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Sprong in de leegte.
Inleiding op Vicente Huidobro
Piet Devos
De dichter is een kleine God luidt de titel van een onlangs gepubliceerde bloemlezing
van de mooiste gedichten in het Spaans. Deze titel is ontleend aan de ‘Ars poëtica’
van de Chileense dichter Vicente Huidobro (1893-1948) en drukt heel kernachtig
diens onwankelbare geloof in de kracht van poëzie uit. Het is een eerste huldeblijk
aan een dichter die in ons taalgebied nooit enige bekendheid heeft verworven, maar
desondanks mede de koers heeft bepaald van de Latijns-Amerikaanse poëzie in de
voorbije eeuw. In het najaar verschijnt bij het Gentse Poëziecentrum nu ook de
integrale vertaling van Huidobro's hoofdwerk: Altazor. O el viaje en paracaídas
(Hogevalk. Of de reis aan de parachute).
Vicente García-Huidobro Fernández, zoals hij voluit heette, werd als oudste zoon
van aristocraten in 1893 in Santiago de Chile geboren. Deze hoge komaf bleek tegelijk
een vloek en een zegen. Enerzijds brachten de literaire salons van zijn moeder, zelf
een dichteres en ontwikkelde vrouw, hem reeds vroeg in aanraking met de literatuur
en de recente, vooral door Frankrijk geïnspireerde tendensen op dit gebied. Anderzijds
gingen de katholieke moraal en de gezapigheid van het leven in deze kringen hem
tegenstaan. Hoogstwaarschijnlijk speelden deze beide motieven mee, toen Huidobro
in 1916 besloot om naar Parijs te emigreren. Inmiddels had hij ook verschillende,
experimentele dichtbundels voltooid en zijn ambitieus, zogeheten ‘creationistische’
poëtica geformuleerd. Volgens dit credo diende de dichter de werkelijkheid niet te
bezingen, maar moest hij zijn eigen wereld scheppen. Huidobro's werk en pleidooi
voor een autonome poëzie vonden spoedig weerklank bij Europese avant-gardisten
als Guillaume Apollinaire, Pierre Reverdy en Juan Gris, met wie de Chileen in de
daaropvolgende jaren dan ook nauw samenwerkte. Heen en weer reizend tussen
Parijs, Madrid en Santiago zou Huidobro zich decennialang, door middel van
manifesten, lezingen en literaire tijdschriften - vaak door hemzelf gefinancierd -,
blijven inzetten voor zijn radicale poëzieopvatting. In de loop van het woelige
interbellum werd de toon van zijn geschriften evenwel almaar politieker. Zo nam hij
symbolisch deel aan de Chileense presidentsverkiezingen in 1925 en verklaarde hij
zich begin jaren '30 communist.
In Huidobro's poëzie, die hij doorgaans in het Spaans maar soms rechtstreeks in
het Frans schreef, is de geschetste evolutie van het strikte vormexperiment naar het
expliciete engagement goed te volgen. In Pagodas ocultas (1914) maakte hij
bijvoorbeeld gebruik van kalligrammen, en in 1922 exposeerde hij geschilderde
gedichten in het Parijse Edouard VII-theater. Nog typischer voor het
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creationistische gedicht dan een ongewone visuele compositie is de opeenvolging
van verrassende beelden. Volgens de dichter was het beeld ‘een broche van licht die
twee ver uit elkaar gelegen werkelijkheden samenbrengt.’ Dit blijkt ook wel uit
treffende voorbeelden als: ‘In elke plas / slapen dove sterren’, en ‘Op de arctische
zeeën / speur ik naar de leeuwerik die wegvloog uit mijn borst’ uit Poemas árticos
(1918), of ‘De stilte is een plant die binnenin groeit / zolang het hart de verwarming
op gelijke temperatuur houdt’ uit Automne Régulier (1925). In Altazor (1931) lezen
we echter - weliswaar nog steeds in een creationistisch beeld: ‘Moet je die steppen
handen zien schudden / Miljoenen arbeiders hebben het eindelijk ingezien / En hijsen
hun vlaggen omhoog van ochtendrood.’ Voor alle duidelijkheid, deze referentie aan
de Russische revolutie maakt dit boek nog niet tot een propagandatekst. Altazor is
daar veel te complex, te ongrijpbaar voor.
Altazor, dat bestaat uit zeven canto's in vrije verzen en een voorwoord in proza,
vormt een overgangswerk. Het is een keerpunt waarop de avant-garde of, ruimer, de
moderne mens zijn eigen verworvenheden en tekorten overschouwt. Ook letterlijk,
want de spreker, Hogevalk genaamd, hangt aan een parachute en overziet het
wereldgedruis onder zich. Wat Hogevalk ziet, doet hem soms jubelen, in een
nietzscheaans Amor Fati, maar boezemt hem ook peilloze angst in. Wat voor zin had
de massaslachting van WO I? En wat is de hogere betekenis van het leven na de dood
van God? Zelf valt hij in een existentiële leegte, naar ‘het open graf’. Om deze
vooralsnog onbekende ervaring tot uitdrukking te brengen heeft hij een nieuwe taal
nodig, maar die van de avant-garde blijkt niet meer afdoende. Vanaf Zang III moeten
de symbolistische, surrealistische, dadaïstische en zelfs Huidobro's eigen
creationistische procedés het allemaal ontgelden. Vervolgens worden in een
nietsontziend taalspel alle denkbare grammaticale, syntactische en lexicale regels
geschonden, totdat er in de laatste zang nog een lied van louter syllabes overblijft.
De algehele vernietiging of de tabula rasa voor een nieuw begin? Altazor is beide:
een hoogtepunt van de Latijns-Amerikaanse avant-garde dat net als César Vallejo's
Trilce en Pablo Neruda's Canto general getuigenis aflegt van de menselijke
verbijstering ten overstaan van een desintegrerende wereld vol ongekende
mogelijkheden.
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Voorwoord
Vicente Huidobro
Vertaling: Piet Devos
Ik werd geboren op mijn drieëndertigste, op de dag van Christus' dood; ik werd
geboren op de equinox, onder de hortensia's en de vliegmachines van de hitte.
Ik had de diepe blik van het kuiken, de tunnel en de gevoelige automobiel. Ik
slaakte acrobatische zuchten.
Mijn vader was blind en zijn handen waren bewonderenswaardiger dan de nacht.
Ik bemin de nacht, zwarte hoed van alle dagen.
De nacht, de nacht van de dag, van de dag naar de volgende dag.
Mijn moeder sprak als het morgenrood en de zeppelins die zullen neerstorten. Ze
had haar in de kleuren van vlaggen en ogen vol verre schepen.
Op een middag nam ik mijn parachute en zei: ‘Tussen een ster en twee zwaluwen.’
Hier heb ik de dood die nadert zoals de aarde de vallende ballon.
Mijn moeder borduurde verlaten tranen op de eerste regenbogen.
En nu valt mijn parachute van droom in droom door de ruimtes van de dood.
De eerste dag ontmoette ik een onbekende vogel die zei: ‘Als ik een dromedaris
was, had ik geen dorst. Hoe laat is het?’ Hij dronk de dauwdruppels van mijn haren,
schonk mij drieënhalve blik en vloog weg, vaarwel zwaaiend met zijn enorme
zakdoek.
Op die dag, ontmoette ik tegen tweeën, een prachtige vliegmachine, vol schubben
en slakken. Ze zocht een hoekje in de hemel om te schuilen voor de regen.
Ginds, ver weg, alle schepen voor anker, in de inkt van de dageraad. Algauw
begonnen ze weg te varen, een voor een, terwijl ze als vaandels flarden meesleurden
van het onaantastbare morgenrood.
Samen met de laatste die wegvoer, verdween het morgenrood achter buitensporig
opgezette golven.
Toen richtte de naamloze Schepper, die simpelweg een gat in de leegte is, mooi
als een navel, het woord tot mij.
‘“Ik maakte een groot geruis en dat geruis vormde de oceaan en de golven van de
oceaan.
Het zal altijd aan de golven van de zee kleven en de golven van de zee zullen altijd
aan het geruis kleven, zoals postzegels aan kaartjes.
Daarna vlocht ik een lang vliegertouw van lichtstralen om er de dagen mee aan
elkaar te naaien; de dagen die hun wetmatig of
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gereconstrueerd, maar onbetwistbaar oosten hebben.
Daarna tekende ik de geografie van de aarde en de lijnen van de hand.
Daarna dronk ik wat cognac (vanwege de hydrografie).
Daarna schiep ik de mond en de lippen van de mond om de verkeerde glimlachjes
te kluisteren en de tanden van de mond om over de schunnigheden te waken die ons
naar de mond stijgen.
Ik schiep de tong van de mond die de mensen van haar rol vervreemdden, door
haar te leren spreken..... haar, haar, de schone zwemster, voorgoed vervreemd van
haar vochtige en strikt strelende rol.”’
Mijn parachute begon duizelingwekkend te vallen. Zodanig is de aantrekkingskracht
van de dood en het open graf.
Neem het maar van mij aan, het graf bezit meer macht dan de ogen van een geliefde.
Het open graf met al zijn magneten. En dat zeg ik tegen jou, tegen jou die me wanneer
je glimlacht doet denken aan het ontstaan van de wereld.
Mijn parachute raakte verstrikt in een gedoofde ster die nauwgezet haar omloop
bleef volgen, alsof ze het nutteloze van haar inspanningen niet inzag.
Gebruik makend van die welverdiende rust, begon ik de vakjes van mijn bord met
diepzinnige gedachten te vullen:
‘“Echte gedichten zijn brandhaarden. De poëzie breidt zich uit naar alle kanten,
verlicht wat zij verteert met rillingen van genot of smart.
Je moet schrijven in een taal die geen moeder is.
De vier windstreken zijn met z'n drieën: het noorden en het zuiden.
Een gedicht is iets wat zal zijn.
Een gedicht is wat nooit is, maar had moeten zijn.
Een gedicht is iets wat nooit is geweest, wat nooit zal kunnen zijn.
Vlucht weg van het eeuwige sublieme, als je niet door de wind verpletterd wil
worden.
Als ik niet minstens één gekkigheid per jaar zou begaan, werd ik gek.”’
Ik pak mijn parachute, en werp mij van de rand van mijn wentelende ster in de
dampkring van de laatste zucht.
Ik tol oneindig rond boven de rotsen van de dromen, ik tol rond tussen de wolken
van de dood.
Ik ontmoet de Maagd die op een roos gezeten is en zegt: ‘“Kijk, mijn handen: ze
zijn doorschijnend als elektrische peertjes. Zie je de gloeidraden waaruit het bloed
vloeit van mijn ongeschonden licht?
Kijk, mijn aureool. Het vertoont al enkele barstjes, wat mijn hoge ouderdom
bewijst.
Ik ben de Maagd, de Maagd zonder menselijke inktvlek, de
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enige die het niet slechts voor de helft is, en ik ben kapitein van de andere elfduizend
die waarlijk te veel werden gerestaureerd.
Ik spreek een taal die de harten vult volgens de wet van de communicerende
wolken.
Ik zeg altijd: ga met God, en ik blijf.
Bemin mij, mijn zoon, want ik aanbid jouw poëzie en zal jou luchttoeren leren.
Ik heb zo'n nood aan tederheid, kus mijn haren, ik heb ze vanochtend nog gewassen
in de wolken van de dageraad en nu wil ik inslapen op de matras van de flikkerende
nevel.
Mijn blikken zijn ijzerdraden aan de horizon waarop zwaluwen kunnen uitrusten.
Bemin mij.”’
Ik knielde neer in de circulaire ruimte en de Maagd verhief zich en kwam boven
op mijn parachute zitten.
Ik sliep in en declameerde toen mijn mooiste gedichten.
De vlammen van mijn poëzie droogden de haren van de Maagd, die mij bedankte
en zich verwijderde, gezeten op haar zachte roos.
En hier hang ik dan, eenzaam als het weesje van anonieme schipbreukelingen.
Ah, wat mooi... wat mooi.
Ik zie de bergen, de rivieren, de wouden, de zee, de schepen, de bloemen en de
slakken.
Ik zie de nacht en de dag en de as die hen verbindt.
Ah, ah, ik ben Hogevalk, de grote dichter, zonder paard dat vogelzaad eet, die zijn
keel niet aan de maneschijn warmt, maar aan mijn kleine parachute als een parasol
boven de planeten.
Uit iedere zweetdruppel op mijn voorhoofd baarde ik sterren, die ik jullie opdraag
te dopen met wijnflessen.
Ik zie alles, mijn hersens werden gesmeed in profetische talen.
De berg is Gods zucht, die stijgt in een zwellende thermometer tot hij de voeten
van de geliefde raakt.
Hij daar die alles heeft gezien, die alle geheimen kent, zonder Walt Whitman te
zijn, want nimmer heb ik een witte baard gehad als de schone verpleegsters en de
bevroren beken.
Hij daar die 's nachts de hamers van de valsemunters hoort, die niet meer dan
actieve astronomen zijn.
Hij daar die, gehoorzaam aan de duiven, drinkt uit het warme glas van de wijsheid,
na de zondvloed, en die de weg van de vermoeidheid kent, het kokende zog dat de
schepen achterlaten.
Hij die de pakhuizen van herinnering en mooie vergeten seizoenen kent.
Hij, de herder van vliegtuigen, de gids die afgedwaalde nachten en westenwinden
naar de enige polen toe drijft.
Zijn klacht lijkt wel een netwerk van meteoren die opflitsen zonder getuige.
De dag breekt aan in zijn hart en hij sluit de ogen om de nacht
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van de plattelandsrust te laten vallen.
Hij wast zijn handen in Gods blik, en kamt zijn haren als het licht, als de teelt van
de fijne aren van de weelderige regen.
De kreten verwijderen zich als een kudde over de heuvels wanneer de sterren
slapen na een nacht van onafgebroken arbeid.
De mooie jager bij de hemelse drenkplaats van harteloze vogels.
Wees bedroefd net als de gazelles ten overstaan van het oneindige en de meteoren,
net als de mirageloze woestijnen.
Totdat een mond, gezwollen van kussen, komt voor de wijnoogst in het
ballingsoord.
Wees bedroefd, want zij wacht op jou in een hoekje van het jaar dat nu verstrijkt.
Wellicht staat ze op het uiteinde van je volgende lied en zal ze mooi zijn als de
waterval in vrijheid en rijk als de evenaarslijn.
Wees bedroefd, bedroefder dan de roos, schone kooi van onze blikken en de bijen
zonder ervaring.
Het leven is een reis aan een parachute en niet wat jij wilt geloven.
We vallen geleidelijk, vallen van ons zenit naar ons nadir en we laten de lucht
bloedbesmeurd achter opdat hij hen zou vergiftigen die hem morgen zullen inademen.
Binnen jezelf, buiten jezelf, zul je vallen van zenit tot nadir want dat is jouw lot,
jouw ellendige lot. En van hoe hoger je valt, des te hoger zal je weeromstuit zijn,
des te langer je duur in het geheugen van de steen.
We zijn uit de buik van onze moeder gesprongen of vanaf een sterrenrand en
geleidelijk vallen we.
Ah, mijn parachute, de enige geparfumeerde roos in de atmosfeer, de enige roos
van de dood, omlaag gestort tussen de sterren van de dood.
Hebben jullie dat gehoord? Dat is het sinistere geluid van de gesloten borsten.
Open de deur van je ziel en ga naar buiten om adem te halen. Je kunt met een
zuchtje de deur openen die de orkaan heeft gesloten.
Mens, daar heb ik jouw valscherm, prachtig als een duizeling.
Dichter, daar heb ik jouw valscherm, prachtig als de magneet van de afgrond.
Magiër, daar heb ik jouw valscherm dat één woord van jou kan omvormen tot een
klimscherm, prachtig als de bliksem die de schepper wou verblinden.
Waar wacht je nog op?
Ach, hierin schuilt het geheim van de Duistere die vergat te glimlachen.
En de parachute wacht vastgebonden aan de deur zoals het paard van de oneindige
vlucht.
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Twee regels verwijderen: verwijderd
Kiki Coumans
Liefhebbers van het werk van Hans Faverey (1933-1990) zijn een dankbaar publiek
voor nagelaten werk. Bij het verschijnen van Springvossen (2000), een keuze uit de
nagelaten gedichten door Favereys echtgenote Lela Zec ković, tien jaar na zijn
overlijden, reageerden de critici verlekkerd; ‘De borsten luisterend gespitst’ heette
de bespreking van Piet Gerbrandy treffend (dichtregels van Faverey lenen zich
vanwege hun originaliteit goed voor titels).
In 2010, amper 17 jaar na verschijning van de door Marita Mathijsen bezorgde
Verzamelde gedichten (1993), verzorgde zij een nieuwe, nog kloekere (1003 pagina's
tellende) editie met Favereys complete werk, Gedichten 1962-1990, waarin ze 200
nagelaten gedichten toevoegde. Weer waren de recensenten verrast over al dat moois
dat er uit de la van Faverey tevoorschijn was getoverd.
Met ‘nagelaten’ gedichten bedoelt Mathijsen voltooide gedichten. Maar hoe weet
je of een gedicht ‘voltooid’ is als de dichter ervoor heeft gekozen deze gedichten
nooit in druk te laten verschijnen? En had de dichter daar gelijk in, of heeft Mathijsen
gelijk dat ze deze gedichten tóch de openbaarheid heeft laten zien, in de vorm van
een nieuw verzameld werk?

Verbruikt
Er zijn verschillende redenen te geven waarom dit geen goede beslissing is geweest.
Ten eerste gaat het vrijwel zeker in tegen de wil van de dichter. Ook Mathijsen weet
dat eigenlijk wel. Ze zegt in haar nawoord dat ze zich niet heeft laten leiden door
‘esthetische of ethische criteria’. Met de ‘ethische criteria’ doelt ze
hoogstwaarschijnlijk op het feit dat ze tegen de wil van Faverey ingaat door teksten
uit te geven die hij niet voor publicatie had bestemd. In een interview reageert ze
heel uitgesproken op de vraag of deze uitgave niet tegen de wil van de dichter ingaat:
‘Daar heb ik geen enkele moeite mee. Na de dood van de schrijver telt zijn wil op
dat gebied niet meer.’
In de editiewetenschap geldt dat alles wat een schrijver niet heeft vernietigd, na
zijn dood mag worden uitgegeven, zo staat te lezen in het handboek editiewetenschap
dat Mathijsen heeft geschreven. Niet-vernietigen wordt dus opgevat als impliciete
toestemming voor publicatie - wat nogal een royale opvatting van ‘toestemming’ is.
Er ligt dus een zware verantwoordelijkheid bij de editeur, die uiteindelijk het beeld
bepaalt van een oeuvre na de dood van een schrijver.
Er zijn situaties denkbaar waarin het terecht is de wil van een kunstenaar te negeren.
Als er een groter belang is. Als een schrijver in een vlaag van waanzin een
ongepubliceerd meesterwerk wil verbranden, houd je hem tegen. Het beroemde
voorbeeld van Franz
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Kafka dringt zich op, van wie een paar belangrijke romans buiten zijn wil om werden
uitgegeven (overigens zijn er ook stemmen die zeggen dat hij donders goed wist dat
als hij zijn werk bij Max Brod in bewaring gaf, het waarschijnlijk toch wel onder de
drukpers zou belanden; als hij dit werkelijk niet wilde, waarom had hij de boeken
dan niet vernietigd?).
Een wezenlijk verschil tussen het geval van Kafka en dat van Faverey is echter
dat er bij Kafka geen rationele grondslag was voor het niet willen uitbrengen van dit
werk, en bij Faverey juist wél. Met andere woorden: Kafka's beslissing was irrationeel
en schadelijk voor de literatuur, terwijl Favereys beslisvaardigheid omtrent het al
dan niet af zijn van gedichten, respect afdwingt. Faverey stond bekend om zijn
zorgvuldige selectieprocedure, hij was uiterst kritisch en woog zeer grondig af of
gedichten het ‘hielden’ of niet. Als hij zijn keuze had gemaakt, liet hij het werk nog
een paar maanden liggen voordat het naar de uitgever ging. Er zullen niet veel
schrijvers zijn die zijn discipline en strengheid kunnen evenaren.
In een interview met Jan Brokken zegt hij op de vraag: ‘Weet je wanneer een
gedicht af is?’: ‘Na verloop van tijd weet ik dat precies. Het duurt heel lang voor ik
mijn fiat aan een gedicht geef. Ik trap er tijdenlang op alle mogelijke manieren
tegenaan. Vroeger las ik ze hardop voor met rare stemmetjes, Donald Duckstemmetjes,
met allerlei accenten. [...] Zo'n vers moet een dergelijke aanslag kunnen overleven
wil ik het goed vinden.’
Zelfs na publicatie bleef hij zijn werk keuren, als een soort literaire APK. Een paar
keer per jaar las hij zijn hele oeuvre door om te kijken of hij het nog goed vond: ‘Ik
zuig me vol met mijn eigen werk. [...] En over het algemeen ben ik heel tevreden en
trots. [...] Maar ik kijk ook waar het fout gaat. Waar het een beetje kinderachtig of
geforceerd wordt.’
Als Faverey een gedicht had afgerond dat hij niet voor publicatie geschikt achtte,
schreef hij in de kantlijn: ‘verbruikt’, een term die aan duidelijkheid niets te wensen
overlaat: het bruikbare is eruit gehaald, verder kan ik er niets meer mee. Toch heeft
Mathijsen ook dit soort ‘verbruikte’ gedichten opgenomen. Je kunt je zelfs afvragen
of gedichten die zinswendingen bevatten die uiteindelijk in gepubliceerde gedichten
zijn beland, niet sowieso moeten worden beschouwd als ‘verbruikt’. Faverey zal toch
immers niet van plan zijn geweest deze gedichten te publiceren? Als Jan Brokken
hem in 1980 vraagt: ‘Spijt het je dat je gedichten waar je hard op hebt gewerkt, moet
weggooien?’ antwoordt Faverey: ‘Ze hebben hun functie gehad. Sommige regels en
oplossingen hebben me verder geholpen. De oude zijn door de nieuwe opgevreten.
Ik beschouw ze als oefeningen.’

Esthetische criteria
Was hij dan misschien té streng? Ik denk van niet. Hoe gretig ik ook was naar nieuwe
Faverey-zinnen, lezend in de 200 gedichten die Mathijsen heeft toegevoegd overviel
me regelmatig het gevoel: dit is
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een aangelengde Faverey, hier zit hij niet aan de top van zijn kunnen, ik kan me
voorstellen dat hij dit niet wilde publiceren.
Als ik Springvossen uit 2000 herlees, ben ik overigens wél gegrepen, heb ik het
gevoel weer ‘thuis’ te zijn, in een door Faverey gebouwd huis. Zec ković bundel
geeft me wél het gevoel dat ik een echte Faverey-bundel lees. Eenderde van de
gedichten die daarin staan, zijn niet in de bundel van Mathijsen terechtgekomen, en
dat zijn niet zelden juist sterke en mooie gedichten. Dat geeft naar mijn idee aan dat
de keuze van Mathijsen toch wat onbetrouwbaar is, of dat ze niet het juiste criterium
heeft gebruikt. Het verschil tussen Springvossen en Gedichten - is dat Lela Zec ković
voor Springvossen uit de vele honderden door Faverey afgekeurde gedichten een
zorgvuldige selectie heeft gemaakt op grond van esthetische criteria. Als je het
‘slechtste’ werk van Faverey afroomt, heb je nog altijd crème de la crème.
Mathijsen vindt hoogstwaarschijnlijk zelf ook dat een aanzienlijk deel van de door
haar gekozen gedichten niet perse de moeite waard is, want ze schrijft immers dat
ze niet alleen geen ethische, maar ook geen esthetische criteria heeft gehanteerd bij
het samenstellen. Kortom: ze heeft de gedichten niet gekozen op kwaliteit. Je kunt
je afvragen wat er dan eigenlijk nog voor valide criterium overblijft.

Varianten
Maar degenen die geïnteresseerd zijn in ongepubliceerd werk van Faverey dan? Voor
wetenschappers die de ontstaansgeschiedenis van zijn gedichten willen onderzoeken
zijn de verschillende versies voorafgaand aan de definitieve versie uitermate
interessant materiaal. Dat is zeker het geval bij een ‘schuiver’ als Faverey, die
gedichten niet zozeer beschouwde als een weerslag van een ervaring, maar als
constructies, montages van taal.
Het zou veel zinvoller zijn geweest als het nagelaten werk in een aparte editie was
verschenen waarvan de status volstrekt duidelijk zou zijn, zoals dat ook is gebeurd
met de vele onvoltooide gedichten van J.H. Leopold. In zo'n boek zou ruimte zijn
voor verschillende varianten. In Mathijsens selectie wordt ons wel een blik in de la
van Faverey gegund, maar we krijgen alleen de bovenkant van sommige stapeltjes
te zien (namelijk het gedicht dat volgens Mathijsen het verst voltooid is, dat is waar
zij haar zoektocht op gericht heeft). In het nawoord geeft ze zelf toe dat het ‘volstrekt
niet ondenkbaar [is] dat een andere editeur tot een andere selectie was gekomen’.
Dit besef van relativiteit siert haar.
Ik zou zeggen: als je dan toch in de laden zit, laat ons dan ook álle stadia van dat
werk in wording zien, dan kunnen wetenschappers en andere nieuwsgierigen versies
vergelijken en de ontstaansgeschiedenis reconstrueren. En laat dat jeugdwerk, dat
zo door Gorter en Van Ostaijen beïnvloed schijnt te zijn, dan ook zien. Maar wel in
een apart boek, duidelijk gescheiden van het werk van zijn eigen keuze.
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Een laatste kanttekening bij deze uitgave is de vage datering van de gedichten. ‘Ik
heb besloten de gedichten in chronologische volgorde te presenteren’, schrijft
Mathijsen. Dat is een te sterke claim. De gedichten zijn ingedeeld in drie perioden:
van 1962-1969 (56 gedichten), 1970-1977 (140 gedichten, haast driekwart van het
geheel) en 1978-1989 (een luttele 19 gedichten). Van zes gedichten kan ze het exacte
jaartal noemen. Al lezende is de kans dus heel groot dat het ene gedicht jaren later
is geschreven dan het gedicht dat erop volgt. De datering is dermate grof, dat de
aanduiding ‘chronologisch’ niet veel meer zegt.

Nazeurende kristalfamilies
Nu de gedichten zelf, de zinnen en woorden van Faverey die eigenlijk niet voor onze
ogen waren bestemd. Hoewel ik bij een kleine meerderheid van de gedichten het
gevoel had een ‘aangelengde’ Faverey te lezen, stuitte ik ook op pareltjes. Soms was
dat een woord dat me trof (bijvoorbeeld ‘cijferbloesems’), een andere keer een typisch
Favereyaanse versregel die me verraste (‘Ik, die mij in vrijwel alles heb vergist /
daarin het waard was zich te moeten vergissen’), een schitterende strofe (‘Omdat het
veulen geduldig en voorzichtig / uit het paard valt en kan staan,’), en soms ook een
heel gedicht, want zéker, er zit prachtige tussen. Zoals bijvoorbeeld dit gedicht:
Op een dag was het nacht.
Ik leek juist op het punt
mijn eerste vis te gaan vangen. Ineens
valt alles tegen.
Tot onthaken kwam
ik niet meer.
Ik keer huiswaarts,
neuriënd in mijn slaap,
om het duister te aanbidden, met bonzend hart.

Vaak bekroop me het gevoel: waar ken ik dit toch van? Heb ik dit niet al eens ergens
gelezen? Eind jaren negentig schreef ik een afstudeerscriptie over de taalmanoeuvres
van Faverey, en toen ben ik een jaar lang ondergedompeld geweest in zijn werk. Na
wat zoeken en bladeren werd duidelijk dat een aantal regels die me frappeerden, in
definitieve gedichten waren beland. Zodoende kunnen we in de nagelaten gedichten
een aantal oude bekenden begroeten: een ‘Ferne Geliebte’, een gordiaans dorp,
‘nazeurende kristalfamilies’ - net als in de gepubliceerde versie in de buurt van de
‘pelikaan op het noorden’ - ‘foutenuitbarstingen’ en ‘avondvullende glassoorten’.
We zien lemmingen in de nabijheid van de zee, zoals in het slot van het onvergetelijke
gedicht
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‘Een paraplu aan zee:’, dat Faverey voor Remco Campert schreef: ‘het gekke woord
lemming; / mijn lichaam aan zee.’
Andere gedenkwaardige woorden of zinswendingen zijn niet in uiteindelijke
gedichten beland, zoals een typisch Favereyaanse wending als ‘dingbaarder wordt
het nooit’, ‘tot de avond viel / van zacht jong leer’, of de onnadrukkelijk-mooie
beginzin: ‘Dan liever een meikever’.

Helder als een splinter berkehout
Het is interessant om te kijken hoe enkele van die ‘dubbele’ passages in een
gepubliceerd gedicht hun definitieve plaats hebben gekregen. De bundel Springvossen
opent bijvoorbeeld met de regels:
Zo eenvoudig als een waterdruppel,
zo helder als een splinter berkehout,

Dit had ik niet willen missen! denk je dan. Dat geldt overigens voor het hele gedicht,
dat zonder meer prachtig is. De evocatie van de splinter hout en de waterdruppel, en
hun subtiele verbinding via het woord ‘helder’ is ongeëvenaard. Maar wat blijkt: we
hadden deze splinter en waterdruppel ook niet hoeven missen, want ze zijn ook in
het gedrukte werk beland, namelijk zo:
Desondanks: helder
als een splinter berkehout,
eenvoudig als een vallende
waterdruppel [...]

Opvallend is dat het feitelijk overbodige woord ‘zo’ beide keren is weggelaten. De
volgorde is veranderd: aanvankelijk ging die van ‘gewoon’ (de eenvoud van een
waterdruppel) naar ‘opmerkelijk’: de helderheid van een splinter berkehout. In de
latere versie is dit crescendo veranderd in een decrescendo (dus de omgekeerde
volgorde). De toevoeging van ‘desondanks’ voegt spanning en zeggingskracht toe
aan de zin doordat deze verwijst naar iets voorgaands dat zich in paginawit hult.
Maar misschien het opvallendst is de toegenomen betekenisvolheid van de plaatsing
op de pagina. De afbreking na ‘helder’ geeft suspense aan de zin, die toch al
raadselachtig is door het ‘desondanks’, dat iets voorgaands suggereert waarnaar we
slechts kunnen gissen. Vervolgens is er nog een sterk enjambement: door het wit
tussen ‘vallende’ en ‘waterdruppel’ wordt de tijd van het vallen als het ware
uitgebeeld.
Ik ga er bij dit fragment van uit dat het nagelaten gedicht voorafgaat aan de
gepubliceerde versie. Mathijsens datering is wat dat betreft eigenaardig. Dit gedicht
verscheen in december 1962 in Podium, maar
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het nagelaten gedicht dateert ze in de periode 1970-1977. Het lijkt me toch
onwaarschijnlijk dat Faverey een gedicht met de elementen water en berkehout
publiceert, en deze elementen vervolgens jaren later in een licht gewijzigde vorm
herneemt.

‘Ooit zo geschonden?’
Een ander kluitje taalwendingen dat uiteindelijk is overgenomen, is te vinden in het
gedicht met een beginzin die Faverey-liefhebbers ongetwijfeld doet denken aan een
heel sterke slotzin:
Ooit zo geschonden? Ooit zo.
Allen staan zij op de oever,
kijkend naar het bloedeigen
vogeltje: tegenstrevend nog,
en toch al in de omkering.
Rook kan overal uit komen.
Steek maar aan: er komt rook
uit. Toch, als er geen speld
in de zaal is, hoor je ook
niets van het vallen
[...]

Een aantal onderdelen uit dit (halve) gedicht is in drie verschillende gedichten uit de
reeks ‘Lichtval’ terechtgekomen. ‘Ooit zo geschonden?’ is de volgende eindzin
geworden in een gedicht dat ik in zijn geheel citeer om te laten zien hoe de taal zijn
werk doet aan het einde van het gedicht:
Rotslandschap met scheepstakelage.
Wat moet de plaatsing hier
van een windmolen. Scheepstakelage zonder schip.
Speerdrager met speer.
Twee regels verwijderen:
verwijderd. Ik kan de
scheepswrakken ruiken.
Vijf woorden schappen:
geschrapt. Ooit
zo geschonden?
Ja, antwoordde ik.
Ooit zo geschonden.
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Ook in dit gedicht is duidelijk te zien hoe de zeggingskracht is toegenomen door de
typografische ingrepen. De zin ‘Ooit zo geschonden? Ooit zo’ uit de nagelaten versie
is een bijzonder, spannend begin van een gedicht. Maar hij evenaart niet de
geladenheid van de slotstrofe van het uiteindelijke gedicht. De zin is plots
veelzeggender, de betekenis wordt pregnanter en heeft meer emotionele lading. Hier
wordt de geschondenheid voelbaar, doordat het vólgt op iets, doordat het als het ware
een ‘voorgeschiedenis’ heeft gekregen.
‘Rook kan overal uit komen.’ is daarentegen een wat neutraler lot beschoren: het
is beland in de laatste strofe van een gedicht dat als volgt eindigt:
[...]
verdwijn uit je herinnering.
Rook kan overal uit komen.
Zo goddelijk was deze
wespesteek ook weer niet.

Het bloedeigen vogeltje
Ook de zinswending ‘Allen staan zij op de oever, kijkend naar het bloedeigen vogeltje’
heeft een bijzondere plek gekregen. Ze is terechtgekomen in een van de mooiste
gedichten van Faverey, dat ik eveneens integraal citeer:
Eerst als iemand op de foto
levensgroot zijn dood staat op te wachten,
wordt hij herkend.
Allen staan zij op de oever,
kijkend naar het eigen vogeltje; lacherig: allen.
Niemand herkent zich op deze foto.
Wat heet plotseling in een spiegel?
Spiegels herkennen nooit iemand.
Wat heet plotseling op een foto?
Als ik straks een hand zie
voor ogen, help ik mij hopen
dat het een eigen hand is,
of dat het een hand is
die bij mij wil horen.

Het ‘bloedeigen’ vogeltje vond de dichter waarschijnlijk ‘too much’, en is afgezwakt
tot ‘eigen vogeltje’ waar ‘lacherig: allen’ aan is toegevoegd.
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De gebruikte zinswendingen zijn op een zeer betekenisvolle manier ingebed in een
sterk samenhangend gedicht.
In de paar voorbeelden die ik hier heb gegeven is te zien dat de wendingen hebben
gewonnen aan zeggingskracht, door de versterkte typografische werking, door de
veelzeggende inbedding in een coherent geheel, of misschien door een combinatie
van beide. Of dat voor alle fragmenten geldt is niet te zeggen. Juist daarvoor zou een
wetenschappelijke editie een schat aan interessant materiaal kunnen bieden.
Het werk van een grote favoriet van Faverey, de oud-Griekse dichteres Sappho,
deed hem inzien dat scherven ook gehelen kunnen zijn, dat fragmenten op zichzelf
kunnen staan én verplaatst kunnen worden. Ze kunnen in een ander geheel ingelijfd
worden en daar zelfs beter op hun plek zijn. Faverey schoof veel en schrapte veel.
Hij monteerde onderdelen van het ene gedicht in het andere en keek of het werkte.
Zoals hij het zelf noemt: hij ‘repareert’, hij ‘monteert’, ‘timmert de zaak vast’, ‘brengt
scharnieren aan’. Hij keek wat er gebeurde als je ‘de taal op je af laat komen en
misschien in een hoek drijft’.
Het achterhalen van de laatste versie van een gedicht maakt dat gedicht nog niet
tot een voltooide of volwaardige tekst. Iemand die de volwaardige gedichten eruit
kan pikken, zou de literatuur en de liefhebbers van Hans Faverey pas echt een dienst
bewijzen.
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Een poëtische reconstructie: Patrick Beurard-Valdoye en de Lysaker
Merzbau
Kim Andringa
Rond 1920 begint Kurt Schwitters in zijn huis in Hannover met het bouwen van een
zuilvormige sculptuur die hij aanvankelijk die Kathedrale des erotischen Elends
noemt, en die over de jaren zal uitgroeien tot de eerste Merzbau: een organisch
uitdijende driedimensionale collage die ten slotte verschillende vertrekken in het
huis in beslag neemt; een groeiend geheel van grotten, hoeken en nissen met
sculpturen, collages en andere artefacten, waaronder ook werk van bevriende
kunstenaars.
In 1937 vlucht Schwitters, wiens werk als Entartete Kunst is aangemerkt, naar
Noorwegen, waar hij al enige jaren de zomers doorbrengt op het eilandje Hjertøya
bij Molde, in een piepklein tot vakantiehuisje verbouwd en vermerzt schuurtje. Hij
vindt een appartement in Lysaker, even buiten Oslo, en begint in de tuin, clandestien,
aan een nieuwe Merzbau, die hij Haus am Bakken, het huis op de helling, doopt. Hij
bouwt eigenhandig een half in de grond verzonken stenen fundering met daarop een
goed gecamoufleerde houten bovenbouw, en graaft eronder nog een kelder uit. Alleen
van onderaf de helling is het bouwsel te zien. Het houten gedeelte is zo gemaakt dat
het vervoerbaar is, zodat Schwitters in het geval van een nieuwe vlucht zijn werk dit
keer mee zal kunnen nemen. Uiteindelijk zal hem dit in 1940, als de nazi's Noorwegen
binnenvallen, niet lukken. Schwitters vlucht dan naar Engeland, waar hij als Duitser
geïnterneerd wordt, en doet na de oorlog met de Merzbarn in Elterwater een laatste
poging opnieuw te beginnen, voor hij in 1948 overlijdt.
De Hannoverse Merzbau is in 1943 tijdens een bombardement verwoest, die in
Lysaker wordt in 1951 door spelende kinderen in brand gestoken en gaat volledig
in vlammen op. Er zijn geen foto's van bekend, alleen wat summiere beschrijvingen
en schetsen. Net als in Hannover was in Lysaker de kern van de Merzbau een centrale
zuil, waaronder een trap wegdraaide naar de ondergrondse ruimte, met rondom
gepleisterde ‘grotten’ opgebouwd uit door de maatschappij verworpen en
weggeworpen afval: fragmenten van de werkelijkheid die Schwitters sublimeert en
transformeert door ze in zijn werk te integreren. Hij noemt dit vervreemdingsproces,
dat ten grondslag ligt aan zijn definitie van Merz als artistieke vrijheid en autonome
ontwikkeling van de kunst, Entmaterialisierung.
Wat de Franse dichter Patrick Beurard-Valdoye doet, is in zekere zin hetzelfde, maar
kan ook als een tegengestelde benadering gezien
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worden. In zijn poëtische Cycle des exils herstelt hij verloren gegane verbanden,
verbindt losse eindjes en gaat op zoek naar de samenhang van toevalligheden. Hij
maakt kortom een collage van een fragmentarisch verleden dat hij zo tot een poëtisch
heden ‘vermerzt’.
Zoals de titel van de cyclus aangeeft, staat de ballingschap, of liever het ontheemd
zijn, centraal in de boeken. Beurard-Valdoye zelf gebruikt hiervoor de term
itinerrance, tevens de titel van een dichtbundel die hij publiceerde: een samentrekking
van itinéraire (reisweg, traject) en errance (omzwerving). De reeks begint in 1985
met Allemandes, waarin hij zich buigt over het lot en de nalatenschap van de Franse
hugenoten die vanaf de 17e eeuw naar Pruisen vluchtten. Diaire (2000) is opgebouwd
rond de figuur van Jeanne d'Arc; Mossa (2002) is een reis langs de Maas, van bron
tot Rotterdamse monding, waarin van dorp tot dorp en van gehucht tot gehucht
woorden, namen en gebeurtenissen worden opgeroepen uit het collectieve geheugen.
In La Fugue inachevée (2004) keert Beurard-Valdoye terug op Duits grondgebied,
in het voetspoor van Rimbaud, Hölderlin en Bach, maar ook van de verbannen
collaborateurs Pétain, Laval et Céline. Le Narré des îles Schwitters (2007), waar het
hier vertaalde fragment uit afkomstig is, beschrijft de omzwervingen van Kurt
Schwitters in Noorwegen en Engeland nadat hij Duitsland en het nazi-regime
ontvlucht heeft. Het (voorlopig) laatste deel, Gadjo-Migrandt, zal gewijd zijn aan
de Europese Roma, een volk dat in feite niet ontheemd kan zijn en desondanks in
het moderne Europa zijn plaats moet vinden, en aan de Duitse intellectuelen uit de
kringen van Bauhaus en het Black Mountain College die voor de oorlog naar Amerika
vluchtten.
Een van de eerste dingen die bij het ter hand nemen van deze boeken opvalt, is hun
omvang, voor poëzie gigantisch: 320 bladzijden voor Le Narré des îles Schwitters,
voor Mossa zelfs zo'n 600. Deze overvloed, waarin je als lezer soms bijna kopje
onder gaat, komt voort uit de doelstelling van het genre, de narré - je zou het kunnen
vertalen met verhaling - zoals Beurard-Valdoye dat voor deze cyclus gedefinieerd
en uitgewerkt heeft: ‘Noch fictie, noch verhaal, noch biografisch essay: de verhaling.
De verhaling als middel om in de huid van plaatsen te kruipen - een machine die tijd
in ruimte verandert.’
La grande et la petite histoire, zoals men in het Frans zegt, de officiële
Geschiedenis en de plaatselijke of persoonlijke anekdote, laten hun afdruk in de
ruimte achter. De afwezigheid is een aanwezigheid, net zoals het spoor, de ruïne, het
fragment dat zijn. Patrick Beurard-Valdoye laat de historische ruimte in zich
resoneren, deels door archiefonderzoek en een uitgebreide documentatie, deels door
hem ter plekke met haast archeologische precisie in zich op te nemen, zodat die
aanwezigheid, die resonantie, door de dichter heen in de tekst zijn neerslag kan
vinden. De zeer wisselende vorm van de narré (verzen, ritmisch proza, opsommingen,
enz.) wordt vervolgens bepaald
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door de ruimte die hij tot uitdrukking wil brengen. Beurard-Valdoye gebruikt hiervoor
zelfs de term ekphrasis. Van belang is daarbij dat de tekst boven het referentiële
uitstijgt en autonoom functioneert, zonder de meerduidigheid en meervoudigheid
van de geschiedenis te verliezen. Zoals Beurard-Valdoye op de omslag van La Fugue
inachevée schrijft: ‘Poëzie is ook het slapeloze geheugen van de witte bladzijden
van de geschiedenis. Poëzie spreekt geen enkel oordeel uit. Ze legt ongebruikelijke
verbanden tussen gebeurtenissen. Ze schept de verhaling. Ze neemt het denkbeeld
van de waarheid onder vuur. Ze probeert een ander woord te vinden voor het toeval.
Mijn poëzie.’
Het is dus de vorm van de verhaling die aan de dingen hun hernieuwde aanwezigheid
verleent. Ook de formele opbouw van het hierna volgende fragment is op die manier,
in samenhang met de schaarse beschikbare informatie over het atelier am Bakken,
tot stand gekomen. Het is een poëtische reconstructie, een bijna ruimtelijke schets,
ontstaan uit observaties, citaten van Schwitters en anderen, en een uitgebreide kennis
van zijn leven en werk. Wie die kennis niet deelt zal zeker het een en ander ontgaan,
maar deze tekst kun je ook in zijn raadselachtige samenhang ondergaan, zoals
nietsvermoedende bezoekers die de Merzbau binnenstapten ongetwijfeld niet meteen
in één oogopslag het werk van Schwitters doorzagen.
Voor meer informatie over en foto's van de verschillende Merzbauten of wat ervan
rest:
http://www.merzbarn.net/themerzbauten.html
http://www.kunstgeografie.nl/elterwater/elterwater.merzbau01.htm
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Kurt, Schwitters, Lysaker, Fagerhøyveien, 22 mei '38
Patrick Beurard-Valdoye
Vertaling: Kim Andringa
Zijn, gezicht, helixvorm, verdient de aandacht, oplevend bij af beginnen, als alleen
de ingeslagen weg nog open ligt, krijg, vertrouwen - de weg van Helma - de duivelse
spiraal weerstaan, de dodelijke kolk voor verweidende rendieren, als, het doel, duister
is, is de weg helder, de laatste sneeuwrest die wegsmelt, val, afval, vijftig jaar, aanzet
die afstoot, sneeuwklokjes daar en viooltjes, en de bittere geur van des dichters
narcissen, mijn, Merzzuil, kathedraal, is een viooltje, dat het liefst in de schaduw
bloeit, wat mij betreft ik blijf niet eeuwig in de schaduw, schroef, helix, halve schroef,
poort naar het voorjaar, weer dat opkomt opdoemt optrekt, een plotse korte stortbui
doet aan winter denken, angst, weer kou - het visum - in zekere zin, verwarmt de
zon ons eindelijk, dat is geluk op het moment van een nieuw begin, daar, daarginds,
dalend pad, verstopt atelier, onder fijnsparren en berken, de wereld verwoest maar
Merz schept, vanaf de Drammenstraat door takken en trammelant, gonst, verkeer,
wat een auto's toch, torentje op grijsblauw cement, het atelier am Bakken onvoltooid
verstopt, hout, bedekt, aarde en bladeren, fringjot gepleisterd, het schuine dak van
het bouwsel, rechts opent de voordeur op het noorden zonder raam, met, spijkers,
hoefijzer, op het deurkozijn, zo dat het geluk niet wegloopt, een planloos bouwsel
omdat elk plan onlogisch is, dat moet, toegegeven, de wereld staat vol, met strepen
net als een zebra, en mijn atelier is met latten gelinieerd, een, hele, wereld staat, daar
neergeschreven, en als een blanco blad papier, dwaalt dan ook de zebra door de
geschreven wereld, net, zoals, mijn Merzbau, grondstof der wereld, een binnenin
leesbare prent, als die zebra's langskomen trein scholierenfeest, stoer, gedoe, keet
geschreeuw, de Russische tijd, Lehmanns examenklasvrienden, weldra gaan in een
doorwaakte nacht hun hoorns eraf, hier, echter, achteraf, schutting gescheiden, ver
van de warboel de wartaal, gebarricadeerd tegen het wereldse geraas, en, trouwens,
't atelier, bij laarzengestamp, zal vervoerd worden over land, over zee met een kraan
die het houten deel ophijst, er, was in, het begin, een kofferontwerp, uitvouwbaar
reizend atelier, verbannen zwervend van museum naar museum, maar, merzen, op
schaal 1, een plek beheersen, is als je er niet kunt wonen, van levensbelang het plan
is nu om te bouwen, voor, tien jaar, een uniek, kunstwerk voor het land, een gift die
de wereld afwees, als Merz van de Volkenbond was zou zijn doel zijn om, te, redden,
wat er nog, gered kan worden, Nansen z'n UNHCR, redt miljoenen krijgsgevangenen
vluchtelingen, het,
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voortouw, nemend voor, het Nansenpaspoort, naar de Volkenbond gaan en mijn
paspoort verlengen, Odd, zijn zoon, raadplegen, wat me te doen staat, de Nansen-Hjelp
voor staatlozen, zonder paspoort tempi passati ook geen reisrecht, twaalf, dagen,
geleden, zijn mijn collages, wel hier bezorgd en weer geaard, gered van de vernietiging
zonder egards voor, kunst, modern, gekkenwerk, entartete Kunst, wij kunstenaars
uitgemaakt voor, stotteraars standwerkers oplichters gestoorde kliek, door, dat stel,
vuilbekkers, wij wroeters in vuil, Merz groep ALGEMENE WAANZIN
ik moet terug naar mijn heim verbouwen herbouwen, kom, weer thuis, prelude,
het hol mijn pantser, het is mijn kunstenaarspaleis, mijn eiland de schulp waar een
schip wordt opgetrokken, een, vaartuig, kathedraal, tegenmuseum, van het schip van
Nansen zijn Fram, op het eiland gezet in een kathedraal gehuld, een, prisma, ei en
bruin, glas in dakgebint, de banneling wordt hier koning, ik durf me af te vragen wat
identiteit is, ik, voor mijn, madonna, abstract en gotisch, door blauw van venster
overstraald, in zacht wit schijnsel van het opengewerkte dak, wit, titaan, kleurneutraal,
zwart is eng allicht, contrapunten in blauw geel rood, de ruimtelijke structuur door
licht gemoduleerd, vorm, kleuren, tegenvorm, lijn tegen lijnen, meetkunstige tover
van wit, geronde ruimte of schroef van doorbroken hoeken, hout, skelet, onder stuc,
voorziene grotten, de foto van Helma nooit ver, verdomde lege cel erotische ellende,
met, hier rechts, de trap nog, een halve helix, toestel met blik op golflengtes, muren
zonder hoek en centraal mijn zuil in wording, op, schaal van, toestanden,
vermoeienissen, beleefd door wie ziet en doorziet, elke trede is een sport van een
lichttoonladder, in, aanbouw, allemaal, alleen het omheen, nog een schets van de
binnenvorm, belang van de vorm van ruimte en intermassa, ik, spande, de touwtjes,
tussen de dingen, en ik verbind energieën, tracht de onzichtbare krachten aan te
spannen, ik, zoek groei, simultaan, van hart en geknotte vleugels, haal de stroom aan
die zich om armen en benen windt, kunst, en, het leven, groeien als een plant, of een
kristal of een ster of, de bouw van een machine die je geluksuur slaat, kijk, Stumpen,
en Stroppen, de kleine muisjes, huidige vormen van dasein, de getuigen die mijn
doen en laten bespieden, de, wandlijst, mijn mooie, Kandinsky hangt daar, de
Feininger en binnenkort, een Arp en een Taeuber die ik per post gestuurd krijg, en,
verder, grotten met, gemerzte foto's, plus de halve draai van de trap, het raam aan de
zuidkant met zicht op het moeras en, de heuvel, Polhøgda, het huis van Nansen, en
het berkenbosje voorbij, in gedachten zicht op Helma Hannover Merzbau, Han,
Leine, mogelijk, fouten in Revon, weer opnieuw, een ruimte scheppen, vol
herinneringen aan de achterlaten plek, weg, met die, verdomde, erotische Elend, de
grot van moord met verkrachting, die van liefde met de blik van een syphiliskind,
kwijt, ben ik, mijn woning, door mij zelf gebouwd, maar nu begrijp ik het waarom,
want een teveel aan comfort maakt je minder mobiel, daar, daarginds,
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laatste keer, dat ik er werkte, aan wat er het herderspad heet, zag ik de hoefijzervorm
op het noorden gericht, zo, voor me, ongeveer, hier waar ik nu ben, met de gelukskant
naar boven, maar die kinderen op straat zagen ontdekten net, dit, geheim, atelier,
half door gebladerte verstopt, wat een ramp als kinderen het in gevaar brachten, al,
pratend, daar is Kurt, zijn z'n gebaren, ineens stilgevallen versteend, zijn gedachten
en handelingen plots als verlamd, hij, moest maar, voor tien jaar, met Tante Bertha,
een echt huurcontract afsluiten, vlucht, deur uit, naar boven, klimt Helma's pad op,
gaat aan de piano zitten, moeder schenkt koffie hij speelt de Mondscheinsonate, Kurt,
opeens, ziet zichzelf, de handen geboeid, gevangene in strepenpak, aan de piano
onder dwang de toetsen aanslaand, zwart, en wit, zijn kledij, en de toetsen ook, een
slecht gestemde piano, waarop hij een haast brutaal bedacht wijsje hamert, een, agent,
stilzwijgend, de armen gekruist, staat onverstoorbaar achter hem, gedroomde vlucht
gedwarsboomd door de staatsburelen, jij, Helma, Mijnhelma, het gaat al beter, legt
zijn Beethoven terzijde, pakt de partituur van de Ursonate erbij, zijn muziek, papier
van, [Oldemeyer te Hannover], bedenkt de wijs voor FÜMMS BÖ WÖ TÄÄ ZÄÄ UU
PÖGIFF, Merz, lijden, vogelzang, daar is de lente, primitieve klanksonate, die zich
nestelt in uw hart in volle opbloeiing, la, mineur, vier maten, onvast andante, het
Fümms eerst voor een zwarte mi, anders een do-akkoord met fa, hop, een si, orgelpunt,
Kurt ontevreden, een dominant noneakkoord, plus nog een akkoord in fa mineur dat
is beter, toon, ladder, thema 1, losgeslagen stemklanken, aria van lettergreepkleur,
kunst, noch woorden, doen iets aan, de wereld op drift, en hij overweegt hoe oud
ook, harmonieles bij wijze van herhalingsmaatstreep, aan, Lehmann, te vragen, om
schilderijen, geredde foto's van Revon, maar niet één beeld als het niet voltooide
atelier, rad.
Uit: Patrick Beurard-Valdoye, Le narré des îles Schwitters, Éditions Al Dante 2007
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Op de alm
Sanneke van Hassel
Laat 'm nog maar even bungelen, zegt de knecht van de kaasmaker. Zijn baas hangt
verstrikt in een spar aan zijn parapente. De laconieke houding van de knecht is
exemplarisch voor de omgangsvormen van het stelletje dat met elkaar zit opgescheept
aan de voet van de bergtop Sez Ner. De varkenshoeder, de koeherder, de kaasmaker
en zijn knecht: samen wonen en werken ze op de alm, maar ze staan ook los van
elkaar, gaan hun gang, hebben hun eigenaardigheden. Hun microkosmos doet soms
denken aan situaties zoals Beckett die beschreef, bijvoorbeeld in Eindspel. Ver weg
van de rest van de wereld het elkaar moeilijk maken. Het zijn gemankeerde mensen
- soms letterlijk, zo heeft de knecht aan zijn rechterhand maar drie vingers - die zich
zo goed en zo kwaad als het gaat staande houden, of zelfs dat niet. Ze voeren hun
werk uit, of proberen eronder uit te komen, ze herhalen zichzelf. Ze geven de hond
een schop, slaan de koe met een stok. Wie hoopt in de korte roman Sez Ner terecht
te kunnen voor pastorale idyllen, voor het echte leven op de bioboerderij, komt
bedrogen uit. Ruw is het en smerig. De geit pist op het bed, de overrijpe kaas kan zo
in de mestkist.
In hun wreedheid zijn de taferelen vaak onweerstaanbaar grappig. De immer
ontsnappende varkens breken ook uit wanneer meneer pastoor komt. Ze sjorren aan
zijn pij als hij de omstanders en het land zegent (om er daarna met vijf kilo boter
achterop zijn brommer gauw vandoor te gaan).
De zomer verglijdt in korte prozafragmenten van een regel of veertien lang, steeds
gevolgd door een witregel. Schrijver Arno Camenisch lijkt ook zelf tussen de
bergtoppen te paragliden, hij overziet alles, hij ziet de lelijke gedachten die de
personages over elkaar hebben en hij ziet hoe de zon opkomt en hoe de boeren - de
werkelijke eigenaren van het vee - een bezoekje komen brengen. Die Bauern kommen
Sonntags, wenn Sie kommen. Maar de schrijver blijft nergens hangen, zwevend legt
hij geen verbanden, hij houdt gepaste afstand en toont van alles slechts een glimp.
Klik. Volgende. Steeds kan de lezer zelf bepalen hoe lang hij naar een kort tafereel
blijft kijken.
Sez Ner van Arno Camenisch (1978) is het eerste deel van een trilogie over het
leven in het Zwitserse kanton Graubünden. Camenisch registreert met
John-Bergeriaanse belangstelling het boerenleven, de mestkisten en Schweinegehege
(omheining van de varkens), telt het aantal Platten (tegels) voor de hut, waarvan 51
gespalten zijn, 12 geviertelt en 22 haben einen Ecken ab. Alles moet bewaard blijven,
ongestoord en onverstoorbaar.
Ondanks de eeuwenoude tradities en werkwijzen zijn de taferelen niet nostalgisch.
Er racen mountainbikers voorbij, toeristen spoelen
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hun wandelschoenen in de bron met drinkwater af, een projectiel wordt ontmanteld.
Camenisch is ook toneelschrijver en zijn klankrijke en ritmische teksten vragen
erom hardop te worden uitgesproken. Hij komt uit het dorp Tavanasa in Graubünden
en schrijft zowel in het Duits als in het Sursilvan, een dialect van het Rhetoromaans.
Op de rechterpagina staat de rhetoromaanse versie, links de Duitse. Hoewel de inhoud
grofweg hetzelfde is, heeft Camenisch ze allebei apart geschreven. Ook de taal wil
hij bewaren, luid en vol leven.
Sez Ner verscheen in 2009, daarna volgden Hinter dem Banhof (2010) over een
klein station in een dorp in een nauw dal en Ustrinkata (2012), verhalen rond een
Stammtisch waar de drank rijkelijk vloeit. Zijn Bündner trilogie is nu volbracht. Aan
alles komt een einde.
Der Regen wird heftiger, die Wolken sind gebrochen. Noch bevor die Herde den
Waldrand erreicht, regnet es wie selten, regnet für zwei Jahrzehnte, immer stärker
zieht der Regen über die Kuhrücken, erbarmungslos drescht der Regen auf die Alp
nieder, als würde der Regen die Alp durchputzen, als würde der Regen die Hänge
mit sich nehmen mit Stall und Hütte und tutti quanti, den ganzen Zirkus.
Het seizoen is voorbij. Volgend jaar weer.
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Sez Ner
Arno Camenisch
Vertaling: Ton Naaijkens
De kaasmaker hangt aan zijn glijscherm in de sparren onder de alpenhut aan de voet
van de Sez Ner. Hij hangt met zijn rug naar de berg, vanuit de hut hoor je hem
vloeken, met zijn gezicht naar de overkant van het dal waar de toppen de hemel in
steken, piek na piek, met in het midden de Piz Tumpiv, imposant zoals hij daar staat,
met z'n 3101 meter, alsof hij meer is dan de andere sneeuwvrije bergtoppen. Die
komt heus wel weer thuis, zegt zijn knecht, laat 'm nog maar even bungelen, had-ie
er maar overheen moeten komen.
De kaas gaat bol staan, 's nacht keilt hij de gewichtstenen zo hard op de grond dat
iedereen er wakker van wordt. De varkenshoeder en de koeherder dragen de bedorven
kazen in de heldere nacht de binnenplaats over, door de stal heen tot achter de stal
en gooien ze in de mestkist. Onderwijl staan de kaasmaker en zijn knecht met hun
handen in de zakken in de deuropening toe te kijken.
De knecht heeft acht vingers, vijf aan zijn linkerhand en drie aan zijn rechterhand.
Zijn rechterhand heeft hij meestal in zijn broekzak of onder tafel op zijn bovenbeen.
Als hij buiten voor de alpenhut in het gras naast de varkenswei ligt, zijn laarzen
uitgetrokken heeft en zijn sokken ook en hij slaapt, telt de varkenshoeder zijn tenen.
De knecht slaapt 's middags, want 's nachts trekt hij erop uit. Als iedereen in bed ligt
verdwijnt hij, en op een gegeven moment 's nachts is hij dan weer terug. Hij neemt
de honden mee, anders beginnen ze 's nachts te blaffen.
De varkenshoeder heeft een slecht geweten omdat binnen de omheining een varken
ligt dat niet wil opstaan. Dat het varken met zijn koude varkenssnuit de klos is, dat
heeft de varkenshoeder wel door, maar hij tikt toch een paar keer met de stalen punten
van zijn laarzen tegen de hammen, wie weet staat het beest toch nog op. Quel ei
futsch, ti tgutg, zegt de kaasmaker. Nog maar negentien varkens dus. Met jou erbij
twintig, denkt de varkenshoeder. De kaasmaker loopt met het éénpotige melkkrukje
omgebonden terug naar de stal, de varkenshoeder drijft de varkens de stal in en denkt
bij zichzelf, kon die zitting van dat krukje maar in tweeën breken. In het varkenskot
telt de varkenshoeder de varkens, komt op achttien die nog op hun poten staan en
een varken dat ligt. Die is ook de pijp uit. Zo rap kan dat gaan, denkt de
varkenshoeder, en als het zo doorgaat, heb ik morgenvroeg geen varken meer over
en kan ik wel inpakken. De
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avondzon zakt al achter de bergtoppen en dompelt de Tumpiv in donkergeel en
halfdonker, als in de schemering de dierenarts komt, Tscharner met zijn baard, dikke
buik en dikke zoon, die de varkenshoeder niet groet, alleen de kaasmaker. Ze hebben
te veel gevreten, zegt de dierenarts tegen de kaasmaker, hun darmen zijn geknapt.
De koe van Clemens, de donkere, stoot met haar kop de hekpalen om en breekt uit.
De andere vijf koeien van Clemens sjokken erachteraan. De dierenarts zegt dat koeien
slimme dieren zijn, veel slimmer dan paarden, paarden teren op hun status, zegt hij,
paarden lijken zo elegant maar zijn in feite suf. Koeien mogen slimmer zijn dan
paarden, de koeherder zal toch het bos door moeten dwalen in de hoop dat hij de
koeien van Clemens vindt voordat de zon helemaal verdwenen is.
De boerin van de koeienalp op de grens met de Stavonas komt 's avonds met haar
auto aanrijden. Ze is net teruggekomen uit Ilanz, heeft haar hond daar laten castreren,
wat vlot gegaan was zegt ze, maar hij is er nog steeds beduusd van. Ze doet het
achterportier van haar rode auto open, waar de hond voor deze keer op de achterbank
mag liggen en voor zich uit jankt. Hij wil niet meer lopen, zegt ze, de hond blijft
liggen, hij stapt niet uit, de knecht zegt dat het weer goed komt, dat hij nog wat tijd
nodig heeft en de herderin zegt dat hij even mee moet gaan om haar te helpen de
hond uit de auto naar de alm te dragen. De knecht van de kaasmaker volgt haar en
neemt de honden die achter de auto aan moeten rennen mee. Hij kijkt uit het raam
en fluit naar ze zodat ze niet blijven treuzelen en naar de alp terugkeren.
De kaasmaker ligt die morgen op de houten bank voor de alp met een halflege fles
drank in zijn hand te slapen, terwijl de geit ondertussen op de eerste verdieping in
de kamer van de kaasmaker met uitzicht op de Tumpiv op de twijfelaar staat te pissen.
De varkens breken iedere dag uit hun wei voor de hut. Ze graven zich onder het
prikkeldraad door en trekken over de almen richting het woud waar de kaasmaker
gehangen heeft. De varkenshoeder maakt er zich niet druk om, die komen weer terug
zodra het avond is. De kaasmaker maakt zich wel druk, even flink pijn doen zegt hij,
drukt de varkenshoeder de tang met de ringen in handen en stuurt zijn knecht mee.
In de stal neemt de knecht de tang en de ringen, de varkenshoeder pikt er een varken
uit, pakt het bij zijn oren, werpt zich dusdanig hard op de rug van het varken dat het
nog harder gaat krijsen, trekt de oren naar achteren en plant zijn knieën tussen de
ribben zodat de knecht de tang in de snuit van het varken kan steken en dicht kan
drukken. Is het varken eenmaal geringd, dan stormt het naar de andere hoek en
verstopt zich achter de andere varkens, die het bloed van zijn snuit likken.
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Dagjesmensen komen via de onverharde weg, die afgelopen voorjaar is opgeknapt,
in hun mooie auto's aanrijden en stoppen bij het hek voor de alpenboerderij en
toeteren. Ze toeteren en kijken naar de helling boven de alp, waar de heren koeherder
en varkenshoeder in het gras liggen te gebaren dat de mensen moeten uitstappen en
zelf het hek open moeten maken, en vervolgens rijden ze door, rijden twintig minuten
later hetzelfde traject in z'n achteruit terug omdat de weg niet veel verder leidt en er
voor grote voertuigen geen ruimte is om te keren, en dan stoppen ze voor het hek,
dat ze open gelaten hebben en nu weer dicht is, en maken het hek weer open. Op de
helling in het gras liggen de herders naar de dagjesmensen te zwaaien.
De pastoor komt op zijn brommertje van ver zichtbaar de bocht om, doet het stof op
de onverharde weg opstuiven, zijn pij fladdert in de wind en de honden springen de
pastoor met helm in de middagzon tegemoet en blaffen zo dat de pastoor bijna de
helling af zoeft richting alpenrozen. De pastoor zet zijn brommertje naast de alp en
krijgt koffie voordat hij iedereen bij de alp ten overstaan van de alpentoppen
optrommelt, de hond, die tegen hem op springt en hem aflikt, op zijn snuit tikt, om
God, de Heer van het alpenland, te verzoeken het een mooie zomer te laten zijn. De
wind komt opzetten en de kudde gaat naar de stal als de pastoor, die een stola
omgehangen heeft, midden tussen de koeien en beesten gebedsboeken uitdeelt. Hij
geeft de paginanummers aan, leest voor, ook de varkens zijn uitgebroken en komen
op de pastoor af, sjorren aan zijn pij, de alpbewoners mompelen na wat de pastoor
voorleest, ruim een halfuur tot aan het laatste amen, tot alles gezegend is en de pastoor
met een grote kaas en vijf kilo alpenboter op zijn brommertje stapt, door de kudde
dringt die ongeduldig staat te wachten, en in de avondgloed verdwijnt.
De zwarte ram met witte vlekken op zijn voorhoofd staat midden in de stal als de
koeien naar binnen stormen en zijn voorpoten breken. Hij krijgt gips om allebei zijn
poten. De ram is een wilde, hij laat zich niet aaien, met gips wel, dan kan hij er niet
vandoor. Ooit zat hij met zijn nog hele voorpoten met een touw aan de stal
vastgebonden, had het touw kapot getrokken toen de varkenshoeder hem kwam
opzoeken, en was hij ervandoor gegaan. Voor de varkenshoeder hoef je niet bang te
zijn, zei de knecht van de kaasmaker.
De haan is niet bang, die gaat er niet vandoor, da's een agressief kreng, zegt de knecht.
Hij vliegt de knecht aan als die te dichtbij komt, zodat de knecht hem met een stalen
laarspunt zo moet schoppen dat hij een flink stuk verderop fladdert. De haan, een
mooi beest, beschermt zijn kippen, dekt ze de ganse dag en overal.
De koeherder knielt voor zijn bed en laat de varkenshoeder de onderdelen van de
projectielen zien die hij op de almen tussen de
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alpenrozen en de edelweiss gevonden heeft. Projectielen zo lang als onderarmen,
verbogen, met en zonder koppen. De varkenshoeder draait de projectielen alle kanten
op, gooit ze omhoog en vangt ze op. Uiteindelijk belanden de projectielen weer onder
het bed van de koeherder en gaat er een deken overheen. Als de kaasmaker ook even
op de alm is, vindt ook hij een projectiel, beveelt de herders meteen een ruim hek
rond het projectiel te zetten, stelt de koeherder op als bewaker, rijdt met de Subaru
Justy naar het dorp, en de volgende middag komt een colonne van drie militaire
voertuigen de bocht om rijden met specialisten die handschoenen dragen en speciale
pakken, die het projectiel niet aanraken, het van alle kanten benaderen, op hun buik,
die apparatuur hebben waaraan ze iets aflezen dat ze noteren, het projectiel ten slotte
opruimen en in de pas de alm af lopen tot bij de boerderij, de commandant voorop,
zonder te groeten in de gecamoufleerde voertuigen stappen en in het stof de bocht
om gaan en verdwijnen.
De hond springt op en likt de koeherder af, de andere hond, de oudere, sukkelt voorop.
De hond springt op en bijt zich vast in de koeienstaarten en laat zich meetrekken tot
de koeien naar achteren trappen en de hond loslaat, jankt, met zijn staart tussen zijn
poten in een wijde boog terugkeert naar de koeherder. De honden kunnen goed met
elkaar opschieten, de jonge en de oude grijze, gevochten wordt er alleen als het om
het eten gaat.
De hinkende koe houdt niet van lopen, de hinkende koe sjokt achter de kudde aan,
blijft steeds weer staan. De koeherder slaat haar met een stok op haar kont tot de stok
breekt. De kudde is allang in het bos verdwenen.
Laat op de avond zit de kaasmaker achter het stuur van zijn grijze Justy naast de hut
met pruimenbrandewijn in zijn hand, naast hem op de bijrijdersstoel de knecht en
op de achterbank de koeherder en de varkenshoeder en de twee honden. De kaasmaker
zegt, in de auto is het het veiligst, hij krimpt iedere keer weer in elkaar als de bliksem
inslaat, het hek van de koeherder ruïneert, de fijnsparren aan de rand van het bos in
vlam zet. De regen veegt de alp en de smerige Justy schoon.

Terras. Jaargang 2012 (02-03)

29

Over Anatoli Gavrilov
Arie van der Ent
Anatoli Nikolajevitsj Gavrilov (1946) werd geboren in Marioepol, een havenstad in
de Oekraïne bekend om zijn staalindustrie. Hij groeide op tussen de slakkenbergen,
werkte als postbode en woont nu in Vladimir, tweehonderd kilometer ten oosten van
Moskou. In 1978 voltooide hij het Gorki-instituut voor literatuur, dé schrijfopleiding
van het land. Hij schrijft weinig, maar wat hij schrijft oogst bewondering in een
kleine, trouwe kring. Op Wikipedia staat het zo: ‘Karakteristiek voor het
minimalistische proza van Gavrilov zijn het ultiem laconieke van de literaire middelen,
het absurdistisch groteske van de situaties en tegelijkertijd de unieke muzikale stijl.
[...]’
Gavrilov is een uiterst gevoelige man die scherp om zich heen kijkt en zaken die
hem al dan niet bevallen genadeloos opschrijft. Geen man die eropuit is literaire
vrienden te maken. Hij haat het literaire wereldje en vertoeft er zelden in. Hij zit
goed in Vladimir, in een miniflatje waarin ik hem in 2008, samen met enkele schrijvers
en tevens bewonderaars van zijn werk, mocht bezoeken.
‘Nu zul je eens het echte Russische platteland leren kennen. Nu is het gedaan met
de moderne zegeningen van de hoofdstad. Nu trekken we de achterlijkheid in,
vijfhonderd kilometer heen en terug, de kansen dat we het heelhuids halen, heen en
terug, met mijn vijfje, schat ik op fifty-fifty’, waren de bemoedigende woorden van
de jonge Russische schrijver Oleg Zobern die achter het stuur zat van het ‘vijfje’,
zijn Zjigoeli (Lada) uit 1986 met traditionele barst in de vooruit.
Alles marcheerde voortreffelijk. Wat files op de ringweg van Moskou, dat wel,
maar het oppikken van Dmitri Danilov daarlangs ging mirakels goed: toen we ons
meldden bij de bushalte waar Danilov zou staan, stopte daar net zo'n vijfje als het
onze, waar Danilov uitstapte. We tuften naar Vladimir. De weg lag er even stralend
bij als het weer en na een kilometer of tweehonderd reden we voor in een
super-de-luxe SPAR, waar we eten en drinken insloegen om de grote schrijver cadeau
te doen.
Na ampel beraad kozen we voor een liter Flagman-wodka, vier koude halve liters
Stella Artois, anderhalve kilo ‘dokters’-worst, een soort topkwaliteit
boterhammenworst, en een ferm stuk Maaslander, of iets dergelijks. In één keer reden
we op de flat van Gavrilov af, zonder iets te zien van de beroemde kathedraal ter
plekke en werden buiten opgewacht door een zenuwachtig heen en weer lopende,
slanke, met pet, spijkerbroek en kek jack uitgeruste schrijver met een getekend gelaat
dat op meer dan zijn leeftijd wees.
Eenmaal in de flat werden we snel naar de werkkamer van de schrijver geloodst.
Vrouw en dochter waren in de keuken bezig. Gavrilov haalde een opklapdis
tevoorschijn en stalde zijn boterham-
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metjes met zalm, ingelegde paddenstoelen en augurken, twee soorten brood, een kan
sap uit en, natuurlijk, onze wodka, bier, worst en kaas. Vier klassieke, geribde,
wodkaglazen werden volgeschonken.
Gavrilov vertelde. Wat hij gedaan had in het leven. Hoe hij in Vladimir terecht
was gekomen. Hoe hij het Gorki-instituut had gedaan. Hoe hij als schrijver nooit een
poot aan de grond had gekregen voor de perestrojka. Hoe de beroemde Ljoedmila's
Petroesjevskaja en Oelitskaja hem te verstaan hadden gegeven dat zijn verhalen niet
opportuun waren. Hoe dit en hoe dat. Geregeld werden de glazen hervuld.
Zo kwam het dat ik in 2010 een verzameling verhalen van Gavrilov mocht
publiceren, getiteld En de zon komt op en 53 andere verhalen. Het voorwoord is van
professor Aleksandr Michajlov, van het Gorki-instituut, die ik graag citeer: ‘Het
werk van Gavrilov wordt hoofdzakelijk bevolkt door onaangepaste, weerloze, mislukte
mensen, kortom, gewone sovjetmensen die eerder heel anders werden neergezet. De
schrijver verwent ons niet met een keur aan achtergronden bij de beschrijving van
het leven van zijn helden. Bijna al zijn hoofdpersonages zijn geboren in Slakkendorp,
bij de Slakkenberg, ze wonen in een uit slakkenbeton opgetrokken flatgebouw, en
hun stortbergen worden omringd door mijnen, schoorstenen, conussen en piramides
van fabrieken.’
Gavrilov is een vrolijke pessimist, hij schrijft in een soort romantisch-filosofische
telegramstijl. Hij is een prozadichter, een woordcomponist, de meester van de korte
baan, al ben ik zelf ook een bewonderaar van de langere verhalen ‘Op de drempel
van het nieuwe leven’, dat zo op toneel kan en vooral ‘Elegie’, over
mannenvriendschap en de dood.
Dag in dag uit lopen Gavrilovs helden in de tredmolen van hun troosteloze bestaan,
‘zoals alle sovjetmensen’, maar desondanks leven ze in de verwachting van ‘iets
onverklaarbaars’, hopen ze dat het hun vroeg of laat eens meezit en ze naar elders
kunnen vertrekken, ergens een nieuw leven beginnen. Het is dan ook geen toeval dat
een van Gavrilovs bekendste verhalen ‘Op de drempel van het nieuwe leven’ heet.
Dat nieuwe, andere leven is steevast aanwezig in het werk van de schrijver, in de
verbeeldingswereld van zijn helden. De trieste personages, het sombere decor van
zijn vertelling, de elementen van zijn naturalistische schrijftrant gaan in zijn proza
op wonderbaarlijke manier samen met sentimentaliteit en tederheid, liefde eigenlijk,
voor dit uiterlijk troosteloze, maar toch prachtige leven.
Bezien we tot slot het opgenomen verhaal ‘Mest’, een evocatie van een uitzichtloze
Sovjettijd, maar ook van de condition humaine tout court - je kunt niet eens aan
dierenstront komen, alleen er in wegzakken. Literair gezien is zo'n klein dingetje (in
mijn vertaling 453 woorden, titel incluis) een meesterstuk: waar andere klein- of
grootheden minstens tien- en soms honderdmaal zoveel woorden nodig hebben, kan
Gavrilov het met nog geen halfduizend af. Lyrisch cynisme van de bovenste plank.
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‘B’ en ‘Oe’
Anatoli Gavrilov
Vertaling: Arie van der Ent
‘B’ blijft narrig doen. De oorzaak moet hoognodig vastgesteld. De drekel misschien?
Goed, genoeg voor vandaag.
Aan de wandel. Een voorjaarsavond, sterren, vrouwen... Prima, nog even en mijn
ster rijst!
Liep mijn jeugdvriend Vladlen tegen het lijf. Hij blijft bij zijn oude stijl: hupje,
knipoog erbij.
Hij maakte een hupje, gaf een knipoog en sleepte me een restaurant in.
Hij had belangstelling voor mijn leven, mijn werk, zweeg over zichzelf, maakte
zich daar met een grapje van af, met een paar dooddoeners, was plotseling zonder
iets te zeggen verdwenen zonder gedag te zeggen... De paljas!
Een brief in de zak van mijn regenjas: ‘Kom hier morgenavond weer heen. Vlad.’
Paljas! Het is niet aan jou om aan te geven waar ik morgenavond moet zijn!
Hè, gelukkig! ‘B’ is narrig vanwege de drekel! Nu kun je opgelucht ademhalen! Een
voorjaarsavond, sterren, vrouwen... Nu kun je ook bij Zina langs...
Naar Zina gelopen, maar in Spartak beland. Vladlen was er al.
Hupje, knipoog, omarmd, stoel gekregen. Cognac, lekkere hapjes. Waar haalt hij
het geld vandaan, Vladlen? Geen antwoord, een knipoog, een toost op onze jeugd,
herinneringen aan bologna-jassen, de twist, café Maansteen... Maar wat doe jij nu
tegenwoordig, Vladlen? Hij knipoogde en antwoordde dat hij aan knipogen deed,
bij een zekere instelling ‘Oe’ - nieuwe zaak, perspectiefrijk, goedbetaald...
Hij stelde voor dat ik voor deze zaak zou werken, de bouw eraan zou geven...
De paljas! Het is niet aan jou om aan te geven wat ik moet doen!
De drekel is in orde, maar ‘B’ doet nog steeds narrig. Wat is er aan de hand?
Aan de wandel. De warmte had plaatsgemaakt voor ijselijke kou. Natte sneeuw,
blubber, lichtjes voor de feestdagen, een militieman die voor de tribune heen en weer
loopt, de wacht houdt... Wat is er eigenlijk aan de hand? Waarom doet ‘B’ narrig?
Gaat het soms om de koerbel? Wringt daar de schoen? Snel de verslagen inzien, als
de wiedeweerga!
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Hoera! Het ligt allemaal aan de koerbel! Niet aan dronkenschap! Prima, alles goed,
alles komt op z'n pootjes terecht! Dat is nog eens wat anders dan knipogen, Vladlen!
Prima, nog even en ook ons uur slaat! Nog even en ook onze ster rijst! Nog even en
alle slagbomen gaan open.
Hallo, Zina! Maak je bruidstooi klaar! Maak je klaar voor de huwelijksreis! Klaar
voor Frankrijk!
De drekel en de koerbel voldoen aan de norm, maar ‘B’ blijft narrig doen. Wat is er
toch? Wat is de reden?
De nacht, de lichtjes voor de feestdagen, de wachtpost bij de tribune... Wat is er
toch aan de hand? Waarom doet ‘B’ zo narrig? Ligt het soms aan de strikel? Wringt
daar soms de schoen? Snel de verslagen inzien, en wel meteen, als de wiedeweerga!
Hoera! Het ligt allemaal aan de strikel! Hè, lucht dat op! Alles komt goed! Alles
komt voor de bakker! Je moet voor de tribune heen en weer lopen, daar zijn verborgen
krachtvelden die creatieve energie opwekken! Bedankt, tribune! Bedankt, wachtpost!
Blijven jullie maar altijd zo staan! Blijf maar eeuwig zo staan! Terwijl jullie daar
staan, zal ik zoeken en vinden! Zolang jullie daar staan, besta ik! Pam-ram-pari-ram,
pam-parira-pari-ram.
‘B’ rijst majestueus op tussen de alledaagse rotzooi. Enkele afwijkingen van de
degelijke aanpak. De zaak moet geforceerd. De tijd dringt. Jezelf mobiliseren en de
rest ook. Niks geen snipperdagen, ziekteverloven, vrije weekends en feestdagen. Of
- of...
Zina belt, vraagt wat we met de feestdagen doen. Mijn hoofd staat nu niet naar
feest, Zina. Onze feestdag is nog niet aangebroken, maar het duurt niet lang meer.
De slagbomen gaan spoedig open. Maak je trouwjurk klaar. Maak je klaar voor
Frankrijk, Zina.
Vladlen belde, stelde een uitstapje in de natuur voor. Ervoor bedankt. Zing maar,
zing maar een eind weg, marcheer maar, kruip de groene weiden in - doe maar wat
je wilt, maar hou mij er buiten.
De laatste beproevingen. De drekel, de koerbel en de strikel houden zich goed. Een
paar afwijkingen van de algemene degelijke aanpak. Wie aan kleine dingen blijft
hangen, komt nooit aan de hoofdzaak toe. Morgen wordt alles beslist. Het suizen
van de sterren en de adem van de eeuwigheid. Was het maar snel ochtend!
Kap, huid, bloed, ogen. Een explosie. De beschermkap heeft het begeven. Eén dode,
iemand anders een oog kwijt. In plaats van Frankrijk de gevangenis. Het meesmuilen
van de lui die tegen het forceren waren.
Meesmuilen jullie maar, knipogen jullie maar.
Kap, huid, bloed, ogen.
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Handtekening voor in het land blijven, gerechtelijk onderzoek.
Bruiloft afgelast. Kreun maar niet, Zina. De beschermkap heeft het begeven.
Kap, huid, bloed, ogen.
Ik moet alles op mezelf nemen. Zeggen dat ik daar bewustop aan heb gestuurd.
Als de zaak eenmaal rolt, dan maar tot het einde toe. De zaak hogerop brengen, zodat
alles zo snel mogelijk achter de rug is, om zo snel mogelijk uit dit bordeel weg te
komen.
Een kale vlakte, stoffig gras, bergen afval. Diep gevallen mensen wroeten in het
vuil, verdienen wat bij, maken ruzie, vechten.
Drekel, koerbel, strikel.
Kap, huid, bloed, ogen.
Het kerkhof. Over dit paadje liepen we eens achter de juffrouw aan naar het theater.
Toen was het net alsof het voorjaar eeuwig zou duren, dat we nooit dood zouden
gaan, dat de juffrouw op een toverwolk woonde. Opeens kwam er iemand uit de
bosjes zetten, rukte juffrouw de tas uit handen en verdween in het bosjes...
Daar heb je het graf van moeder. Alles overwoekerd, omgevallen, verroest.
De beschermkap had het begeven.
Een hete, stoffige wind. Vrouwen klemmen krampachtig hun jurk tegen zich aan,
lijken wel kippen op een winderige dag.
Een drom mensen op de kruising. Iemand van de sokken gereden, dood, vertrokken
naar waar niets is - geen kap, geen huid...
De brug. De lonkende gloed en het lonkend gebonk van de wagonwielen onder de
brug. Het opschrift op de brug: ‘Het grootste van alle filosofische problemen is het
probleem van de zelfmoord’. Daaronder: ‘Een l... in je keel, zodat je hoofd niet
wiebelt’.
Een eivormig gebouw met het uithangbord: ‘Orgaan “Oe”’. Dus die instelling
bestaat echt? Dus Vladlen hing niet de pias uit, had niet gelogen? Hij herinnerde zich
hoe hij als kind dol op rauwe eieren was, er wel tien tegelijk kon leegslurpen...
Moest hij niet langsgaan? Hij deed het. Maar hij mocht niet verder - een militieman.
Die vroeg naar wie hij toe wilde, belde, liet hem door...
‘Fantastisch dat je langskomt’, zei Vladlen. ‘Ik ben inmiddels op de hoogte. Hoe
krijg je dat nu toch voor elkaar? Je verkeken op een stuk ijzer, mensen omgebracht,
jezelf? Maar goed, wees maar gerust, we zullen dat varkentje wel eens even wassen,
we zijn toch jeugdvrienden, we hebben samen tussen de zonnebloemen gespeeld...’
Hij kwam bij op de bank, niet thuis echter, maar in de werkkamer van Vladlen.
Het was dus niet allemaal een droom, geen boze droom...
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‘Gefeliciteerd!’ zei Vladlen. ‘Je hebt nu niets meer te maken met die deerniswekkende
“B”. Leer knipogen!’
De paljas! De vuilak!
Maar nee, geen vuilak, en geen paljas: ik ben daadwerkelijk van het gerechtelijk
onderzoek af, ik ben vrij.
Ik ging bij ‘Oe’ werken. Leerde knipogen.
De leerschool gaat door. Theorie en praktijk, werkstukken. De eerste gang naar mijn
werkplek. Een hupje, een knipoog, gelach. Is dat dan zo slecht? Is dat niet humaan
- een glimlach oproepen, een lach, een goede stemming?
Vladlen is tevreden over mij. Hij stelt vakantie in het vooruitzicht en twee tickets
voor Joegoslavië. Geen Frankrijk, maar Joegoslavië. Wie had dat kunnen denken?
Maak je maar klaar voor je huwelijk, Zina...
Het bruiloftsbanket in Spartak met Vladlen aan het hoofd.
Het grootse van alle filosofische problemen is het probleem om op tijd te knipogen.
De champagne spoelt alles weg: kap, huid, bloed, ogen...
Zoals Vladlen ook beloofd had, ging de huwelijksreis naar Joegoslavië. Onderweg
van Belgrado naar Zagreb vluchtte hij de bergen in en verder heeft niemand hem
gezien. Zina keerde alleen terug, er kwam narigheid, ze moest uit het laboratorium
weg.
Ze werkt nu als thuisnaaister van een bedrijf voor huishoudtextiel: ze maakt
kussenslopen, zakdoeken, herenonderbroeken.
Ze werkt zonder afval, levert tijdig haar productie af.
Eens in de maand gaat ze naar een avondje voor mensen boven de dertig.
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Mest
Anatoli Gavrilov
Vertaling: Arie van der Ent
Een koude ochtend. Leeg en koud in de stoptrein. Op het land helemaal koud. De
zon ligt weerspiegeld in een plas koud water.
Koude grond. Koude wormen. De spa met herfstaarde eraan is koud, nat, verroest.
Er verschijnen helikopters in de lucht. Ze trainen koelbloeding, gevaarlijk dicht
bij elkaar en bij de grond.
Het natte onkruid brandt niet. Een koude wind. Nergens een schuilplaats.
Maar je komt hier ook niet om te schuilen! Je komt hier om te werken. Je komt
hier spitten. Maar wat heeft het voor zin om die arme grond om te spitten? Ze is arm.
Iets arms, iets bleeks. Maar tot wie recht je dat eindeloze geklaag? Je weet toch wat
je moet doen?
Dat weet je. Je moet mest hebben,
Ga dan zoeken, vragen.
In het bos is het niet zo koud. Bomen beschermen een mens tegen koude wind. Er
dwalen mensen met emmers door het bos. Ze plukken iets. Ah, voorjaarspaddestoelen.
Ze zoeken ze en vinden ze.
Wie zoekt, zal vinden.
Jij zult ook vinden. Je moet alleen wat doortastender te werk gaan. Daar is het
dorp. Je ruikt de geur van mest. Hier is mest.
‘Is hier mest?’
‘Ja.’
‘En, hoe of wat?’
‘Moet je vragen.’
‘Dat doe ik dus.’
‘Aan iemand anders.’
Hij loopt weg. De straat is leeg. Niemand te zien op een erf. Ook de winkel is leeg.
Zelfs geen verkoper. In de etalage peperkoeken en wodka. Van achter komt een
verkoopster tevoorschijn.
‘Dag. Ik moet mest hebben. Ik zoek mest. De grond is arm, moet mest hebben.
Hebt u mest?’
‘Dat hebben we, ja, maar je moet ook transport hebben.’
‘En u hebt geen transport?’
‘Nee, transport hebben we niet. Vraag maar op de boerderij.’
Op de boerderij is wel mest, alleen niemand om iets aan te vragen. Helemaal
niemand. Waar is iedereen? Aan wie moet ik iets vragen? Je loopt weg. Je blijft staan.
Je moet terug. Je moet die muur van zwijgen doorbreken. Of een fles wodka kopen
en wegrotten op het grijze, koude land.
's Avonds moet je op visite. Je geeft de jarige een boek. Hij trakteert

Terras. Jaargang 2012 (02-03)

36
op surrogaat en een korst oud brood. Andere visite is er niet en komt er niet. Hij leest
iets voor uit nieuw werk van hem. Iets over een paardenstal.
‘Literatuur kan zich niet alleen met literatuur voeden, ze gaat dood van te veel
spel, ze moet een hap verse lucht hebben, ze moet de geur van mest hebben’,
verduidelijkt de auteur.
‘Trouwens, ik moet mest hebben. Weet jij niet waar je dat kunt krijgen?’
Auteur beledigd.
's Nachts droom je van bergen harde mest en zeeën zachte.
Je springt van de berg in zee en zwemt.
Je zwemt en verdrinkt.
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Aantekeningen van een telegrambesteller
Anatoli Gavrilov
Vertaling: Arie van der Ent
Zo regent het telegrammen, zo heb je niks.
Vijanden van de besteller zijn: rotweer, feestdagen, duisternis, kuilen, honden,
kindsheid, zoutafzettingen, etc.
Condoleancetelegram wordt een halfjaar te laat bezorgd.
Vrouw in ochtendjas doet open en opeens floept er een borst uit die jas.
Uitgefloepte borst kan aanleiding tot een huwelijk zijn in het werk van een besteller.
Besteller en honden.
Een schone, goed bijgehouden straat kan eindigen in een vuilnisbelt.
Terwijl hij het telegram aan de jonge vrouw overhandigt, kan de oudere besteller
schalks zeggen: ‘Ook van mij de gelukwensen met je verjaardag!’
Helaas, misgeschoten: het gelukstelegram was voor een andere portiek, en dan
begint het gemarchandeer.
's Nachts probeert de besteller de plek te mijden waar eens een besteller vermoord
is.
Besteller probeert de verleiding te weerstaan om een blank wapen mee te nemen:
liever zelf vermoord dan iemand anders vermoord. Overledenen worden lang thuis
gehouden: de ene keer wachten ze op familie, de andere keer is er een wachtlijst voor
doodkisten en graven.
Gesneuveld in Afghanistan.
Uit vakantieoorden komen zeer vaak telegrammen met het verzoek om geld te
sturen.
Logboek met adressen, namen en aantekeningen: ‘kwaadaardig’, ‘buitengewoon
kwaadaardig’, ‘zeikerig’, ‘gevaarlijk’, ‘hoge piet’...
Je was zo voorkomend en beschaafd voor je trouwen en je bleek zo'n varken erna!
Besteller van zeventig woedend: een laat telegram naar het ravijn - regen, gladheid,
donker; in het telegram: ‘Sokken gekocht.’
Een kat zit op straat achter een hond aan.
Jonge telegrafistes en soldaten.
Een soldaat is uit dienst op weg naar huis, de telegrafiste gaat met
zwangerschapsverlof.
In het grote gezin zijn alle dochters via een militair onderdeel gegaan.
Spoedtelegram: ‘Geen eieren kopen!’
Twee telegrafistes zijn in hevige onderlinge concurrentie om het aantal ontvangen
dankbetuigingen.
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Sommige mensen die een telegram krijgen, willen over hun leven gaan vertellen.
Op een regenachtige dag rijdt een man met donkere bril op zijn bromfiets een oud
vrouwtje met een tasje ondersteboven.
Man met bijl staat dromerig naar een mooie boom te kijken.
‘Gaat u die omhakken?’
‘Ik weet niet... ik denk het wel...’
‘Waarom?’
‘Gewoon... genoeg van...’
Een telegrafiste bakte een Zwanentaart voor een verpleegster die ze kende en met
behulp van die taart behaalde de verpleegster de eerste plaats op een intern
ziekenhuisconcours.
Een man ligt tegen een schutting in het stoffige gras naar de lucht te kijken, te
roken, te mompelen.
Witte wolken met een donkere voering.
Telegram: ‘Uw man is overleden. Komt u hem halen. Dokter Ivanov.’ De deur
werd opengedaan door een vrouw met een zwart hoofddoekje, ze pakte het telegram
aan en zei, wijzend op een tafel met een doodkist erop: ‘Hij is er al!’
Spoedtelegram om zeven uur 's morgens: ‘Bloemen water geven!’
Sommige mensen doen niet open, vragen het telegram door de deur heen voor te
lezen.
Sommige mensen kunnen hun eigen deur niet open krijgen.
Sommige mensen houden er niet van als je het telegram over de drempel heen
aanreikt.
Besteller heeft al drie dagen last van een spijkertje in zijn schoen, maar hij is te
lui om het plat te slaan.
Afgepeigerde postbode met één long.
Nieuwe, gepensioneerde bestelster. Oud-verzekeringsagente. Al na een halfuur
weet ze alles en snapt ze alles. Weer een halfuur later vertelt ze iedereen hoe hij zijn
werk moet doen. En nog weer een halfuur later heeft ze iedereen wijsgemaakt dat
de telegraafdienst zonder haar verloren is. Een spervuur van aanwijzingen en goede
raad. Met slecht weer gaat ze het ziekenhuis in en met nog meer energie komt ze er
weer uit - tot het volgende slechte weer.
Vakbondsvergadering, voorstellen van ‘onderop’ en minachtende grimassen van
‘bovenaf’.
De telegrafische verhaspelingen van Dictor1 Levita: Victor Levitanstraat, Doctor
Levitanstraat, en vandaag Dictator Levitanstraat.
Zowel de telegrafiste als de besteller hadden een verhaspeling over het hoofd
gezien: het moest ‘allerbeste gezondheid’, maar er stond ‘allerslechtste’.

1

dictor = nieuwslezer, omroeper (noot van de vert.)

Terras. Jaargang 2012 (02-03)

39
Op feestdagen veranderen telexen in mitrailleurs met een oneindige voorraad munitie.
Sommige mensen hebben heilig ontzag voor hun eigen jubilea, maken zich druk,
komen langs, bellen, vragen: ‘Zijn er geen gelukstelegrammen voor mij?’
‘Vooralsnog niet.’
‘Hm, gek...’
Besteller piekert over de situatie van een Amerikaanse besteller en levert het
telegram op het verkeerde adres af.
Besteller is met zijn gedachten bij een Afrikaans land en valt in een kuil.
Een jonge telegrafiste wil gaan stappen en verzint telkens een smoes: nu eens is
haar oma dood, dan weer haar opa.
Iedereen is inmiddels dood, ze valt door de mand, op een vergadering worden haar
de oren gewassen.
Telegraafproces van Stadsfruitgroenhandel tegen besteller.
Besteller koopt een fiets en verkneukelt zich dat het met de fiets snel en fijn gaat.
Maar het gaat niet snel en niet fijn, maar verschrikkelijk: hij is als de dood dat hij
onderweg wordt doodgereden en doodsbang dat zijn fiets gestolen wordt terwijl hij
een telegram overhandigt. En een politieman jaagt hem de eerste de beste dag schrik
aan bij een portiek: ‘Uw fiets?’
‘Ja.’
‘Weet u wel dat u in overtreding bent?’
‘Hoezo?’
‘De wet op het zonder toezicht of diefstalwerend gereedschap achterlaten van een
vervoermiddel.’
Zouden ze in Tsjechoslowakije of China fietsen stelen? denkt de besteller gekweld
en hij ontdekt dat hij een telegram verloren heeft. Voorjaar, omgewoelde moestuinen,
het broeikasplastic glinstert in de zon.
Najaar. Een koude wind rukt aan de resten gebladerte en de flarden broeikasplastic.
Winter. Alles onder de sneeuw.
Sneeuw, sneeuwhopen, de maan. Besteller wordt op wodka getrakteerd. Hij loopt
nu niet om het ravijn heen, maar laat zich naar beneden glibberen.
De oktoberwind sleurt vuilnis over straten en binnenplaatsen.
Gesneuveld in Afghanistan.
Gepensioneerde besteller, wiens overgrootvader een Duitser was, is het toonbeeld
van nauwkeurigheid, plichtsbetrachting, correctheid. Hij is de man die volkomen
vrijwillig een kaart van de telegrambezorgwijk heeft opgesteld en uitgewerkt, met
de precieze aanduiding van alle straten, straatjes, doodlopende straten, ravijnen,
oversteken over ravijnen, alle huizen en huisjes, terwijl rode
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stipjes laten zien dat de aangegeven plek gevaarlijk is door loslopende honden.
De ene telegrafiste is bereid haar laatste cent te geven, de andere bijt je de strot af
voor een grijpstuiver.
Vorst en zon.
Scholieren in militair uniform en met automatische geweren lopen naar de wisseling
van de wacht bij de eeuwige vlam, doen hun uiterste best de wachten van het Kremlin
na te doen die net marionetten zijn.
Nieuwe gepensioneerde besteller. Grijs, pezig, buitengewoon beweeglijk. Hij loopt
niet met telegrammen, hij holt. Hij heeft zijn leven doorgebracht in Magadan. Was
voorman in Berlaga, werkte vervolgens bij de oeks. In Berlaga zaten geen
onschuldigen. Er waren sowieso geen onschuldigen. Alleen nieuwe Goelags en
Berlaga's kunnen ons redden. Gori is een heilige plaats.
Een telegram dat gasten aankondigt, brengt de klant in paniek: wat moet hij ze te
eten en te drinken geven?
Sommige mensen willen betalen voor de bezorging van een telegram.
Sommige mensen pakken het telegram zwijgend aan en knallen de deur dicht.
Bestellers en postbodes zijn verplicht om extra penningen te innen voor de
verspreiding van postattributen: enveloppen, prentbriefkaarten, postzegels.
Ze stellen zich op in winkels, op straat. Als je voor honderdvijftig roebel verkoopt,
krijg je een tientje premie.
Op het gezicht van de jonge productieplanner: ik heb een hogere opleiding!
Een klant durft: ik was niet thuis, ze hebben een bericht achtergelaten, ik heb
gebeld, vroeg het telegram voor te lezen, dat deden ze, ik zei dat alles duidelijk was,
ze hoefden het niet te bezorgen, na een tijdje - kunnen jullie het mij persoonlijk
overhandigen, ik ben thuis, goed, doen we, deden we, hij bestudeerde het telegram
langdurig en zei toen: ‘Weten jullie wel dat het verboden is om telegrammen via de
telefoon door te geven?’
‘Ja, maar u hebt er zelf om gevraagd!’
‘Maar weten jullie wel wie ik ben? Ik ben de adjunct van de partijbaas van de
tractorfabriek!’
Poedersneeuw maakt grauwe hopen.
Veertienjarige dochter van vrouwelijke postbode kwijnt langzaam en pijnlijk weg
van een sarcoom.
Gladheid. Gekraak van ijs en botten.
Vrouwelijke besteller rijdt op haar achterste het ravijn in.
Telegram: ‘Komen, vader dood.’
‘Maar mijn vader zit binnen! Daar zit hij, thee te drinken!’
Besteller heeft voor de oudste telegrafiste geen worst uit Moskou meegebracht en
is nu in ongenade gevallen.
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Nieuwe bestelster weigert telegrammen voor het ravijn als het donker is.
Alle herinneringen van besteller - een gewezen geoloog - laten zich in drie woorden
samenvatten: taiga, beestjes, alcohol.
Bestelster van achttien mengt zich in de strijd om een bruidegom. Vandaag
verzamelt ze haar vriendinnen bijeen en rijdt naar een andere wijk om een rivale in
elkaar te slaan.
Op dagen met toespraken van groot staatkundig belang zijn de kranten laat en
wordt het werk van een postbode nachtwerk.
Handelaren in oud papier stelen kranten en tijdschriften uit brievenbussen.
Vorst en wind. Besteller kreeg bevriezingsverschijnselen aan zijn orgaan.
Heel het leven strijd. Letterlijk gisteren eindigde ze de strijd om een telefoon,
vanmorgen begon ze aan de strijd voor een monument voor haar man. Hij heeft wel
een standbeeld, maar dat bevalt haar niet, dat van anderen is mooier.
Er wordt opengedaan door een jonge, slaapdronken vrouw in een nachthemd, haar
tepels steken door de dunne stof heen. Besteller overhandigt het telegram, loopt weg.
Hij loopt de straat uit, denkt aan de vrouw. Hij blijft staan, denkt even na, loopt terug,
belt aan, vraagt of hij zijn potlood niet is vergeten. Niet. Hij loopt weg.
Vogelkers onder poedersuiker van rijp.
Bestelster met veel kinderen droomt ervan om het met een geestelijke te doen.
Vrouwelijke postbode ontdoet zich van haar man door de benen te nemen en
verstopt zich onder een tafel in de iconenhoek.
‘Waarom verhaspelt u voortdurend mijn naam? Ik heet geen Blanter, maar Belter!’
‘Wat dondert het!’
Telegrafiste van achttien wordt ‘vriendjes’ met telegrafist van vijftien. Hij rost
haar periodiek af en vlucht naar zijn leeftijdgenoten: brommer rijden, vissen, naar
de disco, enz.
Spoedtelegram: ‘Worst gekocht!’
Telegram met toestemming voor ruilen met Moskou. De vrouw kuste het telegram
en begon te huilen van geluk.
Gesneuveld in Afghanistan.
Veertienjarige zoon van telegrafiste heeft dyskinesie, dystrofie, scoliose,
bijziendheid...
‘Je gaat toch in dienst, maak je maar geen illusies!’ krijgt hij van de schoolarts te
horen.
Telegram uit Jevpatoria: ‘Dank voor je liefde. Laat je behandelen. Je bent ziek.’
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Bibberende man vraagt om een flesje te kopen met iets tegen kakkerlakken.
Het was inmiddels droog geworden, de lente hing in de lucht, toen het opeens hard
en nat begon te sneeuwen.
Gelukstelegram: ‘Zet je tanden in het leven. Kop op, Boris, niet te vaak vechten,
wees wijzer, dan ben je met dertig majoor!’
In het tehuis voor doofstommen is alles altijd helder, glimlachen, geen vragen of
aanmerkingen.
Telegram aan Stadsfruitgroenhandel: ‘We hebben zuurkool in de aanbieding,
ingelegde abrikozen, ingelegde courgettes, ingelegde tomaten, ingelegde augurken.
Chef Petrovsko ORS N. Soljony2.’
Deze vrouw vraagt heel vaak een gesprek aan om telefonisch ruzie te maken met
haar schoonzoon.
Gelukstelegram voor iemand die niets meer nodig heeft.
Het paradijs van het bloeiende ravijn.
De hervorming van het postkantoor begint met de schoonmaaksters, de postbodes,
de bestellers, de operateurs en wordt met deze laatsten ook afgerond, zo lijkt het:
kortingen, afschaffen toeslagen, enz.
De postelite is tot de slotsom gekomen dat men een schoonmaakster met een bult
twintig roebel per maand kan betalen en dat dat nog veel is.
Bureaus worden uitgebreid, aantal bestellers ingekrompen.
Hogere snelheid op basis van rappe voeten en tong uit de mond.
Dag, nieuw leven!
Dag, Charlie Chaplin!

2

Soljony = Ingelegd (noot van de vert.)
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Nu weet ik wat ik moet zeggen
Anatoli Gavrilov
Vertaling: Arie van der Ent
Iedereen begon te hollen, ik ook. We holden, geleden uit, vielen, lachten hard en
holden weer. Toen raakten er een paar mensen achter en bleven staan. Ik ook. Er was
niemand om me heen, in een luchtspiegeling heel ver weg flitste alleen het
ruitjesoverhemd op van Nikolaj Pereverzev, artiest van het volkstheater van de
metallurgische fabriek Azovstal. Hij naderde inmiddels de horizon en was met geen
mogelijkheid meer in te halen. Eenmaal weer thuis maakte ik mijn verhitte gezicht
nat met azijn en ging op de grond liggen. Net als eerder maakte een muis lawaai
onder het bed, liet hij een oud geribbeld zuurtje over de grond rollen. In een uitgegeten
en uitgedroogde granaatappel zat zout. De gesp van de riem van ex-monteur
installateur 89-208- was een beetje geoxideerd en ik wreef hem op met asidol. In een
halfliter jampot zaten nog broodringetjes en die at ik op. De plastic kindertrein bevond
zich in de rangeerpositie van voor de hardloopwedstrijd. Ik zette hem in beweging
en voltooide de rangeerwerkzaamheden. Zelfs op de grond was het heet en de azijn
had slechts tijdelijk effect. De uitbundigheid van de bloemen in het voortuintje leidde
tot gedachten over de dood en naar herinneringen aan de recente begrafenis van een
buurman die na de jarenlange bouw van zijn huis en het inwijdingsfeestje zich op
zolder verhangen had. Uit Amerika was de kunstenaar Arnaoetov naar het vaderland
teruggekeerd. Hij had ginds jarenlang gewerkt, was in de leer geweest bij Sikeiros
en wil nu al zijn krachten, al zijn talent aan zijn geboortestad geven. Hij heeft de
zijkant van het nieuwe postkantoor versierd met een afbeelding in mozaïek van
verbindingsmedewerkers die ergens over nadenken en stierf aan alcohol in het atelier
van de kunstenaar Naminas, geboren in Mangoesj, waar je veel stenen hebt, zand,
rode wijn en warme hartige flappen. Momot bleef trainen op de ritmiek van lepels
op een pan. Hij wil jazzmuzikant worden. Hij zei dat er drummomenten zijn dat het
lijkt of ze hem in de hoofdstad, twaalfhonderd kilometer met het spoor, horen.
De tram reed tussen landerijen. Links waren meer lichtjes dan rechts, daarna
verdwenen die ook, bleven er maar een paar losse over, verdwaald en ver weg. Hoe
verder de tram naar het noorden reed, hoe hoger en dichter het groen werd en het
was koud en ik wikkelde mij in het de glasstof. De wagenbestuurder keek angstig
naar de eenzame passagier. Ze had een koevoet binnen handbereik.
Ik deed mijn ogen dicht en zag een jacht van mahoniehout en een nachtelijke
storm. Het jacht werd van het anker geslagen en tegen
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een roestige sleepboot gesmeten. De volgende morgen was ik gedegradeerd van de
Vliegende Hollanders tot de haveloze sloebers en had het recht verloren ook maar
in de buurt te komen van de elitaire jachthaven van de wasmachinefabriek.
De tram bleef midden tussen de donkere bossen staan. De wagenbestuurster kwam
naar me toe en zei dat ze verkleumd was. Ik stelde haar voor zich in de glasstof te
rollen en naast me te komen liggen. Ze vond het goed op voorwaarde dat ik haar niet
lastig zou vallen. Ik zei dat ik dat niet zou doen. Ze wikkelde zich in het glasstof en
kwam naast me liggen. Ze kwam naast me liggen. Ze zei dat ze was geboren in de
buurt van Solikamsk en daar weggetrokken op zoek naar betere levensmiddelen en
de kans met iemand te trouwen. Opeens schoot ze overeind en begon te schreeuwen
dat ik haar van haar maagdelijkheid wilde beroven, dat ze in de dichtstbijzijnde stad
aangifte tegen me zou doen. Toen kwam ze tot bedaren, stak een sigaret op een reed
iets uit het repertoire van Masja Raspoetina neuriënd weer verder met de tram. De
volgende morgen waren we in Vladimir. Hier was het helemaal koud. De tram keerde
en snelde naar Marioepolj en hier bleef ik.
Hier woon ik, werk ik, volg ik wat er gebeurt.
Ik werd uitgenodigd voor een radio-interview, kon op geen van de vragen antwoord
geven en wekte daarmee onbegrip en hoongelach. Iets dergelijks herhaalde zich ook
op tv.
Ik word niet meer uitgenodigd.
Maar vandaag ben ik beter beslagen dan gisteren.
Ik heb leren nadenken, analyseren, vergelijken.
En nu weet ik wat ik antwoorden moet.
De mensen zijn moe, zeg ik.
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Monika Rinck
Vertaling: Miek Zwamborn
ik schrijf je, jij gesternte
stel je voor, implosies, kort daarop explosie,
jouw opgloeien, dan, hoe snel je afkoelt,
liefste, je wilt weg van me, hoe hel je bent
op de laatste dag, dan grijpt je de wind,
de donkerste versnelling, een wolk, nee,
een streep uit gas en ergens anders,
ver ver ver weg, staat iemand met een verrekijker
en berekent uit jouw einde de afstand
ver verwijderde melkwegen, terwijl jij als supernova
in een zog naar binnen gaat, waar geen licht is, waar echt niets is,
ook geen ontkomen is, geen droom meer is,
hoe zal ik, vraag ik je, hoe zal ik, zal ik dan
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ieder en elk
gevoelens als losgelaten kiezels, laat me je hand zien.
de ovale vorm van de zomer, herinner je je: euglena,
alles, alles wordt eenvoudig en ieder en elk slechts een kern
het is zoals in de chemie, jouw elementen zijn leeg, leeg, leeg,
je herhaalt je, bent los, de klokslag aquarelleert
met de doorgeknalde efficiëntie van een waterloot
in de lucht schieten en aan het einde de stengel met
rondom verdorde blaadjes kronen, dat kun je.
de verslappende greep, twee op de afdaling naar vormloosheid.
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tour de trance
mijn taak, zei ze, was de tijd te vergiftigen
hoe alles zich draaide, herhaalde, uitrekte
en ronddraaide, de warmte was a space so vast,
zo rampzalig groot, ze was arena,
waarin de resten van objecten dreven,
wilde slagen in de verte, niemand hoorde,
iedereen voelde, de golven van de schok.
waar iets ontbrak, werd alles groter,
draaide zich, draaide rond, raakte aan het slingeren
en bleef dan in het midden liggen.
de vermoeidheid was een kuur, het gewicht
van de atmosfeer, hallucinogene zwaarte
veerde, het draaide nu minder,
alsof de slagen, in dat, wat ze zijn,
voorwerp van de verdunning waren, als werd
de tijd, de verscheurde ruimte, nauwkeurig en
teder vergiftigd, in het weefsel steeg
de chemische zwakte, het schuimde,
verstikte, de witte voorraad van de korsten,
die zich vormde, wordt rijker en toxisch
vervlogen de slagen, het draait zich om,
draait zich onmerkbaar, en staat.
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Wee
Laurens Ham
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*
We heffen de vaten zo
dat we de inkt kunnen zien vloeien, dat het zwart uit onze handen
druipt. Onze ogen lopen vol - aan de randen van ons blikveld voelen
we het water rillen. Alsof de zon dat met ons doet. De lucht één vlagvlakte, wit en blauw.
Happend, meehappend de 3D-beet van de zon. Dichtklappende kaken. Onze ogen lopen vol: golvende borsten, gemoedsgeschommel.
Een mokkel zweeft voor ons aan de boeg, steeds vooruit, steeds afgewend. Een maat meert aan, ontbindt, meert aan, ontbindt. Het zit
'm in de herhaling, we kunnen blijven kijken.
Sla niet om! Sluit de deur straks. De gaten dichten we later wel. We
smeren onze kelen met wat we kunnen vinden. IJswater snijdt.
Vuurwater brandt. Hemelwater tintelt. Waterwater drijft.
We heffen een psalm aan van Datheen;
het stuwt, het waait, het pakt de wind in.

*
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We strelen ons mokkel - voor wie toch? Houd je hoofd
binnenboord, of je hoer je hoort zegt Barentsz niks. Hij is stok en hij
blijft.
Goddank valt er niks te luisteren, er is alleen het krassen van vogels
op papier, het uitglijden buiten beeld. Droogkomische scène in de
herhaling. Terugspoelen. En nog eens. Terugspoelen. Nog een keer.
Al een dag of wat hetzelfde gebaar: meet de zeeën! Smelt ze ineen!
Welja: of het niet op kan, of er niets verspild wordt bij het hozen er wórdt gespeeld, gemeten bij het leven, gezongen dat het een aard
heeft, er is steun of wordt gesteund... iemand die zijn vader zoekt als
hij hem vindt. Vergeet het maar.

*
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We raken staalhard. Glimmend als ijspegels, klaar om de zee te doorsteken. Barentsz boort door 't krakend ijs, door zeeën, nooit doorzocht. Hij staat vooraan, hand boven de ogen. Onze meester, onze
betekenaar. Hij dringt door, verder, dwars door de materie, door
storm en nevel met zijn geest.
Het stak ons: dat hij niet keek, dat hij de oversprong maakte. Diep in
onze onderbuiken kwam hij. Niets vervliegt zonder dat hij het ziet.
Watergeest zweeft, wijngeest verdiept. Niets vergaat? Wie heeft je dat
gezegd?
Niets vergaat.
M-maatje van me! We raken moederziel de komende weken. We blijven schrijven om de hand te vieren. Gereedschap van de geest.

*
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We waren bang van sneeuw. Eerlijk: we waren bang van hart. Hoe
dat blauwwit ons omving, omhelsde... M-moeder. Nu betwist niemand de koene Nederlanders ene zee. Allemaal geleden nu, lang
verleden.
Zuurstof hapt toe, waterstof bijt uit. Bleekt de haren tot ze glanzen.
Die door hunne vijanden veracht werd - bek dicht. De stof hoopt
zich op. Wat we doen is het bevechten: we slepen de kanonnen naar
het schuttersdek. Barentsz knijpt zijn ogen dicht tegen het licht:
we zien hem door lagen flinterdun papier. Tot uw dienst. Bellen vormen zich op de onderlip. Doet het zeer? De druppels die aan onze
neuzen hangen... ogen zien al groen waar het blauwwit moet zijn.
Staalharde pijn. Maar hij poetst ons tot we glimmen.
Ma-maatje, de natie verenigd onder één warme arm. Moederzee.
Wees niet bang: aan het eind bukt ieder voor de vaderheld. Of zoiets
toch? Hij duikt de boeken in om haar te paaien. Leg je oor maar op
het papier. Vries niet. Als je nu omslaat
zijn we verloren.

*
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We hangen voor dood aan de achterboeg ons hart beklad met pruimtabak. Slikkend het vocht dat men opdient, proestend de scherven uit de mond. IJs doet geen pijn, moet
je weten, ijs splintert. Een baan door het wit.
Het spuug in stralen het water in. De golven kleuren bruinrood, het
is of we kameraden zien zwemmen. We wissen ons de ogen maar het
zicht blijft hemelsbreed.
Zeehonden trekken voren die zich sluiten voor iemand zich erin
heeft neergelegd. Iemand kopje onder? Iemand vastgenageld aan
de mast? Ach, we zeulen de last van honderden jaren met ons mee,
we zien wat ons geleerd is. Als je het ons vraagt kauwen we over twee
eeuwen nog op dit been.

*
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We drijven door een stuurloos nu. IJsschotsen van herdenken en vergeten. Wie geschiedenis schrijft, krijgt zwarte handen - wie schreef
ons dat? Niet
de ijsbreker, die een baan door het wit splintert, de spiegel in het ijs.
Niet het blad dat onze vingers snijdt, het vouwbeen dat zich een weg
door de pagina's vreet. Het zuur in de huid verteert het papier, we
dragen handschoenen. Koud blijft het toch.
Vang! De klap die ons terugbrengt op de plek. Nova Zembla ligt er nog.
Of Barentsz ons terugplant in de bankjes: de zorgvuldige schoolvinger die over het dikke papier schuift, de bekrijte nagelriem, het vaderlandgevoel... Hier wordt ons gewezen waar we zijn, daar getoond
waar we naartoe gaan.
We liggen muurvast, eeuwenlang.

*
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We smeren de doodzieke kelen met wat we kunnen vinden
en Nova Zembla hoort de psalmen van Datheen. Adem voor de longen. Zuinigheid houdt huis, naar Hollands oude zeden. We blijven
binnen, onze ogen zouden verdrinken in het wit.
Nu een krakende spant, dan een windvlaag... goeie soundtrack. Er
wordt gekaart, er worden dubbeltjes omgedraaid, vuurwater brandt.
Laat de vlammen niet uitslaan, ga de deur niet door tot weer de zon
ontwaakt en weer de hoop met haar. Water en vuur.
Een holle, tochtige plek, inwendig vol afbraak en vernietiging. Niets
behoudt, maar onze adem blijft ons bij. Rook bepaalt het zicht.
Hebben we Barentsz nog in het vizier? Hij blijft schuiven met zijn
stukken,
hij geeft dreiging, zijn vingers zwart doordrenkt.

*
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We zijn besloten in glas, ons gebeurt niets. Barentsz heft zijn handen
boven ons, niemand die het ziet. Ogen vol rook en smook. Dikke pakken papier gaan op het vuur, er hangt een verandering in de lucht.
Twee liggen hand in hand.
IJsberen: ze vouwen dubbel als een vlinder die wordt opgeprikt,
we steken ze dood met een speld van tweehonderd meter lang.
Eindeloze arm boven de kruinen. De horizon verdraagt ons, het is al
maanden zonder licht. Vuursteen dooft en valt.
Maar we blijven drinken - alles smaakt zwavelachtig, licht mousserend. We zien elkaar door het water heen. Besloten in glas: we staan
in rekken met aquaria opgesteld. Rijen van twee. Paradijsvissen
drukken hun snuiten tegen het raam of zij onze vingers kussen wilden. Onze ogen lopen vol. Hier
dondert een glaswand in elkaar. Daar stroomt het water de gretige
kelen in.

*
In ‘Wee’ is gebruikgemaakt van fragmenten en scènes van Arnoud van Adrichem,
Lodewijk van Deyssel, Hugo Heinen & Reinout Oerlemans, Jan Frederik Helmers,
Ton van 't Hof, Johan Herman Isings, Nicolaas Godfried van Kampen, De Kift,
Jacques Lacan, Astrid Lampe, Arthur Rimbaud, maar vooral van Willem Frederik
Hermans en Hendrik Tollens die beide over de overwintering van Willem Barentsz
met zijn bemanning in het Behouden Huis op Nova Zembla schreven.
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Understand?
Over Pip Adam
Sanneke van Hassel
De mensen in de verhalen van de Nieuw-Zeelandse schrijfster Pip Adam handelen
automatisch en onbewust. Hun taken en rollen zijn duidelijk gedefinieerd. Ze werken
achter de kassa van de $1,95 store of in de nagelstudio, zijn met verlof van de strijd
in Oost-Timor, verdrijven hun tijd in de gevangenis of liggen op de kraamafdeling.
Het door Arthur de Smet als ‘Van voor af aan’ vertaalde verhaal ‘Over Again’ is
afkomstig uit Adams debuut Everything We Hoped For (2010), een bundel die maar
liefst drieëntwintig verhalen bevat, waarvan sommige slechts drie of vier pagina's
kort.
De lezer ontmoet de personages op cruciale en intieme momenten. Zo komt in het
verhaal ‘Bleeding’ een man er in de tweede alinea achter dat het bloeden van zijn
anus er vermoedelijk op wijst dat hij kanker heeft. Informatie die nog niemand in
zijn omgeving heeft, behalve hijzelf en de lezer.
Ondanks alle vertrouwelijke informatie houdt Pip Adam afstand tot de personages.
Haar stijl is onopgesmukt en vol understatement, haar toon bijtend en droog. In Over
Again laat ze het zinnetje ‘They drank some more’ een paar maal terugkeren, totdat
het een vernietigende kracht krijgt. Haar dialogen zijn tegelijk levensecht en
vervreemdend. Vaak duiken er al te bekende formuleringen in op: ‘Thank you for
coming’, ‘Follow me’, ‘Understand?’ en ‘God will look after it.’
Everything We Hoped For biedt een mooi portret van de Nieuw-Zeelandse
samenleving. Niet de helden, niet de happy few, maar gewone mensen wil Adam
tonen, van hun levens de donkere kanten. Hun namen zijn Lucy, Bill, Jane en een
enkele keer: Hope. Hun verlangens, dromen en angsten schrijft Adam niet uit, ze
toont ze via hun gedrag en via een flard van hun gedachten. De personages
ontwikkelen zich nauwelijks, ze zijn.
Haar debuutbundel verscheen bij de Victoria University Press, de uitgeverij van
de Universiteit van Wellington. Pip Adam verkreeg er in 2007 een Master in Creative
Writing en doet er nu promotieonderzoek. Ze bestudeert hoe bouwkundigen de
gebouwde omgeving - van winkelcentrum tot snelweg - beschrijven. Ze wil de
inzichten die ze opdoet gebruiken voor een reeks nieuwe korte verhalen over de
relatie van mensen met de bouwwerken om hen heen, en met de bouwkundige
structuren die eraan ten grondslag liggen.
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Van voor af aan
Pip Adam
Vertaling: Arthur de Smet
Vrijdagavond. Het was druk in de stad en de mensen stonden drie rijen dik voor de
bar. Lucy had het grootste deel van de middag met Mark en Jane buiten aan een
tafeltje gezeten. Cyrus zag haar toen hij op weg was naar de bar. Hij haalde iets te
drinken, kwam naar hen toe, stak een sigaret op en vroeg of hij erbij mocht komen
zitten. Lucy streek haar haar achter haar oor. Ze dronken nog wat, bespraken waarom
Cyrus uit Melbourne was teruggekomen en dronken nog wat.
‘Hoe is het met Kate?’ vroeg Jane.
‘Met Kate gaat het prima,’ glimlachte Cyrus.
‘We moeten wat eten,’ zei Mark. ‘Ga je mee ergens wat eten, Lucy?’
Lucy glimlachte en fronste tegelijkertijd, alsof ze al iets had gegeten dat ze beter
niet had kunnen eten, en ze schudde haar hoofd.
Mark en Jane vertrokken hoofdschuddend om iets te eten te halen.
‘Hoeveel geld heb jij?’ vroeg Cyrus.
Lucy haalde haar schouders op.
Hij zei dat een vriend van hem in een bar werkte waar ze nog wat te drinken konden
krijgen. ‘Mij best,’ zei Lucy. Ze leunden een beetje op elkaar terwijl ze over de pas
donkere straten liepen, vol winkelende mensen en mensen op weg naar huis. Aan de
bar bestelde ze nog een paar drankjes en ze dronken nog wat en riepen broeierige
verontwaardiging in elkaars oren. Cyrus zei dat hij gin in huis had en zij zei dat ze
met de auto was. Lucy reed in stilte met vijfenvijftig kilometer per uur naar huis, ze
schakelde terug bij iedere bocht, kwam bij ieder kruispunt tot stilstand.
In zijn slaapkamer zei ze dat ze genoeg had gehad, ze dacht aan de rit naar huis.
Ze vroeg om een glas water. Hij gaf haar een glas gin en zij zei bedankt. Haar kaken
waren vloeibaar en hij praatte en draaide muziek. Het werd later en ze kon niet meer
lopen. Geeft niet, dacht Lucy, Ik hoef niet te lopen om te kunnen rijden en Ik kan hier
niet blijven en Je blijft niet hier. ‘Je kunt hier blijven slapen,’ zei Cyrus. Lucy zei
dat ze naar het toilet moest. Ze klom uit het raampje en reed naar huis, turend en
vloekend en oplettend dat ze de lantaarnpalen aan één kant hield.
De volgende dag moest Lucy werken en iedere keer als de telefoon ging draaide haar
maag zich om. Cyrus had haar nummer - hij had al haar nummers. Ze liet een klant
in de steek om over te geven. Een van
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de andere nagelverzorgsters stuurde een stagiaire om te zien waar ze bleef. Toen de
stagiaire aanklopte, schoof Lucy een briefje van twintig onder de deur door en vroeg
haar gauw een flesje wodka te halen. De middag verliep een stuk vlotter dan de
ochtend. Eén klant bood haar een pepermuntje aan en de rest was een parade van
handen op handdoeken. Handen verbonden met eentonige onderwaterstemmen die
boven haar zweefden terwijl zij vijlde en plakte en een wolkje acryl schilderde. Iedere
keer als ze een teug van haar waterfles nam duizelde het haar een beetje. Ze knikte
en glimlachte en zei niet veel. Om halfzes vertrok de laatste klant en Lucy keek
samen met de stagiaire toe hoe de kassa de omzet berekende. Ze dronken wijn die
bestemd was voor de klanten uit koffiemokken, draaiden rond op hun stoelen en
praatten over vanavond. Lucy keek naar de telefoon. Toen ze het rolhek omlaag
trokken en afsloten, vroeg de stagiaire of ze mee uit ging, maar Lucy zei nee, ze was
toe aan een rustig avondje.
Op weg naar huis stopte Lucy bij een supermarkt en sloeg bier in. ‘Rustig avondje
thuis?’ vroeg de vrouw achter de kassa. Ze knikte en zei ‘Uhuh’ en wrijvend over
haar gezicht keek ze langs de lange rij kassa's en mensen. Thuis zat ze in haar kamer
bier te drinken. Haar flatgenoten kwamen thuis, staken hun hoofd naar binnen en
vertrokken weer. Twee speelden een soort robotspel op de gang met dozen op hun
hoofd en ze lachte en zei dat ze een paar boeken moest lezen. Ze dacht dat ze in slaap
was gevallen met een studieboek Klassieke Oudheid op haar gezicht.
Lucy schrok wakker terwijl ze in stilte vijfenvijftig reed. Er was met rode balpen een
cijfer op haar linkerhand geschreven. Volgens de klok in haar auto was het halfvier
en op haar hand stond een 4. Cyrus moest gebeld hebben. Het was donker en
waarschijnlijk zondagochtend. Ze was op weg naar de stad, hield de lantaarnpalen
aan één kant. Als ze één oog dichtdeed zou ze het waarschijnlijk wel halen.
Ze parkeerde in een steegje en keek om zich heen. Er zat een halve fles whisky in
de handtas die op de stoel naast haar lag. Lucy dronk nog wat, opende het portier en
stapte uit. Zelfs met één oog dicht wilde de sleutel het slot niet vinden, dus liet ze
het maar zo en waggelde naar de bar. Ze liep naar boven en klopte op de gesloten
deur. Er werd niet opengedaan. Ze klopte opnieuw en riep en leunde glimlachend
tegen de deur tot iemand opendeed. Binnen was het donker en lawaaiig en het zat er
tjokvol mensen.
De barkeeper zei: ‘Lucy! Goddank. Iedere keer als jij met drinken stopt ga ik zowat
failliet,’ en ze lachte, en hij zei: ‘Nee, serieus.’ Hij leunde over de bar, raakte haar
kin aan en zei: ‘Lucy. Vooruit. Wat mag het zijn?’ Ze deinsde terug, richtte haar
wijsvinger op hem en keek rond in de ruimte. Ze lachte nog steeds.
Terwijl Lucy één kant op keek, werd er aan de andere kant op haar schouder getikt
en Kate riep: ‘Bedankt dat je gekomen bent.’ Cyrus
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stond naast Kate, gearmd. Arm in arm stonden ze daar, tegenover Lucy die zich nu
had omgedraaid. Hij hief zijn glas naar haar op. ‘Zullen we dit buiten bespreken?’
stelde Kate voor. Lucy knikte en dronk haar glas leeg.
Ze stonden met z'n drieën buiten. Cyrus stak een sigaret op en deed een stapje
opzij voor Kate. Lucy stak een sigaret op en Kate nam het woord. Het was in feite
precies wat ze aan de telefoon al had gezegd. Lucy wist niet of ze weg moest rennen
of beleefd moest knikken. Ze keek naar Cyrus voor raad maar er kwam niets en ze
keek naar Kate die nog steeds snel praatte, iets over haar en iets over hem en iets
over Kate - en Melbourne, dat Cyrus iets probeerde te regelen in Melbourne. De
straat zakte een beetje onder haar weg.
Kon Lucy het opbrengen om dat te doen? Kate zweeg. Niemand zei iets.
‘O, ja hoor,’ zei Lucy, ‘natuurlijk.’
Kate had tranen in haar ogen. ‘Anders zou ik het niet vragen.’
‘Ja, allicht, ik begrijp het volkomen.’
‘Want ik geloof,’ zei Kate, ‘dat wij zo een kans hebben samen. Cyrus en ik.’
‘Uhuh,’ zei Lucy.
Kate omhelsde haar. ‘Dank je wel, Lucy. Ik vergeef je alles en ik laat je vrij.’
Cyrus stond erbij te grijnzen en deed geen poging het te verbergen. Lucy zag het
maar Kate niet.
Even zag Lucy voor zich hoe het straks zou gaan - over een maand of een week
of morgen. Kate zou zeggen: ‘Je had het beloofd.’ Lucy zou doen alsof ze wist wat
dat betekende. En Cyrus zou grijnzend achter Kate's rug staan. ‘Jij hebt hulp nodig,
Lucy,’ zou Kate weer zeggen. Maar deze keer stompt Lucy haar, en terwijl Kate op
de grond valt, slaat ze Cyrus met iets zwaars in zijn gezicht en zegt: ‘En jij kunt die
grijns van je smoel halen.’
Lucy werd wakker. Fel zonlicht sneed door een kier in de gordijnen - niet haar
gordijnen. ‘Fuck,’ zei ze. Ze draaide zich op haar rug - niet haar plafond. ‘Fuck,’ zei
ze, zachter nu. Cyrus lag te slapen. Kate was er niet. Het was bizar, Lucy's leven,
alsof God niets meer had om haar te laten overkomen en steeds hetzelfde liet gebeuren
en zijn inspiratie haalde uit alle domme dingen die er over ontrouw werden gezegd.
Hopelijk was het zondag, maar als ze het probeerde terug te halen - het robotspel,
het gesprek met Kate - dan kon het nooit zondagochtend zijn. Het moest maandag
zijn, ze moest naar haar werk. Ze stapte uit bed en begon haar kleren bij elkaar te
zoeken. Cyrus verroerde zich en vroeg: ‘Waar ga je naartoe?’ zonder zijn ogen te
openen of zijn hoofd van het kussen op te tillen. Ze gaf geen antwoord. Cyrus kwam
overeind en keek toe hoe Lucy hoofdschuddend haar ondergoed ontwarde en het
moeizaam begon aan te trekken.
‘Kom terug in bed, Lucy. Het is nog vroeg.’
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‘Ik moet naar mijn werk.’
‘Lucy, het is woensdag.’
Lucy hield een fractie van een seconde op met aankleden, ging toen weer verder,
ze hoopte dat Cyrus haar niet had zien stoppen.
‘Lucy, kom terug in bed.’
‘Waar is Kate?’
‘Kate is dood.’
Lucy keek Cyrus voor de eerste keer aan.
Cyrus haalde een hand door zijn haar en keek weg van Lucy. ‘Lucy,’ zei hij streng
en hij begon te lachen. ‘Fuck, goed, ze is niet dood. Ik wou dat ze dood was - maar
ze zal nu op haar werk zijn en daar blijft ze de hele dag. Lucy, kom terug in bed.’
Lucy zei nog een keer zachtjes Fuck. Ze trok haar T-shirt over haar hoofd en begon
haar rok te zoeken - woensdag. Het was niet dat ze zich niets herinnerde sinds dat
gesprek op straat, het was alleen dat wat ze zich wel herinnerde zich allemaal op één
dag, of binnen één uur leek te hebben afgespeeld. Het was een ordeningsprobleem,
geen geheugenprobleem. Ze raapte haar sleutels van de vloer.
‘Je auto is er niet.’ Cyrus zat tegen de muur achter het hoofdeinde van het bed.
‘Je kunt net zo goed terug in bed komen. Ik heb je over mijn schouder hiernaartoe
gedragen. Ik ben naar je huis gegaan en heb je uit je bed geroofd terwijl je lag te
slapen. Jij had er zelf niets mee te maken. Ik heb ernstig misbruik van je gemaakt.
Laat me ontbijt voor je maken.’
Ze zouden haar intussen wel ontslagen hebben. Ze hadden haar vast ontslagen en
in haar plaats een ander aangenomen als het al woensdag was. Ze trok haar rok aan.
Cyrus was een lul, het was waarschijnlijk zondag. Kate was vast onderweg om met
hem te gaan brunchen. Lucy kon haar schoenen niet vinden. Ze keek rond in de
kamer.
‘Ik heb gezegd dat ze je niet moest bellen,’ zei Cyrus. ‘Nee, ik heb haar gesmeekt
je niet te bellen. Het spijt me dat je die poppenkast mee moest maken.’
Cyrus was een lul.
‘Zij heeft niks over ons te zeggen,’ zei Cyrus. ‘Wij hebben niks met haar te maken.’
Ze kon haar schoenen niet vinden.
‘Waar zijn mijn schoenen?’ vroeg Lucy.
‘Die had je niet aan toen je kwam.’
Ze keek naar haar voeten. Op blote voeten was ze naar zijn huis gelopen. Afgelopen
winter in de wachtkamer van de rechtbank had iemand die beweerde te kunnen helpen
een nummer op de achterkant van een pinbonnetje geschreven en het aan haar
gegeven. Het bonnetje zat in de zak van haar warme jas die in haar slaapkamer over
de rug van de stoel hing.
‘Lucy, kom terug naar bed.’ Lucy keek van haar voeten op naar Cyrus. ‘Als je
niet weggaat hoef je niet steeds terug te komen.’
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Ze was niet te helpen. ‘Lucy. Vooruit. Het duurt nog uren voor ze terugkomt.’
Ze haalde haar sweatshirt onder het bed vandaan. Ze kon zich ziek melden. Als
het maandag was, kon ze bellen als ze thuiskwam en zeggen dat ze ziek was. Het
was geen woensdag.
Ze had recht op een beetje geluk. Als ze de balans opmaakte was ze echt wel toe aan
een beetje geluk. Haar auto stond waarschijnlijk gewoon in de straat met haar
schoenen erin, en het was zondag, ze kon de rest van de dag slapen en later met Jane
een paar wijntjes drinken en erom lachen. Kate zou er nooit achter komen en de
volgende keer dat ze iets van een van hen hoorde, zou het de uitnodiging voor de
bruiloft zijn.
Lucy zette haar zonnebril op; Joost mocht weten waarom ze in godsnaam haar
zonnebril bij zich had en niet haar schoenen, maar ze zette hem op alsof ze hem
welbewust had meegenomen. Cyrus wilde iets zeggen en ze stak haar hand op om
hem tegen te houden. Ze voelde zich slecht en dom en het was alsof het altijd zo
door zou gaan. Alles wat gezegd kon worden was gezegd en beloofd en gebroken
en opnieuw gezegd, maar ze keek nog één keer de kamer rond op zoek naar iets om
te zeggen en er was niets.
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Binnen zinnen raken
Over István Kemény
Mischa Andriessen
Een van de belangrijkste kwaliteiten van kunst en dus ook van poëzie is dat zij ons
het dagelijkse anders kan presenteren en er ons zo een nieuwe blik op gunnen. Viktor
Sjklovski zag dat zelfs als het doel van kunst: iemand een tweede keer naar hetzelfde
laten kijken.
Precies die andersoortige blik op de werkelijkheid maakt sommige poëzie echter
moeilijk verteerbaar. Er zijn dichters die tot anders kijken willen dwingen, niet
verleiden. Ze plakken een brilglas af, houden een snoeppapiertje voor je ogen of
leiden je af met woordgegoochel of bombast. Ze vervormen of verstoren de blik,
veranderen hem niet.
De poëzie van de Hongaarse dichter en schrijver István Kemény (1961) is vol
alledaagse beelden en heeft desondanks een heel eigen sfeer. Het is poëzie die een
tekort uitdrukt, die cirkelt rond een kern van menselijk onvermogen. Het is ook poëzie
die siddert van leven, in gelijke mate angstig en blijmoedig is. Het is poëzie waarin
het lot tegelijk wordt bevochten en aanvaard, zoals Albert Camus het in zijn De
Mythe van Sisyfus zo geweldig doeltreffend omschreef; weten dat je de steen nooit
over de bergtop krijgt, maar het trots elke dag opnieuw proberen.
In Kemény's werk is een spanning voelbaar tussen toon en inhoud. Niet te missen,
maar toch subtiel. Hij heeft een ritmische, melodische stijl, die in de verte aan
kinderliedjes doet denken en waarbij hij vaak gebruik maakt van herhalingen. Die
toon versterkt de naïviteit van Kemeny's blik en al is die onwetendheid maar schijn,
een truc is het niet. Kemény kijkt helder als een kind en verwoordt het ook zo. In
korte, huppelende zinnen brengt hij aldus een wereld onder onze ogen die stinkend
donker is, maar omdat het vooral een kwestie van zien en kijken is, toch ook weer
niet.
Opvallend is ook Kemény's gebruik van neologismen. Hij vervormt staande
uitdrukkingen, die ondanks de inventieve mutaties begrijpelijk blijven, ook al betekent
Kemény's variant vaak het tegendeel. Het is daar dat zijn zo eenvoudig lijkende
poëzie is het moeilijkst vertaalbaar is. Het gedicht ‘Treurig’ is daar een treffend
voorbeeld van. Kemény zet daar zijn neologismen in om te demonstreren hoe de
orde der dingen in het gedicht is verstoord, én hoe moeilijk het is om de gang van
zaken weer normaal te laten zijn. Niet gek te worden, maar ‘binnen zinnen’ te raken.
István Kemény publiceerde een aantal dichtbundels en experimentele romans
waarvoor hij vele prestigieuze prijzen kreeg. De hier gepubliceerde gedichten zijn
allen afkomstig uit de bundel Nützliche Ruinen. Een veelzeggende titel, een schijnbare
paradox en een perfecte samenvatting van hoe Kemény de wereld ziet en op een
aanstekelijke manier telkens net even anders blijft zien.
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István Kemény
Vertaling: Mischa Andriessen
Kunststof
Ineens was de kunststof er.
Hoewel niemand die uitgevonden had.
Tenminste honderd Duitse wetenschappers met gekamde
Baarden hadden het uitgevonden of helemaal niemand,
Kunststof had geen ouders.
Het groeide in tehuizen op.
Niemand die het ooit echt liefhad.
Het was slecht, lichtgebouwd en het stonk
Als het brandde. We gebruikten het als boodschappentas.
Als luchtballon, als bijna alles.
Maar wij verdedigden het niet
Als iemand erop schold
Uit wraak is het nooit van huis weggelopen
Het grijnsde naar ons vanuit de doornstruiken.
En hielden wij het in de schemering voor doodshoofden
Dan bracht het schande over de dood.
Bij gelegenheid... maar die gelegenheid
Deed zich nooit echt voor. Nooit.
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De tv
Ik deelde mijn jeugd met de tv.
Wij ravotten. Zij voerden ons gezamenlijk
Mij met melk en brood, hem met stroom
En aandacht. Ik werd een volwassene
Hij een dier, een wild dier. Hij verleerde het praten,
Ik leerde het. Bij het afscheid
Begrepen wij elkaar niet langer. Ik dacht dat hij
Ook mij vergeten was. Een paar jaar geleden
Zag ik hem terug in Roemenië.
Hij had al kleur, maar
Ze hadden hem een ring door de neus gehaald
En lieten hem dansen op het plein.
Hij zag mij en rukte zich los
Rende naar mij toe, likte mijn gezicht.
Ze dachten hij vermoordt mij, maar hij wilde slechts
dat ik hem naar huis zou brengen.
Maar ik moest toen een trein halen en
Liet de tv aan zijn lot over.
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Twintigste eeuw B-versie
Alle wegen leidden naar de dood.
Ik was verrast en wacht slechts:
Rond Rome een donkergroene zone.
Het is makkelijk om de stad mis te lopen
Alle wegen leiden naar de dood
Op hen allemaal karavanen van auto's
Naaldwouden, gegronde horror
Dit is niet de rand van Rome, zeker niet.
Onder de strada bewoonde holtes
De meeste auto's gedeukt en smerig
Een hele eeuw heeft zich hier verzameld
Dit is niet de rand van Rome, zeker niet.
De benzine - als ze verstopt is of uitgevloeid Kunnen wij hier niet meer bijvullen.
Hier werkt nu wat er al was
Een te voorziene, grijze toer.
Gek geworden jochies bekogelen het konvooi
En deze eeuw begint opnieuw
Alleen zijn de omstandigheden nu slechter
Ik was verbluft en wacht slechts
Alle wegen leiden naar de dood,
Het is makkelijk om de stad te verliezen.
Rond Rome een groene gifzone
Tot de twee oceanen duurt de stad

Terras. Jaargang 2012 (02-03)

67

Kleine aap
De kop heeft nu geen tijd voor jou. Hij raast.
Het park heeft nu geen tijd voor jou. Hij raast.
Het verkeer heeft geen tijd voor jou. Het raast.
Allemaal razen ze.
De stad heeft nu ook geen tijd. Ook zij raast.
De nachtelijke hemel is ook bezig. Hij raast.
Ook alle airconditioners zijn aan het razen.
Niets heeft nu tijd. Alles raast.
Ze hebben geen tijd voor jou, zijn nu aan het werk.
Onder elkaar verdelen zij dit zachte gerommel.
Speel maar alleen, kleine aap
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Treurig
Je moet binnen zinnen raken.
Zoals de zelfmoordenaar, als hij rugwaarts leeft.
Het puntje van de I halen,
maar het terugzetten als zijn plaats wit is.
Beter is het als alles zo blijft als ik het aantrof,
het was eigenlijk zo slecht nog niet.
De lakens uitstoppen, op de grond slapen.
En het verleden wordt weer gezond.
Het was een cadeau. Ik hoor de smak
al voor de val, nog veel eerder.
Een engel zweeft langs. De orde herstelt zich.
Het papier vouwt open, het voorwerp valt eruit.
Dan weer helemaal mooi opnieuw beginnen,
Zoals de zelfmoordenaar, als hij rugwaarts leeft
Dit hier, het allemaal vergeten.
Briefjes schrijven: melk, brood
melk, brood.
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Vaalgrauwe zwerver
De weg van de kogel van noodlot tot president
Wat lood niet kan doorstaan en hoe
Langzaam het is, groot, onhandig
En voorbestemd!
Ach kroegen waarin hij steken blijft
Ach dalen waar hij in rolt
Ach camouflages waarin hij zich camoufleert
Ach situaties waarin hij mens is
Ach schrijftafel waarop hij wekenlang rust
En waarvan zij ineens verdwijnt
Ach lucht door wie zij straks fluit
Geef haar niets te eten
Geef haar niets meer te drinken
Zij is lood. Moordende traagheid.
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Weerlicht
Jean Echenoz
Vertaling: Martin de Haan en Jan Pieter van der Sterre
1
Elk mens wil als het even kan graag weten wanneer hij is geboren. Je bent toch maar
liever op de hoogte van het genummerde moment dat het allemaal op gang komt,
dat de zaken van start gaan met de lucht, het licht, het perspectief, de nachten en de
rampen, de genoegens en de dagen. Het geeft je in elk geval een eerste houvast, een
registratie, een handig getal voor je verjaardag. Het vormt ook het vertrekpunt voor
een kleine persoonlijke indruk van de tijd, waar iedereen ook het belang van kent:
zo'n groot belang dat de meesten van ons besluiten en bereid zijn hem permanent op
hun lichaam te dragen, onderverdeeld in meer of minder goed leesbare en soms zelfs
fluorescerende cijfers, met een bandje om hun pols bevestigd, vaker de linker dan
de rechter.
Maar dat exacte moment zal Gregor, die is geboren tussen elf uur 's avonds en één
uur 's nachts, nooit kennen. Klokslag middernacht of wat eerder of later, niemand
zal het hem kunnen zeggen. Zodat hij heel zijn leven niet zal weten op welke dag,
die ervoor of die erna, hij het recht heeft zijn verjaardag te vieren. Deze niettemin
zeer algemeen menselijke vraag naar de tijd is dus de eerste waarvan hij een
persoonlijke kwestie zal maken. Hoe dan ook, dat niemand hem kan vertellen hoe
laat precies hij ter wereld is gekomen, heeft alles te maken met de chaotische
omstandigheden waaronder die gebeurtenis plaatsvindt.
Ten eerste is er, een paar minuten voordat hij zich loswerkt uit zijn moeder en
terwijl iedereen in het grote huis druk in de weer is - geroep van bewoners, botsingen
tussen huisknechten, gejakker van dienstmeisjes, gekibbel van vroedvrouwen en
gekerm van de barende - een zeer hevig onweer losgebarsten. Korrelige, zeer dichte
neerslag, die een strak, omfloerst, gefluisterd geraas met zich meebrengt, gebiedend
als om stilte op te leggen, verwrongen door vlijmende luchtbewegingen. Een uit alle
macht priemende wind probeert vervolgens vooral dat huis omver te krijgen. Daar
slaagt hij niet in, maar hij forceert wel de ramen, die wijd open vliegen, waardoor
de ruiten springen en het houtwerk begint te klapperen terwijl de gordijnen naar het
plafond worden geblazen of naar buiten gezogen, en hij maakt zich meester van het
pand om de inhoud te vernietigen en het te laten overspoelen door de regen. Alle
dingen beginnen te dansen in deze wind, die de meubels omvergooit door de
vloerkleden omhoog te blazen, de snuisterijen op de schoorsteenmantels breekt en
de restanten in het rond strooit, de kruisbeelden, de wandlampen en de schilderijlijsten
kringetjes laat draaien aan de muren, zodat
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de landschappen ondersteboven komen te hangen en de manshoge portretten
omtuimelen. Hij verandert de luchters in schommels, waardoor de luchterkaarsen
onmiddellijk doven, en blaast ook nog alle lampen uit.
Zo komt het dat Gregors geboorte zich afspeelt in die luidruchtige duisternis, totdat
een gigantische, dikke, vertakte bliksemschicht, een gedraaide zuil van verbrande
lucht in de vorm van een boom, van wortels van die boom of van roofvogelklauwen,
zijn komst op de wereld bijlicht, waarna de donder zijn eerste kreetje overstemt en
de bliksem het omringende bos in brand zet. Zo groot is de heksenketel dat niemand
in de algemene ontreddering profiteert van het felle, verlamde schijnsel van het
kortstondige daglicht om te kijken hoe laat het precies is - hoewel de klokken,
waartussen een oude vete bestaat, het sowieso al heel lang met elkaar oneens zijn.
Een geboorte buiten de tijd dus, en buiten het licht, want verlichten doet men zich
in die periode alleen nog maar daarmee, met was en olie, elektrische stroom is nog
onbekend. Die stroom, zoals we er tegenwoordig over beschikken, wil nog maar niet
doordringen tot de leefgewoonten, daar moet hoognodig iets aan gedaan worden.
Alsof hij die andere persoonlijke kwestie ermee denkt te kunnen oplossen, zal Gregor
die taak op zich nemen, hij zal dat klusje weleens klaren.

2
Wie zo ter wereld komt loopt de kans een tikkeltje nerveus te worden, en zijn karakter
tekent zich dan ook al snel af: de lichtgeraakte, arrogante, overgevoelige, stugge
Gregor blijkt een voortijdig antipathiek kind. Hij vestigt algauw de aandacht op zich
met zijn grillen, driftaanvallen, zwijgzame buien, weglooppogingen en ongepaste
initiatieven, vernielingen, smijtpartijen, sabotages en andere molestaties.
Waarschijnlijk om dat tijdsprobleem aan te pakken, dat hem hoog lijkt te zitten, laat
hij bijvoorbeeld geen kans onbenut om alle klokken en horloges in huis uit elkaar te
halen - weliswaar met de bedoeling ze vervolgens weer in elkaar te zetten, maar
terwijl de eerste etappe van die operaties altijd succes heeft, slaagt de tweede tot zijn
niet geringe woede veel minder vaak.
Intussen blijkt hij ook erg vatbaar voor indrukken, nerveus, kwetsbaar en met
name ongewoon gevoelig voor klanken, volslagen in de war door alle mogelijke
geluiden, ritselingen of vibraties, echo's; zelfs als ze heel ver weg zijn en voor niemand
anders hoorbaar, kunnen ze hem verschrikkelijk boos maken. Ook lijdt hij aan ernstige
aanvallen, ontwaart en ervaart dan zelfs bij heldere hemel opnieuw de bliksemschicht
van zijn geboorte, hij verliest bij vlagen zijn gezichtsvermogen, tot schijnbare
blindheid toe, drijft zijn familie tot wanhoop en ontlokt de direct ontboden artsen
een verbouwereerd hoofdschudden. Tegen die chaotische achtergrond vindt in
ongewoon hoog tempo zijn groei plaats: heel snel wordt hij heel groot en nog sneller
nog groter dan iedereen.
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Die verwarde ontwikkeling speelt zich ergens in Zuidoost-Europa af, ver van alles
behalve van de Adriatische Zee, in een afgelegen dorpje dat ingeklemd ligt tussen
twee bergketens en het moet stellen zonder zenuwartsen in de nabije omgeving,
Gregor komt er soms pas weer tot bedaren door urenlang naar de vogels te kijken.
Maar hoewel aanvankelijk wordt gevreesd dat de spanningen in zijn karakter helaas
zullen uitlopen op krankzinnigheid, kunnen zijn naasten alleen maar vaststellen dat
zijn verstand zich in een nog hoger tempo ontplooit dan zijn lichaamsbouw.
Nadat hij bijvoorbeeld ruim een half dozijn talen in een wip onder de knie heeft
gekregen, zijn schooltijd fluitend heeft afgeraffeld door de helft van de klassen over
te slaan, en vooral nadat hij een definitieve oplossing heeft gevonden voor het
probleem van de klokken - die hij algauw geblinddoekt volledig kan demonteren en
in een oogwenk weer in elkaar zetten, waarna ze stuk voor stuk permanent en op de
nanoseconde af de juiste tijd aangeven - wordt hij de beste van de klas op de eerste
de beste technische hogeschool, ver van zijn geboortedorp, en maakt hij zich in een
mum van tijd alle wiskundige, natuurkundige, werktuigkundige en scheikundige
kennis eigen, zodat hij vervolgens allerlei originele voorwerpen kan bedenken, een
exercitie waarvoor hij een bijzonder talent aan de dag legt. Zijn geheugen is namelijk
even nauwkeurig als de recentelijk ontdekte fotografie, en met name legt Gregor de
gave aan de dag om zich de dingen mentaal voor te stellen alsof ze al bestaan voordat
ze bestaan, ze driedimensionaal dermate nauwkeurig te zien dat hij in de vaart van
het uitvindproces nooit een schets, bouwplan, maquette of voorafgaande
proefnemingen nodig heeft. Wat hij bedenkt geldt onmiddellijk als waar, en daarom
is het enige risico waaraan hij zich blootstelt, en waaraan hij zich misschien wel altijd
zal blootstellen, dat hij de werkelijkheid verwart met wat hij ontwerpt.
En omdat hij geen minuut te verliezen heeft, bezondigen de apparaten die hij voor
ogen heeft zich in elk geval niet aan bijzaken, banaliteiten of details. Gregor zal er
nooit het type naar zijn om een slot te perfectioneren, een blikopener te verbeteren
of een gasaansteker in elkaar te knutselen. Als de ideeën bij hem opkomen, raken ze
direct aan hoge, hemelhoge sferen, de oneindigheid van de kosmos en het universele
belang.
Zo betreft een van de eerste een buis die over de bodem van de Atlantische Oceaan
loopt en verschillende functies heeft, waaronder de snelle verzending van poststukken
tussen Amerika en Europa. Gregor tekent eerst de detailplannen van een systeem
waarmee water onder zoveel druk door die leiding wordt gepompt dat de bollen
gevuld met poststukken worden voortgestuwd. Maar de wrijvingsweerstand die het
water in de buis ondervindt blijkt zo groot dat hij het plan moet opgeven voor een
ander, niet minder ambitieus plan.
Doel daarvan is de bouw van een gigantische ring die boven de evenaar los
ronddraait met dezelfde snelheid als de aarde. Als die
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ring met behulp van de reactiekracht vervolgens wordt stilgezet, zouden we er allemaal
in kunnen klimmen, met zestienhonderd kilometer per uur rond de aarde kunnen
draaien en de landschappen kunnen bewonderen, of liever gezegd, de aarde zou onder
ons door bewegen; zittend in gerieflijke fauteuils - waarvan Gregor nonchalant maar
nauwkeurig het design en de ergonomie ontwerpt - zouden we zo in een dag de hele
wereld rond kunnen gaan.
Dit zijn geen kinderachtige projecten, zoveel is duidelijk, want Gregor neemt
alleen genoegen met gigantische uitdagingen. Zo is hij er bijvoorbeeld al heel vroeg
van overtuigd dat hij weleens iets aardigs zou kunnen doen met de getijdekracht, de
bewegingen van de aardschollen of de stralen van de zon, dat soort dingen - of,
waarom niet, als vingeroefening, met de Niagarawatervallen, waarvan hij gravures
in boeken heeft gezien en die hem behoorlijk op zijn maat toegesneden lijken. Ja, de
Niagara. De Niagara, dat zou mooi zijn.
Maar eerst trekt Gregor met zijn diploma's verfrommeld in zijn zakken naar het
westen om te gaan werken in een paar grote West-Europese steden, waar zijn
kwaliteiten, zo is hem verzekerd, een vruchtbaarder voedingsbodem zullen vinden.
Hij vervult er diverse functies als ingenieur, expert en adviseur, maar geen ervan is
naar zijn zin, en om tussen de kantooruren door iets te doen te hebben bouwt hij zijn
eerste serieuze machine. Het betreft een nieuw soort wisselstroominductiemotor, en
als hij die met zijn gebruikelijke arrogantie aan zijn collega's laat zien, staan die eerst
lange tijd met een lang gezicht te kijken. Maar als ze alle jaloezie overboord hebben
gezet, moeten de collega's vervolgens erkennen dat dit toestel voor een totale omslag
zou kunnen zorgen en ze binden in, overwinnen hun wrevel en raden hem aan daar
niet te blijven hangen: misschien zou het goed zijn om nog verder naar het westen
te gaan, waar zijn ideeën op een andere, rijkere en veel beter bemeste voedingsbodem
volledig tot bloei zouden moeten kunnen komen. We mogen aannemen dat die
adviezen niet helemaal onbaatzuchtig zijn en dat de collega's zo een mogelijkheid
zien om Gregor weg te werken, want niet alleen is hij antipathiek, hij begint ook een
beetje in de weg te staan.
Dat komt ook doordat Gregor, zelfs na het stadium waarin de groei doorgaans
verslapt, nog altijd groter blijft worden.

3
Achtentwintig jaar oud en inmiddels twee meter lang scheept Gregor zich dus in naar
de Verenigde Staten van Amerika. Op een New Yorkse kade gaat hij aan land,
voorzien van paspoort en bolhoed, een kleine koffer met weinig bezittingen, een
tweede koffer met weinig gereedschap, twintig dollar opgevouwen in een zak en,
stevig weggeborgen in een andere zak, een aanbevelingsbrief voor Thomas Edison.
Edison is een rijke, machtige uitvinder, de baas van de firma General Electric en
inmiddels zo wereldberoemd dat hij bijvoorbeeld bij zijn leven al de status heeft
verworven van hoofdpersoon
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in een roman van Villiers de L'Isle-Adam, die rond deze tijd in Parijs door het blad
La Vie moderne als feuilleton wordt gepubliceerd. Hij heeft duizend drieënnegentig
uitvindingen op zijn naam staan - waarvan een groot aantal door anderen is gedaan
en door hem zonder aarzelen toegeëigend - en gaat met name prat op de uitvinding
van de telefoon, de bioscoop en de geluidsregistratie, om nog maar te zwijgen van
de elektriciteit, die ons hier flink zal bezighouden.
Thomas Edison had om te beginnen, na allerlei andere dingen, de gloeilamp
ontworpen, vervolgens een distributiesysteem opgezet om diezelfde lamp van stroom
te voorzien en twee jaar later de eerste elektriciteitscentrale ter wereld officieel in
gebruik genomen. Die levert bij Gregors aankomst al aan negenenvijftig klanten in
Manhattan, in de directe omgeving van het laboratorium, 110 volt gelijkstroom. Maar
voor Edison is dit nog maar het begin: hij heeft het systeem kort geleden uitgebouwd
met een netwerk dat stroom levert aan verschillende fabrieken, werkplaatsen en een
aantal theaters her en der in New York. Dat alles schreeuwt om nog verdere
uitbreiding maar vereist ook kapitaal en investeringen. Probleem is dat de geldschieters
de voordelen van die elektriciteit nog niet erg goed lijken te kunnen inschatten behalve de rijkste van hen, een zekere John Pierpont Morgan. Een vreselijke man,
gevreesd om zijn macht en zijn rotkarakter, maar ook om zijn vooruitziende blik:
John Pierpont Morgan besluit dat hij beter zijn mond kan houden en het juiste moment
kan afwachten, want hij heeft meteen begrepen dat er in de hele
wetenschapsgeschiedenis sinds de uitvinding van de schroef door Archimedes niets
beters is bedacht dan deze energievorm.
Gregor mag dan ondanks zijn reusachtige afmetingen erg mooi zijn, slank,
gedistingeerd, ogenschijnlijk zelfverzekerd, met een elegante snor midden over zijn
lange gezicht, Gregor voelt zich niettemin erg geïntimideerd als hij bij Edison
aankomt, ook al ziet die er onooglijk uit - en misschien wel juist daarom. Thomas
Edison is een lelijke, kromme, stuntelige, onaangename man die sloft, wegkijkt en
steevast in een rare beigeachtige of bruinachtige katoenen stofjas loopt, vervaardigd
door zijn vrouw en dichtgeknoopt tot aan zijn kin. Daarbij is hij doof sinds zijn
dertiende ten gevolge van een sluwe roodvonk, een handicap die hem er niet van
heeft weerhouden om zeven jaar geleden de eerste fonograaf te bedenken en te
bouwen.
Bovendien is Edison, als Gregor zich bij hem aandient, in een pesthumeur: al een
paar dagen doet zich de ene na de andere storing in zijn gelijkstroominstallaties voor,
zowel bij verschillende bedrijven als bij particulieren. Al zijn ingenieurs zijn
vertrokken om met spoed die van de Vanderbilts te repareren, aan Fifth Avenue,
maar nu is zojuist een scheepvaartmaatschappij hem komen melden dat de door zijn
onderneming geleverde dynamo's van het passagiersschip Oregon ook defect zijn:
het schip blijft noodgedwongen aan de kade liggen, de maatschappij verliest elke
dag enorme sommen
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geld en dreigt Edison een proces aan te doen. Laatstgenoemde, even gierig als
onhebbelijk, heeft geen personeel meer bij de hand op het moment dat Gregor hem
schuchter zijn brief aanreikt, waarin melding wordt gemaakt van zijn capaciteiten
als elektricien. Na het papier vluchtig te hebben doorgelezen stuurt Edison de
jongeman op goed geluk, zonder hoop en zonder hem ook maar aan te kijken naar
de Oregon om daar aan boord polshoogte te nemen.
Het kost Gregor eerst enige moeite om de weg te vinden naar de haven, en dan
naar de kade waaraan de passagiersboot ligt, met meeuwen erboven die zijn aandacht
trekken, want hij heeft zich zijn hele leven al geïnteresseerd voor alles wat vliegt,
en dan speciaal, god weet waarom, voor hout-, sier-, tortel- en ander geduifte. Maar
goed, zeemeeuwen zijn ook niet oninteressant. Nadat hij ze een tijdje zweef- en
duikvluchten heeft zien ondernemen wijst een barse walbaas hem de weg naar de
machinekamer, waar hij zich opsluit met zijn instrumenten. Hij stort zich op de
dynamo's en repareert ze diezelfde nacht nog. Als hij de volgende ochtend weer op
Edisons kantoor komt, neemt deze hem zonder een woord te zeggen in dienst als
assistent, tegen het salaris van een groom.

4
Een assistent is in Edisons ogen meer een factotum, een werkezel dan een
vertrouwensman, en Gregors rol zal vooral bestaan in het gevolg geven aan de meest
uiteenlopende lastgevingen. Huiselijke of zelfs huishoudelijke taken, zonder nu direct
recht van spreken te hebben, maar wel continu stand-by om de problemen te verhelpen
die zich steeds vaker voordoen in de door General Electric geleverde installaties. De
hardnekkigheid van die storingen zaait bij Gregor twijfel aan het basisprincipe van
Edisons apparaten, namelijk gelijkstroom, en die twijfel groeit gestaag.
Laten we die gelijkstroom eens proberen te begrijpen. Het is stroom - een
verplaatsting van elektriciteit, snapt u - waarin de elektronen voortdurend dezelfde
kant op bewegen. Gelijkstroomdynamo's produceren een vrij geringe spanning,
waarvoor een hoge stroomsterkte vereist is. Vandaar de noodzaak om dikke kabels
te gebruiken, wat een aanzienlijk verlies tot gevolg heeft omdat een deel van de
stroom door de weerstand van genoemde kabels wordt omgezet in warmte. Maar
wie warmte zegt, zegt al vrij gauw vonk, vuurzee, rampspoed, verzekeraars en
brandweerlieden, niet leuk dus. Daarbij komt dat gelijkstroom niet over meer dan
drie kilometer door die kabels kan worden vervoerd, omdat ze niet bestand zijn tegen
de voor geleiding over grote afstand vereiste hoge spanningen. Wie wil profiteren
van elektriciteit is dus gedwongen om zoals Edisons buren vlak bij een centrale te
wonen. Door dat alles gaat het ook vaak goed mis met het systeem: regelmatige
brandjes, langdurige storingen en veel ongelukken: aanklachten, processen,
schadeloosstellingen. Wat Thomas Edison ook mag beweren, zo gaat het niet.
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Dat het zo niet ging wist Gregor al sinds zijn studie, toen zijn natuurkundedocent
eenzelfde soort machine aan hem had gedemonstreerd. Er kwamen veel te veel vonken
uit, waarna Gregor schuchter had voorgesteld de gelijkstroom te vervangen door
wisselstroom, dat wil zeggen stroom die frequent en regelmatig van richting verandert
- zou dat niet beter werken? De docent had zijn schouders opgehaald en verklaard
dat een dergelijk idee neerkwam op een perpetuum mobile, dus op het onmogelijke,
en Gregor had niet verder aangedrongen.
Nu hij bij General Electric werkt heeft Gregor die wisselstroomhypothese een paar
keer laten vallen, maar omdat Edison dan begon te steigeren alsof het over de
antichrist ging, heeft Gregor nog steeds niet aangedrongen. Hoewel hij zijn baas voor
zich heeft weten te winnen door tal van technische problemen op te lossen en zeven
dagen per week achttien uur per dag te werken, is er in de tussentijd toch twijfel
gerezen bij de achterdochtige Edison: dat zo'n begaafd, toegewijd figuur een andere
oplossing dan gelijkstroom heeft kunnen opperen, wekt en voedt zijn argwaan. Als
Gregor Edison eenmaal heeft beschreven hoe hij eventueel het rendement van zijn
generator kan verhogen zegt de baas: Goed, probeer maar. Vijftigduizend dollar voor
jou als het je lukt. Gregor gaat aan de slag, het kost hem een halfjaar en dan blijkt
de generator inderdaad in blakende vorm te verkeren; Gregor haast zich naar zijn
werkgever om verslag uit te brengen.
Goed, roept Edison vanuit zijn luie stoel, mooi, heel mooi. Dus, vraagt Gregor
ongerust, u bent blij. Dolblij, verklaart Edison opgetogen. Dat betekent, waagt Gregor,
maar hij krijgt zijn zin niet afgemaakt. Dat betekent wat, valt Edison hem namelijk
in de rede, terwijl zijn gezicht betrekt. Nou, waagt Gregor, ik meende te hebben
begrepen dat er vijftigduizend dollar. Zeg Gregor, onderbreekt Edison hem, terwijl
hij zijn gekruiste benen ontkruist op zijn bureau, snap je dan niks van Amerikaanse
humor?
Dit keer stond Gregor op, liep naar de kapstok, pakte daar zijn bolhoed, liep toen
naar de deur, die hij doorging zonder iets te zeggen en zonder hem achter zich dicht
te doen, liep toen naar de boekhouding om zijn loon te innen en liep toen naar buiten,
zich afvragend wat hij zou gaan doen na die smerige streek.
Nou heel simpel, hij gaat zijn wisselstroomplannetje gewoon in zijn eentje proberen
uit te werken. In de drie jaar bij Edison heeft hij vrij snel de aandacht op zich gevestigd
door zijn vlotte efficiëntie en zijn originele oplossingen, en in korte tijd heeft hij zijn
faam als ingenieur ook buiten de kring van General Electric gevestigd. Gregor
vervoegt zich dus bij het hoofdkantoor van een groep geldschieters en zet daar zijn
denkbeelden uiteen. Beschrijving van het systeem, kritiek op het systeem, manieren
om het te verbeteren, harde deadline en becijferd budget.
Nou dat verloopt allemaal heel plezierig. Met zijn vroeg aan het licht gekomen
talenknobbel en zijn al gedegen kennis van het Engels
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heeft Gregor in die eerste Amerikaanse jaren het idioom algauw vrijwel perfect onder
de knie gekregen, en daarnaast beschikt hij over een natuurlijke flux de bouche, een
talent om zijn woorden een dramatische lading en een overtuigingskracht te geven
die hem voortdurend van nut zullen zijn. Als hij weg is komen de zakenlui in conclaaf
bijeen en concluderen dat er waarschijnlijk wel iets in zit. Ze laten hem twee dagen
later terugkomen en verklaren geïnteresseerd te zijn, zozeer dat ze hem voorstellen
een vennootschap te stichten op zijn naam, de Gregor Electric Light Company,
waarbinnen hij zijn onderzoekingen verder kan ontwikkelen. Zij zullen daarin als
geldschieters uiteraard een meerderheidsbelang hebben, u weet hoe dat gaat, maar
Gregor dient er ook zelf geld in te pompen om de naam van de onderneming en zijn
nieuwe status te billijken. Gregor vindt dat inderdaad heel normaal en doet in één
klap afstand van al het geld dat hij in die drie jaar als werknemer van General Electric
opzij heeft gelegd: alles, dat wil zeggen weinig, maar hoe dan ook alles. En aangezien
dat alles niet genoeg is, heeft hij zelfs de euvele moed om een lening aan te gaan.
Nou ook daarna ging het razendsnel. Nog maar net heeft hij een booglamp
uitgevonden, die onmiddellijk een octrooi oplevert, in gebruik wordt genomen en
geld in het laadje brengt, en nog maar net hebben zijn partners een mooie kleine
return on investment en keurig nette winstmarges zien verschijnen, of Gregor wordt
prompt ontslagen bij zijn eigen onderneming, zijn vennoten nemen de zaak over en
vieren dat heuglijke feit met champagne, hijzelf is totaal buitenspel gezet. En zo sta
je ineens tot over je oren in de schulden op straat, als grondwerker, dagloner, sjouwer
in de bouw, vier jaar lang.
Voor zijn roman Weerlicht (Des éclairs) baseerde Jean Echenoz zich op het leven
van Nikola Tesla. Deze wordt uit het Frans vertaald door Martin de Haan en Jan
Pieter van der Sterre en zal op nader te bepalen datum verschijnen bij uitgeverij De
Geus, www.degeus.nl
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Mijn eerste meisje
Roman Sentsjin
Vertaling: Arie van der Ent
Ze kwam op zeventien september in mijn leven, op school. In mijn zakagenda zette
ik een dikke rode cirkel om die datum.
Ik zag haar in de foyer, ze zat op een van de aan elkaar vastgemaakte stoelen. Toen
ik als opgeschoten jongen luid hoestend langsliep, keek ze naar me op. En
onwillekeurig bleef ik staan. Zo'n meisje had ik nog nooit gezien, ik geloofde niet
dat zulke meisjes bestonden en tegelijkertijd was het net alsof ik in mijn dromen, 's
nachts en overdag, al heel vaak mijn ogen op haar uitgekeken had. En op slag waren
alle eerdere liefdesherinneringen overschaduwd, leek het verleden heel, heel ver weg,
alleen maar door haar vluchtige blik. Gezichten, gestalten, slanke, verleidelijke benen
in dunne kousen, korte rokjes... Haar kortstondige, ontevreden oogopslag was genoeg
om de wereld voor mij op z'n kop te zetten. Zij was nu het enige wat al mijn gedachten
vulde, mijn gevoelens, zij werd het object van mijn fantasie en mijn bewondering.
En ik dankte mijn verkoudheid, mijn hoest, die onze blikken met elkaar in aanraking
had gebracht.
Het was in de grote pauze, er waren veel mensen in de foyer. Het was zoals altijd
een gedrang van jewelste voor de ingang van de kantine. Je at in groepen, maar heel
wat mensen glipten buiten de rij om naar binnen, om eerst met vreemden te eten en
pas dan bij hun eigen groep aan te schuiven. De bediening snauwde hen af en
probeerde hen weg te jagen. Ik had ook eerder de kantine in gewild, maar toen zag
ik haar... Ik leunde tegen de muur en verlustigde me stiekem aan het meisje.
Ze scheen klein van stuk, maar slank, met lange benen, lenig. Elk van haar
bewegingen had iets gracieus, ze leek wel gewichtloos en van een eenmalige
schoonheid. Ik durfde mijn ogen niet van haar af te houden, bang haar te verliezen,
ik betastte elke plooi van haar truitje, elke lok van haar haar. Ik kon wel blijven
kijken. En om haar heen was een leegte... Het meisje zat met haar benen over elkaar,
haar korte zwarte laarsje deinde op en neer. Haar donkere glanzende haar zat in een
strakke paardenstaart die begon bij haar kruin en met een roze lint erin gevlochten
was. Ze las en streelde het omslag, zonder aandacht voor de drukte en het geroezemoes
in de foyer. Ze hield haar hoofd een tikje schuin en ik zag haar goed van opzij, haar
gladde roze wang, haar kleine wipneusje, haar volle, verleidelijke lippen, haar even
volle als smalle wenkbrauw...
Wie was zij? Hoe kwam ze hier op deze armzalige technische school aan de rand
van de stad die een nieuwe lading provincialen klaarstoomde? Misschien wachtte ze
op iemand, was ze even hierheen gekomen, in onze smerige werkelijkheid afgedaald
vanuit haar eigen wereld, waar het heel anders was, hoe wist ik niet, maar heel,
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heel anders. Ginds waren andere mensen, andere luchten, gevoelens waren er open
en stralend, je hoefde die niet te verbergen, je hoefde je er niet voor te schamen...
En deze stad, waar ik zo lang van gedroomd had om te wonen, maar waar ik al na
twee weken teleurgesteld in was geraakt, deze stad schonk mij de ontmoeting met
een meisje waar ik niet van kunnen, nee niet van had durven dromen. Ze zou natuurlijk
meteen verdwijnen, het koude halfduister zou me weer toedekken, ik zou het nog
zwaarder krijgen dan voor ik haar had gezien, maar tegelijk zou het mij warm en
licht te moede zijn, omdat ik wist: zij is vlakbij. Ik zal dezelfde lucht inademen als
zij, hopen haar nog eens ergens te zien... (Men kan mij begrijpen, ik was toen
zeventien).
Maar ze was niet verdwenen. Ik kwam haar tegen op school, in de studentenflat. Ik
volgde haar, ontdekte dat ze in het eerste jaar zat, in de mozaïekklas. Ik raadde naar
hoe ze zou heten, maar ik durfde niemand naar haar te vragen. Ik was te bleu, ik had
geen contact met meisjes, miste de broodnodige ervaring, op een mislukte dronken
poging op een schoolfeest na. Maar een onweerstaanbare natuurlijke aandrang,
vermengd met angst, hulpeloosheid, trok, duwde mij naar de vrouwen stortte zich
klaterend uit in fantasieën, oogverblindende dromen, hallucinaties bijna die voor
even de werkelijkheid verdrongen... Zodra ik alleen op mijn kamer was, liet ik mezelf
op mijn bed neervallen, maakte trillend mijn rits open, rukte de knopen van mijn
gulp en beroerde mijn lid dat van opwinding toch al op springen stond. De kleinste
dingen werden het object van mijn zoete dromen. Mijn ogen waren dicht en wat een
wonderschone meisjes, openhartige scènes had ik niet gezien. Ja, had ik niet zelf aan
deelgenomen...
Vanaf zeventien september was zij, dat meisje van de mozaïekklas, het middelpunt
van mijn verlangens. Of liever, mijn enige verlangen. Ik voelde haar lichaam, het
aroma van haar frisse huid. Ik kleedde haar voorzichtig, hijgend en huiverend uit,
deed haar gewichtloze, zijdezachte kousen uit, voelde zachtjes aan haar hete, stevige
borsten, knielde voor haar neer en kuste en likte, als een zoete bloem, haar geslacht...
Zij werd mijn koningin, mijn godin, mijn zon, en ik - al was het maar in mijn
dromen - haar slaaf. Hoe vaak stond ik niet op het punt om ergens in een gang aan
haar voeten neer te vallen, op de trap, in de kantine, en in ieders bijzijn een druppel
liefde te vragen, toestemming haar aan te raken, haar één keer aan te raken. Ik geloofde
dat ik mijn leven lang aan die aanraking genoeg zou hebben... Ik had natte dromen,
ik had geen belangstelling meer voor mijn studie, ik ging niet meer naar de Nevski,
naar de concerten in de Rokkloeb, maar ik volgde haar, zocht de ontmoeting met
haar, zwierf over de gangen van de studentenflat, in de hoop dat ze elk moment een
van de kamers uit zou kunnen komen, langs me heen zou lopen en dat ik een seconde
dicht, heel dicht bij haar zou zijn.
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Mijn God, hoe sprookjesachtig zwaar viel het leven mij toen.
Meer dan een maand leefde ik in deze toestand... Op 24 oktober kwam er een eind
aan. Die dag staat voorgoed in mijn geheugen gegrift, ik heb er in mijn agenda een
zwarte kring omheen gezet. (Maar waarschijnlijk is dat zwart niet nodig). Die dag
zette ik een ziekelijke en onvermijdelijke stap, waardoor ik met iedereen mee kon
doen, de wetten van de wereld aanvaardde en alle overbodige ballast die mij
verhinderd had deze te accepteren, van me af gooide.
Ik zat te roken op een bankje bij de studentenflat. Het was een warme, bijna hete
dag, onze stad was al een dag of vier buiten het bereik van de regen gebleven, de
lucht was droog en zwaar. Ik wist niet wat ik aan moest pakken, het geld was op, er
zat niets anders op dan een beetje rond te hangen bij de flat, me te vervelen, te wachten
op het ontbijt, daarna op het middageten en vervolgens op het avondeten. En zoals
altijd hoopte ik haar te zien, mijn sprookjesmeisje, en zoals altijd was ik inwendig
bereid om haar mijn liefde te verklaren, haar hand te pakken, haar te kussen. Ik
geloofde, dat ik het doen zou als ze op kwam dagen. Ik zou wel zien wat ervan
kwam...
Er kwam iemand op me toegelopen, Kamel Moechtarev, een rijzige gast uit het
tweede jaar, hij kwam uit Koesjka, na de achtste klas, maar hij zag er niet uit als een
jongen van zestien. Hij was groot en sterk, een volwassen gast zo te zien. We konden
aardig met elkaar overweg, al hielden die ambachtsschooljongens niet van lui die
pas na de middelbare school kwamen, voor tien maanden, voor hun zogeheten WS
(werk en school). Kamel trakteerde mij op nasvai, ik gaf hem soms kleingeld voor
bier of de metro...
Hij kwam naast me zitten en stelde voor: ‘Wil je wat nasik?’
‘Natuurlijk’, knikte ik. ‘Ik verveel me te pletter...’
‘Tja.’
Kamel haalde een luciferdoosje tevoorschijn, met daarin donkergroene stukjes
nas die wel iets van kiezelsteentjes hadden. Ik viste er een paar op, stopte ze onder
mijn tong. Kamel deed hetzelfde... Er zaten een stuk of tien Turkmenen bij ons op
school, merkwaardig genoeg allemaal uit Koesjka. Ze gebruikte nasvai als sigaretten
en ze noemden het roken, maar op mij had het ongeveer dezelfde uitwerking als
hasjiesj... Na een paar minuten begon het lekker te branden onder mijn tong, de
warmte kroop door heel mijn mond, geleidelijk aan vulde het mijn hele hoofd. Mijn
gedachten werden vaag en overbodig, ik ging languit op het bankje liggen, deed mijn
ogen toe en keerde mijn gezicht naar de zon en volgde de roodgouden zonnevlekjes
die over mijn oogleden dansten.
‘Zeg, Sen, ik heb een voorstel’, begon Kamel, te beleefd, en op ongewone toon.
‘Ik merk dat jij graag met Oksanka aan wil pappen...’
‘Welke Oksanka?’ Ik snapte het niet meteen.
Kamel spuugde zijn zacht geworden, in een groene fluim veranderde nasvai uit.
Ik deed ook een fluim, keek Kamel aan.
‘Nou ja, die van mozaïek... Je ziet het, Sen...’
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Zo meteen waarschuwt hij me dat ik het niet moet wagen om het met haar aan te
leggen. Met Oksana. Ze heet Oksana...
‘Ik wil je wat voorstellen. Als je niet wilt, ook goed, maar mondje dicht...
Begrepen?’
‘Ja. Wat dan?’
‘Eigenlijk... We willen... eh... haar een lesje leren.’ Kamel keek me strak aan, liet
zijn blik naar de ramen van de studentenflat gaan. Ze blonken in de avondstralen van
de zon. ‘Ze is onbeschoft... Ze keert zelfs haar kop af van Lenoer. Ze moet een beurt
krijgen. Nou, wat vind je ervan?’
‘Wat?’ Ik snapte het nog steeds niet.
‘Ze gaat op vrije dagen altijd ergens heen’, begon Kamel voorzichtig uit te leggen.
Hij sprak heel goed Russisch. ‘Naar familie, waarschijnlijk. Ze moet vandaag voor
de avondbel terug zijn... We hebben besloten haar op het braakliggende terrein op
te vangen. Zonder tierelantijnen: we moeten dat lelijke kreng gewoon een beetje
laten dimmen... Dat is het. Mee eens?’
Ik keek voorovergebogen naar het met peuken bevuilde zand voor mijn voeten.
Natuurlijk, nu had ik eindelijk begrepen wat hij voorstelde... Ik probeerde bij te
komen van de nas, die mijn bewustzijn nog steeds in een warme, aangename nevel
hulde... Ik spuugde, hoestte... Eigenlijk had ik Kamel een klap op zijn bek moeten
verkopen, verontwaardigd moeten zijn, maar ik begreep dat ik het dan wel kon
schudden. Dan werd ik die avond nog afgedroogd, in de stront geduwd. Ik had gezien
hoe ze een Armeniër te grazen hadden genomen, en die was toen verdwenen, hij zou
vertrokken zijn en de helft van zijn spullen op zijn kamer hebben achtergelaten... En
als ik nou poeslief zou bedanken? Dat betekende toch dat ik hun vijand werd, en als
Kamel en zijn vriendjes dan gepakt werden, had ik ze verklikt... Oksana, Oksana, ik
heb nu je naam gehoord, maar onder welke omstandigheden! Welke prijs moet ik
daarvoor betalen! Mijn droom, mijn stralende godin, mijn enige... Ze willen haar in
de grond stampen, vermorzelen, vernietigen. Nog drie, vier uur en ze verscheuren
haar. En wat moet ik? Wat moet ik kiezen?
‘Hé? Sen..?’ zeurde Kamel. ‘Doe niet zo moeilijk, niks aan de hand! We gaan
allemaal een keer over haar heen, dan snapt ze het wel. Ik zeg, die trut is toch helemaal
de weg kwijt. Het koninginnetje...’
Op zulk soort momenten doet het gebeurde zich voor als een boze droom, probeer
je jezelf weer terug in de realiteit te brengen, wakker te worden. Je wordt ook wel
wakker, maar dan kom je in hetzelfde terecht en je begrijpt: die nachtmerrie is geen
droom, het is allemaal echt.
‘Vorig jaar hebben we er ook twee zo'n beurt gegeven. En niks aan de hand, ze
bleven gewoon bij kennis en ze wonen nog steeds hier, makkelijk zat. Wat je wilt,
hoor, ik zag gewoon dat je op haar valt, net nu wij... Ik wilde het je aanbieden als
gabbers onder elkaar.’
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Gabbers... Natuurlijk, natuurlijk begreep ik dat, ze wilden mij alleen maar voor het
geval dat. Als er iets loos was, dan had ik het allemaal gedaan, want Kamel is niet
de enige die merkt hoe ik op dat meisje val, hoe ik naar haar verlang. Ik ben de eerste
verdachte... (Ik had toen nog geen mensenkennis, kon niet begrijpen dat het een
onbaatzuchtig voorstel was van Kamel, dat het uit aardigheid was).
‘Nou ja, kom op, neem een beslissing, doe niet zo moeilijk...’
Ik zag haar duidelijk voor me, stukken duidelijker en helderder dan als ik droomde,
in gedachten en tegelijk bijna voelbaar verenigde ik mij met haar, opgesloten in een
kamer of in een douchecel. En heel even, maar hevig en diep, voelde ik met een
schok dat het lot zelf mij een handje hielp om me daadwerkelijk met haar te verenigen.
Maar hoe..? Heel anders dan ik had gedroomd. Afschuwelijk, smerig, onpoëtisch.
Wat moest ik doen? Bedanken, onderduiken of haar waarschuwen, of haar met Kamel
op het braakliggend terrein opwachten?
‘Zeg, wat wordt het?’
En een duistere, maar o zo dichtbije kracht liet mij antwoorden: ‘Ja, ik doe mee.’
Kamel gaf me een klap op mijn schouder: ‘Er gebeurt niets. Zullen we nog wat
roken?’
‘Met hoeveel zijn jullie?’
‘Drie, jij bent nummer vier. Pak aan.’ Hij reikte me het doosje met de nasvai aan.
Kamel liet me niet gaan, mijn mededaders had ik nog niet gezien, maar ze wisten
vast al van mijn instemming. Kamel was rustig en had geen haast om hen te zien.
We liepen samen naar de kantine voor het avondeten, daarna zaten we een tijdlang
bij de studentenflat te roken. Om een uur of acht kwamen we de kamer van Kamel
binnen, waar nog twee gasten uit Koesjka zaten. Dus dat zijn mijn medeplichtigen,
concludeerde ik, maar alleen Moertaz bleek een van de mededaders, een korte,
gedrongen en zwijgzame gast met een puistenkop. De andere, de voornaamste, was
een zevenendertig jaar oude mentor van de derde verdieping, de Tataar Lenoer. Vanaf
de eerste dagen van mijn leven in de flat had hij mij vaag onder zijn hoede genomen,
zich een paar maal ermee bemoeid als ambachts-schooljongens me lastigvielen en
me geld afhandig probeerden te maken. Maar toch vond ik het een onaangename
man, er stak iets sluws en slechts in hem en dat leek een bedreiging voor mij... En
nu kwam dan het moment waarop ik Lenoer terug moest betalen.
Ik probeerde nergens aan te denken, nergens aan terug te denken ook. Er was maar
een ding dat voortdurend in mijn hoofd bonkte: ‘Afgelopen... afgelopen...’ Maar ik
was niet bang meer, alsof er binnen in mij een veer was gesprongen, was losgeraakt
en er een verboden deur was opengegaan. En ik bereid was om die wijd open te doen
en naar binnen te gaan...
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Op de kamer van Lenoer dronken we met z'n vieren een grote fles Psjenitsjnajawodka,
die gasten keuvelden wat, maar ik luisterde niet, ik volgde wat er binnen in mij
gebeurde, daar verstopte ik mij, en wachtte ik af.
Lenoer gaf me een por en beval: ‘Kijk eens normaal. We gaan zo...’
Ik knikte, probeerde te glimlachen. En opeens voelde ik me weer naar worden,
opnieuw sloeg er een golf angst over mij heen, de herinneringen aan naïeve,
kinderlijke dagdromen. Het was net alsof er vanaf het moment dat Kamel naast me
kwam zitten en me voorstelde om mee te doen - hoe moest ik het noemen? Ik was
bang om een naam te geven aan wat we over een half uur zouden doen - het was net
alsof er dagen van ziekte voorbij waren gegaan, in nevel en koorts, van griezelige
visioenen, van de nachtmerries van een zware, stroperige droom. Het was net alsof
ik niet langer in mijn omhulsel zat, maar dat mijn echte ik in een hoekje zat,
observeerde, giste wat er komen ging... Maar nee, ik ben het, hij daar, dat ben ik
echt, dat is mijn echte ik. En het is nog niet te laat: ik kan weghollen, wakker worden,
de verboden deur met een smak dichtgooien... Vanmorgen, vanmiddag aan de lunch
nog was ik klein, dom, was ik blij en werd ik gepijnigd door mijn domme, belachelijke
liefde. Onder de les probeerde ik in plaats van de bestudering van de kunst van het
tegelzetten en het mengen van specie, gedichten te schrijven, was ik oneindig gelukkig
als ik haar een secondelang zag, en nu was ik bijna haar moordenaar, was ik
gedwongen, nee uitgenodigd, om mijn liefde te vermoorden, mijn zon, de vrouw die
ik verafgoodde. En tegelijk wilde ik Oksana bewust, bijna beredeneerd verstandig
op die manier overweldigen, wilde ik haar, de allermooiste, trotse, ongenaakbare,
vermorzeld en bezoedeld zien, wraak nemen en haar laten zien dat ze mij eigenlijk
maar gewoon bedrogen had, getreiterd, en een vies en zielig hoopje was dat aan mijn
voeten lag...
Het werd donker, we hielden de wacht op het paadje van de bushalte naar de
studentenflat. Het paadje liep over een braakliggend terrein, begroeid met hoog gras
en scheve, pluizige boompjes, iets van wilgen. Daar, op dat braakland, was ook een
lus van de tram om te keren... Je kon ook om het terrein heen, over het asfalt, maar
dat was erg om en iedereen nam liever dat paadje... Lenoer stond iets opzij van ons
en wij zaten op een stuk in de aarde verzakte betonplaat te roken.
Ik bibberde, nu was ik weer bang en wilde ik niet. Ik bad tot alle hogere machten
dat ze niet op kwam dagen, dat ze verdween, onder een auto liep, vergiftigd werd,
zolang ze maar niet hier op dit paadje verscheen... Lenoer zou in zijn eentje uit het
niets een laken over Oksana heen gooien, haar tegen de grond werken. Dan zouden
wij toeschieten en haar naar beneden sleuren, naar onder de bomen... Maar nee, het
was gewoon een geintje! Lenoer wilde me gewoon voor gek zetten, mijn reactie zien,
mijn gedrag... Dan kwam
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hij terug, draaide hij glimlachend het laken om: ‘Zo, Sen, je deed het in je broek, hè?
Jij had echt gewild dat we haar pakten, hè? Haha, wat ben jij een maniak!’ Hij is
immers een volwassen vent, een mentor, hij snapt toch best dat we daar gelazer mee
krijgen, hij zeker... Ik was misselijk, van het onophoudelijke roken of van de
gedachten aan wat komen ging. Angst en verlangen streden om de voorhand, weerzin
en het zoete voorgevoel van genoegdoening.
Tientallen omstandigheden en kleine dingetjes hadden de operatie kunnen verstoren,
maar dat gebeurde niet. Daar hoorde je gepluk en gesnuif, vervolgens het zachte
fluitje van Lenoer. De Turkmenen stormden erop af, ik ging achter ze aan. Het was
donker en tegelijk kon je alles zien. In de verte stonden de flatgebouwen van vijftien
verdiepingen, hun ramen schenen verstrooid op het braakliggende terrein. De ramen
waren net honderden ogen.
Lenoer stond voorovergebogen en gaf het neergehurkte meisje een klap, probeerde
haar definitief op de grond te krijgen. Het laken zat om haar hoofd, de mentor drukte
door het laken heen zijn brede hand op haar mond. Met wie vocht hij..? Het jasje,
het witte truitje eronder, het korte leren rokje... Ze was het...
‘Wegslepen!’ zei Lenoer hees, met verwrongen en verdraaide stem.
Drie man sleurden het meisje vanaf het paadje naar beneden, naar de wilgen, ik
liep achter hen aan, keek om, struikelde over stukken betonijzer en stenen... Ze
vleiden haar op het gras neer. Kamel deed behendig haar rok omhoog, sneed met
een mes haar slipje stuk, gooide dat opzij. Zijn vriend drukte haar ene been opzij, ik
het andere. Lenoer drukte met zijn knieën haar armen neer, trok haar truitje over haar
hoofd, haar bloesje... Vervolgens loste Kamel de mentor af en klom deze op Oksana.
‘Doe haar kont omhoog.’
Moertaz deed haar been hoger, ik deed hetzelfde. Lenoer stopte zijn vingers tussen
haar benen, stootte die als een stormram naar binnen. Schel en opgewekt rolde een
tram over de rails, van de kant van de studentenflat klonken flarden muziek. Over
het paadje liepen mensen, luid pratend en lachend... Oksana kromp ineen, kreunde,
haar been sidderde als een grote warme vis... Lenoer deed zijn trainingsbroek naar
beneden, begon ritmisch te bewegen, met zijn hele lichaam... Ik deed mijn gezicht
omhoog, keek naar de lucht, waaraan zwijgzame sterren naar beneden keken en
knipoogden... Ik wiegde in de maat met de stoten...
‘Ooh!’ zuchtte de mentor vermoeid, en liggend op het meisje verslapte hij.
Het was de beurt aan Kamel. Hij hijgde, Oksana's lichaam schokte, verzette zich
en spartelde - ze deed nog een poging om zich los te werken... Kamel lag een minuut
of tien op haar, en ze werd moe, het been dat ik beet had, werd rustig en ontspande
zich, en ik begon het te betasten, er zachtjes in te drukken. Ik stroopte voorzichtig
een kous af, bijna net zo als ik dat in mijn dromen gedaan had, talloze
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keren in mijn dromen had gedaan. Teder, langzaam, een en al opwinding... Kamels
streekgenoot, de korte, gedrongen Moertaz, die onder les deed alsof hij geen Russisch
kende als hem een moeilijke vraag werd gesteld, kwam snel klaar.
‘Klim er maar op!’ fluisterde hij, terwijl hij mijn been overnam.
Ik boog me over haar heen, over mijn heilige liefde van kortgeleden, mijn
onmogelijke droom, onbereikbaar als de zon. Over haar had ik gedichten proberen
te schrijven, haar had ik in mijn dromen gezien, met haar alleen had ik achtendertig
dagen geleefd... Languit op de grond, met een laken om haar hoofd, onnatuurlijk
uitgespreid, met opgetrokken benen. Twee kleine donkere vlekken op haar borsten,
het kuiltje van haar navel, de stugge haartjes op haar venusheuvel... Was zij dat? Zij?
Ja, ze was het, en ze moest zo zijn, en ik moest mij zo boven haar verheffen, en ik
moest haar overweldigen, alles doen waar ik zin in had. Te lang was ik kind geweest!
En mijn lid kwam tot leven, ik maakte haastig mijn broek open en ging met mijn
volle gewicht op haar liggen. Eerst kon ik de opening niet vinden, waar ik in moest
porren, maar toen ging mijn lid als vanzelf, makkelijk en alsof ik het gewend was,
in het natte, warme en willoze putje. Ik begon haastig mijn bekken te bewegen, zoals
de jongens hadden gedaan, legde mijn hoofd op haar arm, snoof de geur op van het
tere parfum dat van haar truitje kwam. De rits op mijn jasje schramde haar borst,
maar als ik een mes had gehad, had ik zonder twijfel de achtendertig dagen die mij
gek hadden gemaakt in dat lichaam gekerfd. Op dat moment voelde ik alleen het
verlangen om haar pijn te doen, wraak te nemen. Alle bitterheid van mijn eenzame
orgasmen, alle schuchterheid tegenover dit schitterende dier, tegenover hen allemaal,
klotste uit mij. Als kots spatte het sperma in dat verwonde, geradbraakte, voor mij
zo bereikbare wezen. Het was als de eerste inhalering, als de fluim op een icoon van
iemand die tot inzicht is gekomen. Er was geen God meer! En ook geen slaaf..!
Ik deed de hele nacht geen oog dicht, was doodsbang. Ik luisterde naar de sporadische
voetstappen op de gang en dacht dat er elk moment op onze deur kon worden geklopt.
Ze kwamen me halen... ‘Opstaan, handen omhoog!’ Hoe gaan die dingen?
We hadden haar op het braakliggende terrein achtergelaten en waren naar de
studentenflat gerend, hadden onze kleren onder een lantaarnpaal afgeklopt, op orde
gebracht. En waren naar binnen gegaan. De oude bewaker zat in zijn hokje televisie
te kijken... Zou ze misschien dood zijn? Dat zou zowel haar als mijn redding zijn...
Hoe zou ik haar morgen onder ogen komen? Hoe zou ik weten dat ze in de buurt
was..? Nee, ik zou haar niet meer zien, ze konden me elk moment komen halen.
Op de bedden naast het mijne lagen jongens uit mijn groep rustig te slapen. Ze
voerden heel vaak gesprekken over vrouwen, sneden op, zeiden openhartig in wie
ze wel iets zagen... Nu dacht ik dat
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het kleine jokkebrokken waren, even dom als gelukzalig. Ik was benieuwd hoe ze
tegen het gebeurde van vandaag zouden aankijken. Ik herinnerde me hoe ze allemaal
smakelijk hadden moeten lachen om mijn verhaal van dat schoolfeest... Ik was gek
op mijn klasgenoot Marina, vanaf de vierde klas al. En toen ik besefte dat we bijna
uit elkaar gingen en ik haar nog niet eens had durven aanraken, nog geen twee
woorden tegen haar had durven zeggen, was ik naar haar toegelopen en had haar
omhelsd... Ik had toen behoorlijk wat gedronken... Ik had haar iets toegefluisterd...
Ze nam me mee naar de zolder van het schoolgebouw en had zich aangeboden.
Gewoon, als ouder meisje. Ik stond daar en wist niet wat ik moest doen... Hoe ik dat
doen moest. En ze was in de lach geschoten, had aan mijn oor getrokken en was
weggelopen... Nu zou ze niet meer weglopen, nu wist ik wat ik doen moest en hoe.
Ik had geleerd.
...De volgende morgen werd er op de deur geklopt. Het was Lenoer die ons wekte.
Ik trok snel mijn hemd aan, schoot de gang op. De mentor klopte al op een andere
deur, hij glimlachte naar me, knikte bij wijze van groet. Was alles dan normaal? Net
als altijd nam hij ons mee naar les... Ja, alles was normaal. En zou normaal blijven.
Nog bedankt, dat je me geholpen hebt, ik ben nu zoals een mens moet zijn, zoals het
hoort... Nog even en ik moest in het leger en nu was ik erop voorbereid. Ik kon nu
doodgewoon kennismaken met een meid die me wel aanstond, ik wist wat ik moest
doen. Ik was de verboden deur binnengegaan en had daar een nieuwe wereld gezien,
een nieuw leven.
Bij het ontbijt liep ik Oksana tegen het lijf, ze zag er gewoon uit, ze was even
mooi, niets vertelde van de dingen van gisteren. Maar niets schreeuwde het ook in
mij uit, er was geen ingehouden adem, zoals altijd als ik naar haar keek. Ik was
verbaasd over mijn kalmte. Ik wilde haar gewoon, in alle rust... Nog een keer die
benen proberen, die borsten, dat lichaam onder mij voelen. Maar het mocht ook
iemand anders zijn... En er kwamen ook anderen, en niemand was een mysterie, een
raadsel, een kindergeheim. Alles was nu wat het moest zijn. Alles was simpel en
goed.
In één avond had ik ontzettend veel geleerd. Ik was stoer en grof geworden en de
mensen accepteerden me als een van hen.
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Over Roman Sentsjin
Arie van der Ent
Roman Valerjevitsj Sentsjin (1971) werd geboren in de autonome Sovjetrepubliek
Toeva, in een ambtenarenfamilie. Hij studeerde in Leningrad, vervulde zijn
dienstplicht in Karelië en werkte in Abakan en Minoesinksk (district Krasnojarsk,
West-Siberië) als monteur, huismeester en sjouwerman. Hij debuteert in 1995 in
plaatselijke periodieken. Van 1996-2001 studeert hij aan het Literatuurinstituut in
Moskou en levert regelmatig bijdragen aan de tijdschriften Oktjabr, Droezjba narodov,
Novy mir en Znamja. Hij publiceerde de verhalenbundels Afinskie notsji (2001),
Vperjod i vverch na sevsjich batarejkach (2008), de novelle Minoes (2002), de romans
Noeboek (2003) en De Jeltysjevs (2009). Met de laatste roman haalt hij verschillende
belangrijke short lists.
Zijn verhalen zijn van een zwartgallige gezelligheid of gezellige zwartgalligheid:
onthutsend knus. Zijn laatste roman is een even hilarische als ontluisterende duiding
van de Jeltsinjaren.
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Het onmogelijke Havanna van Antonio José Ponte
Melani Reumers
Ruïnes, maar ook gebouwen die tegen alle logica in overeind blijven, geruïneerde
levens, maar ook mensen die op wonderbaarlijke wijze weten te overleven en er het
beste van maken: het werk van Antonio José Ponte staat mijlenver af van het beeld
dat we doorgaans krijgen van een zonnig en met muziek en dans overgoten Cuba.
Ponte, die tot 2006 op Cuba woonde, schildert in zijn verhalen het hedendaagse Cuba
van binnenuit en geeft een stem aan de ontgoocheling van de generaties van na de
revolutie.
Hij werd in 1964 geboren in Matanzas, een havenstad ten oosten van Havanna
waar volgens hem de tijd stil leek te staan. Tijdens zijn jeugd was Matanzas al een
stad van vergane glorie en dat heeft hem duidelijk getekend. Op zijn vijftiende
verhuisde hij naar Havanna, de stad die het duidelijkst aanwezig is in zijn verhalen.
Het verval van de koloniale architectuur heeft hem geïnspireerd tot zijn
overpeinzingen over ruïnes. Ponte ziet ruïnes als dé metafoor voor Cuba, het thema
komt veelvuldig voor in zijn werk.
Hoewel hij van jongs af aan schreef, koos Ponte in Havanna voor een opleiding
tot waterbouwkundig ingenieur. Het was een negatieve keuze: de Cubaanse letteren
werden in de jaren tachtig geplaagd door censuur en verboden. Toch zou hij uitgroeien
tot een veelzijdig schrijver van verhalen, gedichten, romans, essays, filmscenario's
en journalistiek werk. Zijn technisch oog voor structuren is duidelijk zichtbaar in het
hier vertaalde verhaal ‘Een kunst van het maken van ruïnes’. Het wonder van
evenwicht van een stad die op het punt staat om in te storten, maar toch overeind
blijft ontsnapt niet aan het oog van de ingenieur.
De ruïnes van Havanna, vooral in het oude centrum, ontstaan niet door vele eeuwen
van ouderdom, maar door verwaarlozing in de laatste decennia. In zijn roman
Contrabando de sombras komt een fotograaf voor die na een project over het
verwoeste Beiroet naar Havanna gaat en merkt dat de foto's van beide steden een
opvallende gelijkenis vertonen. In het geval van Havanna gaat het echter om ruines
van een oorlog die nooit heeft plaatsgevonden.
Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie verloor Cuba zijn bevoorrechte relatie met
de Oostbloklanden en zonk de Cubaanse economie diep weg. Er brak een zware tijd
aan, bekend als de ‘speciale periode in vredestijd’. Voor schrijvers waren de jaren
negentig extreem moeilijk, ook door de schaarste van papier. Weinigen konden meer
publiceren dan een enkel gedicht of verhaal en Ponte vormde hierop geen
uitzondering. Er vond een massale uittocht van kunstenaars plaats. Ponte bleef op
Cuba, publiceerde uiteindelijk een paar boeken handmatig en wist later ook de
aandacht te trekken van
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buitenlandse uitgeverijen, wat aan het eind van de jaren negentig oogluikend werd
toegestaan.
Tegen die tijd was er sprake van een Cubaanse boom, zowel in de literatuur als in
de populaire cultuur, met als duidelijkste voorbeeld het wereldwijde succes van de
Buena Vista Social Club. De meeste literatuur was echter moeilijk te verkrijgen voor
Cubanen zelf, tenzij ze via bevriende toeristen een boek wisten te bemachtigen dat
vervolgens van hand tot hand werd doorgegeven.
Ponte heeft altijd geweigerd om zich te voegen naar de wensen van de Cubaanse
machthebbers. Uiteindelijk werd hij uit de schrijversbond gezet, waarna hij besloot
om toch in ballingschap te gaan. Sinds 2006 woont hij in Madrid.
In zijn verhalen, nog geschreven op Cuba zelf, toont Ponte ons een wereld van
vreemde en niet nader bepaalde plekken die toch alleen maar op Cuba kunnen liggen,
en die wordt getekend door de onmogelijkheid om aan het eiland te ontsnappen. Ze
geven een beeld van een land dat geïmplodeerd is na de ineenstorting van de
Sovjet-Unie.
Het hier vertaalde verhaal vindt plaats in een Havanna dat worstelt met twee
hedendaagse stadsproblemen: overbevolking door de trek van het platteland naar de
hoofdstad en het fysieke verval van de gebouwen in de stad, vooral in het oude
centrum. Het verhaal stelt Havanna voor als een stad ‘die naar binnen groeit’, een
stad die bijeen wordt gehouden door de spanning tussen twee fenomenen. Het ene
is de ‘verkrotting’, de capaciteit die een overbevolkte stad heeft om steeds meer
woonplekken te maken binnen dezelfde fysieke grenzen. Het andere is de
‘wonderbaarlijke statica’, ofwel het feit dat veel gebouwen die volgens
structuurberekeningen in zouden moeten storten toch overeind blijven.
Ponte heeft vaker opgemerkt dat het hier om twee onmogelijkheden gaat. De
onmogelijkheid om zoveel mogelijk levens te proppen in een zo klein mogelijke
ruimte en de onmogelijkheid van een structuur die intact blijft terwijl dat technisch
en theoretisch onverklaarbaar is.
De hoofdpersoon van het verhaal ontdekt nog een derde onmogelijkheid: het
ondergrondse Krotterije, een stad waar de ruïnes van de bovengrondse stad weer
worden opgetrokken, een stad die een replica is van het Havanna voordat de gebouwen
in begonnen te storten. Tussen ondergrondse en bovengrondse stad bestaat een soort
parasitaire relatie: de ondergrondse voedt zich met de ruïnes van de bovengrondse
en belegert de bovengrondse stad door haar fundamenten aan te tasten.
Krotterije is een non-plaats zoals die vaker voorkomt in het werk van Ponte. Maar
deze non-plaats lijkt bijna een utopie, een missie om het verleden van de stad als
ideaal te behouden. Daarmee wordt er steeds meer leven uit de originele stad
weggehaald.

Terras. Jaargang 2012 (02-03)

90
Zo zijn niet alleen de buitenlandse toeristen gefascineerd door de vergane glorie en
de ruïnes van Havanna, maar zeker ook Ponte zelf. In een interview bekende hij dat
hij ineenstortingen ooit in de eerste plaats zag als een kans voor een nieuw perspectief,
een nieuwe opening, en dat het lijden van de mensen die erin woonden en die hun
huis of zelfs hun leven verloren pas daarna kwam. Dat is immers een groot verschil
met ruïnes uit de oudheid: deze ruïnes worden bewoond. Ponte citeert in een van zijn
essays Jean Cocteau die heeft gezegd dat ruïnes een ongeluk in slow-motion zijn,
veroorzaakt door verwaarlozing.
Ook in de hier vertaalde gedichten storten muren en gebouwen in en speelt verval
en het verstrijken van de tijd een grote rol. Opvallend is dat er duidelijk
dwarsverbanden bestaan tussen de verhalen en de gedichten van Ponte. Na het lezen
van ‘Een kunst van het maken van ruïnes’ denk je bij de ‘verticaal groeiende familie’
uit het gedicht ‘Zitplaats in de ruïnes’ niet alleen aan een stamboom, maar ook aan
de barbacoas van Havanna. Het gedicht ‘Parallelle levens’ komt bijna letterlijk voor
in het verhaal ‘Corazón de skitalietz’ en ook worden sommige versregels op een
andere manier uitgewerkt in weer andere verhalen.
Steeds weer terugkerende thema's van Ponte zijn het eiland, het isolement en de
onmogelijkheid om aan het eiland te ontsnappen, verval, schaarste, ontgoocheling,
de geschiedenis, de opeenstapeling van levens en generaties. Of zoals verwoord in
het gedicht ‘In de oude hoerenbuurt’:
In de buurt van de herhaalde gebaren telt de lucht zoveel lagen
als een taart van bladerdeeg.
De stapelingen, de opeenhoping
van een generatie bovenop alle voorgaande,
de humus van mensen als een last gevoeld.
Als op geen enkele andere plek kan worden gepraat over hoe
diep het verleden is.

Bronnen:
Esther Whitfield: voorwoord bij Un arte de hacer ruinas y otros cuentos.
Damaris Puñales-Alpízar: La Habana (im)posible de Ponte o las ruinas de una
ciudad atravesada por una guerra que nunca tuvo lugar.
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Antonio José Ponte
Vertaling: Melani Reumers
De San Matías-heuvel, op weg naar Matanzas
Niet het liefdespaar trekt als eerste de aandacht,
maar de heuvel op de achtergrond.
Hij rijst op als een eiland,
als een enkel mens in de massa.
Bovenop groeit een boom, een muur stort in
en daar is de hemel.
Is het niet geheimzinnig hoe die twee gestalten elkaar naderen
en het ene hoofd niet uit kan rusten bij het andere?
Het zijn de slapelozen, ze vinden geen rust.
Eenzelfde bittere wasem omhelst hen,
er zal een wortel zijn die hen omwindt.
Ik ken de heuvel,
ik had hem bijna beklommen en ontdekt
op een steeds herhaalde reis.
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De ontsnappende stoel
Op de stoel legden we onze kleren
en de stoel is ontsnapt.
Het meisje van garen en de smid zonder lichaam ontsnapten.
Het plafond spatte uiteen in wolken,
de muren werden voortvluchtige kardinale kudden:
rook in het noorden, sneeuw uit het oosten, as op het zuiden,
zwartheid naar het westen.
We zochten onze kleren - het meisje, de smid in de bossen van metaal waar de krekels schuren.
Een dier met stem had hen gezien:
híj vierde haar niet-bestaande haar,
waarop zij zijn tatoeages kuste.
De muren keerden weer,
het plafond streek neer,
de stoel kwam terug,
geen spoor van de geliefden.
Ze waren vluchtig weefsel dat de rivier meesleurt,
ze waren een wervelstorm in de lucht.
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Schipbreukelingen
I
Als eerste gaan de ringen eraan,
bij een armslag verloor ik de mijne,
een ijzeren waarmee ze een os op het land trokken.
Geen teken rest mij van geen enkel huwelijk.
Niets dat ik draag is gebreid door mijn moeder.
Alsof ik niet uit een vrouw ben geboren
geen enkele heb liefgehad
gehoorzamen aan het water is die vrouwen vergeten in ruil voor een
nog eerdere.

II
Aan al mijn brieven heeft het water een eind gemaakt.
Het laat me slechts de namen pennen,
ik heb niet kunnen schrijven van de liefde die ik voel.
Elk vel is zwaarder
het te beschrijven vermoeit me steeds meer.
De juiste namen heb ik amper genoemd,
ik heb het leven niet begrepen.
Als me nog een maagdelijkheid rest dan is het deze.

III
De linkerkant van de nacht wordt de linkerkant
in de spiegels. Zijn tatoeages worden begrijpelijk.
De Bermuda's zijn van het zeewier en niet van het Gemenebest,
de kaarten vergissen zich, evenzo vergissen zich de boeken.

IV
Ik heb me niet in de spiegels willen bekijken,
niet willen weten dat een hand in die stad daarginder
een onvoltooide brief schrijft waarin ik amper word genoemd.
Er is op aarde een stad omringd door dennen,
een strijd onder de zon tussen dennen en huizen.
Er zijn tien lichamen die een strand opgaan,
hun woeste bovenbenen voeren weer een andere oorlog.
Mijn longen zijn wijnzakken door de stroom geslagen,
terwijl de dennen oprukken naar de stad,
rukken de lichamen op door het water.
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Alvorens de Ilias te herlezen
Het regent in Troje en zelfs de aarde wordt schoongespoeld,
zelfs de tanden geel van het verscheuren
waartegen de regen niets vermag,
zelfs de botten die al lang geen pijn meer doen.
Het regent op opgekrulde lichamen,
op het vuur en de zee,
op de kring van honden die hun staart achternazitten.
Tanden, botten, as, oeroud zout:
ik zoek een teken dat die geschiedenis verheldert.
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Parallelle levens (Havanna, 1993)
De ene buurt dooft uit om de andere te laten bestaan.
Ook mijn leven is gemaakt van geleende materie.
Met licht vul ik het leven van een onbekende.
In het duister zeg ik: een ander leeft het leven dat mij ontbreekt.
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In de oude hoerenbuurt
Ze zullen hun haren wel drogen in de zon
de hoeren van vroeger die nog leven.
Om hun hals een vochtige handdoek,
wat bloemblaadjes in de wateremmer,
hun verlopen koninginnehoofden die kijken naar een mus.
De mus zoekt op de grond gestrooide rijstkorrels.
Wat een vogelgrillen heeft het geheugen toch
dat het een korrel redt en een nacht en een man
van de vele mannen en nachten die er waren.
Met gele vogelnagels doen de vrouwen
hun lokken opzij zodat de zon bij hun schedel komt.
Zo triest hoe de hoeren van vroeger op dit uur
hun rijst klaarmaken, hun gebakken ei, hun bakbanaan in boter.
In de oude hoerenbuurt is de vermoeidheid overrompelend.
Al wat gewekt wordt door zoveel boeken, zoveel familieportretten,
iets waarvoor de woorden dikte en diepte gelden, en wat het menselijk leven bevat
bevindt zich hier.
Vermoeidheid van het kijken naar foto's van groepjes hoofden:
vieringen, riten, veroordelingen, menigten, overvolle wagons.
In de buurt van de herhaalde gebaren draagt de lucht zoveel lagen
als een taart van bladerdeeg.
De stapelingen, de opeenhoping
van een generatie bovenop alle voorgaande,
de humus van mensen als een last gevoeld.
Als op geen enkele andere plek kan worden gepraat over hoe diep het verleden is.
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Een kunst van het maken van ruïnes
Antonio José Ponte
vertaling: Melani Reumers
Voor Reina María Rodríguez
‘Als je je huis groter wilt maken en er is geen binnenplaats om iets te bouwen en ook
geen tuin of zelfs maar een balkon, als je meer ruimte nodig hebt en met je gezin in
een achterhuis woont, dan kun je alleen nog maar je ogen ten hemel slaan om te
ontdekken dat er met zo'n hoog plafond best nog een verdieping in zou passen, een
zogenaamde barbacoa. Kortom, je ontdekt wat de ruimte je verticaal te bieden heeft,
je ziet dat je er een ander huis in kunt bouwen.
Als je al zo'n barbacoa hebt gemaakt en enigszins comfortabel met je gezin woont,
voor zover dat mogelijk is, als dan je schoonmoeder en een nichtje van je vrouw uit
de provincie overkomen met het plan om een tijd in je huis door te brengen die zo
lang kan duren als het leven zelf, dan is het enige wat je nog rest een bezoek aan de
psychiater. Want je haat de moeder van je vrouw al zo erg (om het maar niet over
het nichtje te hebben) dat je niet met haar aan één tafel kunt zitten. En ook omdat je,
nu jullie als haringen in een ton wonen, niet meer in staat bent om met je vrouw naar
bed te gaan, wat tot een scheiding zal leiden, wat nog het minste is, om nog maar te
zwijgen over waanzin en zelfmoord.
De psychiater gaat je dan vragen of je bereid bent om te gehoorzamen aan alles
wat hij je voorschrijft, hoe raar het ook mag lijken. En je zegt ja, je wilt immers beter
worden, want je voelt je ziek. Ziet u kans om aan een bok te komen, vraagt hij. Een
levende bok, verduidelijkt hij nog. Ja, antwoord je. Koop hem en neem hem mee
naar huis, draagt hij je op. En dat je over twee weken terug moet komen op het
spreekuur.
Een bok houden in een barbacoa is misschien minder vreemd dan met je
schoonmoeder wonen. Je keert met het dier terug naar het appartement (de buren
houden varkens en eenden en kippen in huis) en neemt hem op in huiselijke kring.
Hoewel, met hem samenleven wordt meteen al onmogelijk. Om te beginnen heeft
hij in één middag de bekleding van alle meubels, een koffertje van je schoonmoeder
en een ochtendjas opgevreten. Hij schijt alles onder, stinkt naar bok en maakt je 's
nachts het slapen onmogelijk. Je houdt het één dag uit, op de tweede dag geef je hem
er flink van langs en op de derde ga je terug naar de psychiater, veel eerder dan
afgesproken.
U moet nog gekker zijn dan de gekken die naar uw spreekkamer komen. Wat is
dit voor een behandeling, schreeuw je hem in zijn gezicht. En nu blijkt de behandeling
pas echt te beginnen, zoals hij verklaart. En wat draagt u me nu op, vraag je in tranen.
Haal die zondebok uit huis, zegt hij.
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Je gehoorzaamt opnieuw, verkoopt het verdomde dier weer (zo'n snelle transactie
dat je er niets aan overhoudt) en de dag erna ben je weer op het spreekuur. Want je
hebt geslapen, 's ochtends vroeg maakte je vrouw je wakker, jullie hadden seks die
net zo goed was als vroeger, en bij het ontbijt, met de hele familie aan tafel, heb je
gemerkt hoe lief je schoonmoeder je koffie bijschonk. Opeens heb je begrepen dat
het leven zonder bok fantastisch kan zijn.’
Graag zou ik mijn proefschrift over de barbacoas zo beginnen. Ik heb het niet
verzonnen of gelezen, het gaat om een waargebeurd verhaal. De psychiater heeft het
me verteld.
‘Weet je eigenlijk wat je achternaam betekent?’, vroeg de man die nog niet mijn
promotor was toen we samen op een bankje op het treinstation zaten.
‘Bouwer’, antwoordde ik.
‘Ik ben altijd jaloers geweest op je opa vanwege die naam.’
Hij droeg een donkere bril om zijn ogen te verstoppen voor het licht.
‘Je wordt stedenbouwkundige in een familie van stedenbouwkundigen.’
De stem uit de luidsprekers kondigde aan dat over een paar minuten de trein zou
aankomen waar hij op wachtte.
‘Kan je vader je niet helpen?’
Mijn vader zou tot aan het eind van het jaar aan een buitenlandse universiteit
werken.
‘Ik stel me zo voor dat je aan mij dacht zoals je aan je opa zou hebben gedacht als
hij nog had geleefd.’
Ik knikte.
‘Maar ik ben al zo lang weg van de faculteit dat je beter een andere begeleider
kunt zoeken.’
De trein liep met veel lawaai binnen.
‘In welke richting groeit deze stad?’, vroeg ik hem boven de herrie uit. ‘Naar
binnen, in barbacoas.’
Hij stond op om naar de mensen te kijken die langsliepen.
‘Naar binnen.’
Tussen de menigte ontdekte hij een man en hij haastte zich om hem te helpen met
zijn bagage. Hij zal me wel hebben voorgesteld als student of als de kleinzoon van
zijn beste vriend. Daarentegen zei hij tegen mij niets over die man.
‘Mijn wagen staat hier dichtbij’, bood hij hem aan.
We liepen de stationshal uit en ik zag ze in de oude Russische auto van de professor
stappen.
‘Laten we het proberen’, zei hij voordat de motor elk gesprek onmogelijk maakte.
‘Kom bij mij thuis langs.’
Op de faculteit dachten ze al jaren dat hij was overleden en leken blij te zijn nu hij
naar de vakgroep terugkwam.
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‘Leg eens uit waar het over gaat’, vroeg hij, klaar om ter zake te komen.
De ramen van zijn appartement bleven potdicht. Het leer en de gulden letters van
boekruggen blonken in het kunstlicht op klaarlichte dag en de temperatuur was als
binnen in een hol. Als kind had ik mijn begeleider bezocht in een ander appartement,
een met open ramen.
‘Een waardevol idee’, vond hij.
Overduidelijk genoot hij van dat moment waarop we nog vrij waren.
‘Daarna komt het werk’, waarschuwde hij. ‘Het gebrek aan plezier, het schrijven,
de afwerking, een methode.’
Tijdens die ontmoeting kon de stroom ons nog overal mee naartoe nemen, we
zwommen als twee dronkelappen. Mijn begeleider moest denken aan alle steden die
deze stad zou zijn geworden. Op een zeker moment voelde ik dat we, als we een
raam open zouden doen, haar daar buiten niet zouden vinden.
Toen ik alleen in de werkkamer was, slaagde ik erin om een oude plattegrond te
bestuderen die tussen de boeken hing. Hij gaf het oudste gedeelte van de stad weer
en er stond een jaartal op: 1832. Toen ik dat jaartal las, merkte ik dat er een schim
naar het achterste deel van het huis liep. En ik dacht aan de man die met de trein was
gekomen.
‘Dat jaar was er cholera’, verklaarde mijn begeleider toen hij uit de keuken
terugkwam, ‘en in een wijnlokaal op de hoek van Cuba en Lamparilla verkochten
ze die plattegronden.’
Die kaart beschreef de weg van de cholera, het oprukken van de dood in de stad.
De melk vormde een wolkje in de kop thee. Ik wilde vragen of we alleen in het
appartement waren, maar durfde niet. Toen ik afscheid nam, bleef ik even staan bij
het schaaltje met munten bij de voordeur. Altijd wanneer mijn opa me bracht, had
ik er eentje uitgepakt. Er waren munten uit alle hoeken van de wereld en de munt
die ik koos zou als mijn bestemming kunnen dienen.
Ook mijn begeleider glimlachte bij de herinnering.
‘Voor de laatste keer’, gaf hij toe.
Ik stak mijn hand in het schaaltje en haalde er een metalen knoop uit met in reliëf
een anker.
‘Van een uniform van de marine. Die telt niet, pak er een munt uit.’
Ik woelde de inhoud van het schaaltje door elkaar en koos een oneffen munt.
‘Eens kijken waar die je heenbrengt.’
Zo te voelen leek het een onafgewerkt muntstuk.
‘Bij mij sprankelt het boven’, wist ik te lezen voordat de munt uit mijn handen
werd gegrist.
Aan het eind van de gang, in een van de kamers van het appartement, flikkerde
een heel sterk licht. Mijn begeleider verborg de munt.
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‘Het is maar een speeltje’, probeerde hij me te overtuigen. ‘Het is nergens goed voor.’
Hij deed de voordeur open en haastte zich om me uit te laten.
De schim in het appartement, de munt en de steekvlam die achter een van de deuren
flakkerde: alles was geheimzinnig. Ik verslond de eerste boeken, maakte
aantekeningen en een week later drukte ik op het afgesproken tijdstip op zijn deurbel.
Midden in de deur werd het klepje van een spionnetje opengeklapt door iemand
die aarzelde of hij open zou doen. Ik drukte nog eens op de bel en wie het ook was
ging ervandoor. Juist toen ik op het punt stond om de trap af te lopen kwam mijn
begeleider er aan met een tas waaruit een bos verlepte groenten stak. Hij
verontschuldigde zich dat hij te laat was, hij had het oude dienstmeisje niet meer.
De ramen zaten net zo dicht als bij mijn vorige bezoek, achter de deur aan het
einde van de gang brandde helemaal geen licht. En het verbaasde me om het schaaltje
op zijn oude plaats aan te treffen.
‘Rincón’, zei hij toen hij me een glas water gaf.
Ik begreep het niet.
‘Het wijnlokaal waar ze de plattegronden van de cholera verkochten... Wijnlokaal
Rincón, op de hoek van Cuba en Lamparilla.’
We gingen naar beneden om zijn auto te halen en ik toonde mijn belangstelling
voor de munt.
‘Het is je nooit opgevallen dat er munten uit verschillende tijden waren’, begon
hij. ‘Als kind spreekt aardrijkskunde veel meer tot de verbeelding dan geschiedenis.
Andere landen doen er meer toe dan andere tijden... Kennelijk hoeven we onze reizen
in de tijd nog niet te beginnen.’
‘Natuurlijk’, zei ik, zonder te begrijpen wat het verband was tussen dit gesprek en
de munt.
‘Het schaaltje van dit huis zit vol met geld uit vele landen en van vele tijdperken.’
‘Ja.’
‘Je weet niet waar je uitkomt. Op een ochtend ga je de deur uit om groenten te
kopen...’
Hij onderbrak zichzelf toen we bij een bord kwamen dat aangaf dat de straat wegens
onderhoud was afgesloten.
‘Een momentje’, zei hij toen hij uit de auto stapte.
Hij sprak met iemand van de ploeg die in de straat aan het werk was, wierp een
blik op een open gat in de grond en keerde terug naar de auto.
‘Op een ochtend ga je de deur uit om groenten te kopen en ontdek je dat de cholera
door de stad raast. Je duikt op in achttienhonderdtweeëndertig, zonder tijd om je
ergens over te verbazen. Opeens heb je een munt nodig, want je weet dat ze die in
wijnlokaal Rincón, op de hoek van Cuba en Lamparilla, inwisselen voor een
plattegrond die je de weg wijst in dat doolhof.’
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‘Van wanneer is de munt die ik pakte?’, onderbrak ik zijn uitweidingen.
‘Het was een speeltje, zoals ik je al heb gezegd. Voor een van die spellen waarbij
je bezit koopt en verkoopt.’
Hij moest weer een omweg maken vanwege werkzaamheden.
‘Je bent niet meer het kind dat je opa naar mijn huis meebracht. De tijd, zoals je
geleerd moet zijn, is ook een ruimte. Nu is het jouw beurt om die te onderzoeken.’
Ik voelde dat het belangrijkste onder het tapijt was geveegd. Mijn begeleider stopte
de auto en de stilte was ongelooflijk.
‘Ik wil dat je met iemand kennismaakt’, zei hij.
Het gebouw waar we naar binnengingen was onbewoonbaar verklaard en er leek
niemand in te wonen. Het was de minst voor de hand liggende plek om een bezoek
af te leggen. We stuitten op twee mannen die hout van een steunconstructie
weghaalden en naar de bovenste verdiepingen brachten. Mijn begeleider klopte op
een deur met een hangslot. In die deur ging een kleinere deur open en daardoorheen
maakte een uitgestoken hand het hangslot open.
We liepen naar een woonkamer die een ruimte achter de winkel van een of andere
antiquair had kunnen zijn. Een slaapbank was de enige concessie die was gedaan om
het op een woning te laten lijken. In plaats van gewone meubels stonden er
parkbanken, de ruimte was opgesplitst met stukken hekwerk. De lampen waren
enorme portie-klantaarns en aan de muren hingen straatnaamborden. We troffen een
man aan en mijn begeleider vroeg hem naar zijn gezondheid.
‘Professor D.’ Zo werd hij aan me voorgesteld.
‘Voormalig professor.’
Hij was onherkenbaar hoewel ik hem in mijn eerste jaren op de universiteit had
gezien. Nu rookte hij onophoudelijk, liep heen en weer tussen zijn spullen en vestigde
onze aandacht op een kristallen glas dat tot de rand gevuld was.
‘Zien jullie het?’
Het was nog het normaalste van alles daar totdat het water heen en weer begon te
bewegen alsof er door een onzichtbare hand in werd geroerd.
‘Ondergrondse explosies’, oordeelde hij.
De ploeg waar we op waren gestuit hing de coaxkabel voor de telefoonlijnen op,
de bouw van de metro was stilgelegd...
‘Schuilkelders’, veronderstelde ik.
De vloeistof trilde niet meer en mijn begeleider haalde een pakje tevoorschijn.
‘Groene’, zei hij. ‘Er was geen zwarte.’
‘Groene is goed voor het glazuur.’
Hij had bruine tanden van het roken en legde de hand waarin hij zijn sigaret had
op mijn schouder.
‘Zie je dit hier allemaal?’, vroeg hij me. ‘Er is geen plaats meer voor in
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deze stad. Ik heb het weggehaald van plekken waar het nooit meer zal verrijzen en
ik wist zelf niet eens wat er van mijn huis zou worden toen ik de eerste spullen
meebracht.’
Hij verduidelijkte niet wát er dan van was geworden, of het een vlooienmarkt was
of een vuilnisbelt. Ik moest moeite doen om de as niet over me heen te krijgen.
‘In mijn gebouw begon een vrouw met één achtergelaten hond en die heeft er nou
al vijftien.’
Hij keek me aan alsof hij me niet begreep. Op de verdieping boven ons begonnen
ze te hameren.
‘Ik zet geen thee want er is geen gas’, besloot hij.
Ze hielden op met het gehamer.
‘Boven barbacoas en beneden explosies.’
‘Een wonder dat we nog leven’, mompelde mijn begeleider.
‘Het schandaal van alle stedenbouwkundige congressen’, beweerde D. ‘Een stad
met zo weinig funderingen die een zwaardere last draagt dan mogelijk is, kan alleen
worden verklaard door het feit dat ze zweeft.’
Hij liet zich op de bank vallen.
‘Wonderbaarlijke statica.’
Op de verdieping boven ons begonnen ze weer te hameren en mijn begeleider
bracht het glas van het experiment naar zijn ogen.
‘Ik dacht dat het water was’, gaf hij toe.
‘Iets grotere dichtheid, professor. Rum van maart.’
Het oppervlak van die rum was bedekt met een laagje stof uit het plafond. Mijn
begeleider keek naar boven.
‘Ik wil dat je je boek aan deze jongen uitleent’, zei hij ten slotte.
D. zat midden tussen zijn archeologische vondsten en keek naar de gloeiende punt
van zijn sigaret.
‘Maar hij heeft me nog niet verteld waarnaar hij op zoek is.’
Dus ik begon over de bok en het appartement.
‘Veel van die spullen heeft hij gestolen voordat het uur van hun totale instorting
daar was’, zei mijn begeleider toen we weggingen.
‘Zorg dat ze er op de faculteit niet achterkomen’, waarschuwde hij me over het
boek.
Het was een getypt werk van zo'n driehonderd bladzijden. De schrijver, de
toenmalige professor D., had het de titel Korte verhandeling over de wonderbaarlijke
statica gegeven.
Ik zorgde ervoor dat ik bij de volgende afspraak een uur te vroeg kwam. Zonder dat
hij me kon zien, bespiedde ik de bewegingen van mijn begeleider op het treinstation.
Hij was met dezelfde man die hij een paar weken daarvoor had opgehaald en die
man overhandigde hem iets waarvan ik veronderstelde dat het geld was. Mijn
begeleider nam het aan, nam afscheid van hem en ging naar zijn auto. Daar zocht hij
een schrift waarin hij iets opschreef. Toen de trein wegreed ging hij op een bank
zitten om me op te wachten.
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Al mijn maatregelen om eerder te komen en hem te bespieden bleken echter
overbodig, want hij erkende dat hij een kamer van zijn huis aan de man verhuurde.
Ze hadden een zakelijke relatie, er was niets geheimzinnigs aan. Hij strekte zijn benen
alsof hij opeens ergens heel blij van werd en vroeg of ik de verhandeling had gelezen.
Ik had in dat boek een term gevonden die me van pas kon komen.
‘Je gebruikt het woord krottisering in je proefschrift’, waarschuwde mijn begeleider,
‘en...’
Mensen konden een gebouw uitwonen totdat ze het in lieten storten. Ze maakten
een ruimte waar niets meer bij leek te kunnen, duwden totdat hun levens erin pasten.
En zoveel inspanningen om te kunnen leven eindigden bijna altijd in het
tegenovergestelde.
Om ons heen namen mensen afscheid, omhelsden elkaar en hielpen elkaar met
hun koffers.
En aan de andere kant was er de inspanning van die gebouwen om niet in te storten,
om geen ruïnes te worden. Zo kon het doorzettingsvermogen van een hele stad
begrepen worden als een strijd tussen de krottisering en de wonderbaarlijke statica.
Weer kwam er een overvolle trein aan.
Maar als ik mijn graad van stedenbouwkundige wilde bemachtigen, dan had ik
niets van dat alles gehoord, want een jury van de faculteit wilde niets van
ineenstortingen weten. De stad had dezelfde vaste grenzen en er was geen enkele
aanwijzing voor uitbreiding. Als ergens een gebouw instortte werd er op die plek
geen nieuw neergezet. We maakten ons op de goedkoopste manier van de
ineenstorting af, met de aanleg van een park, een open ruimte. Stelletjes vonden alle
mogelijke hoekjes, de vrouwen werden tijdens die afspraakjes zwanger, de zalen van
de kraamkliniek raakten overvol, de doden gingen maar niet dood...
Mijn begeleider en ik zagen hoe de stationshal weer leegstroomde, hoe horden
krotters in de stad aankwamen.
Een week later kreeg ik bezoek van professor D. Hij kwam zijn boek ophalen omdat
het zou worden uitgegeven, en dat vooruitzicht maakte dat hij maar door bleef praten
over projecten. Met de ene sigaret stak hij de andere aan en hij sprak over de boeken
die zouden komen. Hij beloofde dat hij zou wachten tot ik gepromoveerd was om
me bij zijn onderzoek te kunnen betrekken, ook wilde hij dat mijn begeleider mee
ging doen. Hij sprak over het vormen van een team zoals hij ooit eerder had gehad.
Zonder duidelijke oorzaak raakte hij vervolgens ontmoedigd, hield op met het maken
van plannen en twijfelde zelfs aan de beloofde publicatie.
Toen hoorde ik hem praten over de krotters. De sigaret in zijn mond en zijn sombere
bui maakte het soms onmogelijk om zijn woorden te verstaan, maar dit is wat ik
ervan kon maken.
De oudste gebouwen van de stad trokken de aandacht van de
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krotters. Er verstreek niet veel tijd voordat een eerste krotter ging wonen in het
gebouw dat in de gaten was gehouden. Die eerste bracht weer anderen mee en
langzamerhand raakte het hele gebouw vol met zijn mensen. Samen in het gebouw
(hoe hoger hoe beter en hoe grandiozer nog beter) maakten ze van een klein kamertje
vier kamers en van één verdieping twee. Ze perforeerden de muren voor de balken
van hun barbacoas. En onbarmhartig baarden de krottervrouwen kinderen en lieten
steeds weer verre verwanten overkomen.
Elke nacht als ze naar bed gingen lieten ze hun hoofd op het kussen vallen met de
wens om de ultieme klap op de aarde te geven. Ze waren op alle mogelijke manieren
op zoek naar de ineenstorting. En niet om te sterven, want een echte krotter probeerde
de ineenstorting van zijn gebouw te bewerkstelligen zonder dat er zelfs maar een
stofje van een baksteen op hem viel. Zijn triomfen bestonden eruit om thuis te komen
en te zien dat het huis er niet meer stond. Je moest ze dan eens zien tussen de mensen
die écht leden, als ze zich met de allerschijnheiligste uitdrukking op hun gezicht alle
bijzonderheden van de ramp lieten vertellen.
‘Waarom?’
D. leek me niet te begrijpen.
‘Waarom halen ze die gebouwen neer?’, verduidelijkte ik mijn vraag.
‘Ze hebben een lichte schaduw en nomadenbloed’, zei hij. ‘En het is zwaar om zo
te zijn op een klein eiland.’
‘Bedenk dat de horizon zo bereikt wordt. Je zet twee passen en je bent bij de kust
en alle beloften die je als nomade zijn gedaan blijken niets voor te stellen. Wat het
nomadenbloed je elke avond voorschrijft is oudewijvenpraat als de grond gewoon
ophoudt.’
‘Maar als je niet naar buiten kunt, ga dan naar binnen’, raadde hij aan. ‘Niets doen
is geen optie.’
Zijn enthousiasme was weer terug.
‘Als je geen nieuwe grond vindt, als je omsingeld bent, dan heb je nog één
redmiddel over: dat wat er onder het gebouwde zit naar boven brengen. Opgraven,
in verticale richting lopen. Zoeken naar de verbinding van het eiland met het continent,
de sleutel van de horizon.’
Hij stak de laatste sigaret op die hij had. Een paar minuten zwegen we.
‘Niets is te vergelijken met het instorten van het gebouw waarin je woont’, flapte
hij eruit.
‘Als je huis instort dan heb je nog steeds je bezit op aarde. Je hebt je hoekje nog
en kunt opnieuw beginnen.’
Hij bekeek de staat waarin mijn appartement verkeerde en leek die te solide te
vinden.
‘Maar als het gebouw instort waarin je je hele leven hebt gewoond’, voegde hij
eraan toe, ‘dan ontdek je dat je tot dan toe slechts lucht hebt bezeten, niets meer dan
het vermogen om onbewust op

Terras. Jaargang 2012 (02-03)

105
een zekere hoogte boven de grond te zweven. En als je eenmaal dat voorrecht hebt
verloren, dan heb je niets meer over.’
Hij bleef aan zijn sigaret trekken totdat zijn lippen en wangen er geen rook meer
uit konden halen.
‘Dan maken de omstandigheden een krotter van je’, was het laatste wat hij zei en
een paar uur voordat het licht werd ging hij ervandoor.
‘Heb je de verhandeling bij je?’, moest diezelfde middag nog de stem van mijn
begeleider aan de telefoon een keer herhalen.
Ik keek op de klok zonder dat ik zag hoe laat het was en schraapte mijn keel om
hem te vertellen dat ik het boek al had teruggegeven.
‘D. kwam gisteravond hier en we hebben tot diep in de nacht gepraat... Ik ben nu
net wakker.’
‘Het spijt me, maar D. is vanochtend gestorven bij een ineenstorting.’
Het was bijna vijf uur 's middags.
‘Het plafond van zijn huis is boven op hem gevallen.’
Ik beloofde dat ik zo snel mogelijk bij het appartement van mijn begeleider zou
zijn. En zonder dat ik van het nieuws was bijgekomen, moest ik denken aan de
mannen die hout van een steunconstructie weghaalden en boven het huis van D. aan
het spijkeren waren.
Hij was de enige dode.
‘Het lijkt eerder op zelfmoord’, zei mijn begeleider doodkalm.
Het gebouw was onbewoonbaar verklaard en hij wilde het risico lopen en erin
blijven.
‘Ik heb met zijn ex-vrouw gesproken bij het identificeren van het lichaam. Het is
beter om geen dingen overhoop te halen.’
Ex-vrouw, ex-professor... Hij was al volledig in de tijd die bij hem leek te horen.
‘Ik ga koffiezetten’, bedacht mijn begeleider.
Ik ging naar de wc. Iets wat ik niet zou kunnen verklaren, een vermoeden, zorgde
ervoor dat ik een andere deur openduwde, en het binnengaan van de kamer aan het
eind van de gang was alsof ik een ander huis instapte.
De vloer was eruitgehaald en nu lag er alleen nog ruw beton. In een hoek stond
een oven die tot aan het plafond reikte en in een andere hoek stond de oude tekentafel
uit de studententijd van mijn begeleider. Toen ik doorliep, ervoor zorgend dat ik
geen enkel geluid maakte, kreeg ik een touw om mijn hals heen.
Aan dat touw hingen over de hele breedte van de kamer vochtige stukken papier
die ik in het donker nog net kon herkennen als bankbiljetten. Bij de oven vond ik
een koffer vol met geldstukken als de munt die ik uit het schaaltje had gepakt. Ze
waren net zo ruw als de vloer van de kamer en waren uit die oven gekomen. Mijn
begeleider verhuurde de kamer aan de man van het station nou niet bepaald als
slaapkamer.
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Ik hoorde gestommel buiten en had slechts tijd om een paar munten bij me te steken.
De vochtige en ongetwijfeld eveneens vreemde biljetten bleven aan de lijn hangen.
‘Dat van het boek was een valstrik’, zei mijn begeleider toen hij me een kop koffie
gaf.
Als hem beloofd was om het uit te geven, dan wilde wie hem die belofte ook maar
had gedaan het boek onder het ineengestorte gebouw hebben liggen, begraven onder
het puin. Nu redeneerde hij al net als zijn overleden vriend.
‘Ik wil je iets laten zien’, gaf hij zachtjes te kennen.
Ik stak mijn hand in mijn broekzak en voelde aan de gestolen munten. Op een
boekenplank, bij de vreemde plattegrond van de cholera, bewaarde hij een schrift
met een stoffen kaft. Hij legde er een vinger op en ik geloofde bijna dat de
boekenplank een opening zou geven naar een geheime gang.
‘Als er iets gebeurt’, vertrouwde hij me toe, ‘dan zijn hier de aantekeningen die
ik bij het lezen heb gemaakt. Dat is het enige wat nog rest van dat boek.’
‘Wat kan er dan gebeuren?’, vroeg ik met een niet erg geloofwaardige glimlach.
‘Zomaar een ongeluk.’
Hij schonk nog een kop koffie voor zichzelf in, geheel tegen zijn gewoonte in.
‘Ik wist het niet’, zei hij. ‘Toen ik je daar mee naartoe nam, bedoel ik. Toen ik je
het boek in handen gaf.’
Ik vroeg hem wát hij toen niet wist.
‘Met de mensen die met dat boek te maken hebben gehad is het slecht afgelopen’,
zei hij.
Hij somde mensen en ongelukken op. Het hele team van professor D. had een
weinig rooskleurig einde gevonden. Maar tot een paar uur geleden leefde de schrijver
van dat boek nog, en kon alles wat gebeurd was nog als een keten van toevalligheden
beschouwd worden.
‘Nu zijn jij en ik nog over.’
De perfecte moord deed, met de dode, ook de plaats delict instorten.
‘Neem me niet kwalijk.’
Ik vroeg wat ik met die aantekeningen moest doen als er iets gebeurde.
‘Jezelf in veiligheid brengen’, gebood mijn begeleider.
Op straat, bij het licht van de vroege avond, bekeek ik de munten. ‘Bij mij sprankelt
het boven’, stond er aan de ene kant geschreven. ‘Bij mij sprankelt het beneden’,
was er te lezen als je de munten omdraaide.
Toen het donker was en het ingestorte gebouw niet meer werd bezocht door
nieuwsgierigen, was ik ter plekke. Een hond snuffelde
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rond en ging tussen de puinhopen op zoek naar iets. Iemand floot, een paar stukken
muur werden overhoopgehaald en de hond kwam uit de tunnel die hij had gegraven.
Als in dat meisjesspeelgoed waaraan de gevels ontbreken, zag je achteraan de enige
muur die nog overeind stond en die droeg nog steeds de straatnaamborden van
professor D. Ik moest denken aan de titel van een boek dat hij van plan was te
schrijven: Een kunst van het maken van ruïnes. Van de keuze tussen een krotter
worden of doodgaan, had hij het tweede gekozen.
Na de dood van D. was het eerste dat ik 's ochtends deed, me ervan vergewissen
dat mijn begeleider nog veilig en wel was. Het proefschrift vlotte moeizaam en de
deur van de kamer achterin was nooit meer open. Op een middag toen ik alleen in
zijn werkkamer was en het schrift met de stoffen kaft doorbladerde, zag ik de huurder
van de achterkamer in een raam weerspiegeld, maar toen ik me omdraaide was hij
al weer weg.
De volgende ochtend nam niemand de telefoon op. Mijn begeleider werd zittend
in een van de leunstoelen van zijn werkkamer aangetroffen, dood. Het licht viel door
de ramen binnen zoals lang geleden. In de bibliotheek ontbrak het schrift en in de
kamer achterin stond alleen nog een tekentafel. Geen spoor van de oven of de waslijn
met valse bankbiljetten.
‘Hartaanval’, was het oordeel van de forensisch arts.
Hij scheen door de dood te zijn overvallen toen hij rustte in zijn luie stoel. Het
dak was niet op hem gestort en er waren geen tekenen van geweld zichtbaar op zijn
lichaam. Hij had zijn leesbril op, maar geen boek bij de hand, hij had vast in het
schrift gebladerd dat nu gestolen was.
‘Jezelf in veiligheid brengen’, had hij me aangeraden.
In mijn broekzak bewaarde ik het enige bewijs van de merkwaardige clandestiene
arbeid in de kamer achterin en het was me niet duidelijk wat daarin het aandeel van
mijn begeleider was geweest.
Wekenlang hield ik de wacht in de buurt van het treinstation en zag mezelf
genoodzaakt om het werk aan mijn proefschrift te staken. Op een middag, toen ik
het bijna had opgegeven, zag ik de voormalige huurder van mijn begeleider uit de
trein stappen.
Hij zeulde de koffer mee die ik al van hem kende en sprak met een vrouw die
groter was dan hij. In tegenstelling tot de anderen die net waren aangekomen, had
hij geen haast. We liepen doelloos wat heen en weer. Vanwege zijn onbeduidende
bezigheden vermoedde ik dat hij wachtte op een afspraak.
Toen het al donker was volgde ik hem over een laan zonder verlichting. De bomen
maakten alles nog duisterder en hij stopte voor de ingang van een tunnel die wel een
schuilkelder moest zijn. Hij keek aan alle kanten om zich heen zonder dat hij me kon
zien, deed een rooster open en ging naar beneden.
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Even werd de plek verlicht door een auto en ik stond op het punt om mezelf ervan
te overtuigen dat niets van dat alles echt was, het rooster zonder slot in de tunnelmond
niet en evenmin de stenen muur achter de bomen. Ik volgde een onbekende zonder
goed te weten waarom.
Binnen in de tunnel duurde het even voor ik genoeg licht ontwaarde. Ik klikte een
mes open dat ik bij me droeg en probeerde tevergeefs voetstappen te horen. Doordat
het zo laag was moest ik me bukken om door te kunnen lopen. Opeens werd de vloer
van beton en kwam ik bij de kruising met een andere, pikdonkere tunnel met een
grotere diameter.
Wat houten balken gaven aan hoe de weg verder ging, over de vloer liepen straaltjes
water.
‘Een metrolijn die er nooit zal komen’, zei ik bij mezelf.
Het werd steiler en het ruwe beton bleef aan mijn schoenzolen haken. Ik meende
voetstappen te horen en stopte, maar niets doorbrak de stilte die ik zo creëerde. De
verlichting schitterde nu en ik ontdekte dat de weg uitmondde in een fel licht. Het
moest om een andere kruising gaan, ditmaal verlicht. Toen een arm me tegenhield,
liet ik het mes vallen.
Achter de balken van een van de muren strekte een vrouw haar arm naar me uit.
Ik keek naar haar felrood geverfde haar, het mes op de grond en het licht aan het
einde, waarachter niets meer leek te bestaan.
‘Bij mij sprankelt het boven’, sprak ze en hield haar hand nog steeds gestrekt.
Ze had een stapeltje van die munten die ik in mijn broekzak had. Ze maakte een
ongeduldig gebaar dat ik suste door een van die vreemde munten in haar hand te
leggen.
‘Bij mij sprankelt het boven’, herhaalde ze zonder me door te laten.
‘Bij mij sprankelt het beneden’, maakte ik het wachtwoord af.
Als er op zoveel meter onder de grond een loket openging, dan moest de
voorstelling die me te wachten stond wel heel bijzonder zijn. Ik deed een stap achteruit
en het mes lag er al niet meer. Aan het einde van de tunnel schitterde het licht sterker
dan op een zonovergoten dag. Als je eenmaal dat licht binnenging, was de ruimte
enorm groot. Schijnwerpers die aan het plafond waren bevestigd maakten het idee
dat er zelfs maar een plafond kon bestaan onmogelijk. Een strandhemel van een
stralende zomer opende zich boven mijn hoofd.
Er was maar weinig in die schijnbaar oneindige ruimte. Niemand was er te zien
en de immense verlatenheid nodigde niet erg uit om door te lopen. Het zou net zo
saai zijn als lopen op de zon. Later ontwaarde ik wat lijnen, een stadsplattegrond die
op ware schaal getekend was. En het duurde niet lang of ik zag hier en daar, ver uit
elkaar, enkele gebouwen. Het begrip, net als wat ik zag te midden van zoveel
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licht, drong beetje bij beetje door met een stelligheid die ik liever niet had gehad. En
dus probeerde ik terug te gaan.
Maar het lukte me niet om een uitgang te vinden. Ik was in een nachtmerrie van
een stad terechtgekomen en wist maar niet wakker te worden. Ik haalde de munten
tevoorschijn in de hoop op iets dat niet gebeurde en moest zonder enige reden denken
aan de hoek van Cuba en Lamparilla. Of met niet meer reden dan waarom ik daar
onder de grond was.
Als ik niet meteen vertrok, zou ik moeten toegeven dat daar een stad bestond die
erg veel leek op die van boven. Zoveel leek ze erop dat ze was gepland door degenen
die voor de ineenstortingen zorgden. En toen ik me tegenover een gebouw bevond
waarvan een van de muren ontbrak, begreep ik dat die muur, die nog overeind stond
in de bovenwereld, niet lang op zich zou laten wachten.
Het ging om het gebouw van professor D. dat opnieuw was opgetrokken. Ik zou
door de entree moeten en de deur moeten zoeken die weer een kleinere deur had, ik
zou me ervan moeten vergewissen dat alles volkomen hetzelfde was. Alleen op die
manier, nog erger in de val gelokt dan toen ik langs het loket ging en dat hele felle
licht binnenstapte, zou ik aangekomen zijn in Krotterije, de begraven stad, waar alles
bewaard blijft als in het geheugen.
‘Mijn gedachten zijn heel ver weg, in de eenzaamheid van Bethmoora, waar de
poorten slaan in de stilte, slaan en kraken in de wind, maar niemand hoort ze. Ze zijn
van groen koper, heel mooi, maar niemand ziet ze. De woestijnwind strooit zand in
de scharnieren, maar niemand komt om ze verlichting te geven. Geen enkele
schildwacht bewaakt de stadsmuren met kantelen van Bethmoora, geen enkele vijand
bestormt ze. Er is geen licht in haar huizen en er zijn geen voetstappen in haar straten.
Ze is dood en alleen achter de heuvels en ik wilde Bethmoora graag nog een keer
zien, maar ik durf niet.’
Dat heb ik vaak van mijn opa gehoord. Ik leerde zijn woorden zonder ze helemaal
te begrijpen, zonder te weten of ze zinspeelden op een echte of een denkbeeldige
stad. En zoals het geval is bij zoveel citaten uit de herinnering kwam zijn beslissende
moment veel later, onverwacht.
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Over de medewerkers
Pip Adam (Nieuw Zeeland, 1970) debuteerde in 2010 met de verhalenbundel
Everything We Hoped For (Victoria University Press). Ze volgde de studie Creative
Writing aan de Victoria University in Wellington en is daar nu promovendus.
Mischa Andriessen (1970), publicatie: Uitzien met D (poëzie, 2008). Schrijft over
beeldende kunst en muziek.
Kim Andringa (1977) vertaalt naar en uit het Frans; o.a.: Éric Suchère, Oppervlakte(s)
(poëzie, 2006), Lucebert, Apocryphe (met Henri Deluy, poëzie, 2005), Tsjêbbe
Hettinga, De mer et d'au-delà (poëzie, 2006), F. van Dixhoorn, Séries (poëzie, 2009).
Patrick Beurard-Valdoye werd geboren in het Territorium Belfort, maar ziet zelf het
moment waarop hij in het Ierse Cork besloot om dichter te worden als het begin van
zijn leven. Hij doceert aan de Kunstacademie in Lyon en publiceerde een twintigtal
boeken en bundels. Na een verblijf in Berlijn in 1982 begon hij aan zijn ‘Cycle des
exils’ die tot nu toe bestaat uit Allemandes (1985); Diaire (2000), Mossa (2002), La
Fugue inachevée (2004), Le Narré des îles Schwitters (2007) en het te verschijnen
Gadjo-Migrandt.
De Zwitserse auteur Arno Camenisch, geboren in 1978 in Tavanasa, Graubünden,
oogstte veel lof met zijn Bündner-trilogie die bestaat uit de romans Sez Ner (2009),
Hinter dem Bahnhof (2010) en Ustrinkata (2012) en is uitgegeven door Urs Engeler.
Hij studeerde aan het literatuurinstituut in Biel en schrijft poëzie, proza en toneel in
zowel het Duits als het rhetoromaans. www.arnocamenisch.ch
Kiki Coumans (1971) vertaalde proza van o.a. Philippe Sollers, Colette, Elie Wiesel
en Virginie Despentes, en poëzie van o.a. Yves Bonnefoy en Nathalie Quintane.
Verder is ze redacteur van poëzie-tijdschrift Awater en schrijft ze over literatuur en
vertalen voor Filter en 8weekly.nl
Arthur de Smet (1957) vertaalde romans en korte verhalen van schrijvers als Austin
Clarke, Andrea Levy, David Mitchell en A.L. Kennedy, en non-fictie van o.a. Alice
Albinia en Diarmuid Jeffreys. Zijn laatste gepubliceerde vertaling is De zwenking
van Stephen Greenblatt over de terugvondst van Lucretius' leerdicht De rerum natura.
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Piet Devos (1983) rondde in 2006 de vertaalopleiding Frans - Spaans aan het
Antwerpse Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken af. Vervolgens studeerde hij
Algemene Literatuurwetenschap in Leiden. Momenteel schrijft hij aan de
Rijksuniversiteit Groningen een proefschrift over de poëzie van Vicente Huidobro,
Paul van Ostaijen en Benjamin Péret.
Jean Echenoz (1947) is de auteur van twaalf romans die beschouwd kunnen worden
als een vernieuwing van het genre de ‘nouveau roman’ waar zijn vaste uitgever
Minuit naam mee maakte. In 1999 kreeg hij de Prix Goncourt voor Je m'en vais. Zijn
laatste drie romans zijn een mengeling van biografie en fictie: Ravel (2006), Courir
(2008, over hardloper Emile Zatopek) en Des éclairs (2010, over Nicola Tesla). In
het Nederlands verschenen deze titels bij De Geus. De vertaling van Des éclairs zal
daar in de toekomst uitkomen.
Arie van der Ent is vertaler Russisch (o.a. van werk van Viktor Jerofejev, Dmitri
Danilov, Oleg Zobern, Ljoedmila Oelitskaja), mede-oprichter van uitgeverij Douane
(waar hij ook de reeks Nieuwe Russen opzette) en initiatiefnemer en programmamaker
van het Rotterdamse letterencafé Tsjechov & Co. Hij blogt op
www.uitgeverijdouane.nl
Anatoli Gavrilov (Oekraïne, 1946) werkte als telegrambezorger voordat hij in 1990
debuteerde met de verhalenbundel Op de drempel van het nieuwe leven. Zijn teksten,
vaak niet meer dan twee pagina's lang, schetsen het uitzichtloze Russische bestaan.
Gavrilov wordt door tal van jonge Russische schrijvers als voorbeeld gezien. In 2010
verscheen bij uitgeverij Douane En de zon komt op en 53 andere verhalen van Anatoli
Gavrilov, in een vertaling van Arie van der Ent.
Martin de Haan (1966) is essayist en vertaler van Franse literatuur. Hij vertaalde
o.a. Elementaire deeltjes van Michel Houellebecq, Jacques de fatalist en zijn meester
en Dit is geen grap van Denis Diderot, De toespraken van de bekkenknijper van Julio
Cortázar, Identiteit, Onwetendheid, Het doek en Een ontmoeting van Milan Kundera.
Laurens Ham is literatuurwetenschapper en publicist. Hij werkt aan de Universiteit
Utrecht aan een proefschrift over autonomie en oprechtheid in de Nederlandse
literatuur vanaf de negentiende eeuw. Zijn kritieken en essays verschenen onder meer
in DW B, De Groene Amsterdammer, nY, Ons Erfdeel en Parmentier. Daarnaast
publiceert hij blogberichten en poëzie bij Terras.
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Melle Hammer (1956) is typograaf, ontwerper en docent. Hij viert de marge - de
plaatsen waar alles nog voor mogelijk kan worden gehouden en dwaalt tussen kunst,
ontwerp en handwerk. Aangestuurd door wat er op dit moment op deze plek nodig
is, laat Melle Hammer zich verleiden tot het uitdenken van tafel, stoel, boekomslag,
jas, decor, verhaal of film. Altijd vragend. Onophoudelijk verrast, verontwaardigd
of verliefd op dat wat hem omringt.
Sanneke van Hassel (1971) publiceerde drie verhalenbundels IJsregen (2005), Witte
veder (2007) en Ezels (2012), en de roman (Nest, 2010). Samen met Annelies Verbeke
stelde zij de bloemlezing Naar de stad samen met veertig hedendaagse korte verhalen
uit de hele wereld. Daarnaast maakt zij met Hotel van Hassel programma's rondom
het korte verhaal. www.sannekevanhassel.nl
Vicente Huidobro (1893-1948) behoort tot de belangrijkste Chileense dichters en
romanciers van de twintigste eeuw. Hij was een van de voortrekkers van de Chileense
avant-garde en onderhield nauw contact met Franse en Spaanse geestesgenoten. Zijn
poëtisch meesterwerk Altazor. O el viaje en paracaídas (Hogevalk. Of de reis aan
de parachute) verschijnt in najaar 2012 bij uitgeverij Poëziecentrum in vertaling van
Piet Devos.
István Kemény István Kemény werd in 1961 geboren in Boedapest. Hij debuteerde
als dichter in 1984 met de bundel Csigalépcsõ az elfelejtett tanszékekhez (Wenteltrap
naar de vergeten faculteit). Met deze en de daarop volgende bundels maakte Kemény
in Hongarije snel naam als dichter. Hij werd meermaals bekroond en kreeg in 1997
de belangrijkste Hongaarse onderscheiding voor Poëzie, de József-Attila-Prijs. Hij
publiceerde naast gedichten ook een paar experimentele romans en schrijft ook essays
en toneelstukken.
Antonio José Ponte werd in 1964 geboren in Matanzas, Cuba. Hij koos voor een
opleiding tot waterbouwkundig ingenieur omdat hij niets voelde voor de censuur en
beperkingen waardoor de Cubaanse letteren geplaagd werden. Daarna zou hij
uitgroeien tot een veelzijdig schrijver van essays, verhalen, gedichten, romans,
filmscenario's en journalistiek werk. In 2003 werd hij uit de Cubaanse schrijversbond
gezet, waarna hij besloot om in ballingschap te gaan. Tegenwoordig woont hij in
Madrid. Tot zijn bekendste werken horen het essay Las comidas profundas (1997),
de verhalenbundel Un arte de hacer ruinas y otros cuentos (2005), de poëziebundel
Asiento en las ruinas (2005) en de roman Contrabanda de sombras (2005).
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Na langdurige omzwervingen in geofysica, journalistiek en beeldhouwkunst heeft
Melani Reumers (1967) ontdekt waar haar hart echt ligt: bij het vertalen van
Spaanstalige literatuur. In oktober studeert ze af aan de Vertalersvakschool. Eerder
publiceerde ze Mevrouw Rood, een verhaal van de Mexicaanse schrijver Antonio
Ortuño in KortVerhaal.
Monika Rinck (1969). Recente publicaties: het dubbelalbum Helle Verwirrung
(poëzie) / Rincks Ding- und Tierleben (proza en tekeningen (2009), Pass auf, Pony!
(audioboek, 2008), zum fernbleiben der Umarmung (poëzie, 2007), Ah, das Love-Ding
(essays, 2006).
Roman Sentsjin (1971) groeide op in Siberië. Wegens opkomende
post-Sovjet-nationalistische bewegingen moest zijn familie vluchten uit zijn
geboortestad Tuva. Tegenwoordig woont hij in Moskou. Sentsjin wordt gezien als
een belangrijke vertegenwoordiger van het ‘nieuwe realisme’. Hij heeft vijf romans
en vele korte verhalen op zijn naam staan. Zijn werk is onder andere vertaald in het
Frans, Engels en Duits.
Jan Pieter van der Sterre (1951). Recente vertalingen: Jean Echenoz' Hardlopen
(proza, 2011), De mooiste van Baudelaire (poëzie, 2010) en Martin Amis' De
zwangere weduwe (proza, 2010). Voor Raster schreef hij onder meer over Raymond
Queneau.
Miek Zwamborn (1974) is schrijver en beeldend kunstenaar. In haar werk spelen
landschap en geschiedenis een belangrijke rol. Aan de hand van historisch materiaal
pluist zij bestaande verhalen na om met deze fragmenten via verschillende media
een koppeling naar het heden te maken. Zij publiceerde Oploper (2000), Vallend
Hout (2004) en Het krieken van sepia (2008). www.miekzwamborn.nl
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Terras 03:
Masker, ontmasker
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Laurens Ham
Daaronder nog één, en nog één, en...
Inleiding bij ‘Masker, ontmasker’
Weinig houdt de gemoederen in medialand zo lang bezig als een ontmaskering. In
2012 was vooral voor twee van hun voetstuk gevallen leugenaars veel aandacht:
sociaal psycholoog Diederik Stapel en wielrenner Lance Armstrong. Van Stapel
werd al in 2011 ontdekt dat zijn latere wetenschappelijke publicaties van a tot z
verzonnen waren, maar hij kwam in 2012 bij het verschijnen van het eindrapport
over zijn zaak opnieuw in het nieuws. Van Armstrong werd in een ander
onderzoeksrapport bewezen dat zowat zijn hele wielrennerscarrière op doping
gebouwd was en dat hij tientallen andere renners in zijn zaak betrokken had.
De televisiekijker of krantenlezer huivert bij zo'n zaak, maar smult er ook van.
Het blijft een schitterend gezicht om van een voormalige grootheid het grijnzende
mombakkes achter het masker te zien. Bovendien voelt zo'n onthulling als een
overwinning van de gerechtigheid: de waarheid leek even in gevaar te zijn, maar de
dreiging is afgewend. Het masker is weg, de eerlijkheid en authenticiteit heersen
weer.
Maskers fascineren en beangstigen ons. Geen wonder dat de kunst, die zich altijd
heeft beziggehouden met de schemerige wereld tussen feit en fictie, al millennia
wordt gewantrouwd. Plato waarschuwde in De Staat (vierde eeuw voor Christus)
voor kunstenaars, omdat in kunstwerken machthebbers en goden in een ongunstige,
gemaskerde gedaante werden voorgesteld. Dit zou hun reputatie kunnen aantasten.
Jean-Jacques Rousseau dacht tweeduizend jaar later niet veel beter over het masker.
In zijn essay Brief aan d'Alembert over het toneel (1758) reageerde hij afwijzend op
het voorstel om in zijn geboortestad Genève een nieuw theater op te richten. Een
theater zou met zijn verbeelding van amoralisme en nutteloosheid de werkkracht en
levenslust van de mensen in Genève slechts aantasten, meende Rousseau.
Tegelijkertijd zijn er vele auteurs die de kracht van het artistieke masker hebben
ingezien. Wie de wereld in een fictionele gedaante hult, kan over die wereld de
wonderlijkste dingen onthullen. Juist in het kunstwerk ontmaskert de kunstenaar dus
de onrechtmatigheden in de wereld buiten de fictie. Sterker nog: een literaire tekst
of een ander kunstwerk kan slechts gemaskerd aan de lezer verschijnen. Literatuur
is ‘niet gebaat bij ontmaskering’, zo schrijft Ger Groot in zijn essay ‘Het masker van
Zorro’. Alleen wie bereid is gedurende het lezen zijn gebrek aan vertrouwen in de
fictionele wereld op te schorten, kan een literaire ervaring beleven.
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De essays van Rousseau en Groot zijn opgenomen in dit derde nummer van Terras,
‘Masker, ontmasker’. Het is een nummer waarin de masker van de kunst niet
verscheurd of veroordeeld wordt, maar op waarde wordt geschat. In dit nummer
wordt eens te meer duidelijk dat er onder een masker niet de ongemaskerde waarheid
schuilt, zoals de wetenschap en de journalistiek ons willen doen geloven, maar
eenvoudigweg een nieuw masker. Lees bijvoorbeeld de verhalen die in dit nummer
staan opgenomen. In ‘Exeunt, het doek valt nooit’, het debuutverhaal van Christiaan
Ronda, probeert een republiek krampachtig het monarchistische masker op te houden.
‘Gregor’ van de Catalaanse schrijver Quim Monzó is een pastiche (of een parodie)
op Kafka's De gedaanteverwisseling: een in een jongen veranderde kever past zich
opvallend gemakkelijk aan zijn nieuwe identiteit aan. ‘Verf’ van Frigyes Karinthy
toont een eindeloze en vruchteloze onthulling en in David Albahari's ‘De basiliek in
Lyon’ heeft het verhaal zich in de gedaante van een verhaal gehuld.
Verder bevat dit nummer poëzie van Suzanne Doppelt (Frankrijk), Aimé Césaire
(Martinique), Kamau Brathwaite (Barbados) en het dichtersechtpaar Amy Károlyi
en Sándor Weöres (Hongarije). Zij schrijven onder meer over het
gezicht-met-capuchon als masker, over de maskering van een zwarte huid, over
oppermaskers en dodenmaskers. Het essay ‘De laatste ontmaskering’ van filmcriticus
David Sneek, ten slotte, beschrijft aan de hand van een grote verzameling films de
belangrijke rol die de (ont)maskering in de cinema heeft gespeeld.
‘Ontmaskeren, dat zou zoiets betekenen als een soort waarheid ontdekken, dat
interesseert me niet zo. Onder het masker zit een ander masker, en daaronder nog
een,’ zegt Suzanne Doppelt in het korte interview met Kim Andringa dat als
toelichting op haar gedichten in dit nummer wordt gepubliceerd. De teksten in
‘Masker, ontmasker’ geven haar gelijk.

Terras. Jaargang 2012 (02-03)

5

Frans Oosterholt
Kever of kakkerlak
Over ‘Gregor’ van Quim Monzó
Quim Monzó (Barcelona, 1952) heeft romans, verhalen en artikelen gepubliceerd.
Zijn werk is in meer dan twintig talen vertaald. In 1997 verscheen bij Meulenhoff
zijn roman De omvang van de ramp. ‘Gregor’ is een verhaal uit de bundel
Guadalajara (1996).
Aanvankelijk vertaalde ik de eerste zin van het verhaal zo: ‘Toen de kever op een
ochtend het nimfstadium verliet, ontdekte hij dat hij in een dikke jongen was
veranderd.’ In het Catalaanse origineel staat er escarabat, wat zowel kever als
kakkerlak kan betekenen. Volgens Nabokov was het monsterachtige ongedierte in
‘De gedaanteverwisseling’ van Kafka geen kakkerlak, zoals velen abusievelijk
meenden, maar een kever, en had Gregor zelfs - onhandig, maar toch - het raam uit
kunnen vliegen. En Nabokov had er verstand van. Geen kakkerlak dus, maar een
kever.
Toen ik de vertaling af had, begon ik te twijfelen. Noem je een babykever wel een
nimf? In een Wikipedia-artikel over insecten wordt uitgelegd dat de begrippen larve
en nimf niet zozeer verwijzen naar verschillende stadia van hetzelfde proces, maar
naar twee soorten metamorfose. Insecten met een larvestadium kennen een volledige
gedaanteverwisseling. Voorbeelden zijn kevers, vliegen, muggen, bijen, mieren,
wespen en vlinders. Een nimf is een nog niet volledig ontwikkeld insect, dat net als
een larve na de laatste vervelling uitgroeit tot het Imago, het volwassen insect. Insecten
met een nimfstadium kennen een onvolledige gedaanteverwisseling. Voorbeelden
zijn sprinkhanen, krekels, wandelende takken, kakkerlakken, bidsprinkhanen en
oorwormen.
Een slordigheid? Er zijn weinig schrijvers die zo nauwgezet werken als Monzó.
Als een beeldhouwer hakt hij alles weg uit het ruwe verhaal wat niet strikt
noodzakelijk is, totdat er een harde en gladde sculptuur overblijft, ontdaan van
lezersvriendelijke tierelantijnen en quasi-diepzinnige vaagheden. Monzó is niet het
soort schrijver dat een technische term gebruikt zonder de exacte betekenis ervan te
controleren.
Ik las het verhaal nogmaals door, op zoek naar aanwijzingen. Het liedje! De titel
van het liedje is ‘Guadalajara’, net als de titel van de verhalenbundel. Elvis Presley
heeft dit liedje vertolkt in de film ‘Fun in Acapulco’, en de scène waarin Elvis Presley
dit liedje aanheft, toegejuicht door Ursula Andress en begeleid door een
Mariachiorkest, komt voor in ‘Durant la guerra’ (Tijdens de oorlog), het een-na-laatste
verhaal van Guadalajara.
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Guadalajara is de hoofdstad van de Mexicaanse staat Jalisco, de bakermat van de
Mariachiorkesten. Op het programma van de Mariachiorkesten staat doorgaans ook
dit liedje, waarin de vrouwen van Jalisco bezongen worden: ‘La cucaracha’. De tekst
kent ontelbare varianten, maar dit is een van de bekendste refreinen:
La cucaracha, la cucaracha
Ya no puede caminar
Porque no tiene
Porque le falta
La patica principal
De kakkerlak, de kakkerlak
Kan niet meer lopen
Want hij heeft niet
Want hij mist
Zijn belangrijkste pootje

En dan is er nog het citaat uit het boek dat de dikke jongen op de bank aantreft: ‘Ik
ben verhuisd. Vroeger woonde ik in hotel Duke op een hoek van Washington Square.
Mijn familie heeft er generaties lang gewoond, en dan bedoel ik minstens twee- of
driehonderd generaties.’ Het is de eerste zin van een verhaal van Patricia Highsmith:
‘Notes from a Respectable Cockroach’. Deze fatsoenlijke kakkerlak kijkt met een
nostalgische blik terug op de gloriedagen van het hotel, toen het nog niet bevolkt
werd door junks en alcoholisten, die niets eten en dus ook geen kruimels achterlaten.
Hotel Duke bestaat echt, maar heet in werkelijkheid hotel Earle. Gasten van dit hotel
waren onder andere Ernest Hemingway, Dylan Thomas, Joan Baez, Bob Dylan,
Barbra Streisand, Bill Cosby, Bo Diddley en The Rolling Stones.
Er is een opvallende overeenkomst tussen het ondier van Kafka, de fatsoenlijke
kakkerlak van Highsmith en de dikke jongen van Monzó: ze zijn alledrie tegen de
verwachting in talige wezens. Zijn familieleden beseffen het niet, maar Gregor kan
hen gewoon verstaan. Ook de fatsoenlijke kakkerlak begrijpt ‘the going yak’ van de
hotelgasten. En de dikke jongen pakt het boek op ‘in de overtuiging dat hij er niets
van zou begrijpen, maar zodra hij er een blik op wierp, las hij zonder veel problemen.’
Van de weeromstuit verwijst de fatsoenlijke kakkerlak naar het einde van ‘Gregor’:
‘Last week I had seven [women], but how many of these have been stepped on?’
Zodra de dikke jongen de drempel van de rommelkamer overschrijdt, lijkt hij in een
ander verhaal te kruipen, waarin hij een verleden heeft als een gewone jongen die
zaalvoetbal speelt, huiswerk maakt en Diet Pepsi drinkt, en zo te zien heeft hij ook
een andere vader en moeder. De rommelkamer verwijst naar Kafka, maar de wereld
erbuiten heeft een ander referentiekader. Door veel van Monzo's verhalen schemert
zijn fascinatie
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met de Amerikaanse (sub)cultuur. Zijn populairste verhalenbundel, El perquè de tot
plegat (Het waarom van alles), doet denken aan een serie popartwerken van
Lichtenstein, waarin alle clichés van de man-vrouwverhouding worden uitvergroot
en uitgebeend. In veel van zijn verhalen heerst de surrealistische logica die we kennen
uit Amerikaanse animatiefilms. En ook de wereld buiten de rommelkamer in ‘Gregor’
doet vagelijk Amerikaans aan: een dikke teenager met acne die Diet Pepsi drinkt en
lusteloos op de bank zit te spelen met de afstandbediening van de tv, Elvis Presley
die ‘Guadalajara’ zingt, Patricia Highsmith die schrijft over een kakkerlak in een hip
hotel in New York. Een wereld die de gemiddelde Europeaan uit Amerikaanse
(B-)films kent.
En het is een van de beroemdste Science Fiction B-movies die mij te binnen schoot
bij het vertalen van ‘Gregor’: Invasion of the Body Snatchers. In deze film worden
mensen tijdens hun slaap vervangen door gevoelloze dubbelgangers, die tot wasdom
komen in reusachtige peulen, door buitenaardse body snatchers neergelegd op
onopvallende plekken in de huizen van hun slachtoffers: kelders, bijkeukens,
rommelkamers...
Ik citeer uit de Wikipedia: ‘Jack Belicec finds a body with what appear to be his
features, though it's not yet fully developed.’ Een duidelijk geval van onvolledige
gedaanteverwisseling. De onvolgroeide exemplaren in de reusachtige peulen zijn
dan ook geen larven (die immers gedurende de metamorfose drastisch van uiterlijk
veranderen), maar nimfen.
Als de dikke jongen het nimfstadium verlaat, ziet hij drie kakkerlakken aan voor
zijn familie, maar zodra hij uit de rommelkamer kruipt, blijkt hij een gevoelsarme
kopie te zijn van een zaalvoetballende tiener met puistjes, die zich in de laatste zin
van ‘Gregor’ ontpopt als een harteloze moordenaar.
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Quim Monzó
Gregor
Vertaald uit het Catalaans door Frans Oosterholt
Toen de kakkerlak op een ochtend het nimfstadium verliet, ontdekte hij dat hij in
een dikke jongen was veranderd. Hij lag op zijn rug, die verrassend zacht en onbedekt
was, en als hij zijn hoofd een beetje optilde, zag hij een bleke en bolle buik. Zijn
ledematen waren drastisch in aantal verminderd en de weinige die hij voelde (hij zou
er later vier tellen) waren pijnlijk vlezig en zo dik en zwaar dat hij ze onmogelijk
kon bewegen.
Wat was er gebeurd? De kamer kwam hem nu piepklein voor en de schimmelgeur
minder sterk dan voorheen. Er zaten haken aan de muur waar de bezem en de zwabber
aan hingen. In een hoek, twee emmers. Tegen een andere muur, een stelling met
zakken, dozen, potten, een stofzuiger, en ertegenaan, de strijkplank. Wat waren ze
klein, al die dingen die hij vroeger nauwelijks met één blik kon omvatten. Hij bewoog
zijn hoofd. Hij probeerde zich naar links te draaien maar dat gigantische lichaam
woog te veel en hij kreeg het niet voor elkaar. Hij probeerde het voor de tweede keer
en daarna nog een keer. Op het laatst was hij bekaf en moest hij uitrusten.
Vol verlangen deed hij zijn ogen weer open. Zijn familie! Hij draaide zijn hoofd
naar links en daar, op onbepaalde afstand, zag hij ze stokstijf en bang naar hem staan
kijken. Hij vond het sneu dat ze bang waren; als hij had gekund, zou hij zich
verontschuldigd hebben voor het ongemak dat hij hun bezorgde. Elke nieuwe poging
in beweging te komen om naar ze toe te gaan, pakte lachwekkend uit. Het was vooral
moeilijk om zich liggend op zijn rug voort te slepen. Zijn instinct zei hem dat het
misschien gemakkelijker was te bewegen als hij zich omdraaide totdat hij op zijn
buik lag, al wist hij niet hoe hij zich met slechts vier ledematen (en daarbij ongekend
plompe ledematen) moest verplaatsen. Gelukkig hoorde hij geen geluiden die erop
wezen dat er mensen in huis waren. De kamer had een deur en een raam. Hij hoorde
regendruppels op het zinken raamkozijn tikken. Hij twijfelde of hij eerst naar de deur
of eerst naar het raam zou gaan en hij besloot ten slotte naar het raam te gaan omdat
hij daarvandaan kon zien waar hij precies was, al wist hij niet goed wat hij eraan had
als hij kon zien waar hij precies was. Met alle kracht waartoe hij in staat was, deed
hij een poging om zich om te draaien. Kracht had hij wel, maar het was duidelijk dat
hij die niet onder controle had en dat al zijn bewegingen houterig en onsamenhangend
waren, zonder onderling verband. Zodra hij zou leren hoe hij zijn ledematen moest
gebruiken, zou hij er een stuk beter voor staan en kon hij ervandoor met de zijnen.
Ineens realiseerde hij zich dat hij dacht, en deze omstandigheid maakte dat hij zich
afvroeg of hij vroeger ook dacht. Hij zou zeggen van wel, al waren zijn vroegere
gedachten veel zwakker dan die van nu.
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Vele pogingen later slaagde hij erin zijn rechterarm over zijn romp te tillen; zo kon
hij zijn gewicht naar links overhellen en met een uiterste krachtsinspanning keerde
hij zijn lichaam, dat log neerplofte op zijn buik. Zijn familie stoof opzij; ze bleven
een eindje verderop staan, uit angst dat hij hen met nog zo'n onverwachte beweging
zou verpletteren. Hij had met hen te doen, legde zijn linkerwang op de grond en bleef
roerloos liggen. Zijn verwanten naderden zijn ogen tot op een paar millimeter. Hij
zag ze met hun voelsprieten bewegen, de kaken op elkaar geklemd in een grimas
van ontreddering. Hij was bang ze te verliezen. En als ze hem afwezen? Alsof ze
zijn gedachten gehoord had, streelde zijn moeder zijn wimpers met haar voelsprieten.
Natuurlijk, dacht hij, dat is het enige van mij wat haar bekend voorkomt. Ontroerd
(een traan rolde over zijn wang naar beneden en vormde een plas rondom de poten
van zijn zus) wilde hij de liefkozing beantwoorden, hij probeerde zijn rechterarm te
bewegen, bracht hem omhoog, en omdat hij hem niet onder controle kreeg, liet hij
hem plomp vallen, wat een paniekreactie teweegbracht bij zijn verwanten, die
bescherming zochten achter een fles wasverzachter. Zijn vader stak heel voorzichtig
zijn kop uit. Ze begrepen vast dat hij hen geen pijn wilde doen, en ze begrepen ook
dat al die gevaarlijke bewegingen het gevolg waren van zijn onvermogen om dat
monsterlijke lichaam in bedwang te krijgen. Dat werd bevestigd doordat ze weer
naar hem toe kwamen. Wat zagen ze er klein uit! Klein en (hij vond het naar om het
toe te geven) ver van hem verwijderd, alsof hun levens op het punt stonden voor
altijd uiteen te lopen. Hij had ze willen vragen om hem niet in de steek te laten, om
niet weg te gaan totdat hij met hen mee kon, maar hij wist niet hoe. Hij had hun
voelsprieten willen strelen zonder ze te verminken, maar het was evident dat zijn
bewegingen een risico meebrachten. Hij begon zich op zijn buik in de richting van
het raam te bewegen. Langzaam sleepte hij zich met behulp van zijn ledematen door
de kamer (zijn familie keek op veilige afstand toe) totdat hij aankwam bij het raam.
Maar het raam zat heel hoog en hij wist niet hoe hij ernaartoe moest klimmen. Hij
verlangde terug naar zijn oude, kleine, lenige en harde lichaam met al zijn poten,
waarmee hij zich gemakkelijk en snel had kunnen verplaatsen, en hij liet weer een
traan, ditmaal van onmacht.
De minuten verstreken en langzamerhand leerde hij zijn ledematen te bewegen,
ze te coördineren, de juiste kracht aan te wenden voor elke arm. Hij leerde zijn vingers
te bewegen en hij greep zich vast aan de vensterbank. Een half uurtje later lukte het
hem eindelijk om zijn romp omhoog te brengen. Dit leek hem een triomf. Nu zat hij
met de benen onder zich gevouwen en leunde met zijn linkerschouder tegen het stuk
muur onder het raam. Zijn familie nam hem op vanuit een hoek, met een mengeling
van bewondering en paniek. Ten slotte ging hij op zijn knieën zitten en keek uit het
raam, met zijn handen op de vensterbank om niet te vallen. Aan de andere kant van
de straat, recht tegenover hem, tekende zich een deel van een gebouw af, een heel
hoog en donker gebouw met symmetrische ramen die de monotonie van de gevel
doorbraken. Het regende nog steeds maar nu vielen er grote druppels die goed van
elkaar te onderscheiden waren en die ook afzonderlijk op de grond neerkwamen.
Met een uiterste krachtsinspanning lukte het
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hem uiteindelijk te gaan staan. Hij voelde zich vreemd en ongemakkelijk in deze
verticale stand. Het duizelde hem en hij moest tegen de muur leunen om niet te vallen.
Zijn benen verslapten en hij liet zich zachtjes zakken tot hij weer op zijn knieën zat.
Op zijn knieën kroop hij naar de deur. Die stond op een kier. Om hem open te maken,
gaf hij hem met zijn rechterarm zo'n krachtige duw (het kostte hem moeite de strikt
noodzakelijke kracht voor elke beweging te schatten) dat de deur tegen de muur
knalde en weer bijna helemaal dichtsloeg. Hij herhaalde de beweging, ditmaal minder
bruusk. Toen de deur eenmaal open bleef staan, ging hij, nog altijd op zijn knieën,
de gang op.
Zouden er ergens in huis mensen zijn? Maar nu (veronderstelde hij) zouden ze
hem geen kwaad doen: hij zag er hetzelfde uit als zij. Dat idee fascineerde hem. Hij
zou niet meer hoeven vluchten uit angst dat ze hem plattrapten! Het was het eerste
positieve aspect van deze gedaantewisseling. Er was slechts één probleem: ze zouden
met hem willen praten en hij zou niet weten hoe hij moest antwoorden. Op de gang
ging hij met behulp van beide armen weer staan. Deze keer was hij minder duizelig.
Langzaam liep hij (zijn benen konden zijn gewicht nu beter dragen) door de gang,
met elke stap soepeler. Aan het einde van de gang was een deur. Die deed hij open.
Het was de badkamer. De wc, het bidet, het bad en twee wastafels met een spiegel
erboven. Hij had zichzelf nog nooit gezien maar hij wist meteen dat hij het was,
bloot, dik en pafferig. Uit de hoogte van zijn gezicht in de spiegel leidde hij af dat
hij geen volwassene was. Was hij een kind? Een puber? Zijn naaktheid bracht hem
van zijn stuk, hij wist niet waarom want hij had zijn naaktheid nooit als storend
ervaren. Kwam het door zijn misvormde lichaam, al die kilo's vlees, en die bolle kop
vol met puistjes? Wie was hij? Wat deed hij? Hij liep door het huis, steeds stabieler.
Hij deed de kamer naast de wc open. Hij zag rolschaatsen naast het bed. En allerlei
vaantjes aan de muren. Er was ook een bureau, schriften, boeken. En een stelling
met stripboeken, een voetbal en foto's. Eén foto van hem (hij herkende zichzelf
meteen, net als in de badkamer: dik, met puistjes en gekleed als een zaalvoetballer,
in het blauw met een witte streep op elke mouw). In de kast vond hij kleren. Hij pakte
een onderbroek, een hemd, een poloshirt, een trainingsbroek, kousen, een paar
gympen. Hij kleedde zich aan.
Hij keek door het spionnetje in de voordeur van het appartement. Buiten zag hij
een overloop en nog drie voordeuren. Hij keerde terug naar de woonkamer, gleed
met zijn vinger over de ruggen van de weinige boeken op de schappen. Hij drukte
op de knop van de radio. De muziek was schreeuwerig en de tekst snapte hij niet:
colomitos inolvidables,
inolvidables como las tardes
en que la lluvia desde la loma
no nos dejaba ir a Zapooopan...

Hij drukte nog een keer op de knop. Stilte. Hij ging op de bank zitten. Hij pakte de
afstandsbediening. Hij zette de tv aan. Hij zapte van het ene naar
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het andere kanaal, hij zette de kleuren zo fel mogelijk, hij zette het geluid zo hard
mogelijk, daarna zo zacht mogelijk. Dat was makkelijk. Op de bank lag een open
boek. Hij pakte het in de overtuiging dat hij er niets van zou begrijpen, maar zodra
hij er een blik op wierp, las hij zonder veel problemen: ‘Ik ben verhuisd. Vroeger
woonde ik in hotel Duke op een hoek van Washington Square. Mijn familie heeft er
generaties lang gewoond, en dan bedoel ik minstens twee- of driehonderd generaties.’
Hij sloeg het dicht en net op het moment dat hij het teruglegde waar het had gelegen,
herinnerde hij zich dat hij het open had aangetroffen en niet dicht. Hij pakte het weer
op, en terwijl hij de bladzijde zocht waarop het open had gelegen, hoorde hij het
geluid van sleutels in het slot van de voordeur. Het waren een man en een vrouw,
die - zij wel - onmiskenbaar volwassen waren. De man zei: ‘Hallo.’ De vrouw liep
op hem af, gaf hem een kus op zijn wang, nam hem van top tot teen op en vroeg:
‘Waarom heb je je broek achterstevoren aangetrokken?’ Hij keek naar zijn
trainingsbroek. Hoe had hij moeten weten wat achterstevoren was? Hij haalde zijn
schouders op. ‘Heb je je huiswerk al af?’ vroeg de man. O nee, huiswerk! Hij stelde
zich een verleden voor (alsof hij eraan terugdacht) waarin er geen huiswerk en geen
achterstevoren broeken waren. ‘Vooruit!’ Dat was de vrouw weer. Loom stond hij
op. Voordat hij naar zijn kamer ging om zijn huiswerk te maken, liep hij de keuken
in, deed de koelkast open, nam er een blikje Diet Pepsi uit, dat hij pas na veel gepruts
open kreeg (hij was nog steeds niet erg handig) waarbij hij de helft op de vloer morste.
Voordat hij op zijn kop zou krijgen, ging hij naar de rommelkamer, en terwijl hij de
zwabber van de haak nam, zag hij drie kakkerlakken dicht tegen de muur aan, die
na een moment van verstarring probeerden te vluchten. Met een zekere weerzin zette
hij zijn rechtervoet erop en hij drukte net zo lang tot hij voelde hoe ze verpletterd
werden.
© 1996, 2000 by Joaquim Monzó
© 2000 by Quaderns Crema, S.A.U.
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Kim Andringa
De materie aarzelt
Suzanne Doppelt (Frankrijk, 1956) studeerde filosofie, gaf een paar jaar les en richtte
zich toen op de fotografie. In 2000 exposeerde ze bij Galerie Pennings in Eindhoven.
Sinds 1994 publiceerde ze een vijftiental boeken waarin fotografie en tekst - soms
van andere dichters, veelal van eigen hand - elkaar aanvullen. Vaak verraden ze haar
fascinatie voor wat zich in eerste instantie aan onze blik en ons verstand onttrekt en misschien in tweede instantie ook nog wel: de Napolitaanse populaire dodencultus
en droomduiding, Corsicaanse volksmagie (Totem, 2002)*, het fragmentarische
wereldbeeld van de presocratische filosofen (Quelque chose cloche, 2004) of de
anamorfose, een afbeelding die je alleen vanuit een bepaalde hoek of in een
spiegelende cilinder kunt bekijken (Lazy Suzie, 2009).
Ook in haar laatste boek, La plus grande aberration (2012), is de anamorfose
aanwezig, in de vorm van een verwijzing naar De Ambassadeurs, een dubbelportret
van Hans Holbein waar een nogal surrealistisch aandoende vorm op de voorgrond
van schuin opzij gezien een schedel blijkt te zijn. Centraal in La plus grande
aberration staat echter een ander schilderij, het Portret van Luca Pacioli (1495) dat
doorgaans wordt toegeschreven aan Jacopo de Barbari.** Ook dit is een dubbelportret:
in de schaduw van Pacioli staat - waarschijnlijk, want het is een schilderij vol
onzekerheden - zijn leerling, Guidobaldo de Montefeltro. Pacioli was een Franciscaner
monnik en wiskundige. Hij vertaalde de Geometria van Euclides en werkte diens
idee van de gulden snede uit in een door Leonardo da Vinci geïllustreerde
verhandeling die hij in 1509 publiceerde: Divina Proportione. De gulden snede is
in de ogen van Pacioli in die zin een goddelijke verhouding dat hij, evenals God,
irrationeel is en het menselijk verstand te boven gaat.
Eenzelfde onbevattelijkheid spreekt uit de titel van Suzanne Doppelts boek: de
aberratie is een begrip uit de sterrenkunde dat de afwijking aanduidt van de positie
van een ster (of andere lichtbron) zoals die wordt waargenomen ten opzichte van
zijn werkelijke positie. Dat verschil vloeit voort uit de draaiing van de aarde en de
eindige snelheid van het licht. Suzanne Doppelt verkent deze ruimte tussen zien en
zijn, zoals de stok in het water die tegelijk recht en krom is. Haar tekst is een aftasten
van het schilderij als zichtbare en hermetische illusie, dat zowel tijdloos is als de tijd
permanent aanwezig maakt. Een fragmentarische verkenning die wordt teruggekaatst
in de echo van de foto's.

*
**

Artikelen van Suzanne Doppelt over deze onderwerpen zijn ook te vinden op de site van het
tijdschrift Vacarme, waar ze redactielid van is: www.vacarme.org.
Een verhelderende geïllustreerde bespreking van het schilderij is te vinden op
www.ritrattopacioli.it.
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Suzanne Doppelt, u bent zowel dichter als fotografe, maar vanuit de literatuur in de
fotografie beland. Wie naar uw boeken kijkt, krijgt de indruk dat tekst en beeld elkaar
aanvullen. Toch zegt u soms, zij het niet met zoveel woorden, dat u zou willen dat u
op een dag de fotografie niet meer nodig zult hebben. Waarom?
Zo zit het niet helemaal. Ik ben begonnen vanuit de filosofie, die ik beoefend en
onderwezen heb en ben daarna, maar meer als dilettant, overgestapt op de fotografie.
Die voldeed heel snel niet meer; ik had zin, of voelde de behoefte, op de een of andere
manier tekst toe te voegen. Ik zou inderdaad zonder de fotografie willen kunnen,
maar ook weer niet altijd. Wat zich afspeelt tussen de foto en de tekst blijft me
interesseren, wat daar ontstaat aan spanning, het tijdsaspect, de weerklank, enzovoorts.
Ik hou van die confrontatie tussen twee zo verschillende tekensystemen. Afgelopen
jaar hebben meerdere opdrachten ertoe geleid dat ik teksten zonder afbeeldingen heb
geschreven, dat is me goed bevallen, het was een beetje alsof ik zonder dat andere
medium, dat contrapunt, een nieuwe ruimte verkende.
Elders hebt u gezegd dat dit boek, La plus grande aberration, geen kunstkritiek is;
maar een beschrijving is het ook niet. Hoe zou u de verhouding van deze tekst tot
het schilderij waar hij over gaat omschrijven?
Ik weet niet precies wat de aard van de verhouding is, want voor een deel heb ik die
niet in de hand, maar wat mij interesseert en stimuleert, is als ik een onderwerp kan
aangrijpen, vaak iets wetenschappelijks, of in elk geval iets dat bestudeerd is, en dat
me om deze of gene reden al lang fascineert, en dat dan op mijn eigen manier te
behandelen. Met heel veel respect, maar ook met heel veel vrijheid eromheen draaien,
associaties bedenken, die soms misleidend kunnen zijn, me op een bepaald detail
concentreren, en zo verder. De geleerde, deskundige analyse nou juist overschrijden,
een beetje onderuit halen. De dingen herordenen, ermee knutselen, ze uit elkaar halen
en weer in elkaar zetten, dat is wat ik met dit schilderij heb geprobeerd te doen, en
vooral: ze op drift laten raken.
Wat is de rol van de beelden in dit boek, wat hoopt u dat ze aan de tekst bijdragen
of voor de lezer betekenen?
Ik geef toe dat het een beetje vreemd en gedurfd is om die tamelijk abstracte, zwart-wit
afbeeldingen toe te voegen, terwijl het over een oud, kleurrijk schilderij gaat. Wat
zal ik zeggen? Misschien verwacht ik dat ze het raadsel tegelijkertijd vertroebelen
en verhelderen, dat ze nieuwe sporen uitzetten, maar die tegelijk ook uitwissen, dat
ze andere betekenisniveaus toevoegen in de absurde hoop dat daar nooit een eind
aan komt, als een grote rizomatische kaart met massa's verbindingen, of anders als
een rebus zonder oplossing.
Uit uw boeken blijkt een voorkeur voor het mysterieuze, het verborgene: de
anamorfose, de Napolitaanse lotto en de daarmee verbonden droom-
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duiding, het spiritisme, en ten slotte in La plus grande aberration de onoverkomelijke
raadselachtigheid van dat schilderij waar we bijna niets van weten, niet eens wie
het geschilderd heeft. Zou u iets meer kunnen vertellen over die interesse?
Die belangstelling gaat heel ver terug. Toen ik klein was, sloot ik me op in een
donkere kamer met lichtgevende voorwerpen, een soort kleine spookjes. Later heb
ik een scriptie geschreven, en het begin van een proefschrift dat ik nooit heb
afgemaakt, over angstverschijningen: vampiers, spoken en dibboeks.
Wat me interesseert, is hoe je op een ander niveau zou kunnen kijken. Dat heeft
niets met metafysica te maken, maar met een niveau waarop je eventueel een ander
gezicht te pakken zou kunnen krijgen, het tweede en dan ook het derde gezicht van
de dingen. Dat gezicht zien met het derde oog dat subverschijnselen waarneemt, en
het een andere kleur geven. Het is een soort paranoïde zoektochtje dat uiteindelijk
nergens op uitloopt, de reconstructie mislukt altijd, alleen de beweging doet ertoe.
Deze tekst toont en verbergt tegelijk: u vestigt de aandacht op het detail, maar
tegelijkertijd lijkt u te onderstrepen dat de waarheid, of de werkelijkheid, zich aan
het oog onttrekt. In zekere zin laat het schilderij zijn ware aard niet zien. Om bij het
thema van dit nummer van Terras te blijven: laat u het masker zien, eerder dan dat
u probeert te ontmaskeren?
Ik geloof dat ik al half en half antwoord op deze vraag heb gegeven. Natuurlijk blijft
de werkelijkheid voor ons verborgen, die hangt zo sterk af van de positie van waaruit
je hem bekijkt, en dat is ook de lering die we uit anamorfoses kunnen trekken. Er
bestaat niet zoiets als de definitieve blik, en daar komt nog bij dat alles verandert
(door niet te veranderen)! De zon is iedere dag nieuw, en we stappen nooit tweemaal
in dezelfde rivier, zoals Heraclitus zei. Zijn werk spreekt me bijzonder aan.
Ontmaskeren, dat zou zoiets betekenen als een soort waarheid ontdekken, dat
interesseert me niet zo. Onder het masker zit een ander masker, en daaronder nog
een.
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Suzanne Doppelt
De grootste aberratie
Vertaald uit het Frans door Kim Andringa
als hij naar buiten gaat kan zelfs de hond de stok tegenkomen, enkel en dubbel,
verschillend toepasbaar om naar de wereld te kijken, is het een speeltje of een optische
vezel. De natuur is er een, magisch en versteend, een bijgesneden, afgewerkte tak,
een houten Y-vormige antenne die draait en uitslaat naar boven en beneden als hij
vlakbij water komt. En als je hem daarin doopt recht van boven naar onder, en van
krom maakt het verstand hem recht, dan zie je dat in de superstroom en tegenstroom
er zich een mooie kolk omheen vormt, een ordening die de maat van alle dingen
geeft, een vreemde ervaring. Analoog aan die van de mier die hem voor een landweg
aanziet, aan die van de wandelende tak die er zelf één wordt, een stok of een fi kse
twijg, en in een diepe slaap valt, hij speelt voor dood, zijn ogen uitgedoofd, star en
weggedraaid als van een standbeeld, ontsteekt een klein lichtje in het midden van
zijn raamloze kamer. Hij zoekt naar iets en vindt iets anders, je kunt niet ontwaken
voor je ogen weer terug zijn of je vingers een stok aanraken, een vacuümbuis, en het
lucifermannetje danst een verbluffend ballet in gelijkstroom en zingt onsamenhangend
het grote gedicht van bindweefsel en gewrichten. Hij volgt de schaduwlijnen die een
fi guur op de muur tekenen als op het schoolbord, hij is de optekenaar van de magische
en versteende natuur, die hier en daar haar pen indoopt, in verf, was en boetseerklei,
een mooi speeltje, een optische supervezel
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het is de aanwezigheid die de stilte van een kamer maakt, dubbele aanwezigheid en
dubbele kamer door de geleerde tafel in tweeën gedeeld, een flink deel erboven, een
heel donkere achtergrond, en het tweede beneden onder het elektrisch oog, een
achthoekige uitwaseming rechtstreeks ontsproten aan het geheugen van luca die er
verstand van heeft. Hij lijkt daar op zijn gemak te staan, fel belicht in het kleine
privétheater, hij poseert en het resultaat is deze intieme scène, aan de tijd maar niet
aan het gezelschap onttrokken, er beweegt niets, gebeurt niets, en als je gezien moet
worden om te bestaan, dan schiet hij daarin wat tekort, een fantoombeeld dat
aanwezigheid en afwezigheid in zich draagt. Een dubbele afwezigheid gelijk aan die
van de twee gezanten, buiten beeld hun metamorfose achtendertig jaar nadien,
langgerekte zorgvuldig getooide schaduwen boven een onduidelijke plek, een goeie
grap van voren met de dood als inhoud van opzij. Het lijkt een simpele ruimtelijke
figuur of een optisch leeg hokje en toch krijgt het idee steeds vastere vorm net als
de ruimte tussen hen beiden
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hij kijkt naar beneden terwijl hij opkijkt, de onrust, de wanorde en de aantasting, de
aarde is een platte schijf of een tafel, en daarboven, omlaag kijkend, is luca in de
hemel, net als lucy, met een grote facetgeslepen diamant, want de vraag bereikt hem
door de lucht, een ongeweten verschrikking, leegte en oneindigheid maar de horizon
van elk experiment. Lang voor galileo doet hij een reeks observaties: bolvormen, die
optische illusies of wiskundige kunstgrepen, de zon, poreus als puimsteen en breed
als zijn voet, maar vooral de volle maan, een gedempte wolk vol gaten waarvan de
volle cirkel maar één nacht duurt. Gevuld met stilstaand water, het doodste wat er
is, en met vissen even futloos als hijzelf, hangt de stad van zijn buurman in de lucht
en hij daarin, stil als niets haar komt verstoren, maar als er wind is beweegt ze heel
traag, als alle lichamen loopt ze het risico te vallen, en hij met haar, plus nog de maan
en haar geleende licht
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Net als klaver of spinazie heeft luca een nachtelijk slaappatroon maar de nacht is
nog niet aangebroken, hij staat nog alert in zijn kamer waar al even rechtop zijn
buurman staat guido de oehoe met zijn schutkleur en zijn mooie keerzijde van
goudbruine veren, om hem te zien moet hij zijn hoofd draaien in tegenstelling tot
het konijn of sommige vissen. Hij kijkt in de verte, tot bijna 8 km, de grens van zijn
gezichtsveld, met zijn spookogen waar volgens euclides alle stralen aan ontspringen,
en die werelden doorsnijden - dieren doen hetzelfde, de zon, de maan en de sterren
staan in één vlak, bijna vooraan. Zijn kamer is een verbijsterende echokamer, het
theater der natuur, een bel waarin de leegte vol verschijnselen ontstaat die hij alleen
zichtbaar kan maken, die weer een andere bel bevat en die nog één, luchtof zeepbellen,
ware matroesjka's, het lijkt wel een aaneenschakeling van dromen. Buiten en binnen,
de materie aarzelt, over het groen dat beeld en geluid terugkaatst, gaat van de ene
vorm in de andere over, een plant is slechts een slapend dier.
Het is een bollamp, zwevend en glimmend als een worm, die hem aanstaart en
andersom, op de weg van zijn tafel naar de horizon, hij is in kleur, roze en kopergroen,
maar net als de vlieg ziet hij hem in zwart-wit plus een tussenkleur, die vorm waar
hij uitdrukkingsloos naar kijkt en tegelijk doorheen beweegt, een blinde vlek zoals
de mol is, maar op zijn beurt een beeld
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het betreft een levensgrote man gekleed als franciscaner monnik die wiskundige
feiten observeert met identieke vingerbewegingen en de adem uit zijn mond,
stilzwijgend, een machine tot in de kleinste onderdelen, om in de tijd te reizen, star
als een harnas, zijn lichaam afgestemd op de atmosfeer en zijn geest op de materie,
die het niet aan eigenschappen ontbreekt. Die vangt hij op en legt hij vast, een
betoverd oppervlak - met dat vollemaansgezicht, om de grote afwezige terug te laten
komen uit alexandrië, hoe wat afwezig is zijn aanwezigheid opdringt, luca studeert
graag 's nachts, hij kan meten en bouwen, daarom zal ik euclides niet vergeten, kalme
rijpheid en iets besluiteloos en droefs. Een verbazend oppervlak, het doek waar alle
stromen en tegenstromen een bijzonder mooie boomstructuur vormen, het portret
van een flegmaticus met zijn putto de oehoe, om zijn humeur te bestrijden vermaakt
hij zich met magische vierkanten, een eigenaardige denksport, of eet hij waterkers
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het betreft een levensgrote jongeman wiens blik naar buiten afdwaalt, een ander
tegemoet, een beeld dat zijn dubbelganger is, maar niet helemaal: jacopo zou daar
een spiegel geplaatst hebben want daarmee kan hij zichzelf moeiteloos reproduceren
en de hemel en alles wat zich daarin bevindt, een fraai zelfportret bij schemerlicht.
Of de schilder als nachtvogel, bubo bubo met de scherpe blik maar wiens
onverstoorbare ogen volkomen bewegingloos blijven en die heel discreet waakt over
zijn hooggelegen stad. Ze geven je een gezicht en je bedenkt een ander, een nieuw
aanschijn, en profil of driekwart, zo kijkt guido naar hem, met zware schaduwen
voor de angst en sterk licht voor de verbazing. Ofwel, alsof het geluidloos van de
maan is komen vallen, het onverschillige gezicht van de voorganger voor wie niets
nieuw is, de cirkels en zelfs de geringste driehoek niet, en al helemaal niet dat vreemde
gouden geheim, gewoon een illusie van de geest die het verband legt, want iedereen
aarzelt, de plant, de ezel, het doek, de tafel
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de koe ziet de sterren en stelt ze gelijk aan nul, luca is even bestendig als zij, hij is
een kijkmachine, zijn hoofd in de capuchon lijkt leeg, eerder een masker, dat van
het gezicht dat in alexandrië bleef - dit is totale vervreemding, een lichte schaduw
die rust op vijf vingers en het uiteinde van zijn stok, een heel bijzondere fluit die alle
tonen verzamelt maar er niet een voortbrengt. Als zijn gezichtsvermogen scherper
was, zou hij het geheel zien bewegen, zijn gezicht in eindeloze herhaling getekend
draaiend als een langspeelplaat, de lucht in zijn kamer nu eens op de ene dan weer
op de andere manier vernieuwen, maar hij kijkt alleen naar de achterkant van de
dingen, ervaart sprakeloos de duizelingen, en het zijn de bomen, de dieren en de
materie die naar hem kijken. Vooral de materie van die luchtige bel, die bolle spiegel
die iets ronds inbrengt en die het doek maakt waarop de gedachte al verschijnt voor
hij begint te denken, en die hem een zo sterk gekrompen stuk van de wereld
terugkaatst, met daarbij nog het beeld van zijn buurman, guido, dat hij niet kan kijken
op straffe van blindheid
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Laurens Ham
Een zwart masker dat stilte droomt
Over Kamau Brathwaites Masks
Kamau Brathwaite (1930) behoort, met zijn generatiegenoten V.S. Naipaul en Derek
Walcott, tot de belangrijkste twintigste-eeuwse Caraïbische auteurs. Maar zijn werk
is, anders dan dat van Nobelprijswinnaars Naipaul en Walcott, nauwelijks in het
Nederlands vertaald. Alleen bij Poetry International was tweemaal (in 1975 en 1999)
aandacht voor zijn poëzie. Voor Terras vertaalt Robert Dorsman nu een aantal
fragmenten uit een van zijn vroege bundels, Masks (1968): twee delen uit het lange
‘De nieuwe schepen’ en het gedicht ‘Korabra’.
Lawson Edward Brathwaite - sinds 1971 gebruikt hij de Keniaanse voornaam
Kamau - werd geboren op het Antilliaanse eiland Barbados. In 1949 reisde hij na
het winnen van een studiebeurs naar Engeland, waar hij Engels en geschiedenis
studeerde aan Cambridge University. In de loop van de decennia zou hij zich tot een
belangrijk wetenschapper ontwikkelen op het gebied van Caraïbische literatuur,
cultuur en geschiedenis. Hij is tegenwoordig hoogleraar vergelijkende
literatuurwetenschap aan New York University in de VS.
Een verblijf in Ghana tussen 1955 en 1961 zou diepgaande invloed hebben op zijn
werk, met name op zijn poëzie. In zijn vroegste dichtbundels (Rights of passage,
1967; Masks en Islands, 1969; samen heruitgegeven als The Arrivants) verwijst hij
bijvoorbeeld herhaaldelijk naar Afrikaanse drums. De ritmische patronen uit de
Afrikaanse muziek vormen een structurerend onderdeel van het werk. In Brathwaites
gedichten uit Masks staan er vaak zo weinig woorden op de regel dat de gedichten
uitgerekt lijken. Anders dan hun vorm doet vermoeden bestaan de gedichten uit lange
zinnen vol komma's en met herhalende patronen. Beeldrijk legt Brathwaite de
verbinding tussen de Caraïben en het Afrikaanse ‘moederland’ - de diepe wonden
die de slavernij zowel in Afrika als in West-Indië geslagen heeft, worden zichtbaar
gemaakt.
Tegelijkertijd toont hij hoe de ontwrichtende ervaring van de diaspora ook een
geweldige creativiteit heeft losgemaakt. Alle door Engeland gekoloniseerde landen
ontwikkelden immers een eigen variant van de taal van de kolonisator. Brathwaites
poëzie incorporeert geeft aan niet-Engelse elementen een nadrukkelijke plaats in zijn
poëzie. Hij spreekt nadrukkelijk over het gebruik van ‘nation language’ in plaats van
over het gebruik van het negatief geladen woord ‘dialect’. Sinds enkele jaren
(her)schrijft hij zijn gedichten bovendien in wat hij Sycorax Video Style noemt, een
variant op het Engels die niet alleen slang en elementen van nation language toelaat,
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maar ook experimenten met de typografie toepast. De openingsregels van de bundel
X/Self (1987) herschreef hij in 2001 als volgt:
the conqueror my fathers wife x/wife will hang her head con
fuse if she was here to see her son
so fopped & peacock'd for a circumstance for which he is incom
-potent

De hier vertaalde gedichten zien er ‘traditioneler’ uit, maar dankzij een combinatie
van een Caraïbische, een Afrikaanse en een meer westerse (beeld) taal bieden ze
evengoed een rijke en spannende leeservaring. Daarbij confronteren ze de lezer ook
met aangrijpende beelden die de ervaring van het zwart-zijn proberen uit te drukken,
zoals in de opening van ‘Korabra’: ‘maak me een zwart / masker dat stilte / droomt,
// geen licht weerkaatst, / geen geveinsde lach lacht, / niet mijn broeders // taal hoort.’
Het masker lijkt hier de herinnering aan de Afrikaanse rituelen levend te willen
houden, en tegelijk een verwijzing te zijn naar de identiteitscrisis waarvoor de
Caraïbische slaven en hun nakomelingen zich zien gesteld.
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Kamau Brathwaite
Gedichten
Vertaald uit het Engels door Robert Dorsman
De nieuwe schepen
I
Het was heet in Takoradi*.
Groen worstelde zich door rood
toen we landden.
Laterietlaantjes verdwenen
in stof
in stilte.
Moeders dromden samen met stoffen,
fleurig en lachend;
witte tanden
strelende stemmen als kiezels
voortbewogen door de zee van hun taal.
Akwaaba lachten ze
wat welkom betekent
akwaaba riepen ze
aye kooo*
veel heb je gelopen
gereisd
welkom
jij die bent teruggekomen als een vreemdeling
na driehonderd jaar
welkom
hier is een kruk voor
je; neem plaats; weet
je het nog?
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hier is water
tast toe
was je handen
wil je wat
eten?
hier is pisang
hier palmolie:
rood, maakt vlekken op je vingers;
goed tegen de hitte,
tegen het zweten.
weet
je het nog?

III
En pas op
riep Akyere
vertrouw vreemdelingen niet.
In hun waterige ogen
zie ik gevaren.
Als haken
is hun lach,
op de loer liggende gevangenschap;
de dreiging
van hun starende blikken
is als een droog strand
van de pijn van het zand,
verblekende beenderen
van wanhoop,
je levensangst.
Vertrouw niet op
vreemdelingen
ruik het gevaar:
tot cassave gekookte
huid die de
wind brengt;
hun zonde
strekt zich uit als
rook, verdwijnt in de witte
wind, maar blijft,
blijft om onze waarheid
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te bevlekken met zijn
stank; en wanneer
de nacht komt,
wanneer de nacht
komt, die de keel van mijn ogen
smoort, wordt het vuur
doordrenkt in fantomen
van angst:
sasabonsam*
van duisternis
waar zelfs de diepste trommel trilt.
Pas dus op
riep Akyere
pas voor heldere
ogen, de schepen
vlak bij, de
uitgeworpen touwen,
zoete vrachten
van beloften
pas op voor de gedirigeerde
lach, de rots van
hun tand,
de witte
vadems.
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Korabra
Maak dus voor mijn verminkte
gezicht, uitgeholde ogen
niet-trommelend hart,
maak me een zwart
masker dat stilte
droomt,
geen licht weerkaatst,
geen geveinsde lach lacht,
niet mijn broeders
taal hoort.
Laat me zonder
mijn moeders
bloed, mijn vaders
heilige kra*, paden
bereizen waar
de nieuwe doden
niet kunnen weten dat
er slechte tijden waren,
maar waar de oren van
de dauw zich voorbereiden
op mijn komst.
Terug
door Elmina,
wit granieten steen
dat het zonlicht bespiedt, de kerker wordt ontgrendeld. Ik hoor
de zwepen van de slavendrijvers,
zie de tranen
van mijn dochters;
over het glas
van hun verpletterd
geroep, voeten
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bloedend, ik loop
door het geroezemoes
van de markt,
vliegen klonteren
samen rond
ingewanden en snuisterijen.
Lage stemmen mompelen
als rook; de kenkey*potten, de kalebasflessen gebroken;
Asafoakye* dansen,
klei gesmeerd
over angst, rond
hun oksels; de nek van
de witte haan bevuild
door het offer,
het leven gekronkeld in
boosheid. Nu het
dorp is verdwenen
bezwijkt het kasteel in wolken.
Hier nu zijn de
bosjes; luipaarden hoesten
stof, slangen slepen
roestige spoelen
van de weg;
heel Akuapim*
roept.
Hier Nyames*
boom gebogen,
vallend voor het
kruis van de Nazarener.
Klokken brachten
de gong-gong tot zwijgen;
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mijn bespatte
gewaad wapperde
in zijn geluid.
Mijn uiteengedreven
clan, jongste
bloedverwanten,
de treurzang van hun koorts
in hun wonden,
rustte hier;
strompelde toen verder
naar hun kerker.
Nu groeit er cacao;
Koforidua* rustig;
geiten dutten op de rijweg; doden de jaren
met hun kauwende onpersoonlijke starende blikken.

Eindnoten:
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Takoradi: kustplaats in West-Ghana
aye kooo: goed gereisd
Sasabonsam: woudvampier
kra: ziel
kenkey: gemalen maïsmeel
Asafoakye: voormannen
Akuapim: regio in Oost-Ghana
Nyame: god, de schepper
Koforidua: hoofdstad van de oostelijke Ghanese regio
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David Sneek
De laatste ontmaskering
Het is een elegante aarzeling. In de catacomben onder de Opéra Garnier in Parijs
besluipt zangeres Christine van achter de man die haar mee naar beneden sleurde,
om hem zijn masker af te rukken. Voor ze overgaat tot wat waarschijnlijk de
beroemdste ontmaskering is uit de filmgeschiedenis, wordt ze even door angst of
ontzag gegrepen. Een opname die door het gebruik van slow motion eindeloos lijkt
te duren. Dan wint de nieuwsgierigheid het weer en strekt ze haar armen opnieuw
naar het masker uit.
In dat mooie moment van twijfel uit de zwijgende verfilming van The Phantom
of the Opera die Rupert Julian in 1925 maakte, kan ook iets van de ambivalentie
worden teruggevonden die de cinema vrijwel van het begin af aan ten opzichte van
het masker heeft gehad.
Om te beginnen roept het masker een verlangen op dat onweerstaanbaar is voor
toeschouwers die altijd op nieuwe onthullingen wachten. Filmkijkers zijn voyeurs.
In een donkere omgeving kunnen ze zich zelf onbespied wanen, en daarom
onbeschaamd - met de nieuwsgierigheid van Christine - staren naar alles wat op het
doek wordt geprojecteerd. Het masker cultiveert die nieuwsgierigheid steeds opnieuw.
Tegelijk is het wantrouwen tegenover zo'n theatraal middel nooit ver weg. Het
gebruik ervan is snel te kunstmatig voor een medium dat vóór alles realistisch wil
zijn.
Voor veel van de vroege cinefielen was het de taak van film de wereld op een
zuiverdere manier te tonen dan andere kunstvormen konden; de camera moest het
leven rechtstreeks vangen, zonder kunstgrepen en overdreven dramatiek. Maskers
konden bij hen daarom slechts negatieve connotaties oproepen. Béla Balász, wiens
boek Der sichtbare Mensch uit 1924 het beginpunt voor vrijwel alle latere filmtheorie
zou vormen, zei dat in de stille film de dingen voor het eerst hun masker afwierpen.
André Bazin schreef in zijn boek over de regisseur JeanRenoir dat hij het gevoel had
in een tijdperk van maskers en make-up te leven, waarvoor Renoirs films een antidote
waren. Later zou François Truffaut in het invloedrijke essay ‘Un certain tendance
du cinéma français’, waarin hij afrekende met de filmcultuur van zijn tijd en de weg
bereidde voor de nouvelle vague, spreken van een ‘démasqué’ van de oude vormen.
Toch wisten filmmakers al tenminste sinds filmpionier Louis Feuillade, die in
1913 en 1914 een lange serie matineevermaak regisseerde over de gemaskerde
meesterdief Fantômas en zijn eindeloze reeks vermommingen, dat een masker niet
alleen veel verbergt, maar ook associaties en ideeën kan genereren. Daarin is weinig
veranderd. ‘No-one cared who I was until I put on the mask’, zijn de woorden
waarmee Bane, de tegenstander van Batman, zichzelf bijna honderd jaar later
introduceert in het begin van The Dark Knight Rises van Christopher Nolan uit 2012.
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Hij heeft gelijk. Superhelden en hun monsterlijke tegenhangers kunnen alleen door
hun gedaanteverwisselingen hun individuele achtergronden ontstijgen om abstracte
grootheden te worden - dat is de manier waarop filmers het masker nog altijd het
liefst inzetten.
Batman en Spiderman: ongemaskerd zouden ze niet meer dan wrekers zijn, op
zoek naar degenen die hun leven ontwrichtten, gemaskerd kunnen de stripfiguren
symbool van recht en rechtvaardigheid worden. Hannibal Lecter: zolang het gezicht
van de seriemoordenaar in Silence of the Lambs van Jonathan Demme uit 1991
verborgen blijft achter een constructie van leer en metaal is hij angstaanjagend. Welk
onheil zal er losbarsten als hij daaruit eenmaal is bevrijd? Het bijna gemoedelijke
personage dat hij in de latere Hannibal-films ongemaskerd blijkt te zijn haalt het niet
bij die verwachtingen. Leatherface en Jason Voorhees: de gestoorde moordenaars
uit The Texas Chain Saw Massacre en de Friday the 13th-films verbergen hun
gezichten achter een uitdrukkingsloos masker, dat hen van alle particulariteit berooft
en tot archetypes van wreedheid en woede maakt, alsof het freudiaanse id vlees en
bloed is geworden.
Op een andere manier worden abstracte ideeën opgeroepen wanneer meerdere
personen zich achter een identiek gezicht verbergen. Hoe dat werkt liet V for Vendetta
uit 2005 van James McTeigue zien, op een manier die het medium zelfs geheel
ontsteeg. In de sciencefictionfilm over een totalitaire toekomststaat verschuilt een
revolutionaire eenling zich achter de beeltenis van de zeventiende-eeuwse katholieke
rebel Guy Fawkes. Eerst is hij daarin alleen, maar geleidelijk ontwikkelt hij zich tot
de voorhoede van een gemaskerde massa-opstand. Het Fawkes-masker werd
vervolgens ook buiten de film een protestsymbool, doordat de leden van de
hackersgroep Anonymous zich het toe-eigenden. Daarop dook het op tijdens de
manifestaties van de Occupy-beweging, waar ook Wikileaks-voorman Julian Assange
als Guy Fawkes verscheen. Zo kon de impressie ontstaan dat, met de historische
Fawkes en diens imitator in de film als startpunt, al die verschillende protestgroepen
versmelten tot één grotere beweging die verzet of rechtvaardigheid belichaamt - al
wordt dat effect enigszins gecompliceerd omdat de rechten op het masker het
eigendom zijn van de producent van V for Vendetta, de multinational Time Warner,
die aan elk verkocht exemplaar blijft verdienen.
De anonimiteit kan een gemaskerde ook tot een zinnebeeld van decadentie, plezier
of genot maken; tijdens maskerades of het carnaval is er geen reden meer gehinderd
te worden door schaamte of schuldgevoelens. De vermaarde B-filmer Roger Corman
gebruikte in 1964 een kleurrijke maskerade om in The Masque of the Red Death, één
van zijn vele Edgar Allen Poe-verfilmingen, een sfeer van hedonistisch verderf op
te roepen. Stanley Kubrick deed het in 1999 nog beter met de gemaskerde seksscènes
in zijn laatste film Eyes Wide Shut.
Een door Tom Cruise gespeelde dokter zwerft een nacht lang door New York, op
zoek naar de complete seksuele voldoening waarvan hij gelooft dat anderen die
kunnen bezitten maar die hemzelf altijd lijkt te zijn ontsnapt. Hoewel hij overal
nieuwe prikkels en fantasieën op zijn weg vindt,
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schiet alles tekort. Tot hij binnen weet te dringen in een afgelegen landhuis waar
door de rijke elite van de stad een gechoreografeerde orgie is georganiseerd. Iedereen
lijkt er zijn dromen waarheid te kunnen laten worden, overal kan de eveneens
gemaskerde Cruise naar naakt copulerende lichamen staren. Alleen de gezichten
blijven verborgen en dat is wat de enscenering van het genot compleet maakt: de
gestileerde Venetiaanse maskers geven de orgiedeelnemers het uiterlijk van
mythologische wezens.
Maar de illusie dat achter het masker een zuivere abstractie, een platonisch idee
schuilgaat - of het nu de rechtvaardigheid of de wreedheid is, verzet of genot - de
illusie ook dat zulke dingen in die zuivere vorm bestaan, duurt slechts zo lang het
masker niet wordt afgenomen. Dat maakt de ontmaskering tot een daad van
anti-idealisme, wat Max Ophuls in 1952 op schitterende wijze uitwerkte in Le masque,
het middendeel van Le plaisir, een verfilming van drie novelles van Guy de
Maupassant.
Tijdens een gekostumeerd bal dat elk jaar in een negentiende-eeuws Frans stadje
wordt georganiseerd trekt één danser steeds opnieuw de aandacht. Hij vliegt over de
dansvloer, nodigt alle vrouwen ten dans, jong, onuitputtelijk, met een oncontroleerbare
energie - tot hij opeens bewusteloos neervalt. Wanneer hij in een achterkamer door
een arts wordt onderzocht blijkt hij geheel ingebonden te zijn door een corset en
masker die slechts verwijderd kunnen worden door ze kapot te maken. Dan toont de
tomeloze energie haar ware gezicht: een zwakkeoude man die één dag per jaar de
leugen van puur jeugdig plezier wil proberen te herleven. Uitgeput en vernederd
wordt hij bij zijn even bejaarde echtgenote afgeleverd.
Hoe ontmaskeringen nog verder konden gaan liet Georges Franju zien, de Franse
regisseur die meer dan wie dan ook van maskers een specialiteit maakte.
In zijn laatste film Nuits rouges uit 1973 zijn maskers in vrijwel elke opname
aanwezig. Een mysterieuze crimineel die zich voortdurend transformeert, al gaat zijn
voorkeur uit naar een simpel rood gezichtsmasker. Zijn bende, waarvan de leden hun
gezichten verbergen achter zwart leer of wit plastic. Hun tegenstanders, een geheime
organisatie van kruisridders met middeleeuwse helmen. Allemaal lijken ze afkomstig
uit ouderwetse avonturenfilms. Nuits rouges was dan ook geïnspireerd op de
Fantômas-reeks van Feuillade, van wie Franju eerderin 1963 al de serial Judex
opnieuw verfilmde, over een wreker die zich wanneer hij misdadigers doodt eerst
uitdost met een roofvogelkop.
Wonderbaarlijk mooi is het gemaskerde bal dat door Judex wordt bezocht, waar
ook een aantal andere gasten vogelvermommingen hebben gekozen, en de
verschillende vogelsoorten beladen blikken lijken uit te wisselen.
Maar zijn meesterwerk maakte Franju al eerder, in 1959, met Les yeux sans visage,
over een vooraanstaand chirurg die een auto-ongeluk veroorzaakte waarbij het gezicht
van zijn dochter werd verwoest. Om de schade ongedaan te maken experimenteert
hij met plastische chirurgie en ontvoert jonge vrouwen met het doel hun schoonheid
te transplanteren.
In Les yeux sans visage zijn maskers in een grote variëteit van vormen
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te zien. Het minst vreemd en tegelijk het wreedst zijn de operatiemaskers die de
dokter en zijn assistente dragen wanneer zij hun slachtoffers van hun gezicht beroven;
in de close-ups van hun ogen lijken ze zich ervan bewust hoe gruwelijk hun werk is.
Het meest tragisch is het in verband gewikkelde hoofd van het meisje waarvan het
gelaat is gestolen en dat verbijsterd door de woning van de chirurgronddwaalt. Het
blanco masker van waarachter de dochter van de chirurg staart naar haar vader en
zijn gevangenen is unheimlich. Het vreemdste masker van allemaal is echter een
gewoon gezicht - het gezicht na de transplantatie. De dochter lijkt dan in alles een
normale jonge vrouw, alleen is haar blik voortdurend verbaasd en beweegt ze zich
met de houterigheid van een pop - alsof ze nog niet helemaal aan haar nieuwe uiterlijk
gewend is.
Een acteur zijn eigen masker laten spelen: het is een idee dat door filmmakers
vaker met goede resultaten is ingezet. In The Face Behind the Mask uit 1941 van
Robert Florey speelde Peter Lorre een man die door brandwonden onherkenbaar
werd, maar een gezichtsmasker kreeg dat van hem een onwerkelijke versie van
zichzelf maakte. De Japanse regisseur Hiroshi Teshigahara gebruikte in 1966
eenzelfde idee in Tanin no kao - Engelse titel: Face of Another - over een man die
na een industrieel ongeluk een nieuw uiterlijk krijgt en zo zijn eigen leven als een
vreemde kan bestuderen en zijn echtgenote opnieuw kan leren kennen. In de actiefilm
Face/Off uit 1997 van John Woo nam een politieman om in de onderwereld te
infiltreren de gedaante van een misdadiger aan, die op zijn beurt het uiterlijk van de
agent overnam.
Het effect van al deze metamorfoses blijkt steeds vergelijkbaar. Hoe gekunsteld
de plotwendingen ook aandoen, het kost eigenlijk nauwelijks moeite de transformatie
te accepteren en achter het ene gezicht een geheel andere persoonlijkheid te vinden.
Het is alsof we altijd alnaar het gezicht keken alsof het niet meer dan een masker
was - het eerste masker, of misschien het laatste masker.
Als het gezicht het laatste masker is, dan was Franju de regisseur die de laatste
ontmaskering durfde te verfilmen. Les yeux sans visage veroorzaakte bij uitbreng
een schandaal om de voor de jaren vijftig ongekende horrorscènes, waarin niet alleen
maskers worden verwijderd, maar ook de gezichten achter de maskers kapot gaan,
infecteren, weggesneden worden.
Franju begreep dat een verhaal met een ontmaskering nog niet ten einde was en
speelde een boosaardig spel met het verlangen dat zijn publiek had naar verdere
onthullingen. Op een ontmaskering moet een volgende ontmaskering volgen. Een
filmkijker wil altijd meer zien. De scène in de zwijgende The Phantom of the Opera
waarin de jonge diva Christine het masker van het spook verwijderde, was volgens
dezelfde principes geconstrueerd. Het mismaakte gezicht van het fantoom - gespeeld
door Lon Chaney die zelf ook de verbluffende make-up verzorgde - is even
geheimzinnig als het masker waarachter het schuilging. Het is een masker achter het
masker.
Uiteindelijk voert Les yeux sans visage de logica van de ontmaskering door tot er
niets meer is om te ontmaskeren. Franju toont - heel eventjes,
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onscherp, duister, maar toch - het kapotte vlees dat het laatste restant is van het
gezicht van de verminkte meisje. Er is niets over dan twee ogen die in de camera
staren. Daar suggereert de film opeens een nieuwe reden voor de fascinatie die
filmliefhebbers met maskers voelen. Ogen zonder gezicht - zouden filmcamera's niet
ook zo beschreven kunnen worden? Of de mensen die vanuit het donker naar het
filmdoek kijken? Misschien is het masker uiteindelijk ook een soort spiegel.
***
Het Latijnse woord ‘persona’ betekende oorspronkelijk toneelmasker. Het verwees
vervolgens ook naar de acteurs die het droegen en de personages die ze uitbeeldden.
De Zweedse filmmaker Ingmar Bergman nam het woord in 1966 als titel voor een
van zijn meesterwerken - een filmdie in Nederland en België als Maskers werd
uitgebracht.
Maskers zijn in Persona weliswaar niet te zien, er wordt ook niet over gesproken.
Toch biedt de film een boeiend perspectief op filmmaskers: het idee van het masker
is aanwezig in elke scène van de film, die steeds opnieuw de vraag wil opwerpen
wat vals is en wat echt. Hoofdpersoon is een toneelspeelster, een rol van Liv Ullmann,
die op een avond tijdens een voorstelling ophoudt met acteren en ook verder weigert
nog langer te spreken. Samen met een verpleegster, gespeeld door Bibi Andersson,
wordt ze naar een vakantiehuisje gestuurd, waar een ongebruikelijke relatie ontstaat.
De twee vrouwen schijnen soms te versmelten, terwijl op andere momenten de indruk
ontstaat dat ze altijd al dezelfde persoon waren.
De maskers die de actrice afwerpt zijn in eerste instantie de rollen die ze weigert
te spelen - zowel binnen als buiten het theater. Tegelijk is het in Persona ook de
regisseur die zichzelf wil ontmaskeren. Het drama is een reflectie van Bergman op
het filmmaken zelf. Gemaakt in een periode dat hij zijn stijl meer en meer zuiverde,
zijn dialogen steeds verder terugbracht en zich in zijn regie zo beperkte dat er ten
slotte weinig meer overbleef dan handen en gezichten. En dan vooral: het gezicht
van de zwijgende actrice. Een gezicht dat vrijwel nooit reageert, niet bevestigt dat
is gehoord wat tegen haar werd gezegd, niet lacht. Regelmatig zo ondoorgrondelijk
dat de conclusie wel haast moet zijn: alle mysteries, alle problemen, alle dramatische
ontwikkelingen van het masker zijn ook in het naakte gezicht terug te vinden.
Een terugkerende opname in Persona toont een jongetje dat kijkt naar een scherm
waarop groot de twee vrouwengezichten worden geprojecteerd. Hij strekt zijn hand
uit naar het filmbeeld, alsof hij hoopt een masker te verwijderen. Het blijft
onbereikbaar.
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Suzanne van Geuns
Hardop dromen
Inleiding bij David Albahari's ‘De basiliek in Lyon’
In het openingsverhaal van David Albahari's Learning Cyrillic komt de hoofdpersoon,
zittend voor een Canadese supermarkt, op het idee om in zijn eigen taal, het Servisch,
te gaan spreken, om daarmee een kind weg te jagen: ‘Maybe she'd think, I thought,
that I am a fool, an innocent fool who only existed as far as language allowed.’
De hoofdpersonen in Albahari's verhalen denken veel na over wat anderen denken.
Ze vragen weinig, maar hebben het gedachteleven van de ander telkens al geprobeerd
te verkennen. Het veelal introspectieve karakter van de personages levert een
mysterieuze wereld op, waarin weinig hardop gesproken wordt en het gezegde vaak
raadselachtig aandoet. Albahari's verhalen vragen om terugbladeren, om terug te
zoeken wat er nu wel en wat er nu niet uitgesproken is. Zijn personages zijn dromerig,
zwijgzaam en lijken alleen te bestaan wanneer iemand het woord tot hen richt.
David Albahari werd geboren in Servië, in 1948. Hij is een gerenommeerd vertaler
van Engelse teksten en woont sinds 1994 in Calgary, Canada. Hij schrijft novellen,
waaronder Götz en Meyer (2002) en Moederland (2003), en korte verhalen. In 2012
las hij op ‘De lange avond van het korte verhaal’ in Amsterdam zijn bijdrage aan de
bundel Naar de stad voor. Reina Dokter vertaalde voor Terras zijn verhaal ‘De
basiliek in Lyon’.
In Albahari's verhalen spelen taalverschillen vaak een rol: personages spreken
langs elkaar heen, verstaan elkaar niet of hebben alleen een stem in de gedachten
van een ander. De Servische roots van Albahari keren met grote regelmaat terug in
zijn verhalen. Ook in ‘De basiliek in Lyon’ wordt gerefereerd aan de Balkan, hoewel
het hoofdpersonage weinig lijkt te weten van de staten in dit gebied. Zij verstaat geen
Servisch. Het maakt de Servisch sprekende jongen tegenover haar een raadsel.
De auteur beschouwt zichzelf als een postmodern schrijver, maar zegt ook niet
meer gefragmenteerd te willen schrijven. Hoewel zijn verhalen bedrieglijk eenvoudig
van structuur zijn, worden ze bij elke herlezing moeilijker doordringbaar. Zijn teksten
zijn haarscherp gecomponeerd: personages zeggen geen woord te veel, de
beschrijvingen zijn kort en helder, al het gebeurde is vol van een niet altijd expliciet
gemaakte betekenis en relevantie.
‘De basiliek in Lyon’ presenteert zich vanaf het eerste begin nadrukkelijk als
verhaal: de tekst zet in de eerste regels haar eigen structuur uiteen. ‘Het verhaal
bestaat uit tien delen van ongelijke lengte. [...] één segment verloopt in bijna
volmaakte stilte; alle segmenten zijn een vrucht van de
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verbeelding.’ Nadat het verhaal op deze manier als personage ten tonele is gevoerd,
blijkt Albahari's meesterschap: de truc van de goochelaar is zichtbaar gemaakt, maar
de lezer tuint er toch met open ogen in.
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David Albahari
De basiliek in Lyon
Vertaald uit het Servisch door Reina Dokter
1.
Dit verhaal begint in Lyon, maar het kan waar dan ook eindigen. Er komen vier
mannen, twee politieagenten, vijf vrouwen, twee fototoestellen, een fiets (die je niet
ziet) en een oude voetbal in voor. Het verhaal bestaat uit tien delen van ongelijke
lengte. Het grootste deel van het verhaal, dat meer dan één segment omvat, speelt
zich af vóór de basiliek; het kortste segment speelt zich af op een van de pleinen van
Lyon; één segment verloopt in bijna volmaakte stilte; alle segmenten zijn een vrucht
van de verbeelding. Op een gegeven moment, nog voordat ze begon, bevond het
verhaal zich aan de rand van de stad. Ze stond daar enige tijd, totdat het begon te
regenen. Ze veegde de druppels die langs haar gezicht stroomden af en stak haar
duim op. In de auto die stopte zaten twee vrouwen. Ze kauwden allebei kauwgom.
‘Je kunt achterin gaan zitten,’ zei de vrouw die niet reed, ‘of hier tussen ons in, wat
je wilt.’ Ze haalde haar schouders op en blies een bel van haar kauwgom. Het verhaal
bedacht dat ze op de achterbank verdrietig en alleen zou zijn en kroop tussen de twee
vrouwen in. De vrouw die niet reed sloeg het portier dicht en de auto trok op. ‘Waar
gaan jullie heen?’ vroeg het verhaal. ‘Waar dan ook,’ zei de vrouw die reed. Goed,
dacht het verhaal, ik ben in Lyon begonnen, maar ik kan waar dan ook eindigen. Ze
lachte eerst naar de ene, toen naar de andere vrouw, deed haar ogen dicht en viel in
slaap.

2.
Ze droomde dat er mieren over haar heen liepen, maar toen ze haar ogen opendeed,
zag ze dat het de vingers waren van de vrouw die niet reed. Die had haar blouse
losgeknoopt en raakte met de vingertoppen haar huid aan. Het meisje duwde vol
walging de hand van de vrouw weg en begon haar blouse dicht te knopen.
‘Wat is er?’ zei de vrouw, ‘ik wilde alleen maar zien wat voor huid je hebt. Je hebt
een mooie huid,’ vervolgde ze, ‘maar dat weet je zelf vast ook.’
Het meisje zei niets. Ze ging verder met het dichtknopen van haar blouse en propte
die toen in haar spijkerbroek. Goed dat ik geen rok heb aangetrokken, dacht ze. Die
ochtend had ze er bijna twee uur mee verdaan om te kiezen tussen een rok en een
spijkerbroek, en hoewel ze daarom toen boos op zichzelf was geweest, was ze nu
blij. Ze keek om, om te controleren of haar rugzak nog op de achterbank lag: hij lag
er, misschien een beetje opzij geduwd, maar naar het zich liet aanzien had er niemand
aan het hangslot gezeten. Toen pas keek het meisje door de voorruit en zag dat het
buiten niet bewolkt was, zoals ze had gedacht toen ze wakker werd, maar dat de
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nacht was gevallen. De koplampen verlichtten de weg, maar als het meisje naar links
en naar rechts keek, zag ze helemaal geen lichtjes. Wie weet hoe ver ze al van Lyon
waren, dacht ze en ze waarschuwde zichzelf dat ze niet tegen hen mocht zeggen dat
ze moesten stoppen. Toen hoorde ze zichzelf zeggen: ‘Stop, ik wil eruit!’
De vrouw die niet reed begon te janken.
‘In godsnaam,’ schreeuwde de andere vrouw, ‘wil je je stilhouden?’
De vrouw die niet reed hield zich inderdaad stil, hoewel ze af en toe beledigd
snufte.
De vrouw die reed keek het meisje aan: ‘En jij, wat wil jij?’
‘Ik wil eruit,’ zei het meisje.
‘Hier?’ zei de vrouw die reed, ‘ben je er zeker van?’
‘Ja,’ antwoordde het meisje. In feite was ze nog nooit ergens zo onzeker van
geweest.
De vrouw trapte op de rem. ‘Ik ben niet van plan om terug te komen om je op te
halen,’ zei ze tegen het meisje, ‘is dat duidelijk?’
‘Ja,’ zei het meisje. Ze draaide zich om en reikte naar haar rugzak.
De vrouw die reed raakte haar arm aan. ‘De rugzak blijft hier,’ zei ze.
Het meisje kon haar oren niet geloven. ‘Hoe bedoel je, die blijft hier? Maar al mijn
spullen zitten erin.’
‘Daarom juist,’ zei de vrouw.
De vrouw die niet reed begon toen opnieuw te janken. Ze jankte harder dan daarnet,
en met iedere inademing werd het gejank nog harder.
‘Oké,’ riep de andere vrouw, ‘oké, laat ze die verdomde rugzak meenemen, wat
kan het mij ook schelen!’
Het meisje trok de rugzak met moeite over de leuning van de bank. Ze wachtte
tot de vrouw die niet reed uit de auto was gestapt en kroop er toen achter haar aan
uit. ‘Dank je,’ zei ze tegen haar en stak haar hand uit. De vrouw die niet reed staarde
naar die hand en begon nog harder te janken.
‘Vooruit,’ schreeuwde de vrouw die achter het stuur zat, ‘stap nou eens in!’
De auto trok op voordat het de vrouw die niet reed was gelukt om te gaan zitten.
Het meisje keek hoe de auto zich verwijderde, hoe zijn achterlichtjes steeds kleiner
werden, en toen ze verdwenen waren, draaide ze zich om in tegengestelde richting,
hees de rugzak op haar rug en ging met vaste tred op weg, alsof ze wist waar ze heen
ging.

3.
Ze werd wakker, in elkaar gedoken, op het vochtige gras, in een greppel naast de
weg. Ze wist niet hoe ze daar terecht was gekomen. Ze herinnerde zich de angst, die
steeds meer bezit van haar had genomen terwijl haar voetstappen weergalmden in
het duister. Ze zou er alles voor geven, had ze gedacht, om weer tussen die twee
vrouwen te zitten, een beetje betast worden kon niemand schaden, maar het was te
laat om daar iets aan te veranderen. Ze kon alleen maar lopen en hopen dat er een
auto langskwam, waar ze al aan begon te twijfelen, en intussen moest ze wennen aan
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van overtuigd geweest dat er iemand aan de andere kant van de weg liep, toen
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had ze vlak naast zich takjes horen knappen en ze was blijven staan, buiten zinnen
van angst. De takjes bleven nog een poosje knappen, maar ze wist zichzelf ervan te
overtuigen dat ze zich van haar verwijderden, en ze was doorgelopen. Er waren ook
verschillende nachtvogels te horen, maar die kon ze niet van elkaar onderscheiden.
Voor haar waren het allemaal uilen, hoewel ze van het schepsel dat voor haar gezicht
langs vloog volkomen terecht dacht dat het geen vogel, maar een vleermuis was.
Was zij maar een vleermuis, verzuchtte ze, dan kon ze de weg in het donker vinden.
De vermoeidheid hing om haar heen als een gescheurde jurk en waarschijnlijk was
ze toen gestruikeld, naast de weg gaan zitten en in slaap gevallen. Ze stond op en
keek om zich heen. Het was nog vroeg, de mist gleed over de velden, de bladeren
aan de bomen trilden, de weg was vochtig. Ze durfde er niet eens aan te denken hoe
haar kapsel eruitzag, het kon niet anders of haar make-up was uitgelopen, ze leek
hoogstwaarschijnlijk wel een clown. Toen hoorde ze het geluid van een motor en ze
zag een auto. Ze stak allebei haar armen in de lucht, voelde dat haar blouse weer uit
haar spijkerbroek kwam en vroeg zich af of dat een teken was, maar inmiddels was
de auto gestopt en een man van middelbare leeftijd met grijzend haar en een grijze
snor gluurde naar buiten.
‘Zo te zien zijn we er vanochtend vroeg bij,’ zei de man.
‘Dat is een lang verhaal,’ zei het meisje.
‘Zal het duren tot Lyon?’ vroeg de man, ‘of althans tot de stadsgrens?’
‘Geen probleem,’ zei het meisje, ‘langer kan ook. Ik heb mijn verhalen altijd onder
absolute controle.’
‘Goed,’ zei de man, en pas toen nam hij haar van hoofd tot voeten op. Hij zei dat
ze haar rugzak op de achterbank kon zetten, wachtte tot ze naast hem was gaan zitten
en de gordel had omgedaan, en toen reed hij verder. Hij reed behoedzaam, misschien
zelfs langzamer dan noodzakelijk, omdat de mist eerst uitzonderlijk dicht was
geworden. Later, toen die dunner werd en vervolgens verdween, reed hij sneller,
maar nog steeds voorzichtig, terwijl hij elke risicovolle verkeerssituatie vermeed,
zodat het meisje haar ogen voelde dichtvallen. Als ze in slaap viel, dacht ze, zou hij
dan ook haar blouse losknopen? Ze stelde zich zijn hand op haar buik voor en dat
stoorde haar niet, maar toch wilde ze hem noch zichzelf in verleiding brengen.
‘Hoe gaat het,’ vroeg de man, ‘zijn we eindelijk goed wakker? Je lichamelijke en
mentale ritmes kunnen werkelijk verstoord raken wanneer je een nacht in het bos
doorbrengt.’
Het meisje wreef haar ogen uit. Aan beide kanten schoven gevels van huizen langs
en ze besefte dat ze toch in slaap was gevallen. Ze keek omlaag naar haar blouse,
maar er was geen knoopje los. Ze controleerde ook de gesp van haar riem, hoewel
ze meteen dacht dat ze een beetje overdreef. Ze gaapte een keer of twee en vroeg
waar ze waren.
‘In Lyon,’ zei de man, ‘waar zouden we anders kunnen zijn?’ Hij wierp een blik
op het meisje. ‘U wilde toch naar Lyon, ik hoop dat ik me niet heb vergist?’
‘O nee,’ antwoordde het meisje, ‘ik bedoel, o ja, ik wilde naar Lyon, u heeft zich
niet vergist.’
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De man lachte en zei: ‘Waar wilt u dat ik u achterlaat?’
‘Me achterlaten?’ vroeg het meisje, ‘hoezo?’
‘Nou, u bent waarschijnlijk ergens heen op weg,’ zei de man, ‘en daar wil ik u
naartoe rijden.’
Het meisje kreeg toen een klein tentenkamp in het oog. Aan een groot aantal van
de witte tenten hingen kleurige vlaggen. Er waren er al een paar open en daarvóór
vormden zich groepjes mensen. ‘Hier,’ zei het meisje, ‘hierheen was ik op weg.’
De man zei niets. Hij minderde vaart en stopte toen, wachtte tot het meisje was
uitgestapt en gaf haar toen haar rugzak aan. Hij haalde zijn portemonnee te voorschijn,
vond daarin een visitekaartje en overhandigde dat aan het meisje. ‘Ik werk in het
museum,’ zei hij, ‘en als u vóór de middag uw verplichtingen heeft afgehandeld,
kunt u mij opzoeken, dan kunnen we misschien samen lunchen.’ Hij keek hoe het
meisje het visitekaartje bekeek, en lachte. ‘Het museum is niet ver hiervandaan,’ zei
hij, ‘iedereen zal u de weg kunnen wijzen.’

4.
Het meisje zwaaide naar hem toen hij optrok en daarna draaide ze zich om naar de
tenten. Ze had geen flauw idee wat zich daar afspeelde. De tenten glansden in de
ochtendzon, er kwam ergens weemoedige muziek vandaan, kiezeltjes rolden weg
rond haar gympen, ze bedacht dat ze niet eens wist hoe ze eruitzag en probeerde met
haar vingers haar haren te kammen, toen liep ze tussen de mensen van de beveiliging
door en ging van de ene tent naar de andere. In elke tent zat een ander land en het
meisje las algauw ergens dat hier een consulaire tentoonstelling werd gehouden, dat
al die staten iets probeerden te laten zien van wat ze op economisch en cultureel
gebied tot stand hadden gebracht, inclusief volkskunst, muziek en dans. Het meisje
legde de reclamefolder weg en liep verder tussen de tenten. Ze probeerde een patroon
vast te stellen in de open en gesloten tenten, in een poging om dat te zien als een
product van nationale eigenschappen, maar ze zag algauw in dat er niet zo'n patroon
bestond. De Kroatische en de Servische tent waren bijvoorbeeld open, terwijl de
Bulgaarse en de Griekse gesloten waren, hoewel die landen, als ze zich niet vergiste,
allemaal tot dezelfde ruimte, de Balkan, behoorden. Ze ging de tent van Servië binnen
en bekeek aandachtig de reproducties van middeleeuwse fresco's. De jongen die aan
een van de tafeltjes zat kuchte zachtjes, ten teken dat hij zich voorbereidde om te
antwoorden op haar vragen, voor zover ze die had, natuurlijk.
‘Ik heb geen vragen,’ zei het meisje.
Dat zei ze half omgedraaid, over haar schouder, en de jongen was er niet zeker
van wat ze had gezegd. Hij stond op en liep op het meisje af. ‘Als ik u goed heb
begrepen,’ zei de jongen, ‘heeft u iets te vragen?’
Het meisje draaide zich om en zag dat de jongen dezelfde ogen had als een van
de engelen. ‘Nee,’ antwoordde ze, ‘ik zei dat ik geen vragen had.’
De jongen spreidde zijn armen en glimlachte. ‘Neemt u me niet kwalijk,’ zei hij,
‘dat komt allemaal door de muziek.’
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En inderdaad, uit een van de tegenovergelegen tenten daverde muziek. Het meisje
wist niet uit welk land die muziek kwam. Ze dacht aan China, aan Korea, aan
Indonesië, maar later, toen de muziek was afgelopen, dacht ze nergens meer aan. Ze
draaide zich om en zag dat de jongen weer aan de tafel zat. Ze liep naar hem toe,
snel, alsof ze niet van plan was om te blijven staan, en hij keek haar onverwachts
aan met die engelenogen. ‘Ik heb toch een vraag,’ zei het meisje, ‘waar is dit
museum?’ Ze haalde het visitekaartje uit haar zak en stak het de jongen toe.
‘O,’ zei de jongen, ‘dat is niet ver, daar kunt u ook naartoe lopen.’ Hij keek om
zich heen. ‘Ik moet hier ergens een kaart van Lyon hebben,’ zei hij, ‘dan zal ik het
u wijzen.’
‘Als het zo dichtbij is,’ vroeg het meisje, ‘waarom brengt u me er dan niet naartoe?’
De jongen hield op met zoeken tussen de spullen op de tafel. Hij staarde een poosje
naar zijn handen, alsof hij daarvan een antwoord verwachtte, en toen haalde hij zijn
mobieltje uit zijn zak en belde iemands nummer. Terwijl hij sprak in een
onverstaanbare taal, bladerde het meisje in een boek over de kloosters van Servië.
De jongen sloot het gesprek af en rekte zich uit. ‘Zodra ze komt,’ zei hij alsof het
meisje wist om wie het ging, ‘kunnen we gaan. U zult zien, het is echt dichtbij,’
vervolgde hij, ‘maar als u niet zeker van uw zaak bent, moet u geen risico nemen.
In Lyon verdwalen mensen gemakkelijk en verdwijnen spoorloos.’

5.
De jongen ging weg toen ze het museum hadden bereikt. Hij zei dat hij haastig terug
moest, dat de secretaresse van het consulaat hem maar een halfuur kon vervangen,
dat de consuls van Japan, Canada en Australië een bezoek aan de tent van Servië
hadden aangekondigd, dat het meisje alleen maar over de binnenplaats hoefde te
lopen, dan zou ze bij de ingang van het museum uitkomen. Het meisje wilde hem
nog iets vragen, maar hij liep al haastig weg en verdween tussen de voorbijgangers.
Ze haalde het visitekaartje te voorschijn, liep over de binnenplaats en ging het museum
binnen. Ze liet de caissière het visitekaartje zien en daarna, terwijl de caissière belde
naar de man die het meisje wilde zien, ging ze op een stoel in de hoek zitten om op
hem te wachten.
De man die een minuut of tien later verscheen, naar de caissière liep en vervolgens,
toen de caissière met haar kin naar het meisje had gewezen, naar haar toekwam en
vroeg waarmee hij haar van dienst kon zijn, was niet de man die het meisje die
ochtend naar Lyon had gereden. Het meisje haalde opnieuw het visitekaartje te
voorschijn en overhandigde het aan de man.
‘Ja,’ zei de man, ‘dat ben ik.’
‘Nee,’ zei het meisje, ‘u bent het niet.’
In de ruimte viel een stilte.
‘Ik zal toch wel weten wie ik ben,’ zei de man. Zijn stem werd opeens stug en
hard.
‘Hoe kom ik dan aan uw visitekaartje?’ vroeg het meisje.
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‘Dat zou ik ook weleens willen weten,’ zei de man. Hij draaide zich om naar de
caissière en riep haar toe: ‘Zij weet niet waar ze het visitekaartje vandaan heeft.’ De
caissière schudde medelevend het hoofd.
‘Ik heb het gekregen van de man die me vanmorgen naar Lyon heeft gereden,’
antwoordde het meisje.
‘U bent vanmorgen pas naar Lyon gekomen,’ zei de man verbaasd, ‘dat is
ongelooflijk!’ Hij draaide zich weer om naar de caissière en riep haar toe: ‘Stelt u
zich eens voor, zij is vanmorgen pas naar Lyon gekomen!’ De caissière knikte
medelevend.
‘Wat is er zo vreemd aan,’ vroeg het meisje, ‘dat ik vanmorgen naar Lyon ben
gekomen?’
‘U bent vanmorgen gekomen,’ zei de man, ‘maar u praat al alsof u hier geboren
bent. Dat is simpel gezegd ongelooflijk. Zou u het goedvinden dat wij u testen?’
‘Nee,’ zei het meisje, ‘ik moet gaan.’
‘Ze moet gaan,’ riep de man naar de caissière. De caissière kneep alleen even haar
ogen dicht en pakte de hoorn van de telefoon.
Het meisje begreep opeens wat dat allemaal zou kunnen betekenen. Ze stond
plotseling op, gaf de man uit alle macht een duw en terwijl hij viel, naast de fauteuil,
rende ze naar buiten. Op de binnenplaats vol groen en schaduwen was niemand; er
lag alleen een oude voetbal op een bank naast de ingang. Het meisje bleef niet staan;
ze liep door naar buiten, de straat op, sloeg rechtsaf, tegengesteld aan de richting
waarin de jongen van het Servische consulaat was verdwenen, ging vervolgens de
eerste straat links in, toen weer rechts en nog eens links, totdat ze voelde dat ze was
verdwaald. Toen kwam ze uit op een pleintje en ze wilde graag even zitten.

6.
Het meisje ging zitten aan een tafel van een restaurant op het pleintje. Af en toe
hoorde ze kerkklokken slaan, maar ze begon nooit vanaf het begin te tellen, zodat
ze helemaal niet wist hoe laat het was. De laatste keer telde ze drie slagen, maar toen
ze daarvóór had geteld, waren het er vijf. Ze stak haar hand op om de kelner te roepen,
maar toen ze het hem vroeg, had hij ook geen horloge.

7.
Toen viel de nacht. Plotseling - hoewel de dag, bedacht het meisje, zijn einde nog
niet had bereikt -, maar misschien komen de nachten in Lyon wel op die manier,
alsof ze wachten in een hinderlaag. Vanaf de plaats waar ze haar derde espresso zat
te drinken, kon ze de overkant van het plein niet zien. Het donker was dicht en zo
tastbaar dat ze het voortdurend van haar wangen veegde en uit haar haren haalde. Ze
wilde betalen, maar kon de kelner niet zien (net zo min als hij haar,
hoogstwaarschijnlijk) en daarom stond ze op en zocht de deur van het restaurant. Ze
kwam terecht bij een andere deur, die ze niet eerder had opgemerkt, opende die en
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betrad een ruimte vol mensen. Ze stonden in groepjes van drie, vier, verdiept in een
gesprek, zonder aandacht aan haar te schenken. Toch merkte iemand haar komst op,
hij zweeg en keek
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aandachtig naar haar, en algauw zwegen alle groepjes en staarden naar het meisje,
en het enige wat te horen was, was het gestamp van haar voetstappen die haar verder
voerden, hoewel ze er niet de geringste voorstelling van had waarheen. Sinds ik naar
Lyon ben gekomen, dacht het meisje, weet ik steeds minder en straks weet ik niets
meer. Er zijn van die steden, dacht ze, waarin je lijkt te verdwijnen, alsof je versmelt
met de huizen en de straten, in tegenstelling tot de steden waarin je groter wordt en
je vermenigvuldigt en voortdurend iemand anders wordt. Ze kon zich niet één zo'n
stad herinneren, hoewel er in haar binnenste een flard van een herinnering zweefde
aan een plaatsje waarin ze zichzelf om de hoek zag verdwijnen, maar nu was ze in
Lyon, of ze hoopte tenminste dat ze in Lyon was, en ze moest al het andere vergeten.
Inmiddels was ze een smalle deur genaderd waar ‘Uitgang’ op stond en toen ze haar
hand op de kruk legde, nam het geroezemoes in de ruimte weer de overhand. Er was
niemand meer die naar haar keek. Zij keek ook niet naar hen. Ze deed de deur open,
deed die meteen dicht toen ze naar buiten was gestapt en leunde tegen de muur. Haar
hart klopte zo luid dat ze de echo van die slagen ergens vandaan hoorde terugkomen.
Het meisje dacht: Eindelijk ben ik er. Op de grond, tussen haar voeten, zag ze een
verkreukelde envelop en ze bukte om die te pakken. Op de envelop stond geschreven:
Voor jou - maak onmiddellijk open. ‘Hoe weten ze dat ik hier ben?’ zei het meisje.
Ze keek naar links, ze keek naar rechts, maar er was niemand in de buurt die op haar
vraag zou kunnen antwoorden. In de envelop zat een vel papier waarop stond: Ik
wacht op je bij de basiliek.

8.
‘Neem me niet kwalijk,’ vroeg het meisje de volgende ochtend aan een politieagent,
‘waar is de basiliek?’
De politieagent trok zijn wenkbrauwen op, zichtbaar verrast, en gebaarde toen met
zijn hoofd in de richting van de hemel.
Het meisje begon te lachen. ‘Ik bedoel niet de hemelse,’ zei ze, ‘maar die hier in
de stad, in Lyon?’
De agent gebaarde nog enige tijd met zijn hoofd en trok gezichten, tot hij inzag
dat dat niets uithaalde. ‘Niet in de hemel, liefje,’ zei hij, ‘maar op de heuvel, bovenop
de heuvel!’
Het meisje hief haar hoofd op en inderdaad, precies boven haar, op de heuvel, was
de basiliek te zien. Ze had het idee dat ze maar een sprong hoefde te maken om die
te bereiken, maar later, toen ze hijgend langs trappen en steile straatjes naar boven
liep, vervloekte ze de basiliek en de brief en degene die de brief had geschreven en
zichzelf, maar vooral Lyon, dat zich achter haar harmonisch en fraai steeds verder
ontvouwde en daarbij langzamerhand de hele horizon in beslag nam.
En wat nu, dacht het meisje toen ze eindelijk de basiliek had bereikt, waar toeristen
in grotere en kleinere groepen omheen liepen, hoe moet ik de man die me heeft
geschreven herkennen?
‘Neem me niet kwalijk,’ zei een jonge man, ‘zou u een foto van me willen maken
voor de basiliek? Alles is klaar,’ benadrukte hij en overhandigde haar het toestel, ‘u
hoeft alleen maar op het knopje te drukken.’
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Het meisje pakte het toestel aan, bekeek het aan alle kanten en vroeg: ‘Dit knopje
hier?’
‘Nee,’ zei de jonge man, ‘dat andere.’
Het meisje legde haar wijsvinger op het knopje, wachtte tot de jonge man een
plaatsje had gezocht, richtte toen het toestel op hem, maar toen ze naar het schermpje
keek, zag ze alleen de basiliek. De jonge man stond op de trap te glimlachen, maar
hoe het meisje ook haar best deed, zijn gezicht verscheen niet op de opname.
‘Is het klaar?’ vroeg de jonge man, ‘kan ik weg?’
‘Ja,’ zei het meisje. Als ze hem het toestel snel gaf, zich omdraaide en wegging,
zou hij misschien niets merken, dacht ze, of liever, als hij het merkte, zou het te laat
zijn. Ze wist eigenlijk niet waarom zij zich er schuldig over moest voelen, maar ze
had al genoeg van Lyon en van alles wat haar daar overkwam. Wat een verhaal zou
je van al die dingen kunnen maken!
De jonge man was veel sneller dan het meisje had verondersteld, en zonder de
beweging waarmee hij de camera had aangepakt te onderbreken, bracht hij die naar
zijn ogen en zocht de opname die het meisje had gemaakt. ‘Bravo!’ zei hij, ‘u
fotografeert als een professional, we staan er uitstekend op!’
Het meisje liep langzaam naar hem toe. Ze bekeek het schermpje en zag hetzelfde
als ze daarvoor ook had gezien: de trap, met niemand erop. Ja, dacht ze, het is de
hoogste tijd dat ik wegga uit Lyon.
‘Wilt u dat ik nu een foto van u maak op dezelfde plek?’ vroeg de jonge man, ‘of
ergens anders?’
‘Nee,’ zei het meisje, ‘ik wil naar huis.’
‘We willen allemaal naar huis,’ reageerde de jonge man. ‘Het zal trouwens niet
lang duren: een minuut of twee, nog niet eens.’
Het meisje hield er niet van als mensen zo bleven aandringen. ‘Goed,’ zei ze, en
liep naar de trap. Ze wist niet waar de jonge man precies had gestaan en ze koos voor
de zesde trede.
‘Uitstekend,’ zei de jonge man, ‘precies waar ik stond.’
‘Wacht even,’ zei het meisje en ze hield haar hand voor haar gezicht. ‘Dat is wat
ik daarnet dacht.’
‘Toeval,’ zei de jonge man. Hij hield de camera nog steeds op het meisje gericht.
‘Toeval bestaat niet,’ antwoordde het meisje, ‘het enige wat bestaat is de bereidheid
van sommige mensen om in toevalligheden te geloven.’
De jongen haalde zijn schouders op en zei dat hij er toch in geloofde.
‘Dat dacht ik al,’ zei het meisje en ze zuchtte. Als hij geloofde in toevalligheden,
was hij niet de man de boodschap voor haar had achtergelaten. Maar, zo onderbrak
ze zichzelf, waarom zeg ik ‘de man’, waarom zou het geen ‘zij’ zijn? En terwijl de
flits van het fototoestel van de jonge man blikkerde, begon het meisje de vrouwen
op het plateau voor de basiliek op te nemen.

9.
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‘Ik zie dat je me zoekt,’ zei een kleine vrouw die op een muis leek. Ze kwam langzaam
op het meisje af, stap voor stap, tot ze op de tweede trede bleef staan. Toen klom ze
naar de derde.
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Het meisje hield er niet van dat wie dan ook zo dicht bij haar op een trap stond en al
helemaal niet als dat personen waren die haar niet aanstonden, maar ze wist ook dat
de kleine vrouw weer dichterbij zou komen wanneer zij nog een trede of twee
omhoogklom. Zo zijn muizen, dacht het meisje, niets kan ze tegenhouden. En toen
zei ze: ‘Ik zoek jou niet, jij zoekt mij.’
De kleine vrouw stapte op de vierde trede. Ze zei: ‘Het maakt niet uit wie wie
zoekt, geloof me.’ Ze ademde moeizaam, alsof ze zojuist de heuvel naar de basiliek
had beklommen. ‘Het maakt alleen uit,’ voegde ze eraan toe, ‘wie wie zal vinden.’
‘Moesten we daarvoor,’ vroeg het meisje, ‘zowat tot de wolken in de hemel
klimmen?’
‘We zijn ver van de wolken,’ zei de kleine vrouw, ‘en nog verder van de hemel.’
De kleine vrouw tilde haar rechtervoet op, zette die op de rand van de vijfde trede
en het meisje voelde hoe het zweet haar uitbrak. Ik mag daar geen aandacht aan
schenken, zei ze bij zichzelf, hoewel ze geen moment ophield met staren naar de
voeten van de vrouw. ‘En wat nu,’ vroeg ze, ‘is dit alles?’
De kleine vrouw zweeg een poosje, toen klom ze plotseling naar de vijfde trede,
hief haar gezicht op naar het meisje en zei: ‘Ik heb een fiets.’
De flits die toen blikkerde was niet van het toestel van de jonge man, die, zo
concludeerde het meisje, spoorloos was verdwenen. De flits die blikkerde zat op een
toestel in de handen van een dikke vrouw, die blijkbaar naar hun gesprek luisterde.
‘In Lyon,’ zei de dikke vrouw, ‘heeft iedereen een fiets.’
‘Wordt jou iets gevraagd?’ brieste de kleine vrouw, ‘je kunt maar beter maken dat
je weg komt voordat ik je de ogen uitkrab.’
‘En dat zeg jij tegen mij,’ zei de dikke vrouw, ‘ik ben helemaal onder de indruk.
Kijk haar nou eens,’ wendde ze zich tot het meisje, ‘als ik op haar ging zitten, bleef
er niets van haar over.’
‘Met zo'n kont,’ zei de kleine vrouw, ‘is het al heel wat dat je overeind kunt komen.’
‘Monsterlijke dwerg,’ schreeuwde de dikke vrouw.
‘Olifant van een vrouw,’ reageerde de kleine vrouw.
‘Dit is geen manier van doen, dames,’ klonk een stem achter de rug van het meisje,
‘wat moet onze gast wel niet van ons denken?’
Het meisje draaide zich om en zag een politieagent. Het was dezelfde politieagent
die haar had gewezen waar de basiliek was. Zelfs al was het niet dezelfde, dacht het
meisje, dan leek hij behoorlijk op hem. Overigens verschillen politieagenten niet van
elkaar.
‘O,’ zei de politieagent, ‘u vergist zich, en hoe! Het is waar,’ zei hij, ‘dat elk
uniform maakt dat degenen die het dragen op elkaar lijken. Uiteindelijk is dat ook
de zin van een uniform, maar het betekent niet dat ieder van ons niet verschillend,
anders is, vol onderscheiden emoties, liefdes, vreugden en verdrietigheden.’ Zijn
stem begon hem te begeven en hij zweeg een ogenblik. ‘Ziet u,’ zei hij tenslotte,
‘mijn konijn is vanmorgen doodgegaan.’
‘Ach, wat vreselijk,’ zei het meisje.
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‘Arm konijntje,’ zei de dikke vrouw.
‘Ik vind het heel erg,’ zei de kleine vrouw.
‘En wat gaat u nu doen?’ vroeg het meisje, ‘gaat u een nieuw konijntje kopen?’
‘Ach nee,’ zei de agent en veegde zijn tranen af, ‘dat zou te snel zijn. Ik moet eerst
over dit verlies heen komen, de wond in mijn hart moet helen, dan ben ik van plan
een cursusje te volgen over rouwverwerking, om de confrontatie met de werkelijkheid
aan te gaan, en pas dan, na dat alles, zal ik misschien besluiten om een nachtegaal
te kopen.’
‘O,’ zei de kleine vrouw, ‘ik heb altijd al een nachtegaal willen hebben.’
‘Ik weet niet zeker,’ zei de dikke vrouw, ‘of dat een goed idee is.’
Het meisje zei niets. Alles wat er voor de basiliek gebeurde wekte bij haar de
gedachte dat ze voorzichtig moest zijn. Simpel gezegd kon ze niet geloven dat al
deze personen toevallig naast haar waren terechtgekomen, hoewel ze helemaal niet
kon begrijpen waarom zo'n groot aantal mensen zijn best zou doen om haar bij een
spel te betrekken, en wel bij een spel waarvan zij zich helemaal geen voorstelling
kon maken. Bovendien had die agent daarnet haar gedachten gelezen, waardoor ze
nu eigenlijk haar best deed om nergens aan te denken, om te zijn als een lege spiegel,
totdat de eerste gunstige gelegenheid zich voordeed om te ontsnappen en ergens
anders heen te gaan. Zo gaat dat met verhalen: ze kunnen beginnen in Lyon, maar
waar dan ook eindigen, waarbij ze overal hun spoor nalaten, zoals een hond rent om
zijn territorium af te bakenen. Eenmaal, wie weet wanneer, zal het verhaal terugkeren
en pasklare fragmenten verzamelen zoals iemand rijp fruit plukt. En toen ze dat had
gedacht, hief het meisje haar hand, waarmee ze de agent en de vrouwen een teken
gaf dat ze moesten zwijgen.
‘U hoeft niet langer te praten,’ zei het meisje, ‘want er is helemaal geen konijntje
en dat is er ook nooit geweest.’
De vrouwen begonnen te tieren, de agent probeerde te protesteren, maar
glimlachend dreigde het meisje hen met een opgeheven wijsvinger.
‘Er is geen reden tot kwaadheid,’ zei het meisje, ‘want hoewel het lijkt alsof het
alleen van ons is, is het leven in feite een verhaal dat door iemand anders wordt
verteld. Daarom hebben wij elkaar ook hier voor de basiliek ontmoet, omdat in ieder
van ons een verhaal zit waarin hij een rol speelt, maar al die verhalen zijn verschillend
en iedereen moet het zijne nog vinden. Het verhaal waarin wij ons bevinden is het
verkeerde, en we zijn erin terechtgekomen omdat de verteller niet goed heeft opgelet,
maar als u nu op weg gaat, als u voortmaakt, kunt u die waartoe u echt behoort nog
vinden. Overigens hoeft een verhaal dat in Lyon is begonnen daar niet te eindigen.
De echte basilieken zijn in ons, niet buiten ons.’

10.
Dat heb je mooi voor elkaar gebracht, zei het meisje bij zichzelf toen de agent en de
vrouwen weg waren. Ze wist niet wat ze doen moest, maar als ze genoeg geduld had,
zou haar wel iets te binnen schieten. Goed, dacht ze, ik zal wachten, het is belangrijk
dat het verhaal tot een einde is gekomen. Misschien lijkt het einde wel niet op een
gewoon einde, maar Lyon is
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ook geen gewone stad. Dat had ze ingezien toen ze de trap beklom en de weg zocht
die naar de basiliek leidde. Haar benen trilden van de inspanning, de zweetdruppels
liepen langs haar wangen, haar keel was zo droog als schuurpapier en ze hield
helemaal niet van Lyon, maar toen ze bij de basiliek kwam en de stad bekeek vanaf
het plateau eromheen, geloofde ze dat ze hier voor altijd zou blijven, genesteld onder
een boom of op een bank, in het donker waarvoor ze geen angst voelde. Een verhaal
kan ook geen angst voelen, dacht ze, die kan alleen vrezen dat ze wordt onderbroken
of dat ze haar een heuvel op jagen, maar juist daarom, vanwege die klim, hoefde ze
niet meer bang te zijn. Wanneer de weg naar beneden leidt, is alles veel gemakkelijker.
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Christiaan Ronda
Exeunt, het doek valt nooit
Tiptoe through our shiny city
with our diamond slippers on
do our gay ballet on ice
bluebirds on our shoulders
we're half-awake in a fake empire

The National, Fake Empire
Al naar de gebeurtenissen, die we hier spelen;
het huis gaat met ons mee, nu hier, dan daar.

Luigi Pirandello, Hendrik IV
Het keizerrijk bestond voornamelijk nog in gedachten. Een eeuwenoud paleis lag in
een park waar de tijd leek stil te staan, maar aan de randen, voorbij de coniferen,
breidde de eenentwintigste eeuw zich uit als zelfkopiërende software, een
stadscentrum gedomineerd door glazen kolossen. Niet ver van de gietijzeren poorten
die naar de keizerlijke residentie voerden, spreidde de laagbouw van het parlement
zich uit langs de rivier.
Vanuit haar kantoor keek de eerste vrouwelijke president van de republiek uit op
de vorstelijke tweekleur met de vleermuis in het midden - banier van inertie en
amnesie. De vlag was al vijftig jaar van alle macht ontdaan, maar wapperde hoog
boven de dundoeken van het land en de hoofdstad. Terwijl ze in het raamkozijn een
sigaret rookte zag ze hoe drie in gouden livrei geklede leden van de keizerlijke garde
met van trots versteende gezichten de vlag neerhaalden. Een ouderwetse bandrecorder
speelde een volkslied dat niemand meer kende. De presidente had de melodie nu al
zo vaak over het bijna lege plein horen galmen dat ze mee kon neuriën, maar de tekst
bleef koeterwaals, een object voor academici. Ze probeerde in te schatten hoeveel
mensen op de wereld de archaïsche taal nog zouden kennen. Het vinden van tolken
werd in elk geval steeds moeilijker. Er was nog maar één dialect dat in uitspraak en
tot waanzin drijvende complexiteit op de oude taal van de keizer leek, een dialect
dat alleen werd gesproken in Mlö, een district van drie kleine bergdorpjes in een
uithoek van de republiek. Bijna alle bedienden, adviseurs, lakeien en schoonmakers
van de keizer kwamen hier vandaan; uit hun eenvoudig, pseudo-utopisch achterland
weggerukt, waren ze naar een verloren verleden getorpedeerd.
Toen ze nog oppositie voerde en geroemd werd om haar progressieve ideeën, had
de presidente het hele carnaval af willen schaffen om de
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boerenkinderen rust te gunnen. Maar sinds ze de jonge vrouwen en mannen had leren
kennen en zag hoe trots zij op hun verantwoordelijkheid waren, stonden de zaken
anders. Naast weerzin bespeurde ze bij zichzelf steeds meer een bijna instinctieve
drang de precaire stilstand van het keizerrijk te beschermen. Het was haar vloek,
dacht ze terwijl ze de laatste hijsjes uit de sigaret zoog. Als persoon bleef ze nog
steeds tegen de hele warboel, als staatshoofd was ze al voor de derde termijn gebonden
aan de wensen van het volk - ze was voogd over een illusie, of ze wilde of niet.
De vlag lag nu opgevouwen in een kistje dat ouder heette te zijn dan de monarchie
zelf. Volgens de overlevering waren in dit kistje splinters van het Kruis verwerkt en
zolang de vlag erin rustte was het rijk veilig. Ze keek de gardisten na die naar het
park galoppeerden, naar de groene buffer die een wereld van beton en satellieten
scheidde van dit universum van rituelen en gebraden everzwijn. Een bejaarde man
met medailles op zijn revers hield stil en salueerde. De wachters knikten, hun ogen
strak op de poort gericht. De keizerlijke kapel sloeg acht uur terwijl de laatste stralen
van de zon over de stad waaiden. De presidente gooide haar peuk naar beneden,
volgde met haar blik de rokende boog naar de plavuizen en sloot het venster. Lang
leve de keizer, fluisterde ze, lang leve het eeuwige keizerrijk.
***
Het Plein van de Republiek was een zee van uniformen en perskaarten. Camera's
flitsten, de bajonetten van soldaten schitterden fel. Met haar charmantste glimlach
begroette de presidente de hoogwaardigheidsbekleders die uit heel Europa naar haar
hoofdstad waren gekomen - staatshoofden en ambassadeurs die ieder jaar op bezoek
kwamen om haar de moeilijkste week van het presidentiële jaar te bezorgen. Tussen
de premiers, koninginnen en diplomaten ontwaarde ze de pauselijke nuntii in hun
witroze gewaden, twee grijzende mannetjes die broers hadden kunnen zijn. Net als
bij iedereen prijkten op het jasje van de presidente diverse onderscheidingen die de
keizer haar had opgespeld, vermoedelijk in de veronderstelling dat ‘presidente’ zoveel
betekende als ‘keizerlijk aangesteld uitvoerend ambtenaar’. Soms voelde ze zich
inderdaad niet meer dan een uitvoerende instantie zonder autoriteit in haar eigen
land, maar het was niet enkel de bejaarde keizer die dit veroorzaakte. Het waren alle
hier aanwezigen, zijzelf incluis.
Aan iedere tafel in de grote zaal van het stadhuis zaten een geschiedkundige en
een linguïst. Ondanks dat ze hier jaarlijks kwamen leken ze bedeesd door de macht
die hen omringde. Alle experts ter wereld bevonden zich in deze zaal, het Ministerie
van Keizerrijkzaken had niemand overgeslagen. Vooral de taalkundigen waren
onmisbaar: zonder hen zou niemand ook maar de naam van zijn of haar gewest uit
kunnen spreken. Voor in de zaal hing een scherm waar een projector foto's van de
hoofdstad op wierp. Sommige toonden panorama's van het moderne centrum, een
skyline in roestvrij staal en verblindende neonreclame. Andere, korrelig en sepia,
toonden een in de geschiedenis weggezonken wereld. In het keizerlijk park stond
nog geen enkele boom, een zeppelin, bevroren in een bruin
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uitspansel, zweefde boven de dom. Onder iedere foto stond ‘Jubileum van de Stichting
van het Keizerrijk Hurlubiere’.
In slechts één oogopslag kon de presidente de gasten in twee groepen indelen: zij
die het theater, de grote leugen amusant vonden, en zij die zich zeer ongemakkelijk
voelden. De eersten dronken opgewekt hun koffie, staken dikke sigaren op en
babbelden met de experts aan hun tafel. De tweede groep staarde voor zich uit en
speelde met de medailles die zonder duidelijke of bestaande reden door de bibberende
keizerlijke vingers overhandigd waren.
Op het lage podium, achter de microfoon, herhaalde de presidente in gedachten
een tiental redenen om niet te hoeven doen wat direct te gebeuren stond, dat waarvan
iedereen nog altijd wilde dat het gebeuren zou. Eens, dacht ze, mogen ze het zelf
opknappen.
Ze heette iedereen welkom en bedankte alle hooggeëerde, zeer welkome gasten
voor hun aanwezigheid, in de paar zinnetjes van de oude taal die ze kende. Ze verstond
zelf niet eens wat ze zei, had enkel geleerd de fonemen met de juiste intonatie uit
haar mond te laten rollen. Het publiek keek beleefd voor zich uit zonder enige grip
op de betekenis te hebben. Na het korte ritueel schakelde de presidente over naar
haar eigen taal en zetten de gasten hun koptelefoons op, waar een hele batterij tolken
hun vertalingen doorheen lieten klinken. Weer het welkom, nu in twintig talen stilletjes
door de zaal echoënd.
Nadat de koffie was bijgeschonken begon de presidente met een les over de
algemene geschiedenis van het keizerrijk, dat zich eerst onstuitbaar over Europa had
verspreid, om eeuwen later weer uiteen te vallen, tot slechts het oorspronkelijke
epicentrum nog ontwetend in onbeperkte macht geloofde. Ze probeerde zich aan de
feiten te houden, maar zag het keizerrijk zelf als een ruïne die tijdens de restauratie
was ingestort, een rijk waarvan alleen nog de steigers overeind stonden. Uit medelijden
met de goedige kasteelheer had men de steigers goud geverfd en marcheerden
wachters over de verrotte planken als waren het de solide tinnen van een echt fort,
als doemde er achter de façade niet enkel leegte.
De stem van de presidente klonk metalig door de luidsprekers. Ze bleef op het
papier op de lessenaar kijken, al kende ze het hele verhaal uit haar hoofd. ‘In 1152
trouwde de heerser, toen nog Grote Manifafa genoemd, met de zus van Frederick I
van het Heilige Roomse Rijk. Toen Frederick later onder verdachte omstandigheden
stierf werden zijn landen bij Hurlubiere gevoegd, waardoor het rijk in één klap bijna
twee keer zo groot werd.’ Sommige gasten probeerden mee te schrijven met het
verhaal, anderen kenden het net zo van buiten als zij.
De presidente dreunde verder door tientallen weetjes: een litanie van oorlogen,
huwelijken, vervolgingen. Trivialiteiten die de gasten ieder jaar weer gefascineerd
aanhoorden, zich voedend aan een glorieus verleden dat ze zich allemaal wilden
toe-eigenen zonder hun autonomie weer te hoeven verliezen. De geschiedenisles
eindigde met het uiteenvallen van het grote Hurlubiere in vele koninkrijken,
democratieën en een enkele dictatuur, een desintegratie die bekroond werd door de
heimelijke oprichting van
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een republiek in de keizerlijke hoofdstad. Wat ze niet zei maar iedereen nu
waarschijnlijk dacht, was dat de monarch niet op de hoogte was gesteld. Zijn
adviseurs, nu pionnen van het parlement, fluisterden dat alles goed ging en dat hij
het paleis niet meer hoefde te verlaten. Terwijl burgeroorlogen over het continent
raasden vierde de keizer de vrede die hij van zijn gewesten afgedwongen dacht te
hebben. De hovelingen hieven bedroefd het glas met hem, niemand had het lef hem
zijn vonnis voor te lezen.
Hierna was topografie aan de beurt. Kleine notitieboekjes werden ter hand
genomen; dit was lastiger dan geschiedenis. Op het scherm verscheen een kaart van
hedendaags Europa met de grenzen en provincies van het keizerrijk er overheen
geprojecteerd. De presidente wist precies hoe deze oude wereld in elkaar stak, de
regeringsleiders spiekten op hun naambordjes en struinden met hun blik over de
landkaart. Ze zochten naar de domeinen waar hun eigen naties lagen, die het skelet
van het continent vervormd hadden tot een groteske harlekijn die niets meer met het
keizerrijk te maken had. Ze krabbelden driftig in hun boekjes, het was niet makkelijk
de namen correct te spellen.
Nadat ze zich schor had gepraat informeerden de taal- en geschiedkundigen hun
tafels over wat ze verder nog moesten weten, de meesten waren zenuwachtig en
letten goed op. Hoe leuk het spelletje ook mocht zijn, niemand wilde morgen een
fatale fout maken. De presidente zag het aan en bedacht zich dat ze met z'n allen net
kinderen waren: in het volle besef dat ze ‘alsof’ deden bleven ze ernstig; zelfs zij die
nu nonchalant achterover leunden, zouden morgen hun uiterste best doen. Ook zijzelf
zou zich correct gedragen.
Met een borrel in de hand luisterden de aanwezigen naar twee oudere dames die
over hofetiquette kwamen spreken. Ook kwam een psycholoog uit de doeken doen
hoe men met de toestand van de keizer om moest gaan - een toestand die hij omschreef
als comfortabele onwetendheid, maar die de presidente opgedrongen schizofrenie
zou willen noemen. De man leefde niet zomaar in een wereld die niet meer bestond,
maar kreeg bovendien van iedereen te horen dat zijn wereld de enige was.
De dag kroop voorbij tot alle aanwezigen volgepompt waren met informatie die
ze slechts een paar uren per jaar nodig hadden. Eerdere ervaringen behoedden de
presidente ervoor haar gasten uit te nodigen samen te dineren; de regeringsleiders
wilden zich nu het liefst terugtrekken met hun landgenoten om zich voor te bereiden
op wat de ochtend brengen zou, en hun zenuwen - tegelijk gretig en gespannen - met
diepe glazen wijn verdoven.
***
De weelde van het paleis verbaasde de presidente iedere keer opnieuw. De troonzaal
was reusachtig en zwaar van al het goud, of de goudkleurige verf, keizer noch
presidente kon het verschil zien en het budget was nooit ruim. Langs het plafond
hingen de schier ontelbare wapens en vlaggen van het keizerrijk; alle uithoeken waren
vertegenwoordigd door lang vergeten heraldiek. De presidente stond naast de keizer
die met karakteristieke gratie
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iedere afgezant van zijn illusie verwelkomde. Vanochtend vroeg had ze de impuls
om niet op te komen dagen moeten onderdrukken. Plicht, had ze gedacht. Tot hoever
laten we ons handelen door plicht en traditie dicteren? Nadat de chauffeur voor de
derde keer had aangebeld was ze in de dienstwagen gestapt.
Het toneelspel in de troonzaal was even eenvoudig als langdurig: telkens stapte
vanuit de gang een nieuwe gast de troonzaal binnen. Hij of zij werd door de
ceremoniemeester aangekondigd door het luidkeels voorlezen van verscheidene titels
(‘De hooggeboren vrouwe de hertogin van Mimder, prinses van De Negen Steden,
barones van het Keizerlijk Hof’, ‘Zijne Hoogheid de prins van Huvier, markgraaf
van de Kroongebieden, ridder in de Orde van de Zon’). De aangekondigde liep, het
hoofd gebogen maar stiekem glunderend, tussen de paleiswachters door, knielde op
het versleten tapijt voor de troon en wisselde een paar woorden met de keizer. Deze
begroette de gasten in hun eigen taal en speldde iedereen nieuwe medailles op. Die
ochtend was de presidente als eerste aangekondigd (ze was vergeten welke titels ze
allemaal droeg) en de keizer was verheugd dat zijn rechterhand een vrouw was; hij
was vergeten haar al een paar keer ontmoet te hebben. ‘We gaan met de tijd mee, of
niet?’ had hij gefluisterd, zijn accent goed hoorbaar maar charmant. De presidente
dacht dat hij zelfs even geknipoogd had, al kon ze daar door de vele rimpels rondom
zijn ogen niet helemaal zeker van zijn.
Zodra een gast het ritueel doorlopen had en door de keizer erkend was voegde hij
zich bij de anderen en keek toe hoe de volgende zijn rol speelde. Ze nemen het
allemaal zo verdomde serieus, dacht de presidente. Giechelend stonden ze achter de
deuren te wachten, maar zodra ze de zaal binnenstapten was het ernst.
De keizer sprak iedereen even vriendelijk toe. Onvermoeibaar was hij. De
presidente probeerde zich te herinneren hoe oud de vorst was, maar het schoot haar
niet te binnen. Minstens tachtig, dacht ze, misschien wel negentig. Hij glom van
genoegen over de liefde van zijn volk, een liefde die hem door alle staatshoofden en
ambassadeurs op het hart werd gedrukt. En ze legde zich bij de perfide gang van
zaken neer. Iets in haar maakte haar even sentimenteel als alle anderen.
Het banket 's avonds kroop voorbij. De presidente zat links van de keizer. Rechts zat
de bisschop van de hoofdstad, een oude druif was die het keizerrijk echt leek te
missen en deze dag aangreep om te doen alsof er nooit iets was veranderd. Bisschop
en keizer waren de hele avond gezellig in gesprek. In de zaal gonsde het ook van
vrolijkheid, iedereen was ontspannen nu de audiënties goed waren gegaan. De gasten
spraken op quasideftige toon over het gepeupel in de provincie en de kracht van de
keizerlijke bloedlijn terwijl ze genoten van de ouderwetse gerechten en het industrieel
gebrouwen bier dat bijzonder authentiek smaakte. De deuren werden geflankeerd
door wachters in feestelijke uitdossing. De presidente vroeg zich af of de hellebaarden
origineel waren of door de filmindustrie geleverd, en of het eigenlijk iets uitmaakte.
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De keizer werd bediend door de grootmeester van het paleis, een man van nog geen
veertig. Telkens als zijn blik die van de presidente kruiste zocht ze een bevestiging
dat alles een grap was en direct voorbij zou zijn als iemand het codewoord zou roepen.
Zijn gezichtsuitdrukking ontzegde haar iedere verstandhouding. Ze voelde zich alleen.
Ze kende het verlossende codewoord niet, en was er niet zeker van dat ze het zou
uitspreken als ze het wel had geweten.
***
Tegen tien uur was het voorbij. Alle gasten stapten in hun dure auto's en verlieten
het keizerlijk park. Zoals van haar verwacht werd wachtte de presidente aan de zijde
van de keizer tot hij iedereen een goede reis had gewenst. Glimlachend schudde ze
de handen van de regeringsleiders en afgezanten. Genoten van jullie spelletje,
zeveraars? Volgend jaar weer, jullie kijken er vast al naar uit.
Opgelucht zag ze ten slotte haar eigen wagen onderaan de trap verschijnen. Toen
ze afscheid van de keizer wilde nemen schrok ze van wat ze zag. Afgematte ogen
keken haar aan en alle energie leek uit hem geperst. Hij pakte haar arm stevig vast,
wuifde de toegesnelde bedienden weg en fluisterde: ‘Zou u mij nog even willen
vergezellen, madame?’
Ze kon niet anders dan instemmen en liep met de ineengekrompen keizer aan haar
arm het bordes omhoog. Zijn mantel met hermelijnen boorden wapperde niet langer
dapper maar sleepte het stof van de stenen vloer mee. De presidente verbeeldde zich
dat de rode glans dof geworden was. Samen schuifelden ze door gangen die steeds
smaller werden en bestegen uiteindelijk een houten trap die kermde onder hun
gewicht. In het gebouw klonken alleen nog de door tapijten gedempte voetstappen
van de hofhouding die de dag wegpoetste.
Boven gekomen hijgde de keizer. ‘Ik word te oud voor deze dagen,’ zei hij, met
zijn volle gewicht aan de arm van de presidente hangend. Ze hielp hem een donkere
ruimte in die, toen ze het licht aandeed, de bibliotheek bleek te zijn: een hoge zaal
met een galerij, de wanden bedekt met boekenkasten. In een open haard bulderde
een vuur. De keizer ging in een leunstoel bij de haard zitten. Hij ziet er vermoeid uit,
dacht de presidente. Nee, hij ziet er leeg uit, uitgeput door de ceremonies en
verplichtingen van vandaag. Zelf was ze ook moe. Staand probeerde ze de stramheid
in haar gewrichten te negeren.
De keizer legde zijn kroon op een tafeltje en hield zijn gezicht in zijn handen. De
lange gordijnen waren dichtgetrokken - de bibliotheek leek van de wereld afgesneden,
zij en hij waren de enige mensen op aarde.
Ze besefte dat ze zijn naam niet kende. Een paar van zijn titels stonden haar bij,
maar wat was zijn voornaam? Hoe kon ze die nu vergeten? Even voelde het alsof
ook haar eigen naam haar ontglipte, alsof ook zij versmolt met haar functie. Ze dacht
aan haar man en twee zoontjes die thuis op haar wachtten. Ze wilde weg.
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De keizer keek haar aan. ‘Heeft u een sigaret, mevrouw de presidente?’ Hij zei
‘presidente’ als een kind dat net een nieuw woord heeft geleerd. Opgelucht pulkte
ze haar peuken uit de te krappe zak van haar jasje, gaf er een aan de keizer en reikte
hem een aansteker aan. Zijn handen trilden zo erg dat hij de sigaret niet aan kreeg.
De presidente hield de aansteker vlak bij het doorgroefde gezicht en de sigaret trilde
door de vlam, na een paar pogingen was hij aan. Zelf stak ze er ook een op. Iets meer
ontspannen blies de oude man dikke wolken rook in de richting van de haard. De
presidente besloot na deze sigaret direct weg te gaan en thuis met haar hoofd op de
borst van haar man in slaap te vallen. Terwijl de keizer stil zat te roken bedacht ze
dat alles goed was gegaan, de illusie stond ferm overeind, iedereen was tevreden.
Toen keek ze weer naar de keizer en las op zijn gezicht pure wanhoop, een
onuitgesproken, weggedrukt verdriet.
‘Ik kan niet meer, mevrouw.’ Het was meer een zucht dan een zin. ‘Voor hen is
het maar één keer per jaar, maar ik moet iedere verdomde dag dit masker dragen.’
De grond onder de voeten van de presidente voelde zacht, gonsde en deinde. Voor
ze in het moeras weg zou zakken liet ze zich in een stoel vallen.
De keizer keek naar het vuur. ‘Ik wil weggedragen worden door een zwerm bijen,
nooit meer omkijken of terugkomen. Monarch zijn, door bloed verdoemd tot eeuwige
roem, is al erg genoeg. Met ivoren schijnsel regeren over iets dat niet bestaat... dát,
mevrouw, is ondragelijk.’
Ergens in het paleis hoorden ze een klok half elf slaan. ‘En waarom, voor wie?
Alles voor die meute die hier vandaag keizerrijkje kwam spelen, alles voor mijn volk.
Een leider is altijd symbool van de macht, nooit de macht zelf. Maar ik heb mijn
macht overleefd. Waar moet ik dan nog symbool van zijn? Ze houden mij overeind,
maar weten zelf waarschijnlijk niet waarom. Ik heb geen kinderen, dat is mijn enige
troost. Ik ben de laatste keizer en ik ben zo moe.’
De presidente kon geen woorden vinden. In stilte reikte ze hem nog een sigaret
aan die hij tussen zijn zwijgende lippen stak. Ze wilde hem geruststellen, zeggen dat
hij altijd kon stoppen als hij wilde: ze zouden hem een pensioen geven en het paleis
ombouwen tot een museum. Hij kon een wereldreis maken of zich terugtrekken in
de bergen, wat hij maar wilde.
Ze rookten in stilte, niet omdat ze elkaar zonder woorden zo goed begrepen, maar
omdat er niets te zeggen viel. Na de sigaret kwam de keizer uit zijn stoel. Zonder te
trillen zette hij de gouden kroon weer op zijn grijze haren en richtte zich op. Trots of geveinsde trots - schitterde in zijn ogen. ‘Vergeet wat wij gezegd hebben,’ zei hij.
‘Het is een lange dag geweest, uw keizer is vermoeid. Morgen is het weer vroeg dag,
wij ontbijten met de bisschop en de nuntii. Het loont een goede verstandhouding
tussen de troon van Hurlubiere en de troon van het Vaticaan te hebben, denkt u niet?’
Ze kon niet anders dan knikken, haar keel dichtgeknepen door decorum.
‘Juist, laat u uzelf uit, mevrouw? Dank voor uw niet aflatende steun vandaag.’ Hij
draaide zich om, pakte een boek uit een kast en begon daar in te bladeren.
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De presidente trok de deur achter zich dicht en snelde naar beneden. Een wachter
salueerde terwijl ze het bordes afliep, haar hoofd gebogen. Haar chauffeur hield het
portier open en vroeg opgewekt waar ze heen wilde. Ze probeerde ‘naar huis’ te
zeggen, maar er vielen enkel woordsplinters uit haar mond. Ze wuifde in de richting
van het centrum, zolang ze hier maar zo snel mogelijk weg kwam. De autobanden
schuurden over het grind van de oprijlaan de groene zone uit. De twee werelden
zouden weer een jaar van elkaar gescheiden blijven.
Verborgen achter de vensters van zijn paleis keek de keizer haar na. Zijn keizerrijk
bestond voornamelijk nog in gedachten.
Iedereen gaat af, het doek valt nooit.
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Piet Devos
Met en tegen ‘het masker van woorden’
De antikoloniale poëtica van Aimé Césaire
In de loop van de twintigste eeuw hebben talloze schrijvers gepoogd literatuur met
politiek te vermengen, maar weinigen hebben deze gevaarlijke cocktail zo succesvol
weten te bereiden als de Martinikaan Aimé Césaire (1913-2008). Gedurende bijna
75 jaar was hij een van de belangrijkste woordvoerders van het antikolonialisme,
zowel in de Franstalige wereld als daarbuiten. Terwijl hij in zijn poëzie naar een
passende stem zocht voor de inheemse identiteit van Martinique, hielp hij met zijn
politieke pamfletten en activisme het dekolonisatieproces feitelijk vormgeven op het
Caraïbische eiland.
Césaire was opgegroeid op Martinique, toen het nog een volwaardige kolonie van
Frankrijk was en de autochtone bevolking nauwelijks perspectief op zelfontplooiiing
werd geboden. Vanwege zijn uitzonderlijke begaafdheid genoot Césaire echter begin
jaren '30 het voorrecht om aan de prestigieuze École Normale Supérieure in Parijs
te gaan studeren. In de Franse hoofdstad vervulde hij algauw een voortrekkersrol
binnen de elite van zwarte studenten, die een kritische houding jegens de kolonisator
begonnen aan te nemen. Samen met de latere Senegalese president Léopold Sédar
Senghor stond Césaire er zodoende aan de wieg van de zogenaamde
négritude-beweging, die ten doel had de volkeren van Afrika en de Afrikaanse slaven
in de diaspora te verenigen dankzij hun gedeelde, zwarte identiteit. In wat
vermoedelijk zijn beroemdste literaire werk is gebleven, Cahier d'un retour au pays
natal (1939),* gaf Césaire de négritude als volgt geografisch gestalte:
mijn onomheind eiland, wakker en dapper rechtop aan de achterzijde van
dit Polynesië, met voor zich Guadeloupe in tweeën gespleten door zijn
rugkam en er even ellendig aan toe als wij, Haïti waar de négritude zich
voor het eerst oprichtte en zei te geloven in haar menswaardigheid, en het
grappige staartje van Florida waar ze juist klaar zijn met het wurgen van
een neger, en Afrika dat met zijn reusachtig rupslijf opkruipt tegen de
Iberische voet van Europa

*

Zover ik kon nagaan is dit het enige boek van Césaire dat vooralsnog in het Nederlands werd
vertaald: Logboek van een terugkeer naar mijn geboorteland. Vert. Simon Simonse. Haarlem,
Brussel: In De Knipscheer/Zuid, 1985.
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De volgende generatie antikolonialisten, onder wie Césaires landgenoot Frantz Fanon,
zouden deze notie van de négritude verwerpen, omdat ze in hun ogen niet radicaal
genoeg was en het Europese raciale dualisme van blank versus niet-blank in stand
hield. Maar ook Fanon moest erkennen welk een cruciale stap in de koloniale
emancipatie de vooroorlogse beweging had gezet door inheemse culturen voor het
eerst als een positieve waarde tegenover het westerse denken te plaatsen, dat er immer
op gericht was geweest de ‘ongeciviliseerde’ ander te assimileren en van zijn
eigenheid te beroven. De négritude behoefde bescherming, zo had Césaire zelf
geschreven, daar ze ‘aan het verkleuren was onder de werking van een onvermoeibaar
looizuur. En de looier was Armoede’. Ook in de drie gedichten die ik heb vertaald,
is die kritische omkeringstechniek werkzaam: de gekoloniseerde spreker eigent zich
voortdurend juist die vertogen toe waarop Europeanen eeuwenlang hun vermeende
superioriteit hebben gebaseerd, zoals denkbeelden over kannibalisme, zwakzinnigheid
of het verdierlijkte natuurleven van ‘primitieven’. Zo lezen we in ‘Verloren lichaam’:
‘ik die beter blaat dan cloacak / ik die uit de toon / ik die Zambezi of doldriest of
bromhout of / kannibaal’. Opeens functioneren zulke stereotiepen tegelijk als
discursieve wapens in handen van de vernederde, inheemse opstandeling en als een
ontmaskerende aanklacht tegen de culturele agressie die achter raciale categoriseringen
van mensen schuilgaat.
Dit citaat laat ook iets zien van de vruchtbare dialoog die er, in de periode kort
voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog, plaatsvond tussen Césaire en het Franse
surrealisme. Zelf verklaarde de dichter dat hij in de surrealistische geschriften de
resolute breuk met de zwaarwichtige vormen van de Franse poëzietraditie had ontdekt,
die hem in staat stelde op zijn beurt vrijelijk ‘een kreet [aan te heffen] zo krachtig /
dat ik de hele hemel zal besmeuren’. In zijn kolkende zinnen, waar exotische dieren
en planten perfect naast moderne cultuurelementen kunnen bestaan, de stedelijke
omgeving naadloos in de diepzee en rotsige hoogtes kan overgaan, herkennen we
inderdaad de schier onstuitbare gedachtestroom van de écriture automatique. Maar
Césaire ging in zijn associatieve taalvernieuwing vaak nog ongeremder tekeer dan
de surrealisten zelf. Waar de laatsten zich doorgaans aan de geijkte woordenschat
en grammaticaregels houden, vormt Césaire in de aangehaalde beginregels van
‘Verloren lichaam’ geheel nieuwe werkwoorden op basis van substantieven als
‘cloaque’ en ‘cannibale’. Maar omgekeerd zag de groep rond André Breton de
Martinikaanse dichter ook als een onmisbare medestander in hun verzet tegen het
westerse rationalisme, dat uit naam van de rede zoveel had ingedeeld en vernietigd.
Over zijn gesprekken met Césaire op Martinique in 1941, terwijl de naziterreur
Europa teisterde, schreef Breton: ‘Voorgoed ben ik daar gesterkt in de overtuiging
dat er niets zal zijn volbracht zolang bepaalde taboes niet zijn doorbroken, (...), een
op absurde wijze aan naties en rassen verknochte hokjesgeest, en die schandvlek bij
uitstek: de macht van het geld.’
In 1945 werd Césaire daadwerkelijk politiek actief, toen hij toetrad tot de Franse
Communistische Partij. Vanaf dat moment voerde hij zijn
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campagnes voor dekolonisatie in de hoedanigheid van burgemeester van de
Martinikaanse hoofdstad Fort-de-France en die van afgevaardigde voor de Franse
Caraïben in de nationale assemblee in Parijs. Het statuut van kolonie dat Martinique,
Réunion, Guyana en Guadeloupe nog steeds hadden, werd mede door zijn toedoen
omgezet in dat van DOM (Département d'outre-mer, overzees Frans departement),
waardoor ze de facto meer zelfbeschikkingsrecht verwierven.
Césaire zei de communisten echter al spoedig vaarwel, omdat hij van oordeel was
dat er vanuit de marxistische doctrine van de economische klassentegenstellingen te
weinig aandacht werd besteed aan cultureel imperialisme. Hij ventileerde deze ideeën
het scherpst in zijn pamflet Discours sur le colonialisme (1950), dat sindsdien een
klassieker werd in de Franstalige postkoloniale cultuurkritiek. Uiteindelijk legde
Césaire zijn ambten van burgemeester en gedeputeerde pas in 2001 neer, maar zelfs
daarna verstomde zijn kritische stem niet. In 2005 weigerde hij nog president Nicolas
Sarkozy te ontmoeten, uit protest tegen een wet waarin werd gerept van ‘de positieve
erfenis van de kolonisatie’. De aanstootgevende passage werd uit de wettekst
geschrapt. Ook als politicus bleef Césaire een dichter die geweldloos vocht met en
tegen ‘het masker van woorden’.
De drie vertaalde gedichten zijn terug te vinden in: Aimé Césaire, La Poésie.
Geëditeerd door Daniel Maximin en Gillis Carpentier. Paris: Seuil, 1994.
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Aimé Césaire
Gedichten
Vertaald uit het Frans door Piet Devos
Verloren lichaam
Ik die Krakatau
ik die alles meer dan moesson
ik die open borst
ik die laïelap
ik die beter blaat dan cloacak
ik die uit de toon
ik die Zambezi of doldriest of bromhout of
kannibaal
ik zou almaar nederiger willen worden en me steeds erger
verlagen zonder vrees of voorheen
totdat ik mezelf verlies neerstort
in de levende gierst van een wijd opengebarsten aarde.
Buiten zou een mooie mist op de plek van de atmosfeer
een vuile streek zijn
elke waterdruppel zou er een zon schijnen
waarvan de naam eender voor alle dingen
ALGEHELE ONTMOETING zou luiden
zodat je geen weet meer hebt van wat er passeert
of van een ster of een verlangen
of van een blaadje van de vlammende boom
of van een onderzeese fakkeltocht
van aureliakwallen
Dan zou het leven zo stel ik me voor mij volledig onderdompelen
ik zou beter voelen hoe het me betast of me bijt
liggend zou ik de geuren op me af zien komen eindelijk vrij
als de behulpzame handen
die zich een weg in mij zouden banen
om er lange haren te laten wiegen
langer dan het verleden dat ik niet kan bereiken.
Dingen wijk uiteen maak plaats in jullie midden
plaats voor mijn rust die als een golf
mijn verschrikkelijke kruin meevoert van ankerende wortels
die naar vaste grond zoeken
Dingen ik peil ik peil
ik die vrachten sjouw sjouw wortels
En ik weeg en ik forceer en ik geheim
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ik navel
Ah wie brengt mij terug naar de harpoenen
ik ben erg verzwakt
ik fluit ja ik fluit zeer oude dingen
van slangen van holklinkende dingen
Ik goud wind vrede ginds
en tegen mijn frisse wankele snuit
leg tegen mijn roestige gezicht
jouw koude gezicht van vergaan gelach.
De wind helaas zal ik blijven horen
neger neger neger vanaf de bodem
van de oeroude hemel
iets minder sterk dan vandaag
maar niettemin nog steeds te sterk
en dat woeste gehuil van de honden en paarden
die hij achter ons aan jaagt voor altijd marrons
maar op mijn beurt zal ik hoog
een kreet aanheffen zo krachtig
dat ik de hele hemel zal besmeuren
en met mijn afgerukte takken
en met de brutale straal uit mijn gekwetste statige stam
zal ik de eilanden opdragen te bestaan
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Kalender van de lagune
ik bewoon een heilige wond
ik bewoon denkbeeldige voorouders
ik bewoon een duister willen
ik bewoon een lange stilte
ik bewoon een onlesbare dorst
ik bewoon een duizendjarige reis
ik bewoon een driehonderdjarige oorlog
ik bewoon een in onbruik geraakt ritueel tussen bloembol en klister
ik bewoon de onontgonnen ruimte
ik bewoon basalt geen stroom
maar de getijgolf van lava
die het dal op volle kracht overspoelt
en alle moskeeën in de as legt
naar mijn beste vermogen schik mij in de metamorfose
van een onzinnig gemiste variant van het paradijs
- het is nog veel erger dan de hel af en toe bewoon ik een van mijn verwondingen
elke minuut verander ik van flat
en ieder moment van rust bezorgt me duizelingen
werveling van vuur
meer dan wat dan ook zakpijp voor het stof
van zoekgeraakte werelden
na mijn ingewanden van levend water vulkanisch te hebben uitgebraakt
blijf ik achter met mijn broden van woorden en verzwegen mineralen
ik bewoon dus een enorme denkwereld
maar meestal verkies ik me op te sluiten
in mijn kleinste gedachtegang
ofwel bewoon ik een toverformule
alleen de eerste paar woorden
de rest is vergeten
ik bewoon de ijsdam
ik bewoon de ondergang
ik bewoon de panden van een grote ramp
ik bewoon het vaakst het ergste het droogste
van de meest uitgeteerde bergtop - de wolvin van die wolken ik bewoon het aureool van de cactussen
ik bewoon een kudde geiten die aan de tepel trekken
van het schraalste arganboompje
om eerlijk te zijn weet ik mijn precieze adres niet meer
bathyaal noch abyssaal
ik bewoon een inktvissenhol
ik vecht met een inktvis om een inktvissenhol
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dring niet aan broer
kelp in bulk
dat mij verstrikt in warkruid
of als porana verspreidt
het is allemaal eender
dat de golf aanrolt
dat de zon aanzuigt
en dat de wind aanzwelt
bolle bult van mijn niets
de luchtdruk of liever de tijdsdruk
vergroot mateloos mijn talen
zelfs al veredelt ze soms wat ik vervat in talen
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Oppermasker
Met draden met veer met glanshout
het masker van woorden optuigen
uit steen uit koper uit ijzer
oprijzen
de ketting van het geheugen om de hals
tot de debiele dageraad
tot de ultieme ontmoeting
daar waar zich in een oersfeer
de wilde omwenteling
voltrekt van de labiele werelddelen
drager van het machtigste masker.
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Laurens Ham
Het pure ik
Jean-Jacques Rousseaus Brief aan d'Alembert over het toneel
Jean-Jacques Rousseau is een buitenstaander. Op een bekend portret van hem, gemaakt
door Allan Ramsay in 1766, heeft hij een bontmuts op zijn hoofd en een bontjas aan.
De kleding toont het publiek dat het hier om iemand gaat die zich in Europa niet
thuisvoelt. Maar opvallender nog dan de kleding zijn Rousseaus ogen. Ze staren de
kijker aan, tegelijk priemend en met iets wonderlijk zachts erin. Ze drukken zijn
ongemaskerde voorkomen uit, zijn eerlijkheid en weerloosheid. Hij mag zich dan in
Armeense kledij hebben gestoken, maar de goede verstaander kijkt door die opsmuk
heen.
Dit portret van Rousseau (1712-1778) verbeeldt de dubbelzinnigheid die het werk
van deze filosoof kenmerkt. Hij is die man die Europeanen de ogen opende voor de
puurheid van de natuur, de man die de begrippen eerlijkheid en authenticiteit zowat
uitvond. Zijn Bekentenissen (1782) wordt gezien als een van de eerste ‘moderne’
autobiografieën. Waar grote voorgangers als Augustinus hun identiteit nog vooral
ontleenden aan hun geloof, daar probeerde Rousseau zijn ‘ik’ zo puur en ongefilterd
mogelijk voor de lezer bloot te leggen.
Maar juist in die drang tot ontmaskering schuilt het effectiefste masker. Daar wees
Maarten Doorman op, zeker niet als eerste, in zijn essay Rousseau en ik (2012). Het
is namelijk bijzonder moeilijk om echt en authentiek te zijn, het vergt oefening.
Authenticiteit kan alleen maar ontstaan voor wie overtuigend een toneelstukje kan
spelen. Doorman geeft aan dat Rousseau voor Ramsay meerdere keren moest poseren
om natuurlijk over te komen en schrijft dan: ‘Wie echt wil zijn, is het per definitie
niet, want met het bewustzijn van dat verlangen is de onechtheid er ook, zoals de
dag slechts bestaat bij gratie van de nacht en zoals met de geboorte onze dood een
onvermijdelijk gegeven wordt.’
Rousseau liep tegen een muur op die ons nog maar al te bekend is. Hoe kun je
bewust je authenticiteit uitventen? De miljoenen of miljarden Facebook- en
Twittergebruikers van nu weten dat dat niet kan. Ze kunnen pas zichzelf zijn door
zich welbewust met foto's en teksten in de markt te zetten. In die zin is de titel
Rousseau en ik door Doorman goed gekozen. Ieder ‘ik’ in de westerse wereld treedt
dagelijks in de voetsporen van Jean-Jacques Rousseau door het masker van de
oprechtheid op te zetten.
Het mag dan zo zijn dat Rousseaus eerlijkheid nooit helemaal oprecht kon zijn,
toch bleef hij zijn leven lang kritisch over mensen en fenomenen die zich expliciet
als ‘gemaskerd’ presenteerden. Die afkeer steekt hij bijvoorbeeld niet onder stoelen
of banken in zijn essay Brief aan d'Alembert over
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het toneel (1758). Het is een reactie op een artikel in de Encyclopédie door Jean
d'Alembert, waarin gesproken werd van het openen van een theater in Rousseaus
geboortestad Genève. Rousseau verzet zich tegen dit plan. Het theater heeft een
dubieuze invloed op de moraal van het publiek, zo vreest hij, en acteurs zijn door
hun ‘gemaskerde’ identiteit niet te vertrouwen.
Brief aan d'Alembert, een van de minder bekende teksten van Rousseau, is nooit
in zijn geheel in het Nederlands vertaald. Wel werd in het boek Het licht der rede
(2000), een bloemlezing Verlichtingsteksten onder redactie van Cyrille Offermans,
een deel van de tekst vertaald. Hier presenteert Terras in vertaling van Reintje Ghoos
en Jan Pieter van der Sterre een ander fragment, waarin de kwalijke invloed van het
toneel wordt geschetst. Het is een tekst die de sporen van zijn tijd draagt, natuurlijk,
die de meanderende stijl volgt die in de achttiende eeuw gebruikelijk was. Toch is
dit fragment nog altijd fris en actueel, zoals de gehele maskeradeproblematiek van
Rousseau dat is. Want zoals wij ons druk maken om de verderfelijke invloed van ‘de
media’ op onze wereld en tegelijkertijd niet los kunnen komen van diezelfde media,
zo was Jean-Jacques Rousseau een toneelhater die wist dat hij een toneelstukje moest
opvoeren om authentiek over te komen.

Terras. Jaargang 2012 (02-03)

66

Jean-Jacques Rousseau
Brief aan d'Alembert over het toneel (fragment)
Vertaald uit het Frans door Reintje Ghoos en Jan Pieter van der
Sterre
[...] Nu is het hoog tijd om over te stappen op een onderwerp dat minder zwaar en
minder ernstig is maar ons nog voldoende ter harte gaat om onze aandacht te
verdienen, en waar ik liever over schrijf omdat ik er iets meer verstand van heb,
namelijk het plan om in Genève een blijspeltheater op te richten. Ik zal hier niet
uiteenzetten wat mijn vermoedens zijn over uw mogelijke motieven om reclame te
willen maken voor een instituut dat zo weinig strookt met onze normen. Wat úw
redenen ook mogen zijn, ík heb alleen maar te maken met de onze; en het enige wat
ik me permitteer over u te zeggen is dat u vast en zeker de eerste filosoof* bent die
ooit een vrij volk, een kleine stad, een arme staat heeft aangespoord te streven naar
de instelling van een openbare toneelzaal.
Ik constateer dat er talloze vragen te bespreken zijn naar aanleiding van de vraag
die u lijkt te beantwoorden, namelijk of toneel op zich goed of slecht is. Is het zedelijk
verantwoord? Valt het te verzoenen met de ernst van een republiek? Moet het
toegestaan worden in een kleine stad? Kan het acteursvak fatsoenlijk zijn? Kunnen
actrices even deugdzaam zijn als andere vrouwen? Zijn goede wetten voldoende om
misbruik de kop in te drukken? Kunnen die wetten wel worden nageleefd? Enzovoort.
Er is nog geen duidelijkheid over de vraag naar de werkelijke invloed van toneel,
want de discussies daarover zorgen alleen maar voor verdeeldheid tussen de
vertegenwoordigers van de Kerk en van de wereld: ieder gaat puur van zijn eigen
vooroordelen uit. Dat zijn kwesties, mijnheer, uw pen niet onwaardig. Ik beperk me
in dit essay tot het zoeken naar de verklaringen waartoe u ons hebt gedwongen,
hoewel ik niet geloof ze te kunnen geven; houdt u er alstublieft rekening mee dat ik
door naar uw voorbeeld mijn mening te geven, mijn plicht vervul tegenover mijn
vaderstad, en dat als mijn opvatting niet klopt, in elk geval niemand hinder heeft van
deze vergissing.
Bij een eerste blik op een instituut als het toneel zie ik om te beginnen dat het
vermaak is, en natuurlijk heeft de mens vormen van vermaak nodig, maar u moet
toch erkennen dat we die alleen mogen toestaan voor zover ze noodzakelijk zijn, en
dat elk nutteloos vermaak schade berokkent aan de mens, wiens leven toch al zo kort
en wiens tijd kostbaar is. Het menselijk

*

Van D'Alemberts favoriete tweetal beroemde geschiedschrijvers die allebei filosoof zijn, zou
de moderne misschien zijn mening delen; maar zou dat ook gelden voor Tacitus, van wie hij
houdt, over wie hij nadenkt, die hij waagt te vertalen, de ernstige Tacitus die hij zo graag
citeert en die hij - op zijn duisterheid na - soms zo goed imiteert?
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bestaan heeft zijn genoegens, die voortvloeien uit 's mensen aard en zich ontwikkelen
uit zijn werk, zijn sociale omgang en zijn behoeften; die genoegens, die des te
aangenamer zijn naarmate degene die ze smaakt gezonder van ziel is, zorgen ervoor
dat ieder die ervan kan genieten, nog maar weinig openstaat voor alle andere
genoegens. Vaders, zonen, echtgenoten, burgers hebben zulke zinvolle plichten te
vervullen dat ze geen moment meer over hebben om zich te vervelen. Voor wie hem
goed gebruikt, wordt de tijd nog kostbaarder; en hoe beter je hem te nutte maakt, des
te minder tijd je kunt vinden om te verliezen. Je ziet dan ook voortdurend dat mensen
die gewend zijn te werken niet tegen nietsdoen kunnen, en dat een goed geweten de
voorkeur voor frivole genoegens vermindert; maar wie ontevreden is over zichzelf,
wie zucht onder ledigheid, wie eenvoudige, natuurlijke voorkeuren kwijtraakt, heeft
vreemde vormen van vermaak nodig. Ik houd niet van de behoefte om ons hart
steevast op het toneel te richten, alsof het zich binnen in ons niet prettig zou voelen.
De natuur zelf heeft het antwoord gedicteerd van de barbaar* die hoorde pochen over
de pracht van het circus en de spelen van Rome. Deze goede man vroeg: ‘Hebben
de Romeinen dan geen vrouwen en kinderen?’ De barbaar had gelijk. De mensen
menen bij het toneel elkaar te ontmoeten, maar iedereen komt juist alleen te staan;
iedereen vergeet zijn vrienden, zijn buren, zijn naasten, en verdiept zich in plaats
daarvan in fabels, betreurt het trieste lot der doden of lacht om de levenden. Hoewel,
nee, ik had moeten inzien dat deze woorden niet meer passen in onze eeuw. Laten
we proberen woorden te vinden die beter worden begrepen.
Wie vraagt of toneel op zich goed of slecht is, stelt een al te vage vraag; hij
onderzoekt een verband voordat hij de termen ervan heeft gedefinieerd. Toneel is
voor het volk, en alleen via de invloed ervan op het volk kan worden vastgesteld of
het in laatste instantie deugt of niet. Er zijn oneindig veel soorten toneel te
onderscheiden:** er bestaat tussen de verschillende

*
**

Chrysostomus, In Evangelium Matthaei, preek 38.
‘Toneel kan op zichzelf verfoeilijk zijn, bijvoorbeeld in de zin van onmenselijk of indecent,
zedeloos; zie bepaalde vormen van toneel bij de heidenen. Maar er is ook toneel dat op
zichzelf neutraal is en alleen slecht wordt als men er misbruik van maakt. Toneelstukken
hebben bijvoorbeeld niets slechts als je er een schildering van menselijke karakters en
menselijk handelen in aantreft, waarmee zelfs prettige, nuttige lessen zouden kunnen worden
gegeven voor alle rangen en standen; maar als er een lakse moraal in naar voren komt, als
de personen die dat beroep uitoefenen een liederlijk leven leiden en anderen in het verderf
storten, als zulk toneel de ijdelheid, luiheid, luxe en schaamteloosheid in de hand werkt, dan
is er duidelijk sprake van misbruik en kunnen we zulk vermaak beter negeren, behalve als
er een middel gevonden kan worden om het te corrigeren of zich ertegen te beschermen.’
Christelijke onderwijzing, deel 3, boek 3, hoofdstuk 16.
Hier wordt de kwestie goed onder woorden gebracht. Het gaat erom uit te zoeken of de
moraal van het toneel onherroepelijk laks is, of misbruik onvermijdelijk is, of de kwalijke
aspecten voortvloeien uit de aard van het toneel zelf of oorzaken hebben die uit de weg
kunnen worden geruimd.
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volken een enorme diversiteit inzake zeden, temperamenten en karakters. Een mens
is een mens, dat geef ik toe; maar een mens die is omgevormd door godsdiensten,
door regeringen, door wetten, door gewoontes, door vooroordelen en door klimaten
wordt zo anders dan hij ooit was dat wij onder ons niet meer hoeven te zoeken naar
wat goed is aan de mens in het algemeen, maar naar wat goed is aan de mens in een
bepaalde tijd of een bepaald land. Zo werden de stukken van Menander, geschreven
voor het theater van Athene, verplaatst naar het toneel van Rome; zo inspireerden
de gladiatorengevechten, die het volk van Rome tijdens de republiek moed en kracht
gaven, tijdens het keizerrijk alleen maar tot liefde voor bloed en wreedheid; hetzelfde
volk dat eenzelfde thema in verschillende tijden gepresenteerd kreeg leerde eerst het
leven verachten en daarna met dat van een ander spelen.
De aard van toneel wordt onvermijdelijk bepaald door het genoegen dat het bezorgt
en niet door het nut. Als het nuttig gevonden kan worden is dat alleen maar prachtig;
maar het hoofddoel is in de smaak vallen, en mits het volk zich vermaakt is dat doel
voldoende verwezenlijkt. Alleen al daardoor kun je theaters en dergelijke nooit dat
soort gunstige effecten toeschrijven waartoe ze in staat zouden zijn, en het is een
schromelijke vergissing om je in te beelden dat het mogelijk is tot perfectie te komen,
want die kan niet in de praktijk worden gebracht zonder degenen die je meent te
stichten voor het hoofd te stoten. Zo zorgt de smaak van de verschillende landen
voor diversiteit op toneelgebied. Een onverschrokken, ernstig, wreed volk wil
moorddadige, gevaarlijke feesten, met schitterende bravoure en koelbloedigheid.
Een woest, opvliegend volk wil bloed, gevechten, wrede hartstochten. Een wellustig
volk wil muziek en dans. Een galant volk wil liefde en beleefdheid. Een vrolijk volk
wil humor en spot. Trahit sua quemque voluptas. Om in de smaak te vallen moet
toneel ieders neigingen kracht bijzetten en niet temperen.
Algemeen gesproken schildert het toneel menselijke hartstochten, waarvan het
origineel in ons binnenste ligt; maar als een schilder niet zijn best doet die hartstochten
fraaier voor te stellen, zal de toeschouwer ze algauw afkeuren en zichzelf niet meer
willen zien vanuit een invalshoek die zelfverachting in de hand werkt. Soms geeft
hij hartstochten weleens lelijke kleuren, maar alleen als ze niet algemeen zijn en van
nature worden gehaat. Zo volgt de schrijver daarin louter de opvatting van het publiek;
en de afgekeurde hartstochten worden steeds gebruikt voor het accentueren van
andere, die deugdelijker kunnen zijn of niet, maar in elk geval meer naar de zin van
de toeschouwers. Eén ding is op het toneel nergens goed voor: de rede. Een mens
zonder hartstochten, of een mens die ze altijd onder controle heeft, is op het toneel
voor niemand interessant; en het is al gebleken dat een stoïcijn in een tragedie een
onverdraaglijk personage is; in het blijspel zorgt hij op z'n hoogst voor komische
effecten.
Dus laat niemand zeggen dat toneel het vermogen heeft iets te veranderen aan
opvattingen en zeden, die je alleen maar kunt navolgen en verfraaien. Een schrijver
die de algemeen heersende smaak geweld zou willen aandoen, schrijft algauw alleen
voor zichzelf. Toen Molière het komische
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toneel zuiverde, bestreed hij modes en absurditeiten; maar hij ondermijnde de smaak
van het publiek niet,* hij volgde en ontwikkelde die smaak, zoals op zijn beurt ook
Corneille deed. Het was het oude toneel dat die smaak begon te ondermijnen omdat
het de oude grofheid bewaarde in een eeuw die beschaafder was geworden. De smaak
van het publiek is sinds die twee schrijvers veranderd; als hun meesterwerken nu
nog moesten verschijnen, zouden ze vandaag de dag dan ook ongetwijfeld op een
fiasco uitlopen. Misschien hebben de kenners er nog steeds wel waardering voor,
maar als het publiek ze nog waardeert is dat meer uit schroom om ze te laten vallen
dan uit werkelijke waardering voor hun schoonheid. Er wordt altijd gezegd dat een
goed stuk nooit op een fiasco kan uitlopen; daar ben ik het inderdaad mee eens, want
een goed stuk ondermijnt de zeden** van de tijd nooit. Het beste stuk van Sophocles
zou in onze theaters uitdraaien op een compleet fiasco, daar twijfelt toch niemand
aan? We kunnen ons niet inleven in mensen die in geen enkel opzicht op ons lijken.
Elke schrijver die ons vreemde zeden wil schilderen past zijn stuk niettemin
zorgvuldig aan de onze aan. Zonder die voorzorgsmaatregel heeft het nooit succes,
en als een stuk na zulke aanpassingen toch aanslaat, zijn daar vaak heel andere
oorzaken voor dan een oppervlakkige waarnemer vermoedt. Is er iemand die denkt
dat Arlequin sauvage [Wilde Harlekijn]*** zo goed werd ontvangen omdat het publiek
zich aangesproken voelde door de betekenis en de eenvoud van dat personage, en
dat ook maar een van hen daardoor op dat personage wilde lijken? Integendeel, het
stuk werkt positief op hen in, stimuleert namelijk het zoeken naar en waarderen van
nieuwe, ongewone ideeën. En nieuwere ideeën zijn voor hen vanzelf natuurlijke
ideeën. Juist uit aversie tegen het alledaagse komen ze soms tot eenvoud.

*

**

***

Ook al liep hij amper voorop, deze Molière had zelf moeite zich staande te houden. Zijn
meest perfecte stuk werd bij de première een fiasco omdat het te vroeg kwam en het publiek
nog niet rijp was voor Le Misanthrope.
Dat alles berust op een evidente stelregel; te weten dat een volk vaak gebruiken in ere houdt
die het minacht of die het bereid is te minachten zodra maar iemand het voortouw durft te
nemen. Tijdens de rage van de trekpoppen, in mijn jonge jaren, liet men in het theater alleen
zeggen wat de mensen dachten die hun tijd met dat dwaze vermaak vulden; maar de constanten
in de smaak van een volk, de gebruiken, oude vooroordelen moeten op het toneel worden
gerespecteerd. Nooit heeft een dichter er baat bij gehad om die wet met voeten te treden.
Ik gebruik de termen smaak en zeden door elkaar; want het een mag dan verschillen van het
ander, ze hebben altijd een gemeenschappelijke oorsprong en ondergaan dezelfde ingrijpende
veranderingen. Wat niet betekent dat goede smaak en goede zeden steeds gelijk op gaan een stelling die nadere uitleg en discussie vereist - maar wel dat een bepaald soort smaak
steeds beantwoordt aan een bepaald soort zedelijkheid, dat staat als een paal boven water.
Komedie van Delisle de la Drevetière, gespeeld in 1721, en diverse malen hernomen. [vert.]
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Uit deze eerste opmerkingen volgt dat de algemene invloed van toneel het versterken
van het nationale karakter is, het vergroten van de natuurlijke neigingen en nieuwe
energie geven aan alle hartstochten. Als dat effect zich beperkt tot het aandikken en
niet het veranderen van de gevestigde zeden, kunnen we in die zin de indruk krijgen
dat het blijspel goed inwerkt op goede mensen en slecht op slechte mensen. In het
eerste geval zouden we nog wel moeten weten of de al te sterk aangesproken
hartstochten niet ontaarden in ondeugden. Ik weet dat de poëtische kant van het toneel
beweert precies het tegendeel te doen, de hartstochten te zuiveren door ze te
stimuleren; maar die grondstelling begrijp ik toch niet goed. Moet je om ingetogen
en wijs te worden eerst tekeergaan en gestoord zijn?
‘Eh, nee, zo zit het niet,’ zeggen de voorstanders van toneel. ‘Het treurspel zou
wel graag zien dat alle hartstochten die het afschildert ons ontroeren, maar wil niet
altijd dat onze emotie dezelfde is als die van het personage dat gekweld wordt door
een hartstocht. Meestal heeft het treurspel juist het doel om gevoelens in ons op te
wekken die tegengesteld zijn aan de gevoelens die het bij de personages opwekt.’
Ook zeggen ze dat als schrijvers misbruik maken van hun macht om in te werken op
het gemoed - dat zelf niet kan bepalen wat belangrijk is en wat niet - die wandaad
moet worden toegeschreven aan de onwetendheid en verdorvenheid van de
kunstenaars en niet aan de kunst. Ten slotte zeggen ze dat een getrouwe afschildering
van hartstochten en het lijden dat ermee gepaard gaat, de enige weg is om ons te
leren ze zo angstvallig mogelijk te vermijden.
Om te beseffen hoe onoprecht al deze antwoorden zijn hoeven we alleen maar na
te gaan hoe we ons aan het eind van een treurspel voelen. Moeten we uit de emotie,
de verwarring en de vertedering die we ervaren en die na het stuk blijven hangen,
afleiden dat de neiging zich aandient onze hartstochten onder controle te houden en
bij te stellen? Zijn de hevige, roerende indrukken waaraan we gewend raken en die
zo vaak terugkeren, wel geschikt om onze gevoelens eventueel te temperen? Waarom
zou het beeld van het lijden dat uit de hartstochten ontstaat het beeld uitwissen van
de uitbarstingen van plezier en vreugde die we er ook uit zien ontstaan en die de
schrijvers nog zorgvuldig hebben verfraaid om hun stukken aantrekkelijker te maken?
Weet dan niemand dat alle hartstochten zusters van elkaar zijn, dat een ervan
voldoende is om er een hele massa op te wekken en dat het bestrijden van de een
met de ander louter een middel is om het hart gevoeliger te maken voor alle
hartstochten? Het enige instrument dat ze kan zuiveren is de rede; en ik heb al gezegd
dat de rede niet werkt op het toneel. We delen niet de emoties van alle personages,
dat klopt; want de thema's waar ze voor staan zijn tegengesteld, en daarom moet de
schrijver bij ons een voorkeur wekken voor één personage, anders zouden we in het
geheel geen emoties voelen; maar hij is gedwongen de hartstochten te kiezen waarvan
we houden, en zeker niet die waarvan hij ons wíl laten houden. Wat ik heb gezegd
over de soorten toneel geldt ook voor de thema's die aan de orde komen. In Londen
wordt een drama interessant gevonden als je er haat in opwekt tegen de Fransen; in
Tunis zou de zeeroverij voor een mooie hartstocht zorgen; in Messina een zeer
smeuige wraakoefening; in Goa de
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eer om joden te verbranden. Als een schrijver* aan die normen tornt kan zijn stuk
nog zo mooi zijn, niemand zal erheen gaan; en dan zullen we die schrijver zijn
onwetendheid moeten verwijten omdat hij de eerste wet van zijn kunst heeft verzaakt,
de wet die dient als uitgangspunt voor alle andere, namelijk om succes te hebben.
Zo zuivert toneel de hartstochten die je niet hebt, en wakkert de hartstochten aan die
je wel hebt. Als dat geen goede remedie is.
Er is dus een samenstel van algemene en specifieke oorzaken die hoe dan ook
verhinderen dat toneel de perfectie kan worden toegeschreven waartoe het in staat
wordt geacht, en dat het de gunstige invloed heeft die men ervan lijkt te verwachten.
Zelfs als je er vanuit gaat dat die perfectie zo groot mogelijk is en het volk zo
welwillend als je zou wensen, dan nog zou er van die invloeden niets overblijven bij
gebrek aan middelen om ze aanschouwelijk te maken. Ik ken maar drie soorten
instrumenten die effect sorteren op de zeden van een volk; te weten de kracht van
wetten, de invloed van opvattingen, en de aantrekkingskracht van plezier. Welnu,
wetten hebben geen enkele toegang tot het toneel, waar de geringste rechtsdwang
voor ellende en niet voor vermaak zou zorgen.** Opvattingen zijn er niet van
afhankelijk, want toneel schrijft het publiek niet de wet voor, maar krijgt de wet door
het publiek voorgeschreven; en wat betreft het genoegen dat je eruit kunt putten, het
enige effect daarvan is dat we er vaker heen gaan. [...]

*

**

*

Laat iemand het maar eens proberen en op het Franse toneel een man neerzetten die recht
door zee en deugdzaam maar eenvoudig en grof is, geen liefde en geen verliefdheden kent
en niet in fraaie volzinnen spreekt; laat iemand maar eens een wijs man zonder vooroordelen
neerzetten, die beledigd wordt door een vechtersbaas en weigert zich de keel te laten
doorsnijden door de beledigende partij; en laat iemand de hele toneelkunst maar eens
mobiliseren om deze personen voor het Franse volk even interessant te maken als Le Cid;
als dat zou lukken, geef ik mijn ongelijk toe.
Wetten kunnen het onderwerp, de vorm van toneelstukken en de manier om ze te spelen
bepalen; maar ze kunnen het publiek niet dwingen ze mooi te vinden. Als keizer Nero in het
theater zong liet hij iedereen die in slaap viel de keel doorsnijden; toch kon hij niet iedereen
wakker houden; en het scheelde weinig of een heerlijk dutje kostte Vespasianus het leven.*
Ach, als u over keizerlijke macht had beschikt, nobele acteurs van de Parijse opera, zou ik
nu niet zo kermen omdat ik te lang heb geleefd!
Suetonius, , hoofdstuk 4; Tacitus, , 16, 5. []
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Mari Alföldy en Laurens Ham
Een eindeloze onthulling.
Drie teksten van Sándor Weöres, Amy Károlyi en Frigyes Karinthy
‘Wat kan het me ook schelen,’ reutelde ik. ‘Het gezicht was toch alleen het
uithangbord, ik wil haar lichaam!’
Met die rauwe woorden zet Frigyes Karinthy (1887-1938) de hoofdpersoon van
zijn verhaal ‘Verf’ neer als een wellusteling. ‘Verf’ gaat over het masker van de
vrouwelijke verleiding, waaronder niets schuil blijkt te gaan. Het vrouwelijke
personage in het verhaal is niets meer dan de spullen die ze draagt; we zien niet haar
iets vragen, we zien een lipvormige verfstreep iets vragen. In dit verhaal van deze
Hongaarse schrijver en dichter zien we iets terug van de literaire parodieën en
humoristische sketches waarmee hij bekend is geworden. Tegelijkertijd heeft het
verhaal een diepserieuze ondertoon, omdat het vragen stelt bij de kenbaarheid van
de mens en de relatie tussen man en vrouw. Dit laatste is dan ook een vaak terugkerend
onderwerp in zijn werk.
Naast het verhaal van Karinthy staan twee gedichten van andere Hongaarse auteurs:
het schrijversechtpaar Sándor Weöres (1913-1987) en Amy Károlyi (1909-2003).
Weöres was dichter, schrijver en vertaler en studeerde filosofie in Pécs. Al op jonge
leeftijd publiceerde hij gedichten, onder meer in het gezaghebbende tijdschrift Nyugat
(Het Westen). Door zijn afkeer van politiek en zijn belangstelling voor Oosterse
filosofie en esoterie was Weöres tijdens de communistische periode een literaire
buitenstaander in Hongarije. Desondanks was hij een geliefde verschijning in de
literaire wereld en was hij populair bij het grote publiek, niet in de laatste plaats om
zijn kindergedichten.
Weöres trouwde in 1946 met de dichteres en vertaalster Amy Károlyi. Zij zou niet
alleen zijn steun en toeverlaat in praktische zaken worden, maar ook mede-auteur
zijn van een aantal gezamenlijke bundels. Károlyi's poëzie verkiest eenvoud boven
grote pretenties en reflecteert met verbazing op de verschijnselen van het leven, op
gepaste afstand van de hevige historische perikelen van haar tijd.
De twee gekozen gedichten, ‘Masker’ van Károlyi en ‘Doodsmasker’ van Weöres,
laten allebei zien hoe nacht en dag elkaar als maskers afwisselen. Waar Károlyi voor
een heldere literaire vorm kiest waarin subtiel op herhalingen wordt gevarieerd,
beschrijft Weöres de wereld eerder metaforisch: ‘Suiker was ik, / ben gesmolten in
de melk van de avondschemer’.
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Amy Károlyi en Sándor Weöres
Gedichten
Vertaald uit het Hongaars door Mari Alföldy
Amy Károlyi
Masker
De dag vertoont het aanschijn van de nacht,
de nacht vertoont het aanschijn van de dag.
Welk is de voorkant en welk is de keerzij,
Welk is de oester en welk is de schelp?
Welk is het aangezicht en welk het masker?
Voortdurend wisselen ze van gelaat
wat groen is hier, is bij de ander zwart
wat licht is hier, is donker weer daarginds.
Welk van de twee gezichten is het ware?
Ze lijken op elkaar als tweelingbroers.
De wereld mag zich van hen niet vervelen,
dus wisselen ze licht en schaduw af.
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Sándor Weöres
Doodsmasker
Suiker was ik,
ben gesmolten in de melk van de avondschemer
- zeg niet dat ik er niet meer ben.
Ik ben van één kamer naar de andere gegaan
de gekleurde kamer verruild
voor de kamer zonder kleuren
de vormen voor de stralen.
Mijn gezicht was eerst naar het licht gekeerd,
op de muur de schaduw van mijn rug.
Nu ben ik licht
en als je voor me staat
omvlecht ik je gezicht met stralen
en werp ik op de muur de schaduw van je rug.
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Frigyes Karinthy
Verf
Vertaald uit het Hongaars door Mari Alföldy
Ze kleurde haar lippen nog even bij, trok met een zwart potlood een lijn langs haar
ogen, streek de lokken van haar voorhoofd en maakte een kokette draai voor me een schuimend gekolk van ruches, fladderende linten, opflitsende diamanten en
zinderende geuren.
‘Ben ik mooi?’ vroeg de lipvormige verfstreep, waarvan de twee delen slechts zo
ver uiteen gingen als de uiteinden van de lijnen het toestonden, terwijl de puntig
gemodelleerde wimpers omhoogklapten.
Ik glimlachte vol verbazing.
‘Ja, je bent mooi,’ zei ik toen, want ik besefte opeens dat ze me dat al eens eerder
had gevraagd, met datzelfde gezicht, met dezelfde draai, en het leek alsof we ons
toen in dezelfde omstandigheden hadden bevonden, en in mijn herinnering was ze
toen mooi en begeerlijk. Het was wel vreemd dat ik me alles kon herinneren: de
beweging waarmee ze de lippenstift naar haar mond bracht en de manier waarop ze
het oogpotlood vasthield, maar dat ik niet meer wist wat er in de tussentijd was
gebeurd, waar ik was geweest, waar zij was geweest, wie zij was geweest en wie ik
was geweest. Misschien had ik alleen maar ergens over haar gelezen of haar op een
schilderij gezien - maar nee, dat kon niet, want ook de smaak en de warmte van de
droom waren als een vage siddering op de achtergrond van de herinnering aanwezig.
Toen ik onder aan de trap stond, had de smaak van die droom mij al overspoeld mijn ogen waren heet en mijn slapen klopten.
In de hal haalde ze me in.
‘Zullen we gaan?’ vroeg de zachte adem van L'Origan van Coty. Het geurige
rougepoeder kietelde even mijn neus.
In de auto vlijde ze zich tegen mijn borst. Toen wist ik al wat de droom was
geweest: aan de oever van een beek, tussen wilde bloemen, twee nerveus in het rond
tastende handen, spartelende benen, een vreemde, rinse geur en wijd opengesperde
angstige ogen. Lieve God, hoe kon ik het vergeten! Wat een jubelstemming, wat een
vrolijke schittering! De betekenis van de bloemen, de bomen, de lucht en de
zonnestralen, wat heerlijk dat ik het me weer herinner!
In een roes stamelde ik iets... ben jij het, ben jij het?
De geur en de ruches ruisten en fluisterden in mijn oor, bedwelmend en smachtend.
‘Mevrouw Singer... heb je haar gezien?... maar het zijn geen echte diamanten...
zij heeft het maar makkelijk... ze hebben een slagje geslagen... en ze heeft het niet
eens van haar man... ik hoorde het van Kató...
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die blonde met die jurk van crêpe mousseline... ze heeft een goed figuur... maar veel
te grote voeten...’
Dit was het antwoord van de zwevende geur en de fladderende ruches... Ik was
even onthutst... Ach, misschien had ik het niet goed gehoord, iets verkeerd begrepen...
Straks, boven...
De auto maakte een ruime bocht, reed over een hobbel en ging langzamer rijden.
De lichten bestreken een oever - het was die beek, ik rook de geur van wilde bloemen.
Doorrijden!
Ik droeg haar in mijn armen de trap op, hijgend, met bollende spieren. Er viel een
deur dicht, ik hoorde de sloffende stappen van de conciërge nog wegsterven op de
binnenplaats. Daarna was het stil, de deuren en ramen waren dicht. Ik was alleen met
mijn prooi. Ze lag op de divan en sprak niet meer, haar ogen waren gesloten.
Ik deed een lampje aan en naderde behoedzaam. Ik was van plan om haar zo te
kussen, eerst zacht en voorzichtig, met de ogen dicht. Maar de rode strepen stoorden
me: ik liep terug naar het toilettafeltje en pakte een stukje zeem om ze af te poetsen.
De verf ging er snel af, maar daaronder trof ik niet de zachtheid van een levend
gezicht aan: er zat een andere laag, lichter van kleur, maar harder, het overblijfsel
van een eerdere maskerade. Ja, ik herinnerde het me weer, dat was wat ik een paar
maanden eerder had gezien.
Ik haalde een ander stukje zeem en begon de wangen af te wrijven, de ogen en het
hele fijn belijnde gezicht. De cocon van verf liet langzaam los; ik goot er een dun
laagje spiritus op, daardoor viel de hele laag eraf. Eronder verscheen een ander
kunstwerk, het gezicht was iets magerder, maar ook dit was verf - ja, ik kon de hand
van de meester herkennen.
Inmiddels driftig geworden zette ik me nu aan het verwijderen van deze laag. Het
lamplicht flikkerde, ik zag bijna niets meer, maar volgde de fijne tast van mijn vingers.
Een nieuwe laag liet los, eronder zat weer verf. Ik slaakte een kreet en gooide de hele
fles erop leeg. Ik begon te kneden en te wrijven en te krabben om tot iets levends
door te dringen - het verfmasker begon op te lossen en vloeide weg tussen mijn
vingers; mijn handen zaten onder de kleurige drab, die aan weerskanten van de divan
in dikke stromen langzaam omlaag liep. Opeens merkte ik dat ik het fluweel van de
divan aan het kneden was... Verschrikt pakte ik de lamp en hield hem dichterbij.
Het lichaam lag op de bank, maar het hoofd was er niet meer. Waar het eerst had
gezeten, was nu een vuile plek te zien van opgeloste verf, die slurpend werd
opgezogen door het fluweel van de divan.
Mijn keel werd droog.
‘Wat kan het me ook schelen,’ reutelde ik. ‘Het gezicht was toch alleen het
uithangbord, ik wil haar lichaam!’
Met één beweging trok ik de zijde weg om gretig naar haar lichaam te grijpen...
Maar eronder trof ik geen hemd aan, maar een andere jurk... Ja, ik herkende wat ze
droeg toen ze me aan de arm van die ander passeerde... Ook die rukte ik eraf...
Daaronder zat een mantelpakje... Dat had ze van de bankier gekregen. Onder het
pakje zat licht, meisjesachtig gebloemd batist: ze had het van haar moeder gekregen
toen ze een man
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voor haar wilde zoeken... Ik scheurde het doormidden... Daaronder zou ik toch
eindelijk vinden wat ik zocht... Ik stopte mijn hand in de spleet... Ik voelde iets zachts
en zijdeachtigs en trok het eruit. Het was een met kant versierde inbakerdoek met
linten, de doek waarin ze was gewikkeld toen ze was geboren. Zijzelf was echter
nergens; op de divan lag een rommelige hoop verkreukelde vodden.
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Ger Groot
Het masker van Zorro
Waarom Zorro, na decennia van vergetelheid, een paar jaar geleden plotseling
opnieuw populair werd, heb ik nooit goed begrepen. Een nieuwe film werd uitgebracht
en, belangrijker nog, Isabel Allende publiceerde een roman waarin ze de lof zong
van de man die sinds haar kindertijd haar meest begeerde held bleek te zijn geweest.
Dat was voldoende voor een wereldwijde hype, die weer net zo plots zou verdwijnen
als ze gekomen was. Achter bleef alleen die noch immer ungelöste Frage: Was will
das Weib? Helemaal serieus kon je deze operettefiguur met zijn cloak-and-daggeracrobatie en nauwelijks verhullende oogmaskertje tenslotte niet nemen. Wat zag
Allende daarin - en met haar kennelijk een flink deel van haar lezeressen?
De gymnastische soepelheid, ironische superioriteit en oer-rechtvaardige inborst
van Zorro zullen daar ongetwijfeld veel mee te maken hebben. Van zo'n combinatie
van voortreffelijkheden gaat een grote charme en opwindendheid uit, zoals de kleine
jongens voor wie de held aanvankelijk bedacht was zullen beamen. Voor vrouwen
van het type Allende kan dat echter niet voldoende geweest zijn. Zij waren tenslotte
geen kleine jongens maar volwassen vrouwen, die vermoedelijk boven de spanning
van het avontuur ook die van de erotiek verwachtten - en kennelijk ook ervoeren.
Waarin school die erotiek?
Ik vermoed dat ze minstens voor een deel te danken was aan juist dat meest ridicule
attribuut van de Zorro-verschijning: het oogmaskertje dat alleen maar onbekendheid
suggereert omdat het nauwelijks iets verhult. De strak rond de ogen geknoopte strook
zwarte stof doet weinig méér dan de priemende blik omlijnen. Het is alsof het hele
gezicht alleen nog maar bestaat uit ogen, die wel zien maar nauwelijks gezien kunnen
worden. Daartegenover slaat iedereen de blik neer en zo kan de rest van het gelaat
zonder gevaar onbedekt blijven; de ogen zelf hullen het in anonimiteit. Wie wil, zou
de identiteit van Zorro zonder moeite kunnen vaststellen (zijn dochter Elena kent die
misschien, zoals zijn gestorven echtgenote Esperanza haar kende) maar niemand kan
zich onttrekken aan de verblinding van diens blik.
Of wíl zich daaraan onttrekken. Het gelaat dat alleen maar veinst zich te verbergen
oefent de dwingende aantrekkingskracht uit van een raadsel dat erom vraagt doorgrond
te worden en ter geruststelling steels reeds de oplossing geeft. Het masker van Zorro
is even tweeslachtig als een sluier die verhulling suggereert maar transparant genoeg
is om het verborgene niet in het ongewisse te laten. Belichaamt die laatste van oudsher
het geheim van de vrouwelijke verleiding, het masker van Zorro doet dat misschien
met de mannelijke - maar hun werkwijzen verschillen onderling nauwelijks.
Verleiding is een spel met het onbekende dat in werkelijkheid helemaal
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niet onbekend is. Het verandert de oppervlakte van het naakte gelaat of lichaam in
een diepte die een onvoorziene avontuurlijkheid lijkt te beloven. Zo schept het in
wat is iets dat er niet is, maar dat van de weeromstuit wel realiteit wordt.
Erotiek is een vorm van magie die stuivertje wisselt tussen mystiek en goochelarij
- waarbij ieder weet wat er op het spel staat en dat spel speelt met een overgave die
zichzelf van haar eigen echtheid overtuigt. Zo kiemt in het banale de huivering van
het avontuur en van verboden vruchten op en kleurt de toekomst met even hoopvolle
als angstige verwachting - in toom gehouden door het besef dat men de veilige
werkelijkheid uiteindelijk niet verlaat. Wie wil, zou Zorro kunnen herkennen, zelfs
zonder hem te ontmaskeren, en zo in hem blijven geloven. Wie níet wil, zou zijn
operettekostuum kunnen afdoen als een kinderachtige vermomming waarover een
volwassen vrouw op zijn best vertederd en op zijn slechtst meewarig het hoofd zou
schudden. Maar zo doortastend worden we zelden. Meestal blijven we zweven, ergens
tussen willen en niet-willen in.
Met die woorden drukt ook Zerlina in Mozarts Don Giovanni de onbestemdheid van
haar begeerte uit: Vorrei e non vorrei. Niet omdat zij niet kan kiezen tussen twee
verlangens, maar omdat dat verlangen - zo geheel anders dan dat van de man die
haar belaagt - die onbestemdheid is. Eigenlijk komt zij er de hele opera lang niet
overheen. De eerste aanval van de verleider mag dan worden doorkruist door de
opkomst van een voormalige minnares, als zij opnieuw zijn stem hoort is Zerlina
haar waarschuwingen en haar eigen dure eden aan haar verloofde op slag vergeten.
Ook don Giovanni is een gemaskerde. In het begin van de opera stormt hij met
bedekt gelaat het toneel op en tegen het eind van de eerste acte laat hij zich graag
uitnodigen voor een gemaskerd bal. Dan zal zal hij wel kunnen overgaan tot de daad,
of daartoe handtastelijk aanstalten maken. Maar het succes, dat hem tijdens de
ouverture nog ten deel was gevallen, laat hem dan in de steek. Opnieuw wordt Zerlina
hem ontnomen - en nu staat hij eens te meer te boek als de verkrachter die hij in
werkelijkheid is.
Zijn masker lijkt hem, anders dan Zorro, aanvankelijk nog te beschermen. Niemand
ziet daardoorheen zijn ware gezicht. Pas later wordt hij herkend aan zijn stem - wat
in een opera wel zo passend is. Het masker van don Giovanni is dan ook geen
erotische maar een criminele verhulling. Het koketteert niet met een mogelijke en
misschien wel bedoelde herkenning, zoals op het lichtzinnige soort feesten waarvoor
we eerder bij het operettegenre van Die Fledermaus terecht moeten. Het hult zich
weloverwogen in het duister dat geen ambiguïteit meer toelaat - en daarin slaat hij
zijn slag.
Wanneer de verleider Zerlina toezingt draagt hij geen masker. Of beter gezegd:
het masker is zijn eigen gezicht, dat hem beter verhult dan wat ook. Want dat hij
twee gezichten heeft, weten we al sinds Leporello zijn cynische vrouwencataloog
heeft voorgelezen. De nog altijd verliefde Donna Elvira, die hem kort daarvoor aan
zijn gezicht meende te herkennen, ziet voor dat gelaat een sluier weggetrokken
waarachter zich plots een heel andere man vertoont.
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Dat is het dubbelzinnigste masker van allemaal - en juist daarom wordt Zerlina er
op haar beurt zo door bekoord. Het hult zich in oprechtheid, ‘but seeming so for my
peculiar end’, want het zegt tegelijk, als Shakepeares Iago, het overtuigendste
masker-gezicht uit de hele literatuur: ‘I am not what I am’. Aan die ambiguïteit
ontvonkt Zerlina's dubbelhartige verlangen - dat wil en niet wil, gevaar ziet en niet
wil zien. Zij gelooft don Giovanni maar half, maar schort voor haar plezier haar
ongeloof willingly op.
Dat laatste woord gebruik ik hier niet zomaar. Het roept vanzelf Coleridges
beroemde formulering op volgens welke het lezen van fictie een willing suspension
of disbelief zou vragen. We geloven niets van de gemaskerde schrijver die ons met
zijn woorden wil verleiden, en toch laten we ons graag meeslepen, een tekst in die
ons een opwindend genot bezorgt. Waarom is de schrijver gemaskerd? Omdat hij er
is en er niet is. Zelfs in teksten waarin hij zijn aanwezigheid weigert te loochenen,
of zelfs opdringerig naar voren schuift, vergeten wij zijn sturende presentie. Zoals
wij in het lezen ook onszelf vergeten - verzonken, zoals Achterberg schreef, in de
woorden van zijn hand.
Toegegeven: bij Achterberg is het de schrijver zelf die zich in de woorden van
eigen hand verliest - en niet de minste der mensen bovendien. Het is Jezus van
Nazareth die zich laat meevoeren door wat hij schreef: op zijn manier verdubbeld in
schrijver en lezer tegelijk. Een masker droeg hij niet, en evenmin lijkt hij er enig
ongeloof voor te hebben moeten opschorten. Hij wás zijn eigen woorden - die hij
niettemin kennelijk zelf niet geheel doorgrondde. ‘Hij bukte zich en schreef in 't
zand,’ schreef Achterberg. ‘Wij weten / niet wat Hij schreef, Hij was het zelf vergeten,
/ verzonken in de woorden van Zijn hand.’
Misschien weten wij niet wat hij schreef omdat Jezus, die op andere momenten
zijn ware gelaat zo angstvallig verbergt (‘mijn tijd is nog niet gekomen’), hier
helemaal zichzelf is. Zijn woorden, geschreven ‘in 't zand’ en dus zo vluchtig als
schrift maar zijn kan, spreken van hem tot hem. Wij, omstanders, hebben tot het
lezen ervan geen toegang, misschien zelfs geen recht. Wanneer een tekst zijn schrijver
is, en omgekeerd, is de kier gesloten waardoorheen de woorden voor anderen leesbaar
zijn. Privé-taal geworden, vallen zij uit het regime van de taal zelf en verleiden niet
meer. Hoogstens verbijsteren ze nog. Nooit meer vinden we daarin iets begrijpelijks
of bekends terug, zoals de illusionist Borges ons voorspiegelde in zijn essay ‘Het
boek van zand’. Ook dat boek, met een oneindig aantal bladzijden, geeft zijn geheimen
maar één keer prijs. Eenmaal opgeslagen en gelezen, blijkt elke bladzijde daarin bij
nabladeren voor altijd zoek.
Zonder ambiguïteit gaat het in de literatuur kennelijk niet. Alles is zijn eigen
dubbelganger, door een masker van zichzelf gescheiden. De tekst vertelt over een
werkelijkheid die niet is wat ze is, maar dat wordt omdat wij wensen te geloven in
het relaas dat haar fictionaliteit maskeert. De auteur is de maker van een boek dat
zijn schrijverschap maskeert, want pas zonder hem - na de ‘dood van de auteur’ verkrijgt het de vrijheid die de lezer voor zich inneemt.
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En die lezer láát zich nemen in een overgave waarin hij alle achterdocht prijsgeeft.
Daar doen zelfs de modernistische ‘meesters van het wantrouwen’, die als even
zovele donna Elvira's elke verleidingspoging wensen te ontmaskeren, niets aan.
Weliswaar mogen wij ons onder hun aansporing dan soms vermannen tot
standvastigheid en kuis fatsoen, de werkelijkheid onder ogen zien, de tekst
‘deconstrueren’ of blootleggen in zijn verborgen ideologie. Maar toch laten we ons
daarna steeds weer opnieuw inspinnen door het boek dat ons toefluistert: ‘geloof
mij...’, en ons heimelijk vervoert.
Met zijn boek fabriceert de schrijver als maker zijn eigen masker: een gelukkig
toeval brengt die twee woorden in het Nederlands op één letter na bijeen. Net als de
jonge Descartes gaat hij larvatus voort (larvatus prodeo, schreef Descartes in zijn
beroemd geworden droom) - wat net zo goed ‘gemaskerd’ als ‘betoverd’ kan
betekenen. Omdat alleen een gemaskeerde filosoof de schoonheid van de
wetenschappen kan onthullen, zoals een acteur de toeschouwer inpalmt met de charme
van zijn personage? Of omdat ook hij niet goed weet waarheen hij gaat, en zich
tastend een weg baant door wat hem steeds opnieuw met verrukking slaat?
In ieder geval kan een schrijver het niet stellen zonder een stilzwijgend contract
met zichzelf. Hij schrijft als vakman, met kennis van zaken, maar bouwt intussen
een werk op dat ook hem verrast, verrukt en misschien zelfs verleidt. Hij is, als eerste
lezer van zichzelf, ook degene die voortdurend vergeten moet dat híj het was die de
woorden koos die hem meevoeren tot voorbij henzelf - en voorbij zichzelf.
Hoeveel te meer moet dan de gewone lezer zich wel niet door zijn maskerade laten
begoochelen. Net als Zorro maakt de schrijver nauwelijks een geheim van zijn
identiteit. Zijn naam staat in grote letters op het titelblad van het boek. En toch blijft
die naam een raadsel; ze zegt niet anders over de schrijver dan dat hij de auteur is.
Diens naam is niets anders dan de naam van het boek - waarachter de literair
geschoolde lezer geleerd heeft niets anders meer te zoeken: geen biografie, geen
human interest, geen intieme onthullingen uit het schrijversinterview. De maker ís
zijn masker, zoals Zorro niets anders is dan de daden van de held-incognito.
Althans, dat is de afspraak die wij met de literatuur hebben gemaakt. ‘Wij’, dat
zijn de lezers en schrijvers die, wanneer het aankomt op de particulariteit van de
maker in zijn ‘civiele’ gestalte, niet eens willen weten ‘wat hij schreef’, omdat dat
alleen hem aangaat. Wij weten dat de schrijver ook een specifiek mens is, een
staatsburger, een buurman, vader of kettingroker. Maar ons gaat dat niet aan. Of
beter nog: wij doen alsof ons dat niet aangaat, gebonden als wij zijn door de
bepalingen van ons maskercontract met hem. Nietzsche mag dan, vlak voor zijn
Umnachtung, geschreven hebben: ‘Hoor mij! Ik ben die-en-die! Verwissel mij vooral
niet!’ Maar ook Nietzsche is de naam geworden van een oeuvre: een maker die
masker werd en over wie wij (opnieuw met zijn eigen, enkele jaren eerder
neergeschreven woorden) kunnen zeggen: ‘Wat hebben wij met de heer Nietzsche
van doen?’
Zo maakt de gemaskerde schrijver het gemaskerde boek mogelijk. Hetzelfde
contract dat ons bindt aan hem en ons van hem ont-bindt (eerst
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als schrijver, dan als persoon), bindt en ontbindt ons ook aan en van het boek. Wij
doen alsof het niet geschreven is door iemand en tegelijk alsof het niet gaat over iets
reëels. Het vormt zijn eigen universum, als het geschenk van een anonieme gever,
dat pas dankzij die dubbele ontbindingsclausule betekenis krijgt. De roman wordt
groots omdat hij niet langer afhankelijk is van de particulariteit van de schrijver - of
van die van ons. En hij krijgt betekenis omdat hij niet over feitelijke gebeurtenissen
gaat, maar over mogelijke: daarin heeft Aristoteles met zijn voorkeur voor de poëzie
boven de geschiedschrijving nog altijd gelijk.
Of beter nog: het boek krijgt betekenis omdat wij doen alsof de feitelijke
gebeurtenissen slechts mogelijke zijn, zogenaamd ‘uitsluitend voortgekomen uit de
fantasie van de schrijver’. Wij kunnen beter weten, maar zolang het lezen duurt
kiezen wij voor de domheid en onwetendheid. Wij zien niet langer de nauw verhulde
auteur, maar nog slechts zijn masker - zoals we ook niet langer het feitenverslag zien
dat zich misschien achter het verhaal verbergt, maar alleen nog de maskerade van
de gepretendeerde fantasie. Wij schorten, anders dan Coleridge lijkt te zeggen, juist
ons geloof in een werkelijkheid op - niet om dat in te ruilen voor ongeloof, maar voor
overgave aan een spel waarvan we de regels pretenderen niet te kennen, al laten we
ons er wel door leiden.
Toch is dat contract altijd wankel. Het wordt voortdurend bedreigd door ons verlangen
de schrijver en het boek hun maskers af te trekken, de waarheid daarachter zichtbaar
te maken en de wankele fantasie te grondvesten op het harde fundament van de
werkelijkheid. De hardnekkige hang te ontdekken welke levensfeiten de auteur in
zijn verhaal verwerkt heeft, de wil tot identificatie die van iedere roman een
sleutelroman maakt en de verificatiedwang die (met landkaart, telefoonboek en
encyclopedie in de hand) wil nagaan of wat de schrijver vertelt wel allemaal ‘klopt’,
zijn daarbij al lang niet meer toereikend. Van de roman zèlf eisen we de bekentenis,
en liever nog de trotse verklaring, dat alles wat daarin verteld wordt ‘gebaseerd is
op waargebeurde feiten’: dat de wanhopige moeder inderdaad haar dochter gered
heeft uit een sinister land van ontvoering, dat het relaas van de historische gebeurtenis
nauwkeurig op bronnenonderzoek gestoeld is en dat de persoonlijke bevrijdingsstrijd
van de exotische heldin zich inderdaad precies zó heeft afgespeeld.
Toegegeven: daarmee belanden we ongemerkt in een specifieke niche van wat we
zo langzamerhand para-literatuur zouden moeten noemen. Maar die niche wordt wel
steeds groter, en ze is niet zonder uitwerking op het literaire landschap als geheel.
Fiction wordt faction, terwijl almaar meer schrijvers hun persoonlijke tragedies
ongemaskerd toevertrouwen aan het boek dat zij desondanks als ‘roman’ aangeduid
willen zien.
De verwarring over wat daarin nog het leidende principe is (het feitenrelaas of de
verbeelding) wordt daardoor alleen maar groter - en niet ten voordele van een
literatuur die er altijd op uit was onzekerheid te zaaien. Déze verwarring wordt niet
langer voor het leestribunaal maar voor de civiele rechtbank uitgevochten. Heeft de
schrijver zijn tot personage omgevormde
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kennis, buurman, vriend of ex geen onnodig kwaad berokkend? Heeft de fantasie de
feiten waaraan het boek zegt mede zijn belang te ontlenen niet teveel geweld
aangedaan?
Zo leidt de wil tot een bepaald soort waarheid schrijver en lezer op de dwaalweg
van de rechtszaak, in plaats van het lezen zelf zijn werk te laten doen. Het relaas dat
als ‘naakt feit’ wordt gepresenteerd, doet dat niettemin in de vorm van een vertelling
die vraagt om boetsering, keuze, schematisering, belichting èn verhulling. Het
romanverhaal is nu eenmaal nooit een politieverslag - zelfs niet wanneer het zich in
die vorm presenteert. Het is niet uit op ontmaskering van de feiten, maar juist op het
tonen van wat zich slechts dankzij de hele literaire maskerade aan betekenis te
vermoeden geeft.
De literaire vertelling zegt altijd meer dan wat ze verhaalt: daarin onthult ze de
werkelijkheid in een onvermoede diepte. Het feitenrelaas wil daarentegen niets anders
blootleggen dan wat het opbiecht. Het ontmaskert voorvallen, geen werelddiepte op het uitzonderlijke geval na waarin het juist wil tonen dat de wereld niet méér is
dan wat zij toont, en zich hult in de vorm van het proces-verbaal om in werkelijkheid
iets metafysisch te bewijzen.
Daarom is de literatuur niet gebaat bij ontmaskering. Alleen dankzij haar verhulling
kan zij bestaan, als een begoocheling die tegelijk echt is omdat en zolang zij de door
haar gevraagde overgave inderdaad krijgt. Precies daarom heet het verhaal ‘fictie’
te zijn: deze waarheid is haar fictie. Zij is het maaksel van het masker waarachter
het feit zich verhult, om als verhaal een illusie op te roepen die echter wordt dan
echt.
In dit schimmenspel speelt ook de lezer zijn gemaskerde rol. Niet omdat hij zijn
ongeloof of desnoods zijn eigen geloof vergeet, maar omdat hij simpelweg zichzelf
vergeet te zijn. Ook hij wordt een gemaskerde en doet met het vermommingsspel
mee. Hij is niet langer wie hij is, maar wordt zijn eigen personage in het verhaal dat
hij leest. Zij wereld wordt omwikkeld door de sluier van de fictie, wordt zelf fictie
- en krijgt daardoor betekenis.
Alleen de lezer die dat spel wil meespelen, bereid is zichzelf te maskeren en
daarachter zichzelf te vergeten, leest werkelijk - en vergeet daarin zelfs dat hij leest.
Hij danst mee op het gemaskerd bal waarop de werkelijkheid niet meer hoeft te
worden verkracht om te zwichten voor het verlangen dat wíl, en zijn eigen onwil
willingly vergeet. Zo wordt het boek een wereld - en meer nog de wereld het boek
dat ik lees - en word ik zelf het personage dat ik te spelen krijg. Niet mijn ongeloof,
maar mijzelf schort ik op. Uit de hand van de schrijver ontvang ik het masker dat
alles verandert, al blijft tegelijk alles hetzelfde. Want ik ben nog altijd ik, jij blijft
jij, en ook van de schrijver ken ik zijn burgernaam. Maar niets van dat alles is nu
nog van belang. Want toen werd ik Zorro - en was jij Elena of Esperanza.
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Over de medewerkers
Mari Alföldy (1962) studeerde Klassieke Talen en Hongaars. Sinds 1998 werkt ze
als literair vertaler. Ze vertaalde onder meer romans van Gyögy Konrád, Sándor
Márai, Imre Kertész, Dezso . Kosztolányi en Géza Ottlik in het Nederlands en
publiceert ook poëzievertalingen.
Kim Andringa (1977) is universitair docente vertalen (Frans-Nederlands) aan de
universiteit van Luik (ULG) en docente Nederlands aan de Sorbonne nouvelle
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Eric Suchère, Oppervlakte(s) (poëzie, 2006), Lucebert, Apocryphe (met Henri Deluy,
poëzie, 2005), Tsjebbe Hettinga, De mer et d'au-delà (poëzie, 2006), F. van Dixhoorn,
Séries (poezie, 2009). Ze is redacteur van Terras.
Piet Devos (1983) rondde in 2006 de vertaalopleiding Frans. Spaans aan het
Antwerpse Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken af. Vervolgens studeerde hij
Algemene Literatuurwetenschap in Leiden. Momenteel schrijft hij aan de
Rijksuniversiteit Groningen een proefschrift over de poëzie van Vicente Huidobro
en Benjamin Péret.
Reina Dokter (1953) is vertaler Servo-Kroatische literatuur. Ze vertaalde onder
meer romans en verhalen van Danilo Kiš, Aleksandar Tišma en Semezdin
Mehmedinovicć en Borislav Čičovački. Eind 2012 werd bekendgemaakt dat haar de
Martinus Nijhoff Vertaalprijs 2013 is toegekend.
Robert Dorsman (1955) is literair vertaler. Hij vertaalde tal van Zuid-Afrikaanse
schrijvers uit het Afrikaans en Engels, onder wie Lewis Nkosi, Menán du Plessis,
Olive Schreiner, Marlene van Niekerk, Gert Vlok Nel en Antjie Krog (de laatste
samen met Jan van der Haar). In 1999 vertaalde hij voor Poetry International poëzie
van Kamau Brathwaite.
Suzanne van Geuns studeert Nederlands aan de Universiteit Utrecht. Ze is
eindredacteur van Vooys en werkt eind 2012 en begin 2013 als stagiaire bij Terras.
Reintje Ghoos en Jan Pieter van der Sterre vertalen uit het Frans en uit het Engels,
meestal als duo. Na Amis, Aciman, Miller en Fountain eerder dit jaar wordt
momenteel gewerkt aan Ferrari (Prix Goncourt), de Goncourts zelf, Twan Tan en
Echenoz.
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Ger Groot (1954) is filosoof, essayist en criticus. Hij is bijzonder hoogleraar Filosofie
en Literatuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen en universitair hoofddocent
wijsgerige antropologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is hij
medewerker van Trouw en NRC Handelsblad. Zijn recentste boeken zijn Papier
verwerkende industrie: lezen als beroep (2009) en Vergeten te bestaan: echte fictie
en het fictieve ik (2010).
Laurens Ham (1985) is literatuurwetenschapper en essayist. Hij werkt aan de
Universiteit Utrecht aan een proefschrift over autonoom auteurschap in Nederland
vanaf de negentiende eeuw. Zijn kritieken en essays verschenen onder meer in DW
B, De Groene Amsterdammer, nY, Ons Erfdeel en Parmentier. Hij is redacteur van
Terras en stelde het nummer ‘Masker, ontmasker’ samen.
Frans Oosterholt is vertaler Catalaanse en Spaanse literatuur en docent Nederlands.
Recent vertaalde hij onder meer werken van Pío Baroja, Josep Maria de Sagarra en
Narcís Oller.
Christiaan Ronda (1987) studeerde Literatuurwetenschappen in Groningen en woont
nu in Amsterdam. Hij staat drie dagen per week in een boekhandel om zijn geld te
verdienen en publiceert fictie en essays op zijn weblog Ekrituur.nl. Hij werkt
momenteel aan zijn eerste roman. ‘Exeunt’ is zijn debuut.
David Sneek (1969) is filmcriticus en woont in Amsterdam.
Tijdschrift Terras heeft getracht alle rechthebbenden te achterhalen. Diegenen die
desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht contact met ons
op te nemen.
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