook het getal.
In de vergelijking klinkt zacht en beschroomd de klok van de juxtapositie. Maar
waarom is niet elke operatie met getallen consequent doortrokken van deze aanzet?
Het getal π is transcendent en irrationeel, zo zegt men, en men beweert het getal
daarom niet geometrisch te kunnen volgen. De eenzijdige logica van Lindemann
kan aan de ene kant, en binnen de door hem aangenomen werkelijkheidsgraad van
het axioma 1 en het euclidische parallellenaxioma kloppen.
Maar waar is de rest van π tot het getal 4? (0,858407347)
Is dit getal zonder betekenis?
Of drukken haar decimalen (transcendent en irrationeel) alleen het ontbrekende
oppervlak van het kwadraat uit de diameter van de cirkel uit?
4 - 3,141592653 = 0,858407347
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Of dat nu nieuw is of niet, doet er niet toe; door de juistheid van de bewering wordt
aangetoond dat de ‘rest’ van een procedure niet zonder betekenis is. In tegendeel:
Men kan uit de rest van een operatie in een soort proef op de som of zelfs direct
concluderen tot het nagestreefde resultaat. Het oppervlak van de cirkel laat zich
bijvoorbeeld ook van buitenaf bepalen.

Maar wat is er met de uit de computer verdwenen breuken van de halveringsreeks
gebeurd? Spoken die ergens ongrijpbaar rond in het oneindige?
Zijn ze er überhaupt nog - verdwenen in de verste verte en de kleinste kleinheid?
Logischerwijs moet men de vraag met ‘ja’ beantwoorden, anders is de uitspraak dat
elke afmeting, eenmaal voorhanden, tot in het oneindige deelbaar is, onwaar.
Zou misschien zowel het een als het ander kloppen?
Ze zijn er nog, de breuken, al zijn ze er ook niet meer.
Dat zou een wiskundige paradox zijn. Als we die toelieten, zou het hele bestaan
in de werkelijkheid van zijn voorhanden-zijn twijfelachtig worden, want wie zegt ons
dat wij, die met betrekking tot het Geheel zeer klein zijn, net als de verdwenen
breuken in vergelijking met hun ongedeelde Geheel, überhaupt nog bestaan?
Overdenkt men echter de bewering dat 1 : 2 niet 0,5 moet zijn, maar als 0,5 + 0,5
gedefinieerd moet worden, dan ontstaat als gevolg van deze nieuwe
beschouwingswijze een absoluut nieuwe visie op de werkelijkheid van een
delingsproces.

Hoe verder gedeeld wordt, des te groter wordt de achterblijvende, maar niet
in de beschouwing betrokken ‘rest’, en wel zodanig dat de grootte uiteindelijk,
gedwongen in de consequentie van een oneindige deling, ‘achter zich’ dermate
aangroeit dat ze weer opduikt in volledige omvang.
Dat laat de volgende bewering toe:
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Delingen vinden slechts in schijn plaats. Ze bezitten geen werkelijkheid.
Daaruit volgt:
Er bestaat slechts een enkele wiskundige grootte. Deze moet noodzakelijkerwijs
onbegrensd zijn, ongeacht of ze als punt, lijn of vlak verschijnt, en eveneens ongeacht
of ze statisch of dynamisch wordt waargenomen.
Dit oeraxioma is onvatbaar, onbenoembaar, maar niettemin voorhanden. Was
het er niet, dan bestond er niets, helemaal niets, niet eens de waarneming dat er
niets bestaat.
Gaat men ervan uit dat alle axiomatische beweringen, zoals we weten, niet
bewezen hoeven te worden omdat ze dat zelf doen, dan zou men de gebruikelijke
euclidische en niet-euclidische beschouwingswijze van de parallellenaxioma's
kunnen laten vallen ten gunste van een algemeen axioma dat beweert en bewijst:
Elke rechte is een kromme. Elke kromme is een rechte.
Hoe dat zo?
Stellen we ons een oneindig grote cirkel voor, zo groot dat elk op de omtrek afgezette
lijnstuk niet als gekromd, maar als recht verschijnt. (Op dezelfde manier gaan we
te werk bij de berekening van het cirkeloppervlak op basis van de oneindige veelhoek,
alleen gebruiken we hier de differentialen.)
Deze oneindig uitgestrekte cirkel zou natuurlijk een omtrek bezitten en de vraag
zou onmiddellijk rijzen naar welke kant die gekromd is, dat wil zeggen: waar de
buitenkant en de binnenkant van de cirkel zijn.
Aangezien, zoals gezegd, de cirkel echter zo groot is dat de vraag
onbeantwoordbaar zou moeten blijven, zou men het er logischerwijs over eens
kunnen worden, dat beide tegelijk mogelijk zijn, en de rechte aanduiden als een
naar beide zijden gekromde lijn, wat er weer voor zou pleiten dat dit geen kromme,
maar een rechte moet zijn, of beide tegelijk of geen van beide.

Daaruit volgt:
1. Niets is met zekerheid en als definitief te beweren
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2. Axioma's zijn denkmodellen, die binnen hun zelf geponeerde beweringen een
begrensde juistheid en werkelijkheid bezitten
3. Elk axioma is vervangbaar door een ‘beter’.
Om nu terug te komen op onze rechte lijn, die twee krommen is en die ons op grond
van dit axiomatische feit, waarvan het tegendeel niet te bewijzen is, in de positie
brengt om de euclidische en de niet-euclidische geometrie met elkaar te verbinden
zonder tegenspraken, laten zich met betrekking tot de parallellenaxioma's ook de
volgende beweringen afleiden:
1. Vastgelegde axioma's scheppen geen werkelijkheid
2. Er bestaat geen 1 als ze niet alles tot in de verste uitgestrektheid omvat
3. Er is geen punt dat niet tegelijk een oneindig vlak is
4. Wiskunde is een begrensde, pragmatische wetenschap zonder
werkelijkheidsaanspraak, omdat ze onderworpen is aan logisch begrensde en
willekeurige vaststellingen, die het transcendent-irrationele slechts met tegenzin
toelaten.
5. ‘Dat betekent echter dat wiskundige uitspraken slechts met betrekking tot de
eraan ten grondslag liggende axioma's waar of onwaar kunnen zijn, er bestaat
geen absolute waarheid van wiskundige uitspraken.’ (citaat uit DUDEN, ‘Rechnen
und Mathematik’, editie 1994, p. 403)
6. Wiskunde is principieel geen natuurwetenschap, maar dient uitsluitend (volgens
het encyclopedische werk van de Franse onderzoekersgroep Bourbaki)
pragmatische doelen.
7. Men moet de wiskunde niet zo ernstig nemen, maar zich opgewekt van haar
bedienen.
Uit: Bālavat, Mathematik. Unorthodoxe Problem lösungen (1997)
VERTALING: PIET MEEUSE
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Battus
Vertellers tellen niet ver
André Gide en Harry Mulisch
Typografen schrijven typisch voor dat je getallen onder de 21 in letters moet schrijven
en getallen boven de twintig met behulp van cijfers. Beide regels gelden natuurlijk
niet. Jaartallen uit de veertigjarige periode rond de geboorte van Christus,
percentages, graden Celsius, voetbaluitslagen, kleine getallen met een decimaal
gedeelte achter de komma, rekensommetjes als 2+2=5, het zijn allemaal getallen
onder de 21, maar je schrijft ze toch met cijfers. Aan de andere kant schrijf je getallen
als 100, 1000, 1000000 meestal op in de letters van de woorden honderd, duizend,
miljoen, al was het maar omdat je zo gauw het aantal nullen niet kunt tellen.
Van het blad dat u in handen heeft, verschijnt nu nummer honderd, of nummer
100. De redactie denkt kennelijk dat 100 een bijzonder getal is. Dat denken
beurshandelaren, oude mensen en kopers van staatsloten ook. De oude mensen
hebben een beetje gelijk: de honderdste verjaardag is een uitzonderlijk feit, even
uitzonderlijk als de 99ste verjaardag of de honderdeneerste. Honderd is een
kwadraat. De leeftijd van het vorige kwadraat - 81 - is niets bijzonders en die van
het volgende kwadraat - 121 - komt te zelden voor.
Maar beurshandelaren, lootjeskopers en tijdschriftredacteuren vergissen zich.
Het getal 100 is minder interessant dan, bijvoorbeeld, de getallen 99 en 101. 99 is
een Kaprekargetal: als je de linkerhelft van zijn kwadraat optelt bij de rechterhelft
(98+01), dan krijg je het oorspronkelijke getal terug. En 101 is het kleinste
echt-palindromische priemgetal. Waarom begon ik de vorige zin met het onnozele
woordje ‘en’? Omdat je de eerste 1 van 101 niet met een hoofdcijfer kan schrijven
- daarmee doemt dan de vraag op: hoe begin ik die zin met een hoofdletter? Moet
ik is met een hoofdletter i schrijven?
Dat wij 100 bijzonder vinden komt doordat zoveel mensen ten onrechte hebben
gedacht dat 100 bijzonder was. Alle bijzonderheden van 100 zijn van culturele aard
en een gevolg van het feit dat veel volken het tientallig stelsel aanhangen. In Irak
zijn 60 en 360 bijzonder omdat ze in Babylonië het zestigtallig stelsel aanhingen nog te zien in uren, minuten, sekonden. In Frankrijk zijn de resten van het 20-tallig
stelsel
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niet alleen in de woorden voor 70, 80 en 90, maar zelfs in de literatuur terug te
vinden, waarin de getallen 20 en 400 vaker in boektitels voorkomen dan 10 en 100:
Vingt ans après (door Beets gekopiëerd), Les 400 Coups (door Malle verfilmd).
Honderd heeft in veel situaties de betekenis: véél. Bij verstoppertje tel je tot
honderd (niet echt, want na tien noem je alleen nog de tientallen) en je eindigt met
‘Honderd. Ik kom!’. Het zou onzin zijn om in de vorige zin twee keer het getal 100
met behulp van drie cijfers op te schrijven. De typografische regel zou moeten zjjn:
als het aantal cijfers in een getal, met uitzondering van de nullen achterin, groter
dan één is, dan mag je dat getal in cijfers opschrijven. Waarom zou je iemand die
19 jaar is ‘negentien jaar oud’ meegeven, terwijl een 23-jarige gewoon ‘23 jaar’ is?
In de literatuur komen grote getallen weinig voor. Als ze voorkomen hebben ze
meestal geen andere betekenis dan: ‘groot getal’ en kan je er dus rustig een paar
cijfers in veranderen. Op de cd van het Woordenboek der Nederlandsche taal vond
ik onder het miljoen citaten uit zes eeuwen Nederlands alleen grote getallen in
wiskundige geschriften, boekhoudingen en laadcijfers van schepen. Stevin berekent
dat een hypotenusa 1118033988 groot moet zijn. In 1766 is er sprake van een schip
met 119200 (dus vier cijfers) peperranken en 144460 (vijf cijfers) vruchten. Xerxes
had in zijn leger 2317620 mannen. In 1618 eindigt een gemeentelijke boekhoudsom
op 323655618 gulden. De diameter van de aardkloot is 6543170 Franse roeden.
Ehrenburg, Jef Last en andere communistisch-realistische schrijvers van tachtig
jaar geleden gebruiken graag grote getallen voor de productie van automobielen,
de storting van basaltblokken en andere opwindende feiten uit het arbeidersleven,
maar verder zijn grote getallen uitzondering in de literatuur.
Twee schrijvers hebben mij met een groot getal een vragend uitroepteken in hun
boek doen zetten.
André Gide schreef op 9 januari 1930 in zijn Dagboek:
‘De laatste tijd overkomen me de vreemdste toevalligheden: bij de bank ga ik een
Amerikaanse cheque wisselen (een betaling van Dinditi in ik weet niet meer welk
tijdschrift). De bankbediende die me 1.264 frank 50 centimes uitbetaalt vraagt mijn
rekeningnummer - 12.645. Dezelfde cijfers in precies dezelfde volgorde. Zo'n
combinatie herhaalt zich niet vaker dan elke duizend jaar, veronderstel ik.’
Het is niet eenvoudig uit te maken om de hoeveel jaar het gebeurt dat iemands
rekeningnummer hetzelfde is als een uitbetaald geldbedrag. Merk op dat Gide de
nul achter de 5 verwaarloost. Als het geldbedrag 12645 frank of 126 frank 45
centimes of 126450 frank was geweest dan

Raster. Jaargang 2002 (nrs. 97-100)

155
had hij precies dezelfde toevalligheid geconstateerd.
Laten we zeggen dat er 50.000 bankrekeningnumnmers zijn - het lage getal 12645
wijst in die richting. En laten we zeggen dat er in een maand 50.000 banktransacties
gebeuren met bedragen tussen de 1 en de 50.000 frank. Dan mag je elke maand
een toevalligheid van het type-Gide verwachten. Als je duizend jaar wacht is het
onmogelijk dat die toevalligheid zich niet duizenden malen heeft voorgedaan.
Kenners van Gide's Journal weten dat die kleine bankscène op een andere plek
nog eens voorkomt omdat men geroddeld had dat de schrijver bij een bank had
voorgedrongen met de woorden ‘Ik ben André Gide’, wat hij, notabene in een
dagboek waarvan toen nog niet vaststond dat het gepubliceerd zou worden, uitvoerig
gaat tegenspreken. De ijdelheid van schrijvers gaat soms zo ver dat de eigen ijdelheid
ontkend wordt. Nog een voorbeeld.
Harry Mulisch vertelt in De Verteller (1970) over het getal 3628799. Ik veroorloofde
mij om in een grijs-kolom de auteur op een klein domheidje te wijzen. Hierop schreef
Mulisch het boek De Verteller verteld (1971) waarin ik moest lezen:
‘“Maar wie, zoals hier gebeurt”, aldus de opgegeten kritikus Grijs met zuur gespitst
mondje, ‘vele pagina's van een boek met rekensommen vult moet niet zo dom zijn
dat grote getal door 159 te delen, want een getal dat niet door 3 deelbaar is kun je
evenmin delen door een getal als 159, dat zelf door 3 deelbaar is’.
Mulisch reageert daarop met een royaal mondje: ‘Als ik gewild had dat Joris een
geniale teller was geworden, dan had ik daar met hulp van geniale vrienden voor
gezorgd, desnoods had ik er Grijs zelf bij gehaald. Maar dat heb ik niet gewild
(althans niet hier, wel in een andere passage), want Joris is niet zo zeer iemand die
kan tellen, maar iemand die zich kan vertellen, zoals hij uitlegt op blz. 91: hij is
miljonair. Grijs niet’.
Wat moest ik daar op antwoorden? Mijn giro-afschrijving opsturen? Mulisch
antwoordde zeven jaar later zelf, in een interview met Max Pam in Vrij Nederland
:
‘Piet Grijs heeft erop gewezen dat De Verteller een domheid bevat. In een
berekening werd eerst door negen gedeeld en dan door drie. Die berekening had
Hein Donner gemaakt, maar die voldoening wilde ik Grijs niet geven, nadat hij dat
stukje had geschreven, waarin hij laat zien dat Donner altijd fout citeert.’
Sinds de romans en interviews van en met Hermans, Kellendonk, Brouwers en
recent Houellebecq weten we dat wat een schrijver in een roman schrijft niet serieus
genomen hoeft te worden, maar dat wat een schrijver in een interview zegt, hem
wel aangerekend mag worden.
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Gide en Mulisch zijn geen domoren. Dat ze van de eerste beginselen van de
waarschijnlijkheidsrekening en van de vermenigvuldiging van natuurlijke getallen
niet op de hoogte zijn, zal niemand ze kwalijk nemen. Maar waarom doen alsof je
die simpele zaken wel kent?
Dit artikel bevat 1264 woorden - is dat even toevallig.
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Martin de Haan
Een moderne Pythagoras: Raymond Queneau en het getal
De wereld is alles wat het getal is. Het getal in kwestie is uiteraard 100, dat wil
zeggen 1 (want 1 + 0 + 0 = 1), dat wil zeggen 64 (want 6 + 4 = 10 en 1 + 0 = 1), dat
wil zeggen 154 (want 1 + 5 + 4 = 10 en 1 + 0 = 1), dat wil zeggen
100.000.000.000.000 (want 1 + 14 x 0 = 1). Wie de wereld in een getal wil vatten,
komt altijd op het getal 1 uit. Of op het getal 64. Of op het getal 100. Of op het getal
154. Of op het getal 100.000.000.000.000 (spreek uit: honderdduizend miljard).
Maar dat komt allemaal op hetzelfde neer.
Raymond Queneau hield van getallen. Typisch Queniaans zijn de getallen 7 en
21, waarmee de schrijver een verkapte vorm van autobiografie bedreef. Een naam
van 3 x 7 = 21 letters (Raymond Auguste Queneau), geboren op de 21ste dag van
een zekere maand in een zeker jaar (februari 1903): toeval natuurlijk, en niet eens
zo heel opmerkelijk (er worden ook mensen geboren op de tiende van de tiende
om tien over tien), maar Queneau rook zijn kans en besloot direct vanaf zijn eerste
boek, de roman Le Chiendent (Hondsgras, 1933), een persoonlijk watermerk in zijn
werk achter te laten in de vorm van zeventallige structuren. Le Chiendent heeft
zeven hoofdstukken van elk dertien delen (Queneau vond 13 een heilzaam getal
‘omdat het geluk erdoor wordt ontkend’), en ook latere romans hebben zo'n
watermerk, al is dat niet altijd even goed zichtbaar: in Les Derniers Jours (1936)
heeft de schrijver de aanvankelijk vierkante structuur van 7 x 7 delen ingekort tot
38 hoofdstukjes, en als hij er zelf niet over was begonnen, hadden we dat nooit
geweten.
De reden die Queneau in een artikel uit 1937 aandraagt voor deze opmerkelijke
manier van schrijven is beroemd: ‘Iedereen kan een willekeurig aantal schijnbaar
levensechte personages als een troep ganzen voor zich uit drijven over een heideveld
van een willekeurig aantal bladzijden of hoofdstukken. Het resultaat is hoe dan ook
altijd een roman. Ik wil geen wetten opleggen of zelfs ook maar voorleggen aan een
genre dat in zijn huidige vorm bevredigend is voor iedereen, zowel schrijvers als
lezers. Maar persoonlijk zou ik nooit vrede kunnen hebben met zo'n nonchalante
manier van doen. De ballade en het rondeel
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hebben afgedaan, en ter compensatie van die ramp is er naar mijn mening meer
strakheid geboden bij het schrijven van proza.’ Tegen de willekeur van de inspiratie,
vóór de bevrijdende leiband van de zelfbeperking: Queneaus poëtica van de jaren
dertig - die overigens ook moet worden gezien als een manier om zich af te zetten
tegen de surrealisten, met wie hij in 1929 om persoonlijke redenen had gebroken gaat lijnrecht in tegen de dominante avant-gardistische literatuuropvatting van die
tijd, waarin juist de afschaffing van alle beperkende regels centraal stond. Maar
Queneau was destijds zeker niet de enige voor wie zulke regels juist een positief
effect konden hebben. Marcel Proust bijvoorbeeld, die tussen 1909 en 1922 zijn
beroemde kathedraalroman schreef, merkt in Le Côté de Guermantes op: ‘Wanneer
ze in hun vrijheid worden beperkt door de tirannie van een monarch of van een
poëtica, door strenge prosodische regels of een staatsgodsdienst, bereiken schrijvers
vaak een concentratieniveau dat ze onder een liberaal politiek bewind of in een
anarchistisch literair stelsel niet hadden hoeven opbrengen.’ Zo heel opmerkelijk
waren Queneaus ideeën over de bevrijdende werking van strakke regels dus niet.
Dat die ideeën desondanks min of meer zijn handelsmerk zijn geworden, heeft
waarschijnlijk eerder te maken met literatuursociologische factoren (zijn positionering
in het ‘literaire veld’, zijn haat-liefdeverhouding tot de literaire avant-garde) dan met
zuiver literaire overwegingen. Wat trouwens niet betekent dat het belang van de
zelfbeperking in het werk van Queneau moet worden gebagatelliseerd. Integendeel:
daar valt veel meer over te zeggen dan zijn eigen programmatische uitspraken in
eerste instantie doen vermoeden.
Op grond van zijn expliciet geformuleerde poëtica uit de jaren dertig heeft Queneau
algemeen het imago van een formalist die de literatuur van een quasi-wiskundige
grondslag wilde voorzien. Het feit dat hij ruim twintig jaar later, in 1960, samen met
de wiskundige Françcois Le Lionnais een op mathematische leest geschoeide
werkgroep voor experimentele literatuur oprichtte, wordt als een logisch gevolg van
die poëtica beschouwd, een bewijs van de continuïteit in Queneaus opvattingen.
De Oulipo (Ouvroir de Littérature Potentielle, zoiets als Werkplaats voor Potentiële
Literatuur), zoals deze nog altijd springlevende werkgroep heet, stelt zich ten doel
contraintes (strakke vormregels) te ontwerpen en te bestuderen met behulp waarvan
schrijvers het toeval uit hun werk kunnen bannen, en Queneaus vroege romans
fungeren daarbij als lichtend voorbeeld. Vijftien jaar na de oprichting van de groep
heet het in de ‘Nederlandstalige’ aankondiging van een Oulipo-manifestatie in
Brussel: ‘Een paar seer serieuze personen soals Queneau, de wiskundige Le
Lionnais, de romanschrijver Georges Perec
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en een paar anderen komen op geregelde tijdstippen samen literatuur te maken
volgens wiskundige formules. Queneau is absolunt niet vreemd aan deze bezigheid
die ermstiger is dan het lijkt. Zijn werk is er innig mee verbonden.’ Dat laatste is
overigens geen toeval, luidt de standaardverklaring van de commentatoren, want
‘behalve dichter en romancier was hij in de eerste plaats wiskundige, en niet in een
passieve betekenis,’ zoals een van hen schrijft (namelijk Rudy Kousbroek, in het
voorwoord bij zijn befaamde vertaling van de Exercices de style). Inmiddels weten
we beter: Queneau was hooguit een enthousiaste amateur-wiskundige, en zeker
niet ‘in de eerste plaats’, want hij maakte geen enkele studie (letteren, filosofie,
wiskunde) af en was in het dagelijks leven van 1941 tot zijn dood in 1976 werkzaam
bij uitgeverij Gallimard. Maar mythes zijn hardnekkig, vooral wanneer ze veel lijken
te verklaren. Waarschijnlijk zal Queneau tot in lengte van dagen als wiskundige
bekend blijven staan.
Was hij dan geen formalist? Het is maar hoe je het bekijkt. In ieder geval spreekt
uit de slotalinea van het eerder geciteerde artikel uit 1937 een heel ander soort
formalisme dan doorgaans met zijn werk wordt geassocieerd. In plaats van een
technisch hulpmiddel bij het schrijven, een willekeurig maar stevig raamwerk
waarmee het toeval van de inspiratie kan worden ingeperkt, blijkt het getal daar een
bijna magische kracht, getuige de hoofdletter waarmee het wordt getooid: ‘Er zijn
geen regels meer sinds ze hun waarde hebben verloren. Maar vormen blijven eeuwig
voortbestaan. Er zijn romanvormen die de te behandelen stof alle zegeningen van
het Getal opleggen, en rechtstreeks vanuit de verwoording en de verschillende
aspecten van het verhaal ontstaat dan een structuur, wezenseen met de leidende
gedachte, oorzaak en gevolg van alle erdoor gepolariseerde elementen, die de
laatste weerschijn van het Universele Licht en de laatste weerklank van de Harmonie
der Sferen op het kunstwerk overdraagt.’ De Harmonie der Sferen, het Universele
Licht: niet direct wat je zou verwachten van een formalist die mathematische principes
wil toepassen in literaire werken. Maar aan alles valt een mouw te passen, en binnen
de Oulipo is ook deze passage in een zuiver technisch licht geplaatst. Jacques
Roubaud, de grote theoreticus van de groep, geeft als uitleg: ‘De uitputting van de
traditie, gesymboliseerd door de regels, is het beginpunt van het onderzoek naar
een tweede fundering, die van de wiskunde.’ Vandaar zijn stelling: ‘De wiskunde
compenseert de ondergang van de regels.’ Axiomatische contraintes komen in de
plaats van de traditionele literaire regels, het probleem van de ‘waarde’ wordt tussen
haakjes geplaatst (want zuiver formele schema's zijn waardevrij, de waarde verschijnt
pas weer met de concrete toepassing van de abstracte schema's), en de Platoonse,
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eeuwig voortbestaande vormen worden vervangen door structuren - die de
eeuwigheidsvraag terzijde laten.
Maar Queneau wil de vormen niet door structuren vervangen, in ieder geval niet
in 1937. Het Getal, het Universele Licht en de Harmonie der Sferen hebben in de
geciteerde alinea een duidelijk positieve connotatie, de ironie waarmee dat soort
hoofdletterwoorden vaak gepaard gaat is ver te zoeken. Dat is opmerkelijk, want in
de rest van het artikel is op het eerste gezicht geen sprake van dergelijke
metafysische verwijzingen: Queneau beschrijft op een neutrale, technische manier
waarom en hoe hij zich bij het schrijven van zijn romans heeft bediend van
getalsmatige patronen. Maar bij herlezing valt de argwanend geworden lezer toch
een aantal dingen op. Wat bijvoorbeeld te denken van de kabbalistische herleiding
(‘optelling’) van het getal 91 (= 7 x 13, het aantal secties van Le Chiendent) tot 1
(want 9 + 1 = 10 = 1 + 0 = 1), en van de symbolische waarde die aan beide getallen
wordt toegedicht? En waarom is 13 een heilzaam getal ‘omdat het geluk erdoor
wordt ontkend’, zoals Queneau trouwens ook in iets anders bewoordingen zegt in
de versroman Chêne et chien, eveneens uit 1937? De mathematische orde die de
schrijver in de chaos wil aanbrengen in de hoop daarmee iets van kosmische
perfectie te bereiken, doet eerder denken aan Pythagoras, de man volgens wie het
getal de essentie van alle dingen was, tevens bedenker van wat later de harmonia
mundi oftewel de harmonie der sferen zou gaan heten, dan aan Bourbaki, de
meerkoppige Franse wiskundevernieuwer naar wiens werk Jacques Roubaud
verwijst om zijn pleidooi voor de vervanging van vormen door structuren kracht bij
te zetten. Over diezelfde Bourbaki schreef Queneau begin jaren zestig, vlak na de
oprichting van de Oulipo dus, een lovend artikel, waarin van pythagorische,
gnostische, manicheïstische en andere esoterische invloeden geen spoor meer te
bekennen valt. Ironie o ironie: de speelse, rationele Oulipo, met als boegbeeld de
gevierde schrijver Raymond Queneau, baseert zich in theorie en praktijk op de
vijfentwintig jaar oude metafysische poëtica van diezelfde Raymond Queneau, die
in de tussentijd van zijn geloof is gevallen.
Of misschien toch niet helemaal. Hoewel hij vrolijk meedoet aan de soms
verbluffend virtuoze, soms verbluffend flauwe taalspelletjes van de groep (vooral
de beruchte ‘S + 7’-methode, waarbij elk substantief wordt vervangen door het
zevende woord dat erop volgt in een willekeurig woordenboek, levert literair gezien
bitter weinig op), zal Queneau zo ongeveer als enig prominent Oulipolid nooit een
roman volgens strikt Oulipiaanse principes schrijven, in tegenstelling tot collega's
als Georges Perec (La Disparition, La Vie mode d'emploi), Italo Calvino (Se una
notte d'inverno un viaggiatore), Jacques Roubaud (de
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Hortense-trilogie) en Harry Matthews (The Sinking of the Odradek Stadium). Het
lijkt alsof de waardevrijheid van de axiomatische en dus per definitie arbitraire
structuren die de Oulipo nastreeft hem toch niet helemaal lekker zit, ook al laat
Perec in 1969 met La Disparition zien hoe de willekeur van de contrainte zelf weer
kan worden gethematiseerd: die roman gaat in zekere zin over de contrainte
waarmee hij is geschreven (de verdwijning van de letter e). Maar opmerkelijk genoeg
heeft Queneau La Disparition nooit gelezen, en Perecs meesterwerk La Vie mode
d'emploi, waarin de thematisering van de contrainte tot het uiterste is doorgevoerd,
verscheen pas in 1978, twee jaar na de dood van de maestro. Overigens heeft
Queneau in de laatste zestien jaar van zijn leven sowieso nog maar twee romans
geschreven: Les Fleurs bleues (1965) en het nakomertje Le Vol d'Icare (1968), dus
misschien moeten we ons niet al te zeer verbazen over de afwezigheid van een
roman volgens Oulipiaanse principes. Maar toch lijkt het alsof Queneau de Oulipo
eerder als een interessant en aangenaam tijdverdrijf zag dan als een serieuze
‘werkplaats voor potentiële literatuur’, want ook in zijn poëzie van na 1960 hebben
de Oulipiaanse experimenten niet veel sporen achtergelaten.
Voor Queneau was de poëzie zeker geen bijwagen die achter de roman aan
hobbelde. Weliswaar verscheen zijn eerste bijdrage aan het genre, de eerder
genoemde versroman Chêne et chien (1937), pas nadat hij al vier romans had
gepubliceerd, maar in werkelijkheid waren beide genres hem al sinds zijn jeugd
even dierbaar. In de jaren veertig, weer vier romans later, achtte hij de tijd rijp voor
een echte coming-out als dichter: de bundel Les Ziaux (1943) bevat gedichten uit
de periode 1920-1943, L'Instant fatal (1948) voegt daar nog eens eenentwintig (!)
gedichten uit de periode 1920-1930 aan toe, plus ruim vijftig die zijn geschreven
tussen 1943 en 1948; tussendoor verscheen bovendien een bundel met gedichten
over het door Queneau gehate platteland, Bucoliques (1947). De verschijningsdata
van die ‘vroege’ dichtbundels geven dus een wat vertekend beeld, dat des te
bedrieglijker is omdat de romancier Queneau het grootste deel van zijn oeuvre al
op papier heeft: in 1948 staat de teller op elf romans, er zullen er nog maar vijf
volgen. En al prent je de chronologie nog zo goed in je geheugen, het blijft moeilijk
te geloven dat de supermelige roman On est toujours trop bon avec les femmes,
typisch een tussendoortje van een ervaren schrijver, eerder is verschenen (in 1947,
onder het pseudoniem Sally Mara) dan L'Instant fatal, de bundel waarmee Queneau
definitief zijn naam vestigde als dichter. Maar vanaf dat moment krijgt de poëzie
langzaam de overhand. Na 1948 verschijnen er nog tien dichtbundels, de helft van
forse omvang, en aan het eind van Queneaus leven is de stand dus bijna
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gelijk: zestien romans tegenover dertien dichtbundels.
De oprichting van de Oulipo had overigens alles te maken met een merkwaardige
dichtbundel waarvan het idee Queneau al langer bezighield. Geïnspireerd door een
kinderboek (waarschijnlijk Heads, Bodies & Legs van Denis Wirth-Miller en Richard
Chopping) met naar willekeur combineerbare hoofden, lijven en benen, had de
dichter een literaire jackpot bedacht waarmee iedere lezer zijn eigen sonnetten kon
samenstellen, honderdduizend miljard verschillende om precies te zijn. Dat zat zo:
Queneau wilde tien basissonnetten schrijven, allemaal met dezelfde rijmklanken,
waarvan de regels zouden worden losgeknipt zodat ze afzonderlijk konden worden
omgeslagen en met elkaar gecombineerd; dat levert 10 x 10 mogelijkheden op voor
14

twee achtereenvolgende regels, 10 x 10 x 10 voor drie regels, en dus 10 voor
veertien regels (de lengte van een sonnet). Maar de opgave bleek nogal zwaar, de
dichter zag het niet meer zitten - totdat zijn vriend François Le Lionnais, wél een
echte wiskundige, hem voorstelde een werkgroep voor experimentele literatuur op
te richten: de Oulipo. Queneau maakte zijn tien basissonnetten alsnog af, en
zodoende werd Cent mille milliards de poèmes het eerste wapenfeit van de nieuwe
werkgroep. Zo heel Oulipiaans is de bundel overigens niet, want de werking ervan
heeft meer te maken met een bijzonder boekbindprocédé dan met een mathematisch
patroon dat de dichter zich heeft opgelegd: de enige beperking die Queneau bij het
schrijven in acht moest nemen was dat de rijmuitgangen moesten kloppen en dat
de zinnen moesten doorlopen ongeacht de gekozen combinatie, en dat is zeker niet
wat de Oulipo onder ‘contrainte’ verstaat.
Toch heeft Cent mille milliards de poèmes voor de groep een bijna mythische
status. Diverse Oulipianen hebben kleine of minder kleine onvolkomenheden in de
uitwerking ontdekt (veel combinaties lopen niet goed en sommige rijmwoorden
worden dubbel gebruikt), maar die zijn vergeeflijk bij een dermate prometheïsche
onderneming, zo vindt men: niemand vraagt zich af hoe het komt dat de dichter
zulke evidente mankementen heeft laten passeren, alles wat Queneau in de
gebruiksaanwijzing schrijft wordt voor zoete koek geslikt, en over de mogelijke
betekenis van de bundel wordt al helemaal niet gesproken, behalve in algemene,
technische termen. Maar juist die mankementen zijn voor de goede lezer in
combinatie met de gebruiksaanwijzing het signaal dat Cent mille milliards de poèmes
niet is wat het lijkt. De rijmwoorden kloppen niet met de regel die Queneau zichzelf
zegt te hebben gesteld, de aangekondigde grammaticale gelijkvormigheid van de
verzen is volstrekt afwezig, en tot overmaat van ramp blijkt er ook inhoudelijk geen
touw aan vast te knopen, terwijl de dichter toch beweert dat hij voor
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thematische continuïteit heeft gezorgd. ‘Das waren zweifellose Widersprüche, sie
waren so sichtbar daß sie beabsichtigt sein mußten,’ zegt Kafka in Das Schloß, en
een betere typering van Cent mille milliards de poèmes is nauwelijks denkbaar. Het
haperende combinatorische mechaniek is overigens nog maar het begin, want ook
de tien basissonnetten zelf blijken allerminst coherent: ze hebben allemaal een
duidelijk thema, maar geen narratief of emotioneel cement dat de verschillende
bouwstenen bijeenhoudt; ook grammaticaal gezien vertonen de tien gedichten
opvallend veel breuken. Uiteindelijk kan de conclusie dan ook haast niet anders
luiden dan dat er in plaats van een explosieve, wonderbaarlijke
sonnettenvermenigvuldiging sprake is van een implosieve, niet minder
wonderbaarlijke sonnettendeling, een ontleding in factoren die eerder tot de
onliteratuur dan tot de potentiële literatuur gerekend zou moeten worden. Het eerste
1
wapenfeit van de Oulipo was een anti-Oulipiaans manifest.
Na Cent mille milliards de poèmes, in de laatste vijftien jaar van zijn leven,
publiceerde Queneau nog vier dichtbundels (de verzamelbundel Le Chien à la
mandoline buiten beschouwing gelaten), die samen meer dan de helft van zijn
poëtische oeuvre beslaan. Het betreft de trilogie Courir les rues (1967), Battre la
campagne (1968) en Fendre les flots (1969) en de raadselachtige bundel Morale
élémentaire (1975), Queneaus allerlaatste boek. Wat de trilogie betreft: het enige
opvallende vormkenmerk van de drie bundels, die achtereenvolgens aan de stad,
het platteland en de zee zijn gewijd en daarmee voor de Normandische Parijzenaar
Queneau een terugkeer naar de oorsprong vertegenwoordigen, is het aantal
gedichten waaruit ze bestaan, namelijk achtereenvolgens 154, 155 en opnieuw 154
gedichten. Met Oulipiaanse contraintes heeft dat allemaal niets te maken. De Leidse
hoogleraar Evert van der Starre heeft geopperd dat het getal 154 verwijst naar de
154 sonnetten van Shakespeare, wat zeer goed mogelijk is (daarmee zou worden
onderstreept dat elk van de drie bundels moet worden gezien als een strak
georganiseerd, om één thema draaiend geheel), maar gegeven Queneaus obsessie
met getallen en zijn eerder genoemde herleiding van 91 (het aantal secties van Le
Chiendent) tot 1, is een zuiver getalsmatige reden misschien plausibeler: ook 154
is herleidbaar tot 1 (want 1 + 5 + 4 = 10 = 1 + 0 = 1), en bovendien is 154 gelijk aan
7 x 21 + 7, en driemaal 154 zelfs gelijk aan 21 x 21 + 21, dus naast de kosmische
eenheid is ook Queneaus persoonlijke watermerk weer overduidelijk aanwezig. Het
155ste en laatste gedicht van Battre la campagne heet zelf ook ‘Battre la campagne’
en valt om die reden buiten de telling: het symboliseert het einde van de cyclus en
een nieuw begin.
Ook de cyclus van Queneaus dichtbundels loopt met de trilogie ten
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einde. ‘La Treizième revient... C'est encore la première,’ schrijft Nerval in zijn
beroemde maansonnet ‘Artémis’, en dezelfde cyclische symboliek lijkt op te gaan
voor Morale élémentaire, Queneaus dertiende en laatste bundel, die zo verschillend
is van de overige twaalf dat er wel sprake lijkt van een nieuw begin - niet voor niets
overwoog de dichter het boek uit te geven onder het pseudoniem Augustin Mignot,
een combinatie van zijn vaders voornaam en zijn moeders achternaam. Toch,
ondanks de volstrekt andere toon, zijn alle thematische en formele bouwstenen van
Queneaus oeuvre aanwezig, in zo'n geconcentreerde vorm dat de bundel in plaats
van een nieuw begin ook evengoed een samenvatting of een distillaat van dat oeuvre
kan worden genoemd. Zelfs het koppel van de omhoogstrevende eik en de
laag-bij-de-grondse hond (beide een mogelijke etymologie van de naam Queneau,
via de Oudnormandische woorden quesne en quenet), waarmee de schrijver de
twee kanten van zijn persoonlijkheid de strijd met elkaar laat aangaan in zijn werk,
keert nog één keer terug - niet toevallig in het dertiende gedicht van de derde sectie,
waar de twee eindelijk met elkaar worden verzoend: ‘De eik keurt het gedrag van
de truffelhond goed...’ Twee gedichten eerder, en ook elders in de bundel, is er
overigens sprake van een heuse Oulipiaanse contrainte, inclusief de befaamde
clinamen (bewuste, productieve afwijking van de regel). Queneau somt namelijk
een lange reeks plantennamen op, voor elke letter van het alfabet één, maar de
letter q ontbreekt: de dichter plaatst zichzelf nadrukkelijk buiten zijn gedicht, maar
drukt er juist daardoor zijn persoonlijke stempel op. Aanwezigheid door afwezigheid.
Ook de bundel zelf vertoont Oulipiaanse trekjes, of toch in ieder geval een
opvallende uiterlijke regelmaat. Het geheel is onderverdeeld in drie secties, waarvan
de eerste het meest opvalt: het zijn 51 gedichten van een geheel nieuw genre, de
lipoleps (van het Griekse leipo, laten, en lambano, nemen), een door Queneau
bedachte vaste vorm die bestaat uit drie kolommen met daarin 16 koppels van een
bijvoeglijk en een zelfstandig naamwoord, onderbroken door een ad libitum rijmend
of allitererend ‘refrein’ van 7 regels. Bijvoorbeeld:

Rosse zon

Rosse maan

Blonde sterren

Sferische namen
Blauwe bloem

Zekere metalen

Blinkende einder

Lyrische gebaren
Kort gras

Immense zwaan

Vliegende sperwer

Algebraïsche adelaars
In de iep
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tjilpt
een mus
Op de weg
aanwezig
bloeit
een lang lied
Bruine zon

Groene Venus

Zware Sirius

Sferische namen
Queneau stelde zich voor dat de gedichten zouden worden gedeclameerd met
muzikale begeleiding: ‘Een slag op een gong (of op een ander percussie-instrument)
na elk koppel van een bijvoeglijk en een zelfstandig naamwoord. En bij het refrein
zie ik (hoor ik) duidelijk een wijsje op een fluit of schalmei voor me.’ Opmerkelijk
genoeg schrijft de dichter in een kort begeleidend tekstje bij een voorpublicatie van
negentien lipolepsen in de Nouvelle Revue Française (januari 1974) dat de nieuwe
dichtvorm ‘door zuiver interne “redenen” is bepaald, zonder dat er enig expliciteerbaar
wiskundig of ritmisch onderzoek aan vooraf is gegaan. Het eerste op die manier
geschreven gedicht kwam volledig “geïnspireerd” tot stand (...). Het feit dat de kern
van het gedicht (minus het intermezzo) uit tweeëndertig woorden bestaat en het
geheel uit vijftien regels (één meer dan het sonnet) is niet het gevolg van een vooraf
genomen beslissing.’ Kortom: hoewel (of omdat?) het vormprincipe van deze
gedichten Oulipiaans lijkt, benadrukt de vermeende inspiratiehater Queneau dat
het in feite zo uit de lucht is komen vallen - als een geroosterde ortolaan, zoals hij
zelf in de jaren dertig had gezegd. Pas twee maanden nadat hij spontaan en zonder
doorhalingen het eerste gedicht had geschreven (tevens het eerste van de bundel,
later overigens nog wel herzien), bedacht hij dat de vorm zich goed leende voor
serieproductie: de lipoleps was geboren. Overigens heeft het nieuwe genre veel
meer gemeen met traditionele vaste dichtvormen als het sonnet en het rondeel dan
met de mathematische structuren die volgens Jacques Roubaud de traditionele
vormen moesten vervangen. Uit Queneaus omschrijving blijkt dat voor hem de
interne harmonie van de vorm voorop stond: de waarde hangt samen met de regel,
en dat is nu juist precies wat de Oulipo niet wil. Regels zoals die van de lipoleps,
die een bepaald esthetisch (ritmisch, muzikaal) effect beogen, hebben niet de
mathematische waardevrijheid die Oulipiaanse contraintes per definitie wel hebben,
en bovendien is er van een wiskundige ordening amper sprake: het ‘axioma’ is niets
anders dan een ad hoc-beschrijving van de toevallig ontstane vorm.
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Over de levensvatbaarheid van de lipoleps valt te twisten. Binnen de bundel Morale
élémentaire vervult het nieuwe genre een duidelijke functie, want door de
gelijkvormigheid van de 51 gedichten van de eerste sectie ontstaat een haast
liturgisch aandoend herhalingspatroon (dat bij één criticus de associatie met de 51
gong- en klokslagen van de taoïstische liturgie heeft opgeroepen), maar op zichzelf
beschouwd lijkt de lipoleps te weinig variatie te bieden om op een lang leven te
mogen hopen - behalve misschien als instrument om bestaande gedichten in een
kale, analytische vorm te herschrijven, want dat gaat er heel goed mee, zoals
Queneau zelf heeft bewezen met teksten van La Fontaine, Nerval, Hugo en
2
Mallarmé. Hoe dan ook, van een geheel andere orde dan de lapidaire lipoleps zijn
de prozagedichten waaruit de tweede en derde sectie van de bundel bestaan. Ook
hier wordt een bepaalde vorm constant volgehouden, maar dit keer is er van
quasi-liturgische regelmaat geen sprake. Vooral de lange derde sectie vormt een
indrukwekkende reeks. Queneau volgt daarin stap voor stap alle 64 hexagrammen
van de Yijing, het klassieke Chinese Boek der veranderingen. Elk van deze
hexagrammen is een unieke combinatie van twee van de acht trigrammen (die zelf
weer bestaan uit drie onderbroken of ononderbroken lijnen: yin en yang) en heeft
als zodanig zijn eigen unieke symboliek; samen drukken ze alle mogelijke
zijnsmodificaties uit. Queneau baseert zich op die orthodoxe symboliek zonder er
al te slaafs aan vast te houden, en het resultaat is een ingetogen, suggestieve
poëzie, totaal anders dan alles wat hij tot dan toe had geschreven.
Het schrijven van die reeks van 64 prozagedichten was voor Queneau
waarschijnlijk in de eerste plaats een spirituele oefening - wat niet wegneemt dat
hij dit achteraf het beste vond dat hij ooit had gemaakt. Uit het bewaard gebleven
manuscript, waarin alle gedichten zijn gedateerd, blijkt dat de reeks is geschreven
tussen 14 april en 19 mei 1975 met een vast ritme van twee gedichten per dag,
behalve op 8 mei (vier gedichten) en 14 t/m 18 mei (geen enkel gedicht). Queneau
hield bij het schrijven nauwkeurig de volgorde van de hexagrammen aan, met één
uitzondering: de eerste twee hexagrammen, respectievelijk opgebouwd uit tweemaal
het trigram Qian (het Scheppende, d.w.z. de hemel) en tweemaal het trigram Kun
(het Ontvangende, d.w.z. de aarde) en zelf logischerwijs ook Qian en Kun geheten,
werden in het begin overgeslagen en pas behandeld nadat alle andere hexagrammen
aan de beurt waren geweest. Dat is minder triviaal dan het lijkt, want het getuigt van
Queneaus grondige kennis van het Boek der veranderingen. Het laatste hexagram,
Wei ji, betekent zoiets als ‘Vóór de voleinding’, het duidt volgens Yijing-specialist
Richard Wilhelm op een tijd ‘waarin de overgang van wanorde tot orde nog niet is
voltooid’. Voor de dichter
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is de betekenis van het laatste hexagram dus letterlijk van toepassing op zijn reeks:
hij is bijna klaar, maar nog niet helemaal, want de eerste twee hexagrammen, gewijd
aan respectievelijk de hemel en de aarde, zijn aanvankelijk overgeslagen. In het
gedicht zelf wordt expliciet aan die stand van zaken gerefereerd: ‘Om zover te komen
zul je hemel en aarde hebben moeten bewegen,’ luidt de slotzin (van het gedicht,
de sectie, het boek én Queneaus oeuvre!). De dichter verwijst in wat hij schrijft naar
de situatie van het schrijven zelf. Wanneer de bundel eenmaal is gepubliceerd en
de navelstreng tussen leven en werk is doorgeknipt, valt daar niets meer van te
zien, maar vanaf dat moment fungeert de slotzin als een ouroboros, een slang die
zichzelf in de staart bijt: met de hemel en de aarde begint de cyclus opnieuw.
Overigens verwijzen ook de eerste drie gedichten van de reeks op vergelijkbare
wijze naar het wordingsproces van de bundel. Het derde gedicht, dat dus als eerste
is geschreven, gaat uit van het hexagram Zhun (‘de Aanvangsmoeilijkheid’) en
beschrijft inderdaad de overgang van niets naar iets: ‘Op het witte vel staan nu
woorden geschreven. Het begin van een bundel? In dat geval zou hij tienduizend
dingen moeten bevatten. Het is nog maar een plan.’
Op 19 mei 1975, na vijf dagen rust te hebben genomen, voltooit de dichter de
reeks: het plan is gerealiseerd, de bundel is af. Bevat hij inderdaad de tienduizend
dingen, zoals in het taoïsme alle zijnden samen worden genoemd? Misschien. In
ieder geval bevat hij in geconcentreerde vorm Queneaus hele literaire en obsessieve
universum, van hond tot eik, van poëtica tot woordspeling, van wiskunde tot
geschiedenis, van encyclopedisme tot autobiografie. Ook zijn eigen getalsmatige
‘watermerk’ is de dichter niet vergeten, zoals blijkt uit het laatste gedicht van de
tweede sectie, misschien wel het raadselachtigste van de hele bundel:

Aarde: we beginnen van rechts. Soms loopt de bodem schuin, maar altijd bedekt
hij de afgronden van de afwezige kleur. Om deze aarde zuiver te zien moeten we
haar oneindige rijkdom op zichzelf beschouwen, zonder satijn of kant.
Berg: hij is geen zwelling of oneffenheid maar staat zelfstandig overeind. Hij voegt
een nieuwe dimensie toe aan onbewogen einders, hij vergt extra adem, dwingt ons
op te zien om het bijkomstige puin beter te kunnen bevatten, maar verbergt de kern
van zijn onmetelijkheid in zijn binnenste.
Woud: het strekt zich verder uit dan je denkt en de humusrijke paden lijken erin
te verdwalen. Een heel netwerk zonder uitgang verbuigt zich tussen de talloze
tronken, maar de methode om ze te beschrijven maakt
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de kenner onfeilbaar. Eekhoorns verplaatsen zich net als vogels in de drie dimensies.
Hun woonplaats doet hetzelfde, hij rijst op en strekt zich uit.
Stilstaand water: de spiegel van de zesde soort verstoort de voortgang van de
wolken niet, maar door de zwemmende pennen worden er voren zonder aanspraak
op onsterfelijkheid in getrokken. Ze verdwijnen even moeiteloos als de golvingen
van de duikeenden. Zulke dromen willen niet worden opgetekend.
Stromend water: louter schijn wekt de indruk dat alles in beweging is. Het strootje
is de laatste bocht om en toch is het er nog altijd. Een rimpel lijkt tegen de oever te
zijn opgelost, maar onmiddellijk is hij er weer, precies gelijk. Iedereen holt, iedereen
haast zich en niets beweegt. Niets beweegt.
Hemel: eindelijk.
Elke alinea van dit gedicht staat in het teken van een van de acht trigrammen van
het Boek der veranderingen: aarde, berg, woud, stilstaand water, stromend water,
hemel (die hier overigens niet moeten worden verward met de vijf Chinese
elementen, waarnaar de titel Morale élémentaire zou kunnen verwijzen: water, vuur,
hout, metaal, aarde). Het gedicht heeft maar zes alinea's, dus twee trigrammen
ontbreken: de donder en het vuur. Het kan haast geen toeval zijn dat deze twee
samen het hexagram Shi he vormen, dat Queneaus ‘persoonlijke’ nummer 21 draagt.
Maar dat is nog niet alles, want ook de volgorde van de alinea's in het gedicht lijkt
te verwijzen naar het getal 21. Een bekende rangschikking van de trigrammen ziet
er als volgt uit:
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‘Aarde: we beginnen van rechts,’ luidt de eerste zin, en inderdaad staat de aarde
uiterst rechts in het schema; vanaf daar lijkt het gedicht de trigrammen met de klok
mee te volgen. Het vuur en de donder ontbreken zoals gezegd, de hemel (in de
vierde alinea al de ‘zesde soort’ genoemd) wordt tijdelijk overgeslagen en tot het
einde bewaard (vandaar ook het ‘eindelijk’ waarmee de laatste regel besluit: we
hebben er even op moeten wachten), en in de volgorde die het gedicht aanhoudt
zouden het vuur en de donder dus op respectievelijk de derde en de zevende plaats
komen, wat samen opnieuw het getal 21 oplevert. Het is in feite hetzelfde procédé
als de eerder genoemde alfabetische opsomming waarin de letter q ontbrak: de
dichter stelt zichzelf afwezig en daardoor juist aanwezig in zijn werk.
Was Raymond Queneau een formalist? Ja, als daaronder iemand wordt verstaan
die in de literaire vorm gelooft zoals Pythagoras geloofde in de getalsmatige harmonie
van de kosmos. In geen enkele roman en geen enkele dichtbundel is Queneaus
formalisme een zuiver rationeel, op neutrale axioma's gebaseerd spel. Zelfs op het
hoogtepunt van zijn ‘rationalistische’ periode, ten tijde van Cent mille milliards de
poèmes en de oprichting van de Oulipo, onttrekt hij zich aan het beeld dat ook
vijfentwintig jaar na zijn dood nog altijd van hem bestaat. Raymond Queneau is de
sfinx van de twintigste-eeuwse Franse literatuur.

Eindnoten:
1 Voor een gedetailleerde analyse van Cent mille milliards de poèmes, zie mijn essay ‘De ontplofte
dichtbundel, of: hoe lees je 100.000.000.000.000 gedichten?’, in Ad Zuiderent en Evert van der
Starre (eds), De tweede gisting. Over de compositie van dichtbundels (Amsterdam 2001), p.
291-303.
2 Zelf heb ik een poging gewaagd met Gerrit Achterbergs ‘Werkster’. Zie mijn essay ‘Lof der
gekunsteldheid. De masochistische poëtica van Raymond Queneau en de Oulipo’, in De revisor
28: 5/6 (december 2001), p. 57-67.
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Raymond Queneau
Zeven gedichten uit Morale élémentaire III
[1]
Je mag dan je tong zeven keer hebben omgedraaid in je mond, de woorden blijven
uit. Je mag dan pikzwarte inkt hebben gekozen, de bladzijde blijft wit. Je mag dan
het stilet hebben geslepen, de tekens zijn nog altijd onzichtbaar. Je mag dan met
zorg de kleuren en penselen hebben gekozen, het doek ziet er nog even maagdelijk
uit. Dan, tegen alle verwachtingen in, komt de spraak los en kun je gaan schrijven.
De blaadjes verschijnen aan de uiteinden van de takken, de bloemen openen hun
kroon, de vruchten vormen zich en koesteren hun zaden tot ze rijp zijn. De appelaar
laat zijn appels vallen en de inktpot voedt naarstig de pen, waaruit nauwkeurige
optekeningen vloeien.
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[2]
Alles heeft zich in beweging gezet toen de zon opkwam. De merrie trekt de kar, de
os neemt zijn juk op, de haan vat zijn aanvalslied samen. Op het witte blad stond
alleen een punt, terwijl het groene telkens een ander beeld liet zien. Bij het horen
van het enige precedent wacht de steen niet meer op de moker en de beitel. Het
optekenen van alle dingen is al begonnen. De wiskundige beschouwt de lege
verzameling en leidt er de reeks van de gehele getallen uit af. De irrationele en
transcendente getallen zullen de niet-telbare structuur komen opvullen. De
grammaticus ontdekt de passieve vervoeging. Het kind - het is een meisje - boetseert
een fee van zachte, kneedbare was in bonte kleuren.
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[3]
De idee van het gedicht rust in de wolk. Beneden merkt de dichter die probleemloos
meende te ademen dat zijn bronchiën een beetje verstopt zitten. Hij hoest. Wat een
hoest! Alles weergalmt van die hoest. Hij bloost van verlegenheid, zijn bloed stroomt
wat sneller. De thoracale donder schudt de mistige hemel door elkaar. Op het witte
vel staan nu woorden geschreven. Het begin van een bundel? In dat geval zou hij
tienduizend dingen moeten bevatten. Het is nog maar een plan.
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[18]
De meteorologie was niet voorbereid op deze storm, die de specialisten volledig
verraste. De Monte Viso werd van zijn voet gerukt en de lucht in geslingerd. Waarom
deze berg en niet een andere, daarop moesten zowel de kenners der aërodynamica
als de gestrenge geologen het antwoord schuldig blijven. Er was ook geen enkele
reden voor die ongewone aanwezigheid van een dermate kolossaal en rotsachtig
object tussen de wolken. De landstreken waar het overheen vloog raakten bezaaid
met brokstukken, die onder de naam menhirs rechtop bleven staan in de tarwe-,
haver-, gerst- en maïsvelden. Door de verbaasde bevolking werden die reuzenstenen
ook wel peulvens genoemd: zelfs in de naamgeving der dingen heerste verwarring.
Dat kon zo niet lang duren, en algauw vond men een mogelijke verklaring (een van
de vele) voor het verschijnsel. De berg nam zijn oude plaats weer in. De pre- en
protohistorici gingen aan het werk; dat zijn ze nog steeds.
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[19]
Vanuit het spietorentje volgt de gek de bewegingen van de voorbijgangers. Hij
observeert hun tred, hun tics, hun gebaren. De een krabt zich snel even ergens, de
ander hoest en rochelt er gretig op los, een derde hinkt soms, gewoon voor de lol,
een vierde, een vijfde, het zijn er zoveel dat de gluurder zijn aandacht niet laat
afleiden door ze te tellen. Hij maakt geen onderscheid tussen vrouwen en kinderen
of tussen honden en katten. Alles geeft hem evenveel voldoening: als hij maar een
kenmerkende beweging van het hele lichaam of van één enkel lichaamsdeel kan
isoleren. Op die manier hoopt hij zijn handeling te vervolmaken, die erin bestaat te
laten verschijnen wat niet vanzelf verschijnt en te laten verdwijnen wat louter schijn
is (zoals bijvoorbeeld het ijle getingel van een belletje).
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[62]
De giraf heeft zijn poot op het keukentrapje gezet om bij de laagste blaadjes van
een boom met een kale stam te kunnen. Terwijl hij zich inspant op de hoogste trede
van het meubel werpt de zon kleine vlekjes op zijn meer dan levensgrote nek. Een
ladder zou veel handiger zijn, maar waar zou je die moeten vinden in een land vol
aardnootplanten en ijsberen. De oude wegwerker wil graag raad geven, maar zijn
stem is zo schor dat het geluid van zijn woorden de oren van de klauterende
herkauwer nooit zou bereiken. Die stapt weer van zijn voetstuk af, toch behoorlijk
tevreden met zijn oogst. Hij weet tot waar hij te ver kan gaan.
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[64]
Zowel om elf uur negenenvijftig minuten als om drieëntwintig uur negenenvijftig
minuten nadert het einde. De wijzer loopt voorzichtig naar de allerlaatste seconden
toe; telkens maakt hij dezelfde beweging. Het instrument heeft echter geen slagwerk
en alles zal zich in stilte voltrekken. Onverstoorbaar voortglijdend over de bevroren
ijsbaan van de tijd bereikt de grootste zijn doel. Hij stopt daar niet maar vervolgt zijn
weg, dan en slechts dan als de klokkenmaker het mechaniek goed heeft
opgewonden. In dat geval kun je met voldoening terugzien op het afgelegde traject.
Om zover te komen zul je hemel en aarde hebben moeten bewegen.
VERTALING: MARTIN DE HAAN
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Frans Kingma
De macht van e
Omzichtig liet hij de letters verschijnen op het beeldscherm. Er vormden zich woorden
en frasen als ‘fijngevoelig’, ‘innemende persoonlijkheid’ en ‘diepe indruk
achtergelaten’. Ondertussen dacht hij aan het moment dat ze het roodkleurige jasje
had uitgetrokken en zuchtend opmerkte dat het zo warm was. Hij noteerde dat haar
komst hem had verrast en dat hij haar aanwezigheid als genoeglijk had ervaren. Ze
was gespecialiseerd in het gebruik van zeldzame aarden. Dat was belangwekkend
en intrigerend tegelijk, aangezien zo weinig jonge mensen daarvan kennis hadden.
Er was gevaar voor overmatig gebruik en schade bij opeenhoping in vitale
lichaamsdelen. Ze had verschillende uitwerkingen onderzocht en was vertrouwd
met de consequenties. Ze memoreerde experimenten met eendenkroos en met
vlinders. De organismen waren voorzien van het betreffende isotoop, zodat hun
ontwikkeling kon worden gevolgd. Hoewel zij geen mathematisch bioloog was zoals
hij, had ze de risico's goed ingeschat. De stralingsdosis vormde geen probleem,
maar de mogelijkheid van opname in de voedselketen zou tot moeilijkheden leiden.
Hij bewonderde haar grote ogen, de lichtbruine huidskleur, de geplooide lippen
rond een mond waaruit een zachte stem de bekende terminologie zo nieuw en
verleidelijk uitte. Graag zou hij haar nog eens willen ontmoeten, niet een keer, maar
meerdere malen. Hij overdacht de tekst. Misschien wilde ze wel blijven. Hij zou haar
kunnen laten participeren in zijn onderzoek. Hij moest meer uitleggen, er zouden
meer regels kunnen volgen, maar het leek hem genoeg. Ze hadden elkaar gisteren
gesproken, ze zouden elkaar morgen begrijpen.
Uit een hoek nam hij de detector, een lange staaf aan de onderkant voorzien van
een platte doos omwikkeld in folie. De schakelaar werd omgezet, enkele wijzers
versprongen. Geroutineerd bewoog hij het instrument enkele centimeters boven de
aarde. Het terrein was afgezet met gaas en verdeeld in langwerpige stroken. Aan
het oppervlak was niets bijzonders te zien, graspollen, madeliefjes, hondsdraf,
enkele bos-
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jes lage brandnetels, met her en der hoopjes schapenmest. Het belangrijkste
gebeurde onder de grond, het onzichtbare was interessant.
In een tabel noteerde hij de plekken waar de detector een tikkend geluid gaf. Daar
waar een signaal vandaan kwam, bevond zich een kever. Deze mestkevertjes kon
hij registreren doordat zij radioactief europium bezaten waarvan de straling boven
de grond was te meten. Iedere dag verrichtte hij zijn metingen om beweging en
gedraging vast te leggen. Hoe meer pulsen, des te meer kevers, er was sprake van
groei. Hij was tevreden.
Haar voornaam had hij niet gevraagd, het zou Emelia of Elenka kunnen zijn.
Voorlopig was de E. het enige persoonlijke kenmerk dat hem onbekend was. Hij
zou haar een rondleiding voorstellen, door het lab, de reactor, de wijk, de stad,
misschien naar het bos voor een lange wandeling. Ze zou hier bij hem komen in de
verwilderde tuin, waarin zijn wetenschappelijke schatten waren opgeborgen.
Tenslotte liep hij met de detector buiten het terrein, langs het strakgespannen
gaas en de plastic plaatjes die in de grond waren gestoken. Hij ontweek de
mollenklemmen langs de omheining. Er kwam geen signaal, geen van de kevers
was ontsnapt.
Vroeger had hij gegraven. Zijn herinneringen waren gevuld met gras, aardkluiten,
glinsterend zand en konijnenkeutels. Achter struiken en onder bomen had hij zijn
voorkeursplekken. Emmeke was de enige met wie hij zijn passie had kunnen delen.
Ze woonde niet in de stad, kwam uit Vlaanderen en logeerde bij familie. Hij mocht
haar wel, maar had niet gedurfd te vragen of ze ook op hem verliefd was.
Ze hadden de hoofdweg overgestoken, door een droge sloot gelopen en waren
in hun bos. Het groen van de kornoeljes beschermde hen tegen de zon. Emmeke
huilde om dode vogeltjes, die moesten worden begraven. Beiden maakten kruisjes
en groeven kuilen in de grond. Er werden liederen gezongen, maar hij kende geen
teksten over levensernst, afscheid en dood. Emmeke leerde hem de frasen die hij
meeneuriede, Kyrie eleison, Kyrie eleison, dies irae, dies ilia, Agnus Dei qui tollis
peccata mundi dona eis requiem.
Het was donker onder de bladeren, er heerste stilte en er waren geen
wandelpaadjes. Ze hadden afgesproken dat Emmeke ook moest worden begraven.
Hij had haar ingegraven, met takjes, bladeren en aarde toegedekt. Ze lag
bewegingloos, het leek dat ze sliep. Er mocht meer aarde op. Ze knikte, het was
goed, ze mocht worden bedolven.
Het water stroomde over zijn handen en spoelde weg in de gootsteen. Met een
grijze tissue veegde hij zijn vingers droog. Hij nam het papier
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met aantekeningen, de nieuwe gegevens moesten worden toegevoegd aan de
vorige. De notities werden in een file opgeslagen, een grafiek verscheen. Met een
berekening werd een benadering gemaakt die was gebaseerd op een formule met
exponentiële uitdrukking.
Hij bleef naar het beeldscherm kijken. De curve van de kevers kwam overeen
met wat hij had gepland. De e-machten waren prachtige uitdrukkingen voor het
beschrijven van levensprocessen. Het was mogelijk mathematische bewerkingen
uit te voeren die direct betrekking hadden op de realiteit. Met differentiëren en
integreren was het mogelijk van de ene uitdrukking over te gaan op een andere.
Dat gold voor afstand - snelheid - versnelling, en koppels als kracht - energie en
groei - verval.
Hij herinnerde zich zijn verrassing dat differentiëren en integreren van uitdrukkingen
met e als grondtal geen extra factoren opleverde. In zijn studietijd had hij zich
verbaasd over de macht van e, diverse bewerkingen waren toelaatbaar en er
ontstonden geen overbodige constanten.
Het kwam zelden voor dat een lezing werd gehouden over productie en gebruik van
europium. De genodigde was jong, droeg oorbellen die ze zelf had gemaakt,
gepolijste ronde steentjes van een mineraal dat alleen in het heuvelachtige landschap
langs de Zwarte Zee werd gedolven, haar geboortestreek. Ze had sluik donker haar,
tijdens de toespraak streek ze meerdere malen een voorovervallende lok achter
haar oor. Op enthousiasmerende wijze had ze haar betoog gepresenteerd, haar
felgekleurde jasje had de betrokkenheid verhoogd.
Samen met de voorzitter van de colloquium-commissie was hij de oudste
aanwezige. Er waren jonge onderzoekers, hun participatie was verplicht. Tegen wil
en dank waren ze gekomen, opstelling en studie onderbroken voor het obligate
aanhoren van opvattingen van anderen.
Na afloop werden enige drankjes geserveerd en had hij met haar gesproken. In
gebrekkig Nederlands had ze over zichzelf verteld, dat ze van archeologie hield en
bloemen had gekweekt. Onder haar nauwsluitende blouse had hij gezien hoe twee
donkere vlekjes tegen het textiel prikten. Toen ze vooroverboog bij het zoeken in
haar tas naar een hand-out, had hij zicht gekregen op de zachte curves die zich
verscholen in haar kledingstuk.
Hij had Introductio in Analysin Infinitorum geraadpleegd, de publicatie waarin voor
het eerst het getal e werd genoemd. Het bleek dat e was ontstaan als gevolg van
eindeloos convergerende rijen en reeksen. Alsof het een spel betrof met ongrijpbare
opvattingen over oneindig kleine waarden en raadselachtige verbanden. Door het
manipuleren van getal-
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len was e uit het verborgene tevoorschijn gekomen.
Dat was in de achttiende eeuw, nadien had e zich overal gemanifesteerd. In vrijwel
alle beschrijvingen van relevante processen omtrent leven, vooruitgang, verleden
en gedrag kwam een e-macht voor. Tot in de statistiek was het getal doorgedrongen,
wat was het gemiddelde, wat was normaal, wat was de afwijking? Onbetwistbaar,
e was zijn lievelingsgetal.
Het was een getal als π en ∞, gemaakt om beschrijvingen te geven van principes
uit het dagelijkse leven. Het waren irrationele symbolen die voorbij het
mathematiseerbare gingen. Voor hem was e een natuurgegeven, zoals de
lichtsnelheid c en de fijnstructuur constante a. Diep in de materie, ver in de kosmos,
op iedere afstand ook en in elke tijd, deze machtige waarden waren overal geldig.
Voor zijn onderzoek had hij europium aangebracht op het genetische materiaal van
de kevers. Het bleek dat dit isotoop op het nageslacht kon worden overgeërfd.
Daarmee werd het mogelijk levende organismen gedurende diverse generaties te
volgen. Hij besefte dat onder de grond in zijn experimentele perken een geheim
werd doorgegeven. Het was zijn taak te volgen en te graven naar de oplossing.
De zon verdween achter de koepel van de reactorhal, twee schoorstenen staken
hoog af tegen de schemering. Er was mail gekomen. Op het scherm verscheen de
naam van de afzender, E.ScardamaliaPhD@starw.nl. Hij opende het bericht.
‘Mijnheer, ik ken u niet en wil u niet nader leren kennen. Met afschuw heb ik kennis
genomen van uw huwelijksaanzoek. Ik verzoek u geen contact met mij op te nemen
en wens nooit meer enig bericht.’
Hij liep naar het venster en opende een tuimelraampje van de laboratoriumzaal.
Buiten was het windstil. In de aarde werd gewroet, onhoorbaar schuurden de pootjes
door de gangen. Het was de kleine en overzichtelijke wereld van de Sisyphus
schaefferi, charmant maar onbereikbaar. Hij steunde tegen de muur en voelde dat
het behang los zat. Ze was hem niet genegen. Het was jammer. Zij was niet de E.
die hij zocht.
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Hans Ree
Borges' wiskunde
De verteller die Jorge Luis Borges opvoert in zijn verhaal Blauwe Tijgers is een
Schotse geleerde die aan het begin van de vorige eeuw Westerse en Oosterse
logica doceert aan de universiteit van Lahore. Net als Borges zelf was hij al vanaf
zijn kindertijd gefascineerd door tijgers. In de dierentuin had hij voor andere dieren
geen belangstelling, hij droomde van tijgers, en boeken over natuurlijke historie
beoordeelde hij op hun tijgergravures.
In India leest hij over blauwe tijgers die in het deltagebied van de Ganges gezien
zouden zijn en van een collega hoort hij over een gehucht waar over blauwe tijgers
werd gepraat.
Hij gaat er heen om de tijgers te zoeken: De dorpsbewoners houden hem voor
de gek. Ze zeggen dat de tijgers er zijn en ze tonen hem de sporen, maar die kunnen
nagemaakt zijn en als hij er achteraan gaat, zijn de tijgers altijd net weg.
In een nacht gaat hij de berg op, wat de dorpsbewoners hem sterk afgeraden
hebben. In een rotsspleet vind hij steentjes met de vorm van de volle maan en, zoals
de dorpsbewoners later zeggen, van een blauw dat alleen in dromen gezien mag
worden. Het zijn er niet meer dan tien, maar als hij ze gepakt heeft en zijn hand
opent zijn het er opeens dertig of veertig. Dit zijn de echte blauwe tijgers, waar de
dorpelingen een heilige angst voor hebben.
De stenen vermenigvuldigen zich of ze veminderen in aantal, zomaar. De verteller
zoekt naar een patroon in de veranderingen, maar dat is er niet. Het kleinste aantal
stenen dat hij had was 3, het grootste 419.
Als je vijf stenen aan tien stenen kan toevoegen en het resultaat kan alles zijn,
dan gaat de rekenkunde niet meer op, denkt de verteller. Als drie en één twee of
veertien kan zijn, is de rede waanzin.
Hij droomt van de stenen, die in zijn droom ook Behemoth en Leviathan zijn,
dieren die in de Schrift beduiden dat de Heer irrationeel is. Hij kan van niets anders
meer dromen en aan niets anders denken.
Aan het eind van het verhaal gaat de verteller naar een moskee en hij vraagt God
hem van zijn last te verlossen. Dan komt er een blinde bedelaar die om een aalmoes
vraagt en de stenen aanneemt. De bedelaar
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zegt: ‘Ik weet nog niet wat uw aalmoes is, maar de mijne is verschrikkelijk. U bent
gedoemd tot de dagen en de nachten, tot gezond verstand, tot de gebruiken, tot de
wereld.’
Waar doen die blauwe stenen aan denken? In de eerste plaats natuurlijk aan een
droom. Je denkt ook aan het verhaal Argumentum ornithologicum in de bundel De
Maker, waarin Borges het bestaan van God bewijst aan de hand van een vlucht
vogels die hij ziet als hij een seconde de ogen sluit. Hij weet niet precies hoeveel
vogels hij ziet, maar als God bestaat weet Hij het wel en alleen dan is het aantal
gedefinieerd.
Borges heeft meer dan één vogel gezien en minder dan tien, maar niet vijf, zes,
zeven enz. Een getal groter dan 1 en kleiner dan 10, maar niet gelijk aan een van
de getallen tussen 1 en 10 is ondenkbaar. Dus bestaat God, want de vogels moeten
een getal hebben en alleen God kent dat getal.
Dit moet wel een van de minst overtuigende godsbewijzen uit de geschiedenis
zijn, maar daar gaat het nu niet om. Zoals die vogels die geen vast getal hebben,
zijn ook de blauwe tijgers, alleen in veel extremere vorm.
Iedereen zal wel eens dromen hebben waarin iets dat heel makkelijk zou moeten
zijn, zoals het tellen van de blauwe stenen, niet lukt. Er is een tekst die heel belangrijk
is, vlak voor je neus, maar als je gaat lezen zijn de letters verdwenen. Een
schaakstelling die je openingsrepertoire kan redden, maar het lukt je nooit om te
zien waar de stukken precies staan op het bord dat voor je ligt.
Waar het verhaal van de blauwe tijgers een wiskundige aan doet denken is de
stelling die bekend staat als de Banach-Tarski paradox.
De Polen Stefan Banach (1892-1945) en Alfred Tarski (1902-1983) behoorden
tot de grootste wiskundigen van de vorige eeuw. Hoewel Tarski een brede
mathematische belangstelling had is hij vooral als logicus beroemd geworden. Als
een mathematische logicus (en niet-mathematische logici bestaan niet meer)
gevraagd wordt wie de grootste logici waren, zal hij waarschijnlijk Aristoteles, Frege,
Gödel en Tarski noemen.
De zogenaamde Banach-Tarski paradox is geen echte paradox. Een paradox is
in de wiskunde een contradictie die over het algemeen laat zien dat sommige
begrippen te slordig gedefinieerd waren en dat het systeem moet worden aangepast
om de paradox te elimineren. Daarvan is hier geen sprake. Het gaat om een keurig
bewezen stelling die geen contradicties oplevert en het woord paradox wordt alleen
gebruikt omdat de stelling in strijd lijkt te zijn met wat het gezond verstand mogelijk
acht.
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De Banach-Tarski paradox zegt dat het mogelijk is om een bol in een eindig aantal
stukken te verdelen (vijf stukken is in dit geval genoeg) en die stukken vervolgens
zo in elkaar te zetten dat ze twee bollen vormen die elk even groot zijn als de
oorspronkelijke bol. Er mag alleen geschoven en gekanteld worden, natuurlijk niet
gerekt of in elkaar gefrommeld, want dan zou het makkelijk zijn. De onderlinge
afstanden van alle punten van de deelstukken blijven steeds gelijk.
De bol van Banach en Tarski kan veranderen in twee bollen van dezelfde afmeting,
en vervolgens natuurlijk in vier, in acht of in ieder aantal dat je maar wilt. De bollen
zijn als de blauwe tijgers van Borges.
De bol is slechts een speciaal geval. In het algemeen zegt de Banach-Tarski
paradox dat iedere begrensde deelverzameling van de drie-dimensionale ruimte in
iedere andere kan worden omgezet door hem in stukken te delen (een eindig aantal
stukken) en die stukken weer op een andere manier in elkaar te zetten. Een erwt
kan tot een planeet omgebouwd worden, een fiets tot een nagelschaartje, zonder
dat er een enkel ruimtepunt bijkomt of afgaat en zonder dat er iets uitgerekt of
ingekort wordt.
Hoe kan dat? De blauwe tijgers van Borges brengen zijn vertellersfiguur dicht bij de
waanzin, maar zijn lezers vast niet, want die geloven niet dat zulke stenen die zich
miraculeus vermeerderen echt kunnen bestaan. Maar als ze ook in de wiskunde
optreden, zijn ze dan niet echt een ondermijning van het redelijk verstand?
In de eerste plaats moet bedacht worden dat wat in de wiskunde kan, nog niet in
de materiële wereld mogelijk is. De stukken waarin de bol van Banach en Tarski
wordt verdeeld zijn zo ingewikkeld dat ze in de materiële wereld niet kunnen bestaan.
Geen mes, hoe klein en scherp ook, kan zoiets snijden.
Verder wordt in het bewijs van de stelling van Banach en Tarski gebruik gemaakt
van het keuzeaxioma, een axioma uit de verzamelingenleer dat een speciale status
heeft. Simpel geformuleerd zegt het keuzeaxioma dit:
KA: Als er een collectie van verzamelingen is, kan uit elk van die verzamelingen
een element gekozen worden.
Dit axioma wordt geacht niet dezelfde intuïtieve evidentie te hebben als de andere
axioma's uit de verzamelingenleer. Sommige wiskundigen (de school van L.E.J.
Brouwer, zou je kunnen zeggen) verwerpen het, maar de meeste passen het
onbekommerd toe. Hoe dan ook, wie zoiets simpels als KA accepteert, moet ook
het bestaan van de blauwe tijgers accepteren, in de wiskunde dan. Vreemd blijft
het.
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De wiskundeschrijver Ian Stewart probeert in zijn boek From Here to Infinity de
Banach-Tarski paradox enigszins van zijn vreemdheid te ontdoen door een
vergelijking.
Stewart introduceert hiervoor de Hyperwebster, een boek waar alle woorden in
staan. Een ‘woord’ is hier een willekeurige combinatie van de 26 letters van het
alfabet. Ieder woord heeft een eindige lengte, maar omdat er geen bovengrens aan
die lengte is gesteld is de Hyperwebster zelf oneindig. Zoals in de getallenrij ‘1, 2,
3 enzovoort’ ieder getal eindig is, maar de rij zelf oneindig.
De woorden in de Hyperwebster staan in alfabetische volgorde. Het eerste woord
is A, dan komen AA, AAA, AAAA en zo verder, tot na een oneindig aantal woorden het
woord AB opduikt, gevolgd door ABA, ABAA, ABAAA en zo voort. De woorden die wij
als zinvolle woorden beschouwen maken uiteraard slechts een miniem deel van de
Hyperwebster uit, maar al die woorden staan er in, omdat ieder woord er in staat.
Nu gaat Stewart zijn Hyperwebster in stukken delen. Het eerste stuk bestaat uit
alle woorden die met A beginnen, behalve het eerste daarvan, A zelf. Het tweede
stuk bestaat uit alle woorden die met B beginnen, behalve B zelf. Dit stuk begint dus
met BA BAA BAAA en zo verder. Op deze manier verdeelt hij de Hyperwebster in 26
stukken plus de 26 losse letters die er aan het begin van elk stuk af zijn gehaald.
Kijk nu naar het stuk van de B-woorden. Het is makkelijk te zien dat dit stuk een
kopie is van de hele Hyperwebster, alleen is nu aan ieder woord van de Hyperwebster
een B toegevoegd. Een kopie met een merkje, zou je kunnen zeggen. Als in de
Hyperwebster de woorden BANACH, BORGES en TARSKI stonden, komen ze nu terug
als BBANACH, BBORGES en BTARSKI, op dezelfde plek, in dezelfde volgorde en met
dezelfde onderlinge afstand. Zo is het natuurlijk ook met de C-woorden en met de
andere stukken.
De Hyperwebster is in 52 stukken verdeeld; 26 losse letters en 26 stukken die
elk een kopie van de hele Hyperwebster zijn. Om de vergelijking met de bol van
Banach en Tarski te maken: de bol is uiteengevallen in 26 bollen die elk identiek
zijn aan de oorspronkelijke bol, en dan houd je nog 26 losse punten over. Het is
maar een vergelijking natuurlijk.
Eigenlijk kenden we Stewarts Hyperwebster al een beetje, want hij lijkt erg op De
Bibliotheek van Babel van Borges. De bibliotheek waar alle boeken zijn, alle boeken
die ooit geschreven zijn of ooit geschreven zullen worden, en alle boeken die
denkbaar zijn, de zinvolle boeken, maar ook de boeken die geschreven konden zijn
door een leger apen aan hun schrijfmachines.
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De boeken in die bibliotheek bevatten alle mogelijke combinaties van 22 letters en
verder de spatie, de komma en de punt. De Hyperwebster was oneindig, doordat
er geen bovengrens gesteld werd aan de lengte van de woorden. De bibliotheek
van Babel is onmetelijk groot, maar niet oneindig, want alle boeken hebben 410
pagina's van 40 regels met ongeveer 80 lettertekens.
Borges laat het verhaal vertellen door een bibliothecaris die zich de bibliotheek
voorstelt als eindig, maar onbegrensd: een reiziger die steeds in dezelfde richting
zou gaan, komt tenslotte weer aan op hetzelfde punt van de bibliotheek waar hij
begonnen is, zoals een reiziger die de evenaar volgt.
De bibliotheek is zoals het aardoppervlak en misschien het heelal: eindig, maar
zonder grens. Zoals er voor een aards 2-dimensionaal wezen geen wereld buiten
het aardoppervlak zou zijn, zo is er voor de bewoners van de bibliotheek geen
ontsnappen mogelijk, want er is geen grens waar hij van de bibliotheek in de
buitenwereld zou kunnen stappen.
Voor een buitenwereld laat de bibliotheek trouwens ook weinig plaats. Hoe groot
is de bibliotheek ongeveer? Ieder boek heeft 410 pagina's van 40 regels met 80
tekens. In totaal 410 x 40 x 80 = 1312000 tekens, meer dan een miljoen. Voor ieder
teken zijn er 25 mogelijkheden en het totale aantal van verschillende boeken wordt
1312000

daardoor 25
.
Hoe groot is ons heelal ongeveer? Een getal dat vaak genoemd wordt is 15 miljard
lichtjaar, de uitkomst van de vermenigvuldiging ‘ouderdom van het heelal’ x ‘snelheid
van het licht’.
Van zover kan het licht of andere straling onze instrumenten bereiken. Wat verder
weg ligt is niet waarneembaar en zal het ook nooit zijn, omdat het heelal uitdijt en
alles steeds verder van elkaar verwijderd raakt.
Het is veel, 15 miljard lichtjaar, maar het is niets vergeleken bij de afmetingen die
de bibliotheek van Babel moet hebben om het enorme aantal verschillende boeken
te kunnen bevatten. Ons heelal, voor zover het waar te nemen valt, is een
speldenknop vergeleken met die bibliotheek. Sterker gezegd: vergeleken met de
bibliotheek zijn een speldenknop en het heelal ongeveer even groot.
De bibliothecaris vergist zich dan ook deerlijk als hij denkt dat de catalogus van
die bibliotheek ook zelf een boek in de bibliotheek zou kunnen zijn. Een catalogus
zou op zichzelf ook al zo groot zijn dat het heelal daarmee vergeleken een
speldenknop is.
De bibliothecaris lijkt slechts een vaag idee te hebben van de werkelijke afmetingen
van zijn bibliotheek. Het valt hem niet kwalijk te ne-
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men, want hij is zeer geletterd, maar ongecijferd. Hij moet het doen met de 22 letters,
de twee leestekens en de spatie waaruit de boeken bestaan. Cijfers zijn er niet en
in de hele bibliotheek is dus geen rekenboekje te vinden.
Borges wilde een nachtmerrie beschrijven met zijn Babelse bibliotheek, maar je
kan je afvragen of hij besefte wat de dimensies van zijn nachtmerrie waren. Ook in
de bibliotheek van Borges zelf waren waarschijnlijk weinig rekenboekjes.
Stewarts Hyperwebster beschikte over 26 letters. Je kan er natuurlijk de spatie en
wat leestekens aan toevoegen en onderscheid maken tussen hoofdletters en kleine
letters. Dan is ook ieder boek een ‘woord’ in de Hyperwebster. Tenminste, ieder
boek dat in het Latijnse schrift geschreven is, maar het maakt natuurlijk geen
principieel verschil als de tekens van andere schriften worden toegevoegd.
De bibliotheek van Babel was groot, maar in zekere zin kleiner dan de
Hyperwebster. Die bibliotheek kan zijn eigen catalogus niet bevatten, maar in de
Hyperwebster is die catalogus slechts een woord zoals er oneindig vele zijn. Eén
boek, de Hyperwebster, bevat alles wat in letters geschreven kan worden.
Borges besefte zelf dat zijn bibliotheek van Babel enerzijds te groot was en anderzijds
te klein. Later voegde hij een noot aan het verhaal toe waarin hij aangaf dat één
boek genoeg zou zijn, een boek van gewoon formaat met een oneindig aantal
oneindig dunne bladzijden.
Dat boek lijkt een beetje op het boek dat beschreven wordt in het verhaal Het
boek van zand, maar het is toch anders. Het boek van zand is ook oneindig, het
heeft geen begin en geen einde, maar het verschil is dat je in dat boek de blaadjes
om kan slaan. Iedere bladzijde heeft een opvolger, wat blijkt uit het feit dat er om
de 2000 bladzijden een illustratie staat. Die bladzijden tussen twee plaatjes kunnen
dus geteld worden.
De wiskundige Rudy Rucker wees er in zijn boek Infinity and the Mind op dat het
boek van het zand de structuur van de gehele getallen heeft: ...-3, -2, -1, 0, 1, 2,
3..., naar beide kanten oneindig voortzetbaar.
Het boek uit de noot bij De bibliotheek van Babel heeft de structuur van de rationele
getallen, de getallen die geschreven kunnen worden als een breuk van twee gehele
getallen. Tussen twee bladzijden van dat boek zit steeds een oneindig aantal andere
bladzijden, zoals tussen twee rationele getallen steeds een oneindig aantal andere
rationele getallen zit. Een rationeel getal heeft geen opvolger.
Volgens Rucker beschrijft hij zelf in zijn boek White Light een boek
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dat evenveel pagina's heeft als er reële getallen zijn. Misschien om Borges de loef
af te steken, want de reële getallen zijn in de wiskunde van een hogere oneindigheid
dan de gehele of de rationele getallen.
Je kan je afvragen hoeveel Borges wist van de wiskunde die met zijn verhalen
verbonden is. Kende hij bijvoorbeeld de Banach-Tarski paradox? Het zou goed
kunnen, want Banach en Tarski publiceerden hun stelling al in 1924 en Borges was
iemand die een scherp oog had voor zulke curiositeiten. Bovendien, veel van het
voorafgaande houdt verband met het werk van de Duitse wiskundige Georg Cantor,
iemand over wie Borges verschillende malen geschreven heeft.
Cantor, geboren in 1845 in St Petersburg en gestorven in 1918 in een
psychiatrische kliniek in Halle, was de schepper van de verzamelingenleer en hij
leerde de wiskundigen te jongleren met verschillende vormen van oneindigheid
alsof het gewone getallen waren.
De oude Grieken wisten al dat er in zekere zin evenveel kwadraten waren als
natuurlijke getallen. Immers, je kan de kwadraten op een rij zetten: 1, 4, 9, 16
enzovoort. Zo corresponderen ze met de getallen uit de rij 1, 2, 3, 4....
Cantor liet zien dat ook de rationele getallen en de algebraïsche getallen op
dezelfde manier oneindig waren als de natuurlijke getallen, maar dat er ook hogere
oneindigheden waren. Het continuüm van de reële getallen (of, in een andere
terminologie, een continu lijnstuk) kan niet op een rij worden gezet en heeft daarom
een hogere ‘machtigheid’. En daarmee houdt het niet op. Bij Cantor vormen de
verschillende oneindigheden zelf een eindeloze rij.
Cantor voerde ϰ als wiskundig symbool in. De alef, de eerste letter van het
Hebreeuwse schrift. Hij construeerde een eindeloze rij van alefs:
ϰ0 (alef nul), ϰ1, ϰ2, ϰ3, ... enzovoort, een hiërarchie van steeds hogere vormen
van oneindigheid.
Alef 0 staat voor de machtigheid van de gehele getallen, alef 1 voor die van het
continuum, maar met een eenvoudige kunstgreep was Cantor in staat om bij iedere
alef een opvolger te construeren die steeds voor een hogere vorm van oneindigheid
stond. De reeks van alefs heeft geen eind, maar hij ging volgens Cantor wel ergens
naartoe: naar God, de absolute oneindigheid die boven alle alefs staat.
Er zijn altijd wiskundigen geweest die dit geen wiskunde meer vonden. Een
eindeloze rij van steeds hogere oneindigheden, heeft dat nog wel betekenis, anders
dan als een loos symbolenspel? Een van de stellingen van het proefschrift van
L.E.J. Brouwer uit 1908 was kort en krachtig: ‘De tweede getalklasse van Cantor
bestaat niet’. Maar Brou-
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wers inzichten overwonnen niet en latere wiskundigen zijn in het construeren van
een hiërarchie van oneindigheden nog verder gegaan dan Cantor.
Een van de bekendste verhalen van Borges is De Alef. De alef is een klein hoekje
van een kelder waar de oneindigheid van het universum te zien is, met alles wat er
ooit gebeurd is. Borges noemde Cantor dan ook als een van zijn inspiratiebronnen.
Net als met zijn Babelse boek en zijn boek van het zand beperkt Borges zich tot de
eerste trede van Cantors ladder van oneindigheden. Als hij technisch pedant had
willen zijn, had hij het verhaal De Alef nul moeten noemen.
Ook in zijn beschouwingen over de paradox van Achilles, die de schildpad nooit
in kon halen, verwees Borges naar Cantor en in zijn bundel Geschiedenis van de
eeuwigheid gebruikte hij Cantor om Nietzsches idee van de Ewige Wiederkehr te
weerleggen.
Alweer, een erg overtuigende weerlegging is het niet. Er zijn betere weerleggingen
mogelijk. Natuurlijk geloofde Borges zelf ook niet helemaal in de waarheid van zijn
filosofische redeneringen. Filosofie was voor hem een vorm van science-fiction. Het
is dezelfde term die W.F. Hermans gebruikte, maar bij Hermans was het een verwijt
aan de filosofie. Borges genoot van het spel.
Borges gebruikte de wiskunde zoals hij de filosofie en de theologie gebruikte. Hij
pakte wat hij gebruiken kon en beoordeelde het op zijn intellectuele
amusementswaarde, niet op zijn waarheidsgehalte. Dat een gebouw van woorden
of van wiskundige symbolen de wereld naar waarheid kon beschrijven, geloofde hij
niet.
Van zijn technische kennis van de wiskunde moeten we ons waarschijnlijk niet
te veel voorstellen. Hij pakte de wiskundige snoepjes, als ze voor het grijpen lagen.
Zijn moeder Leonor Acevedo de Borges schrijft in het grote cahier dat het Franse
L'Herne in 1964 over Borges uitbracht, dat haar Georgie op school grote moeite
met wiskunde had. En in hetzelfde boek komt zijn vriend en vertaler Nestor Ibarra
aan het woord in een lang interview van vijftig bladzijden.
Ibarra is door Borges eens de mens genoemd die hem het meest intiem kende.
Met de overdrijving die alleen een intieme vriend zich kan veroorloven zegt Ibarra,
als hij het heeft over De bibliotheek van Babel en over Borges' onvermogen om de
ware dimensies van die bibliotheek tot zich door te laten dringen: ‘Het komt er op
neer dat je je afvraagt of hij wel tot 6 kon tellen.’
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Over de medewerkers
Bālavat - wat in het sanskriet zoiets betekent als: spelend wetend kind - is de naam
waaronder deze Duitse beeldende kunstenaar al meer dan een kwarteeuw werkt:
collages, objecten meestal begeleid door hoogserieuze of nonsensicale teksten.
Voor zijn eenmansrichting heeft hij de noemer Supra-Avantgarde bedacht. Kunst
doet hij er naar eigen zeggen bij, in de marge van filosofische en wiskundige
beschouwingen. Dit jaar was er in Kassel een expositie van collages, die een geestig
commentaar leken op de hoogdravende presentatie van de Documenta. Zo waren
ze waarschijnlijk niet bedoeld; het was bovendien toeval dat hij in die stad exposeerde
in dezelfde tijd als daar het visuele deel van Documenta XI gepresenteerd werd.
Filosofische (zoals ‘Das seiende Nichts. Eine transontologische Überwindung des
Nihilismus’ of ‘Die Lösung des Theodizee-Problems’ en wiskundige teksten zijn te
vinden op www.balavat.de
Battus is het pseudoniem van H. Brandt Corstius waaronder hij o.m. publiceerde:
Rekenen op taal (1983) Opperlandse taal- en letterkunde (1985) en Opperlans!
(2001).
Paul Beers (1935) is vertaler. Hij vertaalde o.m. werk van Ingeborg Bachmann,
Witold Gombrowicz, Peter Sloterdijk en Robert Menasse.
Jana Beranová is dichteres en vertaalster. Recente publicaties: Tussen de rivieren
(poëzie, 1999)en Tussen aarde en hemel (poëzie, 2002).
Matthijs van Boxsel (1957) is schrijver. Hij is eindredacteur van De encyclopedie
van de domheid. In 2001 verscheen Morosofie.
Dirk van Dalen (1932) studeerde wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij
was hoogleraar in de Geschiedenis van de logica en wijsbegeerte van de wiskunde
aan de Universteit van Utrecht, en doceerde ook aan het MIT en in Oxford. Hij is
specialist in het intuïtionisme en biograaf van L.E.J. Brouwer.
F. van Dixhoorn (1950) is dichter. Hij publiceerde de dichtbundels jaagpad / zwaluwen
vooruit (1994), armzwaai / grote keg / loodswezen I (1997) en takken molenwater
/ kastanje jo/ ... (2000).
Jan Eijkelboom (1926) is dichter en vertaler van poëzie van o.m. John Donne, Emily
Dickinson en Derek Walcott. Recente publicaties: Het arsenaal (2000), Heden voelen
mijn voeten zich goed (2002) en Tot zover. De meeste gedichten (2002).
Ernst Jünger (1895-2000) maakte naam met het verslag van zijn ervaringen aan
het front in de Eerste Wereldoorlog: In Stahlgewittern (1920). Hij schreef een
omvangrijk oeuvre, bestaande uit dagboeken, essays en romans. Op grond van
publicaties uit de jaren '20 en '30 verwierf hij zich een omstreden reputatie. Tot zijn
bekendste werk behoren o.a. Der Arbeiter (essay 1932), Auf den Marmorklippen
(roman, 1939) en dagboeken als Strahlungen (1949)
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Martin de Haan (1966) is vertaler van Franse literatuur en recensent voor de
Volkskrant. Hij vertaalde werk van onder meer Michel Houellebecq, Milan Kundera,
Benjamin Constant, Denis Diderot en Raymond Queneau
Navid Kermani, geboren 1967 in Siegen, studeerde islamwetenschap, filosofie en
theaterwetenschap in Keulen, Caïro en Bonn. Sinds 1998 docent Islamwetenschap
aan de universiteit van Bonn, en sinds 2001 verbonden aan het Wissenschaftskolleg
Berlin.. Publiceert veel, waaronder regelmatig in de FAZ en Lettre International. In
boekvorm: Gott ist schön. Das ästhetische Erleben des Koran (1999), Iran. Die
Revolution der Kinder (2001), Dynamik des Geistes. Martyrium, Islam und Nihilismus
(2002) en Das Buch der von Neil Young getöteten (2002), en bijdragen aan diverse
andere boeken.
Frans Kingma (1956) is werkzaam als fysicus aan de TU Delft. Eerdere verhalen
van hem verschenen in de bundel De cyclus van het mes (1997).
Gerrit Krol (1934) werkte als computerprogrammeur eb systeemanalyst bij de Kon.
Shell en de NAM. Hij schreef een omvangrijk oeuvre, bestaand uit romans, verhalen,
essays en poëzie. Enkele recente titels zijn De kleur van Groningen (poëzie, 1997),
De oudste jongen (roman, 1998) en 60.000 uur. (autobiografie, 1998)
Piet Meeuse (1947) is schrijver en vertaler. Recente publicatie: Oud Nieuws (essays,
1999)
K. Michel (1958) Recente publicatie: Waterstudies (poëzie 1999)
Henk Moerdijk (Hilversum, 1966) studeerde Amerikanistiek aan de Universiteit van
Amsterdam. Eerder dit jaar verscheen bij Cargo/ De Bezige Bij zijn vertaling van
Petsinis' roman The French Mathematician (De Franse Wiskundige).
Tom Petsinis werd in 1953 geboren in Grieks Macedonië en groeide vanaf zijn zesde
op in Melbourne, Australie. Hij schreef twee romans, Raising the Shadows en The
French Mathematician. Ook schreef hij toneelstukken en poëzie (zie Raster 89). Hij
doceert wiskunde aan de Victoria University of Technology.
Vasko Popa (1922-1991) werd geboren in Vršac, een stadje in voormalig Joegoslavië
vlak bij de Roemeense grens. Later woonde hij in Belgrado. Hij geldt als de
belangrijkste Servische dichter van de eeuw. In zijn poëzie combineert hij elementen
van surrealisme en oude Servische mythen en volksverhalen. In Nederlande vertaling
verscheen van hem Machine van woorden (1975), vertaald door Jana Beranová en
Gedichten (1981), vertaald door Lela Zečković en Roel Schuyt.
Hans Ree (1944) is schaakgrootmeester en columnist van het NRC-Handelsblad.
Hij studeerde in 1970 af in wiskunde aan de UvA. Recentelijk verscheen van hem
God is niet koppig.
Riemer Reinsma is lexicograaf en publiceerde o.m. enkele
synoniemenwoordenboeken. Hij is vast medewerker van het blad Onze Taal en
hoofdredacteur van het blad Taal Actief. Volgend jaar verschijnt van zijn hand het
taaladviesboek Soepel schrijven Lekker lezen.
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Martin Reints (1950) is dichter en essayist. Recente publicaties: Dag- en nachtwerk
(essays, 1998), Tussen de gebeurtenissen, poëzie, 2000)
Selma Schepel (1949) studeerde af in Semitische talen, met als hoofdvak
Babylonisch spijkerschrift. Publicatie:

Raster. Jaargang 2002 (nrs. 97-100)

191

Enuma elisj. Het baylonisch scheppingsverhaal (2002)
Charles Seife studeerde wiskunde aan de Yale University. Hij publiceerde in o.a.
New Scientist, Scientific American en The Economist. In 2000 verscheen Zero. The
biography of a dangerous idea.
Saskia J. Stuiveling (1945) is sinds 1999 president van de Algemene Rekenkamer.
Zij studeerde bedrijfskunde in Rotterdam en was eerder o.m. lid van de Eerste
Kamer voor de PvdA en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken in het 2e kabinet
Van Agt (1981-1982).
Willem van Toorn (1935). Recente publicaties: De rivier (1999), Haarlem station
(novelle, 2000) en Gedichten 1960-1997 (poëzie 2001)
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