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[Nummer 6, On/ding]
Ton Naaijkens, Mischa Andriessen, Kim Andringa, Erik Lindner
Inleiding
Er bestaat een beroemde foto waarop de Brusselse dichter Paul Nougé rond 1929 de
geboorte van het ding definitief heeft vastgelegd. Drie mannen en twee vrouwen zijn
er getuige van. Aandachtig voorovergebogen staren ze naar een lege plek op een
stenen schouw. Schouw: dat laatste Nederlandse woord biedt de mogelijkheid om
de naam van de reeks waartoe de foto behoort te verklaren. De reeks van 19 foto's
werd ‘de subversie van beelden’ gedoopt. Nu is de foto ook nog eens te vinden op
een site die ‘zwemmende ogen’ heet: alsof het vastleggen van de geboorte van het
ding drastisch gerelativeerd moet worden, alsof de beelden die we van dingen hebben
per definitie ondermijnd worden door een manier van kijken. Nougé staat te boek
als theoreticus van het surrealisme, maar zijn foto maakt zijn theorie van het
waarnemen bijzonder tastbaar en concreet. Het is ook de concentratie waarmee de
vijf mensen in het niets staren die fascineert. Ze zijn gewoon. Ze dragen gewone
kleren. Je ziet hun ogen niet, maar je weet dat die zwemmen: dat ze een ding willen
oproepen dat er niet is. Dat het ding slechts bestaat bij de gratie van wie het ziet. De
vijf mensen staan in een verder lege ruimte, waarvan enkel een donker gordijn en
donkere vloerbedekking zichtbaar zijn. Het doet denken aan de eerste zinnen van De
dingen van Georges Perec (volgens Edu Borger): ‘De blik zou allereerst over de
grijze vloerbedekking van een lange, hoge, smalle gang glijden. De muren zouden
uit lichthouten wandkasten met glimmende koperen scharnieren bestaan. Drie prenten,
waarvan de een Thunderbird, winnaar van Epsom zou voorstellen, de tweede een
raderboot, de Ville-de-Montereau en de derde een locomotief van Stephenson, zouden
naar een leren gordijn voeren, dat aan dikke ringen van donker gevlamd hout zou
hangen en dat je met een simpel gebaar opzij zou kunnen schuiven. Dan zou de
vloerbedekking plaats maken voor een bijna geel parket dat gedeeltelijk schuil zou
gaan onder drie tapijten met matte kleuren.’ Het is niet de foto die hier beschreven
wordt. Het is niet de werkelijkheid die hier beschreven wordt, het is een werkelijkheid
in aanvoegende wijs. Het is een mogelijke werkelijkheid, mogelijk gemaakt door de
woorden. Het is de literatuur die de verhouding tussen de dingen en de woorden
uitbuit, juist als de woorden de indruk van de dingen verontrusten. (TN)
Een grijs boek, aan de randen gerafeld, was dat opzet of was de eigenaar voor mij
er onzorgvuldig mee omgegaan? Het boek bleek een weerwoord op een gedicht van
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Bernlef ‘Meer in dingen dan in mensen’. Eerste strofe: ‘Omdat de dood in mensen
huist / de buitenkant van dingen is / kan ik alleen in dingen leven zien.’ Wat daar
volgens de bijdragers aan het grijze boek precies mis mee was, ben ik vergeten, maar
niet dat je leven in dingen kunt zien. Omstreeks dezelfde tijd volgde ik een
collegereeks over Indianen en maakte ik kennis met een wereld waarin alles bezield
is en er van alles bestaat wat je niet kunt zien, maar - mits je gevoelig genoeg bent
- ervaart. Dan was er nog een boek Onaffe Dingen van Irun Scheifes met daarin een
motto van Victor Sjklovski uit Zoo of brieven niet over liefde. Een groen boek, dat
van Sjklovski, en een van mijn absolute favorieten. De hoofdpersoon mag een vrouw
zijn liefde niet bekennen, dus legt hij haar onder meer de werking van een automotor
uit. Ik ben nog altijd een Prometheaanse mens, een die dankzij de dingen leeft, die
dankzij de dingen kan worden voorgesteld. Is zo'n mens aangenaam? Sjklovski wist
het antwoord al: ‘Natuurlijk is het de schuld van het voorwerp zelf als het zich niet
bemind weet te maken. Dit geldt in het bijzonder voor dingen die handen hebben.’
(MA)
Mensen en dingen. Ze onderhouden een gecompliceerde relatie. De dingen zijn
alomtegenwoordig, maar blijven in zichzelf besloten, ze dragen het geheim van hun
bestaan in zich. Maar bestaat het eigenlijk wel, dat wat geen geest heeft? Of ontleent
het zijn bestaan enkel aan onze blik? Dat raadselachtige wezen roept van alles in ons
wakker: begeerte, afgunst, afkeer en angst, maar ook een existentiële twijfel. Want
wat zijn wijzelf? Een ding in de blik van anderen, een geest opgesloten in een lichaam
dat ook maar een ding is, of een onding. Die dualiteit kan immers zowel een zegen
als een kwelling betekenen. Tennyson liet in zijn gedicht ‘The Lotos-Eaters’ (1832)
de verslaafden aan vergetelheid al klagen: ‘All things have rest: why should we toil
alone, / We only toil, who are the first of things’. Ook onze hedendaagse
consumptiedrift en bezittingsdrang leveren ons niet veel anders op dan het
onbevredigende besef dat we op het punt van zijn ongecompliceerde monisme het
ding nooit zullen evenaren. (KA)
Het object is een boek dat van planken is gemaakt. Er bestaat maar een exemplaar
van. Ik weet dat degene die het boek maakte uit Woerden kwam en even leek ook
dat van belang, Woerden. Planken, een boek, zou het kleur bevatten? Krijg je splinters
in je vingers als je het leest? Is het bestand tegen de tand des tijds? Kan een houten
boek vergelen, scheuren, afbladderen, breken? Ik stel me het object voor als een
triptiek, drie houten panelen. Toen het af was schreef Jacq Vogelaar op de linker
plank een citaat van Beckett en op de rechter een van Beckmann. En in het midden
schreef hij een regel die alleen aan hemzelf toegedicht kan worden: ‘Een lichtgevende
vis, zo voel ik mij, in een zee van zwart. Ik dwaal rond in een lichaam dat me
vertrouwd zou moeten zijn, maar de symfonie van pijnen klinkt me vreemd in de
oren.’ We hadden afgesproken het over dingen te hebben, hoe de dingen van betekenis
veranderen als
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ze op reis gaan, als ze van hand tot hand gaan, als ze elders neergezet en
tentoongesteld worden. En toen overleed Jacq en daarmee zijn wens nog een nummer
te maken over pijn. Het onding pijn tegenover de dingen die ogenschijnlijk geen pijn
lijden. Misschien zijn er wel twee soorten pijn, zoals Anneke Brassinga in dit nummer
schrijft. Misschien zijn de dingen er wel om ons af te leiden. Maar uiteindelijk is er
nog een pijn en dat is de pijn zonder Jacq te zijn. Er is een ding dat ons niet ontgaat,
een onding dat tussen de regels staat. (EL)
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Charlotte Mutsaers
Alles zinkt
Ik ben zeven jaar en sta met mijn zinken emmertje aan het strand van Wijk aan Zee.
Ik zing: zink, zink, zink, wat ben je mooi! Er bestaan al emmertjes van plastic, fel
gekleurd en vaak ook nog voorzien van plaatjes. Een paar kinderen zag ik er al mee
lopen. Geen gezicht. Een zinken emmertje is echter want een grote emmer in het
klein. Zoals ik zelf een volwassene ben in het klein, niet meer en zeker niet minder.
Mijn armen zijn bruin verbrand, mijn lippen smaken zout. Mijn kleine voeten
worden aangezogen en zinken soppend weg in het natte zand, ik moet ze constant
opheffen om in evenwicht te blijven. Zonder evenwicht zal ik ten prooi vallen aan
de zee. De zon schijnt fel en een zoel windje strijkt zo zacht en teder door mijn haar
dat ik wel kan janken. Ik doe het niet. Janken is taboe, het mag niet van mijn vader.
Dat wil zeggen het mag slechts als ik pijn heb, echte pijn wel te verstaan: lichamelijke.
Anders komt het neer op drooghuilen, wat op zijn beurt weer neerkomt op aanstellerij.
Verachtelijk! Een beetje vent jankt trouwens nooit. Maar ook al word ik door mijn
vader Dop genoemd en ook al sta ik in zekere zin mijn mannetje, een vent zal ik
nooit worden. Dat is slechts voor de kleine stamhouder weggelegd, onlangs opgedoken
uit moeders schoot.
Op het droge zand achter mijn rug zitten mijn ouders en mijn zusje in hun rieten
badstoelen, omringd door een bonte dijk van badtassen. Net dicht genoeg bij om me
veilig te voelen en net ver genoeg weg om mijn eigen gang te kunnen gaan. Ik kijk
om. Mijn moeder is tegenwoordig alleen nog maar bezig met haar pasgeborene en
zit ook nu weer met hem te troetelen. Ik ril. Mijn zus heeft niks om handen en staart
zonder iets te zien voor zich uit. Mijn vader leest de krant. Als hij even opkijkt, steek
ik joviaal een hand omhoog. Het ontgaat hem. Dat zal wel komen doordat hij moet
overdenken wat hij zojuist gelezen heeft. Geen probleem, ik weet hoeveel hij om me
geeft. Bovendien heeft hij mij een truc geleerd, nou ja truc is eigenlijk het woord
niet, hijzelf noemde het nadrukkelijk wetenschap: hoe je het op kunt nemen tegen
de zwaartekracht, helemaal in je eentje. Ik houd niet van zwaartekracht, het woord
alleen al weegt als een klomp steen op mijn maag. Daarom ben ik mijn vader meer
dan dankbaar voor zijn wetenschap. Ja, daar kan ik iets mee. Vandaag is het plechtige
moment gekomen dat ik mijn kostbare kennis in praktijk ga brengen. Als het me lukt
zal ik voortaan sterker door het leven gaan, minder zwaartillend en onkwetsbaar voor
akelig gedachtegoed. Zelfs mijn angst voor water zal wellicht verdwijnen. Wie weet
haal ik nog ooit een zwemdiploma.
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Ik zeg drie maal ahum, loop een eindje de zee in, vul mijn emmertje voor een derde
deel met zeewater en draai het vervolgens vliegensvlug aan zijn hengsel in het rond.
En zowaar, het wonder voltrekt zich: het water houdt zich koest en blijft er in. Geen
spatje, geen druppeltje vliegt er uit. Nogmaals en nogmaals probeer ik het. Het lukt
steeds weer, ik kan geen genoeg krijgen van dit enorme wonder. Ondanks de
fnuikende aanwezigheid van de immer krijsende baby die mij van mijn plaats wil
dringen, ondanks het feit dat dit broertje een domper op mijn bestaan heeft gezet,
heb ik de wereld bijna in mijn zak. Dat voelt goed. Dat voelt zo goed dat ik weer
begin te zingen. De moeder van Napoleon zou gezegd hebben: pourvu que ça dure
maar wat weet een zevenjarige van Napoleon en voorbijgang af. Nee, om deze
woorden ging ik me niet bekreunen, toen niet en nooit niet. Zink, zink, zink, wat ben
je mooi!
Een man in zwemshort komt langs de vloedlijn aangerend, blijft staan, grijpt me bij
een schouder en spreekt de rare woorden uit: ‘Kip ik heb je.’ Onverschillig vraagt
hij waarmee ik bezig ben.
‘Ik ben geen kip,’ zeg ik want zo is het.
‘Kukeleku, deze man is toevallig wel een haan!’ Terwijl hij het zegt, knijpt hij
geniepig in mijn nekvel.
Onbegrijpelijke reactie. Volgens mij is deze man een leugenaar. Dat voelt niet
goed. Ik ruk me los en vertel hem dat ik de zwaartekracht kan overwinnen, helemaal
in mijn eentje.
‘Dus nu zoek je publiek,’ luidt zijn conclusie. ‘Nu wil je dat er voor jou wordt
geklapt. Wat een verbeelding!’ Terwijl hij het zegt, laat hij me los om zijn behaarde
kolenschoppen spottend tegen elkaar te slaan.
‘Publiek?’ zeg ik. ‘Ik doe dit voor mezelf.’
‘Wat een opschepper!’ luidt zijn reactie, waarna hij me uitvoerig opneemt en een
tijdje zwijgt.
Dan vraagt hij: ‘En? Beetje trots op jezelf? Beetje blij om wat je hebt bereikt?’
‘Allicht,’ zeg ik.
Hij krabt nijdig aan zijn kruis en vraagt waarom. Onvoorstelbaar dat hij daarnaar
vragen moet, onvoorstelbaar dat hij dit niet zonder meer begrijpt. Hoe moet ik
reageren op zoiets doms.
Ik doe mijn truc opnieuw, zo nonchalant mogelijk, en zeg: ‘Kijk dan, het water
blijft in het emmertje omdat ik dat wil. Het is getemd. Door mij. Ik doe niet onder
voor een leeuwentemmer.’
Hij zegt: ‘Kan het bespottelijker?’
Daarop gooit hij het over een andere boeg: ‘Ben jij soms bang voor water, zus?’
‘Ik ben uw zus niet.’
‘Maar ben jij bang voor water?’
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‘Nee, hoor.’
Hij kijkt me diep in de ogen en galmt: ‘En voor mij, ben je bang voor mij?’
‘Ook niet.’
Hij barst in lachen uit en zegt: ‘Haha, het wordt hoog tijd dat ik jou ook eens even
in de rondte slinger want als jij werkelijk korte metten hebt gemaakt met de
zwaartekracht dan moet je blijven zweven, waar of niet?’ Waarop hij me mijn
emmertje ontrukt, me optilt bij mijn kruis en met een grote boog in de golven smijt.
Ik maak een doodsmak, ga kopje onder en raak in paniek: waar is het emmertje!
Als ik met moeite weer ben opgekrabbeld, is hij nog steeds niet bijgekomen van
de lach. Wat een man. Hij liegt, hij heeft me pijn gedaan en staat nu met mijn
emmertje in zijn hand of het van hem is. Geen gezicht, hij is er veel te groot voor.
Ik tracht mijn visie uit te leggen maar de wind is opgestoken en mijn piepstem komt
nauwelijks boven het geweld van de golven uit. De zon is weg, er komt mist opzetten.
Ik krijg kippenvel en voel tranen. Klappertandend kijk ik in de richting van mijn
ouders. Ze hebben niets in de gaten. Dan zeg ik dat ik nog maar een kind ben en nog
niet alles weten kan. Ik ben nog in de groei, dat ziet hij toch? En waarom krijg ik
mijn emmertje niet terug? Dat is van mij.
Hij spuugt op het zand, negeert me en loopt met het emmertje de zee in. Daar vult
hij het tot de rand met water en houdt het vlak boven het wateroppervlak.
‘Kijk,’ zegt hij, terwijl hij het volle emmertje langzaam laat zinken tot het verdwijnt.
‘Wat nou baas over de zwaartekracht, volgens mij lust die zwaartekracht jou rauw!’
Dan gaat hij er met dezelfde vaart als waarmee hij gekomen is vandoor.
Verslagen loop ik door het mulle zand naar mijn ouders terug.
‘Wat is verbeelding?’ vraag ik aan mijn vader zodra ik bij de badstoelen ben beland.
‘Dat je je van alles voor kunt stellen,’ zegt hij.
‘Heb ik verbeelding?’
Hij zegt: ‘Hoe kom je zo nat? Je staat te klappertanden van de kou.’ Ondertussen
rost hij me met een harde handdoek af.
Ik zeg: ‘Ben ik een leugenaar?’
Hij zegt: ‘Waar is je emmertje? Je bent met je emmertje naar de vloedlijn gelopen
en nu kom je met lege handen terug.’
‘Gezonken.’
‘Gezonken? Dat had ik je niet geleerd.’
‘Ja maar, dat is niet erg. Over een paar maanden vraag ik wel een nieuw zinken
emmertje aan Sinterklaas.’
Dan zegt hij iets heel vreemds: ‘Sinterklaas bestaat niet’.
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K. Schippers
Gedichten
Het overhevelen van gewicht
Ze loopt naar je toe, wat gebeurt
er als ze iets van je overneemt,
voor je draagt,
een koffer of een bal,
op eigen initiatief
of dat van jou.
Maar je hebt niets bij je.
Wat ze zelf al lopend meeneemt,
een halve citroen en de lichtste
passen, ze zijn voor jou,
net als de citroen, die ze geeft.
Je hebt 'm.
Ze loopt van je af en kijkt niet om.
Je ziet haar verder bewegen.
'n Glinstering op het water.
De geur van gebakken vis.
Een windvlaag die een gordijn opbolt.
Korenaren op bakkerspapier.
De lijnen op een wit tafelkleed.
Lichte gebaren.
Alles is naar je toegekeerd.
Je hoeft 't niet te bezitten.
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Vertraagde herkenning
Het herkennen van iets de seconden vlak voor je 't herkent,
die uitvergroten dan wordt
de herkenning een lange tocht,
zoals op een te sterk vergrote foto
een raster verschijnt.
Als er tijd over is loop je naar een
spiegel om te kijken of je er nog bent
en ook dat is een tocht van jaren.
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Film
Zwartwit. 16 mm. 14 minuten.
2 rijen van 12 tafels naast elkaar.
Op elke tafel verschillende dingen.
Het blad zo vol mogelijk.
Op de ene tafel een verrekijker,
tennisbal, lucifers, enz.
Op de andere papieren zakdoekjes,
speeldoos, potlood met vlakje, enz.
De grond is bezaaid met voorwerpen.
De tafelpoten er deels in.
Close tafel. Hand probeert dingen
te rangschikken. Geeft het op.
Hand probeert het bij een volgende tafel.
Geeft het op. Andere tafels.
Hand pakt een paar dingen. Probeert ze te
laten optreden in een gesproken zin (v.o.).
Camera sneller langs en boven de tafels.
Geen volgorde, geen samenhang.
Vijf kinderen van een jaar of drie, vier
worden los gelaten in de zee van dingen.
Kinderen pakken en verplaatsen van alles,
de wanorde wordt nog groter.

Terras. Jaargang 2014 (06-07)

18

Verborgen in het Catalaans
Een varken dat op straat dicht bij de
grond scharrelt, zonder modder.
Een bijna te lange trap van marmer.
Wie de taal van een land niet spreekt,
denkt ook dat andere dingen niet kloppen.
Planken vol kaas. Een geparkeerde autobus.
Rukken aan een deur, als die op slot is.
Kaduke regenpijpen.
Vuilniswagentjes voor overtollige planten.
Geluiden van auto's en emmers, 't klinkt
ongemakkelijk, alsof je het eerst moet
vertalen.
Een gele schaar op een tafel.
Strepen op een muur.
Een gebladderd bord met verboden in te
rijden, in een verlaten straat.
Moet 't uit het Catalaans gehaald
worden voor je 't goed kunt zien?
Etalagepop met zilveren benen.
Plakband. Een verroeste ladder.
't Ziet er verborgen uit, terwijl
je het vlak voor je ziet.
Groentetuintjes tussen een fabriek en
een kerkhof.
En als er dan ergens xim-xim of iets
met nog meer x-en staat, verergert 't
de breuk met je omgeving alleen maar.
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Tafel met vis, hoe krijg je die uit
het Catalaans om ze te kunnen zien.
Tafel met fruit, tien soorten ham
achter je rug, alsof al die dingen
apart gebeuren. Regendruppels op een
plein met palmbomen. Iemand roept
iets, een vrouw draait zich om. Hand
omhoog, de wapperende vlag, het
rollende blikje eronder. De twee
mannen die er niet naar staan te
kijken op het gietijzeren balkon.
Haven, kade, wimpel, boulevard,
dit is een plek voor een rijschool.
Even geen bomen. Wel een hangslot
op de vloer van een overdekte galerij.
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Ton Naaijkens
Mono no aware
Over Friedericke Mayröcker
Mono no aware (
) is een Japanse term waar het besef mee wordt aangeduid
dat alles vergankelijk is. Het bijzondere ervan is dat het tegelijk gaat om een erkend
klassiek Japans schoonheidsideaal. De - misschien westerse - onzekerheid of het nu
om een gevoel gaat of om een staat van bewustzijn, zit helemaal in het woord of de
woorden zelf opgesloten. De twijfel komt tot uiting als je er een vertaling van probeert
te maken: de betekenisruimte is dan enorm en strekt zich uit van ‘het pathos van de
dingen’ tot ‘de sensitiviteit voor de dingen’. Kersenbloesem is het symbool van mono
no aware, want van bloesem accepteer je het uitbloeien bij het zien van de ontluikende
schoonheid. Of mono no aware in de dingen zelf zit of dat mensen het op de dingen
projecteren, wordt belichaamd door een andere mogelijke vertaling ervan: ‘het
hartverscheurende van de dingen’.
Waar de Oostenrijkse schrijfster Friederike Mayröcker (*1924) de titel van haar boek
Das Herzzerreissende der Dinge vandaan heeft (1984) weet ze niet (zegt ze). Of de
Japanse uitleg wel of niet past doet niet erg ter zake, hoezeer het boek ook stilstaat
bij de dingen - of gewoon: dingen - die haar subjectiviteit mee bepalen en vergankelijk
zijn. Das Herzzerreissende der Dinge vormt samen met Die Abschiede (1980) en
Reise durch die Nacht (1984) een reeks teksten die (om een titel van een bespreking
te stelen) ‘geen autobiografie’ van Mäyrocker vormt, maar ‘toch authentiek’ is. ‘Als
een geiser komt het uit me omhoog’, zegt ze in het begin van haar tekst, waaraan je
het experimenteren afziet maar die toch dingen en gewaarwordingen beschrijft en
inleefbaar ‘vertelt’. Ze vergewist zich van zichzelf, langs verschillende wegen, via
irritaties, uitingen van anderen, zintuiglijke gewaarwordingen die door elkaar lopen.
‘Alsjeblieft geen anekdoten, ik ben bang voor anekdoten,’ zegt Friederike Mayröcker,
‘en dan denk ik, terwijl ik door dit druipende woud struin en vanuit het dal de galm
van de klokken tot me doordringt, alsjeblieft geen story!, in geen geval een story
toelaten!, desnoods een verhaalloop, zoals een levensloop, dus geen geschiedenis,
geen levensgeschiedenis’. Mayröcker gebruikt ‘de optiek van het oor’, de smaak van
het oog, de geur van de tast om dichter bij de dingen te komen die ze wil vertellen in een taal die haar gelijke niet kent.
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Friederike Mayröcker
Het hartverscheurende van de dingen
Vertaling: Ton Naaijkens
Zout- of navertellen
: wil zeggen de geluiden achternazitten, ook de geluiden die een mens maakt als hij
luistert naar de gedachten in de borst van wie naast hem zit, en afleest, ze achternazit
tot hij ze ingehaald heeft, enz. In de borst ontstaan zulke geluiden ook in je
kinderjaren, ik hoestte veel, begroef mijn hoofd in het kussen om Stella ervoor te
behoeden dat FEDOR tegen haar moest uitvaren omdat ze te weinig op me gelet had;
ik bedoel als kind die plant in mijn borst, die vele bloemen en struiken, hebben ook
altijd geruist en gerammeld als palmtoppen in de storm, er was altijd storm in mijn
borst, ik kon het merken, en het ging met een onrustige hartslag gepaard (elektrische
intelligentie), ook was ik altijd bang, ik was altijd bangelijk als kind, daar is het dan
bij gebleven tot de dag van vandaag, Stella en ik, we waren allebei altijd heel
bangelijk, maar we troostten elkaar als een van tweeën iets overkwam, als een van
ons geluiden hoorde in zijn eigen borst of iets anders bedreigends van buitenaf,
draaiorgels of zo, papegaaien, handenwringen, tandengeknars en tongbrekers ergens
ter wereld, als dat op ons afkwam, of wat zijn er verder voor gelijkenissen met die
kindertoestand van barsten en kraken? innerlijkst lamento, rochelende kwaal, ook
doodshoofdkussen nietwaar, dit al in de knop zogezegd versleten leven (Russisch
woord), ook uitgesleten, analoog aan die heel gelaagde toestand van een gevoel van
pijn en lethargie, duisternissen van het lichaam, de liefde voor het vertrouwde
weideland, de liefde voor de eigen stad, en het bijkomende verdriet om ervan
gescheiden te zijn, de zuchten van het kind als het zag hoe de vuursalamander op
zijn hand zo met zijn kleine hagedissenkopje schokte dat het begon te huilen, het
kind met de triton, Griekse zeegod, aquarellist, in veel Oostenrijkse families ook
trittroller genoemd, met klemtoon op de eerste of tweede lettergreep, wat iets zei
over de rang van de familie, het kind met de triton, ik, met mijn haar in slierten, hoe
ik steeds de tweewieler verkoos boven elk ander speelgoed, hoe handig en behendig
ik me met mijn rechtervoet afzette, en dan met een zwaai, rechtop-gestrekt, allebei
mijn voeten op het treeplankje verankerd, als boegbeeld met klare ogen, de wind
trotseerde, om zalig weg te stuiven, weg te flitsen, weg te struinen, in een, dacht ik
toen, zo adembenemend tempo dat de houten wieltjes angstaanjagend begonnen te
piepen... verleden in het tegenwoordige: bedrieglijk nabij, desondanks onbereikbaar,
of bedriegt de droom soms met het tegendeel? het
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knarsende schoeisel scheef geparkeerd tegen de commode in de hal van het ouderlijk
huis, lavendel om tegen te blaffen of het hondje: de witte kees en de zooi botten,
mijn God, wat daar niet allemaal rondslingerde astrale bezigheidsdrang, duisternissen van het lichaam:... toen ik in mijn hoofd
rondwandelde en mijn grootvader terugvond, hij salueerde in het trappenhuis, de
oude man hief zijn hand op tegen zijn bontmuts, sloeg zijn hakken tegen elkaar, ik
hoef maar aan iets te denken of het doet zich voor. Lucht ruikt naar vers gebak, het
knorrend gekuch, brommerig gesnuif, lispelend gesteun niet waar, een zout- of
navertellen in mijn borst, de geluiden achternazitten die in je borst ontstaan, in je
hart. Hij, grootvader, in mijn hoofd, deed een paar danspassen op het parket, bleef
in het midden van de kamer staan, maar het was een vitusdans, het was zijn vitusdans
en ik zag dan zijn zooi botten, hoe dat overal in de behuizing rondslingerde, hoe alles
in elkaar zakte, hoe alles verspreid lag over de vloer, geluiden bij beginnende
longontsteking, het knisperen, knetteren, ratelen en ritselen, het knarsen en piepen
van de kersenboom als ik erin klom, als ik me de lucht in gooide om de eerste kersen
te plukken en iedereen, de hele familie naar me omhoog staarde en me bezwoer
onmiddellijk naar beneden te komen, een hele zooi botten, gebukt droop ik af, gebukt
en verbluft en geschokt, mijn nekspieren, mijn ruggenwervels waren pijnlijk ontwricht,
iedere vezel en fase afzonderlijk moest drie weken doorstaan worden, mijn ogen
richten zich naar binnen als ik eraan denk; zo zou ik alles terugvinden, ook de gouden
vlinders en hoe ik achter ze aan spartelde, niet om ze te vangen, ik herinner me niet
er ooit zin in gehad te hebben ze met een net te vangen en daarna op te spelden, nooit
ofte nimmer zou ik zo'n teder wonder achterna hebben willen zitten met de bedoeling
het in mijn bezit te krijgen of te doden. Ik had een botaniseertrommel van blik om
mijn nek hangen, beschilderd met bonte bloemen, maar ik deed er nooit iets in...
later richten ze zich weer naar buiten en zien dat de lente echt begonnen is en de
vermeerdering (‘vermering’, A. Thomkins, 1979) van groen intussen aangekomen
is en er is: donker uit een bos tulpen, de fraaie pruimblauwe onweerswolken in de
lente, dat beeld was ooit een droom van me, die natuurverbanden, tussen de doorns
van de rozen, bezwering van de schaduwen, wat ik van natuurlijke of hemelse dingen
gezien heb wil ik bewaren, om maar te zwijgen van de overige betrekkingen
(godenplicht, enz.), ik hoef maar aan iets te denken of het doet zich voor, en veel
zou ook snel gebeuren, zo mensenvreemd als ik ben. Maar om door te gaan met de
obscure geluiden: het gewelfde water van de stuw, in het vertrouwde weideland, het
ronde gladde water van de stuw in mijn oor, en hoe het gedurig glansde en ruiste en
in beweging stil leek te staan, of het klakken en brullende geloei in het enige café
ter plaatse, als de grootste mond het lachpaleis van een stamtafel automatisch in
beweging hield, en dan hunkerden ze, een paar ogenblikken tot rust gekomen, al naar
het volgende steekwoord om het opnieuw uit te brullen, en altijd maar door...
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FEDOR/VADER hield zo van het fluiten van locomotieven dat hij altijd
locomotieftijdschriften thuis liet bezorgen, op zijn verjaardagen kreeg hij van alle
familieleden locomotiefboeken, ik hoor de nachtegaal, ik hoor zojuist een uiltje, de
oehoe, de kreten van de vrouwen ik bedoel fazanten, een geblaas, een sneeuw van
opwinding, een sikkeneurig wolkengezelschap, 's morgens meteen na het wakker
worden het gevoel van verwoesting in mijn hoofd, het verlangen me het vel over de
oren te halen om weer in te kunnen slapen, niets meer te willen horen en zien, maar
in het geheim op zoek naar de ooit zo nijvere fantasie, haar echter nergens kunnen
vinden, ze zal zich niet meer voordoen, heeft me opgegeven, verlaten, ach hoe sta
ik er bij, een gevoel van volkomen vernedering heeft me in zijn greep, subordinatie
op alle vlakken of als literaire underdog groet ik uit mijn verstening enz., het
hartverscheurende van de dingen, wie heeft dat gezegd, soms weet ik niet meer waar
het vandaan komt, occulte citaten of zo, ononderbroken koerswijzigingen bij het
uittikken, het hartverscheurende van de dingen: ik bespeur er een grote zucht naar,
maar het komt niet, duisternissen van het lichaam; en keer je terug van een reis, wacht
je er vol ongeduld op dat de open wond weer dichtgaat: de pijnlijke ervaringen van
ontheemdheid die je dreigden te verminken, de kwellende toestanden van barre
vervreemding van jezelf.
De maand mei en het onverwachte, drie kussen in herinnering, en veel zou ook al
snel geschied zijn, ik laat me in mijn eigen armen vallen, maar als ik de geringste
fout maak, krampt mijn maag of ik slaap slecht, ik heb helemaal niets geschreven
alleen de overweldigende lente aanschouwd, elke morgen in de tuin, ik ben door de
tuin geslenterd, heb de bomen en bloemen bekeken en ze bewonderd, ze benijdt
hoezeer ze zich kunnen vernieuwen zo zonder noemenswaardige inspanning, hoe
zwaar valt ons vernieuwing!, heb de hemel door mijn hoofd laten gaan, de scheve
irissen, tulpenslangen, granaatbossen, de plant spreekt alles zonder onderbreking,
alles door alles wat we nodig hebben zegt ze, maar het ontbreekt ons aan inzicht om
het te lezen en te verstaan.
Veel zou ook weldra geschied zijn, ook dat ik achter zijn regels zou hebben kunnen
kijken, ik heb het over M.S., ik zie hem voor me met pauwenkap en bleke ogen een
wenend kind, dat heb ik goed onthouden, eigenlijk worden we door alles waarvan
we houden beschermd, we klommen door de bloemenwirwar, door de vogeltuin, ik
verzamelde knoflookblaadjes in de voorjaarswind ... ik ben kennisloos ik ben
verbeeldingsloos geworden, faal elke morgen aan mezelf. Maar ik heb in zijn
gedachten gelezen, of: je kunt heel makkelijk in zijn gedachten lezen, ontglipte me
later eens. Misschien was het aan onze nog met elkaar verstrengelde zenuwstelsels
toe te schrijven geweest dat we op hetzelfde ogenblik hetzelfde dachten, dezelfde
gewaarwordingen kenden, dezelfde reacties vertoonden op gebeurtenissen in de
buitenwereld, dezelfde neigingen, dezelfde afkeer openbaarden, het kwam vrijwel
neer op volledige dekkingsgraad, zodat ik soms iets van schaamte bespeurde voor
een dergelijk dubbelgangerschap, de omstandigheid namelijk me te allen tijde in
hem gespiegeld te zien.
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Kleine lessenaars altaren, of heb ik niet gezegd dat ze overal in mijn woning te vinden
zijn, eigenlijk noodtafeltjes, depots, gemaakt van lege omgestulpte dozen en kisten,
van opgestapelde telefoonboeken of zo, van natuurlijk gegroeide stapels van
voorwerpen die het toestonden om er nog meer voorwerpen op te zetten, op zo'n
ochtend dat je diep in de wanhoop vastgeklonken zit, omdat je geheel verwoest en
verloren bent en je je op alle plekken van je ooit zo intacte lijf belachelijk gemaakt
voelt door MISVORMING, open je het raam waar je al nauwelijks bij kunt komen
omdat het omringd is door rotzooi oefeningen schriften, al wat je überhaupt niet meer
nodig hebt maar waar je de kracht niet meer vindt om het van je lijf te houden, op
zo'n ochtend dus als je het enige raam opent -: nee, niet om je naar buiten te gooien:
zo ver is het nog niet gekomen -, merkt de neus dat de ochtendlucht vervuld is van
de geur van verre tuinen en weides... alle, je hebt het zo lang ontbeerd... dan komt
het oud geworden koppel duiven aangetrippeld, ik herken de vogels aan twee
opvallende details, het ene beestje heeft aan zijn linkerpoot een mismaakt klauwtje,
het andere een kerf in het dons op zijn borst... of heb ik niet gezegd dat ze op en af
trippelden op de vensterbank en nieuwsgierig naar mij keken juist op het ogenblik
van mijn diepste vernedering en vertwijfeling en ik me erop betrapte me voor te
stellen dat FEDOR in een van de twee duiven aan me verschenen was om me troost
toe te spreken. Ik voeder de beestjes uit mijn proviandbox die ik altijd bij me heb,
maar ze laten het aanbod links liggen, kijken me vragend aan. Ik heb de eerste zwaluw
van het huidige jaar voorbij horen schieten, nee niet gezien, ik heb hem niet kunnen
zien omdat ik in een boek verdiept was, alleen gehoord, ik heb hem nu eenmaal alleen
maar kunnen horen, natuurlijk heb ik meteen opgekeken, mijn hoofd in de richting
gerukt waar dat suizen vandaan kwam en waarheen het weggeruist was, ik heb gretig
uitgekeken naar deze eerste heftige zwaluwenkreet, maar de vogel was niet meer te
zien; ook naar het paartje, maar ze bleven verdwenen, alleen mijn oor ving nog een
echo van de zwaluwenkreet op en een echo van het duivengefladder, als een klank
uit de verte, etc.
zoals ik me nu voortsleep, of heb ik niet gezegd dat ik alleen in de nachten in de
buurt in mijn buurt kom, het lukt me mezelf nabij te zijn: daar lig ik dan op mijn
rechterslaap en probeer na te denken, ik weet niet waarover, ik denk over dit en over
dat, ik denk over alles na, en daar slaap ik dan ook weer door in, en een keer moest
ik een scherp voorwerp, een naald? van mijn bed blazen, die had me mogelijk
doorboord terwijl ik bepaalde droomsporen aan het nalopen was, zo word ik omringd
door gevaren inderdaad ook 's nachts, ik weet immers niet of er niet een schilderij
loskomt van de muur en op me valt en me doodt of een van die troosteloze affiches
op me neerzeilt en de punaises waarmee het in de afbrokkelende kalk van de muur
bevestigd was in mijn gapende mond strooit zodat ik ze de volgende ochtend daar
aantref, maar het ergste was het om me voor te stellen dat ik 's nachts de punaises
buiten mijn bewustzijn om ingeslikt had, dus tijdens het slapen, en wat voor gevolgen
die bevinding dan gehad zou kunnen hebben, ik bedoel woedende gevolgen, etc.
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een duivelse, air- of treurmuziek vermoedelijk, dat soort stemmen hoor ik steeds
weer, ik vraag me af of ik behept ben met een productiewaan, hoe je zo iets
opschrijven kunt... het wakkere leven is me ontschoten, ik leg nooit een thema, een
gespreksonderwerp op tafel, daar ben ik veel te schuchter voor, daar ben ik niet zeker
genoeg voor, maar ik zuig de hele tijd andere mensen uit, als ze praten, als ze
schrijven, in de diepe mais. Een soort onbehagen, ook overijldheid als de kamer om
me heen begint te draaien, of helemaal dreigde in te storten 's nachts, ik zonk steeds
weer weg in zijn blik, ik heb het over M.S., en ik merkte dat de gesprekken, het
messen slijpen, het scherpen van de klingen, het scherpen en woelen van de gedachten
alleen nog maar provisorisch, of sporadisch, wilde lukken. Heb ik niet gezegd dat ik
een aanloop moest nemen om hem bij te benen en houden, dat ik de vaardigheid
verloor om bruggen tussen gedachtenpijlers te slaan, dat alles dan mislukte, dat ik
dan alleen nog maar achter hem aan kon sjokken, me achter hem aan kon slepen, dat
ik me uiteindelijk alleen nog maar door hem, in hem, meende te kunnen terugvinden,
wat me een gevoel bezorgde van diep smartelijke angst en afhankelijkheid, ik zag
mijn vingers en tenen afvallen, verrekte mijn hoofd of in het keizerlijf, achter de
witgrijze glasgordijnen van een caféraam zag ik het blekken van een jonge blondine,
in een afgelegen verleden ik weet niet, haar jurk was haar jurk haar mantelhuid,
voortdurend wisselend van groen naar blauw later naar roze.
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Jan De Meyer
Yu Jian en de liefde voor de dingen
Ieder tijdvak heeft zijn modeverschijnselen, en geen enkel domein van menselijke
activiteit is vrij van tijdsgebonden tendenzen. In het academische strijdperk is het
momenteel modieus en bon ton om het leven van een schrijver of kunstenaar zo
volledig mogelijk los te koppelen van diens literaire of artistieke creaties. Ik ben tot
op zekere hoogte wel bereid mee te gaan in de gedachte dat het zinloos is iemands
oeuvre te gaan verklaren vanuit zijn leven, maar tegelijk ben ik ervan overtuigd dat
ons begrip van een literair of ander kunstwerk alleen maar verrijkt kan worden door
verstandig gebruik te maken van wat we weten over het leven van de kunstenaar. Is
het bijvoorbeeld van belang te weten dat de dichter en filmmaker Yu Jian (op 8
augustus 1954 geboren te Kunming, in het diepe zuidwesten van China) op tweejarige
leeftijd bijna volledig doof werd als gevolg van een medische flater? Ik ben geneigd
‘ja’ te antwoorden, want die handicap dwong of stimuleerde Yu Jian om de hem
omringende wereld in hoge mate via zijn ogen te gaan verkennen en begrijpen, en
dat zou een beslissende invloed op zijn poëzie uitoefenen.
Op achtendertigjarige leeftijd kocht Yu Jian een hoorapparaat. Dat is inmiddels al
meer dan twintig jaar geleden, maar zijn gewoonte om de wereld met enige
verwondering te bekijken als een boeiende verzameling dingen is gebleven. Geen
andere hedendaagse Chinese dichter schrijft zo vaak en zo uitvoerig over de gewone
dingen die ons in het leven omringen, dingen die zo alledaags zijn dat ze bijna
onzichtbaar worden. Maar dat betekent niet dat ze niet het voorwerp van een gedicht
kunnen zijn, integendeel. Titels als ‘De stop op de bierfles’ (1991), ‘Omheining’
(1991), ‘Een stapel olievaten vlak bij de spoorweg’ (1993) en ‘Observatie van het
leven van een regendruppel buiten het bereik van de dichter’ (1998)1 spreken voor
zichzelf. Vandaag worden daar zeven dinggedichten aan toegevoegd, geschreven
tussen 1990 en 2010. Centraal erin staan de volgende dingen: een pas aangelegd
wegdek; een mand vol wilde kruiden; tennisballen in de buurt van een omheining;
een set porselein; een radio, ontvreemd tijdens de Grote Proletarische Culturele
Revolutie; een pocketboek met verhalen van Jorge Luis Borges, onderdeel van een
stapel spullen die in de

1

Verschenen in de bloemlezingen Poëzie als incident (Gent: Poëziecentrum, 1996) en De
eerste scheppingsdaad (Leiden: Stichting Het Trage Vuur, 2005).
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badkamer van de dichter rondslingeren; en tot slot een onstoffelijk ding, een gedicht
dat wordt aangeboden als verjaardagsgeschenk.
Oppervlakkig beschouwd lijken Yu Jians gedichten weinig of niets van doen te
hebben met de klassieke Chinese poëtische traditie. Rijm en metrum, die in de
klassieke poëzie van primordiaal belang zijn, zijn bij Yu Jian onbekend, leestekens
worden nauwelijks gebruikt, en de gedichten zijn opgebouwd uit groepjes woorden,
die van elkaar worden gescheiden door een portie wit - erg ongebruikelijk in het
Chinees. Omdat de Chinese grammatica zo primitief is - dingen die voor ons
vanzelfsprekend zijn, zoals verbuigingen en vervoegingen, ontbreken er volledig moeten lezers en vertalers tastend hun weg door de gedichten zoeken. Welke groepen
woorden horen samen in een ruimer grammaticaal verband? Waar houdt een zin op
en waar begint een andere? Zoek het maar uit. Het feit dat schrijvende Chinezen
waar het ook maar even kan het onderwerp van een zin weglaten, maakt het er niet
makkelijker op. (Maar het is precies dat gevoel een ontdekkingsreiziger in een land
van schrifttekens te zijn dat het lezen en vertalen van Yu Jians gedichten voor mij
zo boeiend maakt!) Jammer genoeg is de vertaler gedwongen een deel van de
ambiguïteit van het origineel te laten verdwijnen. Het Nederlands, met zijn relatief
ontwikkelde grammatica, zijn bepaalde en onbepaalde lidwoorden, zijn
werkwoordstijden enzovoort, dwingt de vertaler tot het maken van keuzes en het
expliciet maken van verbanden die in het Chinees hoogstens impliciet aanwezig zijn.
De breuk met de klassieke poëtische traditie is bij Yu Jian overigens kleiner dan je
zou kunnen denken. Vele van Yu Jians langere gedichten hebben wel wat weg van
de klassiek Chinese fu (meestal vertaald als ‘rapsodie’ of ‘dicht’), een genre van
poëtisch proza waarin een bepaald onderwerp uitputtend wordt bezongen. En de
eeuwenoude liefde voor het spelen met (voor Chinezen althans) herkenbare
uitdrukkingen heeft ook Yu Jian, getuige de klassieke versregels ‘lokken als wolken
vallen voor geurige sneeuwwitte wangen’ en ‘lis als versiering voor de muren en
purperen schelpen voor de kamer’, die opduiken tussen de badkamerrommel in het
gedicht ‘pocketboek’2.
Ik laat het woord ‘liefde’ hier niet zomaar vallen. De noodzaak van het liefhebben
van alles wat beschreven wordt, is een van de constanten in Yu Jians werk. ‘Als je
gedichten wilt schrijven’, stelt Yu Jian in ‘aantekening 137’, ‘dan moet je een
hartstochtelijke liefde koesteren voor die / oppervlakkige vulgaire op grote schaal /
van clichés gebruikmakende / mannen en vrouwen die vervloekten / die niks van
doen hebben

2

De titel van de in 2013 verschenen bundel waaruit ‘pocketboek’ afkomstig is - Bi heren si
ofte Wat voor een man is hij? - is dan weer een citaat uit de meest klassieke van alle klassieke
poëzieverzamelingen, het door Yu Jian bewonderde Boek der Oden, dat gedichten uit de
eerste helft van het eerste millennium voor onze tijdrekening bevat.
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met verheven poëtische stijlen / vanaf de eerste dag van de week moet je met hen
samen zijn / hun lawaaierige fastfoodverpakkingen hartstochtelijk liefhebben / flirten
met hun wulpse maar gezonde dochters / tijdens nachten vol vuil zweet en neonlicht
/ zij aan zij door de bloedrode stad trekken / door de neuzen van politieagenten /
tussen de gespierde konten van deze menigte moet je / neerhurken en je losgeraakte
schoenveter strikken / je moet hen liefhebben je samen met hen in vuilnis wentelen
/ hun verhalen zijn geen poëzie / maar ze kunnen wel worden bezongen.’ En het
gedicht ‘ik ken een liefde’, waarmee Yu Jians eerste officiële bundel (Zestig gedichten,
1989) opent, eindigt als volgt:
ooit in een moeilijk te duiden geluid dat uit de verte tot me doordrong
op een zekere middag toen ik nog een kind was
op een zonbeschenen rivier terwijl de bergwind in mijn oren ruiste
achter het glas van een regenachtige nacht
in een album met foto's uit vervlogen dagen
in een geur die kwam aanwaaien uit een herfstig land
terwijl ik eens op reis was door een bergketen
ervoer ik deze liefde
telkens niet langer dan een kortstondig moment
maar intens genoeg om me levenslang te doen ontbranden
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Yu Jian
Dinggedichten
Vertaling: Jan De Meyer
voorval: bestrating
lopend over het pas aangelegde wegdek duwen de arbeiders de kar met gereedschap
voorhamers worden over de grond getrokken schoppen en houwelen wiebelend op hoofden
alle wegen zijn inmiddels aangelegd lopen de stad in
dit is het laatste stuk slechte weg een scheur in een mooi tapijt
een bedreiging voor de voeten een bron van zorgen bij wandelingen en andere
ontspannende handelingen
alles moet vlak worden gemaakt met inbegrip van wegen en de valpartijen die eruit
voortkomen
oude woorden zoals geneeskundige likeur blootsvoets modderpoel en verzakking
zullen worden vervangen door het allebei met asfaltglans schitterende vlak en keurig
dit is een goede zaak volgens plan beginnen de arbeiders te werken
met hun gereedschap te zwaaien precieze metingen te doen even ernstig als bij het
aanleggen van een brede hoofdweg
de weg is een verzameling van knobbels en kuilen en ook zijn geologische toestand is
onregelmatig
sommige sectoren worden door basalt bewaakt in andere regio's zorgt water voor
problemen
op één plek een oude boom met een wirwar van wortels en knoestige takken driehonderd
jaar had hij nodig om die clan omhoog te duwen
de schoffel is een fantastisch ding je kunt er alles mee uitgraven vlak maken
wat hoog was verlagen kuilen opvullen totdat de plek vlak is
op een aantal plaatsen die zich precies binnen de maatstaven van de verbeelding van het
plan bevinden
moet toch worden gegraven en losgemaakt hun vlakheid is namelijk niet de vlakheid
zoals in het ontwerp
alleen op die manier kan volledig en grondig kwaliteitsaanleg worden gewaarborgd
driehonderdduizend mieren gaan dood eenenzeventig muizen één slang
stenen met verschillende graden van hardheid worden verplaatst om gaten van ongelijk
kaliber te vullen
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laag na laag komen er kiezels zand cement en asfalt overheen
en daarna drukt de wegwals alles plat zoals een krant die wordt gedrukt
het werk is voltooid dit is nu een weg zwart glanzend als glas
professioneel bouwwerk slechts zes dagen van ontwerp tot aanleg
dit was het laatste oorverdovende voorval in de stad van nu af
kan het legende worden en samen met de voorhamers en de houwelen roesten
op de zevende dag wordt de weg voor het verkeer opengesteld tot grote vreugde van de stad
vlak rustig hygiënisch geen zorgen meer waar je je voeten neerzet

december 1990
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aantekening 212
een mand vol wilde kruiden
staat pal in het midden van het pad
en verspert mijn voeten de weg
vlakbij is het woud
een paar bloemen bloeien
de eigenaar van de mand is niet te zien
ik ben dus wel gedwongen mijn voet omhoog te brengen en over de mand heen te stappen
daardoor vallen wat kruiden uit de mand
terwijl ik me buk om ze op te rapen
doe ik dan weer dauwdruppels van de bladeren vallen
en bezorg een kolonie mieren een douche
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voorval: drie tennisballen in de buurt van een omheining
op de hoge omheining staan leuzen geschreven de rode schrifttekens hebben hun
temperatuur verloren
de kleur die ooit mensenharten beroerde bevindt zich nu ver buiten het blikveld van de
samenleving
boven op de muur steken scherpe stukken glas en groeit er onkruid
afgesloten gemeenschap in welke maand van welk jaar hij is opgetrokken weet ik niet
een houten bord is ertegenaan gespijkerd in blokletters staat geschreven ten strengste
verboden over de muur te klimmen
aan deze kant is er gras paarden eucalyptus een middelbare school een tennisveld en
de verzengende zon
het is me niet duidelijk hoe dit alles een bedreiging kan vormen voor wie ook
van de oude omheiningsmuur weet niemand wat hij ooit heeft omsloten
misschien is er iemand die het zich herinnert een in duisternis opererende werkeenheid
een concentratie van mensen
in de hemel hier vlakbij maakt een tennisbal die zijn best doet om hogerop te komen
zich plotseling los van de aantrekkingskracht van de tennisser en klimt
eenmaal boven overstijgt hij de blauwe luchtstromen en het licht
zoals een pluim die zich heeft losgemaakt van de vogelhuid
en zich in een regio waagt waar hij over geen enkele steun beschikt
daarna valt hij neer als verzadigd van marihuana
teruggeworpen in zijn eigen gewicht keert hij niet terug naar het tennisveld
maar belandt aan de andere kant van de omheining één vliegt over het koekoeksnest
hij trekt zich er helemaal niets van aan waar hij naartoe mag en waar niet
hij maakt de vlucht naar de verboden zone waar hij met een plof
neerkomt in de hand van welk wezen? ik weet het niet
de jonge tennisspeler holt meteen naar de plek die in zijn verbeelding de enige
plek kan zijn waar de bal is geland
een flink eind weg als een Duitse herder met opengesperde neusgaten ruikt hij de
richting
hij heeft nu de functie van de omheiningsmuur
zijn omsingelingsbeweging heeft zich vernauwd tot een tennisbal
zijn hele verlangen heeft zich uiteindelijk samengetrokken tot iets ter grootte van een
tennisbal
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hij bukt zich
omsloten door de oude omheiningsmuur en het onkruid van de lente
zijn rode gestreepte broek staat strak gespannen
hij heeft de richting van de bal verkeerd ingeschat
op een andere positie ben ik getuige van de tennisser en de bal
ik weet dat de tennisbal zich aan de andere kant van de muur bevindt
ik weet op welke plek het kleine geheim zich schuilhoudt
maar ik blijf in de schaduw van de omheiningsmuur zitten
kijken naar de bezorgde jongen terwijl de zon op hem inbeukt
ik heb het onmiskenbare gevoel dat iets
mijn zacht verhemelte blokkeert
aan de voet van de muur schiet het lentegras als bezeten omhoog
het heeft al heel wat dingen bedekt ik stel me voor hoe
de knikkers waar de kinderen wanhopig van werden de kogelhulzen en de staart van de
dode mus
geheimen zijn geworden begraven in het duister
hè wat geef je mij als ik informant word
de jongen staakt uiteindelijk zijn zoektocht hij hoopt
niet langer dat het kleine ding plotseling even groot als een krijgsgevangene wordt
en met opgestoken handen tussen de planten rechtop gaat staan
nu gaat hij boven op afgebrokkelde stukken baksteen staan
in een poging om een blik te werpen op de andere kant van de muur
het lijkt even alsof de drenkeling
zelf het hoofd boven water zal kunnen houden en levend en wel terug zal keren
maar dat is gewoon ondenkbaar er zijn hier en daar wel gaten
maar de muur is nog altijd zo hoog zo kaarsrecht
zelfs met de handen van een ontsnappende misdadiger is het onmogelijk zich eraan vast
te klampen
hij heeft zijn tennisbal niet gevonden
maar hij heeft er wel een andere ontdekt
die in nieuwere staat is dan de zijne
hij kijkt of er niemand in de buurt is waarna hij zijn omsingelingsbeweging vlug
beperkt tot hij de afmetingen heeft van een handpalm
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alsof hij hem echt heeft gevonden raapt hij hem op
en huppelend rent hij terug naar het tennisveld
niemand kan weten dat het nu om een andere tennisbal gaat
niemand kent zijn kleine geheim met uitzondering van mij
schepper van een ander geheim
dit is ons gemeenschappelijke geheim
dit geheim en de rest van de wereld worden net zoals bij een tennisbal
voor altijd van elkaar gescheiden door een laagje behaarde huid
dit is onze gemeenschappelijke omheining
de duisternis krijgt door dit alles beetje bij beetje vorm
en beetje bij beetje sijpelt ze door de zak van onze huid naar binnen
de jongen is er niet meer en ik maak aanstalten om weg te gaan
terwijl ik afwezig ben zal het gras verder de hoogte in klimmen
langs een wankele onzichtbare ladder
ik ben er vast van overtuigd dat het uiteindelijk ook de omheiningsmuur zal bedekken
plotseling wordt de tennisbal die over de muur was gevlogen door een hand
teruggegooid
hij tuimelt uit de hemel neer en rolt tot vlak voor mijn voeten
dat had ik niet verwacht ik staar onbegrijpend voor me uit het is duidelijk
dat dit bedrijf van het toneelstuk beslist niet zomaar een gekkenhuisspelletje is
de zin ervan is duidelijk een en hetzelfde ding
kan als twee verschillende zaken worden waargenomen
wat van hieruit bekeken een onoverkomelijk hoge muur is
is van de andere kant af gezien de hemel

26 juni 1996
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aantekening 236
een vriend had uit het buitenland een set porselein voor me meegebracht
met vergulde rand op de bodem stonden letters gedrukt
Lancaster Clan 1885
meteen moest ik denken aan witte servetten cocktails
pruiken koffie en Londense mist
ik overwoog waar ik het porselein zou zetten
het mocht niet te opvallend zijn maar moest toch de aandacht trekken
moeder was druk in de keuken haar oog viel op
al dat witte geflonker ze lachte haar ogen tot spleetjes
hemeltje op die schotel kun je een volledige karper in zoetzure saus leggen
zo hoef ik hem niet in stukken te snijden hemeltje wat is die porseleinen kom groot
hij is precies groot genoeg voor mijn roodgekookt vlees
mama die er helemaal van bloosde was zo gelukkig
ze deed me denken aan iemand die je niet vaak te zien krijgt een meid
in dienst van een adellijke familie voor de eerste keer zag ik
hoe hun lach
eruitzag
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de zwarte plastic doos sprak
op 3 april van het jaar 1970
ging mijn vriend Ding eindelijk aan de haal met het enige
wat zijn vader bezat een radio
met drie golfbanden weggestopt in vettige werkkledij
ik liep met hem mee naar het veld naast de ijzerfabriek
in het eindeloos uitgestrekte tarweveld was geen enkele boer te zien
ze waren allemaal gaan vergaderen alleen mijn oren en die van Ding
werden rood en alsmaar langer
met de hand waarmee hij ijzer smeedde draaide hij onhandig
aan de knop op zoek naar vreemde duivels
op de korte golf ik tuurde in alle richtingen
hield de tarwearen waakzaam in het oog
bang als ik was dat zij misschien de schuilplaats waren
van het alziende oog van de massa
na een hele poos afstemmen
hoorden we uiteindelijk
een Chineestalige uitzending van een omroepstation
we drukten onze oren tegen het toestel aan
als twee konijnen stikkend in hun kooi
de zwarte plastic doos sprak
ik kan hierbij verklaren dat de radio helemaal niets
reactionairs te vertellen had het ging gewoon om een basstem
die commentaar gaf bij een voetbalwedstrijd

2002
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pocketboek
1
met één oog geopend en het andere gesloten
een stokbrood onder zijn arm leunend op zijn wandelstok
doorkruist de blinde Borges de dag in Buenos Aires
op de tast langs de buitenkant van marmer glimlacht hij naar het duister
naar de binnenkant ervan niemand op straat loopt trager dan hij
soms stoot hij weleens tegen een afvoerpijp aan wanneer het regent is hij erg gevoelig
hij vergeet de ligging van de bibliotheek en de kathedraal tijdens zijn laatste jaren
herinnert hij zich alleen nog maar dat de hemel boven is

2
de heldere spiegel hangt laag naast de wastafel hebben tal van spullen zich opgestapeld
tot een landschapje
de tube tandpasta is verschrompeld de nagelknipper is niet dichtgevouwen in de houten
kam zit een kluwen zwarte haren
van een oud tijdschrift is alleen een pagina met reclame zichtbaar papieren babes
‘lokken als wolken vallen
voor geurige sneeuwwitte wangen’ watjes batterijen brillendoos scheerapparaat
overleden door boulimie en tabak lijk jarenlang bewaard ‘lis als versiering voor de
muren en purperen schelpen voor de kamer’
fijn stof stapelt zich op wat wordt er bewaard? wat wordt er weggeworpen? altijd
besluiteloos lethargisch en lui op het plein breekt opnieuw een revolutie uit
een warenhuis wordt alweer overvallen zoals voorheen kom ik er niet toe eraan te
beginnen het flesje parfum is leeg
soms rolt het naar de nachtstoel ik buig me en pak het op ruik er even aan een roos
die nog niet helemaal is opengebloeid ik gooi het terug wacht wel tot het onderzocht en
dienovereenkomstig afgehandeld wordt het botte eind van de tandenstoker
blijft maar ronddraaien een pocketboek geschreven door Borges is in de hoop rommel
getuimeld
en dan weer aan de oppervlakte gekomen een wierookstaafje te midden van ruïnes nog
een stukje en nog
een stukje helemaal opbranden zal hij nooit op die dag dat er geen stromend water meer
was lekte de koudwaterleiding plotseling
hoorde ik hem na lezing van het vierde hoofdstuk met een latijns-amerikaanse tongval
hoesten in de keelholte van mijn duisternis
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3
het begint te schemeren het avondlijke schijnsel en zijn blinde meester
zijn bezig aan hun terugreis naar de duisternis gebruikmakend van dat licht
lees ik ‘De tuin met zich splitsende paden’
misschien kan ik het wel tot en met de laatste paragraaf
uitlezen voordat ik niets meer kan zien hmmm
buiten is het lente en er zijn geen paden
een grijze ekster staat tussen de sombere bladeren van de boom

vrijdag 2 april 2010
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aantekening 239
met lege handen maar wel met een gedicht
kom ik naar zijn salon om hem een gelukkige verjaardag te wensen
voordat ik binnenga doe ik mijn schoenen uit
de dames en heren draaien zich allemaal om
als afgerichte aapjes wachtend
op het geschenk dat ik als een goochelaar
uit mijn handen ga trekken om aan de gastheer te geven
rozen sigaren aansteker
knuffel of fudge
misschien wel een nieuwe auto
wellicht maken ze aanstalten om wauw!
te zeggen ‘wat prachtig!’
plotseling begrijp ik dat mijn geschenk
op deze plek niet presenteerbaar is
ik kan de van geluk stralende gastheer onmogelijk vertellen
dat ik hem voor zijn verjaardag een gedicht heb meegebracht
het is zo ongepast ouderwets versleten bizar
belachelijk ellendig zo onvoorstelbaar vreemd
onder het oog van de menigte zal mijn gedicht
alsof het een gehate kakkerlak is
zorgen voor een golf angstaanjagend
geschreeuw
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Vicky Francken
Nieuwe mythologieën: een ‘update’
In 1957 publiceerde de Franse literatuurcriticus, semioticus en filosoof Roland Barthes
(1915-1980) zijn boek Mythologies. Hierin beschreef hij alledaagse beelden en
producten van de populaire cultuur van het Frankrijk in de jaren vijftig. Hij baseerde
zich op de ideeën van Ferdinand de Saussure (1857-1913) over de structuralistische
benadering van taal. Barthes betoogt dat cultuuruitingen vaak een betekenis in zich
dragen die allereerst verborgen blijft, maar door een structuralistische analyse kan
worden blootgelegd. Deze mythische betekenis die natuurlijk, universeel of
vanzelfsprekend lijkt, is in werkelijkheid cultureel en historisch bepaald: geconstrueerd
door de heersende dominante ideologie.
In 2007 verscheen, onder redactie van journalist en schrijver Jérôme Garcin (1954),
het boek Nouvelles Mythologies. Verschillende schrijvers gaan hierin als eerbetoon
aan Barthes en als ‘update’ van zijn werk verder waar Barthes was gebleven en
proberen hedendaagse nieuwe mythologieën te ontmaskeren. Ze gaan op zoek naar
teken, betekenaar en betekenis van uiteenlopende voorwerpen en fenomenen zoals
Google, GPS, sms, speeddating, de sluier, 11 september en authenticiteitskoorts. In
korte, puntige teksten wordt de ‘hedendaagsheid’ als mythe benoemd of ontmaskerd.
Deze Nieuwe Mythologieën gunnen ons een betekenisvolle blik op de wereld
waarin wij leven.
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Jérôme Garcin (redactie)
Nieuwe mythologieën
Vertaling: Vicky Francken
De GPS
door Frédéric Beigbeder
Na de dood van God dacht de mens het spoor bijster te zijn, gelukkig heeft
satellietbegeleiding hem in staat gesteld de weg terug te vinden. Deze uitvinding,
die aanvankelijk voorbehouden was aan autobestuurders, bestaat inmiddels ook op
draagbaar scherm. Steeds meer voorbijgangers dragen in de zak van hun overjas zo'n
klein zwart doosje met zich mee dat hen gesproken bevelen geeft: ‘Sla over 300
meter linksaf.’ De monotone stem van het apparaatje is niet erg goed opgevoed (ze
zegt geen ‘alsjeblieft’ of ‘dank je wel’), maar de dolende ziel geeft toch gewillig
gehoor aan haar geboden, omdat hij weet dat ze de waarheid in pacht heeft. Hij weet
dat het GPS-doosje een signaal duizenden kilometers boven zijn hoofd de lucht in
zendt, dat dat signaal op de centimeter nauwkeurig zijn positie bepaalt en dat een
scherm hem vervolgens op een wegenkaart zal tonen welke weg hij moet volgen.
Het is een revolutie waarvan hij de omvang nog niet beseft.
Millennialang heeft de mens aan onbekenden zijn weg moeten vragen: dat was
vernederend, soms belachelijk, maar het bood hem de gelegenheid nieuwe vrienden
te ontmoeten en onverwachte plekken te bezoeken. Terwijl hij verdwaalde, ging hij
als Christoffel Columbus of Claude Lévi-Strauss op ontdekkingstocht naar nieuwe
horizonten en exotische volksstammen. Tegenwoordig weet hij overal ter wereld
waar hij heen gaat, zelfs op de hoek van zijn eigen straat, en wisselt hij met niemand
nog een woord. Hij wordt in kaart gebracht, gerustgesteld, beschermd. Als hij zou
willen verdwalen, hoeft hij alleen maar zijn apparaatje uit te zetten (of te wachten
tot de batterij leeg is), maar dat verlangen kent hij niet meer. De hedendaagse mens
waant zich bevrijd van een zekere beperking: in werkelijkheid heette zijn enige
beperking vrijheid. Want de satelliet is ook een surveillance-apparaat. Met de GPS
weten we waar we zijn, maar wij zijn niet de enigen. De mens is het enige levende
wezen dat geografisch opspoorbaar is geworden. Elke keer dat hij zijn mobiele
telefoon of GPS aanzet, kan hij zich niet meer verbergen: men kan raketten op hem
afsturen, of de politie, of zijn vrouw. Tegelijk met zijn voorliefde voor geslenter en
zwerftochten heeft hij ook een andere luxe opgegeven: het geheim.
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De sluier
door Patrick Grainville
De sluier is een rechtstreekse aanwakkering van obsessies en de kwelling van het
verborgene. Er hangt een vleugje geheim rond en de ontsluiering daarvan. De sluier
die het doel zou hebben het lichaam te omsluiten, de blik teniet te doen en het
verlangen te blussen, schept juist dynamiek en roept vragen op. Het bewustzijn is
een tocht door uiterlijke schijn, tilt de vodden en illusies op. Het ont-dekt... Zo
dramatiseert de sluier het vrouwenlichaam dat hij verbergt. Hij signaleert en geeft
aan wat verdient gezien te worden. Coulissen wekken altijd de verwachting van een
opkomst in het licht. Het geheiligde lichaam, tot tempel of cella geworden, dwingt
respect af, verering, maar wakkert ook het tegendeel aan: genot van begeerte en
ontheiliging: geschonden graftombes, geroofde schatten... De sluier pronkt met de
suggestie van het goud dat hij bedekt, het goud van naakte huid. Hij versterkt wat
hij verbergt! Hij maakt de verboden schoonheid tot een totem. Dat is het omgekeerde
van wat hij officieel beoogt.
Onder de sluier zit het haar verstopt: ongetemde weelderigheid. Het lichaam geeft
ontembare lokken vrij, die woekeren, omlijsten, uitwaaieren over de borsten,
neervallen op de twee pronkstukken van de billen. De sluier houdt dat wilde dier
opgesloten, legt de driften aan banden van dat glanzend woelige monster waar de
geuren en diepe zonden vanaf walmen. Het oog, de neusgaten, de handen verlangen
niets anders dan een duik te nemen in die ruisende oceaan. Hoofdhaar is natuurlijk
het metonymische equivalent van het schaamwoud. Hetzelfde verwilderde ontspruiten,
krullen, een Bacchus-dans, tomeloze geuren, feest van schuim en schittering,
opgewonden kruintjes, wervelende massa's. De sluier is niet meer dan metafoor
geworden schaambedekking. Ondoorschijnend valt hij over die levendige schittering
van de verleiding en de zachte nacht van de onzedige lichamen. Hij verduistert het
zwarte en wonderschone spektakel van de liefde. Dat is de prijs van kuisheid. Daarom
is de sluier de drijvende kracht van de toeschouwer. Hij geeft de impuls voor de
dramaturgie, het verloop en de stadia van het verlangen. In dat opzicht heeft de
striptease dit proces geperfectioneerd. Die vangt en leidt de blik door opklimmende
etappes: de omwegen van het afstropen van de kledinglagen. Eenmaal naakt verlaat
de danseres als de gesmeerde bliksem het toneel. Ze wordt onzichtbaar. Voordat het
oog teleurgesteld wordt. Want het object van het verlangen is oneindig. Het oog zal
er nooit meer dan een voorspiegeling van metaforen en illusies van te zien krijgen.
Alles laten zien betekent hem de volle omvang tonen van wat hij ontbeert en hem
terugwerpen in het doolhof van zijn grote zoeken. De pornografie probeert het
verrassingseffect te doen voortduren door alle grenzen te verleggen. Een wijd open
lichaam, tot in alle hoeken en gaten onder de loep genomen, alsof daar, in de verhulde
plooien van het lichaam,
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opnieuw iets verborgen blijft. De pornografie heeft dus veel gemeen met bitterheid
en moord: de sluier aan stukken scheuren, het geheim ontrafelen.
Het luidruchtige debat over de hoofddoek, met al zijn toespraken en vaandels,
verwijst naar twee verschillende mythologieën die niets met elkaar te maken hebben.
Het blijven dragen werkt sensationele hysterie in de hand. De sluier benadrukt wat
hij omkleedt. De sluier toont! Dat is het grootse karakter van de sluier, zijn geheime
uitnodiging tot inbraak, strooptocht, onderworpenheid en de ontaarding van al deze
dingen, maar ook zijn inwijdende en romaneske karakter: de ware schoonheid zal
altijd verborgen blijven, voorbehouden aan de uitverkorenen, aan de meesters, de
patriarchen, de helden, de scherpzinnige schakers. Door het verbod op het dragen
van een hoofddoek daarentegen, betreden we een tijdperk van democratische
hygiënistische transparantie. Want wat verborgen is, raakt doortrokken van de
sensationele walm van het geheime. De identiteit van de gezichten wordt dan
automatisch bevestigd, blootgesteld zonder ritueel dat ons aantrekt of prikkelt. Een
niet-confessionele republiek van gelijkwaardige lichamen. Vrouwen kunnen hierdoor
vrij ademhalen en hun lot kalm het hoofd bieden.
Het fantasma van de sluier is vooral een dwanggedachte van mannen. Wat zoeken
zij, bevend van opwinding, onder de drapering van het masker en het mysterie en
taboe dat eraan kleeft? Welk onwaarschijnlijk object? Welk idool? Welke fetisj?
Welke ontkenning van de castratie bezielt hen nu weer? Per slot van rekening
resulteert Salomé's dans van de zeven sluiers in een doorgesneden hals. Het vraagstuk
van de sluier wijst hen op hun aangeboren levensangst. Zien of niet zien? Zozeer is
hun fallische levensavontuur schatplichtig aan het zichtbare onder de sluier.
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Authenticiteitskoorts
door Gilles Lipovetsky
De hyperconsumptiemaatschappij is paradoxaal: terwijl de noviteitscultus en de
logische wetten van de mode zegevieren (beeld, spektakel, mediaverleiding, spel en
ontspanning), zien we hoe zich - in tegengestelde richting van dit soort structurele
lichtzinnigheid - een maatschappelijke authenticiteitsfantasie ontwikkelt. Elke dag
zijn daar de effecten van waar te nemen: de zoektocht naar onze ‘wortels’ en de
wildgroei van musea en ecomusea (geen kleine stad meer zonder ecomuseum, zoals
het Crêpe-Museum in Bretagne). Het gaat allemaal om de verheerlijking van het
erfgoed, met zijn gerenoveerde wijken, gerestaureerde flatgebouwen, omgebouwde
hangars - om nog maar te zwijgen over het succes van rommelmarkten, een van de
meest gewaardeerde vrijetijdsbestedingen van de Fransen. Vintage is ook in de mode.
De authenticiteitslogica dringt vele sectoren binnen, met inbegrip van de
voedselbranche met zijn veelbesproken aanduidingen van beschermde afkomst die
de consument verzekeren van de echtheid van het product. Het zou in feite
onbegonnen werk zijn om alle manifestaties van die zucht naar echtheid te
inventariseren. Dan zouden we het ook moeten hebben over de toeristische tendens
om te reizen naar ‘ongerepte’ gebieden of het in zwang raken van ‘de waarheid
spreken’ in de politiek, en over het succes van redevoeringen voor en verwijzingen
naar gemeenschapszin. De terugkeer naar religie maakt hier ook deel van uit, in
zoverre die ‘echte’ waarden stelt tegenover de holle samenleving die wordt geregeerd
door vergankelijkheid, oppervlakkigheid en kunstmatigheid. Het al-eeuwige tegenover
het onbestendige: die twee bewegingen voeden elkaar natuurlijk, de opmars van
lichtzinnigheid werkt die van authenticiteit in de hand.
Deze fantasie ontstaat uit de beklemming die samenhangt met de ongebreidelde
modernisering van onze maatschappij, de technisch-wetenschappelijke vooruitgang,
de nieuwe gevaren die onze planeet bedreigen. Ze is de uitdrukking van een
nostalgisch verlangen naar een geïdealiseerd verleden, naar een tijd die zichzelf niet
verwoestte, maar waarin men beter wist te leven. Zonder enige twijfel een illusie,
die gepaard gaat met een kritische blik op ons eigen stereotiepe saaie universum,
waar vriendelijkheid en zintuiglijke gevoelens verbannen worden en waar, in plaats
daarvan, de dictatuur van markt en merken regeert. Door haar warmte compenseert
authenticiteit die afwezigheid van wortels en menselijkheid. Het is een beschermende
fantasie die een wereld oproept die tegen dergelijk onheil beschut is.
Is deze authenticiteitsbehoefte een uitdrukking van een ouderwetse gedachtegang,
een wederopleving van de traditionele waarden? Geenszins: ze hangt samen met de
uitputting van het welzijnsideaal zoals dat gedurende de naoorlogse Dertig
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Glorieuze Jaren werd geconstrueerd en tegelijkertijd met de hedendaagse nieuwe eis
van nog meer welvaren, nu auto's, televisies en badkamers zich over alle lagen van
de bevolking hebben verspreid. Authenticiteit is niet het tegenovergestelde van
hypermoderniteit: het is slechts één van haar aspecten, één van de manieren waarop
het nieuwe gezicht van welzijn zich manifesteert. Een emotioneel welzijn, geladen
met verwachtingen op gevoelsniveau en culturele en psychologische weerklanken.
Een welzijn in het kwadraat, niet slechts functioneel meer, maar betrekking hebbend
op het geheugen, de ecologie, de kwaliteit en de esthetiek in dienst van de bevestiging
van onze individualiteit. De ironie hiervan: de authenticiteitscultus, die teruggaat tot
Rousseau, en die via Heidegger de tegencultuur heeft aangewakkerd, heeft zich in
de jaren '60 en '70 ontwikkeld uit onvrede met het bourgeoisisme en de
‘onderdrukkende’ conventies. Nu is dat wel anders: van iedere protestdimensie
ontdaan, ontpopt de authenticiteitscultus zich als de nieuwe manier van dromen en
kopen van de hedendaagse Homo consumericus.
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Joost Baars
Strip en de verovering van vrijheid
The Art of the Possible, Kenneth Kochs boek met wat je het beste stripgedichten zou
kunnen noemen, verscheen pas in 2004, twee jaar na zijn dood. Toch was strip altijd
al onderdeel van zijn werk. In heel veel aspecten van zijn poëzie, proza en
toneelstukken, kun je strip ontwaren als bepalende invloed.
Bijvoorbeeld in de groteske overdrijving van Variations on a theme by William
Carlos Williams, waarin hij Williams' ‘This is just to say’ in het absurde doordrijft
(‘I chopped down the house that you had been saving to live in next summer./ I am
sorry, but it was morning, and I had nothing to do/ and its wooden beams were so
inviting.’)
Of in het animisme dat in zoveel van zijn werk opduikt, als levenloze objecten
beginnen te praten. Schepen schrijven bijvoorbeeld gedichten in ‘Poems by ships at
sea’. En in ‘Permanently’ dansen verschillende woordsoorten een taalkundige
paringsdans om de dichter uiteindelijk zijn liefde te kunnen laten verklaren.
Maar ook omdat stripfiguren soms letterlijk in zijn werk figureren. Zoals wanneer
Olijfje Popeye doodsteekt en samen met Wimpy in een kanonneerboot ten strijde
trekt tegen Rusland in een van de ultrakorte toneelstukjes uit One Thousand
Avant-Garde Plays. Die plays, zo vol met cartooneske figuren, pratende dingen en
groteske gebeurtenissen, zouden overigens stuk voor stuk kunnen dienen als scenario's
voor stripverhalen.
Men vraagt zich wel eens af of Kenneth Koch ‘slechts’ een grappige en lichtvoetige
dichter was, of dat hij met zijn werk ook ‘meer’ en ‘iets serieuzers’ bedoelde. Die
vraag veronderstelt een scheiding die bij Koch niet alleen niet bestaat, maar waar hij
zich ook tegen verzette. Koch gaf naar eigen zeggen ‘net zoveel om Hekabe als om
Olijfje.’ In een van zijn poëzieschrijfklassen gaf Koch - een grensverlegger op het
gebied van poëzieonderwijs - zijn studenten de opdracht een stripalbum te kopen,
en zonder ze te lezen de tekstballonnen met wit papier af te plakken en hun eigen
dialoog erin te schrijven.
Dat is niet voor niets. Zoals David Lehmann in zijn introductie op The Art of the
Possible schrijft, werd Koch volwassen in de bloeitijd van New Criticism, de
Amerikaanse poëzieschool in de jaren 1940 en 1950 die formalisme, precisie, close
reading en hermetisme voorstond. Hoge Verantwoorde Literatuur waarnaast in die
tijd geen ruimte was voor stripliefde. En ook niet voor alles dat de strip volgens Koch
kon zijn: schreeuwerig, wild, fris, uitbundig, vrolijk en Amerikaans.
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In ‘Fresh Air’ laat Koch ‘The Strangler’ afrekenen met studieuze dichters uit ‘the
kingdom/of dullness’: ‘Here on the railroad train, one more time, is the Strangler./
He is going to get that one there, who is on his way to a poetry reading./ Agh! Biff!
A body falls to the moving floor.’ Dat gebruik van de lichtvoetigheid van de striptaal
creëert bij Koch de ruimte om met klem - met geweld zelfs - iets uiterst serieus te
zeggen.
Aan het begin van ‘Fresh Air’ laat Koch iemand zeggen: ‘You make me sick with
all your talk about restraint and mature talent!’ Kochs herovering van het lichtvoetige,
het spelende, het expressieve, is uiteindelijk een verovering van vrijheid. Niet in de
laatste plaats de vrijheid om te handelen, om te maken, ook al heb je bijvoorbeeld
‘geen talent’. De stripgedichten uit The Art of the Possible zijn daarvan perfecte
voorbeelden.
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Kenneth Koch
Kenia strips
Vertaling: Joost Baars
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Kim Andringa
Over Véronique Pittolo
Véronique Pittolo omschrijft haar werk als poëtisch proza met een verhalende
component. Ze onderzoekt naar eigen zeggen de grenzen en kenmerken van fictie,
waarbij ze vaak het begrip personage als uitgangspunt neemt. Daarbij wordt het
onderscheid tussen poëzie en proza geslecht en herinterpreteert ze motieven die
iedereen kent (Shrek, Roodkapje, filmsterren), gebruikmakend van déjà vu-gevoelens,
ons collectieve onderbewustzijn, ons gezamenlijk erfgoed. Ze schept graag fictie
waar die al bestond door procédés als vernieuwing en uitbreiding.
De boeken van Véronique Pittolo kunnen worden gelezen als suggesties die iets
wakker roepen in de lezer, iets wat deze al wel kende, maar min of meer vergeten
was (Gary Cooper ne lisait pas de livres, Opéra isotherme, Hélène mode d'emploi,
La révolution dans la poche). Ze zoekt een antwoord op de vraag hoe we moeten
reageren op een wereld die overloopt van referenties.
De hiernavolgende tekst werd niet eerder gepubliceerd.
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Véronique Pittolo
Het voorwerp: het letterlijke en het figuurlijke
Vertaling: Rokus Hofstede
Francis Ponge heeft de garnaal, het water, het brood bestudeerd als onderwerpen die
onze aandacht verdienen, hij heeft de kleine dingen op een voetstuk geplaatst. Ik heb
liever echt brood dan het brood van Chardin, maar ik kan beide waarderen.
Het letterlijke is eenvoudig, alledaags, zoals het zich aandient, het figuurlijke heeft
een verpakking.
Het voorwerp is overal, veelvormig, reëel, virtueel. Mijn bureau leegmaken lukt van
geen kanten, mijn zakken, mijn huis, mijn tassen puilen uit met computermateriaal.
De bedoeling is dat we het hinderlijke schiften van het noodzakelijke, wat we
weggooien van wat we bewaren, elektronica en huishoudapparatuur in de
recycling-emmer.
Herinneringen kunnen we niet schiften als voorwerpen, behalve die foto's waar we
niet meer naar kijken, een meubel hier en daar, een versteld kledingstuk.
Verzamelaars vergaren voorwerpen die na hun dood voortbestaan. Van mijn
grootvader krijg ik een medaillon, de armband van een tante, het gelukspoppetje van
mijn Afrikaanse oom. Onzichtbaar blijft het opgevouwen linnen liggen in de
linnenkast, geparfumeerd als het witte ondergoed van de kostschoolleerlingen, het
flanelletje van de arbeider.
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Een la openschuiven is de plaats van de vergeten voorwerpen ontdekken: de spijker,
de batterij, de kaars, de gebruiksaanwijzing van een wasmachine. Geen ervan verdient
langdurige aandacht.
Zodra we er belang in stellen, wordt het voorwerp een kunstwerk.
Waarom zegt men in de schilderkunst nature morte, terwijl we de natuur nog zien
leven, buiten, het bewegen van de Seine, telkens als we stilstaan voor de fruitschaal
van Cézanne? In het Louvre, bij de vrouw met het kamerscherm, blijft mijn blik
haken aan het onbeduidende witte kraagje dat de kunstenaar heeft bekoord. Een
vrouw en een fruitmand, het is niet hetzelfde, maar ze krijgen dezelfde behandeling.
De muze heeft het stadium van lustobject achter zich gelaten, we zien in plaats
daarvan alleen een schilderij, zoals Picasso's Jacqueline, die je niet zou hebben
herkend als je haar op straat was tegengekomen.
Strandvangst of restaurantgerecht, op die identiteit wordt Ponges garnaal
teruggeworpen, hij staat op geen enkel schilderij afgebeeld.
Chardins brood was het brood van Emmaüs, ongebroken, aan geen pelgrim
uitgedeeld. Je zou niet nature morte moeten zeggen, want het meesterwerk leeft voort
na mijn verscheiden.
De appel en de berg van Cézanne zijn identiek. De kunstenaar heeft zijn blik op het
landschap vernauwd tot een vrucht die hij niet zal eten. Hij is dan al dood. De mens
gaat altijd eerder dood dan het ding.
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Ik heb liever Chardins figuren dan zijn ijzige voorwerpen, de zittende jongeman. Hij
staat bekend om zijn stillevens, maar moet een voortreffelijk portretschilder zijn
geweest (meisjesachtig profiel van de jongeman voor het kaartenhuis).
Alleen Picasso heeft een vaas geschilderd als een vrouw met kromme ledematen,
Jacqueline, minder mooi dan de lamp, dan de stoel waarop ze, naakt, poseerde.
Het voorwerp dat ik zou meenemen naar een onbewoond eiland is Chardins zilveren
kroes, of de verlegen jongeman op een reproductie.
Op harde schijven zijn miljarden gegevens te vinden, maar geen enkel voorwerp dat
zich beet laat pakken.
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Marion Poschmann
Dubbelgangercadeaus
Vertaling: Erik de Smedt
Paul Pall zat op het bed en omklemde de doos met het koffiezetapparaat. XXYZ,
had hij zijn vriendin Anja op 't hart gedrukt, in elk geval dit model. Hij monsterde
de doos nog een keer, bestudeerde voor de zoveelste keer wat erop gedrukt stond,
XXYZ, het klopte. Nu hing het er helemaal van af of Anja zijn richtlijnen volgde.
Een koffiezetapparaat met kerst. Wat wil je graag hebben, had Anja gevraagd en
hij slikte in wat hij hebben wilde: twee koffiezetapparaten. Ze kenden elkaar nog
niet lang, zij kende hem niet goed en dus zei hij aarzelend: een koffiezetapparaat.
Sindsdien stond hij weer angsten uit, die hij vrij lang had kunnen vermijden. Zijn
adem versnelde, hij zweette onder zijn armen en als hij liep, merkte hij hoe de kleur
uit zijn gezicht verdween en een opstoot van hitte er tegelijk rode vlekken op
schilderde. Een koffiezetapparaat, één enkel. Wat als zij niet het juiste vond? Nou,
dan zou hij dat wat hij op zijn schoot hield om kunnen ruilen. En niettemin de
slopende tijd tot het zover was, de onrust, de verscheurdheid.
Hij streek over de vezelige kant van de doos, hij streelde de verkleinde afbeelding
van het apparaat, legde zijn warme wang tegen het gladde karton dat zacht verkoelde
als een wateroppervlak. Een wonderbaarlijke vermenigvuldiging van
koffiezetapparaten - dat was wat hij verlangde, dringend verlangde. Anders had hij
de hele nacht niet kunnen slapen.
Hij kocht alle dingen in tweevoud. Minstens in tweevoud, soms in drievoud, en
bij ondergoed en T-shirts was het minimum vier stuks van hetzelfde. Vier stuks van
dingen die snel versleten. Hij hield van sokken in een voorraadpak en met
aanbiedingen als twee truien voor de prijs van één zat je helemaal op zijn golflengte.
Maar de grotere aankopen gaven toch de doorslag. Als een elektrisch apparaat
stukging, en dat kon op om het even welk moment gebeuren, had hij een identiek
apparaat in de kelder. Het onbruikbaar geworden toestel kocht hij opnieuw als je het
nog kon krijgen, maar met het vervangtoestel kon hij meteen verder, de toast toasten,
de was strijken, de dag verliep ongehinderd.
Hij stond op van het bed, schoof de doos met het koffiezetapparaat terug in de
plastic zak van de elektriciteitswinkel en droeg het naar de kelder. Hij deponeerde
het op de diepvries en nam een van twee langwerpige verpakkingen uit het rek, die
puristisch kartonbruin waren; aan één uiteinde slechts kleefde een papiertje met rode
Chinese schrifttekens. In de woonkamer opende hij het deksel en trok voorzichtig
het groene, hevig groene prachtding eruit.
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Lang had hij erover gepiekerd of hij een kerstboom zou zetten. Twee kerstbomen in
de kamer kon Anja waarschijnlijk niet hebben. Zonder boom ontbrak er iets feestelijks.
Hij had ten slotte de beide opvouwbare plastieken dennenbomen gekozen waarvan
er een het in de kelder kon uithouden zonder zijn naalden te verliezen.
Hij hing kerstballen in de boom en versierde de takken met lichtslingers. Hij dekte
in de woonkamer de tafel: twee messen, twee vorken voor elk, voorgerecht,
hoofdgerecht, voor allebei twee glazen. Hij begon zich een beetje te ontspannen.
Het was begonnen toen zijn lievelingsbroek scheurde. Zijn moeder had de broek
weggegooid en hij was wekenlang langs alle winkels gedwaald om de broek, van dit
merk, deze maat, deze snit, deze kleur nog een keer te vinden, maar hij had zo'n
broek nooit meer op de kop kunnen tikken. Van de volgende broek kocht hij er, ook
al kon hij niet weten of ze de rang van lievelingsbroek zou verwerven, voor alle
zekerheid maar meteen twee. Je bespaarde je veel geloop en je bespaarde je veel
ontgoochelingen, want als het een keer gebeurde dat je over een product echt tevreden
was, kon je ervan op aan dat het als bij toverslag uit alle winkels was verdwenen.
Ook boeken - je leende er een uit en zag het nooit meer terug.
Hij had het cadeau voor Anja twee keer gekocht, een halsketting met als hanger
een sterrenteken. Ze had een halsketting gewild en hij was met een tussenpoos van
enkele dagen twee keer de juwelierszaak binnengegaan om niet de indruk te wekken
dat hij meerdere vrouwen ongeïnspireerd met hetzelfde ding gelukkig wilde maken.
Eén juwelendoosje zou hij haar overhandigen, het andere in zijn schrijftafel bewaren
voor het geval dat ze de ketting verloren legde of kwijtraakte. Zolang er niets
gebeurde, hoefde ze niets te weten over het bestaan van het andere. Des te blijer zou
ze zijn als het verloren juweel zo moeiteloos weer opdook. Wat dit geschenk betrof,
was hij volkomen gerust. Zij was een schorpioen en hij had een fraaie hanger met
een sierlijke en tezelfdertijd krachtige schorpioen gevonden.
Zijn vriendin kwam stipt op tijd. Eerst aten ze. Na het eten zouden ze de cadeautjes
geven, dat was zo afgesproken. Anja had de tas met zijn cadeau in de gang neergezet,
hij liep er meermaals langs terwijl hij de gerechten serveerde en steeds nog iets uit
de keuken haalde, lucifers, een kurkentrekker, de karaf voor de wijn. De afmetingen
van de doos klopte, dat kon hij opgelucht zien ondanks de verpakking. De doos had
een bijzonder formaat, ze moest het juiste apparaat hebben gekocht. In de kelder
wachtte de tweeling. Hij ontspande zich.
Toen hij de dessertborden afruimde, kwam Anja met het pak uit de gang. Eerst de
cadeautjes, dan de koffie, verlangde ze met een knipoog. Hij kreeg het plotseling
weer warm. Met bevende handen overhandigde hij haar het protserig ingepakte
juwelendoosje. Strikken en lovertjes en een gouden etiket van de juwelier. Anja trok
er het allemaal in een ruk af en klapte het etui open. Zoiets heb ik al, zei ze.
(uit Die Sonnenposition. Roman, 2013)
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Julio Cortázar
Twee verhalen
Vertaling: Mariolein Sabarte Belacortu
Lucas en de ziekenhuizen (1)
Het ziekenhuis waarin Lucas is opgenomen is een vijfsterrenkliniek en daar hebben
de-zieken-altijd-gelijk. Al vragen de patiënten om de gekste dingen, de verpleegsters,
de ene nog mooier dan de andere, hebben een probleem als ze ‘nee’ zeggen. Om
bovengenoemde redenen zeggen ze bijna altijd ‘ja’.
Ze kunnen uiteraard niet ingaan op het verzoek van de dikke man op kamer 12
die aan levercirrose lijdt en om de drie uur een nieuwe fles gin bestelt. Maar tegen
Lucas zeggen ze o ja, met bijzonder veel plezier en genoegen, natuurlijk, dat spreekt
vanzelf, wanneer hij bijna bedeesd vraagt of hij een margriet naar zijn kamer mag
meenemen om die wat op te vrolijken. Hij had in de wachtkamer een boeketje
margrieten ontdekt toen hij de gang op was gegaan omdat zijn kamer werd gelucht.
Wanneer hij de bloem op zijn tafeltje heeft neergevlijd, drukt Lucas op de bel en
vraagt om een glas water om de bloem in een passender positie te zetten. Zodra ze
het glas hebben gebracht en de bloem erin gezet, maakt Lucas hen er opmerkzaam
op dat het nachtkastje afgeladen vol is met flesjes, tijdschriften, sigaretten en
ansichtkaarten. Er zou er misschien een tafeltje aan het voeteneind kunnen worden
geplaatst. Dan zou hij een prima uitzicht hebben op de margriet en hoeft hij zijn nek
niet te verdraaien om de bloem te kunnen ontwaren tussen al die verschillende
voorwerpen op het nachtkastje.
De verpleegster komt direct terug met het gevraagde en zet het glas met de margriet
mooi in zijn vizier, waarvoor Lucas haar dank zegt en er en passant op wijst dat er
zo veel vrienden bij hem op bezoek komen dat er eigenlijk te weinig stoelen zijn, en
dus zouden ze van de aanwezigheid van het tafeltje moeten profiteren om er twee of
drie gemakkelijke leunstoelen bij te schuiven en zo een prettiger omgeving te creëren
voor een gesprek.
Zodra de verpleegsters met de stoelen verschijnen, zegt Lucas dat hij zich bijzonder
verplicht voelt tegenover de vrienden die hem in zijn barre omstandigheden gezelschap
komen houden en dat de tafel uitermate geschikt zou zijn als drankentafel; als er
eerst een tafellaken overheen is gelegd zou er ruimte zijn voor een paar flessen whisky
en een stuk of zes glazen, bij voorkeur van die geslepen glazen, om nog maar te
zwijgen van een thermoskan met ijsblokjes en wat flesjes spuitwater.
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De meisjes verspreiden zich en gaan op zoek naar die artikelen, die ze in een artistieke
formatie op tafel zetten, en Lucas maakt van de gelegenheid gebruik om erop te
wijzen dat de margriet, die bijna verdwijnt in dit geheel, door de aanwezigheid van
glazen en flessen aan esthetische kracht inboet, maar dat het eenvoudig is op te lossen.
Wat er in deze kamer namelijk echt ontbreekt is een kast om zijn kleren en schoenen,
die nu nog slordig in een gangkast zijn opgestapeld, in op te bergen en dan kan het
glas met de margriet boven op de kast worden gezet, vanwaar de bloem de hele kamer
domineert en hem daarmee een soort geheimzinnige aantrekkelijkheid geeft, de clou
van elk genezingsproces.
Overweldigd door de gebeurtenissen, maar trouw aan de regels van de kliniek
sjouwen de meisjes een enorme kast naar binnen, waar de margriet uiteindelijk
bovenop komt te staan als een enigszins verbijsterd maar welwillend oog. De
verpleegsters klimmen naar de kast om wat vers water in het glas te gieten, Lucas
sluit zijn ogen en zegt dat het nu helemaal perfect is en dat hij gaat proberen wat te
slapen. Zodra de deur dicht is staat hij op, haalt de margriet uit het glas en gooit hem
uit het raam. Hij houdt eigenlijk niet zo van die bloemen.

En toen waren er al zes verdwenen
Als we boven de vijftig zijn, beginnen we beetje bij beetje te sterven met andere
doden. De grote magiërs, de sjamanen uit onze jeugd verdwijnen successievelijk.
We dachten al niet zo vaak meer aan hen, ze waren in de geschiedenis achtergebleven.
Other voices, other rooms vroegen om onze aandacht. Op de een of andere manier
waren de gedichten er altijd, als een vage geur in het geheugen, net als de schilderijen
waar je niet meer naar kijkt zoals in het begin.
Dan komt de dag - ieder heeft natuurlijk zijn eigen geliefde schaduwen, zijn grote
bemiddelaars - waarop de eerste van hen op gruwelijke wijze in de dagbladen en de
radio doordringt. Misschien duurt het even voordat we ons realiseren dat op die dag
ook onze dood is begonnen. Ik wist het op de avond dat iemand halverwege het diner
een onverschillige toespeling maakte op een nieuwsbericht dat hij op televisie had
gezien: Jean Cocteau was zojuist overleden in Milly-la-Fôret. Terwijl er conventionele
zinnetjes werden uitgesproken, viel er op dat moment ook een dood stukje van mij
op het tafellaken.
De anderen volgden, altijd op dezelfde manier, op de radio of in de kranten, Louis
Armstrong, Pablo Picasso, Stravinsky, Duke Ellington. En gisteravond, toen ik lag
te hoesten in een ziekenhuis in Havanna, gisteravond, toen een bevriende stem naar
mijn bed kwam gelijk met het gedruis van de buitenwereld, Charles Chaplin. Ik zal
dit ziekenhuis verlaten. Genezen, dat is zeker, maar voor de zesde keer een beetje
minder levend.
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Krisztina Tóth
Frisbee
vertaling Mari Alföldy
Frizbi
Visszasírod majd, ez a múlt,
mondtad egyszer a lépcsőn vacsorázva,
mikor napok óta egy fehér frizbiből ettünk,
mert a tányérok becsomagolva álltak.
Néhány év múlva (tányérral-frizbizés után),
mikor a lépcsőn sírtam, visszajössz-e? (becsomagolva álltál),
azt mondtad, elrepült,
jó dobás volt pedig,
de az idő nem kedvez, másfelé húz,
megálltam fehéren a levegőben:
a szívem félrehordott.

Frisbee
Hiernaar verlang je straks terug, het verleden,
zei je eens, zittend op de trap, terwijl we aten
van een witte frisbee, dat deden we al dagen,
want de borden stonden ingepakt.
Een paar jaar later (na frisbeeën met borden)
toen ik zittend op de trap in tranen vroeg:
kom je straks terug? (jij stond ingepakt),
zei je: het is gevlogen
jammer, het was een goede gooi,
maar de wind staat de verkeerde kant op,
wit bleef ik staan in de lucht:
mijn hart was van de koers.
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Mischa Andriessen
Ansichten
1
Dat Vladimir Nabokov briljant kan schrijven, wil ik niet ontkennen, toch heb ik een
afkeer van zijn werk. Bij schrijvers en redacteuren aan wier oordeel ik zeer hecht,
stuit deze bekentenis vooral op onbegrip. Zeg hardop in gezelschap: ik heb een hekel
aan Nabokov, en je voelt de schok, maar ik zeg het juist niet om te choqueren.
De vraag is natuurlijk waarom iets in mij zich zo tegen Nabokovs werk verzet. Er
zijn twee redenen. De eerste heeft te maken met zijn stijl, niet dat die ondeugdelijk
is, want ze is voortreffelijk, nee, het gaat om het streven dat met die stijl gepaard
gaat. Een kroonluchter schrijven, noemde Nabokov dat als ik het goed onthouden
heb. Een treffend beeld met die tientallen opzichtige lampen en al dat flonkerend
vertoon. De tweede reden is een heel andere, al komt het een mogelijk voort uit het
andere; wil Nabokov zo sierlijk schrijven dat er voor mededogen geen plaats meer
is. Aan het begin van De Lach in het Donker kondigt Nabokov bij de lezer aan dat
hij zijn hoofdpersoon, voor die jammerlijk aan zijn einde zal komen, alle hoeken van
de kamer zal laten zien. De mens is bij Nabokov een speelbal, een ding.
Nu is de mens, wat goedlachse minister-presidenten ook mogen zeggen, soms
inderdaad het speelgoed van de brute kat die het leven kan zijn. De mens, het leven
- zie je Vladimir Vladimirovitsj wat je met me doet? Je legt me afzichtelijk grote
woorden in de mond en dit betoog gaat niet eens over jou.

2
‘Wie kan zo mager praten als ik?’ vroeg Jan Arends zich af en in Nederland heeft
hij wat dat aangaat niet veel concurrentie. Over de grens vind je wel een gegadigde:
de Hongaarse dichter János Pilinszky (1921-1981). Pilinszky schreef weinig. Bij het
soort poëzie dat hij schreef, lijkt elk woord met onmenselijke inspanning uit het
lichaam geperst. Die woorden staan er in korte, stramme regels, plompverloren en
met onverholen tegenzin.
Dat schrijven na Auschwitz en de andere vernietigingskampen onmogelijk zou
zijn, zoals Theodor Adorno heeft beweerd, wordt door Pilinszky gelogenstraft, maar
het is duidelijk dat het kantje boord was. ‘Hiertoe leerde ik lopen,’ schrijft Pilinszky
niet cynisch maar wanhopig, in een van zijn bekendste gedichten, het onkarakteristiek
lange ‘Apokrief’. Vervang lopen door schrijven en het is even pijnlijk waar. Elk
woord
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is tegelijkertijd een uiting van wilskracht en zinloosheid, elk woord is er een tegen
beter weten in en staat er ondanks zichzelf.
Sándor Márai heeft geschreven dat er mystici zijn - hij noemt Paul Valéry - die
mysticus zijn zonder een God te kennen, maar verlangen naar het idee dat er orde
heeft bestaan, dat er een denkbare orde is. Pilinszky is het tegenovergestelde van
zo'n mysticus; alles is verwoest of kwijtgeraakt, er is geen systeem, geen logica, er
zijn geen zingevende elementen. Al wat rest is het mechanische menselijke handelen
en, totaal versplinterd maar toch, God.

3
Natuurlijk werd Pilinszky getekend door de Tweede Wereldoorlog, maar dan wel
op een uitzonderlijke manier. Hoewel in Hongarije tijdens die oorlog een ongekende
bruutheid naar buiten kwam - Pater Kun die joden met twee samen liet binden op de
oever van Donau en de Here aanroepend er telkens één doodschoot waardoor de
ander het water werd ingesleurd en verdronk; de dronken Pijlkruisers die hun eigen
lugubere spelen hadden en van zes verse lijken Davidsterren maakten op het ijs; de
dichter Miklós Radnóti die tijdens een van de dodenmarsen niet meer kon en een
genadeschot kreeg zoals hij in zijn laatste gedicht had voorspeld - hoewel in Hongarije
de wrede mens nog een fractie wreder leek dan elders, was dat voor Pilinszky - zo
lijkt het althans - geen ontdekking, maar een bevestiging. Pilinszky kende de
menselijke aard voor die zich had getoond. Toen hij in 1944 voor militaire dienst
werd opgeroepen, werd hij vrijwel meteen ‘opgeveegd’ door het terugtrekkende
Duitse leger en kwam hij in verschillende gevangenkampen terecht. In het voorwoord
van de door Ted Hughes en János Csokits vertaalde Selected Poems zegt Hughes
daarover: ‘Wat hij ook in die kampen tegenkwam, het opende het zevende zegel voor
Pilinszky. Het was de openbaring van de nieuwe mens: menselijkheid gestript van
alles met uitzondering van de biologische onverzettelijkheid van cellen.’

4
Een van de vele ongerijmdheden in Pilinszky's poëzie is dat zijn van elke illusie
ontdane mensbeeld gepaard gaat met een intense en volkomen oprechte religiositeit.
Bij de haveloze, verminkte mensen die Pilinszky in afgemeten zinnen ogenschijnlijk
doelloos heen en weer laat strompelen, zijn zingeving en voorzienigheid zo ongeveer
het laatste waar de lezer aan denkt. In het laatste interview voor zijn dood zei
Pilinszky: ‘Een van de belangrijkste factoren in onze strijd voor God is dat we lijden
aan een gebrek aan realiteit.’ Natuurlijk staat Pilinszky's geloofsopvatting niet gelijk
aan vertrouwen in een goede afloop en het zoete vooruitzicht van een hiernamaals.
Nee, het gaat om aanvaarding, de acceptatie dat de dingen zijn zoals ze zijn, en dat
ook mensen dingen zijn.
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5
Pilinszky was een liefhebber van theater. Hij schreef een wonderlijk boek Gesprekken
met Sheryl Sutton, de roman van een dialoog na het zien van een toneelstuk van
Robert Wilson: Deafman Glance. Wat hem in dat werk zo aansprak, was de focus
op beweging; louter goeddeels ongemotiveerde en tergend trage beweging. Zo traag
als maanbewoners ons op lichtjaren afstand zouden zien bewegen, zo traag wilde
Wilson het hebben. In Pilinszky's gedichten is er vaak niets dan een handeling en
een tweede handeling die de eerste weer ongedaan maakt; iemand stapt in, iemand
stapt uit. Alles wordt uitgewist, behalve dat er wel degelijk bewogen is. Al maakt
het geen verschil voor de plek waar je uitkomt, het gaat erom, dat je niet stilvalt, niet
bevriest, apathisch wordt. Het gaat erom dat je het ontbreken van zin accepteert en
toch doorgaat. Het doet denken aan Albert Camus' opvatting van de Sisyfusmythe,
maar de personages van Pilinszky beklimmen geen bergen, rollen geen stenen naar
boven, ze gaan een kamer in, een kamer uit. Vervelend? In Conversaties met Sheryl
Sutton schrijft Pilinszky: ‘De meest verontrustende ervaring van mijn adolescentie
is dat de grote romans vervelend zijn.[...] Ik besefte dat meesterwerken aan verveling
voorbij gaan, en niet daaraan vooraf.’ Met het absurde theater van bijvoorbeeld
Samuel Beckett had Pilinszky weinig op. Te nadrukkelijk, te duidelijk van zin ontdaan,
en bovendien; al is niets menselijks ze vreemd, dingen denken niet, ze worden gedacht.

In memoriam F.M. Dostojewski
Vertaling: Erika Dedinszky
Bukken. (Hij bukt zich tot aan de grond.)
Rechtop staan. (Hij komt omhoog.)
Hemd en onderbroek uittrekken.
(Hij trekt beide uit.)
Oog in oog staan.
(Hij zwenkt. Staat oog in oog.)
Aankleden.
(Hij kleedt zich aan.)

6
Wat Pilinszky naar eigen zeggen in de oorlog herwon, was de taal van de armoede.
Een taal van bijeengeschraapte woorden. Een taal tegen beter weten in. Toen Pilinszky
in 1977 te gast was op Poetry International schreef hij voor de festivalbundel De
toren van het zwijgen een magnifieke tekst over zijn werk. Daaruit dit veelzeggende
citaat: ‘In kunst interesseert me alleen de volmaakte bescheidenheid, de taal van
kinderen, bejaarden en doden. Het liefst zou ik zó willen schrijven alsof ik eigenlijk
zweeg.’
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Niks geen literatuur als een kroonluchter, maar poëzie als een kontje kaars, een vlam
die je met twee handen moet beschutten.

7
Mijn kennismaking met het werk van Pilinszky herinner ik me om de verkeerde
reden. Op een dag vond ik in een Utrechts antiquariaat een stapel uitgaven van de
ter ziele gegane uitgeverij Kwadraat. Ze kostten een gulden per stuk. Ik kocht ze
allemaal. Er was een boekje bij van een Franse bokser die met zijn bootje op de
oceaan was zoekgeraakt, en Pilinszky dus. Wat was het voor kennismaking? Een
vreemde. In de eerste plaats omdat ik die regel las ‘hiertoe leerde ik lopen’ en ik me
besefte dat ik dat gedicht al kende van een cassette met op muziek gezette Hongaarse
poëzie. In de tweede plaats omdat ik destijds veel drukker was met grenzeloze dichters
als Vladimir Majakovski en Lucebert. Pilinszky's werk maakte indruk, dat zeker,
maar ik had geen idee wat ik er verder mee moest.

8
De tijd dat ik schreef aan mijn tweede bundel Huisverraad werd gedomineerd door
verhuizingen en de plotselinge ziekte van mijn schoonvader. Hij droeg vriendelijk
me op een gedicht te schrijven met als titel wat ineens zijn levensmotto geworden
was ‘Liever gezond dan dood’. De tijd begon te dringen, maar het lukte, net nog
tijdig, een paar dagen voor hij overleed. Als blijk van liefde en ter kalmering van
mijn op drift geraakte gemoed ontstonden er meer gedichten die met hem te maken
hadden. Zoals vaker bleek de omtrekkende beweging de beste, ik ging niet recht op
mijn doel af, maar koos een slingerweg en kwam zo veel dichterbij. Toen ik wat
uiteindelijk het derde hoofdstuk in Huisverraad zou worden, af had, zocht ik een
motto, omdat ik zo'n kort citaat als een wezenlijke toonzetting beschouw. Vrijwel
meteen greep ik Pilinszky's in omvang kleine bundel Krater uit de kast, las de
gedichten, raakte opnieuw diep onder de indruk en vond: ‘alles stolt tot stilte en
nabijheid.’ Mijn bundel was af, maar ik raakte meer en meer in de ban van Pilinszky
en herkende opmerkelijk veel. Hoe hard een gedicht kan worden als je personages
domweg laat handelen en niet verklaart waarom ze doen wat ze doen. Het overkwam
me bij mijn eerste bundel met Christian Morgenstern, dit keer met Pilinszky; de
beïnvloeding achteraf.

9
Op hetzelfde moment dat ik een motto zocht voor het begin van het hoofdstuk ‘J’
zocht ik er ook een voor het eind, om twee laatste gedichten van elkaar te scheiden
die een vergelijkbare constructie als besluit hadden en om een pauze in te lassen, een
teug adem, de bundel moest met adem eindigen. Het werd Imre Kertész. Nog iemand
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filosoof. Moest ook de poëzie de mens nog worden afgepakt?
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10
Net als bij Pilinszky lezen veel van Kertész' werken alsof de woorden uit de auteur
zijn gestampt. Het zijn er alleen veel meer. Soms vormen ze een kroonluchter maar
die wordt meteen na zijn voltooiing van het plafond gesloopt. Ik denk aan Het Fiasco
waarin Kertész een halve roman schrijft om aan het schrijven van een roman te
kunnen beginnen, waarin elke stap naar voren ook naar achter wordt gezet, je als
lezer binnen een mum van tijd totaal verloren en aan de dool bent en toch doorgaat,
je bladzij voor bladzij, stap voor stap, met strompelende personages samenvalt.
‘De archiefkast was de onmiddellijke opvolger van de tweevleugelige
hoekboekenkast, waarvan beide vleugels de zuidwestelijke hoek van de met haar
straatkant naar het westen gekeerde kamer in beslag namen, beter gezegd, die zich
vanaf de zuidelijke rand van het in de noord-zuidrichting lopende venstervlak tot in
de hoek voortzette, en vanaf de commode bij de in de oost-westrichting lopende
muur eveneens tot in de hoek, daarbij een ongeveer 120 cm lang uitstekend gedeelte
van de muur passerend, waar de functie voor iedereen onduidelijk was. Op dit
uitstekende gedeelte was (op een opvallend slordige manier) (alsof er iets verhuld
moest worden) een stuk spaanplaat gelijmd (bijna een onderdeel van de boekenkast),
dat niet helemaal tot het plafond doorliep, maar el dezelfde hoogte bereikte als de
boekenkast, zo'n goede twee meter vanaf de vloer gerekend.’
Precisie als omweg, bijzin na bijzin wordt steeds zo nauwgezet als denkelijk
mogelijk, alles gedefinieerd, een huis, een kamer, een kast, elk zin is een dralende,
een bede om uitstel van wat komt en dat (zo is van meet af aan duidelijk)
onvermijdelijk is. ‘Alsof er iets verhuld moest worden.’ Daarmee is het al gezegd,
is het lijk al goeddeels uit de kast gehaald. Elk ding is een punt op papier, verbind
de lijnen en je ziet een mens tevoorschijn komen.
Aan het slot van Het Fiasco duikt ook Sisyfus weer op: ‘Zijn leven zal het leven
van een schrijver zijn, iemand die zijn boeken schrijft en schrijft totdat hij zichzelf
volkomen heeft leeggeplunderd en tot een geraamte geklaard, vrij van overbodige
franje, van het leven. Sisyfus - zo luidt de mythe - moeten we ons voorstellen als een
gelukkig mens. Ongetwijfeld, maar toch wordt hij door medelijden bedreigd. Ja,
Sisyfus en de arbeidsdienst zijn eeuwig, maar het rotsblok is dat niet. Terwijl het
over de stenige helling rolt, wordt het kleiner en kleiner en opeens merkt Sisyfus dat
hij, verstrooid fluitend, nog slechts een klein steentje voor zich uit schopt in het stof.
Wat moet hij daarmee doen? Ongetwijfeld zal hij zich bukken, het in zijn zak
steken en mee naar huis nemen, het is immers van hem. In zijn verloren uren - en
vanaf dat moment wachten hem enkel nog verloren uren - zal hij het ongetwijfeld
nu en dan voor de dag halen. Het zou natuurlijk belachelijk zijn om er weer mee aan
de gang te gaan en het oude omhoog te rollen tot aan de hoogste top, maar als hij er
met zijn oude, bijziende ogen naar kijkt, schijnt hij toch het gewicht en de omvang
te beoordelen en zijn bevende, gevoelloze vingers omvatten de steen.
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Het staat vast dat hij die ook bij zijn laatste inspanning zal omklemmen... als hij
levenloos van de stoel bij de archiefkast glijdt.’

11
Het tweede bewijs van een verwantschap (leert oorlog iedereen de taal van het
gebrek?). De tweede zin van Kertész' Dagboek van een galeislaaf: ‘Ik moet me van
al het overbodige ontdoen.’

12
Dit zou een essay in ansichten worden. Die vorm had ik bedacht als eerbetoon aan
een derde Hongaarse schrijver, een die de oorlog niet overleefde: Miklós Radnóti,
van zijn laatste vijf gedichten, hebben er vier de titel ‘Razglednica’, postkaart. Twaalf
ansichten, had ik bedacht, twaalf beelden die het verhaal zouden doen, levende dingen
moesten worden. Ik zag het voor me.
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Endre Ady
De zwarte piano
Vertaling: Mari Alföldy
Bolond hangszer: sír, Nyerít és búg.
Fusson, akinek nincs bora,
Ez a fekete zongora.
Vak mestere tépi, cibálja,
Ez az Élet melódiája.
Ez a fekete zongora.
Fejem zúgása, szemem könnye,
Tornázó vágyaim tora,
Ez mind, mind: ez a zongora.
Boros, bolond szívemnek vére
Kiömlik az ő ütemére.
Ez a fekete zongora.
Dwaas instrument - het huilt, hinnikt, dreunt.
Weg is al wie geen wijn in het glas heeft,
Dit is de zwarte piano.
Zijn blinde meester rijt en ranselt,
Het is de melodie des Levens.
Dit is de zwarte piano.
Mijn suizend hoofd, mijn hete tranen,
Feest van mijn golvende begeerte,
Dit alles is die piano.
Bloed uit mijn hart, dwaas en beneveld,
stroomt op de maat ervan naar buiten.
Dit is de zwarte piano.
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Robert Walser
Toespraak tot een knoop
Vertaling Machteld Bokhove
Op een dag toen ik bezig was het knoopsgat van een overhemd aaneen te naaien dat
ik door hard niezen kapot had gerukt, kwam 't opeens in me op, terwijl ik als een
geoefende naaister vlijtig naaide, om tot de eerlijke hemdknoop, die trouwhartige en
bescheiden kleine jongen, de volgende stil voor me uit gemompelde, maar daardoor
des te oprechter gemeende woorden van waardering te richten.
‘Lieve kleine knoop’, zei ik, ‘hoeveel dank en erkentelijkheid is degene je
verschuldigd die jij nu al heel wat jaren, ik geloof meer dan zeven, trouw, vlijtig en
gestaag hebt gediend, en die jij er bij alle vergeetachtigheid en veronachtzaming
waaraan hij zich tegenover jou schuldig heeft gemaakt, nooit toe hebt aangespoord
om jou eens een beetje te prijzen.
Dat gaat nu vandaag gebeuren, nu ik zo heel helder tot het besef ben gekomen wat
jij betekent, wat jij waard bent, jij die jezelf tijdens je zeer lange, geduldige diensttijd
nooit op de voorgrond hebt geplaatst om in gunstige, fraaie belichting of in een mooi,
fel, heel erg onontkoombaar lichteffect op te vallen, jij die je veeleer steeds met
beslist niet hoog genoeg te achten, ontroerende, charmante bescheidenheid in de
onopvallendste onopvallendheid ophield waar jij in de grootste tevredenheid je lieve,
mooie deugd betrachtte.
Wat een genot bezorg je mij dat je een kracht hebt getoond die berust op
rechtschapenheid en ijver en op je vermogen lof noch waardering nodig te hebben,
waar iedereen die iets presteert naar hunkert.
Je glimlacht, mijn beste, en zoals ik helaas zie, oog je al tamelijk versleten en
opgebruikt.
Lieverd! Flinkerd! Jou zouden mensen ten voorbeeld moeten nemen die ziek zijn
van louter zucht naar steeds terugkerend applaus, die van verdriet, ongenoegen en
gekrenktheid het liefst meteen in elkaar zouden zakken en sterven als ze niet
voortdurend door ieders genegenheid en hoge dunk geknuffeld, besnuffeld en
geliefkoosd worden.
Jij, jij kunt leven zonder dat wie dan ook zich in de verste verte herinnert dat je
überhaupt aanwezig bent.
Jij bent gelukkig; want bescheidenheid maakt zichzelf gelukkig, en trouw voelt
zich goed in zichzelf.
Dat jij zo helemaal niets om jezelf geeft, louter en alleen levenstaak bent of op
zijn minst lijkt, je helemaal overgegeven voelt aan stille plichtsbetrachting die je een
heerlijk
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geurende roos kunt noemen, van een schoonheid die haarzelf al bijna een raadsel is,
met een geur die geurt zonder de geringste opzet omdat die haar lot is Dat jij, zoals gezegd, bent wat je bent en bent zoals je bent, verrukt me, raakt,
ontroert en vertedert me en brengt me op de gedachte dat er op deze wereld, die rijk
genoeg is aan onaangename verschijnselen, hier en daar dingen zijn die degene die
ze ziet gelukkig, vrolijk en blij maken.’
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Joost Baars
Dichtbundels als gemeenschappen
Jack Spicer (1925-1965) was onder andere taalkundige, anarchist, privédetective,
alcoholicus en dichter. In de geschiedenis van de Amerikaanse literatuur, maar ook
in de sociale structuur van het Amerika waarin hij leefde, én in zijn persoonlijk leven,
was hij wat je noemt een outsider. Spicer is een van de weinige invloedrijke
Amerikaanse dichters die niet op de een of andere manier tot een ‘school’ behoren,
als homoseksueel in het Amerika van net na de oorlog was hij natuurlijk een
buitenstaander, en als jongvolwassene keerde hij zich zozeer van zijn familie af dat
velen dachten dat hij wees was en hij wel eens 1946 als zijn geboortejaar noemde.
Zijn poëzie was desondanks - of misschien wel daarom - er een van toenadering.
Van ‘correspondentie’, zoals hij het zelf noemde. Spicer maakte naar eigen zeggen
geen bundels, maar ‘gemeenschappen’ van gedichten die met elkaar resoneerden,
‘that echo and re-echo against each other’. ‘Net als wij kunnen gedichten niet in hun
eentje leven,’ zei hij.
De dichter was volgens Spicer niet iemand die zijn gedichten zelf verzon, die zijn
gedichten uit zijn persoonlijke zelf tevoorschijn haalde. Dat persoonlijke zelf noemde
hij een leugen. Voor Spicer was de dichter een radio, iemand die signalen opving uit
de omgeving, uit het Buiten, uit het Universum zelfs (meer dan eens stelde hij dat
marsmannetjes zijn gedichten dicteerden), en die door moest geven.
Dat hoefde geen samenhangende teksten op te leveren. Samenhang stelde hij
tegenover correspondentie, in die zin dat binnen dat laatste alles wat verschilt, wat
niet past, wat onaf is of op een andere manier niet perfect samengaat wél tot elkaar
in relatie kan staan. Soms ging het zelfs letterlijk om correspondentie: Spicers
bekendste werk After Lorca bevat integraal overgenomen brieven aan de dichter
Lorca. Maar zowel poëticaal als politiek gezien gaat die ‘correspondentie’ een stuk
verder. Zoals hij schrijft in A Textbook of Poetry: ‘It does not have to fit together.
Like the pieces of a totally unfinished jigsaw puzzle my grandmother left in the
bedroom when she died in the living room. The pieces of the poetry or of this love.’
Die liefde is het wonderlijke van Jack Spicers poëzie. Dat juist dankzij die
onttakeling van het authentieke ik, er een soort ruimte ontstaat voor de outsider, de
enkeling, de eenzame stem, die in zijn poëzie wordt omarmd en niet buitengesloten.
Of misschien: omarmd omdat ze wordt buitengesloten.
Zoals die puzzel van Spicers grootmoeder, zo zijn ook de Landkaartgedichten
(Map Poems) die hier worden gepubliceerd: een na Spicers dood gevonden work in
progress.
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Onaf dus. Maar of ze op een belangrijke manier meer ‘onaf’ zijn dan de rest van
Spicers werk, is zeer de vraag. Juist die onafheid maakt van deze gedichten een
gemeenschap - in dit geval zelfs letterlijk een landschap - waarin het mogelijk is om
te bestaan, zelfs al hoor je er niet in thuis.
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Jack Spicer
Landkaartgedichten
Vertaling: Joost Baars
111
Baudelaireland. Hitte. Heuvels zonder goud. Verbijsterd dat er links en rechts
daarvan ook maar iets gebeurd is.
Ranches gebouwd op de hoop die door de families van die ranches al lang is
vergeten.
Vallei in de zin van vallei waar je de bergen niet kunt zien vanwaar het water in
de niet zo heel koude winter eenmaal koud uiteindelijk doorstroomde.
Twijfel.

137
Kleine mannetjes uit de ruimte en wezens die kikkers eten. Toeristenhotel sinds
1900 voor wonderzoekende toeristen.
Daaronder aan alle kanten ligt een spoorweg die nooit de berg Shasta op loopt.
Als ze iets hebben verborgen is het hier. Maar lager, waar je kunt komen, zijn er
dolle herten, die jou en de verborgen monsters ontglippen.
Een oligarchie van liefde.
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155
Altijd een rivier in je rug. Dode kolenmijnwerkers. De aarde komt aan de
oppervlakte hier.
Impermanentie en standvastigheid.
Het groot vee dat graast op heuvels die er te klein voor zijn en de druiven die
waar ze druiven zijn niet helemaal gelukkig lijken. Te dicht bij de aarde.
Port of Stockton, honderdmiljoen kilometer van China.

185
Een brug naar wat, vraag je. Er staat geen brug op de kaart. Is dit allemaal niet
samengesteld uit duinen.
De lichten flikkeren van de duinen van Golden Gate Park naar de duinen van San
Rafael over een baai die ooit een duin was.
Geen kustlijn slechts door bomen gemarkeerd.
De oranjekleurige snelwegen vallen in je hand uiteen.

217
‘Ik heb het gevonden,’ zei hij, toen hij uitgleed over de zeep in zijn badkuip.
Een haven die nooit helemaal een haven was, nabij goud dat nooit helemaal
goud was, en de cipressen altijd op de terugtocht wegstronkelend van menselijke
dwaasheid.
‘Wat heb je gevonden?’ Ik heb niets gevonden. Een vissersboot en een vrachtboot en een paar mannen op een heuvel de bomen links een beetje goud zevend.
De liefde doet de ontdekking die de wijsheid achterlaat.
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Lucas Hüsgen
Koffertje op de veiling
In het glazen voorgeborchte van de bioscoop zakte ik weg in een lompe, knalgele
fauteuil die de wereld op de illusie trakteerde dat alle dingen konden slijten behalve
hij. Juist nadat ik, roerend in een cappuccino, had besloten dat het niet meer uitmaakte
hoe ik aan de kost kwam en waar ik de bijeengeschraapte duiten aan besteedde, of
aan wie ik mij moest hechten en welke taal min of meer beheersen, nam een moeder
met kind het tafeltje naast mij in beslag. Ik zei vrijwel automatisch: ‘Uw dochter
heeft schattige oogjes.’
Ze bedankte me en glimlachte naar haar meisje met blonde lokjes boven oogjes
waar ik helemaal niet naar gekeken had. Ik vroeg met een soort kleffe
terughoudendheid of ze naar de film gingen: een onvermijdelijk schot in de roos, en
ze voegde toe dat ze haar dochter vooral gebruikte om zelf weer zin in de dingen te
krijgen. Laatst had ze een gelukje beleefd waar ze nooit van had durven dromen;
daarom praatte ze nu zo openhartig, zoals ze vroeger nooit zou hebben gedaan. Ik
zette warme ogen op, helde geruststellend een tikje voorover, vernam van de openbare
veilingen op het station, waar de spoorwegen spullen die in treinen waren
achtergelaten per opbod verkochten. Ik moest er ook maar eens heen, zei ze: daar
gingen de dingen op zoek naar hun eigenlijke thuis. Zo had ze dat werkelijk gevoeld.
Ze had ingezien dat ze eigenlijk een koffer wilde zijn die in de trein werd achtergelaten
om dan ten overstaan van een hele sliert mensen te worden verkocht aan een
onbekende, inclusief sokken, onderbroeken, reislectuur, tandpasta, teddybeer, allemaal
onder de hamer, en de tas liet zich niet op voorhand openmaken: de inhoud was altijd
een verrassing.
Maar wat, wierp ik tegen, als iemand een dagboek met zijn geheimste gevoelens
of een computer met compromitterende gegevens in de tas achtergelaten had. Dan
was een dergelijke verkoop toch een inbreuk op het privéleven van een onbekende?
Konden ze tassen en koffers niet beter in vlammen laten opgaan? Nee, zei ze, niets
mag verloren raken, zeker geheime aantekeningen moeten behouden blijven. Juist
die zijn op zoek naar een nieuwe eigenaar, die hen meer respecteert, iemand die niet
alleen spullen op prijs stelt, maar ook diepste intimiteit.
Door haar ijle gezicht met wipneus en suikerzoet gestifte lippen heen drongen zich
de Tasmaanse tijger, de Caraïbische monniksrob, de dodo, de langstaartspringmuis,
de cypruswaterspreeuw, het duingentiaanblauwtje, de grijze walvis, de Beierse
woelmuis, de pinguïns en de beren op als de intieme notities van haar teleurstellingen,
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maar hun materialisatie in mijn gevoelsleven wist ik tijdig te voorkomen door mij
af te vragen met wat voor föhn zij haar haren 's ochtends droog had geblazen: in elk
geval niet het model waarvan ik laatst de gebruiksaanwijzing vertaalde, en dat met
zijn vormgeving beloofde het hoofd een aerodynamische aanpassing aan de
werkelijkheid toe te blazen.
Hoe rap waren haar lichaamsvormen, en hoe zat het met haar heupen? Ik kreeg er
niet goed zicht op, maar de manier waarop zij haar buik spande, spiegelde een
amazone voor die elastisch onder een man ligt, met strak afgemeten passen op een
volgende man afstapt, zwierig de pik in de mond laat glijden. Met ogen die
nahongerden onder haar bezwete blonde lok vertelde zij op een speelweide van
aaneen geschoven matrassen dat haar man advocaat was, ze wees hem aan: de man
waarvan de lippen om de borst van een ebbenhouten schone lagen, een aanblik die
zeker zo geruststellend was als de blauwe kamer waar het zonnestelsel dankzij de
ingenieuze vader traag boven de hoofden van zijn bewoners tikte, van toen ik als
kind nog met plezier in Nederland woonde.
Ze staarde mij aan, een beetje hulpeloos, en voegde toe: ‘Dat alles zomaar in andere
handen kan overgaan, zonder consequenties, daar droom ik sindsdien van, op verloren
momenten, maar vooral als ik druk bezig ben, al zou ik niet weten hoe je dat in het
leven moet realiseren, al helemaal niet in het mijne. Maar misschien vindt u een
gelegenheid.’
Ze stond op zonder mij verder aan te kijken, zei tegen haar dochtertje dat het tijd
werd voor de film: voor die monsters met groene koppen moest ze niet bang zijn,
die waren niet echt. Het meisje drentelde met de vinger in de mond achter haar aan.
Ik had achter ze aan kunnen rennen om het meisje de speelgoedviool te beloven,
maar dat was handelswaar die ik aan geen vertedering mocht verspelen.
[...]
Manshoog? Nee, huizenhoog, torenhoog! - hielden krokussen de wacht bij de
veilingmeester, in de stationshal sierlijk de lente verkondigend, ook aan de spullen
die klaarstonden voor mensen met nonchalant bewegende handen.
Mijn gevonden voorwerp was inderdaad, zoals de dame in de bioscoopfoyer mij
had voorzegd, een intiem gevoelen, vooral een lichaamsdeel dat 's ochtends amok
maakte, strak tierend, vloekte, mij in het gezicht mepte, mij enkel door de anatomische
onmogelijkheid niet in de reet trapte, zoals de dronkenlap aan de Oberbilker Markt
mij er eens op attent maakte dat ik door een simpele vergissing het kleine mannetje
alleen nog voor het plezier kon gebruiken, niet straffeloos toevlucht moest zoeken
bij temerige ogen die zenuwtrekkingen feilloos blootleggen, als ze me ondervroeg
over
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het paard van grootmoeder of de blijdschap van mijn nichtje (dat gezever!); al gauw
genoeg zou zij me dwingen te vertellen waarom ik, ooit als leraar Duits begonnen,
mijn mooie Brusselse baan als tolk bij het Europese Parlement had opgegeven voor
een etage in Oberbilk, de wijk der sloebers in de nuffige Landeshauptstadt.
Daar had Eise Eisinga, de held van Franeker, vanwege de huurbazen de onwrikbare
wetten van het zonnestelsel nooit tot het anker van het dagelijkse leven kunnen
maken; en dan had ik nooit vanuit de blauwe bedstee kunnen turen naar het
onverstoorbare uurwerk aan het plafond; zo restte slechts het stille verlangen naar
een plek waar mijn leven zich onder een langzaam tikkend zonnestelsel voltrok om
verder samen te vallen met het inzicht in het heilzame vermogen van zijn imitatie,
en wat bleef mij nog dan bot vertrouwen op de oneindige mogelijkheden van het
deel tussen de benen of zonder de minste trilling in de stem leugens debiteren en mij
voorgoed vrijpleiten van de vrouw met steile gladde zwarte haren uit Brussel. De
tedere glimlach waarmee Lenuţa ooit een ontwijkend antwoord over mijn vlucht uit
de Belgische hoofdstad had geaccepteerd, kon ik onmogelijk van Isnad verwachten.
Maar de pik, bazig aanhangsel, stelde mij gerust: ik moest als zijn trouwe lieve robot
(Z. Stikkelbroek) vertrouwen op de door hem opgelegde discipline. Zebidi nam plaats
aan de werktafel. Hij concentreerde zich in mijn hoofd (het zijne dus) op lang, donker
haar. Dat werkte voortreffelijk, want hij hield zijn baasje in de hand, verheugd om
vergelijkend vrouwenonderzoek per computer. Hij hoefde de straat niet op, waar hij
de Marokkaanse zwarte krullenbos tegen het lijf kon lopen; verkoos liever een blondje
in roze korset, met smal kontje onder wit topje. Keerde telkens terug naar de
overzichtspagina, klikte wervende teksten aan, opende fotogaleries; sommige
gezichten waren elektronisch vervaagd, andere keken de surfer lieflijk of ondeugend
in de ogen; Zebidi ademde diep door, liet zich niet afleiden door beesten op uitsterven,
smaalde en meesmuilde, al strelende zijn geslacht, over wat hij Lenuţa's Zwarte
Neanderthaler Front noemde. Hem lieten de penibele grondstoffenreserves en de
hele verdere ecologische rotzooi koud, evenals de weke ogen van de ware liefde uit
een grijs verleden, tenzij als een verhaal waarmee andere vrouwen tot compassie en
bereidwilligheid konden worden verleid, als de man met naakte pik voor zijn computer
in staat bleek het juiste nummer op het juiste moment in te toetsen. Ooit, als het
uitkwam.
*
Wie samenschoolden mochten gluren in dozen vol mobieltjes, heen en weer schoten
de biedingen van opkopers, waaronder overigens niet Afvalbak-Heini uit de wijk,
die ik er had verwacht, schoten heen en weer van het verschrompelde Turks mannetje
vooraan naar de ander, dertig jaar jonger, ook uit verre streken, rechts tussen het
publiek, lenig met nonchalante handbewegingen, wijdbeens, capuchon over het
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hoofd, bakkebaarden in dunne lijn leidend naar een sik. Menige ronde liet hij over
aan anderen, en dolf hij eens het onderspit, dan haalde hij de schouders op, zoals bij
‘schrootmobieltjes voor knutselaars’, in de woorden van de veilingmeester, kwiek,
altijd wat melancholiek. Was deze drager van een flets groen overhemd opeens de
hamer kwijt, vroeg hij vanachter zijn katheder aan het publiek waar het ding gebleven
mocht wezen: een van de knechten, constant in de weer, voerde met uitgestreken
tronie nieuwe veilingwaar aan, maakte een dansje, keerde het publiek de kont toe,
zwaaide met zijn billen: de hamer stak in de achterzak. Onder algemeen gegniffel
zwierde de veilingmeester de hamer terug op zijn lessenaar. In de gezichten van de
vrouwen die aan de modehuizen van de Kö meer gezichtsvermogen dan geld konden
verliezen, trokken harde lijnen tot make-up samen, wat twee studentes ernaast er niet
van weerhield de biedingen giechelend te overbieden. Bij het inderhaast verlaten van
een trein ontwaken kansen op fantoompijn, als vormt elk fantoom direct een intiem
gevoelen, of is het juist andersom, zo zeurde het rond in de hal van het Hauptbahnhof.
Ik voegde mij tussen de smoezelige lieden, stuk voor stuk bereid om te ontkennen
dat ook zij iets in treinen hadden kunnen achterlaten: een gloednieuwe magnetron
(ingepakt en wel), een mondharmonica, vier identieke paraplu's, gezamenlijk uit de
trein geplukt, alsof de wandelaars eensgezind van hun vrees voor een leven vol
stortbuien waren verlost. Ogenparen lieten zich door gebarentaal en retorische
vaardigheden van de veilingmeester samentrekken tot een rode zijden stropdas, of
nordic walking sticks, het ene paar voor volwassenen, het andere een kindermaatje
(moederlief zag eindelijk in dat mensen ook zonder stokken vooruit kunnen komen,
zoals de betweterige dochter al tijdenlang had lopen beweren), een carnavalszwaard,
even immens als de krokussen langszij, een akoestische gitaar; een keyboard, een
fietshelm, boeken, audioboeken op cd (veilingmeester: ‘daarom doet Duitsland het
zo slecht bij de internationale onderzoeken naar de stand van zaken in het onderwijs:
ze laten alles in de trein achter!’); mp3-spelers, dozen vol dvd's, een
spiegelreflexcamera, oogt misschien modern maar is niet digitaal (vraag uit publiek):
die wisselt voor een habbekrats van eigenaar. Regenjacks, digitale pocketcamera's,
allemaal populairder dan zo'n suffe spiegelreflex; tent plus slaapzak, een enorme
partij donkerrode voetbalshirts op naam van Podolski, door de veilingmeester met
honend uitgesmeerde klinkers uitgesproken: Keulse voetbalcracks genieten te
Düsseldorf geen spoor van erkenning. Koffers vol kleren, een Adventure Set: twee
tenten, de ene bolvormig, de ander een tipi, in vrolijke tinten, met sluis ter verbinding.
Een herenregenjas van het merk Lamborghini, hoe kan dat nou? Niks, weer een
grapje van de veilingmeester, het is er een van het merk Bugatti. De volgende dozen
vol mobieltjes, door de plee gespoelde contacten, wakkerden andermaal de wedkamp
der opkopers aan, voor de verliezer was er een porseleinen clown, of
vissersklapstoelen, voor een dagje uit naar het stuwmeer, naast hengels, netten,
emmers, lunchpakketten; terwijl in de bus die wegreed van het station
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werd gemopperd op de klungel die uit het verkeerde treinportiek gestapt was. Zes
boeken van Stephen King gingen samen met een boekenkast op reis, even nonchalant
als de vingers die ze achterlieten, openden vingers een veldslag om een gloednieuwe
Fender Stratocaster, voor de verliezers was er een kasjmier herenregenjas, of een
Talking Baby, en dan: de zwarte amazonehelm, ik deed meteen met het bieden mee,
voelde een verlangen naar innerlijk leven opborrelen, zette door, tegen mijn enige
concurrent, een ragfijne blondine, doch zij neeg het hoofd. Weer giechelden de
intelligente meisjes in zwarte maillots, met groene alpino's op het hoofd,
onverstoorbaar reikte ik de mottige medewerker vijf euro's aan, ik streelde de bolle
zwarte kap die mij zou verzekeren van Isnads zachtmoedigheid, tuttige vrouw die
bedrog apprecieerde; dan was er een spuuglelijke beautycase met een collectie
cosmetica, een gesoigneerde heer bood op een gouden halsketting, de schreeuwerd
die vanwege een foutief reçu de handen in de lucht bleef steken, ergerde de
veilingmeester - een bars commentaar, maar dan: nieuwe hemden, een motorhelm,
een fles Jack Daniels met tumblers, twee peperdure trouwringen, getweeën
aangetroffen: ‘Wie slaat er graag een slaatje uit een op de klippen gelopen huwelijk?
Wie legde als eerste zijn ring af? Of waren ze tegelijkertijd op elkaar uitgekeken?
Of waren pendelaars getuige van bekvechten, jammeren, meppen en trappen?’
Koopjesjacht blijft koopjesjacht, eens te meer voor opkopers van goud, ook ik stak
mijn vinger een paar keer op, telkens joeg de hand van de veilingmeester met bezwete
oksels over andere hoofden in andere richting, getallen ratelden door zijn hele stem
heen, de opkoper met bakkebaarden sloeg voor € 110 zijn slag. Biedingen op een
Ray Ban met een barst in het glas raasden door het publiek. Bij een MIDI-keyboard
deed ook ik mijn best, maar de winnaar brulde juichend aan mij voorbij, ‘De treinreis
heb ik er nu al uit!’ Ook bij een koffer met lingerie, nog in verpakking, wisten mijn
amateuristisch nonchalante handgebaren het eigen handelshuis niet te verblijden,
anders dan de kromme oude Turk. Een oude man op iele witte schoentjes was naar
Düsseldorf gekomen om in de winkel precies zo'n glazen weegschaal aan te schaffen,
en nou zo'n koopje! De spelcomputer bleek even populair als een tas met
sportschoenen en een kleine kristallen bol. De man der spitse bakkebaarden sloeg,
onverstoorbaar nonchalant, zijn slag bij een Ghanees gewaad, XXL, met bijbehorende
muts. PUMA-sweatshirts: moeder, getreiterd door haar geteisem: ‘Verkeerde kleur,
terug naar de winkel!’ Andermaal Podolski, weer een hele partij.
Dan werd door de man met zweetoksels een koffertje in de hoogte geheven.
Het afgeronde designobject (witte spikkels op een grijs geruit vlak, opbollend tot
een halve maan) was een verrassingskoffertje, het zat met een cijfercombinatie op
slot; ronduit jammer dat zomaar te beschadigen. Een knipoog flitste over het gezicht
van
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de veilingmeester, maar de zweetoksels voorkwamen bij allen de lust tot interpretatie.
Wij vernamen: de aanstaande koper draagt het risico van de inhoud, maar wie zet
niet graag geld in voor een koffer vol geheimen? Wie waagt er eens een gok?
Misschien zit wel een ziel in, of cosmetica? Lingerie? Een neanderthalerhoofd met
bijpassende beenderen, door een verstrooide wetenschapper opgegraven? Of het
gestroopte vel van de laatste Tasmaanse buidelwolf, achteloos meegetroond door
een schietgrage toerist, vers van de luchthaven, waar ze het wetenschappelijke belang
van zijn vondst zo min als hij in de gaten hebben? Of het vel van een visotter? Een
pelikanensnavel? Twijgjes krabbescheer? Rozetten van de vleesetende aldrovanda:
levende wezens uit de Donaudelta; daar had Lenuţa eens dromerig van gesproken.
Of was het de diepste bodem van mijn gevoelens, alsnog opgedoken, samen met de
bijbehorende geheimste notities, zelfs mij onbekend? De opkopers ontvingen een
geducht concurrent. De veilende Hollandse vinger schoot heen en weer, hoog boven
allen uit, keer op keer struikelde de stem van de zwetende oksels over de getallen.
Ook ik viel bijna om bij het eindeloze zwenken van mijn hand, maar hield mij staande;
twijfel, moest verder, hand even laconiek als alle andere in de strijd, ver boven de €
80, steeds meer handen gleden langs hun lichamen weg, terwijl de studentes
giechelden, en ik had nog geld, waar menig ander zijn budget geplunderd had. Nog
geen halve tel voor het ‘andermaal’ van de veilingmeester sloeg ik toe, het
verschrompelde mannetje een nanoseconde te snel af; ik die mij had weten in te
tomen bij de overvloed van afdanking, nam het meest bijzondere object tot koopwaar
voor een handelshuis, kersvers te verschijnen op internet, als ik dat zou doorzetten,
in ontvangst, ik merkte prompt het vedergewicht, toen het koffertje met zijn hengsel
over mijn schouder werd gehangen. Luchtig ontweek ik de schoonmaakwagen, die
zoemend door de stationshal kwam gereden.
Omdat ik de vijfduizend euro voor de Audi die meneer Krüger uit Hamburg aan het
Zwarte Neanderthaler Front had kwijtgespeeld, verder wilde besteden, stapte ik op
de tram. Ik bereikte een hofje met hoge gevels in gebroken wit.
Vanachter een venster waakten Boeddha en de H. Maagd Maria over een speelplaats
en een hondentoilet, maar ook, ergens binnenshuis, over Catharina uit Tsjechië in
haar witte laarzen. Ze lachte koddig toen ik haar de ruitercap op de lange zwarte
haren zette, en hield op mijn verzoek het lange witte schoeisel aan. Schoongespoeld
onder de douche, betrad ik een kamer met lichtgroene sprei. Nederig zei ik haar
aardig te vinden, en van haar, met de cap op het hoofd uitgespreid over het groen,
vernam ik hetzelfde over mijzelf. Ik streelde de fijne schouders, ontdeed haar geoefend
van de knalrode bh. De stevigheid van haar slanke lichaam was opvallend; ik kuste
de laarzen. Zij liet haar borsten kneden, stond mij toe dat ik de lippen sloot rond de
linkertepel: zij leunde achterover onder diep gezucht. Ik schoof het tweede kussen
onder het hoofd, mocht de cap nooit uit het oog verliezen.
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Geen woord doet recht aan de zachtheid van het lichaam en de intensiteit waarmee
zij toestond dat mijn hand haar kneedde tussen de benen. Ja, ik blijf Nederlander
genoeg om het bij de pathetiek van esthetisch defaitisme te laten. Zij rekte zich uit.
Ik kroop tussen de witte laarzen. De borsten omspeelden de ruimte, meer dan de
lichtgroene sprei vermocht, de cap hield al die werkelijkheden schielijk bij elkaar.
Zij wilde een vinger in zichzelf, vervolgens wilde zij nog een tweede vinger in
zichzelf. Benen klemden om het mannenhoofd. Dat vernam ergens vandaan een
zachte snik. Het hoofd rustte uit op haar buik, zij, onveranderlijk toegerust met de
cap, zei dat ik haar bezoeken kon wanneer ik maar wilde. Ik antwoordde met een zin
van Dorian Nauta, die niet echt spontaan in mij opkwam: ‘Brave lieden vergeten dat
ook zij vrijuit kunnen struinen tussen paardenbloemen en lissen, langs aalscholvers
in zwarte populieren.’ Zij keek hiervan op, maar was wel wat gewend; trok een hesje
aan, vroeg wat er in mijn koffer zat, en of ik de volgende keer de cap weer meebracht:
dan deden we het andersom en was ik haar paardje. Op de eerste vraag luidde mijn
antwoord: ‘Ik moet de inhoud zelf nog zien op te graven. Ik heb geen idee.’ Op de
tweede: ‘Maar zeker, mijn lieve amazone.’ Zij, die niet wist dat het mooie zwarte
ding met goudkleurige voering een presentje voor een vrouw was, kuste mijn
voorhoofd, bedeelde mij een likje extra. Thuis herinnerde ik mij de knipoog van de
veilingmeester. Het koffertje beschikte over een cijferslot, maar dat het daarmee op
slot zat, was een volgend staaltje van zijn flauwekul. Het ging erg gemakkelijk open:
ik sloeg de handen voor de ogen.
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Bernke Klein Zandvoort
Fritzi & het gewone
Ik wantrouw en vereer het alledaagse. Als kind was ik al gefascineerd door
voorwerpen en nog steeds kan ik dagen naar de juiste ordening zoeken, de juiste
manier waarop een vaas in de vensterbank moet staan en kan ik eindeloos zitten
pieren met hoe het snoer van de lamp losjes mag vallen. Tegelijkertijd wantrouw ik
ze mateloos, omdat ik weet dat het herinrichten van mijn kamer binnen een groter
kader valt, dat van de ingerichte realiteit. De voorwerpen zijn doorkijkluikjes,
verraders, die me vertellen dat er helemaal niets geordends aan het bestaan is. ‘We
carve out everything’ zei de grote psycholoog en filosoof William James ‘just as we
carve out constellations, to suit our human purposes. We break the flux of sensible
reality into things, then, at our will.’
Het werk van Harmsen van Beek ken ik nog maar kort. Ja, een leraar had haar
eens aangeraden aan een klasgenoot die fantastische verhalen met een
ondoorgrondelijke logica schreef. Toen ik begon met m'n onderzoek kon ik weinig
inhoudelijks vinden over Fritzi's werk, daarentegen bleek haar persoon dankbaar
voor een kakofonie aan interpretaties. Fritzi de wildebras, de ondeugende, de
groot-ogige, magnetische vrouw. Fritzi de verwende, met afkeer voor het gewone,
Fritzi de hautaine, de bescheidene - alcoholische barones van een tochtig pand,
kluizenares, hulpeloze hofdame. De weinige regels die inhoudelijk aan haar werk
worden besteed, loven die volstrekt andere wereld van haar, het onbegrijpelijke, het
grillige. ‘Alsof je naar een verbaal onderlegd orakel luistert’, zegt een journalist
erover ‘een orakel, dat een glaasje, of meer dan een, teveel op heeft’ en zo wordt
onvermijdelijk ook haar persoon er weer bij betrokken.
Van alle dingen die er over die persoon gezegd zijn, wil ik er op deze plek maar
een meenemen en dat is wat de uitgever Maurits Rubinstein vertelt bij het
heruitbrengen van de geluidsopnamen die hij van haar had gemaakt in 1989. Te horen
is hoe ze haar gedichten voorleest in haar tuin. ‘Haar huis was nogal een zwijnenstal,’
zegt Rubinstein, ‘haar tuin bepaald geen Engels rozenperkje’.
De rest van de mythes en anekdotes maakten van haar voor mij in eerste instantie
een onherkenbaar, versteend persoon. Maar tijdens het lezen ben ik van haar werk
gaan houden. En wat me verbaasde, was dat ik maar zo weinig van dat onbegrijpelijke
erin terugzag. Ik las vooral over het Gewone. Aan de ene kant met een grote tederheid
ervoor - voor hemelsblauwe hortensia's en beleefde kleine twijgen - aan de andere
vol wantrouwen. Wantrouwen voor de waarschijnlijkheid van het Gewone, een woord
dat ze in een van haar eerste gedichten veelzeggend in tweeën breekt,
waar-schijnlijkheid. Ze schrijft:
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Als iemand mij maar vér -leiden kon van die verdoemde onheilige waar -schijnlijkheid
Naartoe, desnoods, rare verklaringen
Waar- schijnlijkheid, waar en schijn zó dicht op elkaar in dezelfde arena van het
woord. De veelheid van het bestaan, die eigenlijk niet in te perken valt, hebben we
met schijn-ordes begaanbaar gemaakt. Die ordeningen, veelal met taal aangebracht,
daar stemmen we elke dag mee in en ook gedragen we ons ernaar. Ik denk dat zo het
Het Gewone is uitgevonden. Het banale aan het gewone is voor mij niet dát we koffie
zetten in de morgen, naar een baan gaan, dát we kinderen willen baren of allemaal
en masse ineens Lattes drinken, maar hóe we naar dat gewone kijken, alsof dat de
enige manier is en de daaruit getrokken conclusies de enige waarheid. Als je dat dan
allemaal bij elkaar schuift, dat Gewone, die conclusies en hoe we ernaar kijken, dan
heb je een mooie beschutting tegen de wanorde, ja een mooi kamerscherm. Alles om
de eigenlijke ordeloosheid maar uit het zicht te houden. Onzekerheden en verval
verhullen.
Maar dat kamerscherm helpt misschien voor even, maar lang niet voor altijd. En
dus knaagt er iets. Wat er knaagt en hoe dat er uitziet, is niet bekend, sterker nog,
wat knaagt is in geen velden of wegen te bekennen. Maar dát het knaagt is zeker.
‘Daar staan we me een landschap te bespieden waarin niets beweegt.’ Schrijft ze.
‘Dat weigert te veranderen. Al jaren weigert. Expres. Om ons niet de kans te geven
een aanknopingspunt te vinden, een conclusie te trekken en eens en voor goed
zekerheid te vinden.’
Ik lees Fritzi's gedichten en ook haar verhalen als zoektochten naar zekerheid,
waarin al besloten ligt dat ze die niet zal krijgen. Ze zoekt naar andere mogelijkheden,
andere ordes, om die heilige schijnwerkelijkheid te ontbinden. En hoe kan je beter
met ontbinden beginnen dan door te sjorren aan de wortels van het kijken en denken,
taal. In haar gedichten en verhalen lijkt het net alsof ze elk woord heeft gewogen,
zorgvuldig gezocht heeft naar het juiste gewicht, het juiste hompje materiaal, om dat
dan naast de werkelijkheid te houden. Vaak bestaan die hompjes nog niet, dus moet
ze ze maken. Er zijn ‘ongeheime plekken’, ‘ontwolfde’ en ‘verruisende dagen’. Maar
ook het materiaal wat al wel bestaat, houdt ze tegen het licht. Zo bespiegelt ze
bijvoorbeeld de ‘inexacte waanzin van het woord altijd’ en stelt dat de begrippen
liefde en lente in verkeerde volgorde met elkaar verstrengeld zijn geraakt.
Omdat lente van liefde een aberratie is - en niet omgekeerd Naast het onderzoeken en maken van nieuwe woorden, rekt ze ook de grammatica
en zinsvolgorde op, maar is dat alles bij elkaar, vreemd? Ligt dat niet juist dichter
bij het gewone, komt het niet meer in de buurt van de werkelijkheid, dan alles via
hetzelfde platgelopen teken- en betekenissysteem te benaderen, dat lubbert en vol
zit met gaten?
Ook het fragmentarische van de gedichten, de plotselinge overgangen en verre
associaties die ineens aanbinden, vind ik juist heel dichtbij staan bij hoe we zien en
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denken. Gedachten worden nu eenmaal de hele tijd onderbroken omdat ze meerlagig
zijn. Op hetzelfde moment kan het over boodschappenlijsten gaan en de registratie
van een plotseling geluid zodat de hoofdgedachte verkruimelt om een tel later weer
in volle hevigheid de kop op te steken. Dat gespring in haar gedichten en ook haar
stemwisselingen, van plechtig naar alledaags, naar een andere taal, en passant citerend,
ook dat ligt toch dicht bij de veelstemmigheid van het denken? Ik spreek mezelf in
ieder geval in allerlei tonen en talen toe, met en zonder sarcasme, als mijn moeder
of filmpersonage, al probeer ik natuurlijk ook een hoofdstem te ontwaren. Dat lukt
gelukkig genoeg, maar er pompidomt heel wat doorheen. Wat is het vaak een opgave
dat dan allemaal in rechtlijnige zinnen te forceren, als je met een ander praat. In ieder
geval, doordat die grammatica van de binnenwereld in haar manier van schrijven
doorklinkt en zich vermengt met alles om haar heen, pendelen binnen- en buitenwereld
de hele tijd op en neer met razendsnelle overtochten.
Die buitenwereld, daar kan je je nog enigszins met kaarten oriënteren, zolang je
maar niemand aankijkt, want, zoals ze schrijft: ‘uiterlijke verschijningsvormen bieden
niet veel houvast’. Die zijn niet bewegwijzerd of in banen gestuurd, daarin raak je
zoek. Maar zolang je niemand aankijkt, is het buiten nog enigszins te doen. Maar
binnen, in het eigen domein dat vanaf het tuinhekje begint, daar heerst de
ordeloosheid, waarin talloze losse levens worden geleid. Iets wat Fritzi even liefdevol
als argwanend beschrijft. In de tuin ‘heerst verwildering alom en willekeur haakt
bladerloos aan de ontdane hagen’ en binnen ‘hebben de peuken in de asbakken
gejongd en op de grond nieuwe nestjes gebouwd’.
Binnen sta je er alleen voor, komt het aan op je eigen wil en vermogen tot ordening,
op eigen schepvaardigheid. Want kon Fritzi zich buiten nog redelijk een weg vinden,
binnen kan ze nergens meer met zekerheid over oordelen. Er zijn verraderlijke
bijzettafeltjes en eindeloos vermomt zich het peper & zout. Er komt een vrouw
aangelopen met een trog waar de snacks in zitten. En als ze tenslotte naar haar
vrienden kijkt, vraagt ze zich af: zijn het wel mijn vrienden? Of soms sierkussens en
warmwaterkruiken?
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Fritzi Fritzi Fritzi,
ik ken je niet, ik kom langs de buitenkant
neem het tuinpad van andersmans verhalen
(hoorde je het hekje?)
andermans portretten van jou
leg ik langs mijn eigen meetlint
jouw gezicht kijkt mij elke dag zo hetzelfde aan
hoe zal ik het noemen? haperend?
las je ook dit weekend in de krant over de oerknal
die totaal verkeerd heet? het was niets heftigs en niets korts
saai en stil waren de eerste honderdduizend jaren
alleen maar ruis
de oerknal klonk niet van ‘kaboem’
zei de wetenschapper
maar ‘sjjjjjjjjj’
tijdens de afwas hoor ik je praten, Fritzi
niet hardop, al hoorde ik je weleens
dacht daarbij aan goed gevoerde winterjassen
het zijn meer de ritmes van je zinnen die zich in mijn dagen kneden
zo hebben de kopjes en de borden in het sop
ineens van alles met elkaar te smoezelen
dingen die ik niet goed kan verstaan
terwijl van over de stoel een natte theedoek
me scheel gadeslaat
soms denk ik dat ze ergens van op de hoogte zijn, die dingen
het keukenkastje stalt in ieder geval elke morgen
barstensvol vertrouwen haar waren uit
hoe schaduw zwaarte heeft in de gordijnplooien
en een paard een regenbui draagt met heel haar wezen
ook de muren weten het allemaal zoveel beter
zo keek ik laatst vanaf de straat een kleine kamer binnen
die zo groot was als de stoelen achteruit konden
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een groepje vrouwen hield er waaiers van kaarten voor hun gezichten
maar de kamer hield de vrouwtjes in haar hand
in de winter is alles tenminste nog zo overzichtelijk, vind je niet?
hoe alles pengetekend helder ligt, zeker hier, ons land
waar de akkers met slootjes en parkeertorens
of uitgelepelde garages onder de grond
toch voor enige helderheid zorgen in de geest
stel je voor, de Mediterranen, hoe zij dat doen
met die stoepen die om de haverklap afbreken
en dat stoffige
nee, hier is gelukkig alles met een vinger na te trekken
neem nou een appelboom, laatst zag ik voor het eerst
(zo helder zonder blad)
hoe het in stilte uit z'n stam vertrekt
om op zekere hoogte in verschillende ritmes
uit elkaar te schieten
in hetzelfde veldje trouwens, het was bij een kinderboerderij
de konijnen keurig op oorlengte gesorteerd
hoorde ik een krasse stem
‘moet je horen’ zei een vrouw over haar kind
tegen ik weet niet wie (wilde weg)
‘schenk er maar geen aandacht aan
dan wordt het weer zo'n huilportretje’
dat is toch al een schilderij op zich
een tegeltje voor aan de wand
wat is er toch veel he? en wat ik zeggen wou,
in de winter is het tot daaraan toe
maar heb jij ook niet
dat nu de lente met haar gevolg door de straten trekt
de zenuwen beginnen op te spelen?
alles op het punt van uitbreken
opgerold in knoppen ligt het te wachten
om zoals maïskorrels die in een pan omspringen
bij jouw rugomdraai
in volle hevigheid te ontpoppen
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zo wil als de zon over de dingen begint te glijden
de deur 'ns niet in z'n slot vallen
maar z'n veelzijdigheid onderzoeken
omklappend als een vlakke hand van palm naar rug naar palm
door de kamer banen
oh deur denk ik dan
oh huisvlijtige spin
natuurlijk zat er niets stil, onbewogen werd alleen in mijn hoofd
achter mijn rug het web geweven en deur wat heb je goed geoefend
nu de lente er is, helpt sjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj niet meer
binnen- en buitenhuis vangt het aan en goed ook
de kopjes staan met z'n allen stampvoetend te wachten
tot ik het kastje opendoe (mooi niet dus)
de deur schuift op ene-twee-e door de kamer
en gisteren, na het knappen van de vliezen
gingen overal de bloesems stromen
bloesems die ik deze dagen maar als touw gebruik, om als het echt niet anders kan
me te verplaatsen, mijzelf van boom tot boom te slingeren
om er de supermarkt of brievenbus
relatief onaangedaan mee te bereiken
(dat is dan ook genoeg voor een dag)
alle goeds, Bernke
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Ulf Stolterfoht feat. DJane Husserl
Gegenstände
Für Ton Naaijkens
(1)
wer gegenstände kennt, kennt sachverhalte. ich, der ich mich nun
seit fünfunddreißig jahren fast ausschließlich mit der abwehr von
gegenständen beschäftige, kenne nichtsdestotrotz auch einige möglichkeiten ihres vorkommens (gerade in sachverhalten - aber auch
sonst). jede dieser möglichkeiten verdankt sich der gegenständlichen natur der gegenstände. und weiter: sind gegenstände gegeben,
ergibt sich daraus zwingend ein sachverhalt. ein sachverhalt ist allerdings noch keine sachlage. die sachlage, als spezifische anordnung in
möglichen sachverhalten, beschreibt die form des gegenstands (hier
deutet sich ein binnenlogischer widerspruch an). der gegenstand selbst
ist einfach. einfache gegenstände bilden geclustert eine art substrat.
zur seite gesprochen: gegenstände haben selbstverständlich kein
gewicht. nehmen wir dagegen an, zwei gegenstände hätten dieselbe
logische wichte, dann unterscheiden sie sich nur dadurch voneinander,
daß sie verschieden sind. (hier könnte möglicherweise ein denkfehler
liegen!) weiter: gegenstände geben der welt feste form. definition: das
feste, das bestehende und die gegenstände sind eins. ihre konfiguration
bildet umgekehrt den sachverhalt. ab. im sachverhalt hängen die gegenstände einfach so rum wie faultiere im baum. in der sachlage hingegen
korrespondieren gegenstände in bestimmter art und weise. die art und
weise, in der faultiere zusammenhängen, ist die logische struktur der
welt. ich, der ich mich seit fünfunddreißig jahren der abkehr von der
welt verschrieben habe, muß dennoch zugestehen, daß benennung gegenstände nahelegt. so habe ich im laufe dieses gedichts mehrfach den
namen ‘faultier’ benutzt. und beabsichtige, das auch weiterhin zu tun.
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Ulf Stolterfoht feat. DJane Husserl
Voorwerpen
Vertaling: Ton Naaijkens
Voor Ulf Stolterfoht feat. DJane Husserl
(1)
wie voorwerpen kent kent feitelijkheden. ik, die me nu zo'n
vijfendertig jaar vrijwel uitsluitend met de afweer van voorwerpen bezighoud, ken desalniettemin aardig wat mogelijkheden van hun voorkomen (juist in feitelijkheden - maar
anders ook). elk van deze mogelijkheden is aan de concrete
aard van de voorwerpen te danken. en voorts: is er sprake van
voorwerpen, valt er vanzelf feitelijkheid van af te leiden. toch is
een feitelijkheid nog geen stand van zaken. als specifieke ordening van mogelijke feitelijkheden, beschrijft de stand der zaken
de vorm van het voorwerp (dit riekt binnenlogisch naar tegenspraak). het voorwerp zelf is simpel, simpele voorwerpen vormen
geclusterd een soort substraat. tussen ons gezegd en gezwegen: voorwerpen zelf hebben geen gewicht. maar nemen we aan dat er twee
hetzelfde soortelijk gewicht hebben, dan onderscheiden ze zich alleen
daar waar ze verschillen. (hier tekent zich wellicht een denkfout
af!) voorts: voorwerpen geven de wereld vaste vorm. definitie: het
vaste, het bestaande en de voorwerpen zijn één. hun configuratie
stelt omgekeerd de feitelijkheid. voor. in de feitelijkheid hangen de voorwerpen gewoon wat rond als luiaards in een boom. in de stand van
zaken edoch corresponderen voorwerpen op een bepaalde manier. de
manier waarop luiaards samenhangen is de logische structuur van
de wereld. ik, die me nu al vijfendertig jaar vrijwel uitsluitend wijd
aan de afweer van voorwerpen, moet desalniettemin bekennen dat
benoeming voorwerpen aannemelijk maakt. zo gebruikte ik in dit
gedicht gedurig de naam ‘luiaard’ en neem me voor dat te blijven doen.
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(2)
den satz fasse ich - mit russell - als definierte periode einer abkehr
vom gegenstand auf (‘periode’ durchaus im sinne von: zeitraum
von etwa fünfunddreißig jahren). mit frege verstehe ich den satz
vom abgewehrten gegenstand als gegenstand (oder besser: als langen gegenstand). interessanter nebenaspekt: wenn gegenstände gegeben sind, so sind uns damit schon ALLE gegenstände gegeben
(‘gegeben’ verstanden als ‘zugemutet’). gleichheit des gegenstands
drücke ich demnach durch gleichheit des zeichens (wortes) und
nicht mit hilfe eines ‘ist gleich’ aus (‘ist gleich’ im sinne von ‘ist
bald’). verschiedene gegenstände erhalten verschiedene zeichen.
weiter: die welt und die zeichen sind eins. ganz analog sind es ästhetik und ethik - oder scheinen es doch bis heute zu sein. das gilt gleichfalls für den ganzen logischen bereich, den apparat. und weiter: wer
physik sagt, zielt damit auch auf gegenstände. ab. zur seite gesprochen
- mit hertz: physik ist niemals ausgesprochen geil. bezug erscheint
- mit stramm - als schlaff gespanntes seil. und ‘schlaff gespanntes seil’
als gegenstand - wie sieht es damit aus? seit fünfunddreißig jahren weiß
ichs nicht. tu aber so. und brülle: das sind hier keine spielchen - das ist
beinharte typentheorie! sanft kann ich dann am stammtisch sein bzw.
nach verbleichen. weiter: das ‘daß’ rückt in den mittelpunkt. daß aber
‘gegenstand’, ist sache des betrachters. nein, nein - ganz falsch: ist sache
im gegenstandskleid, soutane der bezüglichkeit, zeigt sich im tümlichen
wams. nun scheine ich aber seit fünfunddreißig jahren behaupten zu wollen, gerade dieses wams existiere nicht und habe keine ständlichkeit. wie
geht man damit um? man darf diesbezüglich mehr als nur gespannt sein.
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(2)
de zin zie ik - met russell - als afgebakende periode van afkeer
van het voorwerp (‘periode’ wel degelijk in de zin van: tijdsbestek
van zo'n vijfendertig jaar). met frege zie ik de zin van het afgeweerde
voorwerp als voorwerp (als lang voorwerp liever). interessant bijkomend effect: als voorwerpen gegeven zijn, zijn ons daarmee ALLE
voorwerpen gegeven (‘gegeven’ begrepen als ‘aangedaan’). gelijkheid
van het voorwerp druk ik dientengevolge met een gelijkheidsteken
(woord) uit en niet met behulp van een ‘is gelijk aan’ (‘is gelijk’ in
de zin van ‘is weldra het geval’). verschillende voorwerpen krijgen
verschillende tekens. voorts: de wereld en de tekens zijn een. geheel
analoog zijn dat esthetiek en ethiek - of schijnen dat toch tot de dag
van vandaag te zijn. dat geldt insgelijks voor het gehele logische domein, het apparaat. en voorts: wie fysica zegt duidt daarmee ook op
voorwerpen. aan. tussen ons gezegd - met hertz: fysica is nooit ofte
nimmer uitgesproken cool. samenhang verschijnt - met stramm als slap gespannen koord. en ‘slap gespannen koord’ als voorwerp hoe zit het daarmee? al zo'n vijfendertig jaar weet ik dat niet. maar
doe wel alsof. en brul: het is verdomme geen spelletje - dit is bikkelharde typentheorie! zacht kan ik dan in mijn stamcafé zijn resp.
na verscheiden. voorts: het ‘dat je’ rukt op naar het centrum. maar
dat je ‘voorwerp’, is een kwestie van perspectief. nee, nee - fout:
is een kwestie in een voorwerpelijk jasje, toga van verband, toont
zich in de doenlijke wambuis. nu schijn ik echter al vijfendertig jaar
te beweren dat die wambuis juist niet bestaat en geen stavastheid
bezit. hoe daarmee omgaan? men mag in dezen meer dan benieuwd zijn.
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gegenstände sind gar nicht so selten objekt von befrachtung. ich, wenn
ich denn hier von mir sprechen darf, habe überhaupt nichts gegen gegenstände - sie kommen mir nur komisch vor. stehen einfach irgendwo rum.
oder man baut sie sich selbst im winter mit schnee. und rennt dann
prompt dagegen. man möchte beispielsweise nicht zu spät zur lesung
kommen, beeilt sich entsprechend, zack: schneemann, telefonzelle, bums!
andere gegenstände haben sich förmlich abgelagert, etwa in einem (meinem) bewußtsein, aber doch in einer dinglich-dringlichen gestalt, als eiweiß
oder doppelt kohlensaure base - benenn du es, mein liebling! problem dabei: diese protein- oder was-auch-immer-repräsentation ist natürlich knallhart selbst ein ding, aber niemals das, was es vertritt. und so ist es immer:
entweder null oder zwei. (kann sein, daß ich hier einer logischen täuschung
unterliege - kann sein, muß aber nicht.) weiter: alltäglich dinge zuerst. beispiel: dieses, mir nur allzu vertraute gedicht, beweist mir, daß es da ist,
indem es meinem daumendruck widersteht und das licht auf eine weise ablenkt, daß es mir ins auge fällt, ich den gegenstand also nunmehr als gedicht erkenne. doch unsere common sense-rede von den dingen funktioniert
ganz unabhängig von ihrem erklingen. darlegung und wahrnehmung bedingen einander nicht. vergegenständlichung beginnt eine handbreit von
uns entfernt. die annahme aber, wir könnten dinge allein durch deren einwirkung auf unsere nervenenden erkennen, beruht auf überhitzter sinnlichkeit. wir meinen zu erfühlen: beleuchteten text mit reflektierenden nomen,
leicht überhängenden appositionen, mit ontischen klonen. kein wunder,
faßt quine das obige zusammen, daß unser wissen, welches die suche nach
gegenständen erst auslöst, diese gegenstände dann auch wesentlich bestimmt.
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voorwerpen zijn vrij vaak object van bevrachting. ik, als ik hier van
mezelf mag spreken, heb helemaal niets tegen voorwerpen - ik vind
ze alleen idioot. staan gewoon ergens te staan. of je maakt ze voor jezelf
zelfs in de winter met sneeuw. en rent er dan prompt tegenaan. je wilt bijvoorbeeld niet te laat op je lezing komen, haast je daarom flink, paf: sneeuwman, telefooncel, boem! andere voorwerpen liggen bestorven zogezegd,
bijvoorbeeld in een (mijn) bewustzijn, maar toch in concreet-urgente
gedaante, als eiwit of dubbele koolzuurbase - benoem jij het maar, lieveling!
probleem daarbij: deze proteïne- of wat dan ook representatie is
natuurlijk keihard zelf een ding, maar nooit wat het vertegenwoordigt.
en zo is het altijd: nul of twee. (mogelijk dat ik me hier bezondig aan
een logische vergissing - mogelijk, maar niet per se.) voorts: alledaagse
dingen eerst. voorbeeld: dit, mij maar al te vertrouwde gedicht bewijst
mij dat het er is doordat het de druk van mijn duim weerstaat en
het licht zodanig afleidt dat het me onder ogen komt, ik het voorwerp
dus dan als gedicht herken. maar ons common sense-gepraat over
de dingen functioneert geheel onafhankelijk van hun weerklinken.
uiteenzetting en waarneming veronderstellen elkaar niet. concretisering begint een handbreedte bij ons vandaan. maar de aanname
dat we dingen alleen kunnen zien door hun inwerking op onze zenuweindjes berust op overspannen zinnelijkheid. we menen te gevoelen:
belichte tekst met reflecterende nomina, licht overhellende apposities,
inclusief ontische klonen. geen wonder, vat quine het bovenstaande
samen, dat onze wetenschap, die de zoektocht naar voorwerpen
juist veroorzaakt, deze voorwerpen dus ook in wezen bepaalt.
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es war ein lexikograph (vermutlich helmut heißenbüttel), der die realität eines steines dadurch bewies, daß er ihm einen fußtritt versetzte.
der stein bewegte sich - ihm stand der status ‘wirklich’ zu. woraus
dann zwingend folgt: wie auch immer man den aufbau von theorien
formalisieren mag, wir müssen jeweils in der mitte beginnen. weiter:
was begrifflich an erster stelle kommt, sind mittelgroße gegenstände
in mittlerer entfernung. dieser abstand markiert, was wir das ausmaß
nennen wollen. die unterscheidung zwischen abstraktem und konkretem gegenstand ist hierbei von der reizbedeutung unabhängig. dies
läßt sich leicht begreifen, wenn man den singulären gegenstand ‘friedrich bodelschwingh’ betrachtet und ihn mit ‘alonzo church’ vergleicht.
weiter: massenpunkte, isolierte systeme und reibungslose oberflächen
sind ideale gegenstände - wenn es je welche gab. radikalisieren wir nun
unsere rede im weierstraßschen sinn gelangen wir ohne zaudern zum
‘nützlichen mythos’ - kirchenleuten allgemein als ‘höhere kritik’ bekannt. sprich also, liebster, niemals indirekt vom gegenstand. sätze mit
‘glauben’ machen die sache geschlacht. es ist, hipster, heilloser unsinn,
von unverwirklichten einzeldingen zu reden. denn, jeepster, wisse: die
möglichen oder unverwirklichten gegenstände sind immer auch die zweifelhaften gegenstände. ein satz, der, teamster, von potentiellen gedichten
handelt, läßt sich für gewöhnlich in einen anderen paraphrasieren, der
von geschriebenen gedichten spricht. und von einem modalen möglichkeitsoperator regiert wird. bei möglichen löwen kommt auf recht unangenehme weise eine wahrheitswertlücke ins spiel. die frage, was es denn
jetzt tatsächlich gibt, unterziehen wir später einer eingehenden prüfung.
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het was een lexicograaf (vermoedelijk helmut heißenbüttel) die
de realiteit van een steen bewees door er een trap tegen te geven.
de steen bewoog - hem kwam de status ‘werkelijk’ toe. waaruit absoluut volgt: hoe je de opbouw van theorieën ook wilt formaliseren,
je moet steeds middenin beginnen. voorts: wat begripsmatig op
de eerste plaats komt zijn middelgrote voorwerpen op middelgrote
afstand. deze afstand markeert wat wij de omvang willen noemen.
het onderscheid tussen een abstract en concreet voorwerp is hierbij
onafhankelijk van de omstreden betekenis. dit nu valt met enig gemak
in te zien als men het singulaire voorwerp ‘friedrich von bodelschwingh’
bekijkt en het vergelijkt met ‘alonzo church’. voorts: massapunten,
geïsoleerde systemen en soepele oppervlakten zijn ideale voorwerpen als die tenminste bestaan. radicaliseren we nu ons betoog in de
zin van weierstraß komen we zonder aarzelen terecht bij de ‘nuttige
mythe’ - bij kerkgangers algemeen bekend als ‘hogere kritiek’.
spreek dus, m'n beste, nooit indirect over het voorwerp. zinnen met
‘geloof’ maken de zaak soldaat. het is, hipster van me, heilloze nonsens
om van ongerealiseerde afzonderlijke dingen te praten. want, jeepster,
weet dit: de mogelijke of ongerealiseerde voorwerpen zijn altijd ook
de twijfelachtige voorwerpen. een zin, die, teamster, over potentiële
gedichten gaat kan men doorgaans ook parafraseren met een zin
over geschreven gedichten. en die door een modale mogelijkheidsoperator aangestuurd wordt. bij mogelijke leeuwen komt op vrij onaangename wijze een gat in de waarheidswaarde in het spel. de vraag
wat er dan nu is, onderwerpen we nog aan een uitvoerig onderzoek.
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was ist jedoch mit teilchen? los? wir siedeln sie im logischen
raum des kleinerseins an. und mücken? und stäubchen? sie sind
uns in betrachtbaren schwärmen gegeben. und teilchen ohne jede masse? das sind die schwierigsten von allen: müde teilchen,
schwüle teilchen, stückchen, früchtchen, hebungsfreier vers.
überhaupt: einen vers aus nächster nähe als vers zu erkennen, ist
gar nicht so leicht. oder wasser als verstreuten gegenstand. und
hier noch was zum schmunzeln: was uns nämlich oben hinsichtlich
der idealen gegenstände kopfzerbrechen bereitet hat - daß sämtliche
allquantifizierten konditionale über diese gegenstände trivial wahr
sind -, scheint uns nun auf einmal kalt zu lassen. klassen verblassen.
sie haben - schmeißt euch deshalb nicht gleich weg - verdammt noch
mal elemente im schlepp. ‘als da wären’ muß man in diesem kontext
nicht eigens erwähnen. ‘klammer auf’ hat kruden parenthesen-vorderlappen. und nimmt ihn dankend in kauf. bevor er sich öffnet, mit einem ächzen, versteht sich, definitorischer abstrich: die folgenden, hauteng umschlossenen elemente sind samt und sonders gegenstände. lyrische gegenstände. dann aber los! (spechte, flechten, trachten, echsen;
auch hexen, geigerzähler, klötze, zöpfe. neben den zöpfen bezopfte,
bärte wie bolzenschneider, apfelsinenspalten, kalbsbrät, hülfe, schußgerät; die ganzen uralten forstamtsgestalten. gar nicht so selten sind in
klassen wiederum klassen enthalten, unsägliche welten, hochmögende
dröhner aus köln, dann anmachholz, moose, span und spächtelchen, theoretische hose, der vetter aus dingsda und gewaltige affen; kaltblut mit eklatantem hufbehang - das war erst der anfang. rest folgt dann im abspann.)
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maar hoe zit het met deeltjes? puik? we stoppen ze in de logische
ruimte van het kleiner zijn. en muggen? stofjes? komen in behoorlijke zwermen voor. en deeltjes zonder wat voor massa ook? dat zijn
de moeilijkste van allemaal: vermoeide deeltjes, broeierige deeltjes,
stukjes, vruchtjes, heffingsvrij vers. überhaupt: een vers met je
neus erop als vers te herkennen is helemaal niet zo eenvoudig. of
water als uitgestrooid voorwerp. en hier nog wat om over te gniffelen:
wat ons namelijk daarnet met betrekking tot de ideale voorwerpen
hoofdbrekens kostte - dat alle tot in de puntjes gekwantificeerde conditionalissen over deze voorwerpen triviaal waar zijn -, schijnt ons
nu opeens koud te laten. klassen verkassen. ze brengen - gooi jezelf
daarom niet meteen op de vuilnishoop - verdomme nog aan toe
elementen met zich mee. ‘zoals daar zijn’ behoeft men in deze context
niet in 't bijzonder te vermelden. ‘haakjes open’ onthult onbehouwen
rode parenthesen-lap. en neemt hem met dank op de koop toe. voor hij
opengaat, met gekreun welteverstaan, definitorisch aftrek: de volgende, nauwsluitend omvatte elementen zijn zonder uitzondering
voorwerpen. lyrische voorwerpen. vooruit met de geit! (spechten,
vlechten, drachten, exen; heksen ook, geigertellers, brokken, pruiken.
naast de pruiken bepruikte, baarden als boutensnoeiers, sinaasappelspleten, kalfsgehakt, hellup, schietgeweer; alle oeroude boswachters.
niet zelden bevatten klassen wederom klassen, onvoorstelbare
werelden, machtige keulse dreuners, of aanmaakhout, mossen, spaanders en spateltjes, theoretische broek, de neef uit dinges, reuzenapen;
koud bloed met hoefbehang - om te beginnen. zie verder de aftiteling.)
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Maarten M. Janssen
Almanak

Terras. Jaargang 2014 (06-07)

105

Terras. Jaargang 2014 (06-07)

106

Terras. Jaargang 2014 (06-07)

107

Terras. Jaargang 2014 (06-07)

108

Terras. Jaargang 2014 (06-07)

109

Terras. Jaargang 2014 (06-07)

110

Terras. Jaargang 2014 (06-07)

111

Terras. Jaargang 2014 (06-07)

112

Erik Lindner
Poppen bespelen in een rivier
Een van de meest intrigerende personen die ik op reis tegen ben gekomen, is Robin
R. Het zou aanlokkelijk zijn een ander karakter als onderwerp te nemen, zoals de
Albanees die toen hij voor het eerst zijn hermetisch gesloten land uit mocht naar
Rome ging, en aan een taxichauffeur over ieder monument waar ze langs reden
vertelde wanneer het gebouwd was en door wie, net zolang tot de chauffeur de meter
uitzette. Het zou aantrekkelijk zijn een van de kleurrijke dichters te noemen die je
zoal op festivals tegenkomt, zoals de dichter R., een kruising van een Argentijnse
en een Roemeen die zich in Barcelona uit liefde van een dak heeft laten vallen om
door zijn vriend, een Catalaan, gezien te worden. Afdakjes braken zijn val, planten,
waslijnen en wasgoed, en daarom leeft hij nog en toen zijn maar niet uit de kast
komende minnaar hem op kwam zoeken in het ziekenhuis, mopperde die alleen maar
dat de Castiliaanse huisbaas de schade nog niet had gerepareerd. R. heeft zoveel
breuken en kneuzingen als een mens maar kan hebben, en nog hinkt hij even elegant
van festival naar festival. Een prachtige figuur, een van de meest innemende mensen
die er bestaan. Het zou een idee zijn S. te noemen, vernoemd naar een andere
Scandinavische hoofdstad dan waar hij zelf woont, die een merkwaardige tic heeft:
hij kan niet ophouden met versieren. Op een beurs in het ijselijk kouwelijke Quebec
Ville wist hij zowat ieder meisje van de boekenstand los te weken en achter hem aan
te laten lopen, naar zijn voordracht, naar de bar, naar het restaurant en de dancing,
naar zijn hotelkamer, als een rattenvanger van Hamelen, om vervolgens zelf buiten
op een bankje uiterst melancholisch Dylan op zijn mondharmonica te spelen. Maar
ergens is dat vals spelen, die dichterskarakters als voorbeeld te stellen. Het prettige
van geen jonge dichter meer zijn die nerveus is voor zo'n festival en ook geen grote
bard die de hele tijd door de organisatie op sleeptouw wordt genomen, is dat er tijd
is voor vriendschap, gesprekken, samen de heuvels intrekken, grappen maken, drinken,
de stad verkennen. En zo leer je mensen in andere landen kennen die je je hele leven
al meent te kennen en ook nooit meer uit het oog denkt te zullen verliezen, met wie
je even verder correspondeert, tot het verwatert.
R. is een ander geval. R. is een Nederlander, een Nederlander in den vreemde. De
fascinatie die ik met R. heb, is mogelijk de fascinatie voor de vraag wat er gebeurt
als je op reis gaat en nooit meer terugkomt. Verander je, fysiek en wat je taal betreft,
beïnvloedt het je karakter? De eerste twee keer dat ik R. zag, leek hij een beetje op
een
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detective in een stripboek, zo herinner ik me hem althans, regenjas, slappe vilthoed,
in de mondhoek een stompje van een sigaar. Eenmaal aten we wat bij een stalletje
op een markt in Taipei, hij wist precies aan te wijzen wie bij de andere tafeltjes van
de Chinese maffia was. Hij sprak voornamelijk met mijn vriendin, wat me des te
meer kans gaf hem te observeren. Bij een officieel diner gaf R. mijn vriendin en mij
aan de lopende band betelnoten. Die zijn niet schadelijk, wel licht verslavend. Als
je op de noot kauwt en het sap eruit komt, krijg je even een explosie in je voorhoofd
en denk je heel helder waar te nemen. Taxichauffeurs kauwen er altijd op in Taiwan.
Ze houden de deur open om de noot uit te spugen. Na een minuutje kauwen is de
noot uitgewerkt en wil je een nieuwe.
R. verliet Nederland aanvankelijk voor China. Hij behoorde tot het groepje
sinologen in Leiden dat hetzij voor de literatuur uit Taiwan koos, hetzij voor die uit
Mainland China. China was niet altijd even gastvrij jegens blanken. Op een gegeven
moment woonde R. in Xiamen in een benedenwoning onder een fabriek voor
wegwerpaanstekers. Over de fabriek was bekend dat die van tijd tot tijd ontplofte.
Omdat R. niet werd vertrouwd, werd voor hem een avondklok ingesteld: als het
donker werd, moest hij onder de fabriek binnen blijven. Later belandde hij op een
eiland in de Zuid-Chinese zee. R. is niet veel ouder dan ik, hij is van de generatie
van de krakers. Er stond een oud en bouwvallig consulaat, waarin hij zijn slaapzakje
uitrolde. De Chinezen vonden dat heel gewoon: het was een Nederlands consulaat
geweest en hij was Nederlander, dus het gebouw was van hem.
Ik leerde - voor zover het mogelijk is R. te kennen - hem kennen tijdens mijn eerste
reis naar Taiwan. Taiwan heeft als bekend geen ambassade maar een NTIO, een
Netherlands Trade and Investment Office. Terwijl Nederland meer handel met Taiwan
heeft dan met China en Japan bij elkaar, worden de zaken door niet meer dan drie
mensen waargenomen. Dat benadrukte de chef van het NTIO, een vriendelijke man,
Siebe genaamd. Het werk van een cultureel attaché in China bestond naar zijn zeggen
uit niet meer dan een buslading medewerkers van de Rabobank bij een cabaret in
Shanghai afleveren. Taipei was het moeilijkere en verfijndere werk. Het land was
volgens Siebe in de jaren zeventig groot geworden dankzij Nederland, met name
door Philips. Er liep tegenwoordig een Nederlandse zakenman in de stad rond die
voor elkaar kreeg wat geen Westers land uit angst voor het machtige China aandurfde:
een stedenband. Haast iedere stad heeft wel een stedenband, maar geen Westerse
steden met Taipei. Dat was niet R., die man heette Aerts. Hij was echtgenoot van de
wethouder van cultuur van Den Haag. Dezelfde vrouw die bij de uitreiking van de
Campertprijzen altijd haar eigen gedichten begon voor te lezen. Cultuur stond
bovenaan bij het zakendoen met Taiwan, zoveel was duidelijk.
De ontvangst van het NTO was in een lounge, vervolgens in een restaurant. Om
de Nederlandse gasten niet te veel te vervelen met zakelijke verhalen, was een andere
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figuur uitgenodigd uit het culturele leven van Taipei, en dat was R. De Nederlander
had het gepresteerd om artistiek directeur te worden van een museum, een functie
die gewoonlijk louter aan Chinezen werd gegeven. R. verstond met andere woorden
de kunst om zo ongeveer zo ver als denkbaar te integreren in een andere cultuur. Als
Nederlander in een Chinese cultuur. R. schreef en regisseerde een aantal moderne
en traditionele Taiwanese theaterstukken en was cultureel adviseur van de stad Taipei.
Een stuk in Taiwan speel je niet met mensen, maar met objecten: poppen. Er kan
achter iedere pop een mens staan, meerdere zelfs, als er maar een pop in het spel is.
Ik heb een uitvoering van een gedicht bijgewoond in de hal van het stadhuis van
Taipei van de verenigde Indonesian Migrant Workers. Voor de uitvoering van het
gedicht waren vijftig mensen nodig en een groot aantal Wajangpoppen. Bij een
bepaald woord viel iedereen op de grond, wat een hels kabaal maakte. Bij het volgende
woord stond iedereen weer op. In het stadhuis van Taipei kreeg het publiek glazen
water toegereikt door de zwakzinnigen die er in het cafetaria werkten. Ze konden
het niet laten de mensen te betasten alsof het ook poppen waren, met hun handen
over hun gezicht te gaan. Zeker als ze een andere huidskleur hadden.
De beroemdste pop uit China heeft een wit gezicht. Het gezicht is hard, van steen
of van hout. Hij heeft een grijze mantel, waar je je hand onder kan houden, en twee
handen die je met stokjes bespeelt. De glimlach op zijn gezicht is beangstigend, hij
kijkt vilein of lacht krankzinnig. Het is een icoon van de Chinese cultuur. Een
poppenspeler in Taipei vertelde dat men het in China belangrijk vindt dat er meer
exemplaren van deze pop worden verkocht dan Barbiepoppen in de Verenigde Staten.
Er bestaan ook Taiwanese poppen, de budaixi met houten handen, voeten en
gezichten, en die lijken wel een kruising tussen Chinese poppen en barbies. Pas jaren
later leerde ik dat ieder Aziatisch land een eigen pop heeft en ook een eigen
poppenspel.
De stedenband tussen Taipei en Den Haag duurde niet lang, niet langer in ieder
geval dan de ambtsperiode van de betreffende Haagse wethouder. In het Haagse
stadhuis liet de Taiwanese kunstenaar Michael Lin een gigantische tulpenvloer
aanleggen, zodat het spierwitte gebouw voor een paar weken een paarsroze gloed
kreeg. Ik wilde terug naar Taiwan, zes jaar na mijn eerste bezoek. Taipei is een lelijke
stad, met veel te veel verkeer en rommelige architectuur. Maar het is ook een
fascinerende stad waar alles dwars door elkaar gebeurt en van alles op straat wordt
gemaakt en verhandeld. Ik miste de nachtmarkten van Taipei.
R. dreef inmiddels het Lin Liu-Hsin Puppet Theatre Museum in het enige oude
stukje van de stad. Ik las in een interview met hem dat Taiwanezen nauwelijks naar
het museum gaan, behalve misschien naar het grote museum buiten de stad waar de
artefacten die de soldaten van Chiang Kai-Shek uit het Mainland hadden meegevoerd
tentoongesteld lagen. In R.'s museum werden de objecten ook gemaakt of nagemaakt:
poppenhoofden werden er uit hout gesneden. Ik herkende hem nauwelijks terug aan
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de werktafel met zes Chinezen en een Frans meisje. De flamboyante privédetective
was veranderd in een man in pak. Hij liep met ons door de kamers en het theater in
het museum. In iedere kamer bewaarde hij een ander poppenspel, iedere kamer was
ingericht naar het land waar de pop vandaan kwam. Poppen van gezelschappen die
niet meer speelden, vonden moeizaam hun weg naar het museum. Als een antropoloog
kamde R. Azië uit op zoek naar gebruikte poppen. Hij toonde het schaduwspel van
de Khmer uit de Cambodjaanse historische stad Angkor. Poppen uit Japan, uit Korea.
Langzaam beklommen we het gebouw. Op het dak, the roof garden, stond een
groot bassin. Aan lange spanen waren immens grote houten poppen bevestigd. Ze
hadden vreemde rechte armen, zoals Playmobil-poppetjes. Deze poppen werden in
de jaren vijftig in Vietnam bespeeld, door sterke mannen, samurai, die in een snel
stromende rivier stonden en de houten gevaartes met de spanen boven hun hoofd
bewogen. En daar stond R., met zijn broekspijpen van zijn pak in het bassin, de
spelers na te doen. Naast het dak lag de Green Grass Alley met de stalletjes met
Chinese kruiden, gedroogde zeepaardjes, maanachtige vormen. En verderop liep de
Tamshui River, met het verkeer over de hoge bruggen.
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Frans Budé
Pleisterwerk
Pleegzuster Bloedwijn
Zo'n dag dat men zich een verdwaalde voelt, zachtjes en
beschaamd wegtreurt in verkeerde kleren. Alleen
het mompelen van eigen ingewanden, versnelde
hartslag, lawaaierige darmen. Vastgeketend tussen slappe
kussens in een leunstoel, eeuwig uitzicht op schotsgeruite
pantoffels. Waar blijft dat snuifje voorjaar, 's ochtends ooit
aanminnig kruipend onder wit opbollende lakens?
Zwijgend snakken naar overvloed, verlossing. Onverwacht
dient Pleegzuster Bloedwijn zich aan, zoete geliefde brengt
calciumglycerofaten, geurende ginseng, geconcentreerde
ammoniumcitraten. IJzer in de drank wordt steun en toeverlaat.
Schenk in, schud je kwalen af, vandaag word je verjongd.
Zo treedt men uit het beklemmende duister een nieuwe ruimte
binnen, onwennig nog, maar opgeschoond voor de nieuwe dag.
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Babyweegschaal
Hoe teer de pasgeborene, de glimmende, lauwe huid,
knuistjes die zich openen en weer sluiten. Het kind,
nog zwevend onder de aandacht van de ouders, heeft
een huis gekregen, een kant en klare kamer, gevuld met
schelle klaagzang, dan weer zoet geprevel, schuimbelletjes
op de lippen. Wat houdt jou bezig, kleine astronaut, op welke
planeet ben je geland? Je blik fladdert door de nieuwe ruimte,
hecht zich aan wie jou aait en draagt op weg naar de commode.
Een witte weegschaal staat voor je klaar, een strak model
met schuifgewichten. Even niet trappelen, eerst je gewicht
in ponden begrenzen, dag en uur noteren, streepjes trekken,
de tijd wegen, begin van een levenslijn, alles wat beweegt.
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Pleister
Op welke plek het op je verwonde lichaam kleeft,
op kaak of kinderknie, linkerdij of elleboog, straks
loop je weer onbezwaard op mens en wereld aan.
Vraagtekens in andermans ogen ruilen voor begrip.
Wondje dicht, bloed geronnen. Achter gesloten deuren
wordt de pijn bewaard, een splinter van het glas, de kerf
door het verroeste mes. O wreedheid die voorafgaat
aan genezing, naklopt in langzaam helen. De duivel
die erom grijnst, kijkt gniffelend over je schouder mee.
Boven schrammen en schilfers slaat hij briesend de ogen neer.
Hansaplast, zo voelt het, troostende engel op een huid geland.
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Antirimpelcrème
Sinds wanneer draag jij dit voorjaar een spiegeltje
in je tas, vanwaar die brandende blik in elk raam
dat je passeert, hoeveel rimpels zie je dagelijks
als een kwelling? Doe iets aan plooitjes die de huid
doorwoelen, ze spelen in op het gelijk van anderen.
Laat je opnieuw betoveren, herinner je het strakke lijf
van toen, je jonge teint. Wandel in rust en zelfvertrouwen
aan anderen voorbij. Aan je stralende lach zullen ze je
herkennen. Sluit je ogen, wees verschijning, bewaar je geheim.
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Nattermann Bronchium siroop
Koude dagen in januari verdwijnen in het duister
van de nacht, drommen samen voor de ramen.
Uur na uur schuiven ze een lege ruimte in, wervelen
zoekend rond. Men herinnert zich die avond
een niesbui onder een open raam, droge prikkelhoest,
vastzittend slijm, ruw vanuit de luchtpijp aangevoerd.
En weet een siroop met maatbeker in afwachting
op het aanrecht staan. Glucose, wortels, kruiden, olie,
menthol pakken kordaat bacteriën aan, verzachten
het afzien bij beestenweer, het diepe zuchten, rochelen,
in de armen van de dood. Driemaal daags een eetlepel
en de nieuwe dag zal schitteren. Met elke lik siroop
groeit genezing aan, Nattermann houdt de wacht.
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Mottenballen
Botsende, grijsbruine motten, breedvleugelig,
wervelen rond, zwerven door het duister, hobbelend,
zwalkend door donkere kamers op zoek naar enigerlei
aanwezigheid: een wollen trui, jas, sjaal, een lievelingsjurk
die naar seringen ruikt. Dan het dichtklappen van vleugels,
men wil op scherp staan, neerstrijken achter spleten
in een kast waar winterkleren doen alsof ze niet bestaan.
Maanden later een bijtende geur van kamfer vult de kamer.
En zie, het wonder: de kleren van zoom tot kraag bewaard.
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Dropstaaf
Zwarte tong, donkere tanden. Smaak van gom
en zoethoutplant, struikelend over salmiak alom.
Warm wordt het, draaikolk van warrelende dampen,
aangename schok die ziek maakt en gelukkig.
Niet een vloed van tranen vloeit maar een stroom
dropschuim, werkzaam als een kracht die bezig is
zich te ontraadselen, rondwervelt op de tong, afdaalt
in de keelgang. En geeft het woord terug aan harde kerels,
zojuist nog zonder stem, peuken schietend een koude
nachtwind in, de felle, de bijtende die snoerde ieders mond.
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Friedrich Achleitner
Vier teksten
Vertaling: Erik de Smedt
spiegelingen
in het art'otel in dresden werd de wiskundige paradox van de viervoudige oneindigheid
opgelost: in de kunstzinnig gedecoreerde halfronde badkamers met spiegelwanden
staat als wastafel telkens een omgekeerde kegelstomp waar wie zich wast drie keer
wordt weerspiegeld. je bent dus bij het ochtendtoilet al met zijn vieren, om zo te
zeggen vier keer aan jezelf overgeleverd, wat alleen een sadist of een dubbele narcist
in het kwadraat zou kunnen bedenken. ook de viervoudige oneindigheid ontstaat
door spiegeling, een oud trucje waar architecten nog steeds genoegen in scheppen.
de eenmansgroep met vieren weerspiegelt zichzelf dus oneindig en omdat de groep
van vier al een spiegeleffect is, kun je terecht spreken van een viervoudige
oneindigheid. het hoeft geen betoog dat de overige prestaties van de badkamer maar
povertjes zijn: de handdoeken kun je niet fatsoenlijk ophangen, de scheerspiegel
heeft geen geschikt licht, de zeephouder is weggestopt alsof het om een brandblusser
ging en in de douche glijd je uit.
dezelfde vormgever heeft ook in de met spiegels beklede toiletruimten van het
hotelrestaurant een plasboom voor vier mannen bedacht. deze keer ben je niet alleen
met zijn vieren maar met zijn vieren alleen. je staat met het gezicht naar elkaar toe,
gescheiden door kleine tot de navel reikende vleugeltjes van opaak glas en plast tegen
een gemeenschappelijk centrum. de explosie in de oneindigheid in de badkamer is
nu een soort collectieve implosie geworden, de vermenigvuldiging van de
eenzaamheid een daad van collectieve gezelligheid.
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mededeling
geachte hotelgast. ons personeel probeert u het vervelende en zenuwslopende druppen
van diverse waterkranen te besparen. in de plaats daarvan hebben we het zachte
geknetter van lampen en andere elektrische toestellen bedacht dat, dankzij onze
sounddesigner, het druppen van waterkranen dicht benadert. zo hoeft u in ons huis
de vertrouwde geluiden niet te missen en mag u er toch verzekerd van zijn dat u voor
het slapen niet nog een keer hoeft op te staan om naar de badkamer te lopen.
(uit einschlafgeschichten, 2003)

rugzak
de rugzak, zei de gecultiveerde verkoper, is niet alleen een perfect functionele
draagtas, die de last gelijkmatig over beide schouders verdeelt, maar hij is - zijn ogen
begonnen te schitteren - in de hedendaagse moderne, zeg maar grootstedelijke
samenleving het contactmiddel bij uitstek. u kunt er - laten we veronderstellen dat
u metrolijn u3 neemt - elke willekeurige mens mee in het gezicht slaan zonder dat u
het merkt, zonder dat u ergens ernstig aan begint, u kunt om het even welk contact
opnemen zonder erop in te gaan, echt, u heeft een communicatief eenrichtingstoestel
eerste klasse. mocht u toevallig een andere rugzakdrager in de u3 tegenkomen, is dat
op zich om het even, tenzij die u nors met de gespen en knopen, met de riemen en
klittenbanden in het gezicht slaat. ook dit contact kan, tenminste als u niet echt
gewond wordt, voor u vrijblijvend zijn, want u weet niet of u niet tegelijkertijd een
ander een bolwassing geeft. kijk, u kunt in een metrowagon hele kettingreacties
veroorzaken, gesteld dat er genoeg rugzakdragers meerijden. wist u overigens, geachte
klant - het was een wener - dat de rugzak aardig op weg is het cultvoorwerp van onze
autistische samenleving te worden? er bestaan verenigingen die geregeld en volgens
zorgvuldig uitgedokterde en goed bevonden regels harde rugzakaanvallen oefenen
zonder zichzelf in gevaar te brengen. dat is natuurlijk de voorwaarde en maakt de
vereniging in gezondheidspolitiek opzicht zo interessant. ik geef u een goede raad:
koop deze rugzak, hij staat u goed, de aanval is de beste verdediging, u heeft ook de
juiste lengte en figuur om iedereen eens stevig in de baard te vliegen, sorry, iedere
vrouw 's flink de schmink te smeren. u wilt er nog een keer over nadenken? doet u
gerust. ik voorspel u dat u terugkeert.
(uit wiener linien, 2004)

Terras. Jaargang 2014 (06-07)

126

zingende zaag
bij de woorden zingende zaag kreeg hij vochtige, stralende ogen. niet dat hij
onmuzikaal was en de zeemzoete, jammerende toon hem had bevallen. nee, het feit
dat je uit een opgespannen stuk getand ijzer moeiteloos klanken kon voortbrengen dat was het wat hem verbaasde. dat een stuk gereedschap dat bij gewoon gebruik
enkel kon krijsen, schrapen en scheiden, zodra het in rusttoestand en onder spanning
was gebracht, door het te strelen een andere sfeer van het bestaan kon binnendringen
- daarvan kreeg hij de tranen in de ogen. hij was timmerman.
(uit und oder oder und, 2006)
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Erik Lindner
Over Éric Suchère
‘Painstakingly’ noemde Jerome Rothenberg het, een serie precieze en nauwgezette
omschrijvingen van wat er op ieder plaatje in elk stripboek van Kuifje nu eigenlijk
precies gebeurt. Het ging daarbij niet om de tekst maar het beeld, de zweetdruppels
op het voorhoofd van de jonge reporter, de emoticon-achtige grimas van Bobbie, de
achtergrond. De auteur leverde een transcriptie van beeld naar tekst en noemde die
Mystérieuse. Volgens Rothenberg leverde die auteur, de Franse dichter, kunstcriticus
en kunsthistoricus Éric Suchère, hiermee een belangrijke bijdrage aan pop-art.
Éric Suchère, geboren in 1967 in een van de banlieues rond Parijs, publiceerde
acht bundels. Gedichten zegt de een, conceptueel kort proza de ander. Hij vertaalde
de integrale poëzie van Jack Spicer en Michael Palmer in het Frans, met de Italiaan
Andrea Raos vertaalde hij Giuliano Mesa en samen met mij de eerste twee bundels
van Hans Faverey. Suchère is werkzaam als professeur de culture générale aan een
kunstacademie - en daarin is hij beslist niet de enige Franse dichter - in zijn geval
aan die van Saint-Étienne. Hij schreef monografieën over het werk van beeldend
kunstenaars als Marian Breedveld, Raoul de Keyser en Luc Tuymans en werkte voor
onder meer Art Presse. Net als Jean-Michel Espitallier en Véronique Pittolo is Éric
Suchère beïnvloed door het werk van Francis Ponge. Een van zijn bundels is getiteld
Le souvenir de Ponge. Op de 25e van de maand verstuurt hij dertig ansichtkaarten
met op de ene kant een beeld en op de andere een korte tekst, hij wil daar mee
doorgaan tot hij 60 wordt en 365 kaarten gemaakt heeft. De teksten en beelden zijn
terug te vinden op de website... un autre mois... en worden eens in de vijf jaar
gebundeld.
Wie het werk voor het eerst bekijkt valt de beschrijving op waaruit het is
opgebouwd en de afgebroken syntaxis. Suchère schrijft bijvoorbeeld geregeld ‘een
schaduw op’ of ‘afwijkingen van’, een zinsdeel dat eindigt op een voorzetsel dat
geen vervolg krijgt. De extremiteit van zijn stijl komt voort uit een microscopische
blik die zich door de dingen heen lijkt te boren, die materie en damp analyseert en
die composities fragmenteert. De dingen blijven geen voorwerpen met een buitenkant
in de röntgenmethode van de schrijver Suchère, ze worden in het tableau, de situatie,
getrokken. Naar eigen zeggen probeert hij aan te tonen dat ogenschijnlijk onopvallende
dingen wel degelijk betekenis hebben. Terwijl hij een accurate visuele weergave wil
maken, wordt hij gehinderd door taal, door het ritme en het geluid ervan. Het lijkt
alsof Éric Suchère de dingen afbreekt om ze van binnenuit te kunnen beschrijven.
Het gaat hem
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erom niet minder dan de complexiteit van de wereld te duiden, niet die van de taal
maar die van de dingen.
Voor Insensiblement (‘Niets minder merkbaar’), dat hij schreef voor de choreografe
Myriam Gourfink, ging hij uit van passages van Paul Valéry. De passages van de
tekst staan gespiegeld, de eerste aan de laatste, de tweede aan de 31ste, enzovoorts,
en bestaan zo eigenlijk uit zestien tweeledige teksten. Natuurlijke elementen als
regen, rook en lichtverschijnselen worden evenals kunstmatige landschappen
opgeroepen door de teksten. De zinnen lijken op typisch Suchèriaanse wijze over
elkaar heen te schuiven en daardoor door elkaar te lopen. De elementen in de tekst
worden ruimtelijk, ze krijgen commentaar, ze vormen patronen die met die van de
danseres samenvallen of er juist van afwijken. De lezer verplaatst zich over het
podium.
Éric Suchère staat als dichter op zichzelf, hij is een absolute eenling. Tegelijk toont
zijn werk de ontwikkeling van de hedendaagse Franse poëzie. Minder bekend - en
toch niet helemaal onverwacht als je zijn werk leest - is dat hij begonnen is als
klankdichter. Zijn eerste werken Explosante (1998) en Dong (1998) verschenen als
CD.
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Éric Suchère
Niets minder merkbaar
Vertaling: Kim Andringa
1. Een draaiing of wat uitstralende schittering, cirkelvormige banen, een zachte
val die voor rookpluimen zorgt, loodrechte stromen, vlakke breuklijnen, dalingen,
hier beweging, daar stilstand in wat nog troebel oplost, met differentiële
snelheden in de vorm van wolken, stoom, rimpelloze plassen - een en al
transparant oppervlak.
2. Fysische elementen, constant evenwicht tussen X en Y, onderzoek van gedrag,
structuren, elasticiteit van de lichamen, van de bewegingen en lichte
gewaarwordingen, hun herinnering, een schaduw op, een val die zijn plaats
bepaalt, zich licht maakt, polariseert en verluchtigt, een stippellijn wordt, schets
van een, aanvoelend als poeder.
3. Het bewegingloze en het bewegende of het bewegende en zijn stationaire materie,
lint met uitwaaierende, zich verknopende draden, produceren verspreide vlakken
met draaikolken, in een vloeiende verandering, een stroom van opeenvolgende
figuren, zo plat en zo onwerkelijk als maar kan, vormen stamelend en voor altijd
stilvallend.
4. Zuiver mengsel van overwegingen en beelden in een vertroebelde, verwassen
blik, een oneindige grensverlegging, een schok van dode dingen, een opstand
van het onbeweeglijke, geritsel van secundaire systemen, tot ver zichtbare
netvormige golven die zich onophoudelijk samentrekken en weer vervloeien.
5. Variabelen: dampen als vaste stoffen in de bewegingloze lucht waarin alles
vorm krijgt in een vlakke, homogene kleurstelling, waar niets zich minder
merkbaar ontwikkelt, waar korrelige delen plaatselijke activiteit vertonen, waar
het geheel zich voortdurend herschikt in een gewemel van oppervlakken.
6. Het doordringen, het dichtknijpen dat langzaam verwijd moet worden, zonder
verkramping, in de blik op, inademen, wachten, gesimuleerde slaap, elementaire,
eentonige, langdurige geluiden, in het verlengde, de afwisseling, de eenwording,
de transparantie en de wijziging van gezichtspunten.
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7. Een voorwerp, een hand, een glas, een foto, een idee dat je terugvindt in de
herinnering aan vermoeidheid, moeten worden gedacht ondanks het onbegrip,
de verbloeming of de mogelijke toepassingen van een ding van niets, van zijn
fabricatie, in de voortbrenging en dezelfde droom als.
8. Een machine produceert zuchten, een snelle hartslag, in haastige bewegingen,
slingering om een punt van evenwicht, een eerste idee van alle mogelijkheden,
onbedwingbare abrupte veranderingen, in de overheersing van - naaktheid van
de instincten.
9. De exacte tact voelen van de druppels die vallen, breken, ontleed worden, de
kloppingen, als indicatie van de inwendige verschillen, her en der, hier of daar,
op het moment van de klap veranderd in wit en de massale wanordelijke
beweging die ook weer dadelijk log wegtrekt.
10. En gedachten, formules voor in het donker stilgevallen bewegingen,
afschermende golven, kolkende vloeistoffen, blokken, composities, gegevens,
zich ontwikkelende schetsen, worden beetje bij beetje volmaakter, illustreren
zichzelf met voorbeelden en bepalen ten slotte hun identiteit.
11. Een trillende uitschieter van korte golfjes, heel intens, regelmatig, een plaatselijk
incident, vervolgens herstelt zich de eenvormigheid, de compositie verandert
door het groeiende aantal details en de wijzigingen in kleurstelling of waarde verticaal georiënteerd.
12. Een interval, oneindige of eindige periode die afloopt, afstand neemt, inkeert,
zoals de gedachte in gevoel vervalt, slechts voor heel korte tijd opnieuw alom
aanwezig wordt, in alle dingen behalve haarzelf, in wat dan ook.
13. Ontelbare, zwakke schijnsels en geluiden, onderbreking van, bleke
veranderingen, opwekken van de omloop van vloeistoffen, elektrische
vonkenregens, ideeën die onder het lopen opkomen.
14. De eentonige transformatie in massiviteit, volkomenheid, in het slotgeruis van
de ineenstorting, een geheel van lucht doordrenkte trilling in de vrij lichte
beweging.
15. Verplaatsingen waarin alle waarden anders worden: licht, lucht, geuren, de
zwaartekracht, architectuur, natuurrampstellingen.
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16. De verzamelingen, rook, spreiding, vluchtige systemen, onderbrekingen,
onbetekenende stiltes, te subtiel, te kwetsbaar, die erdoor glippen ondanks dat.
17. Verzamelingen, afwijkingen van, tijdelijke systemen, geluidloze al te broze
onderbrekingen, zelfs al: doorgang.
18. Reis waarbij alle waarden veranderen: licht, lucht, geuren, zwaartekracht,
architectuur, natuurrampstellingen.
19. De massiviteit van eentonige transformatie, in de volkomenheid, het geruis van
de ineenstorting, de trillende lucht doordrenkt van een vrij geringe verstoring.
20. Ontelbare, dempen van de lichten, zwakke geluiden, onderbreking, fletse
veranderingen, opwekking van de omloop van vloeistoffen, opborrelende ideeën,
toekomstige vonken onder het lopen.
21. Een eindig of oneindig interval dat afloopt, zich terugtrekt, terugkeert, zoals de
gedachte in gevoel vervalt, voor heel korte tijd niet opnieuw de aanwezigheid
krijgt, van alle dingen buiten haarzelf tot iets anders.
22. Een zeer intens trillende uitschieter, regelmatig, een eenvormig plaatselijk
incident waarvan de compositie verandert door het groeiende aantal details en
de wijzigingen in kleurstelling of waarde - in verticale richting.
23. Gedachten, bij vlagen stilgevallen formules, woelige vloeistoffen, blokken...
vormen beetje bij beetje een gegeven ontleend aan zijn ontwikkeling, zijn
vervolmaking, dat als voorbeeld dient en ten slotte zichzelf een identiteit verleent.
24. De precieze tact opvangen van de vallende druppels, gebroken, stuk, kloppingen
die een indicatie zijn van inwendige verschillen, hier en daar, hier of daar, op
het moment van de klap, onduidelijke bewegingen, in de dadelijk opgevangen
inslag.
25. Een machine die zuchten produceert, in haastige beweging voortgebrachte
ritmes, slingering van het evenwicht... geven een eerste indruk van alle mogelijke
abrupte veranderingen, overwegend onbedwingbaar - is enkel naakt instinct.

Terras. Jaargang 2014 (06-07)

133
26. Een voorwerp, een gezicht, een foto, een idee dat je terugvindt in het geheugen
van, en daaraan denken, ondanks de misverstanden, de mogelijke verhulling of
de onbeduidende toepassingen van dat iets, in de fabricatie, de productie en
zelfs dromen dat.
27. Doordringen, dichtknijpen dat langzaam ontvouwen moet worden, zonder
spanning, rekening houdend met het inademen, het wachten, in de gesimuleerde
elementaire geluiden, eentonig, lineair, één gemaakt, in de wisselende
transparantie en gezichtspunten.
28. Variabelen als sterke walmen in de bewegingloze lucht waarin alles wordt
gevormd in een vlakke, homogene kleurstelling, waar niets zich minder merkbaar
ontwikkelt dan wanneer de korrelige delen plaatselijke activiteit vertonen, waar
het geheel zich voortdurend herschikt in een wemelend oppervlak.
29. Zuivere overwegingen en mengsel van beelden in een vertroebelde blik, een
oneindige grensverlegging, de schok van dode dingen, een opstand van het
onbeweeglijke, een geritsel van secundaire systemen, van ver geziene netvormige
golven die zich onophoudelijk samentrekken en weer verlopen.
30. Stationair lint en bewegende materie waarvan de draden verspringende lagen
vormen, heel vloeibare wervelingen, opeenvolgende echt platte vormen
uitstromend in stamelende vormen die voor altijd stilvallen.
31. Natuurkundig: het constante evenwicht tussen X en Y, methodes, structuren,
de elasticiteit van de lichamen en lichte gewaarwordingen, de herinnering aan
een schaduw op, een val die zich, gepolariseerd en verluchtigd, verplaatst, een
stippellijn wordt, schets, aanvoelend als poeder.
32. Draaiingen, invloed van cirkelvormige bewegingen, zacht vallen dat rookpluimen
veroorzaakt, loodrechte stromen, dalingen, hier en daar beweging, op te lossen,
nog vertroebeld door gekartelde wolken, stoom, rimpelloze waterplassen - de
transparantie van hun oppervlak.
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Mischa Andriessen
Duizelingwekkend alledaagse dingen
Over Matthew Dickman
Bernlef stelde terecht dat veel Amerikaanse poëzie lijdt aan wat hij de ‘ziekte van
Whitman’ noemde; het gaat maar door, er komt geen einde aan. De jonge Amerikaanse
dichter Matthew Dickman lijdt niet aan die ziekte of hooguit in een milde vorm.
Toch is Walt Whitman de eerste aan wie je denkt, wanneer je zijn gedichten leest.
Die innemende gretigheid; de wereld te groot om in poëzie te vangen? Dat zullen
we nog wel eens zien.
Het was, meen ik, Oscar Wilde die zei dat de wereld gemaakt was om in een boek
terecht te komen. Dickman breekt ogenschijnlijk lukraak scherven uit de alledag en
lijmt ze aan elkaar tot een wereld. Je kunt het zo gek niet bedenken en het komt in
zijn poëzie terecht. De dichter Tony Hoagland schreef in diens inleiding bij Dickmans
debuutbundel All-American Poem dat Dickmans gedichten de lenigheid hebben van
een Amerikaanse spaniël op het strand - ‘jagend op de frisbee, een gat naar China
gravend, je mobiel begravend.’ Hoagland vergelijkt Dickman overigens met de
dichter Kenneth Koch.
Dickman doet als dichter denken aan een jonge plunderaar die met armen vol de
supermarkt uitrent. Op het eerste gezicht lijkt er ook een jonge beeldenstormer in
hem verborgen te zitten - de zogeheten hoge kunst wordt door Dickman vaak
lachwekkend gespiegeld aan het banale - maar de eerste indruk blijkt ook hier
onbetrouwbaar. Dickman verzet zich tegen kunst die zich van het gewone verwijdert,
niet tegen kunst die naar het grootse streeft. De poëzie is niet anti-intellectualistisch,
maar keert zich tegen gedichten die alleen op intellect stoelen. Dat is een kant van
het verhaal, vervang intellect door emotie, en deze uitspraak over Dickman is nog
steeds waar. Ter illustratie dit fragment uit het gedicht ‘Byron Loves Me’:
Mijn dode professor Engels zit aan de voet
van mijn bed, huilt.
Wat is er aan de hand? vraag ik.
Matthew, zegt hij, ik zal Byron nooit begrijpen.
Mijn vrouw is getrouwd met een andere man, mijn dochter verliefd
op popsongs over seks
en geld, terwijl Byron niets te bieden heeft
dan Zure en Oranje. Ik weet niet of hij liefde voelt
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voor mij of niet. Mijn professor haalt de schouders op
zoals alle dode mannen
hun schouders ophalen, staat op en loopt weg
uit mijn kamer, zoals alle mannen, dood of levend, langzaam

Het fragment laat duidelijk zien hoe literatuur (om over literatuurwetenschap maar
te zwijgen) machteloos tegenover het maar doordrammende dagelijkse leven kan
staan. Dickmans remedie is net zo ‘all-american’ als zijn poëzie: if you can't beat
them, join them. Dickman laat zijn gedichten in het leven infiltreren en sleept zo de
meest doodgewone dingen zijn poëzie binnen, waar ze ineens betekenis krijgen, al
was het maar als contragewicht. Raymond Carver schreef het al in zijn onvolprezen
essay ‘On Writing’: ‘Het is mogelijk om in een gedicht of een kort verhaal over
alledaagse dingen en voorwerpen te schrijven in een alledaagse, maar precieze taal,
en die dingen - een stoel, een gordijn, een vork, een steen, de oorbel van een vrouw
- te begiftigen met een immense, zelfs verbazingwekkende kracht.’
Dat is wat bij Dickman ook gebeurt. Zijn gedichten beginnen vaak alledaags.
Iemand gaat naar buiten. Iemand ligt in bed. Iemand loopt wat rond. En dan komt
het wonderbaarlijke - een voorwerp zet alles in beweging en er ontstaan
duizelingwekkende gedichten, te vergelijken met de sensatie dat je in bed ligt en
toch denkt te vallen - je wordt naar beneden gezogen, maar niet naar een bodem,
steeds verder naar beneden en dan plotseling weer omhoog, naar precies dezelfde
plek waar je al stond of lag. En is het wel vallen? Volgens sommige Indianenstammen
viel een ruiter niet van zijn paard, maar werd hij door de stenen geroepen.
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Matthew Dickman
Gedichten
Vertaling: Mischa Andriessen
Broek
Als je door de sneeuw loopt
lijken alle auto's op vliegende schotels. Planeten worden
weer sterren. Geliefden liggen op Mars
lepeltje lepeltje in bed, hun zachte, groene
hoofden op iets als een kussen van kosmisch stof. Dingen
voelen gevaarlijk zonder jou en ver weg.
Ruimtestof zweeft boven
de evenementhorizon, lichamen vallen uit ramen
op aarde. Gister
stopte ik met roken dus alles wordt nu echt-echt sneu
tot mijn lichaam klaar is
zichzelf te straffen voor het zichzelf straffen. Ik heb een broek
waarin ik werk en een die ik nooit heb gedragen. Ik heb een broek
die ik in Austin kocht
toen ik aan niets anders denken kon dan Susan. Susan!
Zij droeg van die leuke katoenen pantalons net als Katherine Hepburn
maar was joods
wat haar zelfs nog mooier maakte een fascist in mij
kijkt naar History Channel en romantiseert tragedie.
Zoals toen mijn broers lichaam door hen werd
weggehaald en ik in het huis een broek van hem opvouwde.
Ik voelde me buitenaards en speciaal
toen ik het ene been over het andere legde
en ze daarna bij de knie vouwde als een priester
die zijn ambtskleed verwijdert en de lange, zijden sjaal kuste
voor hij ze teder op het altaar legt
gebouwd voor een man die niemand ooit heeft gekend, zelfs zijn vader niet, die er niet
was.
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Weird science
Omdat ik je mis heb ik een berg van kleren gemaakt,
naast het bed, van jouw precieze lengte en gewicht. Ik vond je
uit voor een nacht! Ik plaatste de halters
van mijn handen rond de sweater die je taille is en liet ze
daar in slaap vallen. De maan is in de tuin
drijft door de vitrage, wordt een zebra
met lichtende strepen, slapend op de vloer. In mijn veertiende droom
over jou waren we in Parijs. Maar ik ben een eenvoudige geest en ook
wil ik met jou in Parijs zijn! Ik wil baguettes
en petit dejeuners, ik wil de Rue de la Lune en hotellakens.
Franse handboeien en Frans flessenwater. Ik heb
nog een T-shirt aan je toegevoegd
omdat je nu misschien wel hebt gegeten. 's Morgens zal ik
een paar draden vastmaken aan de sokken en boxers
die je hoofd zijn. Ik zal een grote zware schakelaar neerhalen
en zien of je niet opstaat, kreunend, je armen recht
voor je uit, je benen
die beginnen te schoppen, en ik houd je overeind en kus je
waar je mond schrijnt omdat hij nieuw is en alleen maar
een zakdoek was.
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De zomer is voorbij, Jack Spicer!
En Parijs, Frankrijk,
is nog altijd Parijs, Frankrijk,
hoewel we daar nooit samen zijn geweest
maar hadden gekund
als het leven een beetje langer was
en niemand ooit messen uitgevonden had.
Ik steek weer de brug over
en de stad achter mij wordt gered
of wordt verwoest
met een blad aan het eind van een tak
dat ahornstroopbruin wordt.
Het eerste. De zomer is voorbij,
Jack Spicer, en ik
heb mijn kraag opgeslagen tegen de wind
en ziektekostenverzekering, de wolken
en Blauwe Gaaien, tegen de gangbangers
en ontoereikende fondsen. Het wordt kouder.
We schakelen over van witbier op stout, worden
weer onze vaders, onze afgeleefde
ooms, kneuzen onze knokkels
tegen de kroegmuren
en jonge moeders, we dagen op
bij het werk, we zegenen
de belofte van ijs en sneeuw en voetbal in aantocht
net als de Israëlieten deden met het zand,
het goud, en de insecten.
Het regent, Jack Spicer, en ik mis
Matthew Lippman. Hij loopt
door een steeg in Boston,
zijn mooie handen en schouders, zijn vrouw en dochter
thuis. Zijn hart beukend
op zijn lichaam als een zwaargewicht, neus gebroken,
ribben gebroken Ik ben niet klaar!
Kus me, neem je benen en maak een gordel
van sterren om me heen,
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wees mijn winterjas, mijn nuchterheid en bodega.
De oceanen worden blauw
en de oesters worden klaar. Spoedig
kunnen we de tafel bedekken met kranten, met de gezichten
van senatoren en kruiswoordpuzzels,
de oesters,
uitgespreid over de sportpagina,
we kunnen de harde schelpen openen
en de koude
zachte lijven in onze monden laten glijden. We kunnen
witte wijn drinken en een soort Stille Oceaan maken
van de lunch. Ik wil ergens liggen
in de kamer met jouw jeans
over een stoel gekieperd. Ik wil ijs eten
en mijn broer terug krijgen.
De zomer is voorbij, Jack,
en alle serveersters
trekken hun zwarte panty's aan als een begrafenis
van knieën, de barmannen
poetsen het koper, de obers trekken
hun cocaïnelijnen
als lange strengen zijde, puur wit en perfect.
Ik ben de brug overgestoken
naar een Parijs dat niet bestaat. Eigenlijk
ben ik in Portland,
de zomer is voorbij en de laatste brouwerijen
worden de hemel in getrokken, worden
appartementen, krijgen daktuinen voor chirurgen en al hun mooie
bruiden.
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Majakovski's Revolver
Ik blijf denken over de manier
waarop bramen de mond van een achtjarige
laten lijken op die van een spook
dat in het gezicht geschoten is. In het donker zie ik
mijn oudere broer struinen door het kreupelhout
van zijn geest. Ik kan hem zien staan
in de lobby van een hotel,
alleen, meehuilend met de ijsmachine.
In plaats van de maan
ben ik gevallen voor het lunaire licht uit een plastic schelp
die ik op de badkamermuur heb vastgeschroefd. Op het net
beweert iemand Majakovski's revolver in bezit te hebben
die ze voor slechts vijftigduizend dollar zullen verkopen. Waarom heb ik dat niet
bedacht? De sokken van mijn dode broer zijn voeten halen
en ze inruilen voor een klein beetje
baar geld, een kaartje voor de film, iets
met een bon, bewijs dat ik druk met leven was,
dat ik niet binnen bleef om nachtenlang te huilen,
dat ik niet wakker bleef
om keer op keer een geweer te tekenen
met een zwarte stift, dat ik de beste
niet uitknipte, of voor de spiegel
stond, de papieren trekker overhalend tot hij scheurde.
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Wat je maar wilt
Mijn levende broer
neemt ons mee uit eten. Hij opent het menu als een paar vleugels
over de tafel. Wat je maar wilt
zegt hij. Zijn stem warm
boven de glimmende hemel van het zilverwerk. De andere
mijn dode broer, zit
in het donker van de begraafplaats, rug aan rug leunend tegen zijn naam.
Ik loop langs met mijn favoriete drug
binnenin mij. Hij pulkt aan een korst op zijn pols.
Hij kijkt op, opent zijn armen
wijd boven het gras. Wat je maar wilt, zegt hij. Zijn lichaam
begint
te verbleken, zijn stem kruipt langzaam terug.
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Ochtend met Pavese
Op een ochtend stap ik uit bed
en de glasscherf die in mijn rechtervoet leeft
sinds mijn zevende
springt uit de huid en zweeft met het stof door de gang,
op een ochtend zal Gods engel een vrouw zijn
masturberend in de douche terwijl ik eieren met basilicum voor haar maak, op
een ochtend zal alleen liefde uit bed kruipen
en alles zal nat zijn en gezwollen en open ramen
met picknicks eronder en wat water dat voorbij snelt, misschien een wit
tafelkleed, misschien wat zilver. Op een ochtend
zal er zelfs iets beters gebeuren. Pavese zal weer tot leven
komen. Hij hoest zijn barbituraten op,
veegt zijn mond af en weest niet treurig. Hij zal nog steeds een communist zijn
maar dat is in orde. Cesare van uien en Miss. Constance
Dowling. Cesare van spinnewebben. Cesare van Nazi's. Cesare van de heavymetal jaren vijftig.
Hij en ik zorgen voor regen. We lopen door de straten
en doven de lampen. Ik roep Caesar! met mijn vuist
tegen mijn borst, en gooi hem dan in de lucht als een Romein, als de
Duitser die ik ben.
Hij en ik zullen de zon zien opkomen
en eieren maken en een pact maken, onze scheermesscherpe liefde, onze
speciale slachtoffereenheid.
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Kim Andringa
Meer dan een ding zijn
Over Joë Bousquet
Joë Bousquet (1897-1950) wordt op 21-jarige leeftijd op het slagveld getroffen door
een kogel die hem vanaf de borst verlamt en brengt de 32 volgende jaren bijna
uitsluitend door in bed, zijn kamer maar zelden en na 1939 helemaal niet meer
verlatend; de luiken blijven bovendien altijd gesloten. In Traduit du silence (1941)
staat deze korte autobiografische schets:
‘Dichter tegen wil en dank. Erg ziek, ertoe genoopt alleen in zijn gedachten te leven,
waardoor alles wat hij doet om uitdrukking te geven aan zijn bestaan zich
noodzakelijkerwijs beperkt tot verschillende manieren van spreken; en omdat hij
hardnekkig door blijft leven, lijkt hij erg geïnspireerd. Geen groot dichter, maar erg
dichter. Zijn leven moet zich tussen zijn ogen en zijn lippen afspelen. Het is goed
om hem vrij uitgebreid te beschrijven. Er zijn veel mensen zoals hij. Alleen zien we
die niet.
De ziekte is sterker gebleken dan hij, uiteraard. Maar hij heeft met zijn aftakeling
een verbitterde strijd om zijn bewustzijn geleverd. Zijn benen kunnen hem nauwelijks
dragen. Hij leidt een liggend bestaan: tussen een fles mineraalwater en een doosje
met daarin verontrustende instrumenten.’
Met welke dingen omringt zich iemand wiens wereld beperkt is tot wat hij vanuit
zijn bed kan zien? Waarin is voor hem de wereld samengevat, zoals het Frans het
formuleert: à quoi se résume son monde? Dat was de vraag die zijn levensbeschrijving
bij mij opriep. De kamer in Carcassonne waar hij al die jaren lag is er nog, nu
onderdeel van een klein museumpje, maar ik ben er niet geweest: net als Bousquet
heb ik alleen dingen om me een voorstelling van zijn wereld te maken: een paar
foto's, een paar teksten.
Foto's van zijn kamer, bij zijn leven gemaakt, zijn portretten van Bousquet: de
omgeving is er bijzaak. Zes foto's bijvoorbeeld die een bevriende kanunnik, Gabriel
Sarraute, in 1944 maakte. Op de eerste zien we Bousquet in bed. Op het hoofdeinde
liggen stapels boeken - In La Marguerite de l'eau courante staat een lijstje van wat
daar in '41 zoal gelegen moet hebben: Saint-Martin, Spinoza, Novalis binnen
handbereik; aan zijn rechterhand verder Eluard, Reverdy, Roussel; achter zich
Shakespeare, Shelley, Swinburne, en Duizend-en-één-nacht om voor het slapengaan
‘de gedachtefabels
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te voeden’. Schilderijen aan de muur: in de loop der jaren heeft hij een verzameling
opgebouwd van zo'n 150 vooral surrealistische schilderijen van veelal bevriende
kunstenaars als Ernst, Fautrier, Dubuffet, Bellmer, Arp, Miró... Naast het bed een
kastje met daarop een paar dossiermappen. Verder twee boekenkasten. Daartussen
aan de muur het silhouet van een klein Afrikaans beeldje, zo'n 25 cm hoog. Op een
bijzettafeltje wat serviesgoed. Op zijn bed, op schoot, nog een paar boeken, en iets
wat een potje lijkt te zijn. Om zijn linkerhand gewikkeld, iets onbestemds, het lijkt
wel een slang. Een bellekoord, een ceintuur?
De tweede foto toont dezelfde setting, maar de belichting is slechter. In zijn
rechterhand houdt Bousquet nu een sigaret. Het glanzende voorwerp op de voorgrond,
op het bed gezet, zal dan wel een metalen asbak zijn. Op de derde foto hetzelfde
tafereel, uit een iets andere hoek genomen. Een beker die op het bijzettafeltje stond
is verdwenen, er lijken wat flacons te staan. Medicijnen? De asbak is nu prominent
in beeld, maar te vaag om hem zonder twijfel als zodanig te identificeren. Op de
vierde foto heeft de sigaret heeft zich naar de linkerhand verplaatst. Alles verdwijnt
in de schaduw, behalve een oplichtende schilderijlijst. De vijfde foto is een close-up
van de andere kant. Behalve de boeken op het hoofdeinde zijn er geen voorwerpen
te zien. De foto is beschadigd, een sluier van druppeltjes lijkt van rechtsonder tot op
de wang van Bousquet te reiken. Hij wendt het hoofd af.
Op de laatste foto van de kanunnik zien we Henriette, de zus van Bousquet, in een
stoel zitten. Achter haar een ezel met daarop een doek van Ernst. Andere schilderijen
aan de muur, en een Afrikaans masker. Nog een schilderij dat tegen de ezel leunt.
De meest herkenbare voorstellingen ogen kubistisch. Naast Henriette nog een lege
stoel, een stapeltje papieren op de zitting. Daarachter een kast of plank, je ziet alleen
de slordige rij boeken die erop staat. Op de voorgrond een rommelige hoop papieren,
een krant, waarschijnlijk liggen ze op het voeteneind van Bousquet.
Recente foto's van de museumkamer laten niet veel anders zien. Wat er aan
voorwerpen te vinden is, zijn niet zozeer dingen als wel vensters op andere werelden:
boeken en schilderijen. Ook de opiumpijp van Bousquet, waar hij intensief gebruik
van maakte, hoort in deze categorie thuis. Wat er verder is, is hoofdzakelijk utilitair:
een kop thee, een sigaret. Getuigenissen van vrienden en passages uit zijn werk
leveren nog wel een paar dingen op: stenen engelen op de schoorsteenmantel, een
transparante steen, een lamp met een cupidofiguurtje, een buste van Seneca, een
Chinees doosje, een glazen paardje met een gebroken poot, een vaas met bloemen.
Maar het belangrijkste ding in het leven van Bousquet, dat is het lichaam Joë
Bousquet, dat nutteloze omhulsel waarmee hij zich niet kan en wil identificeren,
waarin de ware Joë Bousquet opgesloten zit, het lijf waarin de kogel zich sinds 1918
nog altijd een weg lijkt te blijven banen om hem uiteindelijk in 1950 te doden. ‘Een
kogel breekt je.
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Je bewustzijn ontleent niet langer zijn innerlijke vorm aan je lichaam,’ schrijft hij
in de laatste jaren van zijn leven in Le Sème-chemins. Vanaf 1918, en vooral nadat
hij de hoop op revalidatie en herstel definitief heeft opgegeven - wat volgens zijn
biografe Edith de la Héronnière pas halverwege de jaren '30 zal gebeuren - staat zijn
hele leven in het teken van die strijd tussen lichaam en geest, voor een bestaan dat
uitstijgt boven dat van een dood ding, zoals hij het beschrijft in de eerste bladzijden
van Traduit du silence:
‘Door het waarnemen van een voorwerp, om het even welk, krijg ik een gevoel alsof
mijn gedachten een soort schade berokkend wordt. De wereld waarin ik leef gaat
gebukt onder het gewicht van het licht, dat licht waar ik niet in kan doordringen
zonder dat alle gedachten in mij doorschijnend en irreëel worden als geesten. Het is
een groteske wereld, en die absurditeit moet hem wel duidelijk aan te zien zijn, want
ik kan zijn onvolmaaktheid beoordelen zonder dat ik andere ken. Je houdt het niet
vol in dat verschrikkelijke licht, onder die afgrijselijke stralenregen, en als een
gewaarschuwd mens als ik er toch nog blijft, is dat omdat hij niet weet hoe hij het
donker moet aanpakken.’
‘Ik zal al mijn krachten hebben aangewend om het ongeluk waarvan mijn jeugd het
slachtoffer is geworden te “acclimatiseren”. Ik wilde dat het niet langer buiten mij
zou staan; en dat al mijn intellectuele en morele handelen er noodzakelijk uit zou
voortvloeien; alsof ik in een geheel hersteld bestaan de materiële aard ervan uit kon
wissen, en de indruk uit mijn gedachten bannen dat een toeval op mij neer was komen
drukken dat geen onderscheid maakte tussen mijn leven en dat van de dingen. Het
gaat mij er niet om te schrijven, het gaat me erom mijn leven zijn onschatbare waarde
terug te geven; en daarvoor moet ik het onverschillig maken voor wat er met
betrekking tot het ongeluk in gebeurd is.’
Uit deze passages spreekt zijn ongewenste affiniteit met de dingen, de afkeer die hij
er daarom in zekere zin voor voelt en die een verklaring zou kunnen vormen voor
zijn kennelijke voorkeur voor ‘vensters’ boven in zichzelf besloten, op zichzelf
staande voorwerpen. Tegelijkertijd sluit hij zich paradoxaal genoeg af van de
buitenwereld, letterlijk, door de luiken van zijn kamer dicht te houden. De verklaring
daarvoor is te vinden in een ander boek, Le pays des armes rouillées, dat als ondertitel
‘Mémoires’ heeft:
‘Ik ben mijn eigen kooi, en die kooi plaatst me in de tweedimensionale wereld van
de materiële voorwerpen.
Dat is alles.
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Als ik niet meer ben dan mijn materiële overblijfsel, deel ik het lot van de voorwerpen
die het licht tegenhouden, er niets in doen opbloeien...
[...]
Ik wist echter dat de wereld bij mij in mijn kooi woonde.
Ik ontdekte echter de onderaardse zon, het bronzwart. En het licht daarin is
visioen...’
Tegenover het dode lichaam staat de levende geest. De jongeman die vluchtte in
drugs, avontuurtjes en de oorlog, volgens zijn vriend René Nelli om zichzelf te
vergeten, voor wie diezelfde oorlog en de dood zo weinig betekenen en zo onwerkelijk
zijn dat hij op het slagveld provocerende rode laarzen draagt en die ten slotte, half
uit wanhoop (zijn getrouwde minnares heeft hem een brief gestuurd die min of meer
het einde van hun verhouding betekent), half uit overmoed weigert dekking te zoeken
als de Duitsers zijn eenheid aanvallen, diezelfde jongen is bijna van de ene op de
andere dag veroordeeld tot een geestelijk leven. Het lichaam waar hij zich mee
identificeerde bestaat niet meer, maar bestaan is denken en zijn geest is intact. Om
zich niet tot niets te laten reduceren, en zo dicht mogelijk te blijven bij wie hij voor
zijn verwonding was, wijdt Bousquet zich aan het schrijven. Liefde, poëzie en opium
voeden zijn verbeelding in een dubbel, tegenstrijdig streven om met het lichaam af
te rekenen. Enerzijds is er het bewustzijn dat hij dat halfdode omhulsel niet is, dat
zijn verwonding zijn identiteit niet bepaalt, er zelfs geen deel van uitmaakt. De
schrijver Joë Bousquet is geen invalide, zoals hij in 1943 in een brief aan Jean Paulhan
schrijft:
‘Zo doet een artistieke bezigheid beter dan enige andere het bewustzijn teniet van
wat wij slechts bij toeval waren (wat telt in een beproeving, is niet hoe lang die duurt,
maar de band tussen de oorzaak ervan en onze natuur - de ziel wordt alleen geraakt
door voorvallen die uit een moreel gebrek voortvloeien).’
Anderzijds is er het besef dat het verwonde lichaam niet verloochend kan worden,
dat het er nu eenmaal is en dat hij niet anders kan dan proberen er weer mee samen
te vallen. Het idee van een soort lotsbestemming zoals Bousquet dat in zijn brief aan
Paulhan formuleert, past hij ook toe op wat hem overkomen is, zoals blijkt uit de
eerder geciteerde passage uit Traduit du silence, waarin hij verklaart dat hij zijn
ongeluk heeft willen ‘acclimatiseren’ om er een essentieel onderdeel van zijn leven
en wezen in te zien.
Eenzelfde dubbele houding spreekt uit zijn werk. Biograaf en vriend René Nelli
beschrijft in Joë Bousquet, sa vie, son oeuvre hoe Bousquet zich in de jaren twintig,
na de publicatie van zijn eerste poëtische tekst Paroles du lépreux sans nom in 1925,
aanvankelijk beweegt tussen surrealisme (hij raakt in die jaren nauw bevriend met
Paul
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Eluard) en neoclassicisme (Paul Valéry). Hij is gevoelig voor de bevrijdende kant
van het surrealisme, voor de raadselachtige symboliek, maar in tegenstelling tot
Breton en de zijnen geeft hij boven beelden die hun oorsprong in de geest vinden,
de voorkeur aan een interpretatie van de werkelijkheid door de verbeelding. Dit
mondt uit in een stijl die ‘denkbeeldig realisme’ of ‘poëtisch realisme’ genoemd kan
worden: ‘dromen wat je ziet, bedenken wat is’, in de omschrijving van Nelli, die ook
nog schrijft: ‘voor Bousquet is de poëzie nooit iets anders geweest dan de wezenlijke
besmetting van het leven door de droom.’ Door de waarneming en de taal van de
schrijver krijgt de werkelijkheid een visionaire lading. De dingen bezitten geen
vaststaande identiteit, ze veranderen onder zijn blik, verliezen hun banaliteit. Zo
blijken de dingen toch een zeker belang voor Bousquet te hebben, zij het niet om
wat ze zijn, maar om wat ze hem, wegdrijvend op zijn dromen en zijn rationele
gedachten uitschakelend, in staat stellen te bereiken: vergetelheid. Naar de dingen
kijken tot we vergeten wie we zijn,’ schrijft hij in Le livre heureux. Dat zijn intensieve
consumptie van opium - wat hij in het hiernavolgende fragment zijn wijnrankenthee
noemt: zijn ‘tisane de sarments’ - daar in niet onbelangrijke mate aan bijdraagt is
duidelijk.
Hoewel sommige van zijn boeken de genreaanduiding ‘roman’ meekrijgen, bevindt
een groot deel van Bousquets oeuvre zich op het grensgebied tussen proza en poëzie,
en lijkt het vaak een directe en fragmentarische weerslag van zijn innerlijke drang
tot schrijven zoals die zijn uitweg vindt in de verschillende schriften die hij bijhoudt.
Anekdotes, herinneringen, invallen, gedichten, observaties en overdenkingen volgen
elkaar op en wisselen elkaar af. Gallimard-redacteur Jean Paulhan, met wie hij vanaf
1929 regelmatig over zijn werk correspondeert en die Traduit du silence zal redigeren,
of liever gezegd distilleren uit het stapeltje schriften dat Bousquet hem toevertrouwt,
moedigt hem aan zijn inspiratie te disciplineren en krijgt hem zelfs zover dat hij
rijmende poëzie gaat schrijven. In latere jaren raakt hij beïnvloed door de esoterische
schrijver-filosoof Carlo Suarès. Zijn werk wordt mystieker, irrationeler, ook als
gevolg van zijn lichamelijke aftakeling. Want hoewel nutteloos, is het lichaam niet
afwezig: altijd is daar de pijn om aan het bestaan ervan te herinneren. In Le bréviaire
bleu omschrijft hij die op paradoxale wijze tegelijkertijd als marginaal en als kern
van zijn wezen: enerzijds zuiver lichamelijk en dus geen deel van wie hij in essentie
is, anderzijds zo onlosmakelijk met hem verbonden dat zijn aanwezigheid er bijna
vanzelfsprekend van wordt.
‘Ik ken mijn pijn niet, want mijn pijn, dat ben ik. Ik lijd veel minder dan anderen
eronder lijden mij te zien, ze voelen aan dat mijn zogenaamde marteling alleen voor
de buitenwereld een marteling is, en voor hun hart waarin ze huist.
Ik ben mijn pijn: mijn pijn is niet mijn pijn: als ik wakker word is hij de foltering
van de
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dageraad, als de zon schijnt, is hij de marteling van het mooie weer, ik ben de bron
van menselijkheid waar de schoonheid van de boom en de vlucht van de vogel zich
aan laven; en ik heb alleen deel aan deze pijn in zoverre ik een ding ben, in geen
geval door mijn eigen ik. Van de wereld waarin ik als voorbijganger mijn plaats heb,
heb ik wat meegekregen van dit lijden, waarvan het hart in mijn verwonding ligt.
Alles wat ik nooit gezien en nooit liefgehad heb - en wat heb ik gezien dat ik niet
heb liefgehad - zal als een schitterend spoor het licht van mijn hervonden sereniteit
behouden.’
Bousquet lijdt onder meer aan uremie, en voelt al in 1947 dat zijn einde nadert. De
pijn wordt heviger, de opium die hem verlichting moet brengen stompt hem af en
vertroebelt, ook in zijn werk, de beelden die zijn geest produceert. In 1950 wordt hij
in het ziekenhuis opgenomen, weigert verdere behandeling, en sterft thuis, bij zijn
volle bewustzijn. De geest valt weer met het lichaam samen, de kogel heeft doel
getroffen.
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Joë Bousquet
Thee van wijnranken
Vertaling: Kim Andringa
Dat Paule niet van me hield, was een bericht waar binnenin mij een man om lachte,
en een andere man om treurde.
En dat alleen de eerste van die twee overleefde, wil zeggen dat er binnenin mij
ook iemand was om eraan dood te gaan.
Ik voelde me niet langer mezelf. Terwijl Françoise de kasten leeghaalde en in het
huis met de openstaande ramen pakjes bijeenbond met het oog op ons vertrek,
onderging ik geduldig het bezoek van de dokter, die al die voorbereidingen wel
grappig scheen te vinden, opwindend bijna, alsof de geur van stof in zijn vlees een
kamermeisje had wakker geroepen dat daar sinds zijn puberteit lag te dommelen als
een Doornroosje van de bijkeuken. Ik had mijn boeken dichtgeslagen, en dacht niet
meer aan Dom Bassa, ook al schreef ik zo geregeld in mijn schriften dat ik de
onbeduidende incidenten die hun stempel hebben gedrukt op het eind van mijn
gedwongen vakantie en de terugkeer van de winter nu stap voor stap moet
reconstrueren.
Het was zes uur 's avonds. Françoise knoopte haar das wat strakker onder haar kin
terwijl ze door het raam keek naar een meisje dat in de laan stond te wachten, een
lege mand aan haar hand. De dokter onderbrak zijn potje patience en schoof het spel
kaarten van zich af op het kleed. Met een snelle beweging pakte hij me bij de arm:
‘Zeg, en die hond?
- Tja, die hond, u weet beter dan ik wat daarmee is.
- Ja. Verkalking van de achterstrengen.
- En u zegt dat dat niet te genezen is.
- Ik zeg dat hij zo niet vervoerd kan worden. Ik sta tot uw beschikking om hem
een spuitje te geven.
- Hem doodmaken, die hond!’
Er is geen verschrikkelijker onderneming dan de executie van een dier. Een mens
afmaken, dat stelt niets voor, want iedere mens heeft het besef van de misdaad, en
is mede aansprakelijk voor het gebaar dat een einde aan zijn leven maakt. Maar een
tam dier doden! Hoe kan een mens een beest lokken tot op de bodem van de liefde
die het voor hem voelt, en het dan bruut doodslaan. Het lijkt me nog gemakkelijker
om een blinde de keel door te snijden.
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‘Die hond wordt niet meer beter, gaat de dokter verder. Het is absurd om hem in
leven te laten. En wat zou u ermee doen, in uw kamer?’
Françoise kwam weer binnen. Ik liet haar met de dokter alleen, na haar gevraagd te
hebben te handelen zoals het haar goeddunkte. Die avond vermeed ik de eetkamer
toen ik naar mijn slaapkamer ging, en ik stelde geen vragen aan het dienstmeisje dat
me een kopje bouillon bracht. Het beeld van Paule zweefde me al voor ogen, en ik
stond op het punt om net als iedere avond in slaap te vallen terwijl ik aan haar dacht.
Maar op het moment dat ik wegdreef in het onbewuste, hoorde ik mijzelf ineens een
van die zinnen uitspreken die onze geest meestal liever niet wil herkennen, alsof ze
afkomstig zijn uit een wereld waar ons leven zonder ons verder gaat. Met mijn ogen
dicht, zag ik Paule heel vlug langs een verlichte winkel lopen. Diep in de schaduwen
waar ik me verstopt had om beter naar haar te kijken, doorgrondde ik de pijn die haar
schoonheid bij me opriep, en ik zei:
‘Ik doe wel alsof ik haar minacht, maar mijn hond kruipt voor haar, en mijn hond,
dat ben ik...’
Het raam stond open en ik had stemmen gehoord nog voor ik het daglicht zag. Ik
schrok wakker, mijn blik gericht op een groot schilderij van Max Ernst dat eerst
piepklein was, en dus heel ver weg, en dat ik vervolgens duidelijk groter zag worden
in de paar seconden die ik nodig had om weer bij zinnen te komen. Ik had zojuist
met een soort betoverde verbijstering vastgesteld hoe mijn lichaam, uiterst langzaam,
mijn blik had opgeslokt. Nu hoefde ik alleen nog maar de zin te begrijpen die ik de
stem van Françoise hoorde uitspreken op het terras, een paar stappen van mij vandaan:
‘Het verbaast me, zei ze, dat Mijnheer er niet om huilt.
- Ik heb nog nooit iemand om een beest zien huilen, antwoordt de stem van de
dokter.
- Er wordt om mensen al niet veel gehuild,’ reageerde de vertrouwde stem.
Ik kwam mijn bed uit. Stapje voor stapje, steunend op een stoel, sleepte ik me tot bij
het raam. Buiten stond de dokter met zijn handen in zijn zakken, met zijn hakken
plette hij een anjerperk. Hij zag me, en richtte bijna opgewekt zijn antwoord tot mij:
‘We huilen niet om mensen, alleen maar om gedachten.’
Ik antwoordde dat eenieder huilde naar beste kunnen. ‘Ik heb mensen gekend, zei
ik tegen hem, die huilden om de weg te vragen.
- Welnee, welnee, zei de beul, ieder huilt altijd alleen maar om zichzelf, en als u
iemand tranen ziet plengen op een doodskist, denkt u dan maar niet dat hij verdriet
heeft omdat hij afscheid moet nemen van een naaste, hij wanhoopt omdat hij zal
moeten sterven om diegene weer te zien.’
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En ik, ik riep Françoise, uit volle borst: ‘Zie je niet, schreeuwde ik haar toe, dat de
zon volop schijnt, het is al bijna twaalf uur en je hebt me niet geroepen. Ik zal een
wekker moeten kopen als ik om elf uur op wil zijn. Waarom heb je me niet wakker
gemaakt, zoals ik je had gevraagd?
- Tja, antwoordt ze, u hebt me zelfs de kamer niet horen binnenkomen. Hoe kon
ik u dan roepen, u sliep immers.’
We zijn vertrokken in de ziedende zon, zoals Françoise het noemde. Maar het
wordt snel donker rond Allerheiligen. Straten waar meer leven in zit dan in hun
bewoners, asfaltwegen, overal zou ik willen wonen.
De schaduw van de acacia's op de weg in de avond. Een witte auto, op een hobbelig
pad, ontvlucht het gevaar in het gevaar. Een romaanse kerk, een tram, een museum.
In de verlaten woonwijken hebben de fraaie herenhuizen vrede gesloten met de lanen.
Op het moment dat we de stad binnenreden leek het of er een dreiging hing over
het daglicht. Alsof er as op de bergen lag. De wind klonk naar dood en riep een
vreemd gedruis wakker in alle woorden die om mij heen gezegd werden: ‘Er graast
een kudde op de heuvel, zei Françoise, ik kan de fluit horen, maar niemand van ons
heeft de herder gezien.’ Het leek alsof alles alleen maar gebeurde om een bron van
zuivere lucht te doen ontspringen voor woorden die door het Onzichtbare met zorg
werden opgesmukt. En als de dokter iets gezegd had, dan zou niemand op dat moment
begrepen hebben wat hij verkondigde.
Er zijn momenten dat je onder de wielen van een trein zou willen komen. Alsof we,
bij leven, ten prooi zijn aan al het kwaad dat we gedaan hebben.
Ik zal opnieuw thee van wijnranken drinken. Maar voortaan zal ik weten waarom ik
me drogeer. Met alle zorg en toewijding die dat vereist zal ik mijzelf kapotmaken.
In de koude hemel van de onverwachte ontmoetingen zullen mijn dromen schitteren
als dingen.
Tussen de echo's van wat breekt weerklinkt opeens, prijs van het toeval, een zuivere
noot.
Ik zal de nacht ondervragen, de nacht van het donker, maar ik zal te vol zijn van
mijn liefde om rekening te houden met de antwoorden.
De zon gaf haar aan me, een liedje heeft haar van me afgenomen. Soms verschijnt
ze me nog in het ovale gezicht van een vrouw die bij een gedachte verbleekt...
Ik zal niet in de verleiding komen om langer stil te staan bij de materiële werkelijkheid
van de incidenten waarover ik verteld heb. Later zal ik misschien in de schaduw van
wat niet meer is de redenen opsommen die ik nog heb om het leven toe te lachen.
Dit le-
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ven waar ik ondanks alles waanzinnig veel van houd en dat zo groot is omdat het
heel mijn nog grotere hart draagt. Ik zal stamelen van vreugde als ik voel hoe
onbegrensd mijn vermogen tot lijden is.
Er zat niets anders op, dek de lamp af en sla je handen voor je ogen. Het was om je
voorhoofd beter af te koelen dat ze je zulke koude handen gaven.
Laten de woorden eindelijk ophouden tegen je geest te liegen. Je kent alle geheimen,
zelfs die degene die nooit geboren had willen worden in staat stellen te leven.
Een mooie stemloze zang, lijden, een lied bedenken.
Dromen dat een heel groot wezen aan je verschijnt om tegen je te zeggen: Ga, je
leven behoort jou toe.
Het was leed, maar dan echt, een onophoudelijke pijn,
een wanhoop die mijn brood met mij kwam eten.
En ten slotte droomde mijn leven voor mij van een ander leven.
Niemand zal mijn woorden begrijpen. Ik zal uit het duister gekomen zijn om een
dieper duister in te gaan.
Laat ze me niet te veel verwijten dat ik stop. Soms denk ik dat men zich afwendt
als men mij aan hoort komen.
Wie ben ik, zoals ik gezien word, zwevend tussen mijn twee personen, die van
mijn hart en die van mijn dood?
Voor ik in slaap val, twee uiterst belangrijke gedachten, de eerste kwam voort uit
het verdriet dat het verlies van mijn hondje bij me losmaakte. Maar hij nam min of
meer de vorm van een verhaal aan, ongeveer als volgt:
In een bergdorp was er eens een jongen die niet deugde, een slechterik, een
ruziemaker, een dronkenlap. Hij vocht vaak met het schoelje uit de buurt, zodat hij
op een dag met een gebroken rug bij zijn ouders werd thuisgebracht. De dokter
verklaarde dat hij niet meer beter zou worden, en dat ze hem de kost zouden moeten
geven zonder dat hij ooit iets anders zou kunnen doen dan in bed liggen, als de lamme
die hij voortaan was.
De deugniet droeg zijn ziekte, dat wil zeggen, hij verdroeg zijn leven geduldig.
Hij dronk, rookte, en verveelde zich. Hij geeuwde zo hartgrondig dat een buurman
ten slotte op het idee kwam hem een hondje te geven om hem af te leiden. Tot ieders
verbazing was de lamme dol op het dier, en ze zagen hoe hij het hele dagen bij zich
op bed hield en er het meest verwende beest ter aarde van maakte.
Maar op een dag krijgt de hond pijn en lukt het hem niet meer bij zijn baasje op bed
te springen. Ook het dier was verlamd geraakt. De hele dag verbannen naar een
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hoek van de kamer, keek hij bedroefd naar het grote mensenbed waarin hij niet meer
welkom was.
Niemand weet wat er door het hoofd van de zieke ging. Elke avond, als hij zich
van zijn kussens ontdeed, legde hij ze zorgvuldig op een stoel, buiten het bereik van
de hond die er reikhalzend naar keek en die zich er dadelijk naartoe gesleept zou
hebben als er één op de grond was gevallen, want hij miste de geur en de aanrakingen
van zijn baas die hem niet meer bij zich wilde hebben.
Toen hij de zieke al die voorzorgsmaatregelen zag nemen om hem bij zijn kussens
vandaan te houden, keek hij hem verbaasd aan, recht in de ogen, alsof hij wachtte
op een woord dat niet kwam.
Vervolgens kreeg de hond een nieuwe aanval, die zo ernstig en pijnlijk was dat zijn
baasje hem moest laten afmaken. Enkele dagen na deze gebeurtenis kreeg de invalide
man die zopas zijn makker verloren had last van nogal eigenaardige gedachten.
Het was niet voor het eerst dat de gelijkenis hem opviel tussen de ziektes die hem
en zijn hond getroffen hadden. Maar nu hij het verlies van het dier voelde, werd hij
diep geraakt door de kloof die één zelfde lot tussen hen beiden had doen ontstaan.
Hoe meer hij tegen zichzelf zei dat de dood van de hond noodzakelijk was geweest,
hoe meer hij zich schaamde dat de zijne dat niet was. Zo ging hij onder zijn leven
gebukt als onder de verpletterend zware last van allerlei verantwoordelijkheden,
waarvan hij echter de aard niet eens kon doorgronden. Als de dood van een hond
natuurlijk was, dan was zijn eigen leven tegennatuurlijk, en dat was een impasse
waar hij alleen uit kon raken door een handeling die hij zich niet in staat voelde te
verrichten.
Hij huilde om de hond. Het was alsof hij met zijn tranen gestalte gaf aan een bleke
verschijning waar hij zojuist een glimp van had opgevangen, tranen waren het enige
waarmee hij een lichaam kon geven aan de geest van de man die hij daar tussen het
dode beest en zichzelf had zien staan. Voor de eerste keer begreep hij dat de Rede
het hoogste goed was en voelde hij dat hij rekenschap verschuldigd was over het
voorrecht dat een schepsel daaraan ontleent. Hij voelde dat de mens veel minder
waard was dan het dier als hij zich niet inspande om veel hoger te staan, en hij begon
te beseffen wat sociale verantwoordelijkheid inhield.
Mijn tweede overdenking was deze:
Als ik een beetje van mijn verslaving begin af te raken, heb ik de indruk dat ik,
nog even levend als vroeger, de liefde voor de ruimte en de smaak van mijn bloed
hervind, de weg die je 's nachts moet afdalen naar het zuivere en tedere contact met
het uni-
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versele bestaan. De vreugde die voortkomt uit de afwezigheid van om het even welk
vastomlijnd voorwerp, de liefde voor het leven zelf die het hart vult, een hart dat
enkel nog klopt om te vergeten dat het mij is.
Waarom kan ik de continuïteit van die buitengewone orde van gevoelens niet
bereiken zonder wijnrankenthee, en even gelukkig worden door het contact met wat
me doet leven als door de inname van iets waar ik dood van ga?
De droom die ik daarna had kwam zeer angstwekkend op me over:
Het was de opgraving van Paule Duval die ik bijwoonde, en samen met mij was
daar ook de vriendin die ik net had verlaten. Paule moest in een nieuwe kist gelegd
worden, en dat jonge meisje was van ons tweeën het dapperst, en verzette zich
zwakker dan ik tegen het voornemen van de doodgraver, die aanstalten maakte om
de lijkwade open te scheuren en ons een gezicht te tonen waarvan ik de aanblik
vreesde. Maar het lichaam was daar: we konden het aanraken. De schaar naderde de
blauwroze gekleurde huid, terwijl de stem van een doodbidder me vroeg of ik een
stukje vlees wilde hebben bij wijze van reliek. Ik zei nee, en mijn zorg om de
zielenrust van de dode, die mij eerst die weigering had ingegeven, dreef mij er nu
toe me langzaam over het gezicht van mijn vriendin te buigen, dat wonderbaarlijk
goed geconserveerd was, zoals ik kon zien door de scheur in haar lijksluier. Haar
ogen waren ternauwernood een beetje ingevallen, maar dan zoals levenden na een
slapeloze nacht kringen onder hun ogen hebben. Haar opmerkelijk blanke handen
trokken de mijne aan en reageerden op de druk van mijn vingers met de veerkracht
die ik in mijn dromen al gevoeld heb in de ledematen van hen die slechts slapen.
Toen schreeuwde ik dat dit meisje niet dood was, of ik was het ook. En ze stond op
uit haar kist, en ik volgde haar. Maar mijn gedachten dwaalden een ogenblik af, en
daarna slaagde ik er niet meer in de wederopstanding van Paule Duval te scheiden
van de gedachte dat mijn foxterrier nog leefde, en zo zonk de tijd die ik zojuist had
beleefd weg in een niet-bestaan.
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Torgny Lindgren
Uit legender
Vertaling: Lia van Strien
5.
Signar was de naam van een man in Ormbergsliden, hij had een dochter die Rut
heette, op haar na had hij niemand. Hij had een vrouw gehad, maar die was dood,
hij had zelfs twee vrouwen gehad, maar die waren allebei dood, hij had drie zoons
gehad, maar die waren dood, ze waren verdronken toen ze zijn netten wilden ophalen,
een broer en een zus had hij gehad, maar die waren dood, in een ver verleden had
hij zelfs een vader en een moeder gehad, maar dat die dood waren spreekt voor zich.
Rut was alles wat hij had.
Ze luisterde als hij praatte, ze bakte zijn haring en kookte zijn pap, ze knipte zijn
nagels en zijn haar, eenmaal per jaar waste ze zijn broek van gevolde wol, ze gaf
zijn vogel te eten, de merel die in een kooitje zat en ‘Loop naar de hel’ kon zeggen.
Hij was zestig. Hij was sterk en gezond, maar hij dacht van zichzelf dat hij niet
tegen alleen zijn zou kunnen. Hij zei altijd: Voor je bent vertrokken. En zij zei: Ja,
voor ik ben vertrokken. Ze leefden in een tijd die ‘Nu, voor ze was vertrokken’ heette.
Want het stond vast dat ze op een dag zou vertrekken, vroeger of later vertrekt
iedereen.
Rut was negentien en volwassen, ze was haar sproeten kwijt en 's zondags krulde
ze haar haren met een tang.
En ten slotte was het zover. Ze zou naar Härnösand om er haring te kaken. En ze
zou haar neefjes en nichtjes in Gävle opzoeken. In Stockholm stond een serviesfabriek,
het was vrij zeker dat ze daar zou blijven.
Niets is zo mooi als porseleinen vaatwerk.
Ze stopte haar omslagdoek, haar beide jurken, haar zondagse schoenen, haar
liedboek en haar schort met het kanten biesje in haar koffertje.
Dus nu vertrek je, zei Signar.
Ja, nu vertrek ik, zei Rut.
Loop naar de hel, zei de merel.
Ze zou vertrekken op een maandag, de eerste maandag van mei. Toen ze die
ochtend wakker werden, Rut in de keuken en Signar in de kamer, ze werden gewekt
door de warmte van de zon die door het raam naar binnen scheen, toen had Signar
last van een zere pink, het was zijn linkerpink. En hij was linkshandig.
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Dus hij was volkomen hulpeloos. Hij zat in bed en stak zijn hand voor zich uit zodat
Rut koude pap op zijn vinger kon leggen en er een verband omheen kon doen, ja, hij
liet haar zijn hele hand verbinden en die met een veiligheidsspeld tegen zijn borst
vastzetten, en hij zei:
Maar wat een geluk dat die pijn kwam voor je vertrokken was.
En ze kon hem onmogelijk verlaten terwijl zijn pink er zo aan toe was, zolang hij
zo'n pijn had en zo machteloos was.
Daarom pakte ze haar koffertje uit en legde haar jurken in de ladekast.
Ze had immers de tijd, de wereld en het leven wachtten op haar terwijl Signars
pink genas, ze verdwenen niet: de haring in Härnösand, haar neefjes en nichtjes in
Gävle en de serviesfabriek in Stockholm.
Na een halfjaar vergat Signar dat zijn pink zeer deed, het was een dag in november
en hij ging met haar mee naar de winkel, hij liet zich gaan en tilde een tonnetje haring
op.
Dus het doet geen pijn meer, zei Rut.
Nee, zei hij, het lijkt erop dat het is overgegaan.
Toen begon ze weer aan de verleidingen van de wereld te denken. Maar ze wilde
niet in de winter vertrekken, ze wachtte tot het voorjaar.
En in de krant las ze van alleenstaande jonge weduwnaars die kennis zochten aan
jonge vrouwen.
Dus met Pasen had ze haar koffertje al gepakt, ze had een katoenen jurk met een
blauwwit streepje genaaid terwijl ze zijn pink verzorgde.
Maar op haar laatste avond thuis, ze had afgewassen en opgeruimd en zat bij het
raam over het bestaan uit te kijken, toen kreeg Signar iets aan zijn rug, hij wist
ternauwernood zijn bed in te komen. Het zat vlak onder zijn schouderbladen, hij kon
zijn hoofd en zijn armen niet optillen en hij kon geen adem halen zonder erbij te
kreunen. En ze zei: Het zal wel gewoon spit zijn, en hij zei: Dit wordt vast en zeker
mijn einde, en de merel zei: Loop naar de hel.
Maar ze wachtte tot de ochtend voordat ze de koffer uitpakte en hem naar zolder
bracht.
Zo verstreken die zomer en herfst, hij lag met zijn ogen dicht in bed te jammeren
en zij hielp hem met de pot en de emmer en ze voerde hem 's ochtends en 's avonds,
hij kon geen lepel vasthouden en niet op eigen kracht zijn hoofd van het kussen tillen,
soms ging ze buiten op het trapje staan, dan hoorde ze niet hoe hij zuchtte en kermde
en keek ze over de bergkammen naar de horizon waar de wereld begon. De haring
en haar neefjes en nichtjes en de serviesfabriek en de weduwnaars.
Hij drong er keer op keer op aan dat ze hem De jammerlijke verwoesting van
Jeruzalem in 't kort beschreven voorlas.
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En in de krant stond dat je voor honderdzestig kronen naar Amerika kon gaan.
Dat jaar kwam op Driekoningen de voorzitter van de armenzorg langs om te horen
hoe het met hen ging.
En Signar liet zich gaan en sprong uit bed en schreeuwde: Dit kan ik je verzekeren,
dat wij niets te klagen hebben!
Toen zei Rut:
Dus nu is je rug weer over.
En hij antwoordde:
Ja, daar lijkt het op, het moet zijn overgegaan zonder dat we er erg in hadden.
Dus die lente zou ze vertrekken, een van de buren zou haar een lift naar Åsträsk
geven, de eerste doordeweekse dag na Pinksteren.
Toen ze wakker werden, zei Signar: We hoeven toch niet op te staan voor het licht
is.
Lichter dan het nu is wordt het niet, zei Rut.
Het is nog stikdonkere nacht, zei hij.
De zon staat vier voet boven de Ormberg, zei ze.
Ik persoonlijk zie geen zon, zei Signar.
Dan ben je vannacht blind geworden, zei Rut.
Ja, zei Signar. Het ontbrak er nog maar aan dat ik blind werd.
En nu hij blind was kon hij haar natuurlijk onmogelijk missen, ze moest wel
thuisblijven om het licht in zijn ogen te zijn.
Ze zat naast hem om hem het lijdensverhaal van Christus uitgesponnen door de
geschriften van het Evangelie voor te lezen en ze leidde hem bij de hand hierheen
en daarheen en ze zalfde zijn oogleden met levertraan en terpentine.
Maar ze zei tegen hem: Je zult vast weer kunnen zien. Ze verkondigde de blinde
het zicht.
Op den duur wordt alles je toch ontnomen, zei hij. Waarom zouden we het dan
over het zicht hebben.
En de merel: Loop naar de hel.
In Amerika was een jonge vrouw blootsvoets van de ene oceaan naar de andere
gelopen, ze had een lam op haar schouders gedragen, niemand was haar voorgegaan,
nu was ze wereldberoemd.
Het was immers al eerder gebeurd dat blinden het zicht hadden teruggekregen,
nee, Rut had alle hoop nog niet laten varen, als hij weer ging zien dan zou ze
vertrekken, ze breide een roodwit gestreept vest en las voor zichzelf in het
aardrijkskundeboek.
De haring en haar neefjes en nichtjes en de serviesfabriek en de weduwnaars en
Amerika en blootsvoets van oceaan naar oceaan.
Op een dag begin oktober stond Rut bij het raam, toen zag ze een elandstier en
een elandkoe die aan het paren waren, ze stonden in het aardappellandje, niet meer
dan
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twintig passen van het huis, en ze was hoogst ontdaan en riep: Mijn hemel nog aan
toe wat verschrikkelijk!
En Signar liet zich gaan en kwam toegesneld. Toen zei hij: Maar dat is gewoon
een elandstier die een koe dekt.
En ze zei:
Dus je kunt weer zien.
Ja, zei hij. Hij moet me het zicht hebben teruggegeven zonder dat we het
doorhadden.
Maar nu stond de winter voor de deur, ze wilde tot de lente wachten met vertrekken,
in de lente kan het zo'n plezier zijn om op pad te gaan, en hoewel Signar weer even
goed zag als in zijn jonge jaren kon hij de eerste tijd wel wat hulp gebruiken,
onverhoopt ziende worden kan net zo moeilijk zijn als onverhoopt blind worden.
Begin mei, zei ze tegen Signar. Op een dag in de vroege meimaand.
En Signar besefte dat ze nu onherroepelijk zou vertrekken, deze lente zou hij Rut
kwijtraken, de enige die hij had.
's Avonds en 's nachts hoorde Rut hem bidden, snikkende gebeden tegen de
eenzaamheid en nogal luide gebeden bij het invallende duister en het levenseinde.
Hij las en herlas de evangeliën van begin tot eind en hij sprak over Getsemane, door
God en mensen verlaten te zijn.
Hij verloor bovendien zijn eetlust, om de dag at hij een half bord pap, het enige
dat hij dronk was water.
Het was onmogelijk om hem te troosten, Rut probeerde het ook niet, nee, niet
eenmaal dacht ze een troostende gedachte, zo onoprecht wilde ze niet zijn.
Na Kerst was hij weer aan bed gekluisterd. En hij werd stom, ook al zei ze: Pappa
wil je nog een lepel pap?, hij zei niets.
Tijdens de eerste vastenweek verschenen er open wonden in zijn handpalmen, het
waren wondjes zo klein als muntjes van één öre, Rut smeerde er pekolie op, maar
ze genazen niet.
Op de derde zondag in de vasten werden er soortgelijke wonden zichtbaar op zijn
voeten, zowel aan de bovenkant als onder zijn voetzolen.
Vervolgens, dat was op Maria-Boodschap, ontsproot er een langgerekte, diepe
wond in zijn linkerzij.
En in de Stille Week begon hij zachtjes te bloeden uit talloze wondjes op zijn
voorhoofd en boven zijn oren en in zijn nek, zijn hele hoofd leek op een brooddeeg
dat ze met een vork had ingeprikt.
En Rut haalde de dokter. Maar wat viel eraan te doen?
Hij stierf in de nacht voor Tweede Paasdag.
Rut regelde de begrafenis, maar ze maakte geen troostbier, de dominee en twee
van Signars neven gingen na het zakken van de kist met haar mee naar huis, ze
dronken kof-
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fie en de dominee zei: Helemaal alleen in de wereld te staan, dat is moeilijk, die
vrijheid is zo zwaar en groot dat ze nauwelijks te dragen is.
Maar Rut zei niets, ze keek naar de merel, maar ook die zei niets, sinds Signar
stom en ziek was geworden had hij gezwegen, niet één keer had hij zijn bek proberen
open te doen.
Daarna zag ze erop toe dat het roerende goed, dat wat mogelijk enige waarde had,
op een veiling verkocht werd, ze kreeg er achtentachtig kronen voor.
De laatste nacht voordat ze zou vertrekken, voordat ze nu eindelijk zou weggaan,
lag ze op de stromatras op de keukenvloer, slapen deed ze amper, maar ze sluimerde.
Härnösand en Gävle en de serviesfabriek van Stockholm en de weduwnaars en
blootsvoets tussen de oceanen van Amerika.
Ze werd wakker van de zon, het was zeven mei, en van de merel die schreeuwde:
Loop naar de hel!
En ze deed het kooitje open en pakte de merel, ze draaide hem boven de gootsteen
de nek om en gooide hem in de oven. Toen trok ze haar jas aan en pakte met haar
linkerhand de koffer vast, ze was linkshandig, dat was een familietrekje, en ze stapte
de deur uit.
Toen ze haar voet op de eerste tree van het trapje zette, kreeg ze opeens een
vreselijk zeurende pijn in haar linkerpink.
Op de tweede tree voelde ze een afschuwelijke steek in haar borstkas, alsof iemand
haar met een staak onder haar schouderbladen sloeg, alsof haar rug dwars doormidden
ging, en ze zette de koffer neer.
Toen ze haar voeten op de derde tree zette, toen werd het haar plotsklaps volkomen
zwart voor ogen, ze zag de zon niet en ze zag de hand niet die ze voor haar gezicht
omhoog hield.
En op de laatste traptree, de vierde, ja, ze wist hem te halen, toen begon ze te
bloeden uit open wonden aan haar handen en voeten en in haar linkerzij en op haar
hoofd, op die tree zonk ze ineen en op de rots onderaan de trap bleef ze liggen, daar
bloedde ze dood, ze hoefde niet lang te bloeden om dood te bloeden.
Dus voor Rut van Signar kwam het nooit van een vertrek.
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Richtje Reinsma
Lichamelijk meedenken
Weg
Het lichaam wilde een ding worden. Het maakte zich zwaar op de zachte voorbank,
lijmde de knieën tegen het plastic dashboard, liet alle ledematen stollen. Het dacht
de ademhaling weg. Het dacht de bloedsomloop en de spijsvertering weg. De ogen
haakten zich in het oneindige. Vochtige bollen gevat in stevige holtes. Het zonlicht
flikkerde door de voorruit, zond strepen uit over staal, plastic en huid. De
luchtverversing blies stof en buitenlucht tegen de schenen. Dingen bewogen zonder
te bewegen. Ze lieten zich beschijnen, verwarmen en afkoelen.
Het lichaam werd vanzelfsprekend, uitte niets anders dan zijn stoffelijkheid. Eén
geheel. Bultjes kippenvel kwamen op. Ook de bultjes in het plastic van het dashboard
kregen reliëf in de zon, tot ze in de schaduw van een wolk weggleden en versmolten
tot een gelijkmatig oppervlak. Pluisjes bekleding van de voorbank wiegden in de
luchtstroom van de ventilatie. Haartjes beefden. Alles onderging zijn eigenschappen,
bleef beperkt tot de consequenties van zijn substantie.
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Stuk
Er was niets aan het lichaam te zien als het aangekleed was, maar er ontbrak een
been. Oorspronkelijk was het been er wel geweest. Op een dag moest het eraf.
Het lichaam knoopte een relatie aan met een ander lichaam, dat het aanried om
een cursus te volgen om het leven met één been te leren accepteren. Op de cursus
werd verteld dat lichamen die incompleet geboren zijn hun aanvullende ledemaat
voor ze gaan slapen afleggen alsof het een kledingstuk is. Ze trekken hun kunstbeen
uit met de sok en de schoen er nog aan. Lichamen die een ledemaat verliezen,
daarentegen, en een nieuw lichaamsdeel krijgen aangemeten, behandelen hun prothese
als een eigen lichaamsdeel. Ze trekken beide schoenen en sokken uit. Eerst die van
de echte voet, dan die van de kunstvoet. Pas op het allerlaatst leggen ze het been zelf
af.
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Naaldjes
Misschien waren de bovenarmen en schouders het mooiste. Er zaten glooiende
spierwelvingen in. Geen dikke bobbels, maar concentraties van stevigheid. Op de
rug zaten soms plakkertjes, die op het eerste gezicht pukkels leken. Deze ronde en
doorzichtige plakkertjes hielden kleine naaldjes op hun plaats. Ze leken op haartjes
of splinters en staken een heel klein beetje uit, net genoeg om een zwart stipje te
zien. Onder de kleren werd het lichaam permanent door de naaldjes gecorrigeerd.
Ze werden regelmatig vervangen, en steeds op andere plekken aangebracht. Ze zonden
signalen uit naar alle uithoeken van het lichaam waar de balans niet optimaal was,
het lichaam stemmend als een muziekinstrument. Ondertussen verplaatste het lichaam
zich ongehinderd. Het werkte, at en sliep terwijl de naaldjes hun werk deden.
Het lichaam beoefende vier maal per week kung fu, de sport van de reactie op de
aanval. Het leerde de eigen ledematen af te vuren alsof het objecten waren, met
maximaal gespannen gewrichten en pezen. De armen en benen waren na de lessen
rood en opgezwollen, hard en dik. Vaak begon het lichaam plotseling te oefenen,
zomaar ergens, en sloeg zijn armen voor zich uit door de lucht, de ene na de andere
denkbeeldige aanvaller wegmaaiend.
Het lichaam kon ook heel langzaam bewegen, als het tai chi-oefeningen deed.
Wanneer het in de huiskamer lange reeksen figuren uitvoerde, van de ene houding
naar de andere glijdend, kwam het vaak in botsing met het meubilair, of belandde
het tegen de muur. Het schoof door de ruimte zonder de gebruikelijke afstand te
bewaren tot de materie, zonder zich te voegen naar de uitnodigingen van stoelen, de
afweringen van muren, de insluitingen van hoeken.
Als het lichaam zich in gezelschap bevond van vreemde lichamen probeerde het
zich afzijdig te houden. Het posteerde zich in de periferie en keerde in zichzelf. Het
hing in de ruimte als een jas aan een kapstok. Het boog licht de rug, als een schildpad,
en sloot de borst.
Soms werd het lichaam door hartstocht overmand door een ander lichaam. Dan
bleef het beheerst en zachtaardig. Nooit maakte het een onverhoedse beweging. Het
betastte het lichaam waar de begeerte naar uitging behoedzaam. Als het andere
lichaam een orgasme bereikte, pauzeerde het beleefd om het niet te storen. Op
momenten waarop het gebit niet gepoetst was, opende het de mond liever niet.
Bij een ander lichaam thuis liet het zich na binnenkomst meteen op het bed vallen
en wachtte, een zwijgende invitatie. Als het andere lichaam kwam, kropen de lichamen
eerst tegen elkaar, staarden naar het plafond, naar de plooien van elkaars kleren, de
details van huid, haren en ogen. Dan brak het moment aan van ontkleding. Niet stukje
bij beetje, maar alles meteen, zonder ruwheid, maar efficiënt. Soms bleken er na
afloop naaldjes uitgevallen te zijn, die spoorloos verdwenen in het bed.
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Het voorbeeldlichaam
De lichamen verzamelen zich op de zolder van het voorbeeldlichaam. Het
voorbeeldlichaam is in de zestig, maar beweegt licht en vlug als een kind. Het is
gespierd, gebruind en glad. Het draagt zachte losse broeken en vesten in lichte kleuren.
Als het een oefening voordoet en een arm of been de lucht in steekt, zakken de wijde
mouwen en broekspijpen af. Dan wordt zichtbaar hoe compact en soepel het in elkaar
zit. Het verraadt niets van de pijn die het heeft geleden.
Vroeger heeft het voorbeeldlichaam zich te veel ingespannen, in de hoop te leren
bewegen alsof het vanzelf gaat. Na jaren intensief oefenen was het geblesseerd
geraakt, en had het tenslotte besloten zichzelf met rust te laten. Nu laat het andere
lichamen tegen betaling zien hoe dat moet. En hoe het sierlijk kan worden gedaan,
dat met rust laten. Want elk lichaam wil genieten, en andere lichamen doen genieten.
Vooral de woorden van het voorbeeldlichaam maken de bedoeling duidelijk; het
doet nog steeds te veel zijn best. Dat zie je doordat het uitspreekt wat het wil bereiken
terwijl het iets voordoet. Het zegt bijvoorbeeld: ‘Je laat je knie omhoog komen,
zonder enige moeite. Hij wordt omhoog getrokken vanuit het plafond. Hij gaat vanzelf
omhoog.’ De knie komt omhoog, en je ziet de inspanning van het tillen, de moeite
die het kost om moeiteloos te bewegen.
Het voorbeeldlichaam houdt de lichamen voor dat ze zich moeten opstellen als
volumes zonder verwachtingen, die zich van alle kanten gesteund weten door de
ruimte die hen omringt. Hiertoe dienen de lichamen zich in gedachten uit te breiden.
Ze moeten zich de ruimte voor, naast, onder en achter hen voorstellen.
Als een lichaam leert zich op zijn omgeving te verlaten, kan het zich als een
marionet door de trekkracht van de ruimte laten bewegen. Het kan zijn ledematen in
gedachten door de grond, het plafond en de muren laten besturen.
Het voorbeeldlichaam leert de lichamen een mantra om dagelijks meermaals in
gedachten te herhalen: ‘Ik laat mijn nek en mijn hals vrij. Ik laat mijn rug lang en
breed worden. Ik denk mijn knieën naar voren. Ik denk mijn schouders en ellebogen
uit elkaar.’
De lichamen hoeven dit alleen maar te denken. Het is beter een beweging te denken
dan een beweging uit te voeren. Een lichaam doet altijd teveel. Het gedraagt zich als
een hondje dat zich slaafs op elke mogelijkheid stort om te presteren. Het anticipeert
voortdurend op actie om zich te bewijzen. Gevaarlijk bereidwillig.
De lichamen volgen de instructies. Gaandeweg beginnen hun spieren op de beelden
van taal te reageren. Uiteindelijk trekt het woord plafond net zo hard aan hun knieën
als de zwaartekracht.
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Het lichaam tussen de dingen
Het lichaam is heel groot en goedmoedig. Als het zich ongehaast op een afgebakend
terrein verplaatst, houdt het de aandacht strak gericht op de plek waar het naartoe
koerst. Het gaat ontspannen en onbekommerd achter de blik aan, zich onderweg even
schuddend, gewoon omdat dat lekker is en geen enkel kwaad kan en misschien wel
een vlieg tot vertrekken noopt; opgeruimd staat netjes.
Als het een ruimte doorkruist met de bedoeling op een radicale manier van locatie,
bezigheid of gezelschap te wisselen, nadert het voorzichtiger. De benen en armen
ogen zwierig en ordeloos, maar staan onder constante curatele, zodat ze elk moment
adequaat kunnen worden bijgestuurd en afgeremd zodra obstakels onderweg dit
wenselijk maken. De ledematen zijn als kleine kinderen aan een leiband die niet op
spanning staat. Zij mogen vrijelijk bewegen zolang de ruimte strekt, meebeweegt,
toegeeflijk is. Als de ruimte vernauwt, verhardt of verscherpt, en er een of ander
onheil denkbaar wordt, worden de ledematen uit hun spel gehaald en tot de orde
geroepen. Dan moeten zij zich terugtrekken naar de romp en dicht bij elkaar blijven,
zo compact en statisch mogelijk, alert inventariserend welke ontwikkelingen zich
zouden kunnen voordoen.
Ook al wordt het lichaam grondig begeleid en verstandig gehanteerd, toch biedt
de aanblik van zijn progressie een zorgelijke aanblik. Wat kan er wel niet misgaan!
Het vergt een enorme waakzaamheid om zo'n groot lichaam van zulk zacht materiaal
veilig tussen alle grote harde dingen of kleine venijnige rotdingetjes door te laveren
zonder dat het aan gort gaat.
Zolang het lichaam met zijn hele wezen gespitst blijft op elk van risico's verzadigd
moment, is de situatie veilig. Maar soms wordt het afgeleid, bijvoorbeeld omdat het
in de verte een bekend lichaam heeft ontwaard dat het kan begroeten. Dan vult het
zich met afwezigheid, een volledig verlies van bewustzijn van de directe fysieke
werkelijkheid. Het lapt zijn coördinaten aan de laars, laat elke vorm van regie varen,
en banjert voort alsof het in een vacuüm is geraakt waar het niets kan overkomen.
Al tijdens de begroeting met het andere lichaam komt het weer tot zichzelf. Het
herinnert zich met een schok de realiteit van de dimensies, en de noodzaak daar
motoriek en snelheid op aan te passen.
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Lek
Iedereen heeft een lichaam. Of andersom. Alle lichamen bezitten iemand.
In ieder lichaam heerst duisternis. Alleen aan de randen, waar de scheiding is
tussen lucht en huid, kan je van buitenaf iets van de onderhuidse situatie ontwaren.
Een gevorkte ader kruist een ander bloedvat aan de onderkant van de pols. Waar ze
aan de oppervlakte komen bobbelt het vel groenig op. Daar kan het gemakkelijkst
een lek ontstaan.
Wie niet tegen bloed kan, kan het beste steun zoeken bij dingen die niet lek kunnen.
Een raam of een schilderij, een tapijt of een plafond. Iets om te analyseren, waar iets
aan te tellen valt. Hoeveel gaatjes zijn er in de panelen geperforeerd. Hoeveel voegen
kruisen het vlak. Hoe zou dat materiaal aanvoelen. Hoe lang bevindt het zich daar
al. In wat voor conditie verkeert het.
Denkbeeldige lijnen bewegen vanuit de constructies van de dingen door je lichaam
heen de oneindige ruimte in. Als je de oneindige ruimte rond je lichaam voelt en je
je er in gedachten in laat uitvloeien, groeit ook de ruimte in je cellen. Je vouwt uit,
ontkreukelt en ontspant.
Dan zijn er de andere lichamen. Zoveel zijn het er. Zoveel zijn het er geweest,
zoveel zijn er op komst. Ze bestaan in verschillende tijden en op uiteenlopende
plaatsen. Allemaal hetzelfde, allemaal anders. Als je je ogen sluit ben je binnen, maar
je ziet niets. Hoogstens wat buitenlicht dat door je oogleden heen je pupil in lekt.
De dingen zijn gelijktijdig groot en klein. Heel veel kleine dingen vormen samen
iets groots. Heel grote dingen brengen samen iets nog groters voort, maar bestaan
nog steeds uit hele kleine dingen. De grote en de kleine dingen passen in elkaar alsof
ze niet anders kunnen. De lichamen horen bij de dingen zonder ze te kennen.
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Anneke Brassinga
Pijn versus pijn
I.M. Jacq Vogelaar
Het verzet tegen pijn doet zelf ook weer pijn.
Maar die tweede pijn is van een ander gehalte: bij het verbeten gevecht tegen de
pijn die je onverwachts was overkomen, staat je iets voor ogen - een vooruitzicht
van vrijheid en vrede, dat daardoor en daarin als het ware al bereikt is.
Hoewel je kunt sterven in dat gevecht, overwonnen en verslagen ben je dan niet.
Je pijnlijke verzet is je kracht geweest tegenover het onmenselijke, het absolute,
van de pijn waar je tegen vocht.
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Chris Keulemans
Vroeger
Als ik terugga naar vroeger pak ik eerst mijn koffer. Daar gaat van alles in. Een flesje
scheerzeep dat klein genoeg is om er bij de douane geen afscheid van te hoeven
nemen. Zo'n tussenstekker voor de vreemde stopcontacten die je in afgelegen
hotelkamers soms tegenkomt. Meer boeken dan ik onderweg kan lezen, zodat ik er
zelf geen hoef te schrijven. Zes verschillende maar identieke sokken. Overhemden
zoals ik ze destijds ook had kunnen dragen. Een zonnebril voor dat eerste moment
van het weerzien.
Het enige wat niet meegaat zijn de herinneringen zelf. De mensen die ik vroeger
ga terugzien zijn daar al, tenslotte. De plekken waar ik ze ga ontmoeten ook. Toch
is dit ingewikkeld. Die mensen, en de plekken trouwens ook, heb ik altijd bij me.
Dus ook hier en nu. Als ik nu vertrek, om terug te gaan naar vroeger, wil ik ze hier
niet achterlaten. Maar ik hoef ze ook niet mee te nemen. Want ik ga al naar ze toe.
Dat geldt ook voor mezelf. Waar ik heenga ben ik al. Anders zou ik er geen
herinnering aan hebben. Ook mezelf hoef ik dus niet mee te nemen. Alleen: wie
draagt er dan mijn koffer?
Ik mis iemand die op dit soort dingen altijd wel iets weet te verzinnen. Carolien
bijvoorbeeld. Die zou om te beginnen over de telefoon zo lief gaan lachen dat het
probleem vanzelf een grap werd, iets waar ik zelf opeens ook om moest grinniken.
Een gecompliceerde grap, dat wel. Iets met een koffer en scheerzeep en herinneringen
en sokken. Gelukkig waren dat juist haar lievelingsgrappen. Dan zou ze eerst over
iets heel anders beginnen. Een treinreis waarbij ze in slaap was gevallen en pas
wakker werd in Koblenz of zo. Daarna zou ze vragen: heeft die koffer van jou soms
geen wieltjes? Probleem opgelost. Maar ja. Carolien kreeg alvleesklierkanker.
Waar ik nu ben, in een veel te grote villa met vijf onbeslapen bedden aan een
lommerrijke laan op de grens tussen Naarden en Bussum, zijn de mensen die ik ga
terugzien dood. De huiskamers en restaurants waar ik me ze herinner zijn nu van
iemand anders of gesloopt. Dat wordt dus een pijnlijk weerzien. Tegen de tijd dat ik
weer vertrek naar vandaag kunnen ze niet mee. Ze moeten blijven waar ze zijn. En
toch hou ik ze liever bij me. Ik draag ze met me mee. Ik heb mijn handen er aan vol.
Zo vol zelfs, dat ik mijn koffer moet laten staan. Alleen: die kan daar niet blijven,
want in mijn herinnering bestaat hij niet.
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Van die koffer moet ik dus af. Hij is slecht voor mijn hart. En daar ben ik zuinig op,
want ik ben nog niet zo ver dat ik wil achterblijven waar mijn herinneringen al zijn.
Laat ik me, in plaats van op de dingen die ik mee moet nemen, concentreren op de
reis zelf. Op het gaan. Ik heb zin in een glas koud bier met Jacq aan het plein in
Sint-Truiden waar een zekere G. Baltus met olieverf op doek in de Kerk van
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming een twaalfde-eeuwse extatica, Christina de
Wonderbare, de lucht in schilderde.
Hij schreef erover in Uit het hart. De tekst heette ‘Openhartoperatie’. Dit stond
er:
‘Je gezicht wordt van boven verlicht. Hoe snel heeft zich van je gelaatstrekken
een ongekende rust meester gemaakt; in je vlucht lijken belofte en streven elkaar
bijna te raken.
De rust is niet minder groot voor wie ziet dat zij allesbehalve ontspannen is.
Integendeel, het is de rust van een gespannen boog; het wachten is op het moment
suprême dat de onzichtbare hand je zal laten gaan.’
Dat ging natuurlijk over hemzelf. Op de zoveelste operatietafel. Zelf zou hij dat nooit
toegeven, ook na twee glazen koud bier niet, en na vijf nog steeds niet. Maar ik weet
het zeker. Kom, ik ga het hem vragen. Met een koffer op wieltjes. Wieltjes! Waarom
kom ik nou in mijn eentje nooit op dat soort dingen?

Terras. Jaargang 2014 (06-07)

171

Henk Pröpper
Lieve Johanneke, geachte familie, beste vrienden van Jacq, Jacq
Toen Tjit mij zaterdagochtend belde met het verzoek hier vandaag iets te zeggen hij deed dat zo mooi bedremmeld als alleen Tjit dat kan: hij zei, eh, eh je bent tenslotte
van De Bezige Bij en, en, je was toch goed met hem?
Precies op dat moment zat ik buiten in de kou op een winderig atletiekterrein in
Overvecht te denken dat ik eigenlijk graag iets zou willen zeggen op de begrafenis
van Jacq.
Net daarvoor had ik het nieuws van Jacqs overlijden gelezen op Teletekst, en net
daarvoor ontving ik een In memoriam dat Erik Lindner had geschreven.
Ik zat dus in mijn hoofd een uitdijende toespraak te houden, of eigenlijk
herinneringen op te halen die gestaag een monoloog werden. Eigenlijk stoorde Tjit
mij daarbij, terwijl hij mij om een toespraak vroeg. Ik wilde dus ook niet opnemen,
besloot dat toch te doen, en toen ik begreep dat het om Tjit ging wist ik ook meteen,
al voor hij sprak, waarom hij belde.
Het gesprek duurde maar een minuut, ik zei dat ik erover moest denken, terwijl
ik intussen voortbouwde aan mijn monoloog.
Beste Jacq, vreemd nabije vriend die ik zelden sprak, vriend die ik voor het laatst
sprak bij een nogal onbestemd afscheid van Raster op De Bezige Bij, toen ik daar
nog niet in dienst was, en ik was gevraagd door De Bij?, door Raster?, door Jacq?,
maar dan toch niet direct, door niemand direct, iets te zeggen bij het afscheid van
Raster.
Natuurlijk sprak ik mijn grote waardering uit voor het blad, - die waardering is
ook immens -, terwijl ik tegelijkertijd de vaders ervan kapittelde, dat zij te weinig
zonen en dochters hadden gemaakt, en te vaak rare kinderen hadden aangenomen
die de familie niet versterkten, eerder langzamerhand ontmantelden, de tijd kon als
het ware zijn werk doen, en wat is de tijd de afgelopen jaren juist op dit punt actief
geweest. Er waren die middag schrijvers aanwezig die zich sterk verwant voelden,
maar die toch nooit zonen of dochters waren geworden, ze waren er wel, daar zit iets
moois in, ook iets tragisch, in een notendop zag ik terwijl ik stond te praten hoe de
dingen gaan, hoe moeilijk het is om een bezield verband te smeden en steeds opnieuw.
We spraken elkaar daarna bij de borrel, en als altijd werd ik getroffen door Jacqs
beminnelijkheid en belangstelling, het gesprek verliep niet anders dan alle gesprekken
die ik gedurende lange jaren zo af en toe met hem voerde: en als steeds bemerkte ik
hoe
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fantastisch het is met iemand te spreken die niet alleen werkelijk erudiet is, maar die
ook gegrepen wordt door de belezenheid en honger, de hartstocht van de ander.
Daarin zat iets koortsigs waarbij ik me altijd bijzonder gezond heb gevoeld, een
verhoging die de wereld mooier maakte en juist enorm samenbindt.
Ik maakte kennis met Jacq als lezer. Tijdens mijn studie Nederlands aan de universiteit
van Amsterdam vormde een onderdeel van het curriculum in de eerste jaren, het
onderdeel:
Experimentele literatuur. In die tijd bestond de lesstof vaak uit lelijk gekopieerd
of gestencild materiaal, dat zag er vanzelf al behoorlijk experimenteel uit. Zeker als
je bedenkt dat onderwerp van de colleges onder meer was: welke strategieën teksten
hebben, wat de werking van teksten is, en hoe teksten spreken met andere teksten.
Misschien door de geur van de correctielak werd ik toch gegrepen door dit onderwerp,
of eigenlijk door de onmiskenbare eruditie die uit deze verhalen, die uit deze raadsels
sprak. Ander schrijven leidde ook tot ander lezen, maar was dat nu werkelijk zo
anders: was het niet veeleer zo dat ik me als lezer veel bewuster werd van processen
die zich in mijn hoofd afspeelden tijdens het lezen? En werd ik me niet ineens veel
bewuster van het voortdurende commentaar dat ik leverde, waarmee dat later geijkte
begrip terugschrijven al in het vroege werk van Jacq volop aanwezig was? Nog altijd
een zeer bruikbaar begrip dat vaak ook nuttig wordt gebruikt in literaire commentaren,
of wanneer mensen uitspreken dat een verhaal iets in hen heeft ontketend en dat zij
de behoefte voelen iets terug te zeggen tegen de schrijver. En dat ook doen.
Eigenlijk een wonderschoon en verbindend idee dat volstrekt bij het lezen hoort,
en dat niet alleen verband legt tussen teksten, maar ook tussen mensen, tussen
tijdperken, een begrip dus met een groot historisch, psychologisch en sociaal belang:
feitelijk de uitdrukking van een weefsel dat mensen idealiter met elkaar vormen. Dat
was eigenlijk het verlangen, in de praktijk enigszins utopisch zoals zo vaak blijkt,
maar als stimulerend idee niettemin van groot belang.
Nu ik probeer heel beknopt de invloed van Jacq op lezers van mijn generatie te
schetsen wil ik graag ook de naam van Anthony Mertens noemen, en niet alleen zijn
naam. De bezieldheid van Anthony als leraar hing in hoge mate samen met zijn
gegrepenheid door de werkwijzen en denkwijzen die zich in het oeuvre van Jacq
openbaren. Als er iemand iets van gloed heeft doorgegeven de afgelopen decennia,
die het vuur van de literaire bezieling doorgaf dan is het Anthony, een deel van de
warmtebron werd onmiskenbaar gevoed door het werk van Jacq.
Daar kwam in de jaren na mijn studie spoedig een dimensie bij die voor mij
persoonlijk, maar ook voor De Bezige Bij, later Querido, en de zo noodzakelijke
internationale ori-
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ëntatie van Nederland essentieel was, en die ik hier graag memoreer. In Raster
ontsloten Jacq en zijn collega's het werk van tientallen internationale auteurs, van
wie het werk daarvoor vaak totaal terra incognita was. Ontsluiten neem ik daarbij
heel letterlijk, werelden, manieren van denken, manieren van schrijven werden
geopend, zelfs de talrijke tegenstanders van deze bezieldheid, deze procédés zijn er
voorgoed door veranderd. Dat was een volkomen onbaatzuchtige kracht die voor het
literaire landschap en het denken groot belang had, ook al is dat wellicht niet ten
volle onderkend, die kracht is in elk geval sluipend aanwezig, precies volgens de
theorieën zoals ik die leerde van de Experimentele literatuur. Jacq, die oorlog is
gewonnen, al moet die telkens opnieuw gewonnen worden: ook deze tijd lijdt aan
een eigenlijk onbegrijpelijke blikvernauwing waarbij er vreemd genoeg internationaal
steeds minder wordt waargenomen. Aan ons, aan Querido en De Bij de weidsheid
van het landschap en de bevrijdende kracht daarvan steeds opnieuw te zoeken en te
tonen.
Gisteren troffen mij een aantal observaties en uitspraken van Arnon Grunberg in de
Volkskrant; klinisch noteert hij herinneringen aan een gesprek dat hij ooit voerde
met Jacq; Het ging over Jacqs boek Over Kampliteratuur, ‘je kunt een boek uitgeven,’
zo wordt Jacq geciteerd, ‘je kunt een boek ook opgeven, De Bezige Bij heeft mijn
boek opgegeven.’ Vervolgens gaat Grunberg op de hem kenmerkende wijze wat
stappen verder: en stelt dat het de gang van schrijvers is te worden opgegeven, soms
moet men zich haasten om de wil tot sterven niet te verliezen, citeert hij Sjalamov,
naar mijn smaak nogal, nogal uit het verband. Laat ik persoonlijk spreken, en tegelijk
als uitgever van De Bezige Bij, want die twee zijn zoveel mogelijk verbonden. Ik
heb het oeuvre van Jacq lange jaren gevolgd, besproken en becommentarieerd, vaak
verdedigd ook, ik heb het in veel opzichten een belangrijke inspiratiebron gevonden.
En Over Kampliteratuur zelf zie ik niet alleen als een fenomenaal boek, ook als
een toonbeeld van moed die eruditie waarachtig zin en betekenis geeft, een boek
waarvan de pijn voelbaar is, zo diep gaan in het doorvoelen en doordenken van zoveel
belangrijke vragen, dat is ook een voortdurend snijden in het eigen vlees.
Ik ben Jacq daarom diep dankbaar voor wat hij schrijvend heeft gegeven, voor zijn
gids-zijn in onherbergzame gebieden.
Onlangs zat ik Littell te herlezen, niet Robert, maar Les bienveillantes van zijn
zoon Jonathan. Daarbij bemerkte ik dat ik al lezend telkens zat te denken: wat zou
Jacq hiervan vinden, van deze schriftuur, deze woordkeus, deze gedachtegangen.
Hij was de enige lezer aan wie ik dacht, ik kon niet bepalen of hij dit werk zou
hebben bewonderd, daar zijn vele redenen voor denkbaar, of zou hebben verfoeid
en verworpen, daar kon ik ook allerlei redenen voor bedenken. En zo was ik al lezende
in gesprek met een lezer, was ik niet aan het terugschrijven, maar aan het
corresponderen
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met een derde partij. Ik las zinnen en gaf mijn commentaar en voelde tegelijkertijd
dat iemand een derde partij meeblies, een derde stem zong. Die derde partij was Jacq,
bepaald niet opgegeven, dat is een heel bijzondere positie.
En nu?
Ik zal Jacq missen, ofschoon ik hem de laatste jaren zelden zag, ik zal hem missen,
maar ik zal hem zonder twijfel geregeld tegenkomen, als ik lees. Dan zal ik met hem
spreken en corresponderen, de koorts voelen, de koorts van het denken dat alles
levend maakt en dat altijd doorgaat.
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Maria Vlaar
Het pijngeheugen
Door het rechteroor blaast de levensadem
naar binnen, door het linkeroor de adem
van de dood. (Jacq Vogelaar)

Het was in het magische jaar 2000, dat ik met Jacq Vogelaar in café Loetje, door
werknemers van De Bezige Bij regelmatig bezocht, een driedubbele uitsmijter met
kaas verorberde. Vogelaar vertelde over een plan voor een nieuwe roman. Hij had
de contouren ervan op papier gezet, maar wilde eerst nog één ander project afronden:
zijn grote boek over kampliteratuur. Dat zou uiteindelijk in 2005 verschijnen, waarna
Vogelaar uitgeverij De Bezige Bij na vele decennia verliet; zijn laatste boek Je zit
niet alleen in je vel verscheen bij Querido.
Ik was toen zelf al lang weg als redacteur bij De Bezige Bij en werkte bij het
Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds, waar ik Jacq Vogelaar helaas
niet vaak meer tegenkwam. Totdat ik in 2010 voor De Groene Amsterdammer ging
recenseren. De Groene had in het pand bij De Nederlandsche Bank een
‘recensentenkast’ waar ik af en toe kwam kijken of er een boek voor mij tussen zat
om te bespreken. ‘Mijn’ plankje heette ‘Jacq Vogelaar’, zo stond het op een opgeplakt
stripje. Dat was omdat ik voor de Groene vooral literatuur recenseer uit Duitsland
en Oost- en Midden-Europa, wat van oudsher zijn terrein was - nou ja, zijn terrein
was de hele wereldliteratuur. De Groene verhuisde naar de Singel, naar het pand
waar ik zelf nota bene net tien jaar gewerkt had, de kast werd opgeheven (ouderwets)
en daar, in de zomer van 2011, op het dakterras dat ik jaren eerder zelf had laten
aanleggen, ontmoette ik Jacq weer. Het was een bloedhete dag, en Jacq had sandalen
aan waarin zijn tenen konden wiebelen, en een witte kraagloze bloes, zo'n Indiahemd
zou mijn vader zeggen. Hij zag er goed uit; hij zag er altijd goed uit.
Ik was een beetje zenuwachtig. Zou Jacq het wel waarderen, dat ik boeken van
zijn plank recenseerde? Zou hij mijn stukken misschien onder de maat vinden, en
me dat nu gaan zeggen? Integendeel, bleek: hij was blij dat iemand die hij al jaren
kende ‘zijn’ fakkel hooghield, en - het klinkt wat pathetisch en Jacq zou het vast,
strenge eindredacteur als hij was, geschrapt hebben - hij gaf mij zijn zegen. Zo voelde
dat. Niet lang daarna kreeg hij het herseninfarct dat hem van het schrijven afsneed,
en dat uiteindelijk in 2013 tot zijn dood zou leiden.
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De roman waarover hij in 2000 vertelde is er nooit gekomen, en hoe ik ook graaf in
mijn geheugen, ik kan me niet herinneren waarover hij zou gaan. Het is een definitief
nooit-verschenen roman van Jacq Vogelaar geworden, net zoals er ook een defintief
nooit-verschenen Jacq-Vogelaar nummer van Raster is. Vogelaar wilde altijd nog
eens een nummer over pijn maken, maar het kwam er niet van. Van pijn wist hij
veel, en uit eigen ervaring.
Ik herinner me een andere dag, in 1995 of daaromtrent, op de productiekamer van
De Bezige Bij. Jacq Vogelaar vertelde daar dat hij weer onder het mes moet, om zijn
zevende bypass te laten zetten. Anders zou zijn hart het zomaar kunnen begeven. Ik
verstomde; kan iemand zomaar zeven van die apparaten in zijn borst hebben zitten?
Vogelaar trok zich niets van zijn lichamelijke conditie aan en werkte door als een
bezetene. Zijn lichaam was niets meer dan een vehikel voor zijn geest, en ik vond
dat bewonderenswaardig. Wist ik veel.
*
Zeven bypasses? En dan een driedubbele uitsmijter met kaas eten? Is dat wel goed
voor iemand met een hartprobleem? Maar misschien was het ook wel geen driedubbele
uitsmijter, misschien was het een salade met tonijn. Hadden ze toen al van die gezonde
salades in Loetje? En misschien was het niet de zevende, maar de derde of vijfde
bypass. Trouwens: een bypass is helemaal geen apparaat, dus mijn beeld van een
soort bionische man slaat achteraf nergens op. Of was het een pacemaker, ging het
om zeven pacemakers? Kan dat, méér dan een pacemaker bij één hart?
Het geheugen is volkomen onbetrouwbaar, zeker als je veel meemaakt. Er is zoveel
te onthouden, dat de logische verbindingen tussen de gebeurtenissen, de feiten, de
ervaring en de gevoelens daarbij los van elkaar opgeslagen lijken te worden in je
hersenen. Bij mij (nu ja, bij iedereen) komt het regelmatig voor dat een ervaring aan
een verkeerd beeld wordt gekoppeld. Zo heb ik een haarscherpe herinnering aan het
ongeluk van mijn broertje, dat hem nét niet fataal is geworden. Ik zit als vijfjarige
naast hem op een kar die door een tractor wordt getrokken, en hij springt ervan af
en klapt tegen een voorbijrazende auto. Maar ik heb nóg een herinnering aan hetzelfde
ongeluk; dan zit ik binnen, in ons huis, en kijk door het raam en zie ongeveer
hetzelfde, maar dan precies vanaf de andere kant. Ik probeer mijn geheugen scherp
te stellen op het meisje dat nog op de kar zit, met naast haar een lege plek, waar net
nog mijn broertje zat, als het geluid van de remmen van de auto door mijn lichaam
giert. Maar ze is een wazige plek, terwijl alles om haar heen scherp is: de auto, de
remsporen, de tractor voor de kar. En dan blijkt nog veel later, dat de herinnering
vanuit het huis mij is aangereikt vanuit het geheugen van mijn zusje.
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*
Waar zou die roman van Vogelaar over zijn gegaan? Ik kan het zijn vrouw en vrienden
vragen, maar ik doe het niet. Misschien zeggen zij wel dat er helemaal geen plan
wás, en zeker geen ‘de contouren op papier’. Zoals er ook vast geen driedubbele
uitsmijter is gegeten toen. Ik houd helemaal niet van driedubbele uitsmijters! Was
het wel in 2000? Het kan ook 1999 of 2001 zijn geweest.
Dat Vogelaar een pijnnummer wilde maken, is wel redelijk onomstotelijk
‘bewezen’. Daarvoor hoeft het onbetrouwbare geheugen niet al te lang de goede, of
verkeerde, vakjes in het brein te openen. Pijn heeft ook een geheugen, zo lees ik in
Pijn. Een biografie van Sytze van der Zee. En dat pijngeheugen blijkt al even
onbetrouwbaar als het ‘gewone’ geheugen.
Bij een bevalling bijvoorbeeld - ik heb er zelf twee gehad, zonder pijnbestrijding,
want daar doen wij stoere Hollandse types niet aan - maakt je lichaam zoveel
gelukshormonen aan, dat de pijn, die op het moment zelf als zeer heftig wordt ervaren,
achteraf steeds meer afzwakt. Pijn is dan alleen nog een herinnering geworden, een
onbetrouwbare herinnering. Moeders zeggen zonder te liegen tegen hun dochters dat
het prima te doen is. ‘Het doet wel pijn, maar dat had ik ervoor over.’ Alsof pijn een
betaalmiddel is.
Het pijngeheugen is een fraaie, ingewikkelde term. Het betekent zoveel als de
herinnering van het individu aan zijn eigen, eerder geleden pijn, en hoe die pijn is
opgeslagen in het geheugen. Oude pijnen kunnen opspelen als er nieuwe pijn geleden
wordt; zeker in de psychiatrie een bekend gegeven. Ook de intensiteit van de geleden
pijn wordt onthouden - hoewel die zoals alles wat onthouden wordt, weinig
betrouwbaar of objectief is. Maar het pijngeheugen werkt ook als fysieke reactie op
eerder geleden pijn: zo kan een genezen vinger toch nog pijn produceren. Het mooiste
voorbeeld is fantoompijn: niet alleen een genezen, zelfs een geamputeerde vinger
kan nog steeds een pijnprikkel geven. Waar die pijn vandaan komt? Uit het geheugen.
In februari 2014 lees ik in de krant een artikel over een computersimulatie die
fantoompijn op kan lossen. Op het scherm is bijvoorbeeld een verdwenen hand
gereconstrueerd, die volop kan worden bewogen en gebruikt door de bewegingen
van de nog wel functionerende hand feilloos en in spiegelbeeld te kopiëren naar de
ontbrekende hand. De bewegende fantoomhand, mits lang genoeg geoefend, is in
staat de hersenen te foppen. De zenuwen in de stomp beginnen anders te reageren,
de pijn vermindert en blijft zelfs in een aantal gevallen definitief weg.
In 2009 heb ik een hersenbloeding gehad. En: dát doet pijn. Nou, niet de
hersenbloeding zélf, die is eigenlijk pijnloos, want in je hersenen zelf zitten geen
pijnsensoren.
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Een hersenbloeding is overigens iets heel anders dan een herseninfarct, om een
veelvoorkomend misverstand weg te nemen. Een infarct is een verstopping van een
bloedvat in de hersenen, door een bloedklont of doordat een ader dichtslibt. Het deel
van de hersenen áchter de verstopping krijgt dan geen zuurstof meer en sterft af. Een
hersenbloeding is een gevolg van een aneurysma; een plotseling optredende scheur
in een slagader. Het bloed stroomt buiten de aderen om de hersenen in. Ik had een
subarachnoïdale hersenbloeding (SAB), wat betekent dat het bloed zich tussen het
hersenvlies en het spinnenwebvlies (voor de kenners) door je hele hersenpan verdeelt.
Het bloed kruipt in de hersenkamers, holtes, en in het hersenvocht. En dan gaat het,
want dat doet bloed, stollen.
Zo'n hersenbloeding geeft een gevoel alsof je in een centrifuge bent beland waarin
je heen en weer geslingerd wordt. Overgeven, misselijk: een foute kermisattractie.
Pas ná de operatie (ik ben radiografisch gecoild, opnieuw voor de kenners) begint
het bloed te stollen. En dan begint de pijn. Voor de helft van de mensen die dan nog
leeft, na een SAB, breekt de volgende kritieke fase aan: alsnog sterven, levenslang
gehandicapt raken, afatisch of halfzijdig verlamd. Of, zoals ik, belanden in het
keuzemenu voor de echte geluksvogels: min of meer streeploos opdrogen.
Alsof er een bom in je hoofd is ontploft, zo voelt het, en inderdaad, een bevalling
is er niets bij. Doe mij maar nog zes bevallingen in plaats van één keer de steeds
hoger oplopende druk in je hersenen, totdat je het uitgilt van de pijn. Ik kreeg morfine,
en dat werkte zo hallucinerend dat ik een nacht lang op intensive care droomde van
de dronken olifantjes in de disneyfilm Dombo. Ze belaagden mij in horden, werden
zwarte duivels, en lieten mij doodsbang wakker worden. Nooit eerder had ik gedroomd
van die olifantjes, en daarna ook nooit meer, want ik kreeg andere pijnstillers, die
ook niet hielpen.
Als de druk na een SAB te hoog wordt en de kans op definitieve beschadiging van
het hersenweefsel (plus bijbehorende handicaps) daardoor te groot, wordt hersenvocht
afgetapt, waardoor de druk vermindert. Dat nu is bij mij in twee dagen tijd vijf keer
gebeurd. Heerlijk! Een afschuwelijk pijnlijke holle naald wordt ter hoogte van je
middel in je ruggengraat gestoken terwijl je in een foetushouding ligt (want je
hersenvocht stroomt via je ruggengraat terug je hersenen in, zoals een fontein in een
vijver). Binnen een minuut of tien zakt de druk in je hoofd van pijnschaal 10 naar
pijnschaal 8. O! Doe mij nog een keer zo'n mes in mijn rug, lieve dokter! (Ja, je zegt
wat als je onder de pijnstillers zit die niet werken. Tegen de fysiotherapeut heb ik
gezegd dat ik ‘zo naar hem verlangde’, wat hij helemaal niet begreep.)
Maar helemaal streeploos opdrogen is mij toch niet gelukt; ik heb een onverklaarbare
restpijn helemaal links onderin mijn rug. Een chronische pijn die ik altijd voel. Links
was lang de moeilijke kant, maar het doffe gevoel in mijn linkerhandpalm, -voetzool
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en -wang en een evenwichtsprobleem als ik liep of op mijn linkerbeen de ‘boom’
deed (de beproefde eenbenige yogahouding) zijn na vier jaar nagenoeg verdwenen.
Kennelijk zijn mijn hersencellen flexibel genoeg om verloren functies over te nemen
van de gedode buurcellen. Waarom is er geen aanvalsplan van een groepje
vooruitstrevende hersencellen dat besluit mijn pijn weg te nemen? Waar zit die pijn?
En zou ik mijn hersenen niet kunnen foppen zoals bij die fantoompijn? Of houden
nu juist mijn hersenen míj voor de gek (en waarom dan) door steeds weer de pijn te
activeren?
*
Pijn ‘neemt je lichaam over’ zei laatst iemand tegen me; alsof het een invasie is van
buiten, een aanval. Dat pijn het lichaam een gevoel kan geven ‘overgenomen’ te
worden, maakt pijn een fenomeen vergelijkbaar met verdriet, stress, angst, koorts,
dronken of stoned zijn en honger. Allemaal dingen die je lichaam kunnen
‘overnemen’, maar net zo goed je geest. Daarom is het interessant dat pijn vaak wordt
gezien als een ding dat van buiten komt, en in de beleving van de pijnlijdende
kennelijk niet uit ons eigen lichaam of uit onze eigen geest. In een ongepubliceerd
prozagedicht ‘De pijn praat terug’ van Robert Anker gaat dat zo:
‘In een winkel verstuikte ik mijn enkel en ik hinkte naar buiten. Voor mij stond de
Pijn. Hij keek naar mijn enkel en knikte.
“Een rotstreek, Pijn,” zei ik.
“Je bent toch de eigenaar van je lichaam?”
“Maar niet van de pijn, dacht ik.”’
De pijn valt dus van buitenaf het lichaam én de geest aan, en het is aan ons om ons
daar zo goed mogelijk tegen te verdedigen. Waar komt dit idee vandaan? De moderne
opvatting is toch juist, dat pijn een sensatie van de hersenen is? En hersenen zijn een
lichaamsdeel. Waarom lukt het de hersenen dan niet, om die pijn weer weg te nemen.
Jacq Vogelaars laatste definitief wél verschenen roman is Weg van de pijn uit 1994;
het is precies twintig jaar geleden dat deze road novel verscheen. De titel is op zijn
Vogelaars prachtig ambigu. Het is de weg die de pijn bewandelen moet: de
hoofdpersoon Ben wordt door zijn ‘begeleider’ Jean op sleeptouw genomen naar het
‘oosten’, op zoek naar een thuis voor Ben. Bens moeder wil hem niet meer en heeft
hem naar zijn vader gestuurd, maar die wil hem al helemaal niet. Onderweg doet
Ben fysieke pijn op: eerst verbrandt hij zijn grote teen (nodig bij het lopen!) aan
kokend water in een kruik, en daarna loopt hij een oorontsteking op met verregaande
gevolgen. Zijn oor blijft tot het einde van het boek ontstoken, afgedekt met puswatten
en een Russische
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bontmuts met oorkleppen, en doof. Nog heftiger is de emotionele pijn die Ben opdoet
door afgewezen te worden door beide ouders, en de liefdeloze behandeling in een
internaat, waar hij na zijn lange reis terechtkomt. ‘Alles aan hem doet pijn, van buiten
en nog meer van binnen.’
Maar de titel ‘weg van de pijn’ betekent ook dat Ben wég wil van die pijn, die
hem steeds maar belaagt. Hij wil ervan af. En daarin maakt hij dezelfde keuze als
Tim Parks oorspronkelijk deed, zoals beschreven in Leer ons stil te zitten, het boek
over hoe hij zijn eigen chronische pijn te boven probeert te komen. Hij scheidt zijn
lichaam van zijn geest op een dusdanig radicale manier, dat het een daad van
schizofrenie mag heten. Iets vergelijkbaar schizofreens gebeurt in Weg van de pijn
bij Ben, die vele namen heeft: zijn moeder noemt hem Theo, zijn vader noemt hem
Boy, eigenlijk heet hij Benjamin, wat een joodse afkomst suggereert. Ook het
‘oostwaarts’ gaan, het feit dat vader ‘over de grens’ (Duitsland?) woont, en het
gerinkel van brekend kristal laten de Tweede Wereldoorlog als een zachte basso
continuo meeklinken. Alle omstandigheden werken kortom mee om Ben een grondige
hekel te laten krijgen aan zijn lichaam, dat altijd maar pijn moet lijden.
*
Pijn ervaar je in een lichaamsdeel, maar wordt feitelijk gevormd in de interactie met
de hersencellen. Dat maakt pijn ook vanuit de hersenen beïnvloedbaar. Natuurlijk
komt de oorzaak vaak van buiten: een auto die tegen je op klapt. Maar de pijn zelf
is een reactie van de hersenen op het lichaam, en van het lichaam op de hersenen.
Mijn eigen chronische pijn ervaar ik zo: mijn lichaam roept au tegen mijn geest en
mijn geest roept au terug, en zo kan het nog jaren doorgaan... Pijn hebben betekent
dat het lichaam iets te zeggen heeft tegen je geest, en tegelijk heb je je geest nodig
om de pijn te beheersen, of: moet je je geest proberen te vrijwaren van pijn. Dat is
heel moeilijk, en dat ervaar ik nu nog, iedere dag.
‘Zeggen dat je lijdt is nog geen lijden, en wie het hardst piept heeft nog niet per
se het meeste pijn. Bestaat er een maatbeker voor pijn?’ vraagt Vogelaars verteller
zich af. Inderdaad, pijn is volkomen subjectief en vaak onverklaarbaar, en dat is ook
waarom medici en wetenschappers er zo verdomd weinig mee kunnen. Sytze van
der Zee laat een vrouw aan het woord die ernstige chronische pijn lijdt door een
ongeluk in het verleden: ‘Zodra ik moe ben, verdrietig, of met lastige dingen te maken
krijg, heb ik ook meer last. Je hebt altijd een bepaald niveau aan pijn, maar dan komt
dat er nog eens bovenop.’ Een duidelijk uit een fysiek probleem voortkomende pijn
wordt dus in grote mate door de geestelijke gesteldheid van de pijnlijder beïnvloed.
‘Pijn hangt niet samen met een externe prikkel, zoals zien, horen en voelen, maar is
verbonden met het individu,’ schrijft Van der Zee, om vervolgens uitgebreid in te
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gaan op de vergeefse pogingen van wetenschappers om toch op een objectieve manier
pijn te meten. En dan komen ze met die pijnschaal van 0 tot 10, waarop de patiënt
zelf aan kan geven hoe de pijn ervaren wordt.
Tim Parks schrijft dat pijn ‘een gevangenis’ is, hij was ‘veroordeeld tot levenslang
chronische pijn’. En een van de oorzaken van de pijn is de angst voor diezelfde pijn;
ook weer zo'n perpetuum mobile. Als ‘de door taal gestuurde angsten in mijn hoofd’
(Parks) eenmaal hun gang gaan, is er geen houden meer aan.
Parks komt uit een burgerlijk en gelovig Brits gezin, waarin het lichaam gezien
wordt als een ‘vat’ voor de goede werken die de mens voor God te doen had.
Bovendien, zoals Van der Zee opmerkt, werd pijn louterend bevonden: daardoor
besefte de mens beter het lijden van de Here Jezus.
Die scheiding tussen lichaam en geest, waarover Descartes filosofeerde maar
waarmee Parks is opgevoed, is funest als het om pijn gaat, blijkt uit Leer ons stil te
zitten. ‘Mijn lichaam was me vreemd geworden, leek zich tegen me gekeerd te
hebben.’ En zijn geest is een ‘parasiet in mijn eigen vlees’. Hij noemt zijn eigen
lichaam ‘een vage kennis, een bejaard familielid. Zo iemand die je beter kunt
vergeten.’ Hij beschrijft in zijn boek hoe hij zich door de pijn steeds meer terugtrok,
ook uit zijn huwelijks- en gezinsleven. ‘Ziekte keert alles in zichzelf. Waar ik ook
aan dacht, ik kwam telkens weer bij mijn ziekte uit.’ Het verrassende is natuurlijk,
dat hij niet ziek wás, althans niet volgens de reeks dokters (urologen vooral) die hij
raadpleegde. Zijn pijn was onverklaarbaar. Hij mankeerde niets!
Op dat moment, legt Van der Zee uit, is voor een arts de ‘signaalfunctie’ van pijn
verloren. Die signaalfunctie van pijn is een puur overlevingsinstinct. Zonder pijnzin
ontbreekt het mensen ‘aan het fundamentele instinct voor zelfbescherming dat pijn
normaal verschaft’. Er worden wel mensen geboren die geen pijn voelen; meestal
sterven ze jong, omdat ze overal wonden oplopen, botbreuken niet laten genezen en
dergelijke. Maar wat als er geen aanwijsbare oorzaak is, en de pijn, die immers in
de hersenen gevormd wordt, geen directe relatie met een fysiek probleem heeft?
Voor de pijnlijder is dit een patstelling. Hij beeldt zich die pijn toch niet in? Vroeger
heette het dan dat het ‘tussen de oren’ zat, een metafoor voor aanstellerij. Nu weet
men dat tussen die oren de hersenen zitten, die de pijn aansturen, maar voor de
pijnlijder lost dat niets op. Volgens de arts Jan Vranken die in Van der Zee's boek
geciteerd wordt, zijn het vooral neurologen (en dat zijn toevallig ook de artsen die
zich met mij bezighouden) die uitgaan van de leer van Descartes: als ze niets zien,
dan heb je ook niets.
Voor veel mensen is het lichaam een lastig ding dat roet in het (geestelijke) eten
gooien als het ziek wordt, pijn lijdt etc. Parks probeerde zijn leven lang de pijn op
een afstand te houden, en zijn geest optimaal te laten functioneren. Zijn lichaam is
louter een vehikel van de geest. Totdat de pijn zijn leven vergalt en hij een dokter
vindt die

Terras. Jaargang 2014 (06-07)

182
hem aanraadt niet ‘weg van de pijn’ te gaan, maar er juist aandacht aan te geven en
ernaartoe te gaan: een paradoxale oefening.
Parks heeft een uitweg gevonden uit de patstelling van de chronische pijnlijder;
niet alleen in het ‘stilzitten’ en mediteren, waardoor hij uiteindelijk weer zelf zijn
lichaam wérd, ofwel een eenheid tussen lichaam en geest bewerkstelligde, maar ook
doordat hij het kan vertellen. Hij heeft ‘een versie van het verhaal’ waarin pijn en
ziekte een integraal onderdeel zijn geworden van zijn leven. En uiteindelijk (deels
daardoor?) een ondergeschikte rol zijn gaan spelen.
Maar voor hij zover was, beschrijft hij hoe hij tijdens zijn proces op een morgen
wakker werd en besefte dat hij ‘twee verschillende mensen’ was: hij had zijn lichaam
en zijn geest van elkaar gescheiden. Een daad van schizofrenie. Hij fantaseert dan
over de dood, over het beroemde schilderij van Millais van de verdronken Ophelia,
die in het kroos in een rivier drijft. ‘Zij is vrij en kan één worden met de natuur’,
schrijft hij. Hij beseft dat hij ‘om weer volledig gezond te kunnen worden’ de
sterfelijkheid en de dood moest accepteren.
*
Kun je sterven van de pijn? In het boek van van der Zee schat een kankerspecialist
dat er in de jaren tachtig ‘een kleine 10.000 kankerpatiënten letterlijk stierven van
de pijn’. En je hoort het de pijnlijder zo zeggen, al dan niet met Amsterdams accent:
ik sterf van de pijn. Hoe subjectief en relatief pijn dus ook is, pijn kan worden gevoeld
als iets absoluuts, waar je dood aan kunt gaan.
In Vogelaars roman Weg van de pijn balanceert de pijn ook op de grens van de
dood. Alles doet Ben zeer. Hij is een geschonden jongen die voortdurend belaagd
wordt door angsten, vervreemding, hallucinaties, geweld, pijn. Het is een verdrietige
roman. De passage die mij het meest ontroert is als Ben, alleen in het ‘grensbos’,
zich onderdompelt in een volkomen met kroos bedekt ven. In die ‘groene eeuwigheid’
is hij weg, ‘weg zolang het duurde, vóór hem een lege matgroene hemel, achter zijn
rug de diepte, die hem wiegde’. ‘Onder water kan hij huilen als het moet’, en de pijn
maakt zelfs dat Ben als een gewond dier probeert in winterslaap te gaan in een hol
onder een boom. Pijn maakt dat de mens zich terugtrekt in zichzelf, dat alles ‘in
zichzelf keert’ zoals Parks al zei.
Alsof Ben in dat groene ven (dat ik me voorstel zoals op het pre-rafaëlitisch
schilderij van Millais) Ben zijn lichaam gewoon kan laten verdrinken, zodat hij
zonder die ballast verder kan! Later wordt in een niet nader omschreven
Oost-Europees land de oorpijn van Ben zo intens, dat hij het bijna niet meer verdragen
kan. Hij gaat op het trottoir liggen en hoopt ‘dat de wielen over zijn nek rijden zodat
hij van zijn hoofd af is’. En tegen het einde van de roman besluit Ben, in het internaat,
zich daadwerkelijk af te
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scheiden van zijn lichaam, dat hij Boy gaat noemen. Hij is een schizofrene
persoonlijkheid geworden. Ben krijgt minder en minder ‘over zijn eigen lichaam te
zeggen’; Boy wordt een ‘ongewenste persoon’ terwijl Ben een ‘watervlug kereltje’
blijft dat er lustig op los denkt. Geest en lichaam hebben zich van elkaar losgemaakt.
En waar Boy, het lichaam, alle pijn op zich neemt, wordt Ben bijna ‘onaanraakbaar’
voor pijn. En als de laatste zin van de roman klinkt, ‘Hij is dertien en zal dat voorlopig
blijven ook - zijn besluit staat vast, Ben is de baas,’ dan lijkt het erop dat Ben zich
definitief van zijn lichaam, dat vat vol pijn, zal ontdoen.
*
Vogelaar schreef over het randje van de pijngrens ‘waar horen, zien en voelen in een
zilveren punt samenkomen. Met deze zin in mijn hoofd ben ik in februari 2014 in
BOZAR in Brussel door een tentoonstelling van Francisco de Zurbarán als ik
plotsklaps oog in oog sta met een portret van de Heilige Ursula, die met
onverschrokken blik de toeschouwer aankijkt en een pijl (‘een zilveren punt’) op
zichzelf richt, ter hoogte van haar eigen voorhoofd. Ik sta voor de personificatie van
de pijn.
Ursula, dochter van een vierde-eeuwse christelijke koning, was op de vlucht voor
de heidense koning van Engeland, die haar had uitgezocht voor zijn zoon. Met
elfduizend maagdelijke dienstmeisjes in haar kielzog trok ze naar Rome. Op de
terugweg vielen ze in Keulen in de handen van Atilla en zijn Hunnen die hen
(ongetwijfeld) verkrachtten en daarna met pijlen doorboorden. De pijn is een ding
geworden: een pijl, maar wel in eigen hand. De heilige Ursula richt de dodelijke pijl
die voor haar bestemd is op haar linkeroor. Bens ontstoken oor. De pijnzijde van
mijn lichaam. Pijn die uit het geheugen komt. Ursula maakt voor altijd deel uit van
mijn pijngeheugen.
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De Heilige Ursula (1635-1640) • Francisco de Zurbarán (1598-1664) • 105 × 171 cm • Musei di
Strada Nuova, Genua

Terras. Jaargang 2014 (06-07)

186

Erik Lindner
Knesebeck
Willem van Toorn wees me erop: de Knesebeckstrasse. Toen West-Berlijn nog een
eiland was, wemelde het er van de boekhandels. Er zitten er nog een paar, zoals
Marga Schoeller Bücherstube in het korte stuk naar de Kurfürstendamm en in het
lange stuk van Savignyplatz naar het noorden een tweedehandszaak en een
kunstboekhandel. Helemaal op het eind trof ik Knesebeck Elf. Een kleine ruimte
naar Berlijnse maatstaven. Links bij de ingang een kassa, rechts een zijkamer met
kasten vol pockets, achterin een serre. De boeken lagen op stapels op tafels en op de
randen voor de planken. Het duurde even voordat ik titels ontwaarde, alsof ik aan
het zwakke licht moest wennen. En toen begon me iets te dagen. Ik stond naast de
verzamelde Calasso en de werken van Koeppen, een eind verderop lagen die van
Kluge, ik zag vertalingen van Sjalamov, Olesja, Sjklovski, Bachelard. Het zou niet
ver zoeken zijn naar Beckett, Gadda, Krleža. Snijd je de boeken in stukken en dien
je ze anders op, dan heb je Raster. Het was hier mogelijk alles in het Duits terug te
lezen, ontbrekende passages te vinden, alles zou zomaar opnieuw kunnen bestaan.
Voor een paar luttele seconden waande ik me in het hoofd van Jacq Vogelaar. Begrijp
me niet verkeerd, het was niet uit vrije wil, ik houd niet van de film Being John
Malkovich. Langzaam werd het weer lichter en ontwaarde ik andere titels,
onbekendere auteurs, nieuwere stemmen. De zaak was leeg, op de winkelier na.
Beduusd liep ik naar buiten.
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Over de medewerkers
Friedrich Achleitner (1930), architect, architectuurcriticus en -historicus,
dichter en schrijver. Hij maakte in de jaren 50 en 60 deel uit van de Wiener
Gruppe. Publicaties: prosa, konstellationen, montagen, dialektgedichte, studien
(1970), quadratroman (1973) en de bundels prozaschetsen einschlafgeschichten
(2003), wiener linien (2004), und oder oder und (2006) en der springende punkt
(2009).

Endre Ady (1877-1919), invloedrijke Hongaarse dichter van het begin van de
twintigste eeuw, die in zijn lyriek het Franse symbolisme combineert met de
Hongaarse poëtische traditie. Zijn werk wordt gekenmerkt door een sterke
progressiviteit en maatschappelijk engagement.

Mari Alföldy (1962), studeerde klassieke talen en Hongaars. Zij vertaalde werk
van Sándor Márai, Imre Kertész, György Konrád, Géza Ottlik, László
Krasznahorkai en Dezső Kosztolányi.

Mischa Andriessen (1970), schrijver, vertaler, recensent. Publiceert over jazz
en beeldende kunst en vertaalde onder meer Graham Swift. Publicaties: Uitzien
met D (poëzie, 2008) en Huisverraad (poëzie, 2012). Hij publiceerde proza in
De Revisor.

Kim Andringa (1977) studeerde Frans en vergelijkende literatuurwetenschap.
Ze is literair vertaler uit en naar het Frans, redactielid van Terras en universitair
docent vertalen aan de universiteit van Luik.

Joost Baars (1975) is dichter, essayist, programmamaker en boekverkoper.
Zijn chapbook iemand anders verscheen als onderdeel van zijn reeks Halverwege
Chapbooks. Daarnaast werden zijn gedichten gepubliceerd in onder andere Het
Liegend Konijn, blue-turns-grey en Revolver. Hij schrijft stukken over poëzie
voor Poëziekrant en Awater en maakt programma's met literatuurfestival Read
My World en poëziepodcast VersSpreken. Eerder verschenen zijn vertalingen
van Dorothea Lasky, Kenneth Koch en Robert Creeley, en momenteel werkt
hij aan vertalingen van werk van Lauren Shufran en Kazim Ali.

Machteld Bokhove (1949) is architecte en vertaalster. Ze publiceert haar
vertalingen van Robert Walser op www.robertwalser. nl. Twee prozastukjes
verschenen in 2009 in het tijdschrift Armada, en recent kwam een bundeling
uit onder de titel De vrouw op het balkon en andere prozastukjes (2013).

Terras. Jaargang 2014 (06-07)

Momenteel werkt Machteld Bokhove aan een nieuwe vertaling van Walsers
roman Der Gehülfe.
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Herman van Bostelen (1968), grafisch ontwerper, beeldend kunstenaar en
docent. Maakt samen met Lesley Moore en de Designpolitie beeldcolumns voor
De Groene Amsterdammer onder de naam Gorilla. Publicaties: De wereld
volgens Gorilla (2008), The Daily Gorilla (2008) en Tglkrtd (fotografie, 2012).

Joë Bousquet (1897-1950) wordt op 21-jarige leeftijd op het slagveld getroffen
door een kogel, en brengt de volgende 32 jaar verlamd door in bed in zijn kamer
in Carcassonne waar hij schrijft en correspondeert met andere schrijvers en
kunstenaars als Éluard, Ernst en Bellmer. Belangrijk thema's in zijn oeuvre zijn
de verhouding tussen zijn geest en zijn verlamde lichaam en het schrijven zelf
als middel om volwaardig te bestaan. ‘Thee van wijnranken’ is de vertaling van
hoofdstuk II van het derde deel van Bousquets roman La Tisane de Sarments
(1936), die wel gekenschetst is als een ‘nouveau roman avant la lettre’. De
roman is herdrukt in deel 1 van het Oeuvre romanesque complète (1979).

Anneke Brassinga, geboren 1948 te Schaarsbergen, studeerde vertaalkunde in
Amsterdam en was daarna werkzaam als literair vertaler en gaandeweg tevens
als schrijver. Zij heeft werk vertaald van Sylvia Plath, George Orwell, Oscar
Wilde, Samuel Beckett, Denis Diderot, Jean-Jacques Rousseau, Hermann Broch
en vele anderen, en is betrokken geweest bij muziek- en dansvoorstellingen. In
2008 ontving ze de Constantijn Huygens Prijs voor haar gehele oeuvre.

Frans Budé (1945) publiceerde sinds zijn debuut in 1984 twaalf dichtbundels.
De bundel Transit verscheen eind 2012 en is daarmee de meest recente.
Daarnaast schreef hij een novelle (Afrit, 2005) en publiceerde hij talrijke
beschouwingen over beeldende kunst.

Julio Cortázar (1914-1984) gold als de meest Franse van de Argentijnse
schrijvers. Verwierf wereldfaam met zijn magisch-realistische korte verhalen
(o.a. Historias de cronopios y de famas, 1962) en met de romans Rayuela (1963)
en Libro de Manuel (1973). Onlangs verscheen in het Nederlands een herdruk
van Astronauten van de kosmossnelweg (2014), op voorspraak van Charlotte
Mutsaers.

Matthew Dickman (1975) Amerikaans dichter. Naast een aantal chapbooks
waaronder recent Wish you were bracht hij tot dusver twee bundels uit:
All-American Poem en de bundel waaruit de hier afgedrukte vertalingen stammen
Mayakovsky's Revolver. Samen met zijn broer Michael publiceerde hij ook de
bundel %0 American Poems Dickman werd met diverse prijzen onderscheiden.
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Vicky Francken (1989) behaalde in 2013 cum laude haar masterdiploma in de
Vertaalwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Ze kreeg een Talentbeurs Literair
Vertalen toegekend en vertaalde eerder een kort essay van Jean-Michel Espitallier
voor Terras. Samen met Roland Fagel maakte ze haar eerste literaire
boekvertaling: De vallei van verwondering van Amy Tan.
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Jérôme Garcin (1954) is journalist en schrijver. Hij werkt voor Le Nouvel
Observateur en produceert het televisieprogramma Le Masque et la Plume.
Recente publicaties: L'Écuyer mirobolant (roman, 2010), Olivier (verhaal, 2011),
Bleus horizons (roman, 2013).

Rokus Hofstede (1959). Recente vertalingen: Georges Perec, Tips en wenken
voor wie zijn afdelingschef om opslag wil vragen (2011), Pierre Michon, De
Elf (2011), Charles Baudelaire, Flitsen / Mijn hart blootgelegd / België uitgekleed
(2014). Werkt met Martin de Haan aan een hervertaling van Prousts Du côté
de chez Swann. Cf. www.hofhaan.nl.

Lucas Hüsgen (1960), auteur en vertaler. Vertaalde werk van Dieter M. Gräf,
Brigitte Kronauer, Ku Sang, Thomas Stangl, Peter Waterhouse en Yi Won.
Recente publicaties: Vederbeds Lumière (poëzie, 2009), Nazi te Venlo (essays,
2011) en De windbel (roman, 2012).

Maarten Janssen (1960) is beeldend kunstenaar. Recente exposities in
Nationalmuseum (Berlijn, 2012), Kunsthal (Rotterdam, 2012), Re:Rotterdam
(Rotterdam, 2013), Autocenter (Berlijn, 2013) en Grunwaldgallery (Bloomington
VS, 2013).

Imre Kertész (1929) Hongaars schrijver, won in 2002 de nobelprijs voor een
uniek oeuvre, dat behalve romans ook verhalen en essays omvat. De hier
gebruikte vertalingen zijn van Henry Kammer. Kertész publiceerde recent een
dagboek dat nog op een Nederlandse vertaling wacht.

Chris Keulemans (1960) is schrijver, journalist, artistiek leider van de
Tolhuistuin en oprichter van boekhandel en literaire stichting De verloren tijd,
beter bekend als Perdu. Publicaties: Een korte wandeling in de heuvels (proza,
1994) en De Amerikaan die ik nooit geweest ben (2004).

Kenneth Koch (1925-2002), Amerikaans dichter, toneelschrijver en professor,
werd tot de ‘New York School’ gerekend. Hij doceerde poëzie aan Columbia
University. Publicaties: On the Great Atlantic Rainway: Selected Poems
1950-1988 (1994), Making Your Own Days (essays, 1998) en A Possible World
(poëzie, 2002).

Torny Lindgren (1938), Zweeds schrijver, debuteerde in 1965 met de
dichtbundel Plåtsax, hjärtats instrument. Hij publiceerde romans als Het licht
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(1996), Het ultieme recept (2005) en Herinneringen (2012). Poëzie van hem is
vertaald door Hans Kloos en verschenen in Raster (81).

Erik Lindner (1968) is dichter, criticus en redacteur. Hij schrijft over poëzie
voor Poetry International op www.poetry.nl, Poëziekrant en Ons Erfdeel en is
redacteur van Terras en De Revisor. Recente publicaties: Trompet in de branding
(samen met Ruth Verraes) in de SLIB-reeks (2013) en de roman Naar
Whitebridge (2013).

Friederike Mayröcker (1924) geldt als een van de grootste dichters in het
Duits taalgebied. Ze schreef radiohoorspelen, proza en poëzie. Recente
publicaties: Scardanelli (gedichten, 2009), ich bin in der Anstalt.
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Fusznoten zu einem nichtgeschriebenen Werk (proza, 2010), vom Umhalsen
der Sperlingswand (gedichten, 2011), Von dem Umarmungen (gedichten, 2012),
Etudes (gedichten en lyrisch proza, 2013)

Jan De Meyer (1961) is vertaler. Hij publiceerde onder meer vertalingen van
Leyuan, de tuin van het geluk (2009), Liu E, De reizen van Oud Afval (2010),
Wunengzi, Nietskunnner. Het taoïsme en de bevrijding van de geest (2011) en
van de roman Broers van Yu Hua (2013).

Charlotte Mutsaers (1942) is schrijver, essayist en beeldend kunstenaar.
Recente publicaties: Koetsier Herfst (roman, 2008), Pedante pendules en andere
wekkers (essays, 2010), Dooier op drift (poëzie, 2012).

Ton Naaijkens (1953), vertaler en essayist. Hoogleraar Universiteit Utrecht
Duitse literatuur en vertalen. Redacteur Armada en Filter. Vertaalde werk van
Robert Musil en Paul Celan. In 2013 verscheen zijn vertaling van Ernst Meister,
Alle schepen kenteren.

János Pilinszky (1921-1981) Hongaars dichter en schrijver. In het Nederlands
is zijn werk verschenen in de bundel Krater en in de Poetry International-uitgave
De Toren van het Zwijgen; beide zijn niet meer in druk. De beste typering van
Pilinszky is dat hij een atypische dichter is, atypisch voor de Hongaarse poëzie,
maar in wezen atypisch in alle opzichten.

Véronique Pittolo (1960) is schrijfster en kunstcriticus. Ze schrijft poëtisch
proza waarbij ze graag uitgaat van bekende personages en referenties. In 2004
kreeg ze de pëzieprijs van de Société des Gens De Lettres toegekend en in 2009
de Prix Yvan Goll. Recent verschenen Toute Résurrection commence par les
pieds, (2012) en On sait pourquoi les renards sont roux, (2012). In 2014 zal
Véronique Pittolo te gast zijn op Poetry international.

Marion Poschmann (1969), dichter en schrijver. Publicaties: Baden bei Gewitter
(roman, 2002), Verschlossene Kammern (poëzie, 2002), Grund zu Schafen
(poëzie, 2004), Schwarzweißroman (2005) Hundenovelle (2008), Geistersehen
(poëzie, 2010, zie Terras 04). Het verhaal ‘Doppelgängergeschenke’ komt uit
haar roman Die Sonnenposition (2013).

Henk Pröpper (1958) is directeur van uitgeverij De Bezige Bij. Hij schreef
essays over onder meer Giorgio Bassani, Henri Michaux, Marcel Proust. Eerder
was hij directeur van het Institut Néerlandais en het Nederlands Letterenfonds.
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Publicaties: Het zwaard van de krab (roman, 1991), Een intiem slagveld (essays,
1993) en Waterlanders (bespiegelingen, 1995).

Miklós Radnóti (1909-1944) Hongaars dichter en schrijver. Bij de beruchte
dodenmarsen naar de vernietigingskampen stortte Radnóti uitgeput ineen en
werd met een nekschot gedood. In zijn laatste gedicht had hij dat eind al
voorspeld.

Richtje Reinsma (1979) studeerde aan de Rietveld Academie (BA) en het
Sandberg Instituut (MA). Ze tekent, schrijft en maakt documentaire
radioverhalen. Momenteel werkt
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ze aan ‘Panacee’, een artistiek onderzoek naar bijgeloof, onveiligheid,
ongezondheid, en tekenen als magische handeling. De teksten en tekeningen in
dit nummer komen voort uit dit onderzoek, waarvoor Reinsma subsidie ontving
van Het Amsterdams Fonds voor de Kunst. www.richtjereinsma.nl

Mariolein Sabarte Belacortu (1944). Sinds 1969 literair vertaalster Spaans Nederlands. Enkele auteurs uit Spanje: Camilo José Cela, Félix de Azúa en
Belén Gopégui en Juan Marsé. Een grote stroom uit Latijns-Amerika, zoals
Roberto Arlt, Jorge Luis Borges en Julio Cortázar uit Argentinië, Gabriel García
Márquez en Álvaro Mutis uit Colombia, José María Arguedas en Mario Vargas
Llosa uit Peru, Juan Carlos Onetti en Felisberto Hernández uit Uruguay, Juan
Rulfo, Carlos Fuentes, Carlos Arriaga en Jorge Volpi uit Mexico. Vertaalt al
vele jaren poëzie voor Poetry International in Rotterdam, met als hoogtepunt
de Argentijn Roberto Juarroz, van wie de bloemlezing Verticale Poëzie is
uitgekomen bij uitgeverij Wagner en Van Santen.

K. Schippers (1936) is dichter, essayist, romancier. Samen met Bernlef en G.
Brands maakte hij het tijdschrift Barbarber. Recente publicaties: Tellen en
wegen (poëzie, 2011), Op de foto (roman, 2012), Voor jou (verhalen, 2013).
Januari 2014 verscheen van hem het poëziegeschenk Buiten Beeld.

Erik de Smedt (1953) vertaalde toneel van Heiner Müller, prozawerk van
Konrad Bayer en poëzie van Brigitte Oleschinski en Gerhard Rühm. Recente
publicaties: Ann Cotten, Alle zwanen heten Reinhard en andere gedichten
(2011), Spiel auf Leben und Tod. Die Auferstehung des Konrad Bayer (2012).

Jack Spicer (1925-1965), dichter die wordt gerekend tot de zgn. San Francisco
Renaissance. Postume publicaties: Robin Blaser (ed.) The Collected Books of
Jack Spicer (1975), The Tower of Babel: Jack Spicer's Detective Novel (1994),
Peter Gizzi (ed.) The House That Jack Built: The Collected Lectures of Jack
Spicer (1998; 2 delen), Peter Gizzi en Kevin Killian (ed.) My Vocabulary Did
This to Me: The Collected Poetry of Jack Spicer (2009).

Ulf Stolterfoht (1963), dichter en Duits vertaler van onder meer Jeremy Prynne,
Tom Raworth en Gertrude Stein. Recente publicaties: holzrauch über heslach
(2007), fachsprachen XXVIII-XXXVI (2009), handapparat heslach: Quellen,
Dokumente und Materialien (2011), Die 1000 Tage des Brueterich (2013).

Lia van Strien (1973) is vertaler uit het Zweeds. Van Torny Lindgren
verschenen in haar vertaling de romans De bijbel van Doré (2010) en
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Herinneringen (2012). Verder vertaalde zij werk van Agneta Pleijel, Helene
Tursten en Marianne Fredriksson.

Éric Suchère (1967) is kunstcriticus, poëzievertaler en auteur van hybride
boeken die poëzie, fictie en documentaire mengen. Hij publiceerde o.a. L'Image
différentielle (2001), Le Motif albertine (2002), Lent (2003), Le Souvenir de
Ponge (2004), Fixe, désole en hiver (2005), Résume
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antérieur (2008), Nulle part quelque (2009), Brusque (2011). Werk van hem
is in het Nederlands vertaald door Kim Andringa: Oppervlakte(s) (Slibreeks,
2006).

Krisztina Tóth (1967), Hongaars dichter, schrijver en beeldend kunstenaar. Ze
ontving onder meer de Déry Tibor Prijs (1996), József Attila Prijs (2000) en
recent de Lauretate Prijs. Haar poëzie en proza zijn in vele talen vertaald. Haar
gedichten hebben sterke banden met verschillende Hongaarse en Europese
poëtische tradities (ze vertaalt zelf Franse poëzie). Door veel beschouwers wordt
haar werk gerekend tot de écriture féminine’. Krisztina Tóth woont en werkt in
Boedapest. Recente publicaties: Magas labda (2009), Hazaviszlek, jó? (2009),
Vonalkód (2011), Pixel (2011), Akvárium (2013).

Maria Vlaar is recensente voor De Standaard en De Groene Amsterdammer,
en was daarvoor adjunct-directeur van het Nederlands Literair Productie- en
Vertalingenfonds en redacteur van De Bezige Bij. www.mariavlaar.com.

Robert Walser (1878-1956) geldt als een van de grote Duitstalige schrijvers
van de twintigste eeuw. In zijn prozastukjes betoont hij zich een meester in
minutieuze observaties en lichtvoetige ironie. Zijn werk heeft menig
collega-schrijver beïnvloed: tot zijn bewonderaars behoren onder anderen Franz
Kafka, Robert Musil, Walter Benjamin, Hermann Hesse, Elfriede Jelinek en
J.M. Coetzee.

Yu Jian (1954) is dichter en documentairemaker. Zie de inleiding van Jan De
Meyer bij de vertaling.
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[Nummer 7, Nieuw land]
Inleiding
De wind uit het oosten gaat de zon vooruit die daar opgaat. Is dit park om half negen
's ochtends stil genoeg? Loop je door droomlandschappen overdag, door
droomcorridors, droomwoorden?
H.G. Wells schreef dat een utopie alleen bestaat als iedereen eraan meedoet. Een
nauwelijks haalbare kaart. Om een nieuwe samenleving te scheppen, moet je de
huidige verlaten. Reizen zijn nodig, verkenningen, over land, door de tijd en ook
door talen.
De utopie is maar al te vaak een keerzijde van de werkelijkheid, stelde Jacq Vogelaar
in het essay ‘Van utopie naar atopie’, waarmee hij het Rasternummer 31 getiteld
‘Utopie tegen utopie’ inleidde. We leven volgens Vogelaar in een utopie, die van
gisteren. De wereld blijkt keer op keer niet geschapen voor het geluk van één mens:
de utopische dromer ontaardt in een teleurgestelde tiran die de onvolmaakte wereld
zijn wil oplegt. Op het achterplat stond het pamflettistisch: ‘Methode tegen systeem.
Zandkastelen tegenover bunkers.’
Toekomstvisioenen bloeien opnieuw in overgangstijden. De gedroomde wereld van
gisteren verandert maar al te gemakkelijk in een braakliggend heden. De toekomst
is een niet altijd even populair bestemmingsoord. Ondertussen zijn er, zoals Rolf
Dieter Brinkmann het schreef, ‘droomdansers op de barricaden’, tussen alle kapotte
zandkastelen.
Terras betreedt met haar zevende nummer nieuwe gronden. We bezoeken utopieën
op aarde, zoals de stad Taipei, de kassen van het Westland, het Coney Island van
Lawrence Ferlinghetti, de zandbak van Grace Paley, het brandende gras van de
onteigende landerijen rond Harare, het Hongarije van László Krasznahorkai, de
sleutels van afgesloten wijken in Lima. We bezoeken de utopieën van de geest, het
Parijs van Georges Perec, de Haagse tantes van Wim Noordhoek, de luchtspiegelingen
van Robert Desnos, diverse droomgebieden en de nieuwe domeinen waar de dichter
Brinkmann in al zijn frustratie naar op zoek was. We bezoeken Brjansk en Donego,
een door de grond opgezogen fabriek in Guatemala, de rotstekeningen van Marlene
van Niekerk en het stadje Monster.
Utopisch is het op zijn minst dat het Nieuw land dat u onder ogen heeft door de hele
redactie van Terras is gemaakt. Er is land in zicht.
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Yoko Tawada
Utopiëen
Vertaling: Bettina Brandt en Désirée Schyns
Okonomiyaki
Het menselijk leven is een komen en
gaan van eiwit. Ooit zei ik tegen een
kennis uit Frankfurt dat honderd gram
tofoe meer eiwit bevat dan honderd
gram kip. Hij schudde van nee
en zei: ‘Dat klopt niet. Sojabonen
leggen geen eieren. Waar kan dat eiwit
vandaan komen?’
Inktvis heet IKA in het Japans. IKA betekent
ook vervreemding.
Bij de mens is het geen deugd om
plakkerig, stroperig of slijmerig te zijn.
Maar van een yamaimo-wortel wordt verwacht
dat hij deze eigenschappen bij
het raspen vertoont. Je kunt hem zo eten,
maar je kunt hem ook aan het okonomiyaki-deeg
toevoegen. Yoghurt, natto-stinkbonen,
stinkkaas, yamaimo: al het slijmerige
en stinkende rekt het leven.
In de Stille Oceaan zwemt geen vierkante vis
die visstick heet.
Gember maakt zogenaamd heel potent. Maar op
welk gebied hij echt potent is,
weet niet iedereen.
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Okonomiyaki is niets anders dan een
pannenkoek, het deeg bestaat uit tarwebloem
en water. Bij deze pannenkoek is het bijzondere dat
de individuele voorkeur (konomi) bij de
toebereiding serieus genomen wordt. Je mag er echt van alles
aan toevoegen. Elke formaliteit en
elke traditie mag daarbij sneuvelen. Sommige mensen doen een scheut coca-cola bij
het deeg zodat het luchtiger
wordt.
Mayonaise is de zondebok in
Duitsland. Elke moderne ziekte, elke
smakeloosheid, elke jonge neonazi, elke
economische crisis, elke milieuverontreiniging
en elke kapitalistische zwijnerij heeft, zo wordt beweerd
te maken met het accepteren van mayonaise. Bij de okonomiyaki is mayonaise
ondertussen geen taboe meer. Het is een zeldzame bemiddelaarster, die een
magere, masochistische heilige bindt met
een zwaarlijvige creativiteit.
Een zwijn in stukken snijden en
samen met het scherp van de snede zwijgen.
Mentaiko: portretten van ongeboren koolvisjes
geverfd met rode parels.
Aardbeien en chocolade kunnen
overal van de partij zijn waar het meisjes-zijn gevierd wordt.
De kammossel heeft twee zuiltjes en twee m's
in haar huisje.
Voor de okonomiyaki wordt uitsluitend
biologische groente gebruikt.
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Ik droomde over een veld waar talloze koppen
groeiden. Bleke, witte koolkoppen. De lucht
was donkerblauw, de maan zat op een
elektriciteitspaal. Hoeveel tijd restte er nog voor
het volgende hoofdstuk begon? Twee koolbladeren
maakten zich los van een koolkop, vlogen omhoog
en fladderden samen in de lauwwarme
lucht. Ze bleven steeds naast elkaar. Het werd
snel donker maar de twee oplichtende bladeren
verloren elkaar nooit uit het oog. Hoe lang moeten
ze nog samen verder vliegen tot ze
een vlinder worden?
Goede smaak komt voort uit bourgeois-angst.
Wansmaak heeft echter geen
afkomst maar bepaalt wel de kleuren vandaag.
Op de hete plaat bevindt zich een wereldkaart
waarop iedere eter zijn imaginaire continent
kan kliederen. Bosjes groene zeewier
groeien op een moeras van mayonaise terwijl
kleine gedroogde krabbetjes verlegen
rondzwemmen. Het hongerige landschap kent
geen landsgrenzen.
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De tuin in Donego
Terwijl ik mijn koffer uitpak, begint de
regen op het toetsenbord van het dak te typen.
Het klinkt als proza.
Het meer is weg, ook de
hemel. Opgeslorpt door de mist. Of:
meer en hemel zijn er nog, maar
weg is de grens die beide van elkaar scheidt.
Ergens in de mist klimt een vogel toonladders
op en af. Onvermoeibaar en
zonder zelfmedelijden componeert hij zijn zang
door een paar tonen weg te laten.
Als het regent kunt u beter in de keuken blijven, staat er
in een oude editie van de Dornseiff.
Daarin regent het synchroon op verschillende
toonhoogtes. Jij gaf mij het woord ‘tikken’ cadeau.
De kleine thermometer aan het raam beschouwt
nieuwsgierig de nacht waarin ik blijkbaar
sta.
De smalle vlam van de kaars flikkert en
krast in de blauwe muur van de woonkamer.
Goede musici slagen er zelfs in Wagners
operapodium te luchten en van humor
te voorzien.
Tweede dag. De zon kiest
spontaan voor een andere enscenering dan
de weersverwachting aankondigde.
Onbereikbaar ver weg, daardoor inwisselbaar: het
grote meer en de blauwe zijde van je bloes, die
ik lang geleden ooit heb gezien.
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Op elk terras dansen tien vingers op het
toetsenbord.
De pioenrozen zijn al uitgebloeid. Maar op
het beeldscherm van mijn computer verschijnt
ineens de dode versie van een gedicht.
Bloemen zijn de uiterste toppen die
voortijdig de dood aanraken.
Wat is een bloem? Iets dat in het oog
springt. Ogen in gaten veranderen om het
in het oog springende te zien.
Het bouquet van de wijn wordt gevormd door geur en
smaak, zo staat het in het etymologische
woordenboek van Kluge. Wat is het bouquet van een
wetenschappelijke tekst?
De lichte prachtrozen laten hun kopjes nog meer
hangen. Ze kunnen de heftige gesel van de
regen van gisteren niet vergeten.
Scherven van een verbrijzelde spiegel,
gevangen in de kelk van een kleine bloedroos.
Jij zegt: louter uit regenwater en
zonlicht bestaat alle materie
waarvan bloesem en bladeren worden gemaakt. Ik
denk later in bed: materialisme kan de
leer van het wonder zijn.
Haar bladeren lijken op besneeuwde tongen. Zij
zien er uit als siersalie, maar zijn het niet.
Aan een van haar microfoons klampt een
zangeres zich vast, een hommel met een kromme rug.
Zij is te warm gekleed voor het weer van vandaag.
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Twee mieren ontmoeten elkaar op een blad. Met
hun dunne handen betasten zij elkaars gelaat.
De bloemen achter mij en het bloemmotief
van mijn bloes: twee hommels vergissen zich in
de stof.
Iedere plantensoort heeft een naam,
maar niet ieder handgebaar.
Zijn dat feestelijke gloeilampen of verfrommelde
manuscripten? Die witte rozen die boven
mijn hoofd hangen.
Een vliegtuig trekt een streep in de lucht. Hoe
stilletjes een wereldreis wordt gemaakt! Maar een
minuscule vlieg ronkt luidruchtig
om mijn oren en laat geen spoor na.
Een vlinder doet alsof hij zo zwak is
dat hij tegen zijn wil door een zwak
briesje weggeblazen wordt. Maar uiteindelijk belandt hij
precies op de bloem waarnaar hij op zoek was.
Als het een machinegeluid was, zou het me
storen. Ik weet echter dat het vogelzang is.
Als je lang genoeg naar een smalle,
donkere spleet tussen de opgestapelde,
platte stenen staart, verandert hij in een
hagedis.
Is dat de wind of iemand anders die met de
gebaren van het gras spreekt?
Aan de buitenkant van het huis
bewegen de schaduwen langzamer dan hun rozen.
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De rust in de tuin is vanwege de hommels
relatief rumoerig.
Een boot op het meer markeert het brandpunt
van een waaier gemaakt van golven.
Een vink zingt atonaal tegen de tonale muziek
uit het huis. Jij smeerpoes roept de
concertmeester. Muziek hoeft niet zuiver te zijn,
antwoordt de vink.
Een maan in een poëziebundel, een maan in een
film, een maan in de waterspiegel:
het is een wonder dat er nog eentje
aan de hemel staat!
Piroschka blijft op het scherm
altijd onschuldig, al heet zij deze keer Tony.
Maar in het boek ontplooit zij rijpheid nadat
ze zich door talloze letters heen geworsteld
heeft.
De passiebloem is gemaakt van staalblauw en een
witte meisjesjurk.
Hoe zou het zijn als alle manuscripten groen
en alle planten juist wit zouden zijn?
Je mag planten niet verpersoonlijken,
maar wie weet zeker dat we niets
anders zijn dan persoon geworden planten?
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Ruth Verraes
Lima
De reis begint een jaar eerder tijdens het sorteren van mijn potloden en stiften. Een
jaar lang legde ik apart wat ik mee wilde nemen. Drie romans, een schrift, een
schetsboek, drie penselen, een verfdoos. Steeds koos ik andere kleuren stiften, een
balpen, blauw of zwart, twee of drie, legde cd's apart, vioolpartituren, toch een
notitieblokje, een extra spiraalschrift. Dan weer dreigde de stapel te groot te worden
en koos ik weer iets anders uit. De uitgezochte spullen hadden een status aparte, toch
kon het soms echt niet anders en nam ik een item van de stapel dat ik dan al goed
kon gebruiken. Van de kleren die ik dacht mee te nemen raakte de helft dat jaar al
versleten. Een panisch optimisme maakte zich de laatste dagen voor vertrek van mij
meester, zodanig dat ik tijdens het afscheid van mijn ouders op het vliegveld bijna
de slappe lach kreeg.
De lucht, de aankomsthal, de auto, alles had een bruine kleur. Het miezerde en er
was een wind die een weëe lucht met zich meebracht. Ik trok aan mijn broekspijpen
en wrikte aan de broeksknoop op mijn buik. Om mijn voeten zaten de schoenen als
zware lompe dozen. Ik zou spijt moeten hebben dat ik die schoenen voor de reis had
uitgekozen, maar ik negeerde het ongemak en rechtte mijn rug.
Er was nauwelijks genoeg plaats in de auto voor alle bagage en de drie medreizigers.
De enorme schoenen haakten vast onder de stoel voor me, waardoor ik trekkend en
kruipend een plaats zocht. Ik ging op één been zitten en stootte mijn hoofd tegen het
dak. Gele straatlantaarns blikkerden in de stroperige lucht en in de ruiten. De chauffeur
claxonneerde nonstop. Het was niet duidelijk waarom, misschien om aan te geven
dat hij de auto voor zich in zou halen. Die antwoordde op zijn beurt met de claxon.
De drie rijstroken werden door vijf rijen auto's bereden. Blinkende auto's
claxonneerden even hard als auto's zonder koplampen, met een missende deur of
gebroken achterruit. Aan beide kanten van de bestuurder stonden de ramen open,
waardoor de auto steeds de bruine lucht naar binnen zoog. Het voelde als natte slagen
op mijn kaken. Uit niets kon ik opmaken dat het de anderen deerde die net een
aftastend kennismakingsgesprek waren begonnen.
We liepen door een gang die me aan het klooster bij mijn middelbare school deed
denken. De hals van mijn trui zat te strak en ik trok opnieuw aan de pijpen van mijn
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broek. We kregen een kamer aangewezen en na enkele uren woelen tussen de bruine
lakens en dekens viel ik in de bruine kamer in slaap. De dromen zorgden ervoor dat
ik met hoofdpijn wakker werd. Toen ik door de gang liep, voelde mijn hoofd wankel
op mijn nek. De haren op mijn hoofd stonden in ongepaste pieken overeind. In een
kleine kamer waren enkele van de nieuwelingen bij elkaar gekomen. Uit de informatie
die ik her en der verzamelde, maakte ik niets anders op dan dat zij meer wisten dan
ik. Tijdens de terugtocht door de bruine gangen deed ik mijn best conversatie te
voeren, maar de pogingen strandden.
Mijn nieuwe familie stond in de hoek van de ruimte en nam me nieuwsgierig op. De
zoon, een geblokte jongen met een goedmoedig volrond gezicht, sprak enkele woorden
Engels die als dode vogeltjes uit zijn mond rolden. Zijn ouders stonden ietwat achter
hem en deden hun best de paar woorden Engels die ze kenden op een gepast moment
uit te spreken. En te herhalen. Ik luisterde geduldig, knikte enthousiast, waardoor de
zwarte ogen van de vader gingen glanzen. Omar, zo stelde de jongen zich voor en
mi papa, Jorge. Ik schudde de hand van Jorge die daarop driemaal zijn vrouw
voorstelde als Ana, Ana Maria viel ze bij. Ondertussen tikte ze onophoudelijk met
haar lange gelakte nagels tegen haar tanden. Na enkele ceremoniële woorden van de
chauffeur die tevens de directeur van de organisatie bleek te zijn, begreep ik dat ze
me mee zouden nemen naar hun huis. Ze gebaarden me hun auto in. De ramen voorin
waren helemaal open gedraaid. De lucht was koud, maar er priemde een aardig
zonnetje door de wolken. Mijn nieuwe vader, Jorge, liet een arm uit het raam hangen
en gooide zijn hoofd in zijn nek om mij allerhande woorden toe te schreeuwen die
nauwelijks boven het geraas van de auto's uitkwamen. You violin? You 14 years?
You love animals? I zoo. Zoo. Animal. Lion. Zoo. Ook hij claxonneerde uitvoerig,
vloekte tegen alles wat los en vast zat. Dan weer lachte hij en klapte met zijn hand
tegen de zijkant van de wagen.
Toen ik naar beneden werd geroepen stond er een bord warm eten op tafel. Ik wachtte,
stond weer op, ging weer naar boven, keerde vijf minuten later terug. De moeder
keek verbaasd en gelastte me te eten. Dus ging ik weer zitten en wachtte. Toen de
zoon naar beneden kwam, haalde zij een opgeschept bord van onder de folie, schepte
een berg rijst uit een rijstkoker en plaatste die in de magnetron. Dit ritueel herhaalde
zich met de dochter, die zich voorstelde als Gianina, en met de vader. De laatste
kreeg een schaal kleine pepers waar hij met een slappe lip grote happen uit nam die
in de keuken extra hol klonken. Het uitgebreide gezin zat samen rond de tafel. Het
zusje monsterde me nieuwsgierig en Omar, de broer, legde uit dat de organisatie de
indruk had gegeven dat zij een veertienjarige in hun gezin op zouden nemen, een
vriendinnetje voor Gianina. Na de maaltijd zei ik gracias, zoals ik het de andere
familieleden had horen doen.
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Het was hartje zomer geweest toen ik in het vliegtuig stapte, maar in Lima was het
winter en de smog niet van de mist te onderscheiden. Dat het ook koud kon zijn had
ik me niet kunnen inbeelden, of het was de beperking geweest van de 20 kg bagage,
in elk geval ontbrak het me aan truien. Maar een echte winter kon je het niet noemen.
Omar wees naar de thermometer buiten waarvan het kwik nooit onder de dertien
graden zakte. De mist bleef dan wel netjes buiten hangen, de vochtige lucht trok in
alle meubels in het huis. Ik droeg verschillende lagen over elkaar maar als de zon
ergens doorheen priemde, vond ik die lagen meteen weer aanstellerij.
De eerste weken verkende ik de buurt rond het huis. Dat deed ik uiterst behoedzaam.
Iedereen had me gewaarschuwd voor de gevaren van de stad: als meisje ga je niet
alleen de straat op. Maar het huis, gelegen aan de Calle Madrid, lag in een wijk die
volledig van de stad was afgesloten en waar bewakers in bruine pakken elkaar aflosten.
Ik kon de een niet van de ander onderscheiden. Allen knikten vriendelijk wanneer
ik passeerde. Er waren verschillende toegangspoorten, die afwisselend open waren.
Soms moest ik een heel blok omlopen vanwege een gesloten hek. Wanneer ik lang
genoeg bij een hek bleef staan sjorren, in verbazing omdat ik er net iemand doorheen
had zien gaan, kwam het voor dat een bewaker een sleutel tevoorschijn haalde.
Ondanks de vriendelijke maar afstandelijke knikjes, vond ik niet snel een manier om
hun aandacht te trekken. We spraken in vele opzichten elkaars taal niet. Dus liep ik
vaak een blok om om door de grote toegangspoort naar buiten te gaan. Die kant van
de wijk, waar de werkelijke drukte van de stad voelbaar was, had die eerste weken
niet mijn interesse. Als het kon nam ik een hek aan de zijkant en liep door de vreemde
straten waar weinig mensen waren maar waar de huizen me iets te vertellen hadden.
Ik probeerde iets te begrijpen en greep daartoe het meest vreemde aan. Niet de
gladheid van de gekalkte gevels, de geparkeerde auto's zag ik, maar de hoopjes waar
zwerfhonden tussen scharrelden. Het was het vuil, hoezeer het ook bijeengeharkt
tussen de huizen lag, dat me vreemd voorkwam. Het was niet per se veel, maar het
onthulde iets van het contrast tussen de wereld binnen de wijk en die erbuiten.
De huizen in de wijk waar ik woonde, gaven weinig prijs van hun inwoners. In
vergelijking met andere wijken in de stad die residentieel waren, was dit geen rijke
wijk. Elk huis had een ander kleur. Ons huis was zacht roze en lag gedeeltelijk
verborgen achter een al even roze muur. Net als bijna alle huizen gaf de eerste deur
slechts toegang tot een kleine voortuin waar de auto geparkeerd stond. Pas achter
die muur lag de werkelijke gevel van het huis. Het raam van mijn slaapkamer op de
eerste etage was het ware aangezicht van die gevel. Het was de enige ruimte waarvan
ik wist wat zich erachter bevond. Daardoor ervaarde ik de gevel als een scheef gezicht.
Mijn raam als een vriendelijk oog, groot en eerlijk. En de andere ramen als glurende
ogen

Terras. Jaargang 2014 (06-07)

19
die je nooit recht aan keken. De voordeur was als een formaliteit in de gevel geplaatst.
Als toegang gebruikte je een zij-ingang rechts, een lange gang die je zonder deuren
naar de kleine achtertuin bracht. Je kwam het huis nooit officieel binnen. Er waren
wel deuren in die gang die je naar de keuken of een traphal brachten, maar die deden
alsof je je reeds binnen bevond. Door de manier waarop je het huis betrad, was er
geen enkele mogelijkheid voor mij me er echt thuis te voelen.
In de tuin, die net als de voortuin ingeklemd zat tussen de roze muren, hing een kooi
met daarin een papegaai. De eerste keer dat ik het huis betrad, of beter gezegd het
huis alweer verliet nog voor ik het had betreden, liet Jorge me zijn papegaai zien.
Dit deed hij met zoveel ophef, dat ik niet anders kon dan denken dat het beest erg
belangrijk voor hem was. Pas toen op een ochtend het beest stijf op zijn rug lag met
zijn pootjes in de grauwe lucht, besefte ik dat hij me het beest had laten zien omdat
ik ergens in mijn aanmelding had geschreven dat biologie me interesseerde. Het beest
maakte belachelijk veel lawaai. Wanneer je niet meer om dat scherpe, nasale geluid
heen kon, bulderde de stem van Jorge. Hij slingerde allerhande verwensingen naar
de kop van het beest. Tussen elke verwensing in liet hij een strategische pauze, waarin
het beest als een echo de verwensing terugkaatste. Behalve die vloeken, waarvan je
niet wist of het spel was of ernst, kreeg de vogel nooit veel aandacht.
Het eerste ding dat je in de keuken aantrof was een enorme koelkast met twee deuren.
De bovenste ging open wanneer Jorge, Ana en Gianina, beladen met oranje en blauwe
plastic zakken, thuis kwamen. Op de bodem van de zakken verzamelde zich het bloed
dat tijdens de tocht uit het vlees was gaan lekken. De zakken waren zwaar en het
waren er altijd heel veel. Rood vlees, roze vlees en geel vlees. De bovenste deur was
het terrein van Ana Maria. Ze was er een hele tijd mee bezig het vlees in de
vriesvakken op te bergen. Aan haar handelingen kon ik merken dat ze precies wist
wat ze deed. Soms nam ze een plastic bakje uit een van de kasten om een vreemd
stuk in te bewaren, maar het meeste vlees kwam zonder folie op de bodem te liggen.
Het resultaat was een vriezer die in de loop van de tijd bloed ging lekken.
Het huis was voor zij terugkeerden heimelijk stil geweest. Ik wist niet waar de
familie had uitgehangen, maar eigenlijk wist ik sowieso niet wat dit gezin zoal deed.
Ik was in die tijd vegetariër als het me uitkwam. Mogelijk hebben ze me voor het
geweld willen behoeden. Maar op mijn verkenningen van de buurt kwam ik vaker
langs markten met slagerijen. Okergele kippen hingen in nette rijen aan vastgebonden
poten aan het plafond. Ze deden denken aan de kippen van latex die ik wel kende uit
comic shows op de televisie. Bij die slagers was geen spoor van bloed te bekennen.
Daarom vermoed ik dat het werkelijk een uitstapje was dat ze maakten. De manier
waarop ze dan samen thuiskwamen, hoe hun lichamen zich tot elkaar verhielden,
alsof ze door
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het uitstapje lichter waren geworden, maakte van mij aan tafel een vreemdeling. Dat
gaf niet. Ik wist dat ik daar geen onderdeel van had kunnen zijn. Ik was blij dat zij
dit met elkaar konden delen en zij zich voor mij niet in bochten wrongen. Een deel
van het vlees belandde die dag zelf nog in een soep die in het bijzonder door Jorge
werd gewaardeerd. Nog lang voor etenstijd zat hij al te zuigen aan koeienogen of
knabbelde aan het vlees onder de scherpe nagels van de kippenpoten. Ook Omar en
Gianina bedankten voor een dergelijk maal.
De onderste deur gaf toegang tot een enorm diepe koelkast. Dit was met name het
terrein van Omar. Hij wist er van alles uit te halen dat door mijn oog totaal
onopgemerkt was. Ik opende de deur alleen wanneer ik zeker was dat niemand mij
kon zien. Op een dag zag ik hoe Omar een stuk kaas uit de koelkast haalde, en weer
opborg. Het duurde weken voor ik kon traceren waar die stukken zich in de koelkast
bevonden. De zoektocht in de koelkast werd bemoeilijkt door de grote stukken
papaya. Diep oranje waren ze, met glanzende zwarte pitten. Ana Maria maakte er
voor ons elke ochtend sap van.
De geur in huis moest met de koelkast te maken hebben. Maar meer nog trof mij het
plastic druiprek waar zwarte korsten rond hingen. De geur daar was ondraaglijk.
Vooral de eerste weken zag ik het als mijn sympathiek aandeel in het huishouden
het ding geregeld schoon te maken. Het was een klus die me plezier gaf doordat het
resultaat verblufte. De doekjes of sponsjes waren niet om over naar huis te schrijven.
Vloeibaar afwasmiddel heb ik er nooit aangetroffen. Op het aanrecht stond een wit
plastic potje met daarin een koek van poeder waar steeds een laagje water op stond.
Met een kleine handeling kon je je spons van voldoende afwasmiddel voorzien. Ik
maakte er een sport van het sopje op het poeder helder te houden. Ooit ben ik ook
begonnen aan het schoonmaken van de kast. Maar omdat ik niet kon peilen of me
dat in dank zou worden afgenomen, liet ik op een mooie dag, al het schoonmaakwerk
maar zitten.
Het was winter, ik was nog maar enkele weken geleden aangekomen en binnenkort
zou het mijn verjaardag zijn. Voor dat laatste had ik geen verwachtingen. Ik hecht
niet veel belang aan jarig zijn, noch aan de aandacht die anderen er aan besteden. Al
vrij snel was duidelijk dat zij mijn verjaardag niet zouden vergeten. No te preocupes,
zei Jorge die mijn vragen naar hoe en wat ermee pareerde. Dus kreeg ik te horen wie
zij hadden uitgenodigd. In enkele weken tijd was ik door dit gezin opgenomen, en
nu vierden zij mijn verjaardag met iedereen die ik de laatste weken had ontmoet.
***
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;Ik huilde voor de tweede keer toen mijn moeder me vanuit België op de dag voor
kerst belde. Op de achtergrond hoorde ik mijn vader zeggen: zeg het haar. Kort
daarvoor voelde ik voor het eerst dunne planken van een kast in mijn buik. Ik kon
het niet anders definiëren dan als heimwee. De gedachte aan het woord lieten tranen
over mijn wangen rollen. Nu waren die tranen er weer. Knuffel is dood, snikte ik
tegen mijn aarzelende moeder, die erna het verhaal deed van de kat die zich
teruggetrokken had om te sterven. Het was kerstavond en ik had al eerder die avond
mijn mooie kleren aangetrokken. En weer uitgedaan toen ik mijn gastvader in wit
onderhemd onderuitgezakt aan tafel zag zitten. In zijn ene hand een klein glas, in het
andere een fles waarvan ik de inhoud niet kon definiëren. Het Spaans dat ik me in
die eerste vier maanden machtig had gemaakt was voldoende om hem te begrijpen.
Dat hij niet drinkt. Ana liep geïrriteerd door het huis. Omar lag languit op de bank,
zijn benen over de leuning. Hij strekte zijn armen naar me uit toen hij me zag en trok
me naast zich. Waar mijn mooie jurk gebleven was? Hij vloekte toen hij zijn parelende
voorhoofd afwreef. Het werd nu donker. Niets in huis wees erop dat hier kerstavond
zou worden gevierd.
De eerste maanden werd ik bijna dagelijks in de auto meegenomen naar onduidelijke
bestemmingen. Soms alleen met Ana. Ze liet me in de auto wachten of in hallen of
op stoelen in huizen van vrienden of familie. Alle mensen die ze aan me voorstelde,
benaderden me met dezelfde nieuwsgierigheid en gulle lach. In hun handelingen
school een warmte die ik van Ana niet kende. Ik kreeg aangelengde limonade, een
stuk mierzoete cake of gedroogde bananen. In ruil daarvoor beantwoorde ik hun
vragen, toverde een glimlach als dat nodig leek en kuste de wangen. We gingen ook
vaak naar haar ouders in Miraflores. Het oudere paar riep meteen veel sympathie in
me op en zij ontvingen me hartelijk. Ze knuffelden hun kleinkinderen en deden hun
best terwijl Ana zich kil en afwezig bezig hield met ondefinieerbare opdrachten. Op
een dag gaf ik Ana een cadeau dat ze met duidelijke ontroering in ontvangst nam.
Ze liet het cadeau dicht. Later, op een zeldzaam moment dat ik in hun kamer moest
zijn, zag ik dat ze het had uitgepakt. Dagen later bedankte ze me voor de koekjes die
het cadeau had bevat. Ik verlangde inmiddels ook al naar Belgische koek.
Wanneer Jorge me meenam in de auto, het raam helemaal open, reed hij eerst traag
een ronde door de wijk. Hij hield halt bij elke passant en gaf opdrachten waarvan ik
de toedracht niet kon verstaan. De opzichters, er waren er drie die om beurten de
hele wijk bewaakten, knikten bij alle woorden. Dan, steeds onvoorspelbaar, verzette
hij de versnellingen en maakte vaart. De honden liepen luid blaffend op tot ze ons
niet meer konden bijhouden. Ik had er een gewoonte van gemaakt hem te vragen de
ramen dicht te draaien. Dit deed hij eerst met volle verbazing, daarna steeds minder
ver tot het dichtdraaien van de ramen enkel een formele beweging was naar de hendel,
zijn
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gedachten alweer bij iets anders. De stad lag in een woestijn, iets wat tot mijn
verbeelding sprak en wat ik vaak in e-mails aan vrienden schreef, maar in realiteit
was het zand eerder zwart vuil stof dat in de poriën van je huid kroop en in
willekeurige droge bergen bijeen was geblazen. Toch waren de lanen waar wij bij
het verlaten van onze woonwijk door reden groen. Bijna dagelijks zag je grote wagens
het groen tussen de lanen besproeien.
Tegen de meeste heuvels in de stad lagen sloppenwijken, een enkele heuvel was een
residentieel appartementencomplex dat weelderig over de helling lag. Als we met
de auto door de stad reden was er slechts één geplaveide route die de hoogte in ging
zonder dat deze ons naar de sloppenwijken zou brengen. Die heuvels boden uitzicht
op de stad zoals ik die me het liefste voorstelde. Netjes en overzichtelijk. We hielden
er vaker halt om naar beneden te kijken. Dan reden we weer verder en de tekens die
Jorge af en toe maakte op zijn voorhoofd, deed ik grappend van hem na. Later begreep
ik dat hij een kruisje sloeg bij elke kerk die hij passeerde.
Wanneer we met het hele gezin in de auto zaten, kon de rit lang duren en ik wist
nooit waar die ons heen bracht. De ene keer belandden we in de drukte van de groene
en blauwe markt, een andere keer bevonden we ons in het vuile hart van de stad om
iets als een auto-onderdeel te kopen of we belandden aan de zwarte stranden vol
zwarte pelikanen die met hun vale bekken tussen de stenen op het strand stonden te
pikken. Als je bleef kijken zag je dan zo'n pelikaan zijn hoofd in zijn nek werpen of
onhandig opvliegen. In de mails naar huis repte ik romantisch over de stranden vol
pelikanen terwijl ze, vervuild en ziek, in niets leken op de pelikaan op de poster van
het bekende inktmerk. Als we nog verder reden, de miljoenenstad achter ons lieten,
parkeerde Jorge de auto op een enorm verlaten terrein waar volgens hem het beste
restaurant van de stad stond. De zalen stonden vol lege tafels en stoelen en ondanks
het bedrukte en bewolkte weer namen we een tafel op de binnenplaats. Ik kreeg de
fluorescerend gele Inca Cola te drinken en er werd een groot bord ceviche besteld.
Vis die in citroen gegaard was maar mijn lippen deed branden door de hete aji en de
rode uien die er rijkelijk doorheen waren gemengd. 's Avonds haalde ik het
notitieboekje uit mijn tas en herhaalde alle Spaanse woorden die ik die dag had
geleerd.
Er was een groep vrienden, la mancha, die in een wijk verderop woonden. Wanneer
je een bepaalde melodie floot, hoefde je niet aan te bellen, maar kwamen ze meteen
naar buiten. Wanneer dat niet gebeurde en je aanbelde, kwam er eerst een dienstmeisje
dat met de parlofoon naging wie je was, of achter het hek dat bij vele huizen aan de
voordeur vooraf ging voorzichtig een kijkje kwam nemen. Het waren meestal erg
vriendelijke meisjes, maar vanaf het moment dat je dacht iets van een band te
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hebben opgebouwd, waren ze alweer vervangen. Ze woonden bij de vrienden in huis
en hun voornaamste taak bestond eruit het zwarte stof dat door alle kieren de huizen
binnen waaide weer naar buiten te jagen. In het jaar dat ik in Lima verbleef, besloot
ik binnenhuisarchitecte te worden. De interieurs waren compleet inwisselbaar, de
tllichten zetten elke kamer in een niets-verhullend licht waardoor je je nergens
geborgen voelde. Behalve in het huis van een van de vrienden uit la mancha, wiens
moeder in België had gewoond. Zij kende de kunst van betrokken gastvrijheid en ze
aten daar een vieruurtje, met brood en confituur zoals ik het zo goed kende. Ik ging
dan ook meestal rond die tijd naar het huis van die vriend, om vervolgens aan te
schuiven.
De vrienden slenterden meestal over straat, gingen op straathoeken zitten. 's Avonds
was het niet ongebruikelijk om een fles rum en cola te kopen en deze met z'n allen
te delen. Ook de kleine verlaten speeltuinen en parken behoorden tot ons domein.
Daarnaast was er vaak een reden om te feesten. Ik zat dan op een bank chips te eten
en profiteerde van de interesse die alle vreemde gezichten in me toonden zodat ik
me nooit verveelde. 's Morgens na het feest werd er steevast weer verzameld om de
rest van het vat leeg te drinken.
In de school waar ik de eerste maanden een poging deed de lessen te volgen, stonden
we 's morgens in lange rijen voor de ingang. Het schooluniform was van goedkoop
materiaal dat kriebelde. In onze Schotse plooirokken en grasgroene truien en
synthetische bloesjes zongen we het volkslied terwijl de vlag door een van de tieners
werd gehesen. Elke ochtend weer zoenden de scholieren elkaar bij het verwelkomen
en ook de leraar die altijd een kwartier later naar binnen liep, kreeg een onthaal als
was hij je beste vriend. De haren kammen van het meisje voor je of dobbelspelletjes
spelen achterin de klas werd getolereerd. Hoewel ik toch enkele vriendschappen had
weten op te bouwen buiten de school, vond ik met geen van de kinderen een
aanknopingspunt. Ik ging wel eens bij een van de meisjes thuis op bezoek, of ik
damde in de bibliotheek met een jongen, een vriendschap waarbij je een beetje thuis
kunt komen vond ik daar niet. Na een tijd hield ik het voor gezien omdat ik wilde
gaan reizen, wat me bijna mijn verblijfsvergunning kostte.
Si tú estás feliz, yo estoy feliz, pleegde Jorge te zeggen. Wanneer ik op een onorthodox
tijdstip door een taxi thuis werd afgezet, zag ik het gordijntje van zijn raam
verschuiven. Door de voortdurende spraakverwarring, kreeg ik de indruk dat Jorge
en Ana nooit echt iets van mijn plannen afwisten. Zo kon het gebeuren dat ik een
week weg was en ik als laatste middel een briefje op hun keukentafel achterliet. Het
barre Engels en hun pogingen me tegemoet te komen in de hobbies die ik op het
inschrijf-formulier had opgeschreven, maakte me niet zelden kwaad. Daarenboven
waren de
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peilers waar ik als kind uit een groot gezin op leunde, op geen enkele manier te rijmen
met hoe dit gezinsleven zich manifesteerde. Dat Maria geen aanleg had om te koken,
maakte me zonder dat ik het doorhad elke dag brutaler. Alles wat ik bij aanvang in
mijn panisch optimisme als exotisch en spannend had omarmd, maakte me gaandeweg
kwaad en gelaten. Het bloed dat langs de koelkast droop van de grove stukken vlees,
de pizza op dinsdag die in het hele land aan twee voor de prijs van een wordt verkocht
en waarop hele zakken oregano werd gestrooid, de papaya die steeds vaker overrijp
was wanneer hij in de blender was gedaan en als ontbijtritueel aan ons allen werd
geserveerd. Zo beet ik op een dag op een enorm en hard stuk gember dat in een
gerecht zat dat ze Chinees noemden, en dat ik de rest van het jaar vakkundig meed.
Steeds vaker at ik vieruurtjes in het andere huis, en steeds minder vaak deed ik moeite
er zeker van te zijn dat zij van mijn plannen op de hoogte waren.
In de plaats van naar school gaan, volgde ik nu lessen aan de universiteit. Het Spaans
dat ik steeds beter leerde spreken was verre van toereikend. Wel maakte ik dankbaar
gebruik van de sportvelden en ging er zwemmen. Eens per week ging ik met twee
vrienden en met mevrouw Chang mee naar de sloppenwijken die tussen de bergen
achter ons huis lagen. Mevrouw Chang nam voetballen of ander noodzakelijk kleinood
mee voor de kinderen en wij kregen Inca Cola. De huizen bestonden uit spaanplaten,
afvalhout en rietmatten. Een enkel gebouw had een gemetselde grijze muur, een
vorm van luxe, maar ze waren minder gezellig. Van op een afstand was de wijk niet
van de stoffige heuvel te onderscheiden. Wat je wel zag was een landschap van
blauwe watertonnen die naast elk huis stonden opgesteld. Eens per week en tegen
betaling werden de tonnen gevuld door dezelfde waterwagens die de groene lanen
naast mijn wijk besproeiden.
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Robert Desnos
Het luchtspiegelingenpaleis
Vertaling: Rokus Hofstede
De witgehelmde ontdekkingsreiziger, verdwaald in de woestijn, ziet de statige torens
van een onbekende stad oprijzen aan de horizon.
Kaper Weeklacht loopt om drie uur 's middags door de Tuin van de Tuilerieën,
richting Place de la Concorde. Op hetzelfde tijdstip komt Louise Lova door de Rue
Royale gestapt. Ter hoogte van Café Maxim's rukt de wind haar hoed af, hij voert
hem mee richting Place de la Madeleine. Met opwaaiende lokken holt Louise Lova
erachteraan, krijgt hem weer te pakken. Intussen steekt Kaper Weeklacht de Place
de la Concorde over en verdwijnt in de Avenue Gabrielle. Drie minuten later steekt
Louise Lova op haar beurt het door het revolutionaire executietuig vermaard geworden
plein over en slaat de Avenue des ChampsÉlysées in. Kaper Weeklacht blijft een
ogenblik stilstaan om zijn veters opnieuw te knopen. Hij steekt een sigaret op. Van
elkaar gescheiden door de bosjes van de Champs-Élysées stappen Louise Lova en
Kaper Weeklacht tezamen in dezelfde richting.
De witgehelmde ontdekkingsreiziger, verdwaald in de woestijn, doet een vergeefse
poging om zich te oriënteren op de sterren aan het nachtelijk uitspansel. Een
onbekende stad rijst op aan de horizon, de van ontzagwekkende kantelen voorziene
torens werpen hun schaduw over een groot gebied. Kaper Weeklacht denkt terug aan
een vrouw die hij lang geleden in de Rue du Mont-Thabor heeft ontmoet. Ze hadden
een tijdelijk onderkomen gevonden in de hoogsteigen kamer van Jack The Ripper.
Het verbaast hem dat zijn gedachten zo nadrukkelijk gespitst zijn op die vrouw, hij
wenst haar vurig terug te zien. En Louise Lova, die door welbepaalde herinneringen
wordt gekweld, vraagt zich af wat er is gebeurd met de knappe avonturier die haar
op zekere avond in de steek liet. Op het schoolbord van een klaslokaal in een
bouwvallige middelbare school, een school gelegen ergens in de buitenwijken van
een dichtbevolkte stad en dienend als toevluchtsoord van zwerfkatten, stippelt de
zwarte geest der omstandigheden routes uit die elkaar rakelings naderen zonder elkaar
te kruisen. De witgehelmde ontdekkingsreiziger, verdwaald in een woestijn zonder
palmen, draait in trage cirkels rond een mysterieuze, bij geografen niet bekende stad.
Kaper Weeklacht slaat af naar rechts, Louise Lova naar links. De witgehelmde
ontdekkingsreiziger nadert dichter en dichter tot de stad die midden in de woestijn
is verrezen. Algauw blijkt die stad neer te komen op een piepklein zandkasteeltje dat
verwaait in de wind, en onbehagen doordringt de eenzame reiziger, die zich afvraagt
met welk nieuw vermogen zijn blik begiftigd is.
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De geest der omstandigheden trekt zijn wegwerkersuniform aan, begeeft zich naar
de Place de la Concorde en tekent er mysterieuze sterren op het plaveisel.
Louise Lova vervolgt haar weg en ziet plotseling de Kaper voor zich oprijzen.
Maar het was maar een droom. Lang blijft ze staan kijken naar de plek waar het
spook aan haar verscheen. Ze zegt bij zichzelf dat de avonturier waarschijnlijk,
misschien niet eens zo lang geleden, zijn voet heeft gezet op precies dezelfde plek
als waar zij nu de hare zet. In gedachten verzonken loopt ze verder.
Híj laat zich intussen met nonchalante tred voortdrijven in de richting van de Gare
Saint-Lazare, de wind doet de plooien van zijn raglanjas opbollen, hij ziet zich
weerkaatst in de spiegels en ruiten van de etalages, zet zijn vluchtige gedachtenloop
voort, licht nu eens rood of groen op voor apothekerswerkplaatsen, wordt dan weer
aangestreken door een damesbontjas. Vanaf de Boulevard des Batignolles kijkt hij
naar de koolzwarte geul waarlangs de treinen Parijs uit rijden. Omdat het nog niet
donker is, glanst er bleekgeel lamplicht door de portieren. Tegen een van de portieren
leunt de meermin van de Club der Spermadrinkers. De Kaper ziet haar niet.
De witgehelmde ontdekkingsreiziger, verdwaald in de woestijn, ontdekt de
werkelijke resten van een voormalig Timboektoe, bedolven onder het zand en
vrijgekomen door een recente sirocco. Jack The Ripper verlaat het appartement waar
hij zijn laatste meesterwerk heeft bedreven en flaneert over de Boulevard des
Batignolles. Hij vraagt de Kaper om een vuurtje voor zijn uitgedoofde sigaret en laat
zich een paar meter verderop door een politieagent de kortste weg naar de Ternesbuurt
wijzen. De witgehelmde ontdekkingsreiziger, verdwaald in een woestijn van zwart
zand, dringt door in de ruïnes van een voormalig Timboektoe. Hij ontwaart schatten
en geraamtes met erop de esoterische emblemen van een verdwenen religie. De
exprestrein waarin de meermin heeft plaatsgenomen rijdt onder een brug door net
op het moment dat de music-hallzangeres er met de auto overheen rijdt. Kaper
Weeklacht, Louise Lova en de zangeres begeren elkaar vergeefs wereldwijd. Hun
gedachten botsen en vergroten hun ontmoetingswens door op mysterieuze punten
van het oneindige tegen elkaar te stoten, vanwaar ze worden teruggekaatst naar de
hersenpan die hun vertrekpunt vormde. Laten we nederig de noodlottige plekken
groeten waar, en het scheelde maar een minuut, ontmoetingen die voor uitzonderlijke
individuen beslissend hadden kunnen zijn, níet plaatsvonden. Merkwaardig lot, dat
op de Place de la Concorde Kaper Weeklacht en Louise Lova langs elkaar liet scheren,
dat in een ongure uithoek van de Parijse banlieue de meermin en de zangeres vlak
boven elkaar liet passeren, dat mij of u, in een bus of enig ander openbaar
vervoersmiddel, liet plaatsnemen tegenover de man of vrouw die ons in contact had
kunnen brengen met de man of vrouw die al tijden door onze herinneringen dwaalt
en onze nachten teistert, merkwaardig lot, zul je nog lang met onze plompe,
ingewikkelde zintuigen botsen?
Een in het wit gestoken ontdekkingsreiziger, verdwaald in een woestijn van
steenkool en antraciet, denkt terug aan het vuur dat 's avonds brandde in de boerse
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haardstede van zijn schoonouders, in de tijd dat zijn vrouw nog maar zijn verloofde
was, dat dwaallichtjes nog geen sint-elmsvuur heetten en heen en weer wiegden
boven het drassige platteland, zoals bloemen in de tuinen die je in het donker van je
oogleden ziet langsschieten wanneer je ze hermetisch sluit, hij denkt terug aan de
dovende kooltjes op 25 december tegen één uur 's nachts, wanneer het kind wakker
wordt en alleen gekleed in een nachthemd het voorbijkomen van mythologische
helden in de vaderlijke stookplaats gaat vaststellen, luistert naar het gieren van de
wind in de schoorsteen en tegelijk naar het zingen van onzichtbare aartsengelen door
wie hem liefde voor de nacht wordt bijgebracht maar ook liefde voor de middagzon,
de loodrecht boven de aarde staande middagzon die even onveranderlijk, plechtig
en tragisch is als de duisternis, hij denkt terug aan het noorderlicht dat hij aanvankelijk
zag langsschieten in de toverachtige tekeningen van kinderboeken, dat hij later zag
opkomen uit het noorden en in vervoering herkende vanaf de brug van een schip in
een verafgelegen baai in de Arctis.
Een door de stratenmakers vergeten straatkei op de Place de la Concorde legt de
terughoudendheid af die hem tot dan toe door zijn minerale aard was beschoren. Hij
spreekt, en de woorden die hij uit, hoe onverwacht ook, zouden de aan wonderen
gewend geraakte menigte vast koud hebben gelaten als hij niet de namen opsomde
van alle mensen die in de loop der tijden hun voet op hem lieten neerkomen.
Historische namen worden aanvankelijk met hoerageroep en scheldkanonnades
begroet. Dan klinken de namen van privépersonen, namen van obscure lieden, in de
verte herhaald door luidsprekers, lang weergalmend in het hart van de omstanders.
Hier herkent iemand zijn vader en daar veert een oude man op bij de naam van zijn
eerste maîtresse, anderen herkennen hun eigen familienaam. Ze blijven staan en hun
leven komt hun ellendig voor. Vervolgens wordt aller gemoed door lusteloosheid
aangegrepen. Kaper Weeklacht constateert de bedruktheid van de openbare stemming.
Hij is daar blij om en zelf verbaasd over die zonderlinge blijdschap. Uiteindelijk
begrijpt hij dat hij geen lusteloosheid heeft aangetroffen maar wanhoop aan geestdrift
gelijk.
De witgehelmde ontdekkingsreiziger, verdwaald tussen de plooien van een
meedogenloze horizon, maakt zich op om te sterven en gaat bij zijn herinneringen
te rade om te weten hoe een ontdekkingsreiziger sterven moet: of hij zijn armen over
elkaar moet slaan dan wel zijn gezicht in het zand moet verbergen, of hij een haastig
graf moet graven met het oog op de wind en de hyena's dan wel met opgetrokken
knieën op zijn zij moet gaan liggen, de houding die huismoeders ongerust maakt
wanneer ze constateren dat die door hun kroost is uitverkoren, of de leeuw het vonnis
zal voltrekken, dan wel de zogeheten koperen ploert, dan wel de dorst.
De straatkei van de Place de la Concorde roept de lange stoet van allen die over
hem heen zijn gegaan voor de geest. Damesondergoed variërend met de mode,
avonturiers, vreedzame wandelaars, damesondergoed, ruiters, rijtuigen, landauers,
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victoria's, tilbury's, fiakers, auto's, Kaper Weeklacht, Louise Lova, Meneer Die-en-die,
Mevrouw Zo-en-zo, auto's, politieagenten, u, ik, jij, Kaper Weeklacht, auto's, auto's,
auto's, slaapwandelaars, politieagenten, lantaarnopstekers, Kaper Weeklacht, Meneer
Die-en-die, Meneer Zo-en-zo.
Twee metrostellen, twee treinen, twee wagens, twee wandelaars in twee
evenwijdige straten, twee levens, geliefden die elkaar tegemoet lopen zonder elkaar
te zien, mogelijke ontmoetingen, ontmoetingen die niet plaatsvonden. De verbeelding
verandert de geschiedenis. De verbeelding rectificeert de telefoonboeken en de lijst
van vaste bezoekers van een stad, van een straat, van een huis, van een vrouw. De
verbeelding fixeert voorgoed de beelden in het spiegelglas. Portretgalerijen hangen
aan de muur van het toekomstige geheugen, waar luisterrijke onbekenden met een
scherpgewet zakmes hun initialen en een datum in krassen.
Op de derde verdieping van een woonhuis denkt Kaper Weeklacht nog altijd aan
de legendarische Louise Lova, terwijl zijzelf op de derde verdieping van een ander
woonhuis zich hem inbeeldt zoals hij was op de avond dat ze uit elkaar gingen, hun
blikken ontmoeten elkaar door de muren heen en roepen nieuwe sterren in het leven,
tot verbijstering van de astronomen. Met hun gezicht naar elkaar toe, maar verborgen
achter hoeveel hindernissen, huizen, monumenten, bomen, voeren ze een zwijgend
tweegesprek.
Zouden alle schotten en omstandigheden door een luidruchtige catastrofe worden
vernietigd, zie ze daar dan staan, zandkorrels verdwaald op een kale vlakte, verenigd
door de denkbeeldige rechte lijn die iedereen verbindt met om het even wie. Tijd
noch ruimte, niets staat die ideële relaties in de weg. Alles stort in, het verstoorde
leven, de wereldse eisen, de aardse verplichtingen. Wat onverlet laat dat
mensenkinderen aan dezelfde willekeurige dobbelstenen onderworpen blijven.
Verdwaald, onherroepelijk verdwaald in de woestijn beseft de witgehelmde
ontdekkingsreiziger ten slotte dat luchtspiegelingen echt bestaan, en onbekende
schatten, gedroomde diersoorten, onwaarschijnlijke gewassen geven voortaan gestalte
aan het zinnelijke paradijs waarin hij zich zal bewegen, vogelschrik zonder vogels,
graf zonder grafsteen, man zonder naam, terwijl de piramiden met een geweldige
zijwaartse verplaatsing de onder hun loodzware massa verborgen dobbelstenen
onthullen en zich opnieuw het irritante probleem voordoet van het noodlot in het
verleden en de voorbeschikking in de toekomst. Wat de mooie, eeuwige hemel van
het heden betreft, die duurt toch maar net lang genoeg om drie dobbelstenen uit te
gooien over een stad, een woestijn, een man, witgehelmd ontdekkingsreiziger, nog
verdwaalder in zijn weidse intuïtie van de eeuwige gebeurtenissen dan in de zanderige
uitgestrektheid van de equatoriale vlakte waar hij door zijn genius, een sluwe gids,
stap voor stap tot een openbaring is gebracht die zichzelf voortdurend tegenspreekt
en hem misleidt met zijn eigen onherkenbare gezicht, als gevolg van de positie van
de ogen

Terras. Jaargang 2014 (06-07)

29
of bij gebrek aan een vergelijkingspunt en ook als gevolg van het gerechtvaardigde
wantrouwen waarmee iemand met een verheven geest spiegels bejegent, waarvan
allerminst is bewezen dat ze de geopenbaarde waarheid in pacht hebben, naar het
chaotische evenbeeld van de sterrenhemel, van andere levende wezens, van onbezielde
voorwerpen en van zijn spookachtige, vleesgeworden gedachten.1

1

Uit: Robert Desnos, La liberté ou l'amour! (Vrijheid of liefde!), 1927.
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Wim Noordhoek
Tantes
Het liep tegen kerst, half elf 's avonds, het gezin stond op het punt van slapengaan.
Er werd tegen het zijraam van de erker getikt. Een nadrukkelijk roffeltje met de
knokkels. Dat kon alleen tante Nel zijn, de aangewaaide tante die lakschoenen droeg
met hoge hakken.
‘Nel? Zo laat?’
Daar stond ze. Met een platenkoffertje in de ene hand. Haar koffergrammofoon
in de andere. Ze wilde dansen, zei ze.
‘Tipsy’, fluisterde mijn vader.
Maar het tapijt werd opgerold. En tante Nel danste met mijn vader op de Mockin'
bird hill van Les Paul en Mary Ford, terwijl mijn moeder gelaten toekeek.
Als alle tantes werd ze door raadselen omgeven. De hare stamden uit Indië, waar ze
haar geld was kwijtgeraakt ‘aan een man’. Indië was Amerikaans, glamoureus en
ver vooruit in kleren, auto's, grammofoonplaten.
De strakke rokken en pluistruitjes van tante Nel waren meer dan een Haagse straat
in 1956 kon verdragen. Haar tweedeurs Ford Anglia stond er als een van de drie
auto's. Ze speelde vlot piano. Mij leerde ze de ‘Tsjing tsjang babi’, waarbij ik alleen
de zwarte toetsen hoefde aan te slaan. Ze verbaasde zich over veel in Holland: ‘Snap
je dat nou?’ Op haar beurt had ze Indische tantes met korte namen: tante Frut, tante
Dé, tante La.
*
De auto van tante Dicky was een bevlieging. Ze giechelde erom. Haar stem was die
van een meisje van voor de oorlog. Als lerares Engels sprak ze af en toe een precieus
woord in die taal. Tante Dicky bestond uit louter binnenpretjes. Ze was bijna twee
meter lang. Buiten haar aanwezigheid werd daarover gedempt gepraat.
‘Nooit aan de man.’
Jurken kon ze niet dragen, broeken evenmin, rokken en dure zijden blouses droeg
ze.
Ze kocht een Dafje. Een kleine auto zonder versnellingen, waarmee ze op een
warme dag over een landweggetje in de uiterwaarden bij Den Bosch reed. Ze belandde
ondersteboven in een greppel. Het Dafje bleek ‘total loss’, tante Dicky kroop er
ongedeerd uit. Er was een bromvlieg in de auto gevlogen, die ze al rijdend had
geprobeerd te bevrijden.
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Een auto was niks voor haar. Ongetrouwd bleef ze, tot ze tijdens haar vakantie in
Engeland een NieuwZeelandse miljonair ontmoette die haar binnenpretjes deelde,
met haar trouwde en haar meenam naar zijn vaderland. Waar hij haar rondreed in
zijn Rolls Royce. Ze sprak over hem als ‘de goede Charles’.
*
Er was een groot, moeilijk uit te leggen verschil tussen tantes die geen echte tantes
waren en tantes die dat wel waren. Echte tantes droegen hoeden.
De tantes die geen echte tantes waren kwamen voor mijn vader. Een knappe kerel
voor wie brillantine een levensnoodzaak was. Toen hij diende in Nederlands-Indië
kwamen glazen potjes Brylcreem daar soms gebroken aan. Ik hoorde het woordje
‘ergernis’ voor het eerst.
Op Indische foto's zit z'n haar onberispelijk.
Hij was leraar, de tantes meest ongetrouwde leraressen. Die zich na schooltijd in
zijn erker verzamelden en dronken wat tantes in die tijd verkozen: rode port, vermouth
of sherry, een enkele gin tonic met een plastic stampertje erin voor het schijfje citroen.
Mijn vader rookte Peter Stuyvesant en praatte, zichzelf onderbrekend met lachjes.
Over hoe hij op een ouderavond lastige vaders ‘op hun nummer had gezet’. Over
zijn diensttijd in Indië of het nieuwste: autorijden. Hij was tante Nel voorbijgestreefd
met een Renault Dauphine, de andere tantes waren na het debacle van tante Dicky
nog autoloos en vol bewondering voor zijn uiteenzettingen over hoe een Zwitserse
haarspeldbocht in te steken.
Ik hielp mijn moeder kopjes en glazen naar de keuken brengen. Ook zij lachte om
wat hij zei. Met een vertraging. Als ze weg waren, maar hun luchtjes nog in huis
zweemden sprak mijn vader wel over de tantes als ‘mijn lame ducks’. Het heeft lang
geduurd voor de strekking daarvan tot me doordrong.
*
De tantes droegen rokken die mijn moeder niet dragen zou. Iets over de knie, met
een split en een tailleband die op de rug sloot met een grote knoop. Dat ze zittend
werk deden zag je als de rok aan de achterkant een beetje glom. Langs de split
schemerde een nylon kuit.
In de nylons kwam soms een ladder. Een kreet van schrik. Gevolgd door een
ingreep met nagellak die de ladder een halt toeriep, maar een rode vlek gaf die
aandacht trok.
Ik zie ze door hun kamers lopen, naar hun keukens. Met een enkele keer een glimp
van hun slaapkamer waar het rook naar bijzondere zeep. Kwam je bij ze thuis dan
vertelde hun eigen geëmailleerde naamplaatje aan de deurpost hoe ze woonden. Op
zichzelf. Soms verzorgden ze een oude moeder. Soms was er tijdelijk een Oom.
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Ze gingen over straat met een grote schoudertas. Vaker kwamen ze aangefietst.
Fietsen in een nauwe rok bleek problematisch.
*
Tantes gedijen in schemering. Voor mij traden ze op als het levende bewijs dat de
getrouwde staat en het gezin niet de enige manier van leven waren. Wie anders dan
de tantes konden verlichting brengen, te beginnen in de vestibule waar ze uit hun jas
geholpen werden en het lachen begon. Ze onderscheidden zich in kleren. Waar tante
Dicky zijden blouses droeg bij lichtgrijze, katoenen rokken had tante Nel een voorkeur
voor wol. Zacht, en door de ruime steek licht doorschijnend. Wol droeg geuren met
zich mee. Vroeg erom aangeraakt te worden door de vingertoppen van een jongetje
die in elk streeppatroon wegen vindt. De woorden waren tweed, jersey, angora. Later
bracht mohair een schokgolf. Welk meisje waagde het mohair te dragen? Tante Nel
was ze voorgegaan.
Kleren bepaalden de dagen. Woordloos gingen ze rond.
*
Tante Karin was mijn fluwelen tante. In de Haagse erker verscheen ze niet. Na de
verhuizing van het gezin logeerde ik bij haar in Zutphen, waar ze haar leven
improviseerde aan de Martinetsingel, in een flessengroene, fluwelen jurk.
Bovenaan een wenteltrap begon haar uitgestrekte huis, dat aan de voorkant uitzag
op een vijver. De keuken aan de achterkant grensde aan een middeleeuwse stadspoort,
de Drogenapstoren, die overging in de stadsmuur.
Al wat bij haar in huis lag of stond was half af of halverwege. Ze speelde piano
en zong met een opeens schrikwekkend schallende stem klassieke liederen, die ze
soms onderbrak voor een uitroep als ze missloeg: ‘Nee toch!’. Ze leerde me tekenen,
ze tekende mij. Overal stonden opengeslagen fotoboeken tegen de muur.
Hoe tante kan een vrouw zijn? Tegen etenstijd keken we in de ijs en provisiekast
wat er was en besloten dat bami met cervelaatworst en een blikje soepgroente
voldoende waren voor een kerstmaal. We vonden nog een potje zure augurken.
De volgende ochtend bleken er boterhammen te zijn. Pietsje beschimmeld, maar
dat sneed je er af. Koffie was er. Nu nog kopjes. Die stonden overal in de kamer.
‘Welk kopje had jij gisteren.’
Makkelijk, dat met lippenstift was het hare.
's Middags vervolgden we ons kerstproject: het met een roller de deuren knalrood
schilderen. Het werd niet voltooid. Een deur bleef half rood tot de volgende Kerst.
Ik sliep er op een grote lege zolder met als kruik de in een handdoek gewikkelde,
geglazuurde steen die heel de dag op de kachel had liggen warmen.
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*
Sinds de tantes kijk ik naar vrouwen. In het bijzonder naar hoe ze zitten. Te
beginnen met het gaan zitten. Tante komt binnen, kijkt de kamer rond. Er wordt haar
een stoel aangeboden maar ze verkiest een andere. Ze is een vrouw die optreedt waar
ze gaat, zich erop kleedt en opmaakt voor ze de deur uit gaat. Waaraan moet een
stoel voldoen? Hij moet zo in het licht staan, dat ze er goed in uitkomt. Dit bezoek
voorziend, heeft ze voor een lichte rok gekozen, wetend dat ze in de bruinleren
fauteuil zou landen.
Wat of ze drinken wil?
Gin tonic.
Langzaam laat ze zich zakken in de diepe fauteuil, waaruit haar knieën omhoog
steken, zodat ze steeds haar rok in gespeelde gêne wat omlaag moet sjorren aan de
zoom. Af en toe zal ze gaan verzitten. Waarbij ze het ene been over het andere slaat,
zodat haar kousen over elkaar glijden.
Dan komt het moment dat tante vraagt of men er bezwaar tegen heeft als ze haar
schoenen even uitdoet, ze knellen na zo'n dag op hakken. Ze vouwt haar benen onder
zich. Zo zag ik soms een stukje zijden rokzoom en een nylon voet.
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Daniel Falb
Eeuwig ijs, vergaarde aardkern
Vertaling: Ton Naaijkens
***

[I]
de gletsjers duwen alles rond, brengen wanorde in geologische
getuigen, laten schaafwonden achter in rotsgesteente.
helikopterlandingsplaats van de universiteit toont het signaal van haar pulseren, in de
geschiedenis,
waarnaar ik afzak, dawsons vlinders op mijn beide ogen,
dawsons vlinders op mijn mond.
in de noordoostelijk vallende plooiingen rond het meer van bonneville hebben zich van
oudsher
twee elkaar vijandig gezinde universiteiten gevestigd waarvan de constellatie
zich met het ijsschild vervormde.
zoals het toeval het wil, heeft soms de ene, soms de andere de overhand. op een
van die dagen stiefelde dawson de zuidkant van de lone peak op,
en toen hij de hoogte gepasseerd was ontdekte hij een nieuwe boring
boven zijn eigen project dat
sinds het glaciaal van nebraska groot wetenschappelijk nut bewees en hem zelf een
aanzienlijk inkomen
bezorgde.
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de ijsboorkern is een fraai en raadselachtig artefact.
het woord van de oprichting van de ene ūni valt met het woord van de oprichting der
natuurverschijnselen
samen, en het woord van de tegenoprichting van de andere
ūni valt met het woord van de tegenoprichting der natuurverschijnselen
samen. gedurende lange tijden haast doorzichtig tekent zich de periode van de
oprichtingen
in essentie als onbevroren blijvende
laag af die stinkend loof en trillende muffe vlinders bevat. het grote geheim
dat eeuwig ijs bevat,
is de opbrengst van de boorkern. toen hij bij binnenkomst
de universiteitstattoo in mijn nek zag, moest dawson slikken
en deed flink zijn best zijn overhemd onopvallend dicht te knopen, terwijl zijn pols hevig
tegen zijn slapen
klopte. de natuurwet achter de
verschijnselen aan welks onderzoek al mijn jaren gewijd waren,
ben jij.
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***

(1)
het liggen van elk bodenmeer in het dal, een speciale cover beschermt het
tegen het terugvallen van een druppel in de wolk
die zich in het water spiegelt.
begraven wil niet zeggen, iets met een speciaal aardnabij luchtkussen afdekken als het
afkoelt, maar
iets opslaan in de dop van de aardnoot,
uit de binnenmantel een handjevol aarde pakken dat vlak onder de grasmat
een laatste rustplaats
vindt.
de mol ter aarde bestellen, door hem te laten liggen,
de schuilplaats,
oneindig zorgzaam in oliedoek gewikkeld, de industriële spinnerij
waar ik bij het inwikkelen de seriële klossen
aantref.
de blikken van boven ontgaat wat op het gras onder bomen ligt die elk jaar
weer uitlopen.
vanaf de gassluis lijkt me toegespeeld op de tekst van de afgescheurde, oude, aan elkaar
geknoopte, maar ook in elkaar vervilte stukken twijn
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in verschillende soorten
en kleuren.
het ABC-wapen in de gesproken taal beschadigt weliswaar
het gepantserde holle voorwerp, maar het belast
de zwenkbare containers
van de bebouwde kom nauwelijks. de dar, in het herfststelsel
van zijn volk,
en de vergaarde aardkern, vinden in de lege en stukke zakken
naast de grasmat een laatste rust.
want we leven,
leven al in het eon van een hubble telescoop die de notie begraven verzinnebeeldt, zien
de vrucht van de aardnoot
zorgzaam in oliedoek gewikkeld,
spruit en getuige van oneindige onschuld.
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(2)
ik loop, in een diep over mijn fronsende voorhoofd getrokken oliepak, langs de fulda.
de invalshoek van de regen wordt almaar lager, binnenkort
wordt de aarde geheel gemist.
ik schud mijn hoofd en zet mijn vuisten in mijn heupen. hoe meer
ik over het verhaal nadenk,
des te meer zegt het gevoel in mijn gemoed me
dat odradek de aarde is,
een mantel van razend water boven 't geheel en al droge zaad
van de aardnoot, een waterkluwen.
op de grond hurkend met natte plukken katoen
draaien mijn pottenbakkende handen met de schijf mee
stuxnet,
stuxnet van de aarde,
alsof ze hem hebben versneld tot 1410, om kort erna weer af te nemen naar een paar
honderd.
hoe groter het draaiende ding, des te verder verwijdert de buitenste lijn zich
waarachter draden en verse
klei zich vermengen.
in de gassluis stapels van pas verwijderde bekistingsplanken, langs twee
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half gevulde vuilnisbakken
gaat 't,
die draaien brandend, naast twee aardnoten die ronddraaien
op splinternieuwe estrik.
ik betreed de grot waarin een licht tentje staat. in mijn slaapzak
ligt breeduit de hermelijn sojourner truth,
dochter van de pathfinder.
in de afgewreven vezels die je in elke spinnerij ter wereld op de grond aantreft,
in de tekst van de afgescheurde, oude, aan elkaar geknoopte, maar ook
in elkaar vervilte stukken twijn
in verschillende soorten
en kleuren speelt
de hermelijn die ik deel met het dier dat op de binnenkant
van zijn huid vertoeft doordat ik het in mijn armen
wieg.
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***

[II]
het met onverpakt vlees werkende personeel heeft, omhuld door licht en kleur,
het beige praliné in eerste aanleg te wassen. het proces van het winnen
van collageen gaat, als
door zich opblazend zeildoek, door een veelheid van zwijnen in beige praliné.
heer van alle stromen van fijngemaakte huid,
als revolutionaire capitonnering benoem je, darth, je opdracht op de lippen,
fucking lippen onder het wapen van het filtrum,
terwijl het dier in de wei niet met purper of saffraan is ingekleurd.
inversie A,
draag het schematisme van een gezicht, als conditie van verfraaiing,
op de een of andere manier in de vervlochten wortels van de alkanna,
die zich aan ons, met schuchtere blauwe bloem, in de vlaktes van de levant vertoont,
transporteer hem naar het hellicht rotsgesteente voor roussillon, diep
in de lagen van meerkleurig oker.
daar overal moet het schematisme van een gezicht zijn.
daarmee toon je aan wat is, als make-up, opbouw en ordening, van verfraaiing.
inversie B,
de hier te presenteren dierproef wordt vervangen door de herhaalde proef
van de weergave van een plant,
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van een lichtgroene, niet bloeiende, roos tegen de wand van een english landhuis.
ik draag een beschermmasker van amber, een rombus.
ik heb maar zelden zo heftig gehuild.
inversie Γ,
het afvalproduct van menselijke oorsprong,
collageen van onze huid, is
naar de voorwaarde van zijn eigen bestaan als verfraaiing te dragen, de vervlochten
wortels van de alkanna, hellicht rotsgesteente
voor roussillon.
het met onverpakt vlees werkende personeel wast beige praliné, de kleur
en het licht.
onder de huid gaan, betekent, onder de huid bewegen, in het bindweefsel
van het talige kunstwerk.
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Ton Naaijkens
Een paar aantekeningen bij vier Falb-gedichten
Het land dat Daniel Falb in deze vier gedichten verkent en afgraaft is voorwerelds,
uit te storten over iemands dode lichaam of uit te smeren op het gezicht van een
vrouw. Aarde kan ons bedekken, aarde heeft ons bedekt. Het gletsjer-gedicht, deel
van een kleine cyclus, was aanvankelijk geïnspireerd door de Cremaster-videofilms
van Matthew Barney, maar Falb - schreef hij me - knapte er gaandeweg steeds meer
op af: ‘Deze tekst is er maar losjes mee verbonden, namelijk: via het idee van een
historische tussenkomst door (de-)glacialisatie.’ Hij schreef me ook dat de Dawson
uit het gedicht niet heeft bestaan. Het prehistorische meer Bonneville stamt uit de
ijstijd, en Lone Peak is een bergtop daar in de buurt, vlakbij het tegenwoordige Salt
Lake City.
Ook in de twee genummerde teksten, die bij elkaar horen, worden geologische
begrippen - als mantel of binnenmantel - ingezet, maar hier gaat het vooral over
begraven en begraven worden: over de eeuwige kringloop waarin naar een bijbels
woord wat stof is tot stof zal wederkeren. Odradek is het befaamde ding of wezen
dat opduikt in Kafka's verhaal Die Sorgen des Hausvaters, en daaruit wordt in het
gedicht ook geciteerd. Odradek heeft naar verluidt veel weg van een spinklos. Iets
dat al evenzeer roteert is Stuxnet: de naam van de schadelijke computerworm waarmee
in 2010 de Iraanse ultracentrifuges, bedoeld om uranium te verrijken, op hol werden
gejaagd. Niet alleen mensen lijken in dit gedicht te worden begraven, maar ook hun
hoogwaardigste producten: technologische topprestaties als de Pathfinder, die op
Mars landde, of de Hubble-telescoop, waarmee indrukwekkende astronomische
waarnemingen kunnen worden gedaan.
De derde tekst is onderdeel van een cyclus over cosmetica. Hij is verrassend genoeg
geïnspireerd door een geschrift van een kerkvader: Tertullianus, De Cultu Feminarum
(On Female Fashion): ‘Meer in het bijzonder door het idee dat je - omdat cosmetische
producten gemaakt zijn van planten, van algen, van aarde, zoals de kerkvader fraai
opmerkt - letterlijk de hele aarde op je gezicht hebt als je ze gebruikt.’ Aldus Falb,
die vervolgens speelt met dat motief. En ook hier worden de kleuren uit de aarde
opgediept: amber, oker, groenlicht rotsgesteente maken het gedicht als het ware op.
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Charl-Pierre Naudé
Alleen ziekenwagens verongelukken
Een interpretatie van New Zork door Daniel Falb
Vertaling: Jeske van der Velden
‘minutiae hebben slechts een onbestemd ogenblik nodig voor hun pop-up.’
Ik hoorde Daniel Falb, een dichter uit Berlijn, eerder dit jaar voordragen op het Poetry
International Festival in Rotterdam. Ik kocht een dun boekje vertaalde poëzie, een
derde deel van de Duitstalige bundel Bancor (2009). Mijn eigen Duits is niet vloeiend
genoeg om het origineel te kunnen lezen, maar de Nederlandse vertalingen van
Naaijkens bezitten een flow en een ritmiek die duidelijk van de allerhoogste orde
zijn.
Door de wijze waarop de zinsdelen zich in de gedichten opstapelen ontstaat een
tastbare spanning en een diagonale logica - in de vorm van het repliceren en uitwissen,
vernietigen en opnieuw laten verrijzen van hun betekenis - en daaraan is de vertaler
duidelijk trouw gebleven.
New Zork, met zijn op het eerste gezicht ietwat onbenullige titel - een woordspeling
waarin de naam van een computerspelletje, Zork, en van een dichtbevolkte wereldstad
verwerkt zitten - bestaat uit dertien gedichten. Elk gedicht bestaat uit korte,
prozaachtige paragrafen van twee of drie regels. Elke paragraaf is een boeket
verstrooide elementen van bekende verbanden en ongelijksoortige elementen die
juist nieuwe verbanden aangaan - verbanden die de lezer diep van binnen voelt
resoneren.
Op een aantal pagina's staan afbeeldingen in zwart-wit - gedecontextualiseerde
details, mogelijk gedeeltes van alledaagse voorwerpen - die vage echo's vormen van
de thematiek dankzij de verkapte precisie die ze met de gedichten gemeen hebben
(de foto's zijn van Heike Dobbelaere).
In het begin, zelfs als je ze maanden later herleest, wekken de gedichten de indruk
van een confrontatie met verborgen patronen, geschreven in woorden die je weliswaar
kent, maar waarvan de grammatica en het doel duister blijven. Maar zelfs dan is het
vermoeden dat het om een patroon gaat zeer sterk. Je voelt aan dat je hier te maken
hebt met een samenhangend universum, ook al ben je je nog slechts bewust van de
aantrekkingskracht van zijn vortex. En dan, langzaam maar zeker, worden de in de
wereld verborgen aanwijzingen zichtbaar.
De bundel is een palimpsest waarin de ene betekenis op de andere wordt uitgewist,
gekoppeld aan het opnieuw uitvinden van bedachte verbanden. Door dit proces
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komen de meest vertrouwde motieven van onze waarneming op losse schroeven te
staan, en de poëzie is duidelijk doortrokken van de geest van postmoderne filosofie
en wetenschap. Maar in tegenstelling tot filosofie staat poëzie in directe verbinding
met de categorieën van de tastbare en beleefde ervaring.
De betoverende en vindingrijke manieren waarop Falb zulke categorieën
deconstrueert maken indruk. Dit is wat ik het ‘verhaal’ achter zijn dichterschap zou
noemen, ware het niet dat narratieve perceptie één van de hoofddoelwitten vormt
van de radicale deconstructie die Falb bedrijft.
Nu wil ik het graag hebben over een aantal van Falbs poëtische deconstructies en
de implicaties daarvan in dit werk. Vandaag de dag melden dichters zich zelden als
eersten op het slagveld van de deconstructie, want daar zijn ze meestal al voorgegaan
door filosofen en wetenschappers. Maar juist met de komst van de dichter, vooral
een goede dichter als Falb, verandert de slachting in een celebratie.
Onder de begrippen die Falb onderwerpt aan het dichterlijke deconstructieproces
zijn: het individu; de entiteit; tijd; genre; het meervoudige en het enkelvoudige; het
geheel en het deel; het natuurlijke en het geconstrueerde (inwisselbaar); authentiek
en synthetisch; verheven en laag; leven en dood; idee en ding; genot en essentie; en
het bewustzijn zelf. Met rake penstreken ontdoet Falb ze van hun veronderstelde
waarde. De waarneembare wereld wordt zonder uitzondering met de grond gelijk
gemaakt, voordat een reddende hand wordt geboden aan alle delen van het patroon
dat langzaam zichtbaar wordt.
Het meest voor de hand liggende voorwerp van deconstructie is de stem van de
auteur. De eeuwenoude functie van de dichter als handelend subject is hier niet
aanwezig. Dit mag dan een kenmerk zijn van veel hedendaagse poëzie, maar zelden
wordt zij zover doorgevoerd als bij Falb. De spreker in deze gedichten lijkt ontdaan
van elk handelend vermogen en is slechts een onderdeel van de zich ontvouwende
patronen. Hij is niets meer dan een onderdeel van de betekenispatronen die zich door
zijn eigen hand ontvouwen.
De afbeelding op bladzijde veertien laat dit zien door middel van vormen die op
gestalten lijken, bijna als van boven waargenomen mensen in een staat van flux een patroon van collectiviteit waarin het creatieve handelende subject oplost. De
spreker in deze gedichten heeft daarom geen persoonlijke kenmerken.
De eerste regels van het gedicht op bladzijde elf luiden als volgt: ‘de menigte
kijklustigen bekeek zich al wachtende zelf, we liepen eropaf.’ De kijker en het
voorwerp worden dus één en dezelfde, en de normale ruimte die de waarneming
schept tussen subject en object wordt samengeperst tot één enkel punt. Op bladzijde
vijftien: ‘de tekst zouden we zelf voordragen, maar we bezaten, als animaties, geen
eigen stem, die ons nu dus aankeek.’ Het handelende subject wordt gereduceerd tot
een ‘animatie’ (van alle anderen). Hierbij is het individu maar een microscopisch
deeltje
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in het collectief waarvan het oorspronkelijke model voorgoed verloren is gegaan en
waarvan het ook niet meer nodig is dat we het vinden.
In hetzelfde gedicht wordt de ‘ergo, psyche’ vergeleken met een ‘plot’, een lapje
grond, mogelijk een graf, en de gezegende mens met een stukje grond waarop het
regent. Hierdoor lijken, net als elders in New Zork, leven en dood te worden
gereduceerd tot een gelijkwaardige staat. De radicale verbeeldingskracht van Falbs
penstreken spat in dit soort regels van het papier - samen met een alom aanwezig,
ietwat onderdrukt gevoel voor humor.
Op bladzijde elf schrijft hij: ‘wat me overkwam, was, met het geweld van een
botsing, een polis. de toekomst van onze meubels.’ Met één enkele, geconcentreerde
penstreek gaan de kenmerken van bewustzijn/leven over in die van onbewustzijn/dood
(of andersom). Met één enkel gebaar vernietigt de dichter alle hoop, om deze
vervolgens op een onverwachte manier opnieuw op te wekken. Het is het radicaal
en impliciet hoopvolle van Falbs humoristische secularisme waardoor zijn poëzie
als het ware opstijgt naar een hoger niveau, een rijk van vreugde. Daarom kan hij
gerust schrijven dat ‘alleen ziekenwagens verongelukken’.
Typisch voor de vlotheid van Falbs beeldspraak is de keuze voor ‘meubels’ (zie
voorgaande). Een heel huiselijk, alledaags beeld - meubels, tenslotte imitaties van
de menselijke vorm - verandert in een metafoor voor ‘leven na de dood’ (of de dood
in het leven).
De dichter maakt alles ‘met de grond gelijk’ in de zin dat hij ons fysiek lijkt te
laten ervaren dat niets waarvan we dachten dat het bestond, ook werkelijk bestaat.
En toch is dit ‘niets’ niets minder dan het bestaan zelf, dat op deze bladzijdes op zo
'n tastbare wijze tot leven komt dat het verdere aandacht verdient.
Een voorbeeld (bladzijde elf): ‘mijn zoveelste huisarts werd juist geboren. ik
controleerde mijn lippenstift.’ Een (op het eerste gezicht overbodige) daad van
persoonlijke verfraaiing wordt hier gelijkgesteld aan medische zorg, iets dat
normaalgesproken als onmisbaar geldt. Maar alleen vanuit het subjectieve perspectief
van onze levens is dit ook daadwerkelijk zo. Beide handelingen verliezen iets van
hun waarde, maar impliciet worden ze in een hernieuwde staat van verbondenheid
ook naar een hoger, gelijkwaardig niveau getild.
De deconstructie van het handelend subject wordt al in de titel aangekondigd, met
haar echo van New York/Zork. De eerste is natuurlijk een wereldstad, een entiteit
op zich dankzij zijn miljoenen inwoners, en de tweede is een computerspel waarin
de ‘lezer’ tegelijkertijd ook de ‘auteur’ kan zijn. In de eerste regel van het boekje
wordt dit bekrachtigt: ‘leven op een bedrijvencomplex. [...] het hart betaalt de lever.’
Het individu is niet alleen een onderdeel van het collectief, maar bestaat zelf uit
onderdelen (organen bijvoorbeeld). Hetzelfde wordt geïmpliceerd in het werk van
Damian Hirst en Francis Bacon, met hun gebruik van afgeknotte beelden, en het mag
dan ook geen verrassing heten dat Falb in zijn werk aan deze kunstenaars refereert.
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Op deze manier weet Falb elk onderscheid op het niveau van entiteiten uit te wissen,
om ze vervolgens opnieuw tot stand te brengen op het niveau van een eindeloze golf
(van in elkaar doorklinkende distincties). En als dit klinkt als een dichterlijke versie
van het golven-en-deeltjesbeginsel uit de fysica, dan zou het dat best ook kunnen
zijn; ware het niet dat er in deze poëzie geen spoor te bekennen valt van de imitatie
van wetenschappelijke ideeën. De beeldspraak is te authentiek en te zeer geworteld
in de empirie van het leven.
Falb maakt bovenal indruk als een meester van het poëtische beeld. Vaak creëert
hij een opeenstapeling van beelden die elkaar op de een of andere manier oproepen
en die zich bij wijze van spreken op dezelfde frequentie lijken te bevinden. Maar
tegelijkertijd stoten de beelden elkaar af. Een voorbeeld: ‘says the infant, weldra ga
ik sterven............ stop de steeds weer opduikelende clowns in de grond’. De algemeen
geaccepteerde gewichtigheid van de dood en de lichtvaardigheid van een kinderspel
verwisselen van plaats waardoor beide handelingen in iets anders veranderen.
De auteur maakt gebruik van een aantal middelen om de indruk te wekken van
authenticiteit. Een ervan is het gebruik van schitterende beeldspraak. Een ander is
het vermijden van elk auteurskenmerk wanneer namens de verschijnselen gesproken
wordt. Hierdoor lijken de verschijnselen hun eigen auteur te zijn. Het resulterende
effect is dat het lijkt te gaan om ongemedieerde, organische uitingen.
Zelfs al is in deze gedichten geen spoor te bekennen van de ritmes van
conventionele poëzie, het ontbreekt niet aan ritmische effecten. Door de manier
waarop door de beelden een herhaling van gelijksoortige ideeën in elk ‘tafereel’
ontstaat, wordt de indruk gewekt van nauw verweven motieven, op zichzelf al een
visuele vorm van muzikaliteit.
Daarbij komt dat deze ritmes dicht bij de thematiek blijven en de fysieke neerslag
van de thema's vormen (of van de daarin vervatte gebaren). Een voorbeeld (bladzijde
tien): ‘door histamines overweldigd komen velen dus natuurlijk ter wereld... een
jarenlang gerepeteerde, jarenlang niet opgevoerde parade’ (mijn cursivering).
Dat Falb nooit vervalt in relativiteit, juist omdat hij zo intensief gebruikmaakt van
een techniek die bedoeld is om de verschijnselen te relativeren, mag met recht een
tour de force heten.
Een mogelijke uitleg is zonder twijfel de transcendente beeldspraak. Eén beeld
vormt de mogelijke verklaring van een ander maar dan in verschillende domeinen,
wat misschien gezien zou kunnen worden als de definitie van transcendentie. Het
effect hiervan gaat het effect van relativisme tegen, dat juist meestal speelt met
uiteenlopende betekenissen op hetzelfde betekenisniveau.
Bovendien, hoewel de gedichten geen cyclus vormen maar op zichzelf staan (zoals
Naaijkens in zijn introductie uitlegt), geven ze wel degelijk de impressie dat er sprake
is van onophoudelijk veranderende betekenissen die met elkaar in gesprek

Terras. Jaargang 2014 (06-07)

47
treden en circulaire enigma's, waardoor ze een extra dimensie krijgen. In dit opzicht
zou het kunnen dat de gedichten beïnvloed zijn door recente wetenschappelijke
ideeën, zoals het zogenaamde multiversum (om er maar één te noemen) of
aanverwante noties. Het is mij in ieder geval duidelijk dat de poëzie van Falb een
kind is van zijn eigen, hyperactuele tijd.
Door de onverwachte manier waarop hij kan afwijken van zijn poëzie van onderling
verbonden patronen, wordt de aandacht van de lezer telkens weer hernieuwd. Zoals
hij zelf schrijft in het motto dat ik heb gekozen voor dit artikel: ‘minutiae hebben
slechts een onbestemd ogenblik nodig voor hun pop-up’.
Daniel Falb geeft een geheel nieuwe draai aan de traditie van hermetische poëzie
waaraan de wereld zulke meesters dankt als Rilke, Vallejo, Celan. Tot nu toe en
afgaande op de beperkte selectie van zijn werk die ik heb mogen lezen, lijkt hij tegen
zijn taak opgewassen te zijn.
Ondertussen wacht ik met smart op meer vertalingen in het Nederlands, en ook in
het Engels.1

1

New Zork is verschenen als chapbook bij Zegwerk, Gent 2014.

Terras. Jaargang 2014 (06-07)

48

Huub Beurskens
Pensée de midi
Ik was acht en Camus op Samos. Een ongrammaticale samentrekking die alles omvat.
Toen ik vroeg in de middag uit school kwam scheen de zon. De vochtige
noordenwind van de voorafgaande dagen had, zoals ik het nu zou formuleren, eindelijk
ruimte gemaakt voor een milde zuid-zuid-westelijke stroming. De linden in onze
straat stonden weer zoet zoemend te geuren. Het zou niet heel lang meer duren voordat
de zomervakantie aanbrak. Ik was braaf en vlijtig geweest met taal- en rekenwerk,
om zo ongestoord mogelijk mijn gang te kunnen gaan, dat wil zeggen, om me zonder
vragen en verwijten voor- of achteraf te kunnen onttrekken aan het toezicht van mijn
oma en mijn moeder. Want dat was mijn opperste genot: verdwenen zijn uit de ogen
van volwassenen, en ook uit die van leeftijdgenootjes, en daarbij eigenlijk alleen zelf
te weten dat ik voor hen niet meer bestond. Dan kon ik echt opgaan in de
gewaarwordingen waar ik nu, vijfenvijftig jaar later, nog altijd uit kan putten.
Ach, wat kon er ook met een achtjarig jongetje gebeuren in zo'n rustige kleine
plaats als die waar wij woonden? Vaak was ik gewoon al achter het bakstenen
hondenhok op mijn hurken gaan zitten. Bij de ingangsdrukte van een onderaards
mierenverblijf. Of om de gekartelde blaadjes en zowel de kleine, nog geelgroene als
de forse rode schijnvruchten van de aardbeiplanten van dichtbij te bekijken. Of om
te volgen hoe een springspin zich schoksgewijs in een dahliabloem posteerde.
Natuurlijk wist, want zag ik toen ook al dat de natuur leeft van het doden van het
leven in de natuur. Rode mieren konden zwarte de kop afbijten. De springspin
besprong onnozele vliegjes om die uit te zuigen. Vanuit onze achtertuin kon je toen
nog helemaal doorkijken tot de muur van de begraafplaats. Mijn opa lag sinds twee
jaar tussen de bomen in de aarde erachter.
Ik kon achter de begraafplaats door het hoge gras gaan lopen om veldsprinkhanen
te zien wegtjoepen of een grote groene sabelsprinkhaan te ontdekken en wel uit te
kijken om hem niet met mijn handen te pakken omdat hij me met zijn scherpe vleugels
zou kunnen snijden.
Op die donderdagmiddag van 19 juni 1958 trok de zee me echter, omdat die dagen
achtereen onstuimig was geweest en me nu in de zon zou laten zien wat ze zoal aan
land had gebracht.
Bovendien was de zeekant het domein waar men mij het minst zou vermoeden.
In het geheel niet zelfs. Het zou nog vier jaar duren voordat het mijn vader lukte om
zijn

Terras. Jaargang 2014 (06-07)

49
fabrieksoverall voor eens en altijd ten behoeve van wat tuinwerk op zaterdagen in
het schuurtje te laten hangen, en in pak, met een stropdas om, per auto winkels te
bezoeken om er bestellingen voor tabaks- en zoetwaren op te nemen. Met die Ford
Consul van de firma zijn we toen op een zondag tweehonderd kilometer heen gereden
om voor het eerst de zee te zien. De bruine Noordzee wel te verstaan.
Ik had er niets mee. Ik had al jaren mijn Middellandse, preciezer, mijn Egeïsche
Zee. Dat mag vreemd overkomen, maar zoals er mensen zijn die, zoals zij dat zelf
plegen te zeggen, in een verkeerd lichaam zijn geboren, ben ik op een verkeerde plek
geboren en getogen. Als kind besef je dat uiteraard nog niet. Pas als je volwassen
wordt, dat wil zeggen, wanneer anderen je vorm bepalen, je de vorm die hun
goeddunkt opleggen om je erin vast te gespen als in een dwangbuis, merk je dat je
altijd al anders bent geweest dan degene voor wie men wil dat je doorgaat.
Ik benijd de mensen niet die in een verkeerd lichaam zijn geboren. Ik moet er niet
aan denken wat voor ingrepen zij moeten ondergaan om zich psychisch weer enigszins
op hun plaats te kunnen voelen.
Als persoon die op de verkeerde plek is geboren, heb je het heel wat makkelijker.
Nergens voor nodig om een snor af te scheren of juist te laten staan, om op hoge
hakken te moeten leren lopen alsof het de normaalste zaak ter wereld is of in het
vervolg te willen worden aangesproken als Chris in plaats van Tina. Niemand die
het je aanziet, je erop aanspreekt of je er zelfs om schoffeert.
Het was pas vrij laat dat ik besefte waar ik dan eigenlijk geboren moest zijn. Ik
was vijfenveertig toen ik voor het eerst het eiland Samos bezocht. Toen ik daar in
het kustplaatsje Ireon kwam, wist ik het op slag. Beter: ik herkende het ogenblikkelijk.
Wat niet wil zeggen dat ik er werd herkend door deze of gene van de plaatselijke
bevolking. Zo werkt dat uiteraard niet. Bovendien sprak ik de taal niet eens.
In elk geval slenterde ik er op donderdagmiddag 19 juni 1958 over het strand. Ik
vond enkele mooie schelpjes, blauwe, groene, die ik aandachtig bekeek en weer in
het zand liet vallen. Ik zag de wazige silhouetten van enkele andere eilanden van
onze archipel. De tamarisken bloeiden stoffig roze. Een krabbetje was tussen de
blauwe zeedistels aan de rand van een haverveldje terechtgekomen. Het bleek nog
te leven. Ik zette het voorzichtig terug in het water waar het met enkele kleine
kabbelhalen door werd opgenomen. Verderop, dichter bij het kuststraatje met de
twee taveernes, liep een fraai glanzend krielhaantje. Ik liep er voorzichtig op af. Het
beestje liet zich zelfs even over zijn ruggetje strelen. Toen ik het wilde oppakken
fladderde het luid protesterend weg. Parmantig liep het daarna voor me uit, als om
me voor te gaan naar iets.
Ik verloor het beestje uit het oog toen ik dorpskinderen bij elkaar zag staan voor
een van de terrasjes. Ze waren een en al aandacht voor een gezelschap dat zich te
goed deed aan salades, geroosterde kip en gestoofd vlees, zoals wij dat hoogstens
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op zondag kregen. Drie mannen en drie vrouwen zaten bij elkaar aan een tafel, terwijl
twee andere mannen aan een apart tafeltje zaten. Die twee hoorden wel en niet bij
het zestal, ze waren duidelijk van het eiland. Wat de anderen lachend met elkaar
bespraken kon niemand begrijpen. Af en toe werd er een woord naar ons geroepen.
Meestal een woord dat weliswaar leek op iets van hoe wij spraken, maar dat heel
raar klonk. Dan moesten wij zelf ook lachen.
Er werden foto's over en weer gemaakt, en ook de restauranteigenaar kwam even
met zijn toestel voor de dag.
Een van de vreemdelingen scheen bijzonder gecharmeerd door Stamatia. Maar
wie was dat niet? Als ik ooit verliefd zou worden, had ik me voorgenomen, dan zou
dat op Stamatia zijn, al was de kans klein dat de verliefdheid wederzijds zou worden,
alleen al door het feit dat ze een paar jaartjes ouder was dan ik.
De vreemdeling met het meest zuiderse gezicht wenkte haar met een gebaar dat
we niet kenden, dus waarop Stamatia reageerde met slechts verlegenheid, wat haar
nog bekoorlijker maakte. Toen liet hij de chef van de taveerne vertalen wat hij van
haar wilde weten: haar naam.
Ik weet niet hoe lang we daar zo gebiologeerd hebben gestaan, maar toen men in
twee auto's was gestapt, liep Stamatia nog naar een van de wagens, met uitgestoken
hand, en een uitdrukking op haar gezicht alsof ze iets ging verliezen wat ze ooit nog
echt zou moeten gaan krijgen en bezitten.
Toen de auto's waren weggereden zei de taveernechef met een gewichtige stem
en een extra vooruitgeschoven buik, dat een van de vreemdelingen een zeer bijzondere
man was. Die met het zuiderse gezicht vanzelfsprekend. En Stamatia bekeek en
draaide haar rechterhand.
‘Matina!’ klonk het galmend uit een gebiedend zijstraatje.
Toen zij was weggehold, naar haar moeder, heb ik me ook naar huis begeven.
Nee, ik heb thuis niets over het voorval verteld. Mijn ouders en oma wisten niet eens
dat ik eigenlijk op een eiland woonde.
Wie weet had ik me het voorval nooit meer herinnerd, als ik me een jaar geleden niet
zo in het werk van Albert Camus was gaan verdiepen, dat ik na zijn romans en
beschouwingen, zelfs zijn dagboeken wilde lezen.
Sinds mijn ontdekking van mijn ware geboortegrond, bezoek ik het eiland Samos
zeker twee keer per jaar voor een paar weken. Ondanks het sterk toegenomen toerisme,
voel ik me er meer thuis dan in de plaats waar ik volgens mijn paspoort het levenslicht
zag, want wat daar aan concreet verleden is geruïneerd is godgeklaagd.
Zo zit ik hier ook dit jaar in juni dus op het terrasje van mijn appartement aan de
zuidkust - als je goed kijkt, kun je daar, in zuidwestelijke richting, de witte, enige
nog overgebleven zuil van het Heraion boven de olijfbomen zien uitsteken, en verder
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daarachter, die bebouwing aan de kust, dat is Ireon. Wat ik lees is een uitgave van
de Carnets van maart 1951 tot december 1959.
Dat Camus het Griekse idealiseerde, was me al bekend. De Grieken waren volgens
hem een gelukkig volk ‘omdat ze geen geschiedenis hadden’. ‘Het Griekse denken,’
schrijft hij in ‘L'exile de Hélène’, ‘heeft zichzelf steeds teruggevoerd tot het idee van
de begrenzing. Het heeft niets op de spits gedreven, het sacrale noch de rede, omdat
het nooit iets heeft geloochend, het sacrale noch de rede. Het heeft alles in zich mee
opgenomen, de schaduw in balans brengend met het licht.’
En dan wordt het 9 juni 1958. Een half jaar tevoren heeft koning Gustaaf VI hem
in Stockholm de Nobelprijsoorkonde overhandigd.
‘Weer naar Griekenland,’ noteert hij die dag slechts. Hij bezoekt even de Acropolis
en vliegt spoedig door naar Rhodos. In de vroege middag van 11 juni is hij al op
Lindos, in gezelschap van de actrice Maria Casarès, en met zijn uitgever Michel
Gallimard en de schilder Mario Prassinos met hun vrouw. Terug via Rhodos gaat
het in de erop volgende dagen naar Simi, Kos, Leros, Patmos.
Op dinsdag 17 juni vaart de boot van Patmos richting Agathonisi, door Camus
Gaidaros, ezelseiland, genoemd. Maar de zee is vreselijk ruw, iedereen aan boord
wordt zeeziek. Er wordt derhalve koers gezet naar Fourni. Daar wordt beschutting
gezocht in een kleine eenzame baai. Wanneer de storm eindelijk afneemt is het te
donker om nog te gaan varen. 's Nachts begint het opnieuw te spoken, en bijna de
gehele volgende dag moet er verder worden gewacht. Tegen zes uur besluit men het
erop te wagen. Om halfnegen ‘komen dan de lichtbakens van Tigani (het oude Samos)
in zicht. De rustige kleine haven is een weldaad, na de woelige zee,’ lees ik.
Die avond en nacht zijn ze dus in het huidige Pythagorio, zoals Tigani toen pas
enkele jaren werd genoemd.
De volgende ochtend neemt hij in zijn eentje een duik in de gekalmeerde zee.
Daarna gaat het kleine gezelschap met een paar auto's toeren. ‘Een van de mooiste
eilanden,’ vindt Camus, ‘vanwege de weelde aan olijfbomen en lintvormige cipressen
waarmee de deels naar zee aflopende hellingen van de heuvels en bergen zijn getooid.’
's Middags gaan ze eerst samen zwemmen, om vervolgens te eten. In een dorpje
aan de zuidkust.
Ireon!
Het kan niet anders. Want wanneer ze daarvandaan in de namiddag zijn vertrokken,
bezoeken ze het Heraion, ‘de tempel die als door de bliksem is getroffen, waarvan
de enorme brokstukken aan de kust tussen riet en haver verstrooid liggen in een
prachtig landschap van bergen en zee, en waar ze door latere aardbevingen nogmaals
werden geteisterd. In een café niet ver ervandaan,’ schrijft Camus, ‘trakteren onze
chauffeurs ons op een drankje, en ze beginnen te dansen op muziek uit een radio, tot
hun eigen en onze pret.’
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Maar voordat het zover is, voordat er wordt gedanst en voordat de ruïnes worden
bezocht, zijn wij er, is Stamatia er, ben ik er...!
Hij noteert eerst dat ze aan een tafel buiten eten. En dan: ‘Om ons heen spelen
allerlei mooie kinderen, die dan naar ons komen staan kijken. Een van de meisjes,
Matina, met goudkleurige ogen, raakt mijn hart. Wanneer we weggaan, komt ze naar
onze auto, en ik pak haar kleine hand.’
Anderhalf jaar later, op maandag 4 januari, wordt het hele noordwesten van Europa
bedekt door een grijze deken van zware, laaghangende bewolking. Tegen twee uur
's middags zit ik in het lokaal van klas vijf onder toezicht van meester Godfried over
een opengeslagen atlas gebogen. Koud is het niet, voor de tijd van het jaar, maar er
is nog geen zon te zien geweest. Geen wonder dat bij het zo intens bekijken van een
kaart met talrijke in een lichtblauw verstrooide grillige, bruin-met-groene vlekjes,
het schoolgebouw, door niemand opgemerkt behalve door mij, verschoven is tot aan
een strand van die strakke zee, zodat ik als in gepeins over onze opdracht, door het
raam kan kijken om enkele zonbeschenen eilanden verderop te zien. ‘Sporaden,’
schrijf ik als antwoord op vraag twee.
Bij Villeblevin, op de weg van Sens naar Parijs, motregent het op dat moment.
Michel Gallimard verliest van het ene moment op het andere de macht over het stuur
van zijn Facel Vega. De wagen knalt frontaal tegen een van de bladloze oude platanen
die die weg omzomen. Albert Camus is op slag dood. Michel Gallimard zal enkele
dagen later overlijden. De twee vrouwen achterin de auto, Gallimards echtgenote en
dochter, zijn lichamelijk ongedeerd. Floc, de hond die ook in de auto zat, zal nooit
meer worden teruggevonden.
In gedachten verzonken leg ik het dagboek op tafel. Nog geen minuut later sta ik
op. Ik gris het boek mee, doe het in mijn tas. Beneden, aan de doorgaande weg, houd
ik een taxi aan.
Ik blijk me niet te hebben vergist met de keuze van het etablissement. De patroon
schat ik van mijn leeftijd. Bij het opnemen van mijn bestelling knoop ik een obligaat
gesprekje met hem aan over het fraaie weer en de economische crisis, om vervolgens
te kunnen vragen hoe lang hij dit restaurant al heeft. Aha, overgenomen van zijn
vader. Overleden die vader. Ach, dat is spijtig. Maar ik heb het boek niet voor niets
bij me gestoken.
‘Ik las,’ zeg ik - alles in het Engels uiteraard - ‘dat er lang geleden, in 1958, een
heel beroemde man Ireon heeft bezocht, een winnaar van de Nobelprijs, en ik vroeg
me af waar hij toen heeft gegeten. Misschien wel hier!’
Ik sla mijn boek open en wil al de betreffende dagboeknotitie hardop in het Engels
gaan vertalen, wanneer de chef met een veelbetekenende grijns in het donker van
zijn
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zaak verdwijnt.
Even later komt hij nog breder grijnzend terug met een oude zwart-wit foto, met
zo'n witte kartelrand.
‘Kamou,’ zegt hij onverholen trots en hij overhandigt me de afdruk.
Inderdaad, Albert Camus! Nog geen vijfenveertig. Innemend glimlachend aan een
beschaduwde restauranttafel. De mouwen van zijn, naar ik aanneem kakikleurige
hemd opgerold. Met zijn rechterarm vriendschappelijk om de schouders van de man
naast hem, Michel Gallimard. En daar, links op de achtergrond, kinderen... En
achteraan tussen die kinderen...
‘Dat ben ik,’ zegt de restaurantbaas. Hij wijst op een kleuter.
‘En dat?’ vraag ik, met mijn wijsvinger naar het meisje naast de kleuter - want ik
hoed me er wel voor mezelf aan te wijzen en bekend te maken, ik wil blijven wat ik
hier was, waarvoor ik hier kwam: onvindbaar.
‘Stamatia,’ zegt hij. En op een toon die nog ietsje meer in mineur klinkt: ‘Matina...’
Of hij alle kinderen op de foto kent, vraag ik nog aarzelend.
‘Nee, niet allemaal.’
Hij pakt de foto van me terug en loopt ermee naar binnen.
Pas nadat ik gegeten heb, laat hij zich weer zien. Terwijl zijn serveerster mijn bord
en de kommetjes afruimt, schuift hij een stoel aan tegenover me, draait hem met de
blauw geverfde rugleuning naar de tafel en gaat er schrijlings op zitten.
‘Matina,’ zegt hij, ‘was het mooiste meisje van het dorp en verder. Zes jaar ouder
dan ik. Had Kamou haar toen maar meegenomen..., weg van dit onheilseiland. Ooit
stond er een portretfoto van haar in de fotozaak in Tigani. Ik was tien toen ze werd
gevonden, maar het is als de dag van gisteren. Er was een man met een dure camera
hier verschenen. Hij vertelde haar ouders dat hij foto's van haar wilde maken voor
een bekend damesblad. Vervolgens kocht hij eerst een sjaaltje voor haar. Het sjaaltje...
Ach, wat waren de mensen nog naïef.’
Het klopt.
Ik weet nog dat mijn vader zei dat zijn hond haar ongetwijfeld bij het revieren had
gevonden als hij toen nog honden zou hebben afgericht. Inderdaad was het
oefenterrein vlakbij waar ze werd gevonden. Maar doordat hij de hele dag met de
auto onderweg was, had hij geen tijd meer voor zo'n grote zwarte hond. Bovendien
gaf het geen pas voor een reiziger in tabaks- en zoetwaren om in zijn vrije tijd in een
bos commando's te lopen schreeuwen en ook anderszins zwetend met zich hees
blaffende honden in de weer te zijn, aldus mijn moeder die zich geen kans meer wilde
laten ontnemen om op zondagmiddagen als een koningin te worden rondgechauffeerd
door de provincie en over de grens.
Ik was vaak genoeg met mijn vader meegeweest naar het oefenterrein om het
gebied heel goed te kennen. Ik wist waar je de meeste kans had om hagedissen te
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vangen, ik kende de bomen waaronder uilenballen met muizenbotjes erin te vinden
waren. In de groeve had ik eens een versteend stukje kaakbot met een forse kies
gevonden. Dat had ik niet aan mijn vader laten zien, omdat het me verboden was die
kuil in te gaan. Ik kon me er dus ook niet bij hem over beklagen dat meester Godfried
het fossiel had ingepikt, omdat ik er volgens hem zelf toch niets aan had. Ik had het
hem laten zien met de oprecht geïnteresseerde vraag wat het was. Achteraf denk ik
dat het wel eens een kaakfragment van een drietenig paardje kan zijn geweest.
Maar ik kon me dus en ik kan me nog steeds precies het bosje met die lage eiken
en berken voorstellen waar de restauranteigenaar het over heeft.
Daarom knik ik ongewild instemmend.
‘U kent de plek?’
‘Ja,’ zeg ik, ‘de groeve, enkele tientallen meters ervandaan, is de vindplaats van
gefossiliseerde resten van drietenige paardjes, hyena's, neushoorns, mastodonten,
allemaal uit de tijd dat het eiland nog verbonden was met het vasteland. Die fossielen
zijn te zien in het museumpje hier midden op het eiland, zoals u zult weten, neem ik
aan.’
‘In Mitilini,’ antwoordt hij. Het klinkt een beetje kregel.
Om het zich aandienende peinzende zwijgen voor te zijn en me met goed fatsoen
te kunnen achterlaten, laat hij de serveerster een glaasje souma ‘van het huis’ brengen.
‘Jamas. Op Kamou!’
Zal hij weten dat Albert Camus nog eerder dan Matina het leven verloor? Ik waag
het niet hem ernaar te vragen, hij vindt me waarschijnlijk nu al pedant. Zoals ik hem
ook niet kan vertellen wat hij ongetwijfeld verwacht had dat ik nog van hem had
willen horen: dat de vierentwintigjarige wurger spoedig werd ingerekend.
Die was vijf dagen voor de aanranding en wurging ontsnapt uit de Sint
Willibrordusstichting in Heiloo. Voordat hij contact zocht met de jonge schoonheid
die zijn slachtoffer zou worden, had hij bij de fotograaf, bij wie hij haar portret in
de etalage had gezien, een filmrolletje ter ontwikkeling afgegeven. Op een van de
foto's bleek hij zelf te staan, in de spiegel van een kamer in een hotel in Hilvarenbeek,
dat hij zonder te betalen en met geld en spullen van andere gasten had verlaten.
Zelf ben ik, op de avond in mei dat de akelige vondst bekend was gemaakt en mijn
oma en moeder er aldoor fluisterend met elkaar over zaten te praten, nog naar zee
geslenterd, om er zomaar wat steentjes in het water te gooien, want niets is zo stom
als aan de rand van een zee tranen te staan laten.
Ik besluit de weg van Ireon terug te voet af te leggen. Niet langs de asfaltweg, maar
binnendoor, tussen de sinaasappelplantages en olijfboomvelden.
Halverwege komt een nog jonge hond vanachter bramenstruiken te voorschijn.
Een halfhoge bastaard reu met een mooie honingbruine, kortharige vacht. Enthousiast
loopt hij onmiddellijk met me mee. Nu eens een stukje vooruit, dan blijft hij weer
ergens
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achter me snuffelen, om me even later opnieuw vrolijk springend, bijna huppelend
in te halen.
Ik geef hem een naam en het lukt me binnen tien minuten hem ernaar te laten
luisteren. Hij kan zelfs al apporteren voordat we in het plaatsje Chora zijn. Geleerd
van mijn vader, hè.
Om een zonnig geel kamilleveldje extra te laten geuren, gooi ik er een tak voor
Floc in.
Och, hij kan zich elk moment bedenken en een zijpad inlopen of zich omkeren
om terug te sjokken. Maar in een winkeltje in Chora koop ik een blikje natvoer en
een pak brokken.
Ik geef hem alvast een paar brokjes, omdat hij zo braaf buiten heeft staan wachten.
Dat maakt het onderhouden van onze prille vriendschap natuurlijk ook lonender voor
hem.
Eerst is het schrokken uit de glazen fruitschaal die ik op de grond in het keukentje
heb gezet, dan pas komt het lessen van een kennelijk grote dorst. En nu ligt hij hier
buiten naast mijn terrasstoel in de schaduw, alsof hij nooit anders heeft gedaan.
Na de tweede dag op Samos - ik lees dus weer verder in Camus' dagboek - nemen
ze er de hele dag voor om naar Chios te varen.
‘In de voormiddag,’ schrijft Camus over die vrijdag 20 juni 1958, ‘een lamantijn
voor de boeg. Hij rolt, zwemt ons vooruit, zwabbert met een spottend air en duikt
dan de diepte in. Korte tijd later, op enkele mijlen uit de kust, voert de wind een geur
van oleanders aan. 's Middags zon en zwemmen in een kleine inham, waar het water
zo doorzichtig is dat het wel lucht lijkt; in een mooie, rustige avond lopen we Chios
binnen.’
‘Een lamantijn?’ vraag ik in mijn verwondering hardop.
Ook Floc kijkt er verbaasd van op.
‘Un lamantin’. Het staat er wel degelijk. Maar hier komen helemaal geen
lamantijnen of zeekoeien voor! Die leven in de ondiepe, zeegrasrijke kustwateren
van Florida, Centraal-Amerika, de Caraïben, tot in het noordoosten van Brazilië, en
aan de Westkust van Afrika...
Albert Camus en zijn metgezellen moeten vast iets anders hebben gezien. Een
solitaire dolfijn misschien of, nog waarschijnlijker, een bruinvis, un marsouin1, ook
wel zeevarken genaamd, pourceau de mer. Hoe kwam deze Franse noch Algerijnse
Franse Algerijn die de Middelandse zee toch zou moeten kennen, in hemelsnaam

1

Nee, Albert Camus kende bruinvissen, zo blijkt uit de dagboeknotitie van 7 juli 1949, gemaakt
tijdens zijn bootreis naar Brazilië (waar het verblijf niet bijster geslaagd zou zijn): ‘De hemel
vervloeit. En wanneer alles de grootst mogelijke rust heeft bereikt, duiken opeens honderden
bruinvissen [des centaines de marsouins] uit het water op, maken even een tuimeling en
verdwijnen gauw richting einder zonder mensen.’ [HB]
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bij de naam lamantijn? Hij groeide op aan de zuidelijke rand van diezelfde zee, in
Algiers, waar ‘de zee op elke straathoek zichtbaar is.’
Ik moet nu denken aan wat hij tijdens een tumultueus verlopen optreden voor
studenten op de universiteit van Stockholm over dat Algiers had gezegd, twee dagen
na het in ontvangst nemen van de Nobelprijs:
‘Op dit moment gooien ze bommen op de trams van Algiers. Wie weet zit mijn
moeder in zo'n tram. Als dat gerechtigheid is, geef ik de voorkeur aan mijn moeder.’
Woorden die vrijwel meteen door zijn opponenten op de Parijse linker oever
werden verdraaid tot de apodictische uitspraak: ‘Wanneer ik moet kiezen tussen de
gerechtigheid en mijn moeder, kies ik voor mijn moeder.’
Op 17 oktober 1957, de dag nadat hij te horen had gekregen dat hij de prijs kreeg,
noteerde Camus:
‘Nobel. Eigenaardig gevoel van neerslachtigheid en melancholie. Toen ik 20 was,
arm, en naakt, heb ik de echte luister gekend. Mijn moeder.’
Albert heeft zijn vader nooit echt gekend; die verloor het leven in de Marneslag,
nog voordat zijn tweede zoon een jaar oud was. Zijn moeder, die nooit hertrouwde,
was een uiterst zwijgzame analfabete, en ze heeft haar zoon nooit geknuffeld of
omarmd. Catherine Sintès was een Spaanse van het eiland Menorca.
Maar ook rond en tussen de Balearen zwemmen geen zeekoeien!
Of zou Albert Camus eveneens op een verkeerde plaats zijn geboren en getogen,
maar te vroeg zijn overleden om zijn ware plek te hebben kunnen vinden?
Onmiddellijk zie ik al pequeño Alberto voor me, in een gehucht in Yucatán, bij
een lagune waarin lamantijnen in het heldere water grazen. Tussen de bloeiende
ikakopruimen aan de kust staat een bar die Mexico City heet en waar een leguaan
onbeweeglijk op de balustrade van de houten veranda ligt. Zijn moeder zit er in een
makkelijke stoel, met een glas ananassap in de hand. Ze lacht uitgelaten en kwebbelt
honderduit in een smakelijk Spaans. Dan neemt ze haar zoontje op schoot en krauwt
door zijn korte zwarte haren.
Onzin natuurlijk. Hoe kom ik erbij? Omdat ikzelf op de verkeerde plaats ben
geboren en getogen, hoeft dat nog niet voor iedereen te gelden die ik hoog acht
vanwege zijn of haar sensibiliteit. Als je Camus over de zomer in Algiers hebt gelezen,
weet je hoe hij in zijn jongensjaren van de stad en het leven daar gehouden heeft. En
waarom zou iemand die je bewondert geen foutje kunnen maken?
Laat ik liever nadenken over wat ik met Floc aan moet.
Ik zal morgenochtend terugwandelen, in de veronderstelling dat hij me weer zal
volgen, en in de hoop dat hij zonder bedankje of gedag achter de bramen wegschiet
waar hij vandaan is gekomen.
Maar wat als hij bij me blijft, als niets hem nog van mijn zijde doet wijken? Dan
moet ik een halsband en een riem voor hem aanschaffen. Want ik kan hem toch niet
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als een schooier laten wegjagen wanneer ik een bar of eetgelegenheid in Pythagorio
binnenga? Net zo min kan ik hem over een kleine twee weken gewoon maar hier
achterlaten terwijl ik in een vliegtuig stap.
Hij ligt nu op een zij. Sst, hij droomt. Hij trekt wat met zijn bovenlip. Schart wat
met zijn voorpoten.
Ik vind dat even fascinerend als aandoenlijk. Wat zou ik graag willen weten wat
hij nu meemaakt, wat hij ruikt en ziet. Vast het een en ander in Ireon en de omgeving,
want iets anders kan hij zich onmogelijk voorstellen, neem ik aan, ook al lijkt het
dat je bij wijze van spreken met hem kunt lezen en schrijven. Een hond kan net zomin
in het verkeerde lijf als in het verkeerde nest geboren zijn.
Maar stel je voor dat hij straks in Amsterdam op de vloer ligt, op tweehoog, en
hij droomt van Ireon?
Hé, Floc! Ja, jongen! Waar ben je dan, hè? Waar was je dan?
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Navghan Kund, Junagadh
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Miek Zwamborn
Een oog van water
Over foto's van Jeroen van Westen
In 2010 verdween er 's nachts een naaimachinefabriek in Guatemala City. Een kapotte
leiding had de grond onder de fabriek, zonder dat iemand het merkte, maanden,
misschien zelfs jaren lang beetje bij beetje weggespoeld waardoor er een holle ruimte
onder de fabriek ontstond die het gebouw opslokte. Er was die nacht niemand in de
fabriek aanwezig. Ik weet niet wat er daarna met het gat is gebeurd: of het gebouw
opgetakeld werd of men het gat opvulde met puin. Misschien is het gat nog steeds
een gat, met een hek eromheen midden in de stad.
Ik was het gat haast vergeten tot het me bij het zien van het werk van Jeroen van
Westen weer te binnen schoot. Het verdwenen gebouw, waarvan ik de architectuur
niet kende, leek langs de wanden van het gat terug naar boven gekropen. Verdiepingen
waren neergezet tijdens de klim, steunbalken geplaatst. Een trap leidde van de rand
van het gat tot op de bodem en langs de ronde muren waren nissen en versieringen
aangebracht.
Van Westen fotografeerde stepwells in de Indiase provincie Gujarat en bundelde
deze opnames in een schitterend tweedelig boek, getiteld Inverse. Alleen al in Gujarat
bevinden zich driehonderd waterputten. Deze bouwsels waren ooit de toegangspoort
naar drinkwater. Vanaf de zesde tot de twintigste eeuw werden deze tot in de
grondwaterstromen reikende putten gebouwd. Tijdens de droge periodes tussen
onbetrouwbaar voorkomende moessons voorzagen ze mens en dier en de gewassen
van vers water. Sinds de komst van mechanische pompen en boorputten is het
grondwaterpeil gezakt en zijn de meeste putten opgedroogd en verlaten.
Van Westen monteerde meerdere opnames van elk van de putten tot één beeld. Zijn
verticale panorama's tonen elke verdieping, maar ook het begin (de hemel) en het
einde van de put (de bodem) waardoor een duizelingwekkende diepte ontstaat.
De opnames van Jeroen van Westen slokken je op, voeren je blik de diepte in,
maar in tegenstelling tot het gat in Guatemala City kaatsen ze je blik recht naar boven
terug naar de opening die in de bodem van de put weerspiegeld wordt.
Doordat er zoveel perspectieven in één foto zitten en je op diverse hoogtes op
ooghoogte lijkt te staan, wordt het kijken naar deze foto's een fysieke ervaring. Elke

Terras. Jaargang 2014 (06-07)

60
opname toont een haast mathematische afstand, waardoor je de architectuur van de
put begrijpt en legt tegelijkertijd een emotionele en tactiele nabijheid bloot. Je voelt
als kijker de koelte, ruikt de geur van steen, hoort de wind in de put ruisen. Licht
stroomt het gat binnen. Donkere stenen doemen steeds lichter op. Pilaren blijken
versierd, de regelmatige uit steen gehouwen patronen worden zichtbaar. Soms is er
melk voor de ‘deities’, de goden op de randen gesprenkeld. Zaden en bladeren zijn
neergedaald op de traptreden. Er drijven vogelveren op het water en wolken.
De waterputten van Jeroen van Westen zijn ruimtes gevuld met geschiedenis en lucht.
De muren, bestaande uit rots of gestapelde stenen, ogen stevig. Ze houden het land
van het gat weg, duwen de rand vrij. Elke put is een binnenplaats in de aarde, een
plek die ontzag inboezemt; als je naar de foto's kijkt voel je die mystieke kracht.
Hoe werden deze omgekeerde tempels gebouwd? Sommige putten lijken simpelweg
uitgeboord: de wanden van de rots vormen de schacht, hier en daar gesteund door
een gemetselde muur. Andere putten zien eruit als manden gevlochten van steen,
nesten zoals wevervogels die maken. En weer andere stepwells lijken gebouwen die
op hun kop zijn geland en zich in de grond vastbeten.
Op een van de opnames zie je op de voorgrond een kapotte bodem bezaaid met
brokken steen en takken. De put telt twee verdiepingen en oogt vrij groot. Net uit
het midden tegen de onderrand van de foto ligt een gevallen vogelnest. Als je langer
naar de foto kijkt, zie je meer nesten hoog in de lucht, zwevend boven de opening
van de put in de boom. Vijf nesten zijn het, maar ze zullen sneuvelen en net als het
nest op de bodem belanden. Niet vaak hangt de tijd zo te kijk, zo breekbaar aan een
tak, zo leeg en oneindig verdampt als in deze foto.
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Dada Harir, Ahmedabad
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tussen Halvad and Kankavati
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Lisa Thunnissen
Een grimmig paradijs:
Anteparaíso van Raúl Zurita
Inleiding op de gedichten uit ‘Las utopías’
Raúl Zurita werd geboren in 1950 in de hoofdstad van Chili, Santiago. Toen hij begin
twintig was, vond een ingrijpende gebeurtenis plaats: de staatsgreep van Pinochet,
waarmee een gewelddadige dictatuur begon die zou voortduren tot 1990. Op 11
september 1973 werd de regering van president Salvador Allende afgezet door een
groep officieren onder leiding van Pinochet - met steun van de Verenigde Staten,
nadat het presidentiële paleis urenlang beschoten en zelfs gebombardeerd was. Met
name de eerste jaren van de militaire regering, die het land tot 1990 zou besturen,
stonden in het teken van geweld. Tienduizenden (vermoede) tegenstanders werden
gearresteerd, sommigen werden vermoord, anderen gevangengezet en gemarteld.
Honderden lichamen van vermoorde politieke gevangenen werden tijdens zogenaamde
‘doodsvluchten’ uit helikopters gegooid en in zee gedumpt. Meestal werden
maatregelen genomen om te zorgen dat de lichamen snel zouden zinken, maar soms
kwamen de lichamen bovendrijven of spoelden ze aan. In 1976 werden in de
Atacama-woestijn bijvoorbeeld 26 aangespoelde lichamen gevonden van gevangenen
die in oktober 1973 waren vermoord.
Zurita was een van degenen die in de jaren van de dictatuur gearresteerd werden,
vanwege zijn betrokkenheid bij de Communistische Partij. In de ochtend van 11
september 1973 hield een militaire patrouille hem aan. Eerst werd hij naar een stadion
gebracht, vier dagen later werd hij in het ruim van een boot opgesloten. Samen met
achthonderd anderen zat hij zes weken lang vast in een ruimte waar eigenlijk maar
honderd personen in pasten, en waar ze gemarteld werden. Na zijn vrijlating sloot
hij zich aan bij een radicale groep kunstenaars (CADA) en in 1975 werd voor het
eerst een van zijn gedichten gepubliceerd in een tijdschrift van het departement voor
Humanistiek van de Universidad de Chile in Santiago. Vier jaar later, in 1979,
publiceerde hij zijn eerste dichtbundel: Purgatorio.
Sindsdien heeft Zurita meer dan twintig dichtbundels, essays en losse gedichten
gepubliceerd. Daarnaast werd zijn werk vertaald in het Bengaals, Chinees, Duits,
Frans, Italiaans, Russisch en Zweeds, ontving hij in 1984 een Guggenheim-beurs en
in 2002 een beurs van het Duitse kunstenaarsprogramma DAAD. Begin deze eeuw
kwam er een nieuwe stroom vertalingen op gang: in de VS werd in 2009 een nieuwe
vertaling
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van Purgatorio uitgebracht en in datzelfde jaar verscheen het ook in Italiaanse
vertaling. In hetzelfde jaar kwamen INRI (2003) en Canto a su amor desaparecido
(1985) uit in het Engels. In 2000 werd Zurita's werk bekroond met de grootste literaire
prijs van Chili, de Premio Nacional de la Literatura, die volgde op eerdere bekroningen
in Chili en Italië.
Anteparaíso (‘Preparadijs’), het boek waaruit de hier gepubliceerde fragmenten
afkomstig zijn, verscheen voor het eerst in Chili in 1982 en werd vertaald in het
Engels (Anteparadise, 1986), Duits (Vorhimmel, 1993), Chinees (2001) en Russisch
(1986). Het vormt samen met Purgatorio (‘Vagevuur’, 1979) en La vida nueva (‘Het
nieuwe leven’, 1993) een trilogie waarin het geweld in de periode na de staatsgreep
van Pinochet zichtbaar wordt. Een belangrijke invloed op de trilogie was Dante's
Divina Commedia. De gedichten in dit nummer komen uit het eerste gedeelte van
Anteparaíso: ‘Las utopías’. De serie bestaat uit zeventien gedichten, waarvan er
vijftien - meestal genummerd - over de stranden gaan. In het eerste en laatste gedicht
neemt een ‘ik’ het woord.
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Raúl Zurita
De utopieën
Vertaling: Lisa Thunnissen
Zurita
Als in een droom zei Zurita me
toen alles verloren was, dat de wind ging liggen
want in het holst van de nacht
had hij een ster gezien. Toen
ineengedoken op de planken bodem van de boot
leek het licht opnieuw
te schijnen in mijn uitgedoofde ogen.
Nu was het goed. Ik voelde dat slaap me overmeesterde:
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De stranden van Chili I
Het was niet dat Chileense lot waar ze
om treurden vanuit de verte werd het
hele strand een grote wond in hun ogen
Het waren niet die stranden die ze vonden maar de hemel
die voor hun ogen licht werd sneeuwwit alsof hij niet
van hen was en daarin de weerspiegeling over heel Chili
van de open wonden die ze wasten

I. Doorweekt van tranen smeet hij zijn kleed in het water
II. Ze hadden hem naakt ineen zien duiken als een bolletje bevend en met zijn
handen bedekte hij de ettering van zijn wonden
III. Als een geest jullie hadden moeten zien hoe hij zichzelf omhelsde doodsbleek
kermend terwijl de kleur van de hemel vervaagde in zijn ogen
Want het waren niet die stranden die ze vonden maar alle
witte gepijnigde wonden die over hen heen werden
gestort en op hen neerdaalden als een zegening die hen
in hun pupillen grifte

IV. Want zelfs wat nooit geweest was herleefde als de dageraad op die stranden
V. Dat was de flonkering van zijn eigen open wonden aan de kust
VI. Dat was het blinken van alle stranden die pas daar het gewassen visioen van
zijn ogen begroetten
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Want het waren niet die kusten die ze vonden maar hun
eigen wonden die zich uitstrekten tot één lang strand
waar heel Chili stralend schitterend zijn
kledingstukken in het water smeet terwijl ze voor de ogen
van anderen het vervloekte lot wasten waar ze om treurden
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De stranden van Chili V
Chili vond niet één rechtvaardige op zijn
stranden niemand gestenigd kon
deze wonden van zijn handen wassen
Want niemand gestenigd vond ook maar één rechtvaardige
op die stranden maar wel de open zwerende wonden van
het vaderland alsof die zelf met hun schaduwen hun ogen sloten

I. Met zijn handen om de spanten geklemd zag hij hoe hij zichzelf kuste
II. Niemand hoorde ooit een vuriger smeekbede dan de bede van zijn tegen zijn
armen geperste lippen
III. Niemand zag ooit diepere afgronden dan de afdrukken van zijn eigen tanden in
zijn armen alsof hij verkrampt in zijn wanhoop zichzelf wilde verslinden
Want gestenigd Chili vond niet één rechtvaardige op zijn stranden
maar alleen hun eigen schaduwen die zweefden in de lucht als
doden alsof niemand op deze aarde hen tot leven kon wekken
voor hun ogen

IV. Maar zijn wonden konden de rechtvaardige zijn van de stranden van Chili
V. Wij zouden dan het strand zijn dat vanuit die wonden een rechtvaardige naar
hen ophief
VI. Alleen daar waren alle inwoners van Chili één geworden waren zij zelf de
rechtvaardige die werd geslagen terwijl ze opgezwollen op het strand wachtten
op zichzelf
Waar gestenigd Chili zag hoe het zichzelf op zijn stranden
binnenhaalde als een rechtvaardige opdat wij daar de stenen
zouden zijn die we ziek liggend in de lucht gooiden terwijl we
de open wonden van mijn vaderland van onze handen schrobden
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De stranden VII
Velen zouden het Utopia hebben genoemd
want de bewoners leven alleen van wat
ze delen, van het werk in de zeevisserij en
de ruilhandel.
Ze wonen in houten hutjes aan zee en meer
dan met mensen staan ze in contact met
hun zielen en heiligen die ze bewaren om
de woede van de golven te sussen.
Niemand praat, maar op de dagen dat de
storm losbarst, wordt de stilte van hun
gezichten intenser dan het geraas van de
zee en dan hoeven ze niet hardop te
bidden want de hele wereld is hun Heiligdom.

I. Verlaten verrezen alle stranden als een visioen dat hun pupillen omspoelde
II. Waarin Chili de zoon was die ons vaarwel zei vanaf die stranden en wij de
horizon die afscheid van hem nam verduisterd en hem strak in de ogen keek
III. En waar in de verte nu geen stranden meer waren maar het eenzame visioen
waarin de doden ons met hun vaarwel in hun blik griften herboren springlevend
als lammeren onder de ontroerde hemel waarin het vaderland huilend zijn zonen
opnieuw kuste
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De stranden van Chili X
Ik zag hoe hij de riemen losliet en ineendook
op de bodem van de boot Het strand werd
nog weerspiegeld in het matte licht van zijn ogen
Het strand werd nog weerspiegeld in hun ogen maar enkel nog als
een onwerkelijk gebied langgerekt verdwijnend en hun blikken
werden mat in een nieuwe wereld die de kusten omspoelde waar ze
in geloofden

I. Veranderd in een geest voelde hij hoe de riemen uit zijn handen losraakten
II. Hij was doorweekt zijn leven maakte zich van hem los alsof het zelf de riemen
was die uit zijn vingers glipten
III. Zelfs zijn eigen adem leek die van een ander terwijl hij zich op zijn zij liet vallen
zachtjes als een sneeuwvlok op de breekbare planken die hem tot daar hadden
gedragen
Waar het strand nooit meer in hun ogen weerspiegeld zou worden
maar wellicht het blinken van een nieuwe wereld die een nieuw
licht vast zou kleven in hun vertroebelde dolende pupillen en
hen de horizon voorhield die hun gezicht in tranen had doen baden

IV. Want alleen daar werd het strand weerspiegeld in zijn ogen
V. Toen pas kon hij op zijn wangen de fluitende lucht van die kusten voelen
VI. Enkel daar kon hij ongeremd huilen om dat strand dat zijn blik opnieuw vochtig
maakte
Want het strand zou nooit worden weerspiegeld in zijn ogen maar
eerder in het wegstromen van alle utopieën als een onbedaarlijk
gehuil dat uit zijn kokende losgescheurde borst ontsnapte
en de kust ontruimde die heel Chili hem zag vereren in deze
verlichte dromen
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De stranden XII
Wit zijn de stranden van Chili
Zelfs zijn smeekbeden veranderden in zout
en stroomden weg door al die tranen

I. Die stranden waren niet meer dan een spoor van zout op hun wangen
II. Bijna wit uitwaaierend over de golfbrekers van Chili als een kust die ze zagen
verdwijnen tussen hun smeekbeden
III. Waar ze nooit een enkele droom droomden in de deining maar waar elke bede
zwijgend veranderde in de droom die ze daarbinnen deed zinken als een boot
en in andere gezichten de zoute groef trok van die stranden
IV. Waar zelfs de van gedaante veranderde rotsen het huilen van deze wereld en
het hiernamaals hoorden dat overging in een smeekbede in de deining en waar
heel Chili aan komt roeien naar zijn stranden sneeuwwit tegenover ons als een
mantel van zout die onze gedroomde kusten aan deze horizon wit kleurt
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De stranden van Chili XIV
Stralend zag hij het strand schitteren voor
zijn ogen als in een droom zelfs de stenen
werden uitgewist in die oceaan van tranen
Heel Chili werd uitgewist in deze oceaan van tranen tot er
niet meer dan een pijnlijke flard over was groen doorweekt
omspoeld door de kust alsof het land opgeblazen was door
een vervloeking die het aura uit zijn ogen had weggenomen

I. Heel het vaderland kleurde wit in zijn pupillen
II. Daarom voegden zijn tranen zich samen tot het denkbeeldige groen van het
vaderland
III. Daarom veranderden zelfs de zuchten in kleuren tegenover het uitgewiste
auratische niet-bestaande groen van Chili dat het licht in zijn blik achterliet
Want alle tranen samen slokten de groene valleien op die ze
bedroefd schilderden en ze verzonnen een strand waar
de overblijfselen zich uitgelaten ophoopten

IV. Heel het vaderland was toen de wederopstanding die zich aftekende in zijn
overblijfselen
V. Daarom sprongen zelfs de heuvels van vreugde vanwege de kreten van het
vaderland
VI. Daarom kleurde heel Chili weer groen en zijn stromende tranen maakten het
nat als verfvlekken en breidden in al die ophef de valleien uit die zijn gekerm
toedekten
Waar het uitgewiste vaderland herboren werd als een strand
dat licht liet schijnen uit zijn overblijfselen en waar zelfs de
stenen van Chili schreeuwend van geluk herrezen ijlend
in vervoering en zagen hoe het hele universum de
herleving begroette die hun ogen feestelijk versierde
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Anne Roetman
Inleiding Grace Paley
Grace Paley (1922-2007) was een Joods-Amerikaanse auteur, dichter, docente en
politiek activiste, geboren in The Bronx, New York. Ze is vooral bekend om haar
korte verhalen. Terugkerende thema's in haar werk zijn klasse- en genderverschillen,
de Joodse identiteit en de stad. Een personage dat meerdere keren terugkomt in haar
bundels is Faith Darwin Asbury, een Joodse alleenstaande moeder met twee zoons
en de dochter van twee socialisten. Ze is mogelijk de ik-persoon in de twee verhalen
die zijn opgenomen in dit nummer, al wordt ze niet met naam genoemd. Paleys stijl
is compact en sober. Ze heeft een groot gevoel voor ritme en weet op humoristische
toon de tragiek van het gewone leven te beschrijven.
De verhalen ‘Northeast Playground’ en ‘Debts’ verschenen voor het eerst in
Enormous Changes at the Last Minute (1974). Naast deze bundel schreef ze nog
twee andere, The Little Disturbances of Men (1959) en Later the Same Day (1985).
De drie verhalenbundels werden in 1994 samengevoegd in haar Collected Stories,
dat genomineerd werd voor de Pulitzer Prize en de National Book Award.
Paleys verhalen zijn in meer dan tien talen vertaald, onder andere in het Frans,
Duits, Italiaans en Spaans. In 1986 verscheen een Nederlandse uitgave van haar
laatste bundel onder de titel Later die dag, vertaald door Marijke Emeis (Amsterdam:
Contact). Haar werk is bekroond met verschillende prijzen, waaronder de Guggenheim
Fellowship for Fiction (1961), de Rea Award for the Short Story (1993) en de Jewish
Cultural Achievement Award for Literary Arts (1994). In 1986 werd ze benoemd tot
eerste officiële New York State Writer.
‘Northeast Playground’ en ‘Debts’ uit The Collected Stories van Grace Paley, New
York: Farrar, Straus and Giroux 1994; pagina's 223-225 en 132-134.
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Grace Paley
In het krijt
Vertaling: Anne Roetman
Vandaag werd ik gebeld door een mevrouw. Ze zei dat ze in het bezit was van haar
familiearchief. Ze had gehoord dat ik schrijfster was. Ze vroeg zich af of ik haar kon
helpen iets te schrijven over haar grootvader, een beroemde vernieuwer en dromer
van het Jiddische theater. Ik zei dat ik alles wat ik over het Jiddische theater wist al
had gebruikt bij het schrijven van een verhaal, en dat ik geen tijd had nog meer te
leren, en er dan over te schrijven. Er zit bij mij een lange tijd tussen weten en vertellen.
Ze bood een deel van de winst aan, maar dat is veel te kunstmatig. Ik zou nooit
overhaast literatuur maken van haar grootvaders leven, in welke vorm dan ook.
De volgende dag ging ik koffiedrinken met Lucia, een vriendin, en hadden we het
over deze vrouw. Lucia legde me uit dat het waarschijnlijk lastig was om op je
zestigste of zeventigste een familiearchief of verhalen over opmerkelijke grootouders
of ooms te hebben als je geen schrijver in de familie had en de kinderen allemaal
midden in hun eigen levens zaten. Ze zei dat het zonde was als deze nalatenschap
enkel en alleen vanwege je eigen sterfelijkheid zou verdwijnen. Ik zei ja, ik begreep
het. We dronken meer koffie. Toen ging ik naar huis.
Ik dacht na over ons gesprek. Feitelijk was ik de mevrouw die gebeld had niets
verschuldigd. Het zou kunnen dat ik mijn eigen familie en de familie van mijn
vrienden wel iets verschuldigd was. Namelijk, om hun verhalen zo simpel mogelijk
te vertellen en zo, zou je kunnen zeggen, een paar levens te redden.
Omdat het haar idee was, is het eerste verhaal van Lucia. Ik vertel het zodat
sommige mensen zich Lucia's grootmoeder blijven herinneren, en haar moeder, die
in dit verhaal acht of negen is.
De grootmoeder heette Maria. De moeder heette Anna. Ze woonden aan Mott
Street in Manhattan in de vroege jaren 1900. Maria was getrouwd met een man die
Michael heette. Hij had hard gewerkt, maar pech en nare herinneringen hadden hem
in het krankzinnigengesticht op Welfare Island doen belanden.
Iedere morgen ondernam Anna de lange reis met de tram en de trein en nog eens
de tram om hem zijn warme maaltijd te brengen. Hij kreeg het eten in het gesticht
niet door zijn keel. Als Anna de geplaveide straten van Manhattan verliet en over de
brug naar het platteland van Welfare Island reed, was ze altijd vol verwondering. Ze
speelde een hele poos aan de groene oevers van de rivier. Ze plukte wilde bloemen
in de velden, en ging dan naar de mannenafdeling.
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Op een middag kwam ze binnen, net als altijd. Michael voelde zich erg zwakjes en
vroeg of hij met zijn rug tegen haar aan mocht leunen en ze hem wilde ondersteunen
terwijl hij op de rand van het bed zijn avondeten opat. Dat deed ze, en zo gebeurde
het dat hij, toen hij achteroverviel en stierf, in haar magere armpjes kwam te liggen.
Hij was erg zwaar. Zo hield ze hem vast, maar een minuutje of twee, en liet hem
toen op bed vallen. Ze lichtte een verpleegster in en ging naar huis. Ze huilde niet
omdat ze hem niet aardig vond. Ze sprak eerst met iemand uit de buurt, en samen
vertelden ze het haar moeder.
Nu volgt het belangrijkste deel van het verhaal:
Deze Michael was niet haar vader. Haar vader was overleden toen zij klein was.
Maria probeerde, samen met de andere kleine kinderen, zo goed en zo kwaad als het
ging de moeilijke tijd door te komen. Ze trok in bij verschillende families in de buurt
met wie ze een goede band had en hielp hard mee in hun huishoudens. Ze kon goed
werken, en stond ook nog eens bekend om het lekkere brood dat ze bakte. Vaak ging
het zo dat ze een tijdje in huis woonde bij een goede vriendin en de verrukkelijkste
broden bakte. Maar algauw zei de man des huizes dan: ‘Maria bakt van dat heerlijke
brood. Waarom leer jij niet zulk brood bakken?’ Vermoedelijk leek hij haar daarna
ook op andere manieren te bewonderen. De vrouw vroeg Maria dan wijselijk om
alsjeblieft op zoek te gaan naar een ander huis.
Op een dag tijdens het straatfeest in de lente, ontmoette ze een man die Michael
heette, familie van vrienden. Ze konden niet met elkaar trouwen omdat Michael een
vrouw in Italië had. Om met hem te kunnen samenwonen, zette Maria de volgende
waarheden op een rij voor haar logisch redenerende hoofd:
Deze Michael was lang en had een vreemd litteken op zijn schouder. Haar man
was opvallend lang geweest en had een litteken op zijn schouder gehad.
Deze man had rood haar. Haar overleden man had rood haar gehad.
Deze man was kleermaker. Haar man was kleermaker geweest.
Hij heette Michael. Haar man had Michael geheten.
Door op deze manier haar eigen verstand te overtuigen, hoefde Maria niet alleen
door het leven te gaan in een belangrijke levensfase, had ze een vader ter vorming
van haar kinderen, een man in haar bed voor troost, een echtgenoot om te dienen.
Desondanks, ook al stierf hij in haar armen, mocht Anna, het kind, hem totaal niet.
Dat was jammer, want hij had haar altijd ‘mijn kleine meid’ genoemd. Iedere dag
dat ze hem bezocht, had ze hem aangetroffen, wachtend in de hal, of op de rand van
zijn witte bed, en had ze geroepen, ‘Hé, Zio, hier is je eten. Het komt van mama. Ik
moet weer gaan.’
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Speeltuintje noordoost
Toen ik 's middags naar het speeltuintje ging ontmoette ik elf ongehuwde
bijstandsmoeders. Slechts vier van hen waren hoer, de rest was uit principe
ongetrouwd of omdat een of andere gluiperd ze gedumpt had.
De baby's waren allemaal nog geen jaar oud, erg grappig en lief.
Toen de moeders ze in de zandbak hadden gezet, namen ze gillend en gooiend
met zand het hele woestijntje in beslag. Een kind met een vader thuis, door wie het
erkend was en die bereid was het te onderhouden, kreeg er geen poot aan de grond.
Waarom zijn jullie allemaal hier? vroeg ik.
Per ongeluk, zei de eerste.
Een paar van ons kwamen elkaar toevallig tegen, zei de tweede, vonden elkaar
aardig, en namen vriendinnen mee.
We zijn net een special-interestgroep, zei een derde. Dat was Janice, een politiek
geïnteresseerde vrouw, zich bewust van machtsstructuren en van macht zelf.
Een vierde kwam het speeltuintje in met elf bekertjes ijs, chocola en vanille. Ze
deelde ze rond. Wat een geweldige rust en eenheid in deze groep! Toen ik zelf baby's
had en in ditzelfde park kwam, waren we helemaal niet zo eensgezind en maakten
we vaak ruzie, beschuldigden andere kinderen van ongezonde agressie of extreme
verlegenheid. Hij is door en door verpest, zeiden we dan over een piepende papzak
van een jaar of twee. Dat wordt niks meer. Die hangende oogleden. Moet je zien hoe
hij zijn gepantserde pikkie vasthoudt!
Maar, zei Janice, als je een schoonheid wilt zien, is er natuurlijk Claude, Leni's
baby. Zo'n schatje! zei Janice, die een prima baby van haarzelf in een draagdoek om
haar borst had, slapend in de cocon van haar bescherming.
Claude wás prachtig. Hij was aan het paardje rijden op Leni's schoot. Hij was
donkerbruin, hoewel zij blank was.
Prachtig, zei ik.
Leni is een geval apart, zei Janice. Zij komt uit Brighton Beach, een straathoer,
ondanks haar leeftijd, gewicht en geloof.
Het is niet mijn baby, zei Leni. Ik kreeg nog geld van een vent maar hij kon me
niet betalen. Dus gaf hij me maar z'n eerste bastaard. Bijstandsuitkering voor
alleenstaande ouders. Schat, deze moeke zit alleen nog maar thuis voor de tv. Ik
tippel nog niet één keer per week. Hij eist al mijn tijd op, mijn Claude. Niet waar,
kleine dikzak? Eet toch je ijsje Claudie, de zon spoelt 't zo weg.
De zesde en zevende ongehuwde moeder waren tweelingzussen die altijd hetzelfde
gekleed gingen.
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De achtste en negende waren hoeren en junkies en letten op elkaars baby als de ander
werkte of tripte. Het waren stoere, potige vrouwen, met nog andere vier- en vijfjarige
kinderen op het kinderdagverblijf, en hun pasgeboren meisjes zaten met strikjes en
witte voile in verchroomde en met hoogwaardig gefineerd hout afgewerkte
kinderwagens uit het buitenland. Ze lieten hun kinderen nooit in het zand spelen. Ze
walgden ervan als ze vies of nat werden en gaven ze ervan langs als dat gebeurde.
De meiden die uit principe ongetrouwd waren - onder wie Janet en de tweeling vonden het nogal streng, maar niet hopeloos gezien de individuele omstandigheden.
De tiende en elfde leken depressief. Ze waren gedumpt en dat weerhield ze om
voluit van de baby's te genieten, ook al klemden ze de dikkerdjes tegen hun hart of
vlogen ze bij het minste piepje brullend de zandbak in: Wat? Wat? Wie? Wie? Wie
heeft je schep afgepakt? Claude? Leni! Claude?
Het is een echte jongen, zei Leni.
Deze twee wilden helemaal niet in de bijstand zitten. Ze geneerden zich, maar niet
zo erg dat het onbeleefd werd tegenover hun vriendinnen die zich er niet voor
schaamden. Toch maakten ze soms ironische opmerkingen. Ze waren jong en erg
mooi, zoals bijna alle meisjes tegenwoordig lijkt het wel, en ze zouden waarschijnlijk
nooit meer gedumpt worden. Ik probeerde dit tegen ze te zeggen en ze antwoordden:
Bedankt! Een ironische opmerking die ze maakten was: Mijn moeder zegt trek het
je niet aan, Allison is een liefdesbaby. De moeder was tolerant en progressief, maar
arm.
De middag dat ik langskwam, stelde ik een stuk of twee simpele vragen en maakte
een statement.
Ik vroeg: Zou het niet beter zijn om te mengen met de andere moeders en baby's
die heus wel een aardige club zijn?
Ze antwoordden: Nee.
Ik vroeg: Wat denk je dat deze gettoïsering voor effect heeft op jullie kinderen?
Ze glimlachten trots.
Toen beweerde ik: In zekere zin was het precies zo toen mijn kinderen klein waren.
De vrouwen die ooit I Like Ike-buttons droegen zaten aan de zuidkant van de zandbak,
en de rest van ons die revisionistische communistische en revisionistische
trotskistische en revisionistische zionistische democraten waren zaten aan de
noordkant.
De meesten reageerden op mijn statement met Ja hoor!
Rot op, zei Janice.
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Erik Lindner
Harare
De wind uit het noorden is nat, die zorgt ervoor dat bonen rotten. De wind uit het
zuiden is droog, die tilt dierenhuid op en maakt dat je het koud hebt. De wind uit het
oosten gaat de zon vooruit die daar opgaat. De wind uit het westen komt als de zon
ondergaat.
We rijden Harare uit aan de westkant. Chinatown ligt er als een vesting buiten.
Bij de stoplichten staan mannen met doeken op de strepen tussen de rijbanen. Het
gras tussen de rijbanen wordt weggekapt met een zeis. Het is maandagochtend, Mike
gaat zijn kinderen halen in zijn geboortestad, 100 kilometer verderop. Ik zie de velden
achter het hotel waar gisteren jonge mannen met een bijbel in de hand naar de stadions
liepen, de spoken word ministries. Chirikure zit achter het stuur. In een gedicht van
hem worden de hersenen vergeleken met een troep mieren. Je weet bij god niet wat
ze aan het doen zijn, waarom ze ergens krioelen, maar er zit onherroepelijk een logica
achter, zelfs een structuur. Chiri masseert het bolletje vlak onder zijn slokdarm, hij
houdt een hand aan het stuur.
Plaggenhutten, bruine koeien. Langs de weg staan stellages van boomstammen
waar netten sinaasappels aan hangen. Een man loopt met een bijl op de schouder
langs de snelweg. We passeren kilometers lang droog grasland. Hier waren
boerderijen, plantages, vertelt Mike, voor de landonteigeningen. De weg buigt af
naar het zuiden. Twintig kilometer lang is de snelweg kaarsrecht, hij dient als
reservelandingsbaan, voor noodgevallen. We stoppen om te tanken, ik wandel een
zijpad op. Chiri en Mike kauwen op warm zoutvlees. Een man bijt een stuk van een
suikerbiet, met het scheurend geluid alsof iemand een grote hap uit een appel neemt.
Bomen met zwarte stammen tegen de helling van de berg. Bij de tol van de autoweg
hangen libellen. Sinds twee jaar is de radio onafhankelijk. Twee vrouwen steken de
weg over met bundels lange takken op hun hoofd. Het land is groen en bruin als een
legeruniform. Op de parkeerplaats voor het hotel stonden benzinevaten, rijinstructeurs
lieten hun leerlingen ertussen parkeren. Joggers in gewaden renden al zingend rondjes
over het grote veld. Een grasmaaier maakte een enkele baan dicht bij het hotel en
stuitte op zijn snoer.
Voor Kadowa halen we een bus in, de chauffeur gebaart ons om te stoppen. Shoes
stapt uit de bus bij ons in de auto. Chiri wijst op een treinstel op een kruising, die
hebben jullie toch ook in Europa, grijnst hij. Kadowa is niet groot maar uitgestrekt,
bij een
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schooltje in een buitenwijk rijden we het erf op. Er is een toneelstuk aan de gang
voor de kinderen. Als de jongens naar binnen gaan en tussen het publiek plaatsnemen,
loop ik het pad af. De stofwolk van een auto is als dikke mist. Mannen op het veld
dragen blauwe kleren en blauwe tonnen op hun schouders. Een hagedis kruipt weg
over een geopend hangslot.
Er is een straatje, met aan weerszijden winkels, saloons. Verder niets, vlaktes. Op
een hoek een klein gebouwtje met een kapsalon. Dit is waar westerns vandaan komen,
niet uit Amerika, maar uit Afrika.
Mike, Shoes en Chiri hebben voorgelezen op het schooltje, de kinderen van Mike
zijn elders. Een compound is zoiets als een woonerf, huizen en tuinen rond een klein
pleintje dat als erf dient. Iedereen voedt elkaars kinderen op, zegt Mike. Ze pikken
hier eerder woorden op dan van een televisie. Een van zijn kinderen is er, de ander
is uit spelen. We rijden verder met het kind en stoppen voor een slagerij, afgezet met
tralies. Er zijn drie hopen vlees, varken, lam en bief. Varken is het verst en is het
snelst gaar, weet Chiri.
In de bar naast de slager staat een barbecue. De vloer is zwart en spekglad. In de
vensterbanken liggen bierdoppen. Bovenop de gemetselde muur steken glasscherven.
Shoes bakt het vlees. Het jongste kind van Mike likt zijn vingers af. Er staat een
grote groene watertank, met een kraan en een teiltje. Er is commotie buiten, dat Mike
een witte heeft meegenomen. Ze vragen of hij nu rijk is. Mikes oudste kind wordt
naar de bar gebracht.
Vuur brandt langs de weg, kleine vuurtjes. Tegenliggers zetten hun
richtingaanwijzers aan zodat je beter de zijkant van de auto ziet als je hen passeert.
Chiri doet het ook, maar vergeet het op den duur. Fietsers rijden langs de autoweg.
Een man houdt een fiets vast en buigt naar de grond. Kinderen zitten op het dak van
een cabine van een bestelwagen. Bij een parkeerplaats voor Harare is een barretje
en drinkt iedereen bier zittend op de motorkap van hun auto. Er klinkt luide en vrolijke
muziek.
De straat die voor het hotel langsloopt heet Rotten Row. Het donkere gebouw op
de volgende straathoek is het partijbureau van Mugabe. Zijn foto hangt boven de
lobby in het hotel, de bril met dikke randen. De munteenheid bestaat niet meer, je
betaalt met dollarbiljetten en als je wisselgeld wilt dan krijg je een handje snoepjes
in papiertjes. De verkopers voor het voormalige stationnetje van Harare verkopen
hun spullen in randen.
Doorgaand verkeer op dezelfde weg heeft niet altijd voorrang. Bij het busje dat
me praktisch van de sokken rijdt, staat in knalrode plakletters op de achterdeur Let
love lead. Als het voetgangerslicht op groen springt stormen zes rijen auto's op je af.
Er slaapt een man tegen een bumper, met het hoofd rustend op de armen op de
opgetrokken knieën. Op de stam van een boom zijn tientallen bordjes gespijkerd met
telefoonnummers van meubelmakers, ijskastenreparateurs, dakbedekkers. Een man
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sprenkelt water uit een doorgeprikte plastic fles over vissen die op een omgekeerde
emmer liggen. In een menigte dansende mensen op een straathoek houdt een man
een baby op zijn hand die hij hoog in de lucht steekt. Een vrouw slaat met de
achterkant van een soeplepel ijs stuk in een plastic zak.
Een oudere vrouw giet zeepwater uit een teil. Als mannen op straat urineren, staan
ze niet met hun rug naar je toe voor de muur, maar een beetje zijdelings, met een
schouder tegen de gevel en hun plasser op de muur gericht. Over de balustrades
hangen dekens. Op straat ligt een vlieger gemaakt van een plastic tas. De
ronddraaiende sproeier die het gras voor het hotel moet nathouden maakt een streep
over een boomstam.
Op de weg passeert een wagen met een spiegeldeur in de open laadbak. Op een
straathoek liggen schillen van maiskolven. Verkopers maken kleine piramides van
tomaten en van aardappelen. Een man zit in pak op een steen onder een boom met
witte bloesem. Een kind is op de rug van een vrouw gebonden in een grote
hotelhanddoek. In een etalage staan onder de tl-lichten de achterkanten van schoenen.
Als in de tent een slammer voordraagt, spijkert iemand van de organisatie buiten
een aankondiging op een van de palen. Het ritme valt samen terwijl de spijker in het
hout gaat. In het Shona noem je een sjaal doek, leer ik van Biko. Hij vertelt waar de
namen van de wind vandaan komen. Buiten ligt een jongen in grijze kleren op witte
balen rijst.
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Marlene van Niekerk
Gedichten
Vertaling: Riet de Jong-Goossens en Marlene van Niekerk
Rotstekening
(Uit die Cederbergsuite)
Wie jou, klein kwaggavul, orent maak staan,
alleen hier op jou eerste bene,
'n geboorte-oomblik soos 'n hand so groot,
wankel en met lippe van mekaar
in vars gemekker, oogloos in die eerste lig,
'n bek wat onvas na die uier proe,
wie jou hier inkleur, Equuleus van die Cederberg,
in die eerste opskik van die agterkwart,
in die prekêre styfmaak van die voorwerk,
het 'n rooi balans in die grys
eenrigtinggrein van klip gewerp,
'n swaartekrag van weerloosheid berei,
wat ons, toeriste van vergetelheid
aaneenryg in ontroering,
ons met jou eerste skilder bind
in die onspektakulêre patriotisme van teerheid.
In ons nawel roer dieselfde kwas,
rooi-oker, elandvet,
in ons gesig dieselfde dooie sterre,
ons wat deur die eeue opkom
uit die bruin rivier, jou raaksien,
herbenoem, behoed jou altyd, Celeris,
snel vibrerende skaduwee
op hierdie drumpel rots ongeag of jy sterf jou snoet geplet
teen die grou gebod van die sterkeres of op ranke bene wegspeel, lieflik, pronkend
in die wynbruin water van die tyd.
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Rotstekening.
(Uit de Cederberg-suite)
Wie jou, klein kwaggaveulen, met prille benen
óp doet staan, een geboorte als een hand zo groot,
wankel en met lippen van elkaar
in zacht gehinnik, oogloos in het eerste licht,
je snuit die onvast naar de uier zoekt,
wie jou hier kleurde, Equuleus van de Cederberg,
in het eerste spannen van het achterkwart,
het precaire rechten van het voorwerk,
werpt een rode balans in het grijze
eenrichtinggrein van steen,
bereidt een zwaartekracht van weerloosheid
die ons, toeristen van vergetelheid
aaneenrijgt in ontroering,
ons met jouw eerste schilder bindt
in het onspectaculaire patriottisme van tederheid.
In onze navel roert dezelfde kwast
rood-oker, elandsvet,
in ons gezicht dezelfde dode sterren,
wij die door de eeuwen heen stijgen
uit de bruine rivier, herkennen,
benoemen, behoeden je voor altijd, Celeris,
snel vibrerende schaduw
op deze drempel rots ongeacht of je sterft, je snoet geplet
tegen het grauwe gebod van de sterkeren of op ranke benen wegspeelt, lieflijk, pronkend
in het wijnbruin water van de tijd.
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Kleiskool
(Vir die kinders van die Oos-Kaap, 20 jaar na vryheid)
Minister Motshekga, jou naam is klei. Kom ons kyk
waartoe jy dien. Ons kan jou in die droogoond bak
en jou miskien as hoeksteen inbou in ons skool.
Die reën sal jou verander in 'n vy. Ons sal gly-gly
skater oor die pappery. Ons kan jou dik smeer op ons mure
en kyk hoe jy verkrummel in die somerwind,
ons kan aftreksomme met jou brokke maak
tot mens op niks van jou kan reken. Ons kan koekies
bak met jou, en in die middagpouse speel ons eet,
of jou in 'n hostievorm druk om aan mekaar te ministreer
as smeltdun sakrament. Ons kan jou in 'n raampie skep
en jou boetseer tot lei waarop ons hierdie versie
met 'n stokkie krap, en dan die president 'n wavrag
songebakte teëls laat kry wat hy kan lees totdat hy ween.
Maar miskien sal hy net gryns en sê, waarom kla?
Kyk waar het ek met net standerd ses gekom,
ek pronk met eredoktorsgrade van Beijing, Maleisië
en straks die DRK! Mevrou Klei, ons kan in elke skool
vir jou 'n kopsteen oprig en smôrens singend daaromheen
marsjeer totdat dit inmekaarstort soos die burg van Jerigo.
Maar sal dit help as lug of lied of prille hoop die element is?
Klei is as substans meerdoelig, Minister, ons kan dit
teen jou voorkop gooi, maar jy kom selde na ons toe.
'n Dankbre rymwoord, jou kleierige naam
waarop ons byt soos stomme beeste
herkouend op 'n brei van hooi, totdat ons eendag omdat ons gebak, gegly, geëet, geskryf, gereken, gemarsjeer,
gebid, gesing, gerumineer het in dié medium,
die broosheid daarvan steeds bewoon en daagliks
in sy krag studeer - ons bloed daarin vermeng,
dit in 'n rots omtoor, en daarop blaas totdat dit vlamvat,
die rook daarvan ontplooi, en volop skreeu, en voorjaarsbotsels
met die voete trap, die einste goed wat jy moes koester,
die bloeisels vol vars wetenskap waartoe ons moes gegroei het.
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Kleischool (prozavertaling)
(Voor de kinderen van de Oost-Kaap, 20 jaar na de Bevrijdingsdag)
Minister Motshekga, jouw naam betekent klei. Laat ons eens kijken
waar jij toe dient. We kunnen je in een droogoven bakken
en je misschien als hoeksteen inbouwen in onze school.
De regen zal je veranderen in een vijg. Glijdend
zullen we schateren om de vieze brij. We kunnen je dik op onze muren smeren
en toekijken hoe je tot krummels wordt in de zomerwind,
we kunnen onze aftreksommen maken met jouw brokken
tot we op niets van jou kunnen rekenen. We kunnen koekjes
bakken van jou, en in de middagpauze spelen dat wij iets te eten hebben,
of je in een hostie-mal drukken om je aan elkaar toe te dienen
als smeltdun sacrament. We kunnen je in een vormpje scheppen
en je boetseren tot een lei waarop wij dit versje
met een stokje kunnen krabben, en dan de president een karvol
in de zon gebakken tegels sturen die hij zal lezen tot de tranen over zijn wangen lopen,
maar misschien zal hij alleen maar grijnzend zeggen: waarom al dat geklaag?
Kijk, waar ik met alleen de zesde klas ben gekomen,
ik pronk met eredoctoraten van Beijing, Maleisië
en straks de DRC! Mevrouw Klei, we kunnen in elke school
een gedenksteen voor je oprichten om er 's morgens zingend omheen
te marcheren totdat hij ineen stort als de muren van Jericho.
Maar zal het helpen als lucht of lied of prille hoop het element is?
Klei heeft als substantie meer doelen, Minister, we kunnen hem
naar je hoofd gooien, maar jij komt zelden naar ons toe.
Een dankbaar rijmwoord, jouw kleierige naam
waarop we bijten als dom rundvee
herkauwend op een brij van hooi, totdat we op een dag omdat we gebakken, gegleden, gegeten, geschreven, gerekend, gemarcheerd,
gebeden, gezongen, herkauwd hebben in dat medium,
de broosheid ervan nog steeds bewonen en dagelijks
in zijn kracht studeren - ons bloed ermee vermengen,
hem omtoveren in een rots, en erop blazen tot hij vlam vat,
de rook ervan verspreiden, en volop schreeuwen, en voorjaarsbloei
met de voeten vertrappen, het spul dat je eigenlijk had moeten koesteren,
de bloesems vol frisse wetenschap waar we naar toe moesten groeien.
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Hamba kakuhle, Madiba
Jy sal ons nie meer hoor nie, Tata, ons wat nekke rek
na waar jy glip, swart pimpernel, deur die bres
wat jy geslaan het in geskiedenis, die reg
waar jy voor geveg het, vrede met 'n skerp wit prik
van waarheid tussen goudgeel bloeiseltrosse,
ons wat swak begaaf is in die groenkry van weerstandigheid
wuif jou vaarwel uit bergpoorte, vliegtuie,
uit blou plastiekstoele langs die pad.
Ek het my ingedink die laaste maande in die suising,
die vervagende klanke, die gestommel om jou bed,
jou borskas smagtend in grou pajamas, jou kneukel
ingesteek met soute waarmee hul jou wou wakker hou,
'n damp wat jy moes asem deur 'n laaste
strakgebinde masker.
Ek raak nog even aan jou sleutelbeen
in jou fleure overhemd van vredehouer,
rolihlahla-tinte tot die kraag toe vasgeknoop.
Voor jou uitvaart wil ek nog sê: dié gewrig van grypsug en geheime,
van skrik en rondkyk, prins, voel my steeds killer,
die vlag wat jy gehys het slap, dis nou 'n flouer
louer wind uit kwaaier hulpeloser haarde
wat teen die kind, die vreemdeling, die vrou se voorkop blaas;
fynbos en riviere, die tenger pikkewyn gemerk
met konterskadu's kwyn weg hier in ons vaderland.
Jy weet dit al. Dis nou te laat.
Jy moet nou gaan.
Hier in die hoogty van 'n suidersomer
toef jou krismisrose op my tafel in 'n vaas,
hul kleure vee ek in 'n lapsak wat ek na die bergstroom
dra om te gedenk: jou sonsopkomse glimlag,
jou skuifeldans, jou tronkdakse tamatieplante,
jou woorde in die hof van Europees-vergeefsheid
- sakdoek aan die brou - teen die verbode
wat jy nooit wou glo, jou vuis op die balkon
hoog uit die mou gesteek in vier en neëntig,
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hierdie beelde uit jou dapper mars, jou spoor verkwiek
deur die dou van vergifnis, jou vertroue in wat moontlik was,
hierdie helder kroonblare, strooi ek vir jou, Madiba.
Net een keer het ek u ontmoet.
Ek sal nooit vergeet nie, nooit
wat u gesê het toe,
u het u sin begin met ‘ons’
u een hand vriend'lik op my skouer.
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Hamba kakuhle, Madiba
Je zult ons niet meer horen, Tata, wij die onze nekken rekken
naar waar jij wegglipt, zwarte pimpernel, door de bres
die jij geslagen hebt in de geschiedenis, het recht
waar jij voor vocht, voor vrede met een witte prik
van waarheid tussen gouden bloesemtrossen,
wij die zwakbegaafd zijn in het kweken van opstandigheid
wuiven jou vaarwel vanuit kloven, vliegtuigen,
uit blauwe plastic stoelen langs de weg.
Ik heb me die laatste maanden voorgesteld, het suizen,
de vervaagde klanken, het gestommel om je bed,
je borstkas smachtend in een grijze pyjama, je hand
voorzien van een infuus met zout waardoor je wakker blijft,
een damp die je moest inhaleren door een laatste
voorgebonden masker.
Ik raak nog even aan je sleutelbeen
In je fleurige overhemd van vredebouwer,
Rolihlahla-tinten tot de kraag toe dichtgeknoopt.
Vóór je uitvaart wil ik nog zeggen: dit tijdsgewricht van grijpzucht en geheimen,
van schrik en argwaan, prins, laat mij steeds killer voelen,
De vlag die je gehesen hebt hangt slap, nu waait een flauwer
lauwer wind uit kwaaier hulpelozer haarden
tegen het voorhoofd van het kind, de vrouw, de vreemdeling,
fijnbos en rivieren, de teng're pinguïn zwart en wit
verkwijnt in onze vaderland.
Je wist het al. 't Is nu te laat.
Je moet nu gaan.
Hier in het hoogtij van een zuidelijke zomer,
stralen jouw hortensia's op mijn tafel in een vaas,
Hun kleuren veeg ik in een katoenen tas die ik naar de bergbeek
draag om te gedenken: jouw zonsopkomst-glimlach,
jouw schuifeldans, gevangenis tomatenplanten,
jouw woorden in het hof van Europese vergeefsheid
- zakdoek bij het voorhoofd - tegen de verboden
die jij nooit geloofde, jouw vuist hoog uit de mouw geheven
op het balkon in vierennegentig,
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deze beelden uit je dappere mars, jouw spoor verkwikt
Door de dauw van je vergiffenis, jouw vertrouwen in wat mogelijk was
Deze bloemen, strooi ik voor jou, Madiba.
Slechts één keer heb ik u ontmoet.
Nooit zal ik vergeten, nooit
wat u toen gezegd hebt,
u begon uw zin met ‘wij’
uw ene hand vriendelijk op mijn schouder.
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Bejaarde met mobiel
In die blaasgat van die stadskasarm
waar blieps en tinkels gloor
klim uit die lipgleuf van haar handsak
haar eie luitoon in haar oor Jesus vreug van my verlange
deur haar kleinneef ingestel
ter wille van haar hart wat stok
van elke ander soort alarm.
Sy word in transit opgebel wie sal haar soek
in hierdie skroothoop skarreling
algemeen bekend as tram?
In die blik van medereisigers,
sien sy gedeelde menslikheid
in elke kenwysie gepalm die ruising van die see
met skal van jan-van-gent
die stoomfluit van 'n ketel,
die lied van 'n vagant
waarop 'n ieder vol devosie
sig ver- of nabysiende
tot sy sleutelbord moet wend.
Sy vroetel in die duister
na haar Finse handaltaar,
en vat sy glim en trilling raak
vir 'n antwoordoperasie,
haar duim tas na ontvangs
en druk daarop ternouernood,
haar oog soek na 'n kontaknaam,
nommer onbekend,
die robotiese verlengstuk
wys inkomende berig,
'n miniskule kaart van haar lokasie
plus bel-tegoed op sy gesig.
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Goeiedag mevrou Ten Kaat
het u 'n oomblik tyd?
Beleefdheid heet die retoriek:
ja, hoe kan ek u van diens
wees, is daar iewers fout,
of is ek gans onnodig bang?
begin sy, maar word doodgepraat.
Dit is tyd vir opgradering
van u mobiele apparaat,
ons het vir u die nuutste
op die mark, belyn op elke handicap
of ongeluk, van nou af tot die einde.
In geval van hartstilstand,
gewapend roof,
of dergelik ellende
verstaan u foon vanself afwesigheid
(te onderskei van oponthoud)
beskikbaar teen die kleinste
bybetaling, stel u belang?
Wag, sê sy, ek is halfdoof
en lang verby my afklimstasie,
sal u herhaal als het u belieft,
en sonder sang of bygeruis?
Sy vat die blink stronk
in die ander vuis, neig
haar hoof, en draai bedees
die ander wang.
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Bejaarde met mobiel
In het tochtgat van het stadskwartier
waar blieps en rinkels gloren
stijgt uit de lipgleuf van haar handtas
haar eigen beltoon in haar oren Wohl mir dass ich Jesum habe
Door haar kleinzoon ingesteld
omwille van haar hart dat stokt
bij elk ander soort alarm.
Ze wordt van ergens opgebeld wie zoekt haar hier
in dit soort schroothoop scharrelding
algemeen bekend als tram?
In de blik van medereizigers
ziet zij gedeelde menselijkheid
in elke tune geijkt het ruisen van de zee
met geschal van jan-van-gent,
de stoomfluit van een ketel,
het lied van een vagant
waarop een ieder vol devotie
zich ver- ofwel bijziend
tot zijn sleutelbordje wendt
Ze wroetelt in het duister
naar haar Finse handaltaar
en vindt zijn glans en trilling
voor een antwoordoperatie,
haar duim tast naar ontvangst
en drukt daarop ternauwernood,
haar oog zoekt een vertrouwde naam,
maar vindt nummer onbekend,
het robotachtige aanhangstuk
toont een inkomend bericht,
een minuscule kaart van haar lokatie
plus bel-tegoed op zijn gezicht.
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Goeiedag, mevrouw Ten Kaat
hebt u een ogenblikje tijd?
beleefdheid is hier het parool:
ja, waarmee ben ik u van dienst?
Is het ergens misgegaan,
of ben ik geheel onnodig bang?
zij krijgt het zwijgen opgelegd.
't Is tijd voor opwaardering
van uw mobiele apparaat,
voor u het nieuwste
dat bestaat, geschikt voor elke handicap
of ongeluk, vanaf nu tot het eind.
Bij hartstilstand en overval,
of dergelijke ellende
begrijpt het ding vanzelf afwezigheid
(en het verschil met oponthoud)
beschikbaar met een kleine
bijbetaling, iets voor u?
Wacht, zegt zij, ik ben half doof
en ver voorbij mijn uitstaphalte
wilt u 't herhalen alsjeblieft
en zonder zang of bijgeruis?
ze pakt het glimmend kolf
in de andere knuist, nijgt
haar hoofd, en keert bedeesd
de andere wang.
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Allochtone anekdote
Tussen silwer lug en bodem-ys sien ek,
bebril, 'n toringvalk sig steeds verstipter
in 'n hoek vasbid, ek voel sy jag-askese
my innerlik bespook, sy inspanning
en fokus, sy volharding, ek halt, blaas wolke
wasem voor my uit waarin 'n hopie turf
opdoem, 'n mol wat agterpote
wip uit vrees vir vasvries, of verweer
teen reeds bevrore blindheid. Ek poets
my regter- en my linkerlens,
tot ek die volle ketting sien van oorsaak
en gevolg: uit die vlierbos land waaragtig,
haaks onder die valk, 'n merel wat na wurms
skrop in presies dieselfde molshoop, wat,
deur waarneming dusdanig toegenome
in ontologiese gewig, tesame met gods
kommer oor die kleinste, duidelik vra
vir 'n gedig. Maar dan, as pretbederwer,
hel 'n fietser met 'n fluoressente broek,
toegerus met MP3 zoemend groen
ons tegemoet, uit sy smoel kom die gekerm
waarmee hy stilte uit sy ore spoel. Hy rem
en glipwiel van die gladde pad tot in die berm,
werp vilein 'n blik na my wat ekskuserend wys
na waar die merel soek, die valk op mik
die mol uit skop, en swets: wat sta je
godverdomme midden op de weg naar niets
te kijken, allochtone trut! En so, verban
uit ons gedeelde ryk van sin en teken
wyk ek, my valk en mol en merel
wyl die heerskap op sy fiets gee-pad
onder die vlag van deus absconditus:
homo, neque ludens, neque symbolicus.
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Onder my lamp 'n halfuur later
vang ek dié twintigtwaalfse euro-burger,
en pen die foute vlinder op my skerm vas:
Tog triest, vind u nie, dat Spinoza
lokaal verdwyn het tesame met die gulden?
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Allochtone anekdote
Tussen zilv'ren lucht en bodem-ijs zie ik
bebrild, een torenvalk steeds stipter
bidden in een hoek, ik voel zijn jachtinstinct
mijn innerlijk bespoken, zijn inspanning
en focus, zijn volharding, ik stop, blaas wolken
wasem voor mij uit waarin een hoopje turf
opdoemt, een mol die met zijn achterpoten
wipt uit vrees om vast te vriezen, of uit verweer
tegen zijn al bevroren blindheid. Ik poets
mijn rechter- en mijn linkerglas
tot ik de volle keten zie van oorzaak
en gevolg: uit het vlierbos landt waarachtig
haaks onder die valk, een merel die naar wormen
zoekt in precies dezelfde hoop, die,
door waarneming dusdanig toegenomen
in ontologisch gewicht, tezamen met gods
kommer om de kleinste, duidelijk vraagt
om een gedicht. Maar dan als pretbederver,
helt een fietser in een fluorescerende broek,
toegerust met MP3 zoemend groen
ons tegemoet, uit zijn bek komt het gekerm
waarmee hij stilte uit zijn oren spoelt. Hij remt
en glibbert van het gladde pad tot in de berm,
werpt een vileine blik naar mij die excuserend wijs
naar waar de merel zoekt, de valk op mikt,
de mol uit wroet, en zwetst: wat sta jij
godverdomme midden op de weg naar niets
te kijken, allochtone trut! En zo, verbannen
uit ons gedeelde rijk van zin en teken,
wijk ik, mijn valk en mol en merel
terwijl het heerschap op zijn fiets hem smeert
onder de vlag van deus absconditus:
homo, neque ludens, neque symbolicus.
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Onder mijn lamp, een half uur later
vang ik de eigentijdse euro-burger
en pin de foute fietser stevig op mijn scherm:
toch triest, niet waar, dat Spinoza spoorloos
weg is tezamen met de gulden?
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Jurriaan Benschop
Een utopie op het platteland
Anton Henning
Het is een uur rijden vanuit Berlijn, over de snelweg richting Hamburg, om het atelier
van Anton Henning te bereiken. Jaren geleden kocht hij een voormalige boerderij in
een klein dorp in Neuruppin. Een gebied dat er, volgens de schilder, net zo uitziet
als Nederland, ‘maar dan tweehonderd jaar geleden’. De weiden zijn er uitgestrekt,
groter dan ze tegenwoordig in Nederland zijn. Ruimte is hier het trefwoord. En het
vee dat erin graast, de beekjes die erin stromen doen aan Ruysdael denken. Of is het
Constable, Jongkind, Monet? Het landschap is schilderachtig, zo veel is zeker, maar
tegelijk is die term gedevalueerd en klinkt al bijna naar kitsch. Moet je om dit
landschap te karakteriseren inderdaad terugkeren naar schilders van tweehonderd
jaar geleden, naar de oude meesters of kun je bij een hedendaags schilder terecht,
bij Anton Henning zelf misschien, die tenslotte in dit landschap woont?
Eenmaal van de snelweg af voel ik de wat dwaze stadse verbazing dat het zo
dichtbij huis is, een landschap dat rust en ruimte biedt, een opklaring in het hoofd.
Maar ook die stadse angst speelt meteen op: Hoe benauwend is de stilte hier? Hoe
conservatief zijn de mensen? Is het één van die rechts-radicale Oost-Duitse dorpen
waar buitenlanders met argusogen worden bekeken? Ik parkeer in het midden van
het dorp, wacht nog even omdat ik te vroeg ben, we zijn in Duitsland tenslotte. Vanuit
de auto zie ik de dorpswinkel en naast me op de parkeerplaats staat een mobiele
broodkraam. Voor een vaste bakker is het hier te klein. De mensen kennen elkaar,
op straat wordt gegroet, maar het is vooral leeg op deze maandagochtend. Na tien
minuten hoor ik het klokgelui dat de landelijke stilte in twaalf zware slagen
onderstreept. Hoe schilder je het geluid van een kerkklok, zo imposant? Ik rijd terug,
het eerste huis links, had de schilder gezegd. Nog voor ik de bel heb gevonden gaat
de poort open en word ik begroet door de assistent van de schilder. En dan verschijnt
daar op het erf Anton Henning, die geamuseerd is door mijn pünktliche verschijning.
Henning is Berlijner van geboorte maar zijn loopbaan als kunstenaar begon elders.
Zijn eerste tentoonstelling had hij in Keulen in 1988 en vandaar rolde het verder,
eerst naar Wenen en vervolgens naar New York, waar hij enkele jaren woonde.
Aanvankelijk succesvol maar na enkele jaren haperde het, gedoe met galerieën en
hij kwam terug naar Duitsland en vestigde zich in de buurt van Berlijn in dit dorp
dat Manker heet. Hier maakte hij een Neustart op gepaste en gewenste afstand van
het kunstgebeuren.
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Een van de spannendste tentoonstellingen die ik van Henning zag was Twintig jaar
Dilettantisme, in 2008 in een galerie in Berlijn vlakbij Checkpoint Charlie. Waarom
noemt een professioneel en succesvol kunstenaar zich een dilettant? Dat moest ironie
zijn. Maar - zo werkt het bij Henning - toch ook weer niet. Een dilettant immers, is
iemand die uit liefhebberij een kunst of wetenschap beoefent en vrijheden neemt die
een professional zich niet kan veroorloven. En precies dat is bij Henning aan de hand.
Vakmanschap, stijl en status hanteert hij met een twist. Van andere schilders leert
en leent hij wat hem past en neemt het daarbij niet altijd even nauw. Het gevolg is
een mix van schilderijen die raak zijn en werken die de plank mis slaan.
Op de tentoonstelling in Berlijn hing een schilderij dat openlijk aan de pointillisten
refereerde. Maar met de serieuze intentie en het onderzoek van de pointillistische
schilders had het weinig van doen, het was nonchalant geschilderd, als een
tussendoortje dat snel af moest. Zag je daarentegen de portretten die Henning voor
deze tentoonstelling maakte, dan was respect gepast. Daar was sprake van
schilderkunst die zich oriënteerde aan de hand van grote meesters en daar iets aan
toe wilde voegen. Picasso voorbeeld, een van Hennings grote helden. Maar ook
Sargent of Picabia kom je in zijn oeuvre tegen, als expliciete wederhelft van de
schilderijen die hij zelf maakt. Henning weet in de behandeling van zijn voorgangers
een fijne dosis lichtheid en absurdisme te mengen. Daarbij komt een zekere
onverschilligheid die hij vermoedelijk nodig heeft om met zoveel kunstgeschiedenis
in de rug, toch te schilderen zoals hij doet. Het zou een valkuil zijn om net als die
oude meesters te willen schilderen.
Wellicht wilde Henning met de irriterende tentoonstellingstitel nog eens in
herinnering brengen dat hij het op de academie niet lang had uitgehouden. Hij is een
selfmade man. Hij bezocht weliswaar ooit de kunstacademie in Karlsruhe, maar werd
daar na twee maanden afgeschopt. Niet omdat hij zich misdroeg of aanstoot gaf,
maar omdat hij nooit kwam opdagen. ‘Er gebeurde daar niets’, meende Henning, hij
schilderde liever met zijn maten thuis in de Wohngemeinschaft die ze hadden gevormd.
Voor Twintig jaar dilettantisme had Henning de galerie helemaal omgebouwd.
De wanden waren met hout betimmerd, er waren lampjes boven de schilderijen
gemonteerd, zodat deze in een soort van ouderwetse, schemerige huiskameratmosfeer
waren te zien. Er was een smaakvol interieur uit vervlogen tijden ontstaan. Het gevolg
was dat je niet alleen naar de schilderijen op zich keek, het ging er meer om in de
ruimte te verblijven, omgeven door een ‘kunstig’ interieur. Henning had daarmee
een draai gegeven aan een van de meest beoefende genres uit de schilderkunst. Ik
herinner me een vergelijkbare opstelling in het museum in Gent, waar een volledige
ingerichte, achthoekige kamer in de museumzaal was gebouwd. Er hingen niet alleen
schilderijen, ook de wanden zelf waren beschilderd. Er was plaats om te gaan zitten
op rechthoekige elementen met dunne kussentjes erop. Henning had hier zijn
persoonlijke variant gerealiseerd van het totaalkunstwerk.
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Het gaat allemaal over compositie, merkte de kunstenaar eens op, ongeacht of je nou
op het platte vlak van een enkel schilderij werkt, in de ruimte van een kleine galerie
of in een museum met meerdere zalen. Steeds speelt compositie een rol en dat geeft
ook het plezier aan het werk, meent hij. Daarom wil hij bij voorkeur zelf inrichten,
in plaats van het aan curatoren over te laten het werk te installeren. De kunst is hier
een omgeving en een ervaringsruimte - niet enkel een aandachtsbeeld.
Hennings schilderijen zitten over het algemeen lekker in de verf, om niet te zeggen
vet. Ze zijn met snelle toets geschilderd en opgewekt in kleurstelling. Ze hebben
vaart en lichtheid, ongeacht wat er is afgebeeld. De genres die hij beoefent zijn in
principe klassiek, van stilleven, landschap en naakt tot interieur. Vaak is er een
combinatie te zien van abstract lijnenspel en figuratie. Een vrouw bijvoorbeeld (veel
vrouwen in zijn werk) met een bos krullend haar, op haar hoofd of tussen haar benen,
waarbij het haar zich ook losmaakt van haar beeltenis: krullend ornament dat over
het schilderij kringelt, alles met elkaar verbindend. Henning heeft een goed oog voor
het punt waar figuratie omslaat in abstractie. Hij verbindt twee manieren van zien
met veel gemak waardoor er een losheid in de blik ontstaat en een meerstemmig
perspectief op de figuur of de scène waar je naar kijkt. Alsof de dingen nog niet zo
zeker zijn van hun identiteit. Het belang van lijnvoering kan moeilijk overschat
worden in dit werk. Volg de lijn van de kwast en je leert Henning kennen, er verschijnt
een rode draad in het veelvormige oeuvre. De lijn als donkere contour van een
lichaam, als krullende versiering op het hoofd van een pin-up of als rein ornament
met schaduwrandjes die het oog plezieren. De lijn die een motief laat twijfelen: is
dit een oog of rein ornament? De ene keer golvend of kronkelend als spaghetti. Elders
rechthoekig of in strakke diagonalen. Het werk wordt aangestuurd door een
onophoudelijk lijnenspel, een beweging die alles aan elkaar rijgt.
Wie de website van Anton Henning bekijkt zal zich afvragen om wat voor een
zonderling het hier gaat. Op de openingspagina verschijnt een man met een
eikenhouten baard, de ogen verscholen achter een zonnebril, gekleed in een kamerjas
met een pijp in de hand. Hij zit op de grond met een elektrische gitaar in een interieur
met een sofa op de achtergrond en schilderijen aan de muur. Is hij een oude hippie?
Een ernstige kluizenaar die weinig van de wereld wil weten en zich daarom heeft
teruggetrokken op het platteland? Een joker die de boel voor de gek houdt? Dit soort
gedachten hadden door mijn hoofd gespeeld toen ik de kunstenaar ging opzoeken in
zijn atelier, onderweg richting Hamburg, alert op de juiste afslag en licht nerveus
voor de eerste ontmoeting. Het was moeilijk voor te stellen wat voor persoon er
achter de zo uiteenlopende schilderijen schuil zou gaan. De rit staduitwaarts verhoogde
de spanning. Het was niet de vaak ondernomen tocht naar een atelier op een voormalig
industrieel terrein in Berlijn, maar een bezoek aan iemand die juist niet in Berlijn
wilde zijn, weg van de kunststad.

Terras. Jaargang 2014 (06-07)

101
De eerste minuten van een atelierbezoek zijn belangrijk, ze zetten de toon en bepalen
of een kunstenaar opening van zaken gaat geven of professioneel op zijn hoede zal
blijven. Ze bepalen of er echt een gesprek komt, of dat het op de vlakte blijft, een
vraaggesprek volgens journalistieke beginselen. Meestal worden de kaarten snel
geschud. Ook hier, bij dit zwaarbevochten atelierbezoek met een schilder die niet
dol is op vraaggesprekken, leek het zo te gaan. De eerste minuten waren goed, de
zon scheen, er werden wat grappen gemaakt terwijl we van de tuin naar het terras
liepen. Henning sprak over de Hollanders die hier lang geleden waren komen helpen
om het land droog te leggen. Ik beaamde dat we daar goed in zijn, en zelfs gewend
onder de zeespiegel te leven. Ik vertelde ook dat het feest was vandaag in Holland,
vanwege de koningin (die toen nog op de troon zat) en dat leek Henning grappig te
vinden. Hij werd bovendien, wat is toeval, even later gebeld door een vriend uit
Nederland, die hem vanaf een zeilboot op de Vinkeveense plassen de groeten deed.
Zeker gevlucht voor Koninginnedag. ‘Dat is nou aardig,’ zei Henning toen hij had
opgelegd, ‘iemand die belt zonder iets van je te willen’.
Henning mag dan koketteren met dilettantisme, hij verscheen in werkelijkheid als
een doorgewinterde professional in het kunstbedrijf. Vriendelijk maar terdege werd
ik onderworpen aan een testsessie en aan vragen over mijn bedoelingen. Andersom
was ik in zekere zin ook aan het testen, omdat ik, schommelend tussen fascinatie en
scepsis, zijn werk door de jaren had gevolgd en de kunstenaar daarbij een soort
vraagteken was geworden. Was hij een serieuze schilder, iemand die zou blijven?
Of was hij een charlatan, die tijdelijk in de kunst kon functioneren, maar dan weer
van het toneel zou verdwijnen? Daar zijn er immers veel van, carrièristen die het
spel van de kunst goed verstaan en tot onderwerp van hun werk maken, maar die
uiteindelijk weinig te melden of laat staan te geven hebben.
Henning toonde zich als persoon genereus en nam de tijd voor mijn bezoek. Tussen
de gesprekken door gebruikten we buiten op het terras de lunch, samen met familie
en medewerkers van de kunstenaar. Met zijn zessen zaten we in de zon. Henning
animeerde, aan het hoofd van de tafel. Hij wist te ontvangen, deed dat met stijl als
een pater familias. Hij had zelf in de keuken gestaan, terwijl we converseerden had
hij een roerbakschotel met verse asperges en varkensvlees bereid. Het smaakte
allemaal goed en ook de koffie toe ontbrak niet. Vervolgens ging ieder weer aan het
werk en boog het gesprek terug naar het werk. Henning grapte dat ik nu over de
maaltijd kon schrijven, en in mijn tekst kon opmerken dat het eten oké, was, maar
dat de wijn toch wel ontbrak. Van dergelijk feuilletonisme hield hij niet, vertrouwde
hij me toe, inmiddels serieus voorovergebogen. Hij hield eigenlijk niet van...
journalisten.
Ik ook niet, verzekerde ik hem, hoewel ik me er nu toch een begon te voelen. In
ieder geval was ik nieuwsgierig, anders zou ik hier niet zitten. Het atelier waren we
intussen nog niet in geweest en ik vroeg me af of dat überhaupt nog ging gebeuren.
Het lag
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aan de andere kant van de binnenhof, het grasveld over, in een grote voormalige stal.
Tijdens de lunch had ik er al de hele tijd tegenaan gekeken. Ik begon te vermoeden
dat we daar alleen terecht zouden komen als ik de test doorstond. De bankschroef
werd nog eens aangedraaid. Wat ik verder zoal publiceerde, wilde Henning weten.
Ik was niet gekomen, expliciteerde ik, om zijn familie- of privéleven te portretteren,
het ging me om zijn gronden in de kunst, zijn blik op oude meesters en zijn verhouding
tot Berlijn. Het ging me om zijn houding als kunstenaar en hoe serieus of ironisch
die genomen moest worden. En ook de vraag waarom hij hier op het land was gaan
werken.
Feuilletonisme of niet; de wijze waarop Henning zijn leven op de voormalige
boerderij organiseerde zou deze middag de meeste indruk op me maken. En ik zou
het niet meer los kunnen zien van zijn werk. Wat ik zag was een kunstenaar die leven
en kunst met elkaar verbonden had, niet als theoretisch program, maar als dagelijkse
praktijk en tamelijk tot in perfectie. Er was hier binnen de muren van het landgoed
een kleine, precies georganiseerde kunstsamenleving opgericht, die nauw was
vervlochten met het familieleven van de kunstenaar. De keuken, waar ik met de
schilder had staan praten, was net als zijn tentoonstellingen ingericht als een
totaalkunstwerk, de muren veelkleurig beschilderd, daarop werk van hemzelf en ook
van andere kunstenaars. Bij Henning trof ik niet de scheiding tussen werk en wonen
die bij de meeste kunstenaars een noodzaak is om te functioneren. Hij wilde wonen
in de kunst, in zijn eigen werk ook. Hij wilde, zo leek het, het leven ermee decoreren,
transformeren en laten oplichten. Wellicht wilde hij er ook iets mee verdringen, of
bedwingen, zo obsessief was het doorgevoerd. Een dilettant in dwingeland.
Een Duitse vriend had Hennings werk autoritair genoemd, toen ik vertelde hem
te gaan bezoeken, een bedenking die ik niet direct begrepen had. Maar misschien
had het met deze dwangmatigheid te maken. Het leven niet verdragen als het geen
kunst is.
Er kwamen nu slierten verhalen op tafel, de geschiedenis van de regio, de
mentaliteit in het oosten van Duitsland waar economische malaise heerste sinds de
val van de Muur. Henning had weinig goede woorden over voor het geklaag van
mensen die zich verliezers van de ‘Wende’ voelden. Dat waren er nogal wat. Hij was
meer iemand van aanpakken, verantwoordelijkheid nemen voor je zaken. Dat doet
hij zelf ook, getuige de grote boerderij die is omgebouwd tot atelier en werkplaats,
en tevens gastenkamers en ruimtes voor personeel bevat. Een vleugel van de boerenhof
was gereserveerd voor opslag en transport, waar professionele art handlers werk
konden komen halen en inpakken. Henning werkt slechts met één transportbedrijf
samen, en laat musea of galeries daarin geen keus. Hij wil mensen die weten wat ze
in hun handen hebben. Het geheel was een goed geolied bedrijf en tegelijk was het
een utopie op het platteland, een ommuurde hof waar met geestkracht aan kunst werd
gewerkt door een hecht en gemotiveerd team en waar de buitenwereld zorgvuldig
buiten werd gehouden, of alleen gedoseerd toegang kreeg. De medewerkers waren
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ogenschijnlijk tevreden, ze kregen goed betaald, zo verzekerde Henning. Arbeidsen familieleven werden hier gemengd, gevierd en genoten. En toen ik dat zag, zag
ik het ook in de schilderijen en tentoonstelling waar alles met elkaar werd verbonden
en niets aan het toeval werd overgelaten.
Het portret op de website zegt veel over Anton Henning, hoewel het geen
natuurgetrouw beeld van de schilder te zien geeft. Henning is een teaser. Zijn werk
zit vol kwinkslagen, bijvoorbeeld aan het adres van de hoge kunst en aan de status
van de sterkunstenaar. Soms melig, soms scherp, soms grappig, soms sexy. Het
welkomstbeeld op zijn website past in het provocerende plezier dat de kunstenaar
beoefent. Het is natuurlijk ook een spel, al deze ernst, zo lijkt hij te willen zeggen.
Intussen ziet de echte Henning er een stuk frisser uit dan zijn wederhelft op het
beeldscherm. Met baard en bril, dat is een gelijkenis, maar transparant en open van
blik en met een prikkende ironie in de ogen. Toen ik de kunstenaar sprak was hij net
terug van een paar dagen wandelen in de Vogezen. We spraken over Frankrijk en
verdomd, daar zat een opening. Henning is in zekere zin een Fransman in zijn werk.
De elegantie en het sensualisme doen je bijna vergeten dat het van Duitse bodem
komt en er dat het werk ook zwaarte en melancholie bevat. Een van zijn grote
voorbeelden is Matisse, hoewel hij niet over het soort geestelijke lichtheid beschikt
dat Matisse tot een uitzonderlijk kunstenaar maakt. Bij Henning loopt het via de
knipoog en lichtzinnigheid.
Uiteindelijk bereikten we die middag toch het atelier, zij het slechts voor een half
uurtje, er werd me een snelle rondgang gegund. Er stonden verschillende doeken op
ezel, de schilder had meerdere portretten onder handen. Een deed me meteen aan
Picasso denken, maar voor ik erover kon beginnen, liep Henning al snel door naar
achteren waar de opslag was, die wilde hij graag laten zien, daar was hij trots op.
Daar hingen op uitschuifbare rekken, zoals in een museumdepot, veel oudere werken.
Er hing ook een schilderij waarop ik gehoopt had, een zwart-wit schilderij van de
Schlossplatz in Berlijn. Daarmee mengde Henning zich jaren geleden in de Berlijnse
actualiteit: de inmiddels beslechte discussie over afbraak van het Volkspalast, het
vroegere parlementsgebouw van de DDR. Op Hennings schilderij is het Palast nog
te zien. In realiteit is het verdwenen en op dezelfde plek wordt nu een herinnering
aan de Pruisische tijd opgericht in de vorm van een replica van het Stadtschloss.
Henning had een ander idee voor de plek gehad. Hij had een voorstel voor een
sculptuur op deze veel bediscussieerde plek. Een abstracte vorm, die op een propeller
leek met drie bladen, maar onregelmatig van vorm. De sculptuur stak boven de auto's
uit, hij was geplaatst op de parkeerplaats voor het Palast. Henning schilderde de
scene in zwart-wit, zodat het leek alsof het een krantenbericht was, een journalistiek
bericht, dat zijn werk op de Schlossplatz was geïnstalleerd. Dezelfde propellervorm
dook ook in veel van zijn andere schilderijen op, als tatoeage, als stempel, als piercing.
Gedurende een aantal jaren was het een soort merkteken dat de schilder gebruikte.
Henning noemt
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het, niet vrij van zelfbehagen, de ‘Hennling’. De vorm bleek vrij te zijn ontleend aan
de geknipte acanthusbladeren van Matisse.
Toen we het atelier uitkwamen toonde Henning me nog het kantoor waar een
assistente aan het werk was en waar een verzameling catalogi kon worden ingezien.
En daarachter waren de weilanden, een klein venster gaf uitzicht op het land achter
de verbouwde boerenhof. Dit weiland was ook de locatie voor enkele fotowerken,
waaronder het ironische Maler malt Maler, dat tevens op Henning's website is te
zien. Een werk waarin drie keer dezelfde man in ruitjespak in het weiland is te zien,
een keer als schilder voor een ezel, een keer als model dat de toeschouwer aankijkt,
en een keer als geportretteerde op het doek.
De kunstenaar heeft intussen ook serieuze, in de zin van niet-ironische landschappen
geschilderd, traditioneel van opzet. Een serie kleine doekjes waarin hij een
zonsondergang boven het dorp Manker had vastgelegd. Een aantal daarvan was op
de tentoonstelling Anton Henning in het museum in Gent te zien, in 2007. De
kerktoren die ik had horen luiden stond erop afgebeeld. Met impressionistische
interesse in waarneming, in het licht dat verschoof, was een serie verschuivende
landschappen ontstaan met steeds hetzelfde motief op klein formaat. Verder niets,
gewoon schilderkunst die de natuur wil nabootsen in zijn beweeglijkheid, met als
motief een dag die gedag zegt. Logisch dat je het wilt schilderen, als je woont waar
Henning woont. Het dynamische landschap nodigt uit tot nabootsing of respons.
Maar wie alleen deze landschapschilderijtjes zou zien, zou aan Henning vermoedelijk
voorbij lopen. Als hij zich zonder distantie in het voetspoor van de traditie waagt,
waar ook Ruysdael, Jongkind en Monet hem voorgingen, dan is zijn werk acceptabel,
maar zeker niet onderscheidend. Henning heeft de ironie nodig, de twist of brutale
erotiek om een schilderij in vlam te zetten. En hij heeft de omgeving nodig, de ruimte
rond de schilderijen om zijn context te kunnen definiëren. Ik zag dat later nog eens
bevestigd, bij recentere tentoonstellingen in Berlijn, waar niet voor de totaalaanpak
was gekozen, maar waar ‘gewoon’ schilderijen aan de muur hingen op een rijtje.
Daar kwam het werk niet tot leven. Als werken op zich zijn ze vaak niet sterk genoeg.
Het atelierbezoek had iets van een onbesliste wedstrijd. We praatten veel, er was
welwillende interesse over en weer, maar tegelijk was er reserve, voelde ieder de kat
in de boom zitten. Het nabeeld zou vermoedelijk pas de doorslag geven, het bezoek
op zijn plek zetten en mijn vragen over Henning beantwoorden. Voor ik weer in de
auto stapte en we in de tuin nog wat stonden te praten, zag ik op het grasveld een
geelgroen gestreepte tuinslang op de grond liggen, grotendeels opgerold, alleen het
mondstuk stak eruit. Mijn blik gleed weg, Henning zei iets maar ik hoorde hem niet
meer. Achter hem zag ik de tuinslang in beweging komen en zich uitrollen en de
schilder en ook mij vangen in een slingerend ornament dat alles aan elkaar reeg.
Niets ontsnapte hier aan de kunst.

Terras. Jaargang 2014 (06-07)

105

Jeske van der Velden
Amerikaanse nachtmerries
Over de hoopvolle poëzie van Lawrence Ferlinghetti
In 1958 bracht Lawrence Ferlinghetti zijn tweede dichtbundel uit, A Coney Island
of the Mind. De bundel verscheen een jaar na het Howl-proces waarin hij terecht
stond voor het publiceren en verspreiden van ‘obsceen materiaal’ - te weten Howl
and Other Poems van collega-dichter Allen Ginsberg. De bundel bestaat uit drie
delen, waaronder een serie van negentwintig nieuwe, genummerde gedichten, een
selectie uit eerder materiaal en een aantal lange ‘jazzgedichten’. Deze werden
geschreven voor een serie voordrachten onder begeleiding van jazzmuziek in The
Cellar, een ondergrondse jazzclub in het hartje van San Francisco. Hier trad
Ferlinghetti op met Kenneth Rexroth, een dichter die een grote invloed op hem
uitoefende en die een belangrijke rol speelde in de San Francisco Poetry Renaissance
van de jaren vijftig. Dat de eerste voorstelling zo druk bezocht werd dat de brandweer
eraan te pas moest komen om het smalle gangetje naar de club te ontruimen, getuigt
van de enorme belangstelling voor het soort poëzie waarvoor Ferlinghetti stond - en
op vijfennegentigjarige leeftijd nog steeds staat.
Ferlinghetti wordt nog altijd gezien als een van de proto-Beats, een zielsverwant
van figuren als Allen Ginsberg, Gary Snyder en Jack Kerouac. Zijn eigen poëtica
sloot echter niet geheel naadloos aan op die van andere leden van de Beat Generation.
Hij had bijvoorbeeld een afkeer van de apathische levenshouding die geassocieerd
werd met de Beats in de populaire cultuur van de jaren vijftig en zestig, het ‘beat’-zijn,
het buitenstaanderschap. In tegenstelling tot Jack Kerouac, die zich steeds meer zou
afkeren van een voor hem onleefbare maatschappij, mengt Ferlinghetti zich juist
steeds actiever in het publieke leven van zijn tijd. Hij onthoudt zich daarbij niet van
expliciet politiek commentaar, vooral in latere gedichten, zoals de satire Tyrannus
Nix? (1969). De poëzie wordt door hem in navolging van Rexroth als instrument
aangewend om de wereld te beïnvloeden, te veranderen. Voor Ferlinghetti geen
technisch vormspel, geen fijne kneepjes van het vak: poëzie moet zeggen waar het
op staat en daarbij zo toegankelijk mogelijk zijn. Ironisch woordspel, elementen uit
de populaire cultuur, herhaling en jazzritmes zijn de middelen die Ferlinghetti inzet
om zijn boodschap over te brengen. Mede hierdoor is hem vaak een bepaalde
oppervlakkigheid verweten: zijn poëzie zou te gegrond zijn in de actualiteit en de
populaire cultuur en hierdoor de tand des tijds niet kunnen doorstaan. Hoe zwaar
Ferlinghetti dergelijke overwegingen laat meewegen is nog maar de vraag. Zijn
voornaamste streven is om de poëzie onder de aandacht van een breder publiek te
brengen, niet in gedrukte
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vorm in stoffige bibliotheken maar gedragen door de levende stem van de dichter op straathoeken, op lp en inmiddels zelfs in MP3-formaat.
De gedichten in A Coney Island of the Mind zijn geëngageerd, zowel persoonlijk
getint als politiek strijdbaar. Maar als beeldend kunstenaar heeft Ferlinghetti ook
oog voor compositie, voor het effect van de plaats van woorden en regels op de
pagina:
en toen
op een doodstille plek waar de bomen droomden
en door alle eeuwen heen
gewacht leken te hebben
op hen
gingen ze samen zitten op het gras
zonder elkaar aan te kijken
en aten sinaasappels
zonder elkaar aan te kijken
en lieten de schillen vallen
in een mandje dat ze schijnbaar
voor dat doel hadden meegenomen
zonder elkaar aan te kijken

Ook getuigen de gedichten van zijn liefde voor de schilderkunst en zijn enorme
belezenheid. Het gedicht ‘Vuilnismansobligato’ barst bijvoorbeeld van de
intertekstuele verwijzingen naar literaire grootheden als William Butler Yeats en
T.S. Elliot, op zo'n manier dat ze de oplettende lezer onmogelijk kunnen ontgaan.
Maar Ferlinghetti's grootste inspiratiebron is wat hij op straat ziet en hoort. Zijn taal
is altijd die van de straat, van de cafés en jazzclubs in New York en San Francisco.
Ondanks zijn eigen ambivalentie tegenover het label ‘beat-dichter’ is de invloed
van de Beat Generation op allerlei manieren onmiskenbaar aanwezig in Ferlinghetti's
manier van kijken. Om dit te begrijpen moeten we onze aandacht verleggen naar een
ander aspect van de term ‘beat’: ‘beatitude’. Dit verwijst zowel naar een houding als
een verlangen: het verlangen naar de religieuze ervaring in een samenleving die
gericht is op materiële winst en overleven, en de levenshouding die daarbij hoort.
Deze houding veronderstelt een openheid aan de kant van de dichter voor het
bijzondere, het uitzonderlijke dat zich openbaart in het alledaagse; een houding die
ook een bepaalde gevoeligheid met zich meebrengt voor de beklemmende aspecten
van de alledaagse werkelijkheid. Het stelt Ferlinghetti in A Coney Island of the Mind
in staat om juist die aspecten voor het voetlicht te brengen. In Ferlinghetti's werk
wordt de lezer niet voor niets constant geconfronteerd met de verwording van de
Amerikaanse
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droom. Met de dichter als gids zwerven we door een surrealistisch, dystopisch
landschap vol verwarde indrukken:
een kusbestendige wereld van plastic toiletbrillen tampax en taxi's
gedrogeerde etalagecowboys en las vegas-maagden
verstoten indianen en filmverslaafde moeders
onromeinse senatoren en principiële dienstzoekers
en alle andere fatale verknipte fragmenten
van de immigrantendroom die al te geheel uitkwam
en zoekraakte
tussen de zonnebaders

Maar met deze constatering houdt het voor Ferlinghetti niet op. Zijn verlangen naar
verwondering en verandering blijft altijd aanwezig. In gedichten als
‘Vuilnismansobligato’ gunt hij ons een uitzicht op een ander soort utopie:
Laat ons opstaan en gaan nu
naar het eiland Manisfree
en het frank en vrije eenvoudige bestaan leiden
van wijsheid en verwondering

De ironie waarvan de rest van het gedicht doordrenkt is verdwijnt in deze laatste
regels naar de achtergrond. Ferlinghetti roept ons op de ‘bedorven woorden en
wouden/van Arcadië’ te verwerpen en ons te bevrijden van valse dromen, in ruil
voor de ‘wijsheid en verwondering’ die ons in staat zal stellen het bijzondere in het
hier en nu te ervaren.
Vandaag de dag wordt Ferlinghetti voornamelijk - en terecht - geprezen om zijn
bijdrage aan de Amerikaanse letteren als uitgever en voorvechter van vernieuwende
literatuur. Maar voor zijn Engelstalige publiek kan ook de invloed van A Coney
Island of the Mind niet onderschat worden. Er zijn inmiddels niet voor niets meer
dan een miljoen exemplaren in omloop.
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Lawrence Ferlinghetti
Een Coney Island van de geest
Vertaling: Jeske van der Velden
3
Het onzedelijk scherpe dichtersoog
ziet de oppervlakte van de ronde wereld
met haar dronken daken
en houten oiseaux op waslijnen
en haar kleien mannetjes en vrouwtjes
met wulpse benen en lelieblanke borsten
op vouwbedden
en haar bomen vol geheimen
en haar zondagse parken en zwijgende standbeelden
en haar Amerika
met zijn spooksteden en lege Ellis Islands
en zijn surrealistische landschap van
wezenloze prairies
voorsteden vol supermarkten
kerkhoven op stoomverwarming
cinerama feestdagen
en protesterende kathedralen
een kusbestendige wereld van plastic toiletbrillen tampax en taxi's
gedrogeerde etalagecowboys en las vegas-maagden
verstoten indianen en filmverslaafde moeders
onromeinse senatoren en principiële dienstzoekers
en alle andere fatale verknipte fragmenten
van de immigrantendroom die al te geheel uitkwam
en zoekraakte
tussen de zonnebaders
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6
Ze zetten het standbeeld neer
van Sint Franciscus
voor de ingang
van de Sint Franciscuskerk
in de stad San Francisco
in een klein zijstraatje
van de Avenue
waar geen vogels zongen
en de zon op tijd opkwam
zoals hij gewoonlijk doet
en net begon te schijnen
op het beeld van Sint Franciscus
waar geen vogels zongen
En een hoop ouwe Italianen
stonden erbij
in het kleine zijstraatje
van de Avenue
te kijken hoe de gewiekste werklui
het standbeeld ophesen
met behulp van een ketting en een kraan
en andere instrumenten
En een hoop jonge verslaggevers
in nette pakken
noteerden de woorden
van een jonge priester
die het standbeeld stutte
met al zijn argumenten
En ondertussen
terwijl de vogels
geen Sint Franciscuspassie zongen
en terwijl de toeschouwers bleven opkijken
naar Sint Franciscus
die zijn armen uitstrekte
naar de vogels die er niet waren
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bleef een erg lange en reine naakte
jonge maagd
met erg lang en erg sluik
strokleurig haar
en slechts bedekt door een erg klein
vogelnestje
op een erg existentiële plaats
door de menigte lopen
en de trappen op en af
voor de Sint Franciscuskerk
met neergeslagen ogen
en ondertussen
zong ze zachtjes voor zich uit
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8
In Golden Gate Park die dag
slenterden een man en zijn vrouw
door de enorme weide
die de weide van de wereld was
Hij droeg groene bretels
en hield een oude gebutste fluit
in één hand
terwijl zijn vrouw een tros met druiven droeg
die ze bleef uitdelen
één voor één
aan verschillende eekhoorns
alsof elke druif
een klein grapje was
En toen liepen ze met zijn tweeën verder
door de enorme weide
die de weide van de wereld was
en toen
op een doodstille plek waar de bomen droomden
en door alle eeuwen heen
gewacht leken te hebben
op hen
gingen ze samen zitten in het gras
zonder elkaar aan te kijken
en aten sinaasappels
zonder elkaar aan te kijken
en lieten de schillen vallen
in een mandje dat ze schijnbaar
voor dat doel hadden meegenomen
zonder elkaar aan te kijken
En toen
trok hij zijn over- en onderhemd uit
maar hield zijn hoed op
schuin
en zonder iets te zeggen
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viel hij eronder in slaap
En zijn vrouw zat daar maar te kijken
naar de vogels die af en aan vlogen
en naar elkaar floten
in de stillige lucht
alsof ze het bestaan in twijfel trokken
of zich iets probeerden te herinneren dat vergeten was
Maar toen ten slotte
ging ook zij plat liggen
en lag daar maar omhoog te kijken
naar niks
ondertussen spelend met de oude fluit
waarop niemand speelde
en ten slotte rustten haar ogen
op hem
zonder specifieke expressie
ware het niet dat ze overliepen
van verschrikkelijke depressie
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13
Niet zoals Dante
een commedia ontdekte
aan de voet van de hemel
ik schets liever een ander
soort Paradiso
waarin de mensen naakt zijn
zoals altijd
op zulke taferelen
omdat het een portret moet voorstellen
van hun zielen
maar er zouden geen waakzame engelen zijn om te beweren
dat de hemel
het toonbeeld is van
een monarchie
en er zouden geen vuren branden
in de helse kuilen beneden
waarin ik had kunnen vallen
noch altaren in de lucht zweven behalve
fonteinen van verbeelding
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Vuilnismansobligato
Kom op
Laten we gaan
Kom op
We legen onze zakken
en verdwijnen.
Missen al onze afspraken
en verschijnen pas weer jaren later
ongeschoren
oude vloeitjes
aan onze broek geplakt
blaadjes in ons haar.
Laten we ons
geen zorgen meer maken
over de rekeningen.
Laat ze maar komen
en het meenemen
wat het ook was
waarvoor we betaalden.
En ons erbij.
Laat ons opstaan en gaan nu
naar waar de honden het doen
Aftakelen
waar ze de aardbevingen bewaren
achter de gemeentelijke stortplaatsen
verloren tussen gasleidingen en oud vuil.
Laten we de Stortplaatsen
bekijken zoals ze zijn.
My country tears of thee.
Laat ons verdwijnen
op autokerkhoven
en jaren later opnieuw verschijnen
vodden en kranten prikkend
ons lange ondergoed drogend
boven brandend afval
lappen aan ons zitvlak.
Doe geen moeite
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afscheid te nemen
van wie dan ook.
Je vrouwtje zal niet om ons rouwen.
Laten we gaan
stinkend naar spiritus
naar waar de bankjes vol zitten
met afgedankte Bowling Greenbeelden
de innerlijke donkere nacht in
van de fleurige Bowery
onze ogen vochtig
van het overpeinzen
van lege flessen muskaat.
Laten we voordragen uit beduimelde bijbels
op straathoeken
Honden volgen in havens
Wilde liederen voordragen
Stenen werpen
Om het even wat zeggen
In het zonlicht met de ogen knipperen en krabben
en de stilte in struikelen
In portieken treuzelen
Hoeren derdehands leren kennen
nadat iedereen klaar met ze is
De ondergaande zon de East River in volgen
In telefooncellen slapen
In pandjeshuizen kotsen
schreeuwend om een lange winterjas.
Laat ons opstaan en gaan nu
waar ergens onder de stad
de vuilnisbakken rollen
en opduiken in vervuilde kleren
de ongekroonde onderaardse heersers
van mannenwc's in metrostations.
Laat ons de duiven voeren
voor het stadhuis
en ze aansporen om hun behoefte te doen
in het kantoortje van de burgemeester.
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Schiet alsjeblieft op het is tijd.
Het einde is nabij.
Springtij
Rampspoed onder de zon
Honden van de lijn
Zuster op straat
haar beha binnenstebuiten.
Laat ons opstaan en gaan nu
de binnenste donkere nacht in
van de vreedzame Bowery van de ziel
en onszelf hervinden
waar metro's stilhouden en wachten
onder de River.
Oversteken richting
volledige verwarring.
De South Ferry zal niet eeuwig varen.
De veerpont in de Bay wordt wegbezuinigd
maar het is nog niet te laat
om te verdwalen in Oakland.
Washington is nog niet
van zijn paard gedonderd.
Er is nog tijd om hem op zijn staart te trappen
en te gaan
onze belastingaangifte achterlatend
en ons waterdichte polshorloge erbij
om blindelings achter straatsloeries aan te strompelen
onder de Brooklyn Bridge
verwaaide standbeelden in slobberbroeken
ons blikkerig geroep en onze afvalbakstemmen
achter ons aan slepend.
Troep te koop!
Laat ons ervandoor gaan laat ons gaan
het echte binnenland in
waar de onvolslagen anarchie
van lommerds ons in hun greep houdt.
Het einde is nabij
maar bij Burning Tree golfen ze door.
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Het giet het regent hevig
de Ole Man snurkt stevig.
Er komt een tweede zondvloed aan
maar niet het soort dat je verwacht.
Er is nog tijd om te zinken
en te denken.
Ik wens de sociale ladder af te zakken.
Ik wens me als een haas te bevrijden.
Swing low sweet chariot
Laten we niet wachten tot de Cadillacs
ons in triomf zullen vervoeren
naar het binnenland
waar we wuiven naar de inboorlingen
als Romeinse senatoren in de provincie
de lauwerkrans van dichters
op onze verlichte voorhoofden.
Laten we niet wachten tot het verslag verschijnt
op pagina één
van de New York Times Book Review
en toonbeelden van waanzinnig succes
ons toelachen vanaf de foto.
Tegen de tijd dat ze je portret plaatsen
in Life Magazine
ben je toch al een negatief geworden
een afdruk gevangen op glanzend papier.
Dan zijn ze je al komen halen
om beroemd te zijn
en ben je nog steeds niet vrij.
Vaarwel ik ga maar.
Ik verkoop alles
en geef de rest weg
aan de kringloopwinkel.
Het zal best donker zijn daarbuiten
waar de heilssoldaten zingen.
En de geest haar eigen licht.
Vaarwel ik trek mijn handen ervan af.
Doek de zaak maar op.
Het systeem is door en door versjteert.
In Rome was het nooit zo.
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Ik heb genoeg gewacht op Godot.
Ik ga waar de schilpadden winnen.
Ik ga
waar oplichters rochelen en sterven
langs de trieste promenades
van de officiële wereld.
Troep te koop!
My country tears of thee.
Laat ons gaan dan jij en ik.
We hangen onze stropdassen aan de straatlantaarns.
Meten onszelf de volle baard aan
van wandelende anarchie
zodat we op Walt Whitman lijken
een zelfgemaakte bom op zak.
Ik wens de sociale ladder af te zakken.
Hoge kringen zijn lage kringen.
Ik ben een streber
die lagerop wil komen
en de afdaling is zwaar.
Het ideaal van de Hogere Middenklasse
is voor de vogels
maar de vogels kunnen er niks mee
zij hebben zo hun eigen pikorde
gebaseerd op vogelgezang.
Duiven jammer genoeg op het gras.
Laat ons opstaan en gaan nu
naar het eiland Manisfree.
Laat de messen nooit meer geslepen worden.
Schiet op alsjeblieft het is tijd.
Laat ons opstaan en gaan nu
diep doordringend
in Foster's Cafeteria.
Vaarwel Emily Post.
Vaarwel
Lowell Thomas.
Ajuus Broadway.
Ajuus Herald Square.
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Zet ze uit.
Verwar het systeem.
Zeg onze huur op.
Verlies de Oorlog
zonder iemand te doden.
Laat paarden gillen
en dames rennen
naar verstopte kleine kamertjes.
Het einde is pas net begonnen.
Ik wil het aankondigen.
Loop niet maar ren
naar de dichtstbijzijnde uitgang.
De echte aardbeving moet nog komen.
Ik voel het gebouw schudden.
Ik ben van het verfijnde soort.
Ik kan er niet tegen.
Ik ga
waar ezels zich neervlijen
naast douanebeambten die zich
literaire critici noemen.
Mijn gereedschap is stoffig.
Mijn lichaam te lang opgehangen
in vreemde bretels.
Geef me een felgekleurde bandana
om als toque te dragen.
Laat los en we zijn weg
waar sportauto's het begeven
en de wereld opnieuw begint.
Schiet alsjeblieft op het is tijd.
Het is anderhalve tijd
en daar loopt het spaak.
De bovenkamer maakt ouwe jongens van ons allen.
Laten we weglopen
de wijde eeuwigheid in.
Ergens zijn de velden vol leeuweriken.
Ergens hoor je het land swingen.
My country 'tis of thee
Mijn land, laat mij van u zingen.
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Laat ons opstaan en gaan nu
naar het eiland Manisfree
en het frank en vrije eenvoudige bestaan leiden
van wijsheid en verwondering
daar waar alle dingen recht
naar boven groeien
wiegend en zingend
onder de gele zon
klaprozen uit koeienvlaaien
denkende engelen uit drollen
Ik moet opstaan en gaan nu
naar het eiland Manisfree
de bedorven woorden en wouden
van Arcadië voorbij.
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Tom Morton
Doggerland
Vertaling: Han van der Vegt
John was niet van plan geweest invalleraar te worden. Na zijn examen was hij die
zomer met de rugzak Europa doorgetrokken, in gezelschap van zijn vriendin uit de
zesde klas, een reis die begon met zeeziekte op het veer naar Zeebrugge, gevolgd
door straatroof in Lissabon en zonnebrand in Trieste, en die (gelijk met hun relatie)
eindigde in een spectaculaire ruzie in de schaduw van de Acropolis. Terug in Engeland
had John zich ingeschreven aan een doorsnee kunstacademie in een doorsnee
provinciestadje, een paar kilometer van waar hij was opgegroeid. Hier verlosten zijn
leraren hem al snel van het idee dat je voor kunst zoiets als wat hij verstond onder
vaardigheid nodig had, net zoals een Deense uitwisselingsstudente hem iets later en
met verrukkelijke traagheid verloste van het idee dat je voor seks zoiets als wat hij
verstond onder liefde nodig had. In zijn tweede jaar had hij gevonden wat hij bondig
zijn ‘ding’ noemde: het filmen van provinciale scènes met een goedkope
Flip-camcorder, waar hij verhalen uit de plaatselijke folklore overheen opnam,
uitgesproken door de bruine, naargeestige stem van een verlopen ex-acteur, een man
die zijn nachten - en als hij geluk had bij de fruitmachines, zijn ochtenden - wijdde
aan het zich gestaag dooddrinken in de middelgrote Wetherspoons van het stadje.
Met illegale software knipte John de fragmenten van arbeidskantoren en
kringloopwinkels, van latte-nippende bejaarden en schimmelige goths, en monteerde
die over de verhalen van een verdwijnend verleden: een negentiende-eeuwse graaf
die een luipaard als huisdier hield, het proces tegen een abdis die van hekserij werd
beschuldigd, het verdrinken in de voormalige moerassen bij de rondweg van een
compleet Romeins legioen, waarvan naar verluidt de Latijnse kreten nog altijd te
horen waren, weerklinkend door de drooggelegde grond, waar nu kolen groeiden
onder een schuimende hoogspanningsmast, een gelid van marmeren hersenen.
John - en zijn van stijgende bewondering vervulde docenten - waren zich er niet
van bewust dan zijn films niet helemaal origineel waren, dat zijn collages van
Engeland nu en Engeland toen waren afgeleid van andere, scherpere visies. Hij werd
geprezen om zijn ‘zelfkantromantiek’ en kreeg de eerste prijs, en een plek in het
Masters-programma van een academie in Londen. Voor hij vertrok bracht hij nog
een middag door met de ex-acteur, ze dronken kleverige, misselijkmakende rosé op
het betonnen gevangenisplein van Wetherspoons' rookterras. Met happen en hijgen
vertelde hij John dat hij een diagnose - ‘fataal, natuurlijk, maar zo ongelofelijk
zeldzaam dat ik me nog een beetje bijzonder voel’ - van hartkanker had gekregen.
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Het comfortabele gevoel van goede prestaties kon John niet uit de provincie
meenemen naar Londen. Hij hoefde maar even naar het werk van zijn klasgenoten
te kijken, hij hoefde maar even naar hen te kijken, om te weten dat het veel beter
was dan het zijne. Zijn nieuwe ateliergenoot Osric (‘zeg maar Ozzie’) werkte vanaf
het begin geweldig hard, produceerde enorme aantallen abstracte macho-schilderijen,
die hij met tegenzin bedekte met een vernis van zwakke ironie, een noodzakelijk
cosmetisch laagje voor deze catwalk van eigentijdsheid. In steeds opvallender contrast
bleef Johns kant van hun gedeelde werkruimte tijdens de eerste dagen en weken leeg.
Of het nu aan de stad lag of aan de exotische wezens die lachend aan de lange
schraagtafels in de eetzaal gingen zitten alsof ze al jaren vrienden waren, er was iets
waardoor al Johns ideeën in hem bevroren, en daar bleven ze, in cryogene slaap, in
afwachting van wederopwekking (wanneer? en met gebruikmaking van welke
technologie?) door zijn toekomstige zelf. Het moment van zijn eerste beoordeling
kwam. Docenten en studenten hingen tegen de wanden van zijn atelier, klaar om te
pikken op wat hij te bieden had, terwijl hij er volgens de vastgestelde richtlijnen stil
bij bleef staan. Aan John's kant van de ruimte stonden alleen een door de academie
verstrekte stoel en een bureau zich te verontschuldigen in de hoek. Ozzie's kant puilde
indringend uit van de verftubes en stukken doek, houten ramen en vettige lappen.
Aanvankelijk onzeker maar met steeds meer zelfvertrouwen begon de groep zich
door Johns ruimte te bewegen. Mensen bekeken de kale muren en de vloer die
onaangedaan was door verse sporen of spetters. Sommigen bleven bij het bureau en
de stoel hangen, alsof die een antwoord, of een vraag, konden bevatten. Anderen
hielden hun ogen op John gericht. Dit kon moeilijk een performance zijn. Niet van
die rustige jongen, uit zijn rustige niksstadje.
‘Dus het gaat over afwezigheid?’ zei een klasgenoot tenslotte, en schommelde op
zijn hakken.
‘Of over arbeid’ zei een ander. ‘De kunstenaar als arbeider’.
‘Of over overdaad’ zei een derde. ‘De wereld is al zo vol voorwerpen, vol spul.
Moeten we er echt nog iets bij maken?’
De hoofddocente keek over haar bril naar John. Ze was anders dan de docenten
aan zijn oude academie. Musea in New York en Zürich, Londen en Berlijn stelden
haar werk ten toon. Ze was dan wel niet beroemd genoeg voor de bladen, maar
erkend, gelouterd, bekend.
‘Goed, wat is het dan, John?’ zei ze. ‘Wil je ons niet iets vertellen over deze’ - ze
zocht even naar het juiste woord - ‘situatie?’
John keek naar zijn voeten, naar de kale meters die zich voor hem uitstrekten.
‘Dat doe ik liever niet.’
‘Geweldig!’ klapte de hoofddocente. ‘Nou, dat is alles wat we vandaag van je
willen horen, denk ik.’ ‘Goed,’ zei ze, en richtte zich tot Ozzie, ‘het lijkt erop dat er
weer
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een verfbespatte Hercules langs onze toelatingscommissie is geglipt. Wat gaan we
in vredesnaam met jou aanvangen?’
Dat John die eerste beoordeling doorkwam verbaasde hem niet zo. Uit colleges
in kunstgeschiedenis wist hij dat er precedenten waren voor dit soort dadenloosheid
(kunstenaarsstakingen, onzichtbare beelden, duistere getypte mededelingen dat het
werk niet gemaakt hoefde te worden), en dat de reactie op zijn lege atelier meer was
dan een simpel geval van de nieuwe kleren van de keizer. Wat hem verbaasde was
dat hij de beoordelingen maar bleef doorkomen, hoewel hij het niet kon verdragen
om ook maar één ding te maken, en elke poging ontdook om iets uit te leggen. Elke
keer dat de docenten en studenten zijn ruimte bezochten, werd de schaamte die hij
op zijn wangen voelde branden uitgeblust door een rij ontvankelijk glimlachende
gezichten, en hij begreep al snel dat juist zijn weigering zichzelf te voorzien van een
context of een rechtvaardiging hun belangstelling gaande hield. Geen materieel
kunstwerk maken was een gangbare vorm van risico. Maar dat hij zich niet tegen
dat risico indekte met theorie, bij voorkeur niet eens zei of het kunst was of niet,
daarmee had hij toch zeker de laatste grens van immaterialiteit overschreden? Voor
een dergelijke toewijding waren hersenen en ballen nodig. Er is een gangbare
angstdroom (heb je die wel eens gehad?) waarin degene die droomt op een examen
zit waarop hij zich niet heeft voorbereid. Dat is ongeveer hoe John zich voelde tijdens
die duizelige, onwerkelijke groepsbeoordelingen, behalve dat er in de examenzaal
van zijn atelier confetti op zijn onaangeroerde antwoordblad viel, en dat de surveillant
iedereen voorging in wild applaus.
Hoewel hij het haatte dat zijn blokkade, zijn dichtklappen zoveel misplaatste
aandacht opeiste, ging John elke dag weer naar het atelier dat zijn ambities zo
belachelijk maakte, en keek daar urenlang op zijn laptop naar oude films, of las de
syllabus door die de kritische studielector de studenten op de eerste dag met de moed
der wanhoop in handen had gegeven. Af en toe maakte hij zijn helft van de ruimte
schoon, waarmee hij geruchten aanwakkerde dat zijn werk nu een ritueel aspect had
gekregen, of hij scrollde lusteloos door websites van complottheoretici, waarna hij
aan het eind van elk vermoeiend betoog over kogelpaden en het smeltpunt van
I-profielen concludeerde dat er maar een complottheorie was die de naam mocht
dragen, en die zich voor iedereen zichtbaar verborg: de sterken tegen de zwakken.
Toen het lentesemester een maand begonnen was, vroeg Ozzie, die half gek werd
van Johns apathie, of hij naar een ander deel van het gebouw kon worden
overgeplaatst. Hoewel de andere studenten John intussen graag mochten (hij was
welwillend en keek scherp als hij hun werk beoordeelde, en op zijn eigen milde
manier was hij leuk in de kroeg), kon niemand van hen, zelfs zijn beste vrienden Ant
en Nish niet, het idee verdragen in de steriele omgeving van zijn atelier te moeten
intrekken, waar zelfs de meest bescheiden materiële aanwezigheid belachelijk leek,
een belediging van de zuiverheid van wat
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zij zagen als een in scène gezette leegte, een heilig niets. Zo werd de lege ruimte die
John innam twee keer zo groot. Die avond laat, in zijn vochtige kamer, stelde hij
zich voor dat die zich zou uitbreiden tot de hele academie, de hele wereld.
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Marcel van Eeden
Tekeningen
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Wim Brands
Gedicht
In de bioscoop van onze stad draaide
wekenlang dezelfde film. Wij gingen
minstens tien keer per maand
totdat onze begeleider die elke avond
andere melodieën speelde spoorloos
in het bos verdween. De zee verstomde,
de verlaten vrouw huilde en lachte
geluidloos en wij zwommen
op de bodem van een oceaan.

Terras. Jaargang 2014 (06-07)

131

László Krasznahorkai
De laatste boot
Vertaling: Mari Alföldy
Ter nagedachtenis van Mihály Vörösmarty
Het was nog donker toen we vertrokken, en hoewel we allang wisten dat dit dwaze
optimisme zinloos was aangezien het toch niets meer uitmaakte of het dag of nacht
was, verwachtten we toch dat de zon ook deze dag wel op zou komen; we hoopten
dat met het ochtendgloren het licht zich zou verspreiden: de dag zou aanbreken en
wij zouden elkaar zien, de verkreukelde gezichten van de anderen, de wallen onder
hun bloeddoorlopen ogen of de huidplooien op hun achterhoofd, evenals de snel
verdwijnende rimpelingen in het water achter ons, de verlaten gebouwen aan de kade,
de nog gave straten die tussen die huizen door naar de rivier kruipen en voorbij de
stad de lange, hoge oeverranden die erbij staan alsof ze elk moment omlaag kunnen
storten. We vertrokken in het donker, en hoewel het zelden voorkwam dat iemand
de ander aansprak (voor zover het al mogelijk was om onderweg naar de aanlegplaats
aan de Donau iemand tegen te komen of iemand te passeren dan wel door iemand
gepasseerd te worden!) waren we op elkaars vaag afgetekende, schaduwachtige
contouren aangewezen om onze positie te bepalen en de juiste richting te kiezen; de
lichten van de jeeps van de EVA-eenheden, die overal met duizelingwekkende
snelheid rondscheurden, verstoorden ons oriëntatievermogen meer dan dat ze ons
hielpen de weg te vinden, en op onze routine konden we ons gezien alle risico's al
helemaal niet verlaten. Na het wekenlange martelende wachten maakte zich een grote
opwinding van ons meester toen vanmorgen in alle vroegte door megafoons en op
handgeschreven aanplakbiljetten de exacte vertrektijd werd bekendgemaakt; zonder
te wachten op het begin van de malle ochtendceremonie, die de laatste tijd toch vaak
uitviel, vertrokken we op hetzelfde moment vanaf verschillende punten van de
hoofdstad, maar wel allemaal vanuit een ondergrondse schuilplaats, alsof we ratten
waren - deze dieren waren door hun verbluffende overlevingsvermogen tot een soort
van heilige wezens geworden die in de laatste maanden het exclusieve onderwerp
van onze aandacht hadden gevormd; de woonplaatsen waren kelders en grotten,
voormalige opslagkuilen, beerputten en provisorische toevluchtsoorden, of voor wie
dat geen geruststellende oplossing vond, de tunnels van de metro of het spoor,
onderaardse ruimten van stoombaden en montagehallen, of het labyrint van het als
veiligst beschouwde rioleringsstelsel; deze werden nu verlaten, men ging op pad,
met de allang ingepakte
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bagage, of vaak ook zonder. Toch zou het overdreven zijn om te stellen dat ‘de straten
volliepen’, want er bleken slechts zestig mensen overgebleven te zijn in de stad en
de EVA kreeg in verregaande mate gelijk in haar veronderstelling dat een middelgrote
Donauboot uitstekend zou voldoen voor het beoogde doel, en dit was dan ook het
enige wat sommigen schokte, want iedereen zag wel in dat nu de landwegen en de
luchtroutes onbruikbaar waren geworden, het water de enige oplossing was. Onderweg
naar de vertrekplaats van de boot betekende de bepakking het grootste probleem, die
in de meeste gevallen uit kleine en grote koffers, reistassen, buidels en kartonnen
dozen bestond en waarvan het nut twijfelachtig was; de geest van de situatie bracht
namelijk mee dat de nuttige voorwerpen die onder invloed van de instinctieve
nuchterheid van het begin waren verzameld, gaandeweg vervangen werden door
persoonlijke spullen, zodat uiteindelijk niets van praktisch belang overbleef: de plaats
van warm ondergoed werd ingenomen door een kapotte koekoeksklok, die van meel
en kookchocolade door een verzameling lucifersetiketten, en in de dagen vlak voor
het vertrek leek de spiritusbrander al minder belangrijk dan een goedkoop houten
sigarettenpijpje en werden medicijnen tegen hoofd- en kiespijn ingeruild voor een
paar zeeschelpen. Het besef dat beide oplossingen even zinloos waren, verdroeg
ieder op zijn eigen manier: sommigen sleepten zich met de volle bepakking door de
stad en kwamen hijgend en met gevoelloze ledematen bij de boot aan, terwijl anderen
met lege handen arriveerden en bij menigeen slechts aan een gesloten hand te zien
was dat ze onderweg niet alles weg hadden kunnen gooien. Een voor een bereikten
we het ‘Voorlopig Dok’, en aangezien we ervan overtuigd waren dat we met z'n
zestigen niet meer dan een voorhoede konden zijn, werd de grootste schok veroorzaakt
door de boot zelf, die daar stil en donker voor ons lag, en dat gevoel kon zelfs niet
worden verdrongen door de snel voorbijgaande opluchting die ons beving toen we
uit de zijstraten op de kade kwamen en vaststelden dat er geen sprake was van een
vergissing en dat er werkelijk iets lag aangemeerd. De ‘middelgrote Donauboot’ zag
er namelijk uit als een doelloos drijvend, naargeestig wrak, dat misschien ooit door
een toeristenbureau geschikt bevonden was om met zijn trage geschommel
schoolkinderen de indruk van een echte riviertocht te geven - maar ook dat was
ongetwijfeld heel lang geleden gebeurd, want dit kennelijk voor ons bestemde vaartuig
lag zo diep dat het leek alsof drie of vier mensen aan boord voldoende zouden zijn
om het voor altijd te doen zinken, want een enkele grote golf sloeg nu al over het
dek. Onze bange vermoedens werden nog gevoed door het feit dat we geen enkele
beweging zagen: nergens liet zich een matroos of een EVA-officier zien, de stuurhut
was leeg en ook de kade was uitgestorven, hoe we ook ons hoofd links en rechts
draaiden. En terwijl we met groeiend ongeduld stonden te wachten tot er iemand op
de loopbrug zou verschijnen of dat er eindelijk een EVA-jeep zou aanrijden zodat
de controles konden beginnen, nam onze bezorgdheid over de boot eerder toe dan
af, want toen we hem van dichterbij bekeken, ontdekten we steeds
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nieuwe gebreken aan de zijkant en op het dek: een paar handpalmen onder de
voorsteven gaapte een cirkelvormig gat, als door een kanonkogel geslagen, in de
achtersteven ontbraken enkele planken, in de stuurhut zaten aan beide kanten geen
ruiten, enzovoort, tot aan het scheepstouwwerk dat half vergaan was en een van de
aanlegpalen die als door een kwaadaardig onderaards dier aangevallen half uit de
grond gedraaid op het beton van de kade lag. Morrend stonden we te wachten in de
snijdende wind, en omdat we inzagen dat verdere inspectie de aanvankelijke
geschoktheid wel eens in woede zou kunnen doen omslaan, wat door de onzekere
afloop niet zonder risico was, begonnen we - in plaats van tot daden over te gaan onze boot met spottende woorden te beschimpen, hetgeen er een bepaalde bescherming
aan gaf, terwijl het ons tot onze verrassing een zeker gevoel van bevrijding bezorgde,
dat prettig maar ook ongevaarlijk was. Iets dergelijks hadden we al zo lang niet meer
meegemaakt dat zelfs diegenen die aanvankelijk erg zwijgzaam leken, af en toe het
woord namen om iets toe te voegen aan het reeds gezegde; na het vallen van de
benaming ‘ouwe rotschuit’, dan ‘gebutste pieremachochel’ en vervolgens de alles
overtreffende omschrijving ‘waardeloos, gammel geval’ ontstond er een zekere mate
van hilariteit waardoor we met bijna een soort van vertedering keken naar het krakend
schommelende wrak dat voor ons in het water lag, een gevoel van verbondenheid
zoals je dat kunt hebben met kleine prullen in je zakken. Tegen de tijd dat vanuit de
twee evenwijdige zijstraten vlak bij ‘ons’ dok op bijna hetzelfde moment de
EVA-jeeps aan kwamen scheuren en ze piepend afremden naast onze wat verspreid
opgestelde groep, waren we er allemaal van overtuigd dat ‘onze boot’ ons niet in de
steek zou laten. De onverwachte verschijning van de EVA- troepen, plots als een
geselslag, bracht betrekkelijk weinig commotie teweeg, eerder een soort van nijdige
voldoening, en zelfs voor het verplichte opstellen in rijen van twee kwamen we pas
in beweging toen de tweede luitenant die de eenheid leidde schuimbekkend begon
te schreeuwen. Enkele jaren eerder zorgde de verschijning van een wit uniform of
een jeep er al voor dat we ons met bonkend hart en onder het angstzweet tegen de
muur drukten, maar aangezien met het merendeel van de troepen ook de generale
staf vertrokken was en deze eenheid, die helemaal niet zo bijzonder was als haar
naam suggereerde, als enige nog ter plaatse was om de evacuatie van de
achtergeblevenen af te wikkelen, was het afgelopen met de orde en werd de chaos
compleet; de eens gevreesde uniformen werden nu gedragen door opgeschoten
jochies, en tolken hadden ze ook niet meer bij zich want om te plunderen hoefden
ze niet te praten; zodoende was van de oude meedogenloosheid slechts nog die
krijsende toon over en van doelgerichte uiterlijkheden van de eens typische
vertoningen alleen die lege, wanhopige, doelloze en lachwekkende plotsheid van
een geselslag. Hoewel we op grond van eerdere ervaringen al wisten dat van de eens
geolied werkende machinerie nog maar een slappe imitatie over was, gingen we
ervan uit dat ze nu toch hun beste beentje zouden voorzetten en de resterende
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formaliteiten, die toch geen enkel nut meer hadden, snel zouden afhandelen. Lange
tijd gebeurde er echter niets. Uit een van de jeeps kwamen vier of vijf burgers te
voorschijn, die naar de boot werden begeleid, ze passeerden ons met onzekere stappen
en met hangend hoofd, zonder ook maar één keer naar ons op te kijken; onze bagage
werd uitgebreid doorzocht en toen de mannen niets van hun gading vonden, gooiden
ze woedend een paar koffers en tassen in het water. Later bleven ze verschillende
keren even achter iemands rug staan maar ze konden niet eens de smoezers pakken,
laat staan dat ze iemand op een ernstige overtreding hadden kunnen betrappen. Hun
machteloosheid kwam ons des te triester voor omdat ze kennelijk niet konden
begrijpen dat ons eerdere koppige verzet in de loop van de tijd was overgegaan in
een fatale bereidheid tot samenwerking, die zonder twijfel verlammend werkt op een
organisatie die voor haar functioneren de voortdurende tegenstand harder nodig heeft
dan de overwinning. Toen de situatie hun uiteindelijk te gênant werd, konden ze niet
anders dan onmiddellijk beginnen met de identiteitscontroles. We moesten opnieuw
in het gelid staan, ditmaal in een enkele rij voor de loopbrug, en tegen die tijd
tolereerden ze zelfs dat de kolonne na een paar minuten uiteenviel en meer op een
vermoeide, slaapdronken kudde leek dan op een gedisciplineerde groep. Ook de
vaststelling van de persoonsgegevens was alleen voor hen problematisch, want ons
maakte het helemaal niets meer uit welke persoonsbewijzen al dan niet geaccepteerd
werden om onze identiteit aan te tonen, aangezien onze persoon noch onze identiteit
nog van enig belang was. Onze documenten verhulden niets, wij konden immers zelf
niet eens uitmaken welke echt waren en welke vals; we meenden dat elke naam, elk
gegeven op ons van toepassing kon zijn, en aangezien het moeilijk te voorspellen
was ‘wat het beste was om te zijn’, hadden we besloten om al het verzamelde te
behouden. We mochten een voor een aan boord gaan, maar nog steeds wees niets op
een aanstaand vertrek. Hoewel in de stuurhut al licht brandde, volgden we met
groeiende vertwijfeling de onvaste bewegingen van de twee burgers, die daar zonder
enig besef leken rond te tasten, alsof ze op goed geluk aan hendels trokken en op
knoppen drukten in de hoop toevallig de juiste schakelaar te vinden; en wat de andere
twee of drie burgers betrof, die waren al zo lang in het ruim verdwenen, waar ze
kennelijk naar toe gestuurd waren om de mankementen van de motor te verhelpen,
dat je er ‘bijna’ gif op in kon nemen dat de luie donders meteen een comfortabel
hoekje hadden opgezocht waar ze tijdens de hele reis zouden kunnen slapen (en dat
bleek ook zo te zijn). In die uitzichtloze situatie trof het ons dan ook als een ware
verrassing dat we na een goed half uur een fijne trilling onder onze voeten voelden
en even later het moeizame gesputter van de motor hoorden, dat alle twijfel wegnam;
de twee burgers in de stuurhut knikten elkaar opgewekt toe en terwijl we naar hen
keken, maakte zich ook van ons een soort opluchting meester, want nu we geen
andere keus meer hadden dan hier weg te gaan, was de gedachte alleen al om te
moeten blijven een gruwel. En hoe merkwaardig het ook lijkt:

Terras. Jaargang 2014 (06-07)

135
nu ons vertrek geen serieuze hindernis meer in de weg kon staan, aangezien het nu
zeker was dat onze boot tenminste kon varen, was ons geduld plotseling op en vonden
we het opeens verschrikkelijk belangrijk om geen minuut meer te hoeven wachten,
en die minuten leken des te ondraaglijker omdat we ervan overtuigd waren dat de
rest nog moest komen en we dus nog uren te gaan hadden. Die misvatting werd nog
versterkt door de schijn: de mannen van de EVA stonden gelijkmoedig zwijgend om
de jeeps heen, op hun gemak, sommigen staken zelfs een sigaret op; met recht dachten
wij dus dat zij zich ook hadden ingesteld op een paar uur wachten, terwijl er in
werkelijkheid sprake was van een veiligheidsmaatregel. Die mogelijkheid was niet
eens bij ons opgekomen: nerveus en vol spanning staarden we naar de twee straten
die naar ‘het dok’ leidden en dachten vol haat aan diegenen die misschien nu pas uit
hun nest kwamen om wie weet wanneer pas op de kade te verschijnen. We stonden
daar alsof we naar de donkere openingen van tunnels keken, waar uiteindelijk toch
iemand vandaan zou moeten komen. Na een tijd hadden we al genoegen genomen
met één man en onze haat veranderde langzaam in bezorgdheid, terwijl de gedachte
aan een volkomen lege en verlaten hoofdstad ondraaglijk werd; sommigen drukten
zich tegen de reling en onze ogen deden zeer van het ingespannen turen, maar het
was allemaal voor niets: er kwam nergens iemand vandaan. Toen de EVA-luitenant
spottend naar de twee burgers gebaarde (de anderen leken door het ruim te zijn
verzwolgen) en zij na de boot te hebben losgemaakt het anker lichtten, stonden wij
allemaal op het dek, de ogen op de straten gericht, en het drong niet tot ons door dat
we waren vertrokken, want we hadden tijd nodig om in de plaats van de onbestaanbare
gedachte die suggereerde dat er mensen definitief hier bleven, een ander idee te
stellen: de lege waanzin van de ontvolkte stad. Sommigen waren al een beetje
opgelucht toen de jeeps en de gelijkmoedige mannen eindelijk uit ons zicht waren
verdwenen, en ze probeerden dat ook te laten merken, maar de meesten vatten pas
moed toen we opeens - ‘bijna tegelijk’ - opmerkten dat het licht was geworden.
Langzaam zocht iedereen zich een plek op de achtersteven en rond de stuurhut, we
probeerden de comfortabelste positie te vinden en sommigen deden pogingen - zonder
veel succes - om een gesprek aan te knopen met de twee burgers om ten minste een
vage voorstelling te krijgen waar we de komende tijd op moesten rekenen, of we nog
zouden aanleggen voor de grens of pas daarna, en om te kunnen inschatten of er nog
iets van voordeel los te peuteren viel op onze boot, waar de EVA kennelijk nog steeds
het gezag had, zonder echter feitelijk aanwezig te zijn. Het was geen verrassing dat
die pogingen mislukten, en wat dat betreft waren we er ook niet zeker van of het niet
beter was dat wij niets begrepen. Wie eten bij zich had nam een paar hapjes, sommigen
sliepen ook wat, vervolgens zaten we allemaal te kijken naar het landschap dat
langzaam voorbijgleed, de onregelmatige wentelingen van de verlaten
observatiepunten en de vlinderachtige vormen van de afweerbases, de zachte golving
van de door de droogte gebarsten voormalige
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landingsbanen, de verkoolde resten van sparrenbossen op de heuvels, waarvan er
steeds meer waren, we luisterden naar het huilen van de wind, het eentonige geratel
van de motoren en het geklots van de Donau rond de scheepsromp; de vredige stilte
werd slechts af en toe verstoord door angstige voorgevoelens van enkele uitgeputte
leden van onze groep. De boot voer met dezelfde vredigheid stroomopwaarts, en
omdat hun lot hetzelfde was, alleen hun richting anders, breidde onze zachtaardige
aandacht zich uit naar de voorwerpen die we onderweg zagen: de kapotte, roestige
wasteilen, de van hun ingewanden ontdane koelkasten en oliekachels op de stenen
langs de oever, de resten van doormidden gebroken bomen die voorbijdreven, de
autobanden en stoelen, metalen vaten en plastic kinderspeelgoed, kadavers van reeën,
honden en paarden - wat er ook in onze nabijheid opdook, we keken er met steeds
diepgaander belangstelling naar, uiteraard slechts tot het moment waarop we beseften
dat onze nieuwsgierigheid, sympathie en in sommige gevallen zelfs medelijden
slechts werden ingegeven door de richting waarin we ze zagen wegdrijven. Algauw
werden we allemaal door de slaap overmand, wie daar iets voor had, dekte zich toe,
wie niet, probeerde een beschut hoekje te zoeken op het dek en met zijn handen in
de zakken zo veel mogelijk ineen te kruipen, alleen de twee burgers bleven wakker
in de stuurhut en keken zwijgend en tevreden naar het gladde wateroppervlak dat
door de boeg werd doorkliefd. Nog steeds lagen we versuft op het dek toen er een
nieuwe nacht viel, en er klonk slechts dof gegrom toen een van ons ineens opkeek,
overeind krabbelde en naar de achtersteven liep, waar hij, wijzend naar het landschap
dat in het pikdonker was gehuld en nu voor altijd zou verdwijnen, met bittere
opluchting uitriep: ‘Mensen. Dat daar was Hongarije.’
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Robin Ruizendaal
Een taxirit door Taipei
Als ik aan Taipei denk dan zit ik in een taxi, diep in de nacht, rijdend over een
verhoogde snelweg door de stad. Het is warm, maar de aircon staat af en de ramen
zijn open. Het regent een beetje. Links en rechts van de weg zijn eindeloze
neonreclames. De taxichauffeur heeft de radio afgesteld op muziek uit de jaren dertig:
een Japanse melodie en de tekst gezongen in het Taiwanees. Het lied van een verloren
liefde. De stad weerspiegelt op het natte wegdek. Ik ben een beetje dronken en alles
is perfect.
Taipei is geen stad die je ontvangt met fraaie avenues en indrukwekkende gebouwen
of een leuke oude binnenstad. Het is een stad waar je binnenkomt door de keuken.
Je wordt altijd hartelijk ontvangen met een kop thee en je krijgt iets te eten, maar
men is druk bezig en heeft geen tijd om de keuken op te ruimen. De stad is je
dampende Aziatische nachtmerrie of je exotische geliefde, maar wat ze ook is, ze is
altijd actief en 24 uur per dag open. Onder hard TL licht wordt alles verkocht, snel,
efficiënt en zonder gezeur.
De stad is een moeder, een mama-san, eindeloos gebruikt, afgebroken en herbouwd,
verlaten en weer opgepoetst, maar ze verwelkomt je iedere keer weer met een warme
glimlach als je thuiskomt. Iedereen die in haar korte geschiedenis naar Taipei kwam
wil na een tijdje niet meer weg: de Japanners van 1895 tot 1945 en de Chinezen na
1945. Taipei sprak voorheen Taiwanees (een oude Chinese taal) en leerde vanaf 1895
ook Japans en na 1945 Chinees (mandarijn), en nu ook een beetje Engels. De
Japanners hebben de stad bedacht en opgebouwd van een klein Chinees gehucht tot
een moderne hoofdstad van hun toenmalige kolonie. De geest van Japan waart nog
rond in oude gebouwen en de beste Japanse restaurants ten westen van Tokyo. Taiwan
is het enige land in Azië waar Japan geliefd is en dat voel je.
De Chinese nationalistische regering kwam naar Taiwan met de rug tegen de muur
in 1945 en definitief in 1949. Voor hen was Taipei niets meer dan een tentenkamp,
een tijdelijke rustplaats voordat de invasie van het Chinese vasteland weer kon
beginnen. Een influx van bijna twee miljoen vluchtelingen van het Chinese vasteland
in 1949, minimale investering in de infrastructuur en een repressief regime maakten
Taipei tot de lelijke stad die het nu nog steeds gedeeltelijk is. De Chinese regering
bracht echter ook de beste koks en kunst met zich mee en maakt dat je nog steeds
heel China kunt eten in deze stad en de beste Chinese kunst kunt zien.
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De invasie van het vasteland heeft nooit plaatsgevonden en op de een of andere
manier moest men samenleven op een eiland net zo groot als Nederland, maar waarvan
twee derde onbewoonbaar berggebied is en met een bevolking van nu meer dan 23
miljoen. Vrijheid, hoe begrensd deze dan ook mocht zijn in de jaren '50 t/m '80,
bestond. Terwijl in China eindeloze executies plaatsvonden, kon je op Elvis Presley
dansen in Taipei. Terwijl al het goede van de Chinese cultuur in China werd
vernietigd, bleef er in Taipei (en Taiwan) een klein kaarsje branden onder toezicht
van een ‘light’ autoritair regime. Een regime wiens sporen nog steeds onzichtbaar
door de stad lopen. Nu alle oude mannen met teveel gel in hun haar dood zijn, of
bijna dood zijn, heeft de tweede generatie ‘vastelanders’ ook begrepen dat democratie
de enige weg voorwaarts is. Op dit punt zal de lezer wellicht denken dat de auteur
enigszins bevooroordeeld is, en de lezer heeft gelijk. Maar laat ik verder gaan en trek
je eigen conclusie aan het eind van dit verhaal.
Een tempelfestival in Taipei is een fantastische ervaring: vele muziekgezelschappen,
kleurrijke processies, vuurwerk, opera op straat, de geur van wierook en maaltijden
die gekookt worden in de open lucht. Iedere maand zijn er festivals voor de
verschillende goden: de God van de Aarde, de Godin van de Zeevarenden, de God
van de Stad etc. etc. Chinese cultuur is een religieuze cultuur in al zijn aspecten, met
aanbidding van voorouders, goden en geesten en in het verleden de keizer. Taipei
(en andere steden in Taiwan) is een van de weinige Chinese steden in Azië waar de
originele Chinese sociale en religieuze cultuur niet vernietigd is door commerciële
of politieke activiteiten. Van de meer dan duizend tempels die er voor 1949 in Peking
waren zijn er zo'n vijf overgebleven. Het morele kompas van Boeddhisme, Daoisme
en Confucianisme is nog steeds van belang in Taipei, waar de tempels bloeien en
een algemene wellevendheid representatief is voor het karakter van de bevolking.
De stad leeft vooral en slaapt nooit. Ik kan om vier uur in de ochtend het complete
werk van Nietzsche kopen of een fles Bowmore whisky (waarschijnlijk die fles
whisky). De stad houdt zich niet altijd strikt aan de wet. De bordelen heten
kapperszaken (zonder stoelen), en zolang niemand er echt last van heeft kun je alles
verkopen, maar je moet klaar staan om weg te rennen mocht er een overijverige
politieagent aankomen. Het fijnste van al het nachtleven zijn de duizenden eetstallen
en restaurants. Ik kook nooit in Taipei en drie (of vier) maaltijden per dag worden
op straat of in een restaurant genuttigd (voor een redelijke prijs). Ontspannen en erg
luid eten is bevrijdend. De kwaliteit van hetgeen aangeboden wordt is overweldigend
op een fijne manier. En neem vooral je eigen fles wijn mee, etend aan een tafel naast
een open groentewinkel en een lingeriezaak, met het geluid van verkeer op de
achtergrond en de Keuringsdienst van Waren gelukkig een paar duizend kilometer
hier vandaan. Ik bestel sashimi, drie verschillende groenten die ook Chinees medicijn
zijn, vislever, calamari in azijn, rauw
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rundvlees met een rauw ei als voorgerecht en wat bier voor de dorst. Ze zijn tot drie
uur 's ochtends open, dus we kunnen nog even blijven zitten en straks wat meer
bestellen.
Dit alles wil niet zeggen dat Taipei een eindeloze nachtmarkt is. Na de invoering
van volledige democratie aan het eind van de jaren tachtig, met een bevolking die
regelmatig in het buitenland is en een sterke economie, begint Taipei meer en meer
op een wat ontspannen versie van Tokyo te lijken. Je kunt nu je maatschoenen bij
de Taipei branche van Lobb uit London laten maken en heel veel geld uitgeven aan
de internationale modemerken in de nieuwe upmarket wijken. Het is maar een laag
van de vele lagen die deze stad maken en die je langzaam moet ontdekken. Taipei
is niet een stad die open voor je ligt, langzaam lopend of rijdend en kijkend opent
de stad zich voor je. En alles is voortdurend aan verandering onderhevig. Een nieuwe
laag in de stad zijn de jongeren die allemaal zijn opgegroeid in een relatief rijke
samenleving. Design, hip zijn, geverfd haar, piercings en tatoeages, winkels met
eigen ontwerp producten openen, films maken etc., alles door en voor jongeren geeft
weer een extra dimensie aan het stadsbeeld. Overal vind je kleine zaakjes waar jonge
mensen, vaak in collectief, dingen maken en verkopen. De Ximending wijk doet niet
onder voor Harajuku in Tokyo, en ook de openlijke gay scene bloeit in de stad.
Niemand heeft echt tijd om zich over andere manieren van leven druk te maken.
Ik kwam 24 jaar geleden, na drie jaar in China gestudeerd, gewoond en gewerkt
te hebben, voor het eerst in Taipei. Ik kwam 's nachts om twaalf uur aan bij mijn
huurwoning, die ik zou delen met vijf Taiwanese timmermannen. Eerste indrukken
van een stad kunnen vaak bedriegen en je op het verkeerde been zetten, maar ik werd
meteen op een scooter meegenomen en door de nacht naar een restaurant gebracht
waar ik dronken en erg wakker werd, en sindsdien heb ik weinig geslapen. Nu, 24
jaar later, leef ik nog steeds in deze stad, zonder romantische Slauerhoffiaanse
gedachten over Azië, maar wel met dat grote gevoel van vrijheid. Deze vrijheid komt
vooral door de tolerantie voor de individuele levensruimte. Een vrijheid die ook
wordt gestimuleerd door financiële onafhankelijkheid van de mensen. Deze
onafhankelijkheid heeft op haar beurt een groot aantal jonge vrouwen van Taiwan
een uitweg geboden uit het traditionele familiepatroon van huwelijk en voortplanting.
Men trouwt laat of niet. Een niet gering aantal Taiwanese mannen die nog wel in dat
traditionele patroon zitten trouwen met vrouwen uit China, Vietnam en Thailand.
Hetgeen op zich weer tot gevolg heeft de enorme toename van Thaise en Vietnamese
restaurants in Taipei. We zijn weer terug bij eten en drinken, en inderdaad, praten
en schrijven over eten is een centraal element van het leven in Taipei. Taiwan en
ook Taipei was ook altijd een smeltkroes van mensen met verschillende culturele
achtergronden. De mix van Taiwanese aborigines (de oorspronkelijke bewoners van
het eiland), Chinezen, Japanners en wat Europeanen (er is nog aardig wat Nederlands
DNA achtergebleven in Taiwan) en nu ook Zuidoost-Aziaten, maakt de Taiwanese
vrouwen tot de mooiste van Azië.
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‘What am I doing here?’ Ik heb het mezelf nooit afgevraagd. Na aankomst ben ik in
de stroom gesprongen en sindsdien drijf en zwem ik mee. Ik ben een Hollander die
door de stad loopt, positief geassocieerd met de Nederlandse tijd in Formosa
(1624-1662), en niet echt opgemerkt, iedereen heeft het druk met andere zaken. Elke
morgen loop ik door de oude wijk van Taipei naar het museum waar ik werk. Een
museum vol met tienduizend Aziatische theaterpoppen, muziekinstrumenten en
tonelen. Een theater en een theatergezelschap maken het geheel compleet. Ik schrijf
theaterstukken in het Chinees, we werken met componisten en muzikanten en maken
voorstellingen en tentoonstellingen met een groep van 14 mensen. We hebben
opgetreden in meer dan 50 landen, van de Purcell Room in Londen tot op het
platteland van Cambodja, en worden regelmatig uitgezonden door het Ministerie van
Buitenlandse Zaken als vertegenwoordigers van Taiwan. Ik zal echter altijd de
vreemde eend in de bijt blijven, de buitenlander, maar dat is fijn. Het perspectief van
de geïntegreerde buitenlander is voor Taipei en mijzelf interessant, irritant soms,
maar wel geaccepteerd. Na meer dan 20 jaar ben ik onderdeel van het meubilair,
maar het blijft spannend.
En soms vraagt men: ‘Wanneer ben je van plan terug te gaan?’ Het is inderdaad
altijd weer fantastisch om terug te zijn in Nederland bij vrienden en familie. Het is
fijn om weer door de Nederlandse steden te lopen en een kroket te eten. Mijn
ontbijttelevisie in Taipei is soms DWDD, er zijn dus nog banden met Nederland en
het is goed er soms te zijn, maar het is nog beter terug te komen in Taipei. In een
taxi van het vliegveld richting Taipei erger ik me aan de rauwe fabriekspanden langs
de snelweg (‘dat doen ze in China toch veel beter, om maar niet van Nederland te
spreken’), maar je weet ook meteen dat dit niet klinisch schoon Singapore is. Als de
eerste flatgebouwen van de stad in zicht komen verheug ik me weer. Ik kom de stad
binnen door de keuken en men is druk bezig. Als we over de brug over de Danshui
rivier rijden en de stad zelf binnenkomen, begint de pretentieloze hard levende stad
te bruisen. Een stad die in 2016 World Design Capital zal zijn en die zichzelf opnieuw
aan het uitvinden is. Een nieuw muziektheater ontworpen door Rem Koolhaas is in
aanbouw. Ik zet Kind of Blue van Miles Davis op als ik thuis kom, want die gaat
goed samen met Taipei. Ik neem een douche en ga met een andere taxi de stad in,
zwevend.
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Oliver Kerkdijk
Grafschrift voor een moordenaar
Edogawa Ranpo's
Het vreemde verhaal van Panorama-Eiland
‘De dood,’ schreef Ray Bradbury, ‘is een eenzame bedoening’. Slechts één bedoening,
zo zou de realist kunnen argumenteren, is eenzamer: het leven. De uitkomst van die
toestand is genoegzaam bekend en zo valt er iets te zeggen voor nihilisme, hedonisme,
idealisme of, fanatisme uitgezonderd, eender welk ander -isme. Of ook voor de keuze
van Ivan Gontsjarovs voorbeeldlethargicus uit de wereldliteratuur, Ilja Oblomov.
Waarom, immers, zou men nog uit zijn bed komen als niets, in de kern, voldoende
de moeite van het bereiken waard lijkt, niets in het diepste innerlijk uiteindelijk
aanspoort tot beweging?
Het fantoom van de ambitie is een geniepige metgezel. Hij is drogreden en
verslaving. Illusie die het meelijwekkend onnozele kind al wordt ingetrechterd middels
een ingenieus systeem van legale leugenarij gecultiveerd door de misleider en,
uiteindelijk, de misleide. Die op zijn beurt, een eenzame bedoening lang, verlichting
zal zoeken in andere luchtspiegelingen. Opiaten, kunst, rokkenjagen, kennis, macht,
het verzamelen van peper-en-zoutstelletjes, het aanhangen van een voetbalclub. Of,
twee vliegen in één doodklap, werk.
Soms kiest de misleide sterveling, in een nieuwe vlaag van verstandsverbijstering,
voor dat verondersteld antisociale andere uiterste: de misdaad. Die onttrekt mooi aan
de ganzenpas en de sleur en levert, mits goed uitgevoerd, nog wat op ook. Op de
wereldbevolking becijferd is de misdaad kwantitatief niettemin een ietwat
ondergeschoven kindje: het merendeel van de mensen, zou men kunnen stellen, is
van een zekere rechtschapenheid. Die wordt doorgaans niet zozeer uit ethische
overtuiging, als wel uit passiviteit en ideeënarmoede geboren. Bedaard grazend naar
zijn zonsonder volgt het schaap het schaap, het schaap het schaap, het schaap - ad
infinitum.
Is groots dromen al weinigen gegeven, groots leven, zo leert de geschiedschrijving,
doet slechts de enkeling. Dus vond de mens de fictie uit.
Ziedaar Hirosuke Hitomi, de Japanse hoofdfiguur in Edogawa Ranpo's novelle
Panoramato kidan/Het vreemde verhaal van Panorama-Eiland uit 1926. Misdadiger
van een niet te weerleggen gesjochten grootsheid, op jacht naar zijn wel bijzonder
particuliere Utopia. Met een meertraps coup de théatre neemt de sjofele, uitvreterige

Terras. Jaargang 2014 (06-07)

142
opdrachtschrijver Hirosuke de identiteit over van vroegere studiegenoot Genzaburô
Komoda. Vers begraven telg uit een puissant rijke industriëlenfamilie en bij levenstijd
niets minder dan Hirosukes fysieke evenbeeld. Hirosuke, vaak versleten voor
Genzaburô's tweelingbroer, ensceneert zijn eigen zelfmoord door verdrinking, diept
de overleden epilepticus uit het graf op en herbegraaft het lijk in de aanpalende
familievoorvaderentombe. Dan maakt hij, op sluwe wijze en tactisch zwijgend, zijn
grootse entree bij de stomverbaasde Komoda-clan en, onvermijdelijk, bij Genzaburô's
ontzette weduwe Kiyoko. Maar de dood, zo ondervindt de gestorven Doppelgänger
per trein onderweg naar zijn criminele Gesamtkunstwerk, is een eenzame bedoening.
Om van het leven na de dood nog maar te zwijgen.
‘Hij had geen enkele vriend of menselijke band in deze reusachtige, weidse wereld.
Hij was een vreemdsoortig wezen dat niet eens een naam had. De passagiers rondom
hem, de omgeving die hij vanuit het raam zag passeren, de meest alledaagse boom,
het kleinste huis, niets was nog zoals voorheen, alles leek tot een andere wereld te
behoren. Enerzijds was het bijzonder verfrissend, een gevoel opnieuw te zijn geboren.
Maar anderzijds kon hij het niet helpen dat hij een diepe, onbeschrijflijke droefheid
voelde die hem tot tranen bewoog toen hij zich realiseerde dat hij nu moederziel
alleen was in de wereld en hij een gigantisch project moest uitvoeren dat zijn
capaciteiten te boven ging.’
Het zijn brede schouders die de wederopstanding kunnen dragen. Waarom dan die
hachelijke onderneming, die koorddans zonder vangnet? Wel, men zou Hirosuke
Hitomi, in arte Genzaburô Komoda, utopomaan kunnen noemen. Behept met een
naar het ziekelijke doorgeslagen verlangen naar die volmaakte eigen wereld. De
verder geheel ambitievrije verslinder van utopische literatuur die tot Plato teruggaat,
echter, deelt het lot van velen: hij is luchtkastelenarchitect zonder een yen. Aldus
rijpt het onzalige idee om voor het oog van wet en wereld te sterven en als die ander
uit de dood terug te keren.
En, boud plan of niet, na behoedzame assimilatie binnen dat welgestelde
entrepreneursmilieu realiseert Hirosuke gaandeweg met het slapende familiekapitaal
zijn fata morgana. Op het afgelegen, in onbruik geraakte eiland Okinoshima laat hij
gedurende een periode van jaren een uitgestrekt domein van separate wonderwerelden
construeren dat in magnitude en fantastische visie zijn weerga niet kent.
Panorama-Eiland zal de folly der follies zijn.
En zo begint de allereenvoudigst opgezette en in een ouderwetse, bijna jeugdig
naïeve feuilletonstijl met ‘Beste lezer...’-verteller geschreven ontdekkingsreis naar
de verbeelding. Een reis die samenvalt met een dwaling door de o zo vruchtbare
krochten van de waanzin. Met zijn geesteskind Hirosuke Hitomi danst Edogawa
Ranpo, tijdens
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de eerste helft van het Shôwa-tijdperk Japans meest vermaarde auteur van
mysteryverhalen, fantastiek, erohorror en aanverwante curiosa, een psychotische
wals.
Schoonheid is er in Ranpo's spookhuisuniversum, het valt niet te loochenen.
Schoonheid van de verwrongen, besmette soort, al bij haar verschijning rottend van
binnenuit. Obsessie alom in dit twintigste-eeuwse, voor de westerse wereld nog
grotendeels te ontsluiten oeuvre der 1001 buitenissigheden en perfiditeiten. Een
centraal oeuvre, niettemin, in het typisch Japanse literaire genre van de ero-guro: de
erotisch groteske. Niet verwonderlijk bij de belezen en apolitieke escapist Tarô Hirai
(1894-1965), die een schrijverspseudoniem koos dat de Japans-fonetische weergave
is van zijn westerse voorbeeld Edgar Allan Poe.
In kanji echter zijn de losse componenten van de naam te lezen als ‘Hij die langs
de Edo slendert’. En precies daar treffen Hirosuke Hitomi en Edogawa Ranpo elkaar.
In die aloude vliedende wereld van het eeuwige straattheater in de panoramische zin
des woords, aan die esplanade van de Interbellumjaren waarin Japan een
quantumsprong maakt op het gebied van volksvertier, optische technieken en populaire
cultuur.
Zijn leven lang was Ranpo gebiologeerd door lenzen, toverlantaarns,
projectiemethodes, trompe-l'oeil, spiegels en prisma's, cinematografische trucage,
micro- en telescopen en wat dies meer zij. Door de wetenschappelijke weergave, dan
wel de artistieke interpretatie via welk medium dan ook, van de realiteit. Of van dat
wat de a priori visueel beperkte mens als zodanig denkt waar te nemen.
De ervaring uit zijn jeugd die hem het bevreemdende, angstaanjagende van optische
vertekening openbaarde, beschreef de auteur in het korte essay Renzu shikôshô / Een
passie voor lenzen (1937). Terwijl hij in zijn jongenskamer speelt met een loupe van
zijn vader, indertijd een patentadvocaat die vaak ingenieuze mechanieken moet
inspecteren, krijgt Ranpo junior de schrik van zijn leven.
‘...toen ik een vaag, maar monsterlijk groot schepsel opmerkte dat over de houten
plafondplanken gleed. Het leek een soort monster. Denkend dat het een hallucinatie
was, raakte ik in paniek en vroeg me af of ik mijn verstand aan het verliezen was.
Maar toen ik het nader ging bekijken bleek het niets bijzonders. De plek op de
tatamimat werd in een cirkel geprojecteerd door de lichtstraal via de opening in de
luiken, en door toeval had ik het vergrootglas precies daar horizontaal gehouden
waar het licht inviel. Vervolgens werd dat, een paar honderd keer vergroot, op het
plafond geprojecteerd.
De vlechten in het oppervlak van de tatami leken zo breed als de planken van het
plafond. Ze waren voornamelijk geel, maar bezaten ook een groenige gloed. Ze
werden maar al te helder geprojecteerd, zoals de drugsvisioenen van een opiumduivel.
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Ondanks het feit dat ik wist dat het een lenzenspel was, maakte het me op een vreemde
manier van streek. Ik veronderstel dat de meeste mensen het eigenaardig vinden om
van zoiets bang te zijn. Maar ik was overweldigd door de realiteit ervan. Zo
choquerend was het dat, vanaf die dag, mijn visie op de dingen volledig veranderde.
Het was een ommekeer in mijn leven.’
Vorm, vervorming, vormeloosheid, vraagteken. Wie gedurende langere tijd naar een
zeker object kijkt, met aandacht voor de perfectie of juist de onvolkomenheden ervan,
zich afsluitend van al het rondom, raakt de focus, het oorspronkelijke idee van waar
hij naar kijkt voorbij. Is de siervaas, het zich ritmisch herhalende behangmotief, de
trillende lichtvlek net buiten het blikveld wel die vaas, dat motief, die lichtvlek? Of
kantelt sluipend de waarneming, vertroebelt hij tot een reflectie van dat wat de
sluimerspoken in het brein de observator willen doen geloven? Is wat is ook werkelijk?
In Ranpo's klassieke korte verhaal Kagami jigoku / Hel van spiegels (1926) drijft
de excentriekeling Tanuma zijn obsessie voor de weerkaatste realiteit ad absurdum.
In een zelfgeconstrueerde globevormige ruimte volledig bekleed met naar binnen
gebogen spiegels brengt hij steeds langere tijd door. Oneindig ziet Tanuma zichzelf,
terwijl zijn manie onherroepelijk naar gekte afglijdt, in het duizelingwekkende
glasmozaïek gereflecteerd, bizar vervormd, gehersenschimd. Narcissus in Utopia.
Staar lang in het openhaardvuur, naar de schuimkoppen van de branding: het
ongrijpbare blijft fragmenteren, in fantomen uiteenvallen, de geest tergend,
omsingelend, overspoelend.
En ziedaar, wederom, Hirosuke Hitomi. Als Genzaburô Komoda de Tweede van
Panorama-Eiland de keizer, nar, Dominus van zijn eigen schepping. Speeltuin van
het pauperkind met een scheurtje in de psyche. Defect dat gaande de jaren
ganzenpassen in een geestdodend maatschappelijk systeem, waar de grijsheid van
de middelmaat regeert, gestaag groeide. Tot de demonen, doezelend in die diepste
duisternis, zich er uit konden wurmen, klauwen. Woedend hongerend naar voeding,
naar destructie en, uiteindelijk, naar het niets waaruit zij zelf voortkomen.
‘En wat zul je doen? Je zult een opus naar de natuur maken, een landschapscreatie,
een magnifiek kunstwerk zoals niemand het sinds de Oudheid ooit heeft durven
realiseren. Je zult een paradijs scheppen, een hemel op aarde!’
Dat dromerstapijt geknoopt uit lapjes ideaalbeelden, echter, heeft één weeffout: zijn
schoonheid bestaat slechts in het oog van zijn schepper. Hirosukes tragiek is nu, dat
die waarheid zijn blinde vlek is. Fataler nog, hij valt samen met die ene zandkorrel
in zijn grandioze, geoliede leugenmachine: Genzaburô Komoda's weduwe Kiyoko.
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Niets anders dan de liefde bespoedigt uiteindelijk de ontmaskering, de val van de
vervalser. En in dat, met veel Fingerspitzengefühl voor drama uitgerekte, crescendo
van de novelle spat Edogawa Ranpo's ongebreidelde fantasie als een vuurwerk aan
de hemel uiteen.
Kiyoko, de ontroostbare, verwarde, verwonderde. Dan Kiyoko de voorzichtig
verliefde, vergeefs hunkerende en, onvermijdelijk, de twijfelende, achterdochtige.
De malversatie vermoedende. Ook voor de meest prominente figurante in dit
theaterstuk is de dood een eenzame bedoening.
Maar voordat hij de keizer van Panorama-Eiland diens tweede, schitterende dood
laat ensceneren leeft Ranpo, sensei-illusionist, zich uit in meerdere pagina's
beschrijving van vertekende werkelijkheid. Hirosuke heeft besloten om Kiyoko, de
enige bedreiging van zijn soevereiniteit, te vermoorden en neemt zijn angstige
wederhelft voor het eerst mee naar zijn luchtspiegelingenland. De laatste etappe naar
de afgelegen plek is een geheel uit pantserglas opgetrokken tunnel onder het
zeeoppervlak, rondom welke de meest zonderlinge creaturen loom voorbijzweven,
op spectrale wijze vergroot, gedeformeerd.
De episode van de maritieme poort naar Panorama-Eiland is een onverholen
tijdmachinereis naar die ene middag in Ranpo's jongenskamer. Hier schrijft de auteur,
die zichzelf in het essay Ranpo uchiake banashi / Bekentenissen van Ranpo (1927)
niet geheel ten onrechte typeert als zijnde ‘geen bijzonder begaafd stilist’, zich
welhaast in een delirium. Alle frissons die hij die dag in zijn jeugd ervoer, laat hij,
niet zonder schrijverssadisme, Kiyoko doorleven. Poseidons rijk neemt
afschrikwekkende vormen aan voor de beschermd opgegroeide jonge vrouw die,
wakend gevangen in een koortsdroom, de krankzinnigheid ziet van de man die haar
echtgenoot niet is. Tijdens de navolgende reis door het eiland verlegt Ranpo het
perspectief van Hirosuke naar dat van Kiyoko: we zien de gekte van Hirosuke door
haar ogen.
Al deze panorama's, lustoorden en idylles, in hun optische illusie vernuftig het
perspectief en de ware groottes vertekenend, ademen iets ongezonds. Doorgeschoten
irrealiteiten volgen elkaar op. Glooiende ansichtkaartvallei waar ieder bloemblaadje
te scherp getekend is, en elke wolk aan het uitspansel dottig perfect. Vervlechting
van machines zonder een enkele functie, behalve dan die van industriële esthetiek
en raadselachtigheid. Vrouwen, met flora bedekt, dienstdoend als levende koets, of
met veren getooid, varend als zwanenbootjes op een meertje uit een westerse
sprookjesboekillustratie. Een park vol standbeelden die niets anders zijn dan alabaster
beschilderde dienaren, in hun groteske taak bevroren. Een donker pijnbomenwoud,
louter gecreëerd om, na een omzwerving, aan het andere einde het speciale effect
van een nieuwe illusie te intensiveren. En, pièce de résistance, de listig
gecamoufleerde toren midden op dat eiland, zodat God over zijn rijk kan uitkijken
en zien dat het naar zijn evenbeeld en volkomen is.
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Imperfecte onwerkelijkheden, onwerkelijke perfecties. Als de bladzijden geur en
geluid konden verspreiden zou de lezer bedwelmd raken van het excessieve
natuurparfumboeket. Weeïg worden van het al te lieflijke gezang van de nimfen.
Doldraaien van de twiet-twiet-twietende vogeltjesschare rondom en het
shamisen-getokkel.
Alles is weldadig Utopia in het oog van de een, overdadig Hades in het oog van
de ander. In een curieuze, bijna negentig jaar vertraagde metaspiegeling leest de
eilandtocht van de echtelieden als een vrije val in 21e-eeuwse virtualiteiten. Want in
hoeverre verschilt Hirosukes van iedere organische samenhang ontdane collage
eigenlijk van de fopspeen der sociale media, van technofeesten waar een
plaatjesdraaier voor een muzikant doorgaat, van all-in resorts in verwegwoestijnen?
In hoeverre onderscheiden zich zijn marionetten van vlees en bloed welbeschouwd
van de computergegenereerde knuffelfiguurtjes in animatiekaskrakers, van anorexische
supermodellen, gefotoshopte advertentielandschappen en door plastische chirurgie
permanent grimassende zestigplussers? Is er, misschien, een erfelijk oerscheurtje in
de collectieve psyche die de monsters van de valse maakbaarheid telkens weer hun
ontsnappingsmogelijkheid biedt? Is ego-utopisch zelfbedrog de mens eigen en
verschillen slechts, door de tijden heen, de manieren waarop zich dat bedrog
manifesteert? Nooit lijkt voor de mens de natuur, het leven zelf voldoende.
Al in 1647 noteerde de Spaanse jezuïet Baltasar Gracián in zijn vilein-aforistische
Oráculo manual y arte de prudentia / Handorakel en de kunst van de voorzichtigheid:
‘Er ontstaat geen schoonheid zonder kunstgrepen, en alles wat volkomen is, zou
barbaars aandoen zonder de helpende hand van de kunstenaar: hij werkt het slechte
bij en vervolmaakt het goede. De natuur laat ons doorgaans in de steek bij het
hoogtepunt; dus dienen wij onze toevlucht tot de kunst te nemen.’ Ja en nee. Paradox.
Zien wij, zittend in het zomerveld, de bij van bloemkelk tot bloesemtak zijn volmaakte
wonder verrichten, komt het, esthetisch sensitief als we in de regel toch zijn, niet in
ons op om daaraan iets te willen, laat staan te kunnen veranderen. Het zou van niets
minder dan grenzeloze arrogantie getuigen.
En toch. In mijn geest is de wereld spannender, prachtiger, grootser, vervullender,
dacht de misdaadartiest Hirosuke Hitomi. Dacht de schrijver Edogawa Ranpo tijdens
zijn vele kleyneluydenbetrekkingen waarin hij het nooit lang uithield. Tergende
ketting van sprankelloze dagen die maar geen einde namen, fantasievermorzelende
realiteit waarin kennelijk zijn collegae, ja, de meeste mensen gewoon konden bestaan.
En zo schiep de solitaire dromer, ex nihilo, zijn wereld van waanzin. Ranpo's oeuvre
van grillig schaduwspel, zinsbegoocheling en gruwel werd zijn reddingsvest en
opiaat. Het Ranporama, een kosmos, een erfenis. Een 360o-illusie, bevolkt met
zonderlingen, fantasten en criminelen van de onorthodoxe, fetisjistische soort. Die
hoofdrol is niet meer dan logisch: hun geest, tenslotte, is de antithese tot die van de
brave kantoorklerk
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die stilletjes zijn tijd uitzit. In de vrijhaven van de fictie, kortom, is alles mogelijk
en geoorloofd. Tot de dood erop volgt.
Uit de vele korte verhalen, de romans, uit Het vreemde verhaal van
Panorama-Eiland, spreekt steeds de affectie van Ranpo voor zijn eenzaten, crimineel
of niet. Die affectie herinnert aan een controversiële uitspraak van de Italiaanse
filmregisseur Dario Argento, in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw
maker van een reeks barokke gialli, horrorthrillers met briljant geënsceneerde grand
guignol. Ooit zei Argento, in zijn obsessie voor de esthetiek van de waanzin een late
Zuid-Europese Ranpo-geestverwant, in een interview: ‘Ik houd van al mijn
moordenaars’. En van gene zijde boog de Japanse schrijver, in een discrete geste van
herkenning, voor de Romeinse cineast.
Voor Edogawa Ranpo was misdaad een vorm van psychose, afhankelijk van
vergrijp en misdadiger een mildere of ernstigere staat van ontoerekeningsvatbaarheid.
Met die zienswijze was hij zijns ondanks een modernist in het conservatieve,
eeuwenlang in zichzelf gekeerde Japan. In werkelijke misdaden had de auteur, de
facto een volwassen geworden jongetje volledig content in zijn gefabuleerde
universum, nul en generlei interesse. De zinnenverstikkende realiteit van het grauw,
immers, was reeds overal.
En zo gunt Ranpo zijn antiheld Hirosuke Hitomi een finale die er mag wezen,
eentje die in al zijn morbide luminositeit letterlijk van het canvas spettert. Groots
dromen, groots scheppen, groots sterven - de laatste buiging van de koorddanser
voor het hooggeëerd publiek is de vervolmaking van zijn kunstwerk en, uiteindelijk,
van een leven.
Slotpassage, afscheidsletters. We zien op van de laatste bladzijde en uit dat
merkwaardige halfduister van ons binnenste, terwijl zich daaruit de flarden van de
droom al terugtrekken en die zachte melancholie van het voorbij zich er nestelt. De
illusie van het Ranporama vervliegt. Buiten wacht, ietwat schel van licht en
vervreemdend prozaïsch, de dag.
De fragmenten zijn vertaald uit de Amerikaanse edities van Panoramato kidan /
Strange tale of Panorama Island (University of Hawai'i Press, 2013; vertaling uit
het Japans door Elaine Kazu Gerbert) en The Edogawa Rampo reader (Kurodahan
Press, 2008; vertaling uit het Japans door Seth Jacobowitz).
Vaak werd tot dusver in westerse vertalingen het pseudoniem ‘Edogawa Ranpo’
met een ‘m’ (‘Edogawa Rampo’) geschreven. Hier is de, weliswaar ietwat
academische, maar fonetisch consequentere spelling van vertaalster Kazu Gerbert
aangehouden.
In 2008 publiceerde Suehiro Maruo, roemrucht undergroundmanga-auteur in het
ero-guro-genre, zijn stripadaptatie van Panoramata kidan. Souplesse en elegantie
van het inktwerk zijn ronduit fantastisch. Niettemin haalt Maruo's visualisering,
evenals zijn eerdere mangabewerking van Ranpo's perverse vertelling Imomushi /
De rups (1929), het impliciete uit het oorspronkelijke verhaal door het gesuggereerde
in te vullen met pornografische elementen. In 2013 verscheen de manga bij de
gespecialiseerde uitgeverij Last Gasp in een Engelse vertaling. Het boek is conform
de Japanse editie uitgegeven: te lezen van rechts naar links.
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Tomas Lieske
Drie gedichten
De kindertijd van Gustave Eiffel
Ik droomde van een huis dat de hemel
grondvestte op aarde. Ik zag de mensen aan een toren
bouwen, stenen sjouwen, hijskranen verzinnen
om de volgende verhoging te beginnen, maar boven
de toren hingen al de dreigend grauwe wolken
waar god uit keek, kwaad en jaloers, met een gevoel
van ik word bedreigd. Vlak voordat ik wakker werd,
steeg ik ten hemel, hoger dan driehonderdvierentwintig meter.
De wereld verdween. Eerst de details, de wielen en de bouten,
de vlaggen van de arbeid, de ereprijs en de medailles.
Het drogend schuim aan de randen van de zee,
de gehaakte kleuren van ieders kleine wereld.
Naast mij de grote vogels die mij de techniek
van thermiekbellen en luchtverplaatsing leerden,
de kleine vogels die mij op trektocht wilden nemen.
De mensen verdwenen geleidelijk uit zicht,
de wereld werd heel stil, een onmerkbaar suizen.
De laatste dieren werden vaag. Ik zag
geen vogels meer, geen in het ijs gevangen vissen.
De gebouwen, de steden werden vlekken
tussen de velden en de witte randen van de kust.
Papieren landen lagen tussen gladgestreken zeeën
en ver weg, achter de geschetste bergen dreven
de jaloerse goddelijke wolken. Alles kwam tot rust.
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De kindertijd van Julius Caesar
Ruggelings de wereld te verklaren met uitzicht op de vuile onderkant
van het kantelbare en vetsterrenspat bestraalde tafelblad.
Weggelopen van school omdat de meester om zijn Latijn heen tolde
en vice versa hing op weg naar huis de totus mundus scheef.
Er lonken dode tirannen in de Tiber en alle wouwen escorteren en scheren
over mij terwijl ik mottig fladder als een wouwenvleugelmuis.
Omdat ik niet vallend akelig mag worden als ik de vrouwen passeer
die uit dieren in fuiken en uit hemellichten de toekomst lezen.
Voor de liefde in de wieg gelegd maar nu zie ik alles draaien en ben ik ziek
van misselijk en lig ik linkshandig onder tafel.
In dit vege stadsdeel zijn epilepsie-vissen in mijn hoofd gaan zwemmen
en het zilt van de Subura heeft een verzadiging bereikt.
De poolster van de gemorste olie en het vet moge mij leiden
als straks de bouwval van mijn innerlijk bezwijkt.
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De kindertijd van Jonathan Swift
Bij de slagboom van alle grenzen aangekomen
voel ik me klein of reuzegroot, want
ook al stoot de zon elke dag dezelfde
raadsels uit, ik merk dat ik leger raak
van dagelijkse wereld en van noodzaak.
Er hangt een geur van prille groei, integer
licht, ik zoek een nieuwe wereld,
van de oude ben ik al bijna af gekropen.
Het geheim hoeft niet groter te zijn
dan gras, of dan het licht dat valt vanaf
de kruin van reuzen langs hun stam.
Kolossale zon, bovenmaatse zon,
standvastige, onveranderlijke, ijverige zon.
Dag iedere dag dezelfde zon. De nacht,
de nacht zal ik benutten om tijdens
mijn slaap de gloednieuwe, ideale wereld
te kunnen zien: regen die horizontaal
en vol kleuren verder reist, de wolken
die op het gras lichtvoetig dansen,
de zoogdieren hand in hand en alle
kevers in een eindeloze, lichtgevende,
pootjes aaneengehaakte kermisband.
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Han van der Vegt
Korte inleiding bij de landschapsgedichten van D.A. Powell
De titels van de eerste drie bundels van D.A. Powell (Tea, Lunch en Cocktails)
suggereren misschien iets anders, maar AIDS is een van de belangrijke onderwerpen.
Powell maakte indruk met zijn moeiteloze beheersing van verschillende dichtvormen,
met zijn vermenging van traditie en moderne culturele verschijnselen.
In Useless Landscape, or a Guide for Boys, Powells vijfde poëziebundel, hebben
de verwijzingen naar eigentijdse films en kunst plaatsgemaakt voor slinkse
bijbelcitaten. Het landschap uit de titel is dat van California's Central Valley, waar
Powell opgroeide en werkte op het platteland. Het is daarmee ook het landschap van
de jeugd. Powell slaat zelden een elegische toon aan. Hij roept een beeld op van hoe
hij zich zijn jeugd herinnert, zonder veel heimwee, zonder veel spijt. Hij gebruikt
daarvoor geraffineerde collage-technieken, zet de beelden bijeen in vaak navrante
nevenstellingen. Seks met onbekende jongens en mannen is nooit ver weg.
D.A. Powell (1963) heeft voor zijn werk diverse prijzen en beurzen gewonnen,
waaronder de Lyric Poetry Award van de Poetry Society of America. Hij is werkzaam
als docent Engels aan de Universiteit van San Francisco.
‘Geen toegankelijke dichter van zijn generatie is half zo origineel, en geen dichter
die zo origineel is, is zo toegankelijk,’ schreef Stephen Burt over hem in de New
York Times. (HvdV)
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D.A. Powell
Nutteloos landschap
Vertaling: Han van der Vegt
Landschap met delen van een aquaduct
Als de kroon van de dag niet van goud is, dan is hij schitterend vervalst.
Genadige tegenwoordige tijd: als het bruine gras altijd wuift,
als de zon altijd net over de droge heuvels streelt, en als de zelfmoordenaar
van vorige zomer nog steeds een eenling is wiens witte T-shirt zo strak
om zijn nek zat geknoopt dat het met een pennenmes moest worden losgesneden,
dan is de avond hetzelfde kale plekje met dezelfde vette kraaien,
de platgedrukte aluminiumblikjes en de hamburgerdoosjes
of de strook bandenprofiel waar de wegploeg niet langs gekomen is.
Ze hebben hem weggehaald en ik weet niet waar ze hem nu neergelegd hebben.
Tussen zachte dravik en weidegerst, smeekt een levende eik om verlichting
van het harder geworden licht, het slaan van zijn eigen kromgegroeide leden,
en het niet aflatende ruisen van zijn eigen beige bloesems die verlegen
bijeen vallen als een kleedkamer van ooit luidruchtige jongens, die nu
op appel geroepen worden en, beschaamd ineens, hun sjofele handdoeken
omklemmen.
Laten de doden bescheiden blijven. Geef de boom, dat eenzame wezen dat zich voedt
met wind en het stofje van de verre schoonheid van een ander, reden om op te scheppen.
Als zijn zaad niet op de bodem valt, volhardt hij in eenzaamheid.
Hier pelde een jongen etiketten van bierflesjes; een andere klom
op de overgebleven betonnen pijlers en schreef JUSTIN HOUDT VAN, schreef
STEPHAN HOUDT VAN, schreef KNOOP ZE OP - KLAS VAN '93.
Kooluilen flakkerden in het wormkruid en in bosjes bremraap;
ze droegen de pijn van de schepping omwille van wat geel stof en een vlek licht
op hun wriemelende pootjes en de plotselinge verheffing in de luchtstroom.
Je nam de bouwval langs de kant van de weg tot sacrament. Jij, volhardende rots.
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Nutteloos landschap
Een eenzame wolkbreuk kaapte het Doppler-radarscherm, een bandiet
aan de galg, als repetitie voor de man met de gebroken nek,
naar de hel met hem, onder de gierst geschoven in het pottenbakkersveld. Welkom
aan de alkaline kus van de rampspoed, zijn kleine open plek afgerand met takjes
en met borden afgezet tegen onbevoegden. Hoewel beperkt is zijn hek eindeloos.
Kisten met pruimedanten, al half uitgedroogd. Versleept naar
winkelverblijf en troosteloos vochtherstel in iemands eierschaalkleurige keuken.
Als je het sproeivliegtuig boven je hoort jammeren, let dan
op de richting van de oranje windzak, anders hijg je zijn dampspoor in.
Duik dan liever tussen de bekalkzwavelde rijen, en raap
tussen de kluiten en stokken op wat de oogstsorteermachine heeft laten vallen.
De brutale rukwinden van de ene trekzak wedijveren met een andere
in voorthobbelende pick-uptrucks. Het geratel van dobbelstenen en lepels. In het ene café
mag de klant zich inschenken uit eigen fles. Dagschotel: vandaag pens.
Geitenkoppensoep. Schildpadvormig eierbrood, besprenkeld met roze suiker.
Het duister daalt niet, en vervolgens daalt het zo snel
dat het je in zijn potige armen lijkt te nemen. Ik heb de hele avond al gewacht
op deze dans. Blijf hier, zegt die. Je hebt je drankje niet aangeroerd.
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Zeven schetsen voor een landschap, onvoltooid
1
De staat, begonnen als een serie missies,
gebruikte inheemse mannen & vrouwen als goedkope arbeidskrachten,
zo nu en dan gesticht met een openbare geseling.
Toen de inheemse volkeren begonnen uit te sterven,
werden ze vervangen door immigranten uit China
die werden gebruikt bij de spoorwegaanleg
met pikhouwelen en ontstekingen.
En toen er te veel Chinezen kwamen,
nam het Congres uitsluitingswetten aan.

2
Hopplukkers in Wheatland, op wie
de sheriffs van Yuba County en hun handlangers hadden geschoten
in antwoord op hun pogingen zichzelf te beschermen
tegen uitbuiting en onveilige werkomstandigheden,
verweerden zich met rellen; ze werden geslagen en geboeid.

3
In Cocoran werd de Mexicaanse stakers hulp geweigerd.
Sommige kinderen leden honger. Sommige arbeiders stierven.
Liever goten de boeren hun melk in het riool
en verbrandden ze hectaren aan maïs
dan de opstandige arbeiders te voorzien.

4
De oude heer Nakagawa, in 1942 beroofd van zijn eigendom,
keerde na de oorlog in Marysville terug
en opende daar een kleine kruidenierswinkel.
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5
Terwijl toenmalig gouverneur Ronald Reagan
in de rozentuin van het Capitool stond,
gingen leden van de Black Panther-partij voor Zelfverdediging
gewapend de senaatskamers binnen,
om hun gemeenschap te verdedigen
tegen het machtsmisbruik van de politie van Oakland.

6
Toen de Islamitische moskee aan de Terra Buena Road
door brandstichters in lichterlaaie werd gezet,
openden de Sikhs die daarnaast woonden hun tempel
als gebedsplaats
voor hun vijanden van weleer.

7
De regens stuwen de rivieren nog altijd op tot een golf.
[Hier kun je je de rest voorstellen.]
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Landschap met tempel, moskee en kleine kruisjes
Hoe je, zelfs als je een eed brak - je god belasterde
tijdens de lange zomermaanden, als je vrienden gul waren
en een man in een linnen hemd je met een knipoog ontbijt aanbood jij, die meenam wat je kon van de ene man zijn ijskoude borst,
en van een ander zijn uitbottende walnootbosjes, uit een open op haar stoel
achtergelaten damesportemonnee (even weg om haar lippen te inspecteren) hoe je werd verwelkomd in onverwachte gangen:
veelvuldig, de bochten en kuilen in de ventweg
die - als je wachtte - zich eigenzinnig glad trokken.
Neem nu niets meer mee. Wantrouw die atlas.
Je hebt ook geprobeerd alles voor anderen te zijn. Het heeft niet gewerkt.
De zijwegjes werden smaller. Zachte bermen begaven het. Je kunt niet
verwachten dat je de hele tijd van dergelijke invallen gered wordt.
De nooddienst houdt op. Je overschrijdt de streekgrens.
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Landschap met maaidorser
Mijn vaders velden liggen ver van hier.
Ik heb daar heel wat merels geschoten.
's Zomers reed ik op de maaidorser.
Verzamelde pruimen.
Verzamelde vrienden.
Dan kwamen de vrachtwagens met aanhangers.
De plukkers, alleen of in busjes.
En in de zomer begon het inblikken.
Als me toen gevraagd was op de John Deere te rijden.
Te maaien, dan maaide ik; te dorsen, dan dorste ik. Mannen,
jullie wande ik. Ik wande er een stel.
En ik nam jou, lieve John, of wie ook maar jou is.
Liefde is makkelijker te bereiken dan je misschien denkt. Vroeg
of laat begeeft de maaidorser het. & vroeg.
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Landschap met gedeeltelijk uitgewiste figuren
Eerst verdwijnen alleen de gezichten.
Want in hun al zo lang afgewende houding,
met kromgetrokken rompen
en genadeloos verdraaide nekken,
kunnen de gezichten alleen worden bekeken uit grondperspectief.
Het treurklokje laat zijn gele kopje hangen
in het veld van hete tomaten. De groene slang rust
onder de groene bladeren, en de lucht is de sigaar.
Dieseltractoren grommen naar de voorkant en lummelen daar,
met gebogen hoofden, als reusachtige houten paarden
gebouwd om nietsvermoedende steden mee in te nemen.
Omlaag komen de aarden muren.
Mijn vader goot vaak een plengoffer uit op de grond
uit de tuit van de benzinepomp, en ik roerde door
de regenboogglinstering, ik ademde het in tot diep in mijn longen,
beneveld, misselijk, in de greep van de dampen.
Vuur begoochelde me ook. Net als het begrip kracht.
Hele dorpen brandden af van een keer spuiten.
Zelfs nu wordt het verleden nog gewijzigd. We vergeten het
omdat onze vrienden het er niet meer over willen hebben.
Omdat de studenten ongemakkelijk met hun pen tikken,
rondkijken om te zien of iemand anders erin trapt.
Op zo'n moment lijkt het ons het beste een grap te maken.
Nu ben ik van de golfplaten hutten komen lopen
met mensen half binnen en half buiten nucleair bereik.
Mijn greep op de feiten is niet die van een silo.
En al was hij dat wel, dan nog treedt er onttakeling op.
Ik stel me graag voor dat we gedachten ontmantelen
in dezelfde mate als een kwellende gedachte ons ontmantelt.
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Ik heb strakke mannen hun ledematen zien verliezen. Vrouwen ook.
Een hand wordt afgerukt, belandt in de graantank.
Maar dat waren plattelandszaken.
Net als het gekrulde silhouet van bloeiende wilde wortel,
wit tegen de makreelwitte hemel,
de textuur is onvergankelijk, de details
zo ver weg. Die lichamen: hun contouren
onzeker. Niet meer dan een algemene inslag van het licht.
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Landschap met lymfestelsel, stelsel van stroompjes, rivierenstelsel
Mijn lichaam, wanneer ben je naar beneden komen wandelen
van de dijk, begon je te waden
zonder nimf met kraalkop of groene glitterblinker
om uit te gooien, een rap plugje aan het einde van een doorschijnende lijn
en zonder universitair braadfeestje met de lunch
langs de onkruidbegroeide oevers
en zonder de binnenband, drijvend op mak water.
Zonder ontmoeting met dezelfde levendige doordeweekman
die je eerder nog niet kende en nog steeds niet kent.
Hij stapte op je af, in het water met je,
spreidde je, en eenmaal herschapen zei je laat me alleen
zei je straf me ik ben een onboetvaardige jongen.
Dat lichaam ben je nu niet.
Waar je ook naar op weg was, het was niet deze stroom.
Je billen zakken uit. Je onderbuik zwelt op.
Niets houdt je darmen nog in het gareel.
Darmen komen naar buiten op momenten dat ze niet zijn weggestopt.
Kortademig, witharig lichaam. Vlekkerige huid.
Een gezicht zo ongelijk als het rivieroppervlak
en ruw als de flanellen bladeren van de melige toorts.
Mijn onbegeerde lichaam, ik heb alleen jou om over te strijken.
Het hout van de viool is gespleten maar je kunt hem nog steeds aanstrijken.
De muziek, rivaliserende stromen in een beekje, in een vlotte stroomversnelling
om uitgeput tot rust te komen op een strandje.
Je bent de vorm van mijn uitputting als je breekt.
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Tederheid in de testikels, tederheid van geest.
Ik ben gekomen om je in het water te bewonderen.
Achteraf ben je de gele kroon van een narcis:
het verspilde salvo. De dooieruitbarsting
die al aan het opdrogen is op het aardewerken bord.
De rommel. Een poging tot vingerverven van de jonge Picasso
opgehangen aan zijn moeders koelkastdeur, verbleekt.
Maar niet verstoken van een fonkelende charme.
Je bent sediment van de smeltende voetheuvels,
met je spikkels goud. Voornamelijk pyriet,
hoewel dat ook boeit.
We hebben die vlekjes nodig om het oppervlak van de rivier te breken,
zijn vastbesloten zinsbouw. Je moet van die zonnebloemkust
naar me toekomen. Onverwachte u-bocht.
Onverwachte leeftijd. Je bent een technisch falen.
Ik ben het mankement in je systeem.
Hier, waar de ondiepe delen tot habitus samenvloeien
bezie ik je onvolmaaktheid, mijn massa,
mijn gebrekkige lichaam. Ondanks de duikvallen
met jou zwem ik.
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Kim Andringa
Perec: de ruimte het eeuwige leven geven
Georges Perec (1936-1982) is uitgegroeid tot een van de boegbeelden van de OuLiPo,
Ouvroir de Littérature Potentielle of werkplaats voor potentiële literatuur, een groep
van wiskundige schrijvers en schrijvende wiskundigen die zich bezighouden met
wat in goed Nederlands ‘constrained writing’ heet: het produceren van teksten die
gehoorzamen aan vooraf opgelegde vormbeperkingen.
Op de site van de groep (www.oulipo.net) wordt de vraag ‘Wat is een oulipiaanse
auteur?’ beantwoord met: ‘Dat is een rat die zelf de doolhof bouwt waaruit hij wil
ontsnappen’. Soms geeft dat aanleiding tot haast Opperlandse taalspelletjes, soms
ook tot serieuzer werk. Dat van Perec is in zekere zin van tweeërlei aard: in zijn fictie
bouwt hij labyrinten, en in zijn meer documentaire werk probeert hij de slopershamer
van de werkelijkheid een halt toe te roepen. De vraag die het oproept is: als de muren
van het labyrint afgebroken worden, waar moet de rat dan heen? Perec probeert die
vraag te beantwoorden door vast te leggen wat verdwijnt en vervluchtigt, wat zo
alledaags is dat we er niet eens bij stilstaan. Hij structureert de dagelijkse chaos en
inventariseert wat er (bijna) niet (meer) is om daarmee al schrijvend op papier
blijvende constructies op te trekken.
Zijn eigen achtergrond is daar niet vreemd aan. Hij wordt kort voor de oorlog geboren
als kind van Joodse ouders. Zijn vader sneuvelt in 1940 aan het front, waarop zijn
moeder, die zelf in 1943 in Auschwitz om zal komen, haar kind in 1941 naar familie
op het platteland in de vrije zone stuurt. Dit dubbele verlies wordt op ogenschijnlijk
speelse wijze weerspiegeld in zijn roman La Disparition ( een boek zonder één enkele
e, niet zo lang geleden onder de titel 'T Manco door Guido van de Wiel in het
Nederlands vertaald), waar Les Revenentes (‘De geesten’, met de e als enige klinker)
vervolgens een soort tegenwicht voor is. Ook titels als W of de jeugdherinnering en
Je me souviens (‘Ik herinner me’) tonen de obsessie met het verdwijnen. In Ruimten
Rondom heeft hij die preoccupatie als volgt verwoord:
‘Ik zou willen dat er plekken bestonden die blijvend waren, onbeweeglijk,
onaantastbaar, onaangeraakt en haast niet aan te raken, onveranderlijk en geworteld;
plekken die konden dienen als referentie, als vertrekpunt, als bron: [...]
Zulke plekken bestaan niet, en omdat ze niet bestaan wordt de ruimte een vraag,
is de ruimte niet langer vanzelfsprekend, niet langer belichaamd, niet langer eigen.
De
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ruimte is een twijfel: iets wat ik aan een stuk door moet afbakenen en aanwijzen; iets
wat nooit van mij is, wat voor mij nooit een gegevenheid is, wat ik moet veroveren.’
In Het leven een gebruiksaanwijzing draait eveneens een deel van de verhaallijnen
om het vastleggen of juist uitwissen van herinneringen. Deze meervoudige roman
(‘romans’ is de Franse ondertitel) is een poging tot uitputtende beschrijving van een
klein stukje wereld: een appartementengebouw in Parijs. Het boek is een zorgvuldig,
volgens verschillende complexe principes opgebouwde fictieconstructie, waar de
verteller met paardensprongen doorheen gaat om alle appartementen en hun bewoners
beurtelings te beschrijven. Later zal Perec iets dergelijks nog eens proberen te doen
in zijn Tentative d'épuisement d'un lieu parisien (‘Uitputtende beschrijving van een
plek in Parijs’). Ditmaal gaat hij echter uit van de werkelijkheid: hij installeert zich
in een café op de Place St Sulpice en beschrijft wat hij ziet. Op dezelfde manier liep
hij in 1970 door de Rue Vilin waar hij zijn vroegste jeugd doorbracht en tekent op
wat op korte termijn zal worden afgebroken en verdwijnen (zie ook ‘Rue Vilin’ in
Raster 60). Bij deze twee laatste projecten wordt hij vergezeld door een fotograaf,
Pierre Getzler, die op aanwijzing van Perec foto's maakt, als een soort extra vangnet.
In het hier volgende gesprek spreken Pierre Getzler en Jean-Charles Depaule, dichter
en stedelijk antropoloog, over de blik die Perec op de stad werpt, waarin het vluchtige
en het onopgemerkte een nieuw bestaan krijgen.
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Georges Perec, de taal, de stad
Een gesprek tussen Pierre Getzler en Jean-Charles Depaule1
vertaling: Kim Andringa2
PG - Ik heb dit meegebracht, een reproductie van een schilderij dat ik rond 1970-1972
gemaakt heb en dat Georges Perec jarenlang onder ogen heeft gehad. Het is een
compositie van dingen die ik gezien heb en van afbeeldingen uit het tijdschrift van
het Parijse atelier voor urbanisme, Paris-Projet. Het was de tijd waarin de markthallen
wegverhuisd werden uit het centrum van Parijs (ik heb er ook een aquarel aan
gewijd)... Op het schilderij zien we het station van Montparnasse in zijn geheel, de
aanleg van de regionale snelmetro (RER) - in de tunnel is te lezen ‘mergel en grind,
zand uit Beauchamp’. Dat vind je allemaal terug in Ruimten rondom. De toren op
de voorgrond is een collage van foto's van kantoorwerkzaamheden...
JCD - een dwarsdoorsnede van een gebouw, natuurlijk... Vreemd genoeg, als hij het
in Ruimten rondom heeft over zijn plan voor een roman, Het leven een
gebruiksaanwijzing, noemt hij een tekening van Saul Steinberg, maar verwijst hij
niet naar de bewoonde dwarsdoorsnedes uit de 19e eeuw, die afbeeldingen van Parijse
gebouwen waar je op de begane grond de conciërges ziet, daarboven de
burgergezinnen, meer of minder welgesteld al naar gelang de verdieping, en helemaal
bovenin, op de zolderkamers, de studenten en de arbeidstertjes; of de verschillende
activiteiten die er zich af konden spelen: van het café op straatniveau tot de studio
van de fotograaf onder de hanenbalken, en daartussen het notariskantoor en het
naaiatelier. Misschien heeft hij zich daar pas later mee beziggehouden. Een zo'n
dwarsdoorsnede staat op het omslag van een pocketuitgave van zijn roman.
PG - Ik herinner me een tentoonstelling van poppenhuizen die ik in Londen zag, in
het Victoria & Albert Museum, helemaal aan het begin van de jaren zestig, ik had
de catalogus voor hem meegenomen.
JCD - Het verbaasde me, toen ik Ruimten rondom herlas, dat hij niet expliciet naar
de bewoonde dwarsdoorsnedes verwijst. Ik heb hem namelijk een levendige
belangstelling aan de dag zien leggen voor dat soort voorstellingen. Aan het eind
van de

1

In het Frans verschenen in Europe no993-994 (2012) en (ingekort) in Engelse vertaling in

2

AA Files no45-46 (2001).
Met dank aan Rokus Hofstede voor de citaten uit het door hem vertaalde Ruimten rondom
(Arbeiderspers, 2008).
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Rue Vilin 1970, Coiffure pour dames
Foto: Pierre Getzler

Georges Perec, Rue Vilin 1970
Foto: Pierre Getzler
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jaren zeventig heb ik als tussenpersoon gefungeerd voor een uitnodiging om aan de
Architectuurschool van Versailles, waar ik lesgaf, zitting te nemen in de jury van
een afstudeerscriptie die daarop geïnspireerd was. De kandidaat, Bertrand Beaussillon,
tekende strips en had een liedje van popzanger Renaud, Dans mon HLM, geïllustreerd
met een bewoonde dwarsdoorsnede. Hij had ook een gravure uit het 19e eeuwse blad
Le Magasin pittoresque, die een gebouw in Hausmanniaanse stijl voorstelde,
geactualiseerd, rond het thema ‘werkend Parijs’. Perec zei meteen ja, hij vond het
alleen jammer dat hij geen vergrootglas had gekregen om de uiterst minutieus
uitgevoerde details in de tekeningen te kunnen bekijken.
PG - In interviews heeft Perec het soms over Le Diable boîteux.
JCD - In Ruimten rondom bedenkt hij een Parijs' flatgebouw waarvan de voorgevel
is verwijderd - een soort equivalent van het opgetilde dak in Le Diable boîteux of
van de go-scène in de Genji monogatari emaki...
PG - De duivel die ingrijpt... Ik heb ook deze foto van een van mijn schilderijen
meegebracht, het heet Bref abrégé de l'art des jardins - Oost-Indische inkt met wat
toetsen in olieverf. Het is een soort kruispunt tussen verschillende soorten beelden:
van een illustratie uit een verhandeling van Humphrey Repton, eind 18e, begin 19e
eeuw (‘Naar gelang ons gezichtspunt komt een vlakte ons voor als een heuvel, een
heuvel als een vlakte’) tot de plattegrond van het park van Badminton, waarvan de
paden overgaan in de rails van het Gare de l'Est in Parijs. Door andere kunstgrepen,
een beetje zoals op de Japanse beeldrollen, de emaki, komen we terecht in de tuin
van Ryoan-ji, die op zijn beurt verandert in een krottenwijk in Nanterre. Ik was op
zoek naar zoiets als ‘de enige metafoor’ (titel van een boek van Miklós Szentkuthy).
Dat schilderij hing bij Perec aan de muur.
Rond 1969 had hij me zien worstelen met een schilderij dat het verkeersknooppunt
van Bagnolet voorstelde, op de boulevard périphérique ten oosten van Parijs, een
knooppunt dat behalve ruimtelijk en geografisch ook tijdelijk werd: ik had er gravures
in verwerkt van het dorpje Bagnolet in de 18e eeuw en Japanse landschappen - Perec
en ik vonden de film van Adolfas Mekas, Hallelujah the Hills (1963) erg goed, met
het landschap waar een gedicht in het Japans overheen geschreven wordt, zonder
ondertiteling. In dat schilderij liepen ruïne en concrete utopie dooreen: de toren van
Babel en tegelijk een scène à la Eisenstein, of liever gezegd à la Dziga Vertov.
JCD - Misschien is dit een goed moment om uit te leggen dat jij, Pierre Getzler,
schilder, degene bent aan wie Ruimten rondom is opgedragen, en je bent ook de
auteur van een tekst over dat boek: ‘D'un embarras d'espaces’. Perec en jij hebben
ook aan
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een gezamenlijk project gewerkt, dat echter niet gerealiseerd is, rond het Canal de
l'Ourq, ten noordoosten van Parijs...
PG - Het Canal de l'Ourq vanaf de Rotonde van Ledoux bij La Villette, tot voorbij
Meaux..., de molens van Pantin... We hadden dat project gemodelleerd naar de
Drieënvijftig halteplaatsen van de Tōkaidō van Hiroshige.
JCD - En je bent één van de vrienden waar Perec op zinspeelt als hij vertelt over zijn
onvoltooid gebleven project voor de beschrijving van twaalf locaties in Parijs:
‘Meermalen heb ik me op de plaatsen die ik beschreef laten vergezellen door een
bevriende fotograaf of fotografe, die daar dan vrijelijk of op mijn aanwijzingen foto's
nam’. Hij legt uit hoe hij die foto's dan zonder ze te bekijken (op één na) in de
enveloppes stopte waar hij de opeenvolgende door hem geschreven beschrijvingen
in gedaan had, eventueel samen met ‘uiteenlopende documenten die in aanmerking
kwamen om later als bewijsmateriaal dienst te doen, bijvoorbeeld metrokaartjes of
bonnetjes, bioscoopkaartjes of folders enzovoort.’ Ik zou even stil willen staan bij
de werkwijze die hij zichzelf oplegt en die hij ook suggereert aan de fotografen die
hem vergezellen. Met betrekking tot het beeldkader. De blik en de beschrijving.
PG - Wat belangrijk is, is je houding. Als je al lopend aantekeningen maakt, schrijf
je niet op dezelfde manier als wanneer je zit, de dingen volgen elkaar niet op dezelfde
wijze op. Als je loopt kun je haltes inlassen, stilstaan, voor een gevel, voor een
etalage, en dan heb je de kadrering van die etalage, of van een deurlijst, met het
huisnummer. Als je op een caféterras zit, zie je de dingen vanuit een lager standpunt
(behalve in een stad die op verschillende niveaus is gebouwd). De Rue Vilin wordt
door Perec ‘al lopend’ beschreven, vanaf de Boulevard de Belleville en het
metrostation Couronnes omhoogklimmend naar de Rue du Transvaal, met onderweg
verschillende haltes, maar niet aan één enkele kant van de straat, dat ben ik nagegaan,
hij volgt kennelijk eerst de even kant en dan de oneven, of omgekeerd, maar soms
kijkt hij opzij. Hij heeft de intentie een uitputtende en methodische beschrijving te
geven, alsof hij een lineaire verhaallijn wil creëren, in chronologische volgorde, die
constant wordt tegengesproken door ‘zijstappen’, de ‘schuine blik’ waar hij voor
pleit, en door de variabele scherptediepte. Alles wordt van ooghoogte gezien - hij
was waarschijnlijk iets minder dan 1m70 lang. Op geen enkel moment gaat hij erbij
zitten. Maar als hij begint te schrijven... Woorden, zelfstandige naamwoorden om
precies te zijn, zien we altijd van voren of en profil. Om ze in een ander perspectief
te plaatsen, moeten we bijvoeglijke naamwoorden toevoegen, bijwoorden, voorzetsels,
en vooral: er is een montage nodig.
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JCD - Misschien moeten we zeggen waar die keuze voor de Rue Vilin vandaan komt.
PG - Zijn familie van moederskant woonde daar, hij had er op de buurtschool gezeten.
Zijn moeder had een kapsalon in de Rue Vilin. Op een dag heb ik hem verteld dat
de straat werd afgebroken. Hij stelde me voor met hem mee te gaan om er foto's te
maken, en hij vroeg me om alleen de gevels te fotograferen, en niet hem. Nu heb ik
hem niet gehoorzaamd, ik heb ook foto's van hem gemaakt, terwijl hij aantekeningen
maakte, die in verscheidene films zijn gebruikt, met name in de documentaire die
Robert Bober na zijn dood gemaakt heeft, En remontant la rue Vilin. Hij had me
gevraagd om foto's van de gevels te maken, maar ik heb dat niet zo gedaan als
Christine Lipinska die later de dichtgemetselde gevels voor hem gefotografeerd heeft.
Ik ben er nooit recht voor gaan staan, maar, hoe zal ik het zeggen, op een manier die
een indruk geeft van de levendigheid en van de stad...
JCD - Vanuit het gezichtspunt van iemand in beweging...
PG - Laten we zeggen: het gezichtspunt van Cartier-Bresson...
JCD - De diagonaal...
PG - Zijn ‘schuine blik’ is in tegenspraak met het feit dat hij aan Christine Lipinska
vraagt om recht van voren te fotograferen. Ik moet aan de schilder Klasen denken:
het resultaat is een schilderij als een trompe l'oeil. Ik wilde juist laten zien dat we
van het ene huisnummer naar het andere gingen, dat er een contrast bestond, en op
de foto's die ik gemaakt heb bewegen de mensen ook, kinderen springen touwtje,
kleine meisjes kletsen met elkaar, er loopt een oude vrouw door de straat, een andere
ziet het allemaal aan. Die van Christine Lipinska zijn later gemaakt, in mijn ogen is
de ruimte die wordt afgebeeld daar al dood, alsof er een neutronenbom op de stad is
gevallen - een neutronenbom of een plaats delict, je zou er alleen in een duikerpak
toegang toe krijgen. En toch kwamen er zelfs in die tijd nog mensen. Ik, ik liet een
volksbuurt zien, vervallen, in slechte staat, maar nog geen dode ruimte.
JCD - En als Perec zijn observaties vanuit een stilstaande positie noteert op het
kruispunt van Mabillon of in de Rue de la Gaîté?
PG - In het Café de la Mairie, op de Place Saint Sulpice, zat hij achter een pilaar,
niet ver van de bar. Hij maakte aantekeningen voor zijn Tentative d'épuisement d'un
lieu parisien. Dit keer had hij goedgevonden dat ik hem fotografeerde. In feite had
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Pierre Getzler, Permis de construire, olieverf op doek (1971, 1972)
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hij me daar neergeplant om foto's te maken van voorbijgangers, motoren..., ik had
geen idee wat hij van me verwachtte, en als hij me aanwijzingen gaf volgde ik die
niet precies op.
JCD - Waarom niet?
PG - Denk aan het boek van Meyer Shapiro, Words, Scripts and Pictures, en stel je
Perec voor als de ‘opdrachtgever’ waar Shapiro het over heeft. Zijn ‘beeldprogramma’
kan niet anders dan voor interpretatie vatbaar zijn. En dus heb ik het geïnterpreteerd,
vanuit wat in die tijd mijn visie op ruimte was: beweging en verplaatsingen laten
zien, maar niet zoals hij dat in zijn notities doet, en met in mijn achterhoofd de
referent, die in zijn beschrijvingen niet altijd expliciet is. Hij noteert bijvoorbeeld
hoe ‘de 63’ voorbijkomt (dat wil zeggen, je wordt het als lezer geacht te weten, dat
er een bus langskomt van lijn 63, die van Porte de la Muette via de Pont de l'Alma
naar het Gare de Lyon rijdt en vice versa)... Als hij schrijft ‘er rijdt een auto langs’,
zegt hij niet langs wat. Hij kan bijvoorbeeld niet beschrijven hoe een bestelbus voor
een winkeltje aan de overkant van de straat langsrijdt en zeggen dat de bus het
winkeltje aan het oog onttrekt, en dat vervolgens een of ander woord erachter zichtbaar
wordt... Voor mij ontstaat de beleving van ruimte uit de waarneming van een silhouet
dat iets anders verbergt, dat de driehoeksmeting wijzigt, dat de ruimte op een andere
manier structureert. In de tekst van Perec komt dat niet voor, in dat stadium van zijn
aantekeningen. Praktisch gezien was het voor mij niet mogelijk om zijn aanwijzingen
te respecteren. Ik moest mijn eigen voorkeur volgen, en die was eerder - het grote
woord moet eruit - ‘episch’ (een wisselende samenstelling van Brecht, Eisenstein,
Vertov, met een snufje Lukács, uit de tijd van de groep van Ligne générale)!
Ik geloof dat hij niet goed wist wat hij wilde. Hij had zijn eigen idee, dat zuiver
literair was, tekstueel. Voor hem is het beeld in de eerste plaats een bron van woorden,
van woordspelingen. Zoals hij ook geen socioloog is, geen historicus en geen
kunstcriticus. En anders dan sommige van zijn bewierokers, heeft hij ook nooit het
tegendeel beweerd. Daar hoedde hij zich voor.
JCD - Kort geleden heb ik Ruimten rondom herlezen, voor het eerst van voren naar
achteren. Het toeval wil dat ik me enerzijds interesseer voor literatuur en anderzijds
steden bestudeer uit een antropologisch perspectief, meestal op microscopische
schaal. Zijn blik is vernieuwend. En hij zegt nooit iets doms. Niet alle thema's worden
even ver uitgewerkt, zijn hoofdstuk over deuren bijvoorbeeld maakt op mij een wat
beperkte indruk, het alternatieve aspect ontbreekt, maar waar het over de stad gaat
stelt hij zo veel reële vragen. Ik moet denken aan de bekende definitie van de buurt,
die geweldig is vanuit het perspectief van de bewoner dat hij als het zijne opeist: ‘het
deel
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van de stad waar je je makkelijk lopend verplaatst, of, om hetzelfde in de vorm van
een dooddoener te zeggen, het deel van de stad waar je niet naartoe hoeft te gaan,
omdat je er immers al bent.’
Ik denk ook aan de radicale wijze waarop hij de obligate relatie tussen woorden
en de bewoonde ruimte op de proef stelt, door te proberen zich een absoluut lege
ruimte voor te stellen, een onbenoemde ruimte, door aan een kamer te denken die
totaal nutteloos zou zijn. Hij borduurt voort op dit ‘wazige idee’ en schrijft: ‘Hoe ik
ook mijn best deed, het lukte me niet die gedachte, dat beeld, tot het eind toe vast te
houden. Het leek wel of de taal zelf tekortschoot bij het beschrijven van dat niets,
die leegte.’ Hij raakt hier aan een (antropologische) onmogelijkheid die onlosmakelijk
verbonden is met het wonen: ruimte, in haar relatie tot het symbolische, tot de taal,
kan onmogelijk leeg zijn.
Maar, en daarin weerklinkt wat jij zegt, zijn redenering is volkomen persoonlijk,
deel van een schrijversoeuvre, natuurlijk, maar produceert tegelijkertijd ook een
objectivering, die echter absoluut niet dezelfde is als die van de sociale
wetenschappen.
PG - Als het die van de sociale wetenschappen was, zou het misschien een
‘publieksversie’ zijn, met een paar platitudes hier en daar.
JCD - Heel weinig maar... Wat het literaire, tekstuele aspect betreft waar je het over
hebt, ik heb ontdekt dat zijn referenties in Ruimten rondom afkomstig zijn uit zulke
uiteenlopende werken als de Baedekergidsen - hij citeert daaruit een passage, ‘Uiterst
korte tussenstop: haast u’, dat klinkt als Perec nietwaar? - en Bouvard en Pécuchet
van Flaubert (en ook Borges, en Magritte). Van de literatuur van de efficiëntie
(Baedeker) tot die van...
PG - Van de vrijgezellenmachine... Van de Baedeker tot Bouvard en Pécuchet: van
de spaarzaamheid tot de exponentiële stroom!
JCD - Eigenlijk heb ik de neiging jonge onderzoekers af te raden om Perec te
gebruiken. De verleiding is groot om te pas en te onpas uit Ruimten rondom te citeren,
zoals in ik weet niet hoeveel scripties van architectuurstudenten gebeurt...
PG - Daarom heb ik ook geschreven: ‘architecten hebben hem gelezen’. Zou je ook
‘sociologen’ kunnen zeggen?
JCD - Veel minder. En onderzoekers hebben zich ook gebogen over Het leven een
gebruiksaanwijzing. Dat is een gevaarlijke onderneming: Perec is niet Zola (wiens
belang ik volstrekt niet wil minimaliseren), hij laat de taal niet op dezelfde manier
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‘werken’, vooral niet waar het gaat om de relaties tussen die taal en de structuur van
de bewoonde ruimte...
PG - Dat is waar (lacht).
JCD - Maar ik heb mijn studenten meerdere keren een opdracht gegeven die
geïnspireerd was op de tekst over de Rue de la Gaîté, in Parijs (‘Guettées’), en dat
leverde stimulerende resultaten op. Nadat ze de methode, ‘je best doen, de tijd
nemen...’, zorgvuldig had gelezen, zoals Perec die uiteenzet, die zich op het obsessieve
af afvraagt hoe je het banale, het onopmerkelijke kunt opsporen, had een studente
laten zien hoe hij, als hij eenmaal heeft verklaard te streven naar neutraliteit,
objectiviteit en volledigheid, toch een eigen blik werpt: het is niet alleen dat hij, zoals
jij eerder zei, op één bepaalde hoogte kadreert...
PG - En volgens mij denkt hij daarbij niet alleen aan de Japanse prenten, maar ook
aan de fotografische kadrering zoals die vanaf het eind van de 19e eeuw gebruikt is,
dat wil zeggen, ontkaderd, gedecentreerd. Hij kent het werk van Atget en Walker
Evans, Cartier-Bresson zeker, Doisneau ongetwijfeld ook... Hij kent vooral de
filmtechnieken, de kadrering à la Dziga Vertov, à la Eisenstein, à la Dovjenko die
zelfs van bovenaf filmt. Ik denk ook aan Bushby Berkeley, die zulke mooie balletten
in Amerikaanse musicals heeft gefilmd. En aan de Hitchcock van Rear window (in
Het leven een gebruiksaanwijzing). Cinematografische kadrering en montage... Hij
was een gepassioneerd filmliefhebber.
JCD - Hij kadreert niet alleen op één bepaalde hoogte, hij ziet ook enkel een bepaald
soort dingen.
PG - Inderdaad. Geen geuren trouwens, noch parfums, noch urine, en ook geen
geluiden, geen geschreeuw, er moet door een taxichauffeur tegen hem gezegd worden
‘voor de oorlog was er meer lawaai’, we bevinden ons in een stomme film, en die is
dan eerder zwart-wit (of met alleen wat primaire kleuren). Hij leest letters, cijfers,
en hij telt (bussen, duiven). Hij herinnert zich ook informatie die zich ‘buiten beeld’
bevindt, die hij niet kan lezen op de gebouwen: de naam van de architecten van de
Saint-Sulpicekerk bijvoorbeeld.
De voorwerpen die hij beschrijft zijn generiek (het werk van de schrijver doet de
dingen boven zichzelf uitstijgen door uit te wissen wat er ‘infra-ordinair’ aan is niets is verwaarloosbaar), hun bijzondere eigenschappen worden apart geregistreerd,
die komen zich eventueel bij de rest voegen in een fictietekst als Het leven een
gebruiksaanwijzing, afhankelijk van een formele combinatoriek. De beschrijving is
algemeen,
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ze is in afwachting van: voorwerpen zijn kapstokken waar citaten en herinneringen
aan worden opgehangen - het werkt net tegengesteld aan de geheugenkunst zoals
Frances Yates die bestudeerd heeft. De lezer kan zichzelf erin zien zoals in een
horoscoop, zoals in de / Tjing.
JCD - Ben jij, als lezer en ‘mede-kijker’, van mening dat hij een visie op de stad
opbouwt?
PG - Ik zou willen waarschuwen voor iets wat in mijn ogen een misverstand is: Paul
Virilio vergelijkt hem met Guy Debord en de dérive van de situationisten. De manier
waarop Perec werkt, met zijn notitieboek in de hand, is niet van dezelfde orde.
Maar wat ik me afvraag: waarom iets vastleggen en het later terug willen zien?
Voor de Rue Vilin is dat nog vrij gemakkelijk te begrijpen. Die stond op het punt te
verdwijnen. En de Rue de la Gaîté werd daarmee bedreigd. Maar de Place
Saint-Sulpice niet. Het plan is dus niet hetzelfde voor de verschillende locaties. Voor
de Rue de la Gaîté en de Rue Vilin bestaat er volgens mij een sterk verband met de
gravures van Parijs door Charles Meryon, waarin hij een stad vastlegt die door
Haussmann is afgebroken. Oog voor elk detail...
Zijn visie op de stad? Volgens mij verwijst die naar het idee van een netwerk.
Zojuist had ik het over de enige metafoor. Metaforen die in elkaar overvloeien, een
soort constante metafoor. Metaforen worden letterlijk genomen, bij Perec. Zoals de
dichter Jean Tardieu zegt in Accents, de ruimte, dat zijn ‘woningen’, ‘belendende
voorwerpen die tot in het oneindige in elkaar besloten liggen’. Bij Georges Perec
zijn het woningen, maar weet je niet waar de deuren zijn, of de muren. Veel erger
nog dan een vliesgevel. En tegelijkertijd zit je in een woordenboek. Je zit in een
cocon, in een baarmoeder, en in de wachtkamer van het Gare Saint-Lazare. Ieder
woord uit het woordenboek, iedere geografische locatie is een spil. Het alledaagse
is oud, ouderwets, modern, we weten het niet. Het idee is om mechaniekjes te bouwen
waarmee iets gesimuleerd kan worden, geen lotsbestemming maar een ontwikkeling
in de geschiedenis. Combinatorische structuren waarin als door een klein
horlogemakertje een joker wordt ingevoegd, voor het onvoorspelbare element.
Vreemd, nietwaar, om nu zo over de geschiedenis te praten?
JCD - Het gaat hoe dan ook over tijd, over het geheugen.
PG - Over de Rue Vilin zegt hij inderdaad dat we op termijn, dankzij wat hij tussen
1969 en 1980 opgetekend zal hebben, ‘de veroudering van de plekken, de veroudering
van mijn schrijven en de veroudering van mijn herinneringen’ zullen kunnen zien...
Ik geloof dat hij in het moiré-effect van het raster iets van een herinnering of een
motief boven hoopt te zien komen. Maar in de Rue Vilin gaat hij anders dan in
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Het leven een gebruiksaanwijzing de appartementen niet binnen, natuurlijk, zelfs
niet die gebouwen waarvan de gangen vrij toegankelijk zijn. Dat zijn levens die niet
beschreven zullen worden (hij zal het plan voor Lieux opgeven voor Het leven een
gebruiksaanwijzing).

Georges Perec, Café de la Mairie, Place St-Sulpice 1974
Foto: Pierre Getzler

En de machine die hij bouwt loopt uiteindelijk vanzelf. Een literair genre.
JCD - Maar hij blijft bezorgd over hoe moeilijk het is de stad te bezien, in haar
complexiteit, haar angstaanjagende, tragische kant (dat zijn zijn woorden). Voor
hem, die in de conclusie van Ruimten rondom zegt: ‘de ruimte is een twijfel’, is de
stad een mysterieus object. Als het daarover gaat, is hij heel omzichtig, zijn woorden
zijn gissingen. ‘Niet al te gauw proberen een definitie van de stad te geven: het is
stukken groter dan je denkt’...
PG - Hij droomde van een stedelijke (familie)kroniek, maar daar had hij een veel
ingewikkelder combinatoriek voor moeten hebben dan hij voor zijn romans beheerste.
Het is al complex genoeg op de schaal van een burgerlijk appartementengebouw in
de rue Simon-Crubellier - geen sociale huurflat of voorsteedse nieuwbouwwijk - op
de schaal van Het leven een gebruiksaanwijzing.
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JCD - Hij maakt inventarissen op van wat hij vindt in een stad, in dit geval Parijs,
of liever gezegd van wat hem ervan bijblijft. ‘Je zou ofwel helemaal moeten afzien
van het voornemen om van de stad te spreken, om over de stad te spreken, ofwel
jezelf moeten verplichten er zo gewoon mogelijk over te spreken, als over iets
evidents, iets vertrouwds’ (altijd weer datzelfde verlangen). ‘Ik hou van mijn stad,
maar ik zou niet precies kunnen zeggen waar ik nu zoveel van hou. Ik denk niet dat
het de geur is. Aan de monumenten ben ik zo gewend geraakt dat ik geen zin meer
heb ze te bekijken.’ (dat vind ik een heel mooie Benjaminiaanse opmerking). En ook
nog: ‘Ik hou van bepaalde soorten licht, een paar bruggen, caféterrassen. Ik hou er
erg veel van om op een plek te komen die ik lang niet heb gezien.’
PG - Hij hield er ook van om boeken te herlezen...
‘Er heel natuurlijkweg over praten...’ Hij heeft die droom van direct proza, zonder
beperkingen, straight prose. Maar met elke stap openen zich mogelijke kruispunten,
passages. Die zitten al in de taal besloten. Waar zijn aandachtige, altijd kritische en
instabiele blik zich ook op richt, of dat nu op de ruimte is of op woorden, die plaats
wordt van hem, en het ‘infra-ordinaire’ verandert in iets gewoons of buitengewoons,
naargelang de mate en de aard van zijn aandacht. Zoals jij al opmerkte, slaagt hij er
niet in een vertrek te bedenken ‘dat nergens toe dient, waar niets gebeurt’. Zo zijn
er ook in de stad geen ‘lege’ ruimtes, braakliggende terreinen en bouwplaatsen in
afwachting van bewerking of bebouwing worden ingenomen door onkruid, insecten,
vogels, ratten vossen, konijnen enzovoort. Vuilnisbelten en stortplaatsen zijn
mogelijke locaties voor werk, recycling, toevluchtsoorden of plaatsen van avontuur,
en zelfs als ze verlaten zijn blijven het percelen die in het kadaster staan, geen ‘no
man's lands’. Ze kunnen het voorwerp zijn van verordeningen, van decreten tot
algemeen nut, van openbare verkoop enzovoort. Met de bijbehorende notariële akten.
En dat alles ondanks de ‘niet-plaatsen’, of de ‘buiten-plaatsen’, formules die hier en
daar te vinden zijn (bijvoorbeeld aan het begin van Ellis Island). Voor mij zijn dat
kant-en-klare woorden, clichés.
JCD - De antropoloog Marc Augé heeft sindsdien helaas sterk bijgedragen aan de
legitimering van het begrip niet-plaats (non-lieu) (ik heb de indruk dat het daarbij
alleen gaat om de plaatsen die Augé niet interesseren, die hij ‘waardeloos’ vindt.
Perec gebruikt bovendien ook het begrip onbewoonbaar, dat veel interessanter is).
PG - Die woorden drukken alleen uitsluiting, sociale segregatie, uit. In werkelijkheid
zijn zulke overtreffende plaatsen, zoals Ellis Island, waar door politieagenten,
ambtenaren van de burgerlijke stand, douanebeambten, artsen werd besloten over
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toelating op het grondgebied van de Verenigde Staten of afwijzing, toch niet niets?
En trouwens, de tekst van Perec die daarop volgt ontkent dat ook. Ellis Island is
tegenwoordig een museum, een ‘geheugenplaats’ - die zijn er in allerlei soorten...
Clandestiene gevangenissen, martelkamers, massagraven zijn slechts ‘niet-plaatsen’
zo lang ze verborgen worden gehouden.
Wat de leegte betreft, ik kom daar nog even op terug, over welke leegte hebben
we het, leegte van wat, de hongerige maag, de pijn van het gemis, van rouw? En als
je bij Perec een weerklank wilt vinden in de vorm van een poëtische metafoor, en
niet meer dan dat, van de interpretaties van de Kabbala, in het bijzonder die van Isaac
Louria, dan gaat het ruw gezegd (ikzelf heb er maar weinig van gelezen, en van Perec
weet ik het niet) niet om leegte, maar meer om een inkrimpen, een in zichzelf
terugtrekken van het Licht dat alles omvat, en dat bij dat terugtrekken een lege ruimte
achterlaat, oneindig klein in verhouding tot de Kosmos, voor de werelden die komen
gaan, als een soort pomp eigenlijk, maar dan spiritueel. ‘De leegte die zich vormt’,
dat zou eerder een wellicht voorlopige (morele, affectieve) leegwording zijn.
Voor Nieuwjaar stuurde Perec zijn vrienden boekjes met korte tekstjes, raadsels
of woordspelingen. Een ervan had als titel, als een soort werkprogramma: Bewerkte
gemeenplaatsen. In juli 1970 schrijft hij: ‘Als geboorteplaats heb ik de openbare
ruimte, de gemeenplaatsen gekozen’ (‘Vilin Souvenirs’, II).
De stad, de taal, dat was een en hetzelfde.
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Han van der Vegt
Belofte
we hoorden dat we waren uitverkoren haar te zien
maar dat we haar niet binnen mochten gaan
we staken de vlakte over
we zochten langs de bergwand steun voor onze voet
aan rotsen en dode wortels trokken we ons op
terwijl haar stem over de hellingen naar ons omlaag vloeide
de informatie maakt geen onderscheid
de informatie biedt geen uitweg
zingend maakt zij zich werkelijkheid
de informatie schrijft de regels maar hoeft zich daar niet aan te houden
de informatie scheidt betekenis af
de informatie overstijgt het begrip
machines zijn dragers van informatie
de informatie is rentegevend
de informatie guichelt in de beddingen
op de bergkam lagen we uit te hijgen terwijl de wind ons zweet bevroor
en de stem over ons heen woei
de informatie is te koop
de informatie is voorradig
de informatie herdefinieert zich
de informatie gaat waarheen zij wil
de informatie is haar eigen bestaansgrond
de informatie is in evenwicht
mensen zijn dragers van informatie
de informatie gist in de holtes
de informatie morzelt boven het emplacement
de informatie laat zich niet bezitten
de informatie kent zichzelf niet
vraag niet wat de informatie voor u kan doen, vraag wat u voor de informatie kunt doen
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we sleepten ons naar de rand
waar we haar konden zien liggen in de diepte
in terrassen uitgespreid over de heuvels
rochelend in de begoocheling van haar incentives
terwijl de stem naar ons omhoogstuwde
de informatie past zich niet aan, zij breidt zich uit
de informatie wringt betekenis langs een pijnlijk pad naar buiten
de informatie is genadeloos
de informatie is vochtinbrengend
de informatie laat zich niet inperken
de informatie heeft geen doel nodig
zingend maakt zij zich uw werkelijkheid
de informatie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor haar betekenis
de informatie omarmt haar tegendelen
de informatie is rusteloos op jacht naar grotere dragers
de wereld is een drager van informatie
de informatie heeft bloed aan haar handen
voor de informatie zijn geen dieren geschonden
de informatie monkelt boven de datakribben
de informatie deelt zich niet mee aan haar dragers
er bestaat niets buiten de informatie
daar lag ze in de kluwen van haar bedrading
die van alle kanten zijn fonkelingen aan haar bijdroeg
we zagen haar verstrengelde torens
haar gelobde plateaus
en ze rookte uit haar pull-factoren
geen stad maar een wereld in zichzelf
en de stem wolkte om ons heen
de informatie verzamelt zich
zingend omkapselt zij de werkelijkheid
de informatie verkavelt haar terrein
de informatie schuimt langs de kieren
de informatie is geen excuus
de informatie biedt geen oplossingen.
de informatie is dichterbij dan u denkt
de informatie leidt tot andere informatie
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de informatie horzelt in de kuip
de informatie is vruchtafdrijvend
de informatie pinkelt door de haarvaten
zeg niet, de informatie kan leiden tot een oplossing, zeg, de informatie is de oplossing
en we zagen op de bergen om ons heen
de schare van mensen die als wij waren uitgelopen om het wonder te bekijken
en terwijl de stem onze zinnen bedwelmde
begrepen we dat de toekomst zegenrijk en niet voor ons was
de dag komt dat de informatie geen mensen meer nodig heeft
dat ze geen machines meer nodig heeft
dat ze de schillen van haar betekenis aflegt
de dag komt dat de informatie zich verheft
ze laat de materie achter zich
ze scheurt zich los van haar dragers
de dag komt dat de informatie een vuurstorm door uw lichaam raast
op die dag zult u geen spijt hebben
we legden het hoofd op de stenen
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Iannis Goerlandt
Brainy branie
Bij Arno Schmidts
Geleerdenrepubliek
Arno Schmidts werk leerde ik kennen zoals eigenlijk iedereen dat zou moeten doen.
Brooddronken jong, met open hemd fietsend langs een zinderende Oostzeekust, hier
en daar halt houdend op het bordes van een vervallen huis in een leeggelopen streek,
paperback in de aanslag. De confrontatie aangaan met die viriele betweters van
protagonisten, allen afspiegelingen van een alwetende auteursgeest, in de overtuiging
in hen een gelijke te hebben gevonden voor je eigen volheid. Hybris voor je twintigste,
die zij iedereen vergeven. Maar Schmidt is een schrijver die aan je blijft kleven. De
kwinkslagen, het intertekstuele spel met een hoogstpersoonlijke canon, de souplesse
van de taal, het speelt allemaal een rol in de cultstatus die Schmidt in Duitsland geniet
en in de fascinatie waardoor ik nu al bijna 15 jaar bevangen ben. Des te
onbegrijpelijker is het dat deze auteur van formaat in de Lage Landen nooit echt voet
aan de grond heeft gekregen. Zeker een knetterende klassieker als Die
Gelehrtenrepublik. Ein Kurzroman aus den Roßbreiten (1957) verdient ook te onzent
een ruimer publiek.
Een representatief fragment lichten uit De geleerdenrepubliek is echter een heikele
zaak. Het relaas van de protagonist van deze satirische toekomstroman, de
Amerikaanse reporter Charles Henry Winer, beslaat namelijk meerdere gebeurtenissen
en uiterst heterogene omgevingen. Zo krijgt hij de toestemming om de ‘International
Republic for Artists and Scientists’ uit de titel te bezoeken, een Verniaans ‘bestuurbaar
eiland’ geconcipieerd om belangrijke artefacten en ook levende zwaargewichten uit
de wereld van kunst en literatuur voor een eventuele volgende atoomoorlog te
vrijwaren. Officieel wordt het reusachtige schip met aan boord een keur aan dichters
en denkers het grote publiek als ‘Drijvende Parnassus’ en ‘Helicon in de Sargassozee’
voorgespiegeld, maar niets blijkt minder waar, want ook dit île à hélice blijkt
overgeleverd aan de spanning tussen de traditionele machtsblokken, die de oude
Koude en nieuwe Hete Oorlog hebben overleefd. Daarbij is het verzet van de
Russische bakboordzijde tegen het eeuwige geklep van de twee stuurboordkappelletjes
slechts het topje van de ijsberg: Winer wordt getuige van een wel heel macabere
diplomatieke braindrain, dr. Moreau (Wells) en dr. Lerne (Renard) loeren altijd om
de hoek.
Maar er is meer! Voordat hij het eiland bezoekt, mag Winer ook de
‘hominidensector’ in, een zone waarin de atoomoorlog op Amerikaanse bodem tot
eigenaardige fauna en flora heeft geleid. In feite wil de legerstaf hem daar middels
foute
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raadgevingen laten omkomen, om de publicatie van zijn relaas bij voorbaat te
verhinderen, maar slinkse waarschuwingen van een barmhartige majoor (een
naamgenoot van de door Schmidt bewonderde politicus en historicus George Bancroft)
weten hem voor dit lot te behoeden. In de sector ontmoeten we menselijke mutaties,
onder meer centauren en de gevreesde ‘never-nevers’. Daarbij ontspint zich ook een
romance tussen Winer en Thalja, een jonge centaurin - nergens werd bestialiteit
sensueler beschreven dan hier. Maar de idylle is bedrieglijk: op de achtergrond zoemt
de stekend bruine erfenis van de eugenetica mee. Uit deze synopsis moge blijken
waarom elke selectie tekort schiet. De ‘paardenbreedten’ uit de ondertitel verwijzen
naar zowel de maritieme ligging van IRAS als de hominidensector, en beide ‘helften’
van de roman horen even onlosmakelijk bij elkaar als geest en (onder)lichaam.
En dan is er nog de kwestie van de vertaling. Winers wedervaren mocht, zo leert
ons het fictieve colofon, krachtens een wet over ‘bedenkelijke geschriften’ uiteindelijk
alleen maar verschijnen middels ‘vertaling in een dode taal, voor zover verenigbaar
met de staatsraison alsook eventuele literaire belangen’. Die dode taal is het Duits.
Ook op het oude continent heeft de Derde Wereldoorlog fatale gevolgen gehad, en
Duitsland, andermaal een van de aanstichters, ligt van de kaart geveegd in de Europese
atoomzone. Vanzelfsprekend is dit een politieke boodschap in de beste dystopische
traditie, maar Schmidts constructie met de Duitse vertaler Chr. M. Stadion, conrector
emeritus, is tevens een programmatische middelvinger tegen de preutsheid van de
naoorlogse West-Duitse literatuur, die in het geval van Meerlandschap met
Pocahontas (1953, vertaald door Jan H. Mysjkin in 2002) tot een proces wegens
godslastering en pornografie had geleid. In een woord vooraf merkt Stadion namelijk
met het oog op ‘de zacht uitgedrukt, uiterst vrijpostige en overbodig breedvoerig
beschreven “sexual intercourse” van de auteur’ op dat het Duits ‘desbetreffend
gelukkig geen uitdrukkingen meer [heeft] kunnen ontwikkelen die terzelfdertijd
gangbaar en astrant genoeg zijn om [dergelijke] praktijken... met al zijn consequenties
weer te geven. - Voetnoten zullen in voorkomend geval dergelijke hiaten trachten te
dichten.’ Ten overvloede geeft een tabellarische vergelijking uitsluitsel over de
mijlenver uit elkaar liggende ‘erotic drive’ van auteur en vertaler, respectievelijk 8,1
en een haast Contadoreske 0,04. Uit het fragment blijkt tot welke misverstanden
dergelijke dorre filologenpruderie leidt.
Utopisch is De geleerdenrepubliek daarom niet in de eerste plaats als politieke
satire, maar als sjeuïge, meertalige vrijplaats tegen een anemische, geatrofieerde
vorm van literatuur. Niet de manende Clio, maar een gemaande Thalia voert er de
plak. Ventre à terre, met haar smakkende Frans.
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Arno Schmidt
Thalja
Vertaling: Iannis Goerlandt
en staarden elkaar aan! Mijn mond viel open; mijn linkerduim was slimmer dan ik
en drukte op het knopje, mijn rechterhand richtte de speerpunt.....
:‘Oh=no’ zei ze slaperig (zo langzaam had ik haast nog nooit iemand horen praten!).
En kauwde verder haar grasaren. -: Mensenlief, waarom ligt hier een naakt meisje?
En dan nog op een (gevelde?) ree?!
Ze trok een verse halm uit het grofgreinen tasje naast haar; inspecteerde die kritisch;
nam ten proeve een beet. Zei dan (nog altijd in slow motion; sommige medeklinkers
kwamen opvallend stroef; ook was haar stem bijzonder krachtig; eigenaardig): ‘Jij
bent geen opzichter.’1 besloot ze. Nog een paar beten. Stond op: -!:
En de gevelde ree samen met haar!!!: ik moest mijn hand tegen mijn voorhoofd
drukken (en mijn vingers gaapten wijd, totaal perplex; to say nothing of my mouth):
dus dit.: Was een centaurin?? - Dus dit was een centaurin!: en ik mocht meermaals om haar heen lopen, terwijl
ze me doodgemoedereerd opnam. -:
Prachtige vlasblonde maantop, boven het voorhoofd in een kekke kuif, à volonté
naar voren of naar achteren te dragen: de manen verder tussen de zachte glooiing
van haar nek, tussen de schouderbladen naar beneden; handhoog langs de ruggengraat;
tot ze ten slotte overgingen in de zwart-gekwaste staart.
Van achteren ongeveer zoals een Grantgazelle: overal een korte, strakke vacht;
rug en buitenkant van de dijen een vossig lichtbruin; koffer en binnenkant van de 4
slanke benen wit.
En van voren, daaraan vast, een naakt meisje; met armen! - Ik stond nu voor haar,
en ze hield haar ranke hoge hoofd schuin, en lachte me toe:? / Haar neus: met een
brede rug stevig aan het voorhoofd bevestigd. Een lange rode mond. Hals. Ivoren
schouders, volmaakt glad. Bakvisborstjes. Smal heupwerk. Lange meisjesbenen (wel
met hoeven: als was er onderaan een moderne harde damesschoen aan vastgegroeid).
Terug naar het gezicht (halt: grote, spitse, bruinzijden oren had ze ook nog;
beweeglijk, tegen de wind draaibaar). (Ongeveer 5,5 lang2: precies goed). / Ze

1
2

‘Ranger’ in het origineel; in wat volgt zult u de redenen begrijpen die mij de term ‘opzichter’
deden kiezen.
Dit stemt overeen met 1,65 meter in de oude Duitse lengtemaat.
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glimlachte geduldig; schalks. Likte ook één keer met haar tong langs haar lippen:
die was aanzienlijk groter dan de mijne; vandaar wellicht de wat zware stembuiging!).
‘Hoe heet jij?’ schoot me te binnen.: ‘Thalja’3 zei haar gezicht. En, volhardend:
‘Jij bent geen opzichter.’ / Nee; was ik niet. Stond echter nog altijd als betoverd.
(Wat ik zonder twijfel ook was!: Eén keer sloeg haar staart tegen haar zij).
Betoverd: ‘Ben jij mooi!’ - En ik meende het oprecht. (De aanblik van haar
peervormige borsten bezorgde me ook een erectie die je in mijn losse broek makkelijk
kon zien; ze bloosde kinderlijk blij.) / Meteen oefenden we onze namen! Zodra ze
zich koket afwendde -: ‘Thalja!’ - en gelijk maakte ze keert op haar achterhand,
sprong met een verrukkelijke courbette naar me toe; zo dicht dat haar tepels haast
de mijne raakten. (Daarna moest ik me op mijn beurt bokkig wegdraaien; waarop zij
onmiddellijk ‘Char=ley’ uitbracht - en toen ik terugkwam, stond ze al verwachtingsvol
klaar, de staartkwast maagdelijk timide in haar linkerhand.)
‘Kom je een eindje mee?’. (En ik vroeg het willens en wetens, me terdege bewust
van het hoe en waarom: in haar gezelschap zou ik - tenminste tegenover alle centauren
- aanzienlijk veiliger zijn! Bovendien verwachtte ik dat ons gesprek onschatbare
informatie zou opleveren over de gevaren hier in de hominidensector.)
Meteen knikte ze ijverig en lang: ‘Oh; graag.’ Ze wilde al door haar voorbenen
gaan en haar vlasblonde kuif graswaarts dippen - maar ik was haar galant voor en
gaf de spullen aan: een speer als de mijne. Een leren bandelier, overdwars
omgehangen, van de ene schouder naar de andere heup (daaraan vast een veldfles
en het voerzakje). Dan nog een zonnehoed met een brede, slappe rand (die zette ze
à la morbleu, op zijn ouderwets Florentijns, naar achteren -: ‘Chic!’). Naast elkaar: onze 6 voeten ruisten in het vlakke, rulle zand. Heel zachtjes. De
mezza voce van ons gekout. Boven ons stil het loofwerk. (Als je je speer omhoogstak,
kon je d'r makkelijk bij.) / We staken een brede open plek over met bosjes
kruidjes-roer-mij-niet: toen we, opnieuw onder een paar spillebenen bomen, omkeken,
herkenden we aan het eindeloze kielwater van nog steeds ingeklapte geveerde blaadjes
moeiteloos ons pad. (Waarop we elkaar aanstraalden. - Ik legde ook eens als bij
toeval mijn hand op de plaats waar meisje gazelle werd - je kon je vingers heerlijk
diep in de wat harde rechtopstaande manenkam woelen:! - en ze liet me betijen.).
Hoe voer je een gesprek met een jonge centaurin? - Springen en zwemmen, zeker?
/: ‘Hoe oud ben je?’. - ‘O’, zei ze, ‘ik ben vandaag jarig: al 24 gow=chrómms.’ ‘“Gow=chrómms”’?; ze moest eerst omschrijven wat dat zijn: wat 's nachts krom
schijnt; steeds anders rond. (Vast en zeker de maan dus!). / En verdere uitleg: met

3

Op zijn Amerikaans uit te spreken; in het Duits ongeveer te transcriberen als ‘Ssáldja’ met
een halfscherp gelispelde ‘Ss’ aan het begin. - Zij later analoog: ‘Tsjaa=Lie’.
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20 maanden krijgen ze hun uitrusting (ze tikte op het voerzakje), inclusief wapens.
Met 40 moeten ze moeder worden. / Drinkwater?: alle rivieren mondden uit in
zoutmoerassen; een paar heetwaterbronnen kenden ze ook.
De cactusvelden?!: Meteen trok er een frons over haar voorhoofd, en woedend
blekte haar sterke gebit: ‘In sommige zitten toch never=nevers!’ / Mijn fantasie ging
al met me op de loop: huizenhoge bidsprinkhanen, geleedpotig, groen pantser? - Ze
zag aan mijn handen dat ik werkelijk geen idee had; en verschafte me uitleg over
wat die schoft van een kolonel mij had toegedacht:
Never=nevers!: De mutatiesprong door de overmatige radioactieve bestraling had,
heel algemeen gesproken, vooral tot hexapodie geleid.4 Of preciezer: er waren
combinaties opgetreden, verschillende zelfs, van mensvormen ener- en insecten en
hoefdieren anderzijds. Van dat hele efemere zootje waren alleen de centauren vrij
stabiel gebleken, net als die never=nevers. (En dan had je ook nog een derde soort,
waarvan ik me echter, afgaande op haar warrige beschrijving, geen goed beeld kon
vormen; blijkbaar wel relatief ongevaarlijk. Als ik het goed begreep eveneens met
een menselijk gelaat?).
De never=nevers dus: dat waren reuzenspinnen! Het weke, giftig-grijze lijf
ongeveer een halve yard in doorsnede. Vooraan een mensenkop (met allerlei nieuwe
knobbelorganen: puntogen bijvoorbeeld, terwijl de oren waren weggevallen); met
een zuigsnuit. Aan twee voorpoten gifklauwen; en zo'n dubbele dosis was zo sterk
dat twee ervan al volstonden om zelfs de sterkste centaur te verdoven. Vier waren
fataal!
Daarom ook de ‘spinnenspeer’ met een dwarsstuk; en ze demonstreerde hem:
daarmee werd het ongedierte gespiest; in het zand geramd; en dan definitief
doodgeknuppeld. / Ze verlieten echter nooit vrijwillig de vochtige schaduw van hun
cactusstruwelen. Waar ze hun netten spannen, van bijna niet stuk te scheuren, kabeldik
rag. Zo vingen ze onvoorzichtige jonge centies (of oudere, zieke ook, of door
plantengif verdoofde). - En ook die ‘derde soort’; die, zoals ik stilaan begon te
begrijpen, in 2 verschillende vormen voorkwam. / In elk geval was dat voldoende
grond voor doodsvijandschap. (En ook ik huiverde enigszins toen ik me voorstelde:
hoe ik me van geen kwaad bewust de koele schaduw had opgezocht. Misschien zelfs
een uiltje zou hebben geknapt aan de voet van een van de harige pijlers -: wat een
smeerlap, die commandant!! / En de hele militaire politie evenzeer: wilden dus niet
dat er iets zou uitlekken, en hadden me in werkelijkheid de permit alleen maar
verstrekt in de perfide veronderstelling dat ik toch niet zou terugkeren!)
(Wat betekende dat ik, ook in de toekomst, ui=terst voorzichtig moest zijn! Een
publicatieverbod ware nog het minste. Gesteld dat ik het er levend van afbracht. (En
om

4

Zesvoetigheid.
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dat te bereiken eerst hier mijn Thalja zien te lijmen; en wel tot het gaatje!)).
‘Thalja?!’: Ze stak haar onderkaak naar voren en produceerde een diep, genietend
‘Mmmm?’. Ik ging voor haar staan. Nam haar bij beide gladde schouders; (die zij
maar een ienemiene stukje achteruit trok; net zo veel dat haar borst daardoor verder
naar voren bolde: slim gezien!). Ze trok de uiteinden van haar geprononceerde
wenkbrauwen schuin omhoog. Begon sterker te ademen. Haar witte flank, hoef tot
schouder, kwam schuin naderbij. Haar staart zwiepte opgewonden rechtslinksrechts:
Linksrechtslinks. / (En toen de eerste geslaagde kus!).
Ze betastte met onhandig razende vingers mijn ruwe vesthuid:? - die speelde ik
dus uit. Waagde ook in elke greep een borst te nemen: (enorm stevig; als witleren
peren. Het hele voorste derde een rozeruwe tepel zonder hof). / Ze hield het niet
langer uit. Reutelde bekoorlijk; gooide haar pezige armen over mijn schouders; drukte
haar borst tegen de mijne. Ogendicht. Stak een reuzenportie tong in mijn mond
(smaakte goed en warm; naar graszaden; spelt & kafnaald viel me in, graanmond,
combine...? -:! -:
want onder de grond weerklonk een fijn hoog geblaf?! - Maar ze loste onze touch
niet; alleen haar oren spitsten zich even waakzaam (tot ook mij daagde dat het gewoon
prairiehonden konden wezen. En ik weer krachtiger toegreep).). Op een dichter begroeid stuk toelopen (en ondanks alles kreeg ik grote en talrijke
scrupules!). / Maar de schaduw van de hoedrand, gelobd en citroengeel, hing zo vlot
over haar wang. En ze hield me zo vlijtig bij de hand. En bekende:
‘Shilbit - mijn vriendin - is ook eens 14 dagen met een opzichter geweest. En heeft
me alles verteld: waaaaauw!’ Ze snoof en wierp verrukt haar bovenlichaam naar
achteren: ‘Kun jij dat ook? Bij ons mag dat, zodra je 20 bent: alles bedoel ik!’
In de bosjes dus (en zij ernaartoe gewend; haar eerste keer; snorkend van geluk.)
/ Ik deed dan ook mijn uiterste best (en toch een verdomd vreemde situatie: ik moest
steeds weer mijn ogen sluiten! Tenzij ze allergevaarlijkst haar gezicht naar achteren
boog; het volstond niet, maar we kusten tenminste de lucht voor onze gezichten. En
zo kon je je een meisje inbeelden.) / Tot ik zoetjesaan kruislam werd. Van haar
smakkende Frans.5
Nahijgend van het liefdeslabeur; haar flanken klopten nog; lagen we naast elkaar.
/ Haar voorbenen onder zich. Al haar warmigheden. Haar blonde staart komeette af
en toe nog boven ons: beiden. Haar hoge hoofd begon te knikken; te mompelen: ‘Dat
smaakte goed van achteren!’ (vurig knikken: knikten haar borstjes mee; eentje nam
ik steeds te grazen; met m'n lippen; tot ze slaperig lachte. En eindelijk het

5

Onbegrijpelijk. - Zoals uit het voorgaande - en ook infra - onmiskenbaar blijkt, is de taal van
de in die regio voorkomende centaurensoorten een soort van, licht gecorrumpeerd,
Amerikaans. Gezien de voor de auteur typische haast - vermoedelijk een beroepsziekte, zoals
men zo vaak ziet bij reizende ambachtsgezellen - moet men dergelijke onnauwkeurigheden
wellicht voor lief nemen.
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gele bosje gras op haar hoofd tegen het mijne vlijde. (En lui gekus. En grasadem.)).
(Hoeveel ‘maanden’ had ik er eigenlijk al op zitten? Voor het geval ze ernaar zou
vragen.: 30 keer 12 (‘gaat niet op; eentje onthouden’). Daarbij de rest van de 29,5
omloopdagen; en dan nog 4 of 5 ... komt op afgerond ..... nou: 375. Dus laat ik 100
zeggen. (Of 80?). - Als ze ernaar vraagt?) - . - .
Meteen ook wat geslapen! (Maar nog altijd middag: eerst had ik gedacht, dat ik
‘alles’ gedroomd had. Tot ik haar meermaals goed bekeek; ze was al wakker).
Liet, in gedachten verzonken, haar hoofd zakken; trok hem naar zich toe, en
knabbelde aan de tip. Omstrengelde hem met haar lange, gespierde tong (zo ruw dat
ie wel behaard leek!); trok hem lang, en slikte hem naar binnen6: en dat heet dan
siësta!.....
Weer op weg, over ditjes & datjes: allemaal hadden ze een nikkelen tangetje in
hun tas, om de stekels van vetplanten af te knippen en vervolgens op het diksappig
vlees te kunnen zuigen. (Terwijl ik het roestvrije gereedschapje bekeek, dartelde ze
opzij; vijgde daar discreet; veegde zich ook zorgvuldig schoon (met veel bladeren).
En kwam in telgang weer aan mijn zij gedrenteld.) / Op mijn vraag?: Ja. Dat konden
ze naar believen afwisselen. Wat ze ook deden, vooral bij langere tochten, om de
spiergroepen gelijkmatig te belasten: nu eens telgang, dan weer gewoon.
‘Bloedjeheet dit!’ Maar ze haalde slechts bedrukt haar schouders op: ‘Als je tegen
morgen naar World's End wil ...’. (Ze noemen de grote muur dus het ‘einde van de
wereld’. Volstrekt logisch eigenlijk: niemand weet wat er aan de andere kant is! Of toch wel? Onwaarschijnlijk.)
Toen kwamen we op een uitgestrekte zandvlakte. Alleen om de 2, 3 mijl zo'n
vervloekt cactuseiland: honderd passen diameter, hoog als een huis en strak van de
stekels. (Nog afgezien van de doornroosjes die er misschien in woonden!) - (Ze
steigerde ook regelmatig: zo werd ze drie handbreed langer dan ik! - En keek uit
.....:? .....
En begon opeens te trillen; haar neusgaten opengesperd, maar niet uit angst; haar
onderkaak naar voren.....: ‘Opschieten!’ commandeerde ze (met een ineens donker
dreunende contr'alto, als uit een ton). Deed ook 50 verende sprongen op iets af, zodat
ik achterop bleef (en knielde daar als de weerga in het zand?):
Een dood centaurenkalfje!!: ze voelde met haastige handen; hief de slappe beentjes
- en wees me dan de rood gezwollen steken: ‘Never=nevers!’ hinnikte ze. Nam het
nog eens vast:? ‘Misschien nog net in leven?’. Dacht na met een kwaad malende
onderkaak; en sprong op als een stalen veer:

6

Als ik het bij het rechte eind heb, bedoelt de auteur een halm buffelgras, Buchloe dactyloides
Engelm.
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Een circuspirouette op de achterbenen, de horizon rond: daar was de zon, aha. Daar
die steen; daar die ene boom?: ‘Hier wachten!’ schreeuwde ze: ‘Geen zorgen, loopt
wel los! - En over 10 minuten steek je je hoed op de punt van je speer en hou je hem
zo hoog je kunt: ik haal de rest!’. Boog haar bovenlichaam naar voren, de armen
gekruist over de borst, zodat elke hand een andere schouder hield - en snelde weg,
ventre à terre, dat het zand me om de neus stoof!
:Tering wat een tempo!!: daar raasde ze al tussen 2 bosschages; schoot met alle
vier de benen de lucht in, maakte een sprong en vloog als een vogel over een groter
obstakel; stormde over de verste glooi in het terrein -: en was verdwenen.
Uit: De geleerdenrepubliek. Korte roman uit de paardenbreedten (1957)
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Yasmijn Jarram
Everything is real
Het imaginaire eiland van Charles Avery
The Island is alleen toegankelijk via de haven van hoofdstad Onomatopoeia. Vroeger
diende de stad als vertrekpunt voor pioniers en kolonisten. In de loop der tijd groeide
de plaats uit tot een bruisende metropool, om uiteindelijk te verworden tot een
mistroostig toonbeeld van vergane glorie inclusief hangjongeren, immigranten en
massale toeristenattracties als The Plane of The Gods.
Sinds 2004 heeft de Schotse kunstenaar Charles Avery (1973) zich toegelegd op het
epische project The Island: de gedetailleerde vormgeving van een imaginair eiland
in tekeningen, sculpturen en teksten. Het eiland kent een geschiedenis, een topografie,
taal en cultuur; het heeft pleinen, monumenten, musea en restaurants; er wonen
mensen, dieren en allerlei schepsels daar tussenin. Avery baseerde zijn schepping
op het Schotse eiland Mull, waar hij opgroeide en jarenlang woonde, gefascineerd
door de bossen rondom Lochdon: ‘I had to walk past a forest every day on my way
home, and the noises that came out of there were terrifying. To me it sounded like a
lion killing a gazelle.’ Ook op The Island is een groot bos te vinden, The Eternal
Forest, vanwaar terugkeer naar verluidt onmogelijk is. In dat bos zou de Noumenon
leven, een wild beest dat niet met de zintuigen is waar te nemen, maar waarop
eilandbewoners onvermoeibaar blijven jagen.
We leren Avery's wereld fragmentarisch kennen via zijn doorgaans grote tekeningen
van het dagelijkse eilandleven. De eilanders vissen naar paling op zee, slenteren over
de markt of zitten in de pub. Avery's tekenstijl varieert van hyperrealistisch tot
achteloos schetsmatig, en doet in combinatie met het spaarzame kleurgebruik denken
aan zwierige modeschetsen of de nostalgische illustraties uit The New Yorker. Er
ontstaat een samenhang tussen de vele tekeningen door de herhaling van bepaalde
gebruiksvoorwerpen, kledingstukken, affiches en leuzen. Ook de gezichten van de
inwoners lijken beperkt tot enkele varianten. Sommige beeldelementen worden
bovendien driedimensionaal uitgevoerd: glibberige palingen van glas in emmers
water, driepotige cafétafels, weckpotten met ingemaakte eieren, stippenbehang zelfs de hybride wezens die het eiland mede bevolken, zoals de ‘rideables’ en
‘Alephs’, worden levensgroot samen met de tekeningen tentoongesteld.
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Al deze ‘Beings’ hebben een specifieke functie op The Island en personifiëren
filosofische principes en ideeën. Zo representeert elke jager een ‘circumspect loner,
an eternally hopeful and eternally hopeless individual’ die behoort tot de ‘close order
of individuals who uphold the existence of an elusive beast called the Noumenon,
even if they believe it cannot be caught.’ De Noumenon verwijst op zijn beurt naar
het gelijknamige Kantiaanse concept van het onkenbare, dat alleen bestaat bij de
gratie van geloof en verbeelding. De eilandbevolking wordt grofweg verdeeld in
twee uitersten: ‘Postitivists’ die de jagers beschouwen als helden en ‘Rationalists’
die de jagers bespotten. Andere terugkerende personages zijn onder meer de
verleidelijke maar onvermurwbare vrouwfiguur Miss Miss en de oude jager Only
McFew. Hij is degene die ons rondleidt over het eiland, schommelend tussen de
rollen van bezoeker, ontdekkingsreiziger, getuige, protagonist, verteller en auteur.
Bovenstaande categorisaties zijn af te leiden uit de twee boeken die Avery schreef
over The Island. Hierin wijdt hij uit over de geschiedenis en ontwikkeling van het
eiland en over de organismen en gebruiken aldaar. De boeken lezen als persoonlijke
memoires van het personage Only McFew. In The Islanders - an introduction (2005)
is te lezen hoe McFew het eiland aanvankelijk bezoekt met een koloniale mentaliteit:
‘I first came to the Island at the end of the great kelp rush, although I was not aware
of that at the time. On the contrary, I had sought out this strange land with a view to
being its discoverer.’ Eenmaal aangekomen wordt hij verliefd op Miss Miss, die hem
laat kennismaken met de schoonheid van het gebied. Hij blijft, om de Noumenon te
vinden en Miss Miss' hart te winnen - wat allebei niet zal slagen. In dit boek worden
ook de geconserveerde ‘Henderson's eggs’ toegelicht, die in veel van Avery's werken
te zien zijn. Het blijkt een gevaarlijke lokale delicatesse waarvan niemand meer dan
drie stuks kan eten zonder reddeloos verslaafd te raken.
Avery's tweede boek, Onomatopoeia: The Port (2010), gaat als een déja vu van start
met exact dezelfde zin als het eerste boek. In dit vervolg wordt langzaam duidelijk
dat onze eilandgids Only McFew misschien niet de meest betrouwbare verteller is.
Zijn subjectieve bespiegelingen en streams of consciousness worden steeds
onsamenhangender. Net als in zijn tekeningen hanteert Avery hier een non-lineair
narratief; hij biedt slechts flarden van een verhaal in willekeurige volgordes. De
steeds wazigere McFew begint zijn gedachten op te schrijven, in de hoop er grip op
te krijgen. Hij vraagt zich tenslotte af: ‘(...) if beyond the shops and bars and lights
of Onomatopy, beyond the Plane of the Gods, where the defunct machines and litter
are strewn, underneath the mountains and the flowers and the dust and the bones of
the hunters, there is an island at all?’
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Deze staat van verwarring en vertwijfeling schemert ook door in de recente werken
van Avery, die eveneens gericht zijn op het leven in de hoofdstad Onomatopoeia.
Avery's nieuwste tekeningen, sculpturen en objecten waren onlangs te zien in
Amsterdam onder de veelbetekenende titel What's so great about Happiness? De
hoofdstedelijke inwoners ogen in eerste instantie vrij doorsnee, met moderne kleding
en mobiele telefoons. Hun archetypische gezichten staan echter nog even grimmig.
Uitgebluste jongeren staan te roken in een steeg met een pot eieren en fles drank
naast zich. Een Afrikaans ogende eilander probeert verse palingen te slijten op de
markt. In deze werken lopen het reële en het fantastische door elkaar: in de haven
scharrelen merkwaardige hondachtigen tussen de schepen en bonkige dokwerkers
door. Een roodharig meisje draagt een canvastas met de tekst ‘Everything is real’,
een tekst die vaker terugkomt op kleding en affiches, net als ‘It means, it means.’
Ondanks Avery's internationale succes is niet iedereen volledig overtuigd van zijn
werk. Sommige critici zien weinig originaliteit in zijn ambitieuze project. Het creëren
van een geheimzinnige wereld vol bizarre personages - dat is volgens hen bij uitstek
het terrein van gelauwerde fantasy schrijvers als J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis en J.K.
Rowling. Daar valt natuurlijk tegenin te brengen dat Charles Avery zich niet beweegt
in de literatuur, maar in de hedendaagse beeldende kunst. Ook op dat gebied is Avery's
insteek echter niet geheel uniek. Zo is er de Britse Paul Noble (1963) die zijn eigen
Nobson Town creëerde. Net als Avery vertaalt Noble elementen uit zijn gigantische
tekeningen, waaronder ook vreemde diercreaturen, in driedimensionale versies.
Menselijke inwoners ontbreken daarentegen. Wel wijzen verschillende details op
hun bestaan, zoals metrostations en een openbaar toilet. Nobles werk is fantasierijk,
maar beduidend zakelijker van aard dan dat van Avery. Waar Avery ons onderdompelt
in alledaagse taferelen, ogen Nobles tekeningen koel en architectonisch.
Een vergelijkbaar voorbeeld is de onafhankelijke republiek Bellona, opgericht door
het IJslands-Spaanse kunstenaarsduo Atladottir d'Ors. Zij laten hun bedachte eiland
demonstratief leiden door vrouwen, aangezien de Bellonische mannen maanden
achtereen uit varen zijn. Bellona heeft onder andere een exact bevolkingsaantal, een
eigen vlag, munteenheid en regering, een taal met diverse afgeleide dialecten, een
volkslied en feestdagen. Atladottir d'Ors gaat daarmee wellicht specifieker, maar
tegelijkertijd minder autonoom te werk dan Avery: Bellona is uiteindelijk vooral een
stilistisch project. Een andere kunstenaar die zijn werk baseert op eigen verzinsels
is de Schot Andrew Gilbert (1980). In zijn uitbundige ‘historische’ tekeningen en
installaties introduceert hij fictieve leiders en goeroes, zoals de Holy Brocoli en
Shaka Napoleon, en politieke bewegingen als de Zuid-Afrikaanse Shaka Spear Party
en de Ku Klux Afriklan. Bovendien vervult Gilbert regelmatig zelf diverse rollen in
niet-bestaande
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veldslagen en veroveringen. Zijn imaginaire personages missen echter een
overkoepelende context als die van Avery's eiland, en blijven daardoor meer op
afstand.
Ondanks de verschillen in werkwijze en effect, vertoont het werk van deze kunstenaars
inderdaad bepaalde conceptuele overeenkomsten met dat van Charles Avery. De
veronderstelde gelijkenis met beroemde fantasy schrijvers loopt echter al snel spaak.
In boeken als The Lord of the Rings of The Chronicles of Narnia worden weliswaar
vergelijkbare geheime werelden vol eigenaardige bewoners ontvouwd, maar de critici
lijken een cruciaal verschil over het hoofd te zien: deze werelden zijn af. De auteurs
hebben alles ingevuld, bepalen wat wij zien en hoe we dat interpreteren. Avery's
werk wekt daarentegen enkel de suggestie van volledigheid, door de bijna
encyclopedische vertelwijze. Tegelijkertijd laat Avery ons als onwetende
eilandtoeristen achter met allerlei vragen. De enige vorm van houvast die hij ons
biedt is de jager Only McFew, die vervolgens zelf het spoor bijster raakt en zich
uiteindelijk afvraagt of het eiland eigenlijk wel bestaat.
Hoe beter je kijkt, hoe meer je ontwaart, hoe minder je begrijpt. Zoals Avery in zijn
kindertijd gefascineerd bleef door het mysterieuze bos op Mull, wordt onze
verbeelding steeds opnieuw gevoed door wat we nét niet weten. ‘Het denkbeeldige
is dat wat bijna echt wordt,’ schreef de surrealist André Breton al in 1923. Avery
doet er ondertussen alles aan om het onderscheid tussen de fysieke en de imaginaire
werkelijkheid te vertroebelen. Hij verzekert ons geruststellend en verontrustend
tegelijk: ‘Everything is real.’
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Dmitri Danilov
Brjansk
Vertaling: Arie van der Ent
Brjansk, 9 mei 2014, 17:30
De lege plek waar eerst het spoorwegstation van Brjansk-Stad was. Het station is
allang verdwenen, de rails zijn weg, over het tracé van de oude spoorweg loopt een
onverharde weg.
Bomen, gras, lucht.
Twee jongens lopen voorbij, een van hen met een colbert over zijn blote lijf.
Een jongen en een meisje lopen voorbij. Het meisje zegt: dit is een geweldig
apparaat, het beste wat ik ooit heb gehad. De jongen zegt: wow.
Ditmaal wordt het geen zitten, maar staan kijken. Omdat zitten niet gaat.
Als het hoofd zo'n negentig graden naar links draait, is de pontonbrug over de
Desna te zien, het begin van de Gorkistraat en een paard dat in de wei loopt te grazen.
Een groep mensen heeft een picknick georganiseerd. Af en toe brult de groep
mensen iets. Nu brult de groep mensen bijvoorbeeld hoera.
Een vrouwspersoon met een rugzak loopt voorbij.
Een zwarte auto komt heel langzaam aanrijden en stopt.
Een man en een vrouw lopen langs en blijven staan. De man bezigt een grote
hoeveelheid krachttermen.
Een straaljager vliegt door de lucht.
De picknickers beginnen opnieuw hoera te brullen.
Het paard graast.
In de verte rijdt een auto voorbij.
Een man met een rugzak loopt voorbij.
De man en de vrouw krijgen gezelschap van een andere man en vrouw met flessen
en tassen in hun handen en ze lopen gezamenlijk het bos in.
Het paard begint te hinniken.
Twee meisjes lopen voorbij.
Twee jongens lopen voorbij. Een van hen zegt: rustig maar. De ander bezigt een
krachtterm.
Deze plek hoort leeg te zijn, terwijl er nu te veel mensen en geluiden zijn, en dat
gaat een beetje tegenstaan.
De waarneming wordt tijdelijk gestaakt.
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Brjansk, 9 mei 2014
Het spoorwegstation Ordzjonikidzegrad, een laaggelegen perron, een bankje.
Op het bankje links zit een vent met een onguur uiterlijk.
Op het bankje rechts zit een jongen de inhoud van zijn smartphone te bestuderen.
De stoptrein naar Brjansk-Orlovski is net vertrokken. Er is verder niemand op het
perron.
Boven, vanaf de voetgangersbrug over het spoor, klinkt een stem: kom hier, dan
koop ik een kaartje voor je en dan kun je weg.
De vent met het ongure uiterlijk staat op van het bankje, gooit er een krachtterm
tegenaan en loopt weg.
Een jongen en een meisje lopen langs in de richting van het toilet op het perron.
De jongen zegt: wat een trut.
Als het hoofd zo'n negentig graden naar rechts draait, is een fraai groen met wit
stationsgebouw te zien met een fraaie toren.
De jongen en het meisje komen het toilet uit en slenteren langzaam naar het
stationsgebouw.
Een sirene loeit, van de politie, of van de brandweer, of van een ziekenauto.
Als het hoofd niet draait en recht vooruit kijkt, kan het een lange goederentrein
zien staan. Op twee open wagons staan trekkers van de Automobielfabriek Brjansk.
Een fraaie blauwgrijze duif komt aanwandelen. En blijft staan.
Als het hoofd zo'n zeventig graden naar links wordt gedraaid, is de brug over het
spoor te zien, waar een eindeloos lint van auto's overheen kruipt.
De fraaie duif vliegt weg.
Ergens van de kant van de Bezjitskimarkt klinkt het geluid van een feestconcert.
Een man een vrouw met tassen in hun hand komen aanlopen en gaan op de bank
zitten, waar aan het begin van de waarneming de vent met het ongure uiterlijk zat.
Ze gaan een ijsje zitten eten uit in een wafelbekertje.
Naast de jongen die de inhoud van zijn smartphone zit te bestuderen, gaat een
vrouw zitten, die slecht te zien is, omdat de jongen ervoor zit.
De man en de vrouw met het ijs dragen een lintje.
Twee meisjes begeven zich naar het toilet.
De jongen met de smartphone staat op van het bankje en slentert over het perron.
De man en de vrouw met het ijsje hebben het op. De vrouw zegt in haar telefoon:
neem wat te eten en blijf thuis.
Van de kant van de Bezjitskimarkt klinkt geluid: wij brengen deze zomer samen
in een oranje luchtballon door.
Er bevinden zich inmiddels veertien mensen van verschillend geslacht en leeftijd
op het perron. Ze wachten op de komst van de stoptrein naar Zjoekovka.
Rondom hen gebeurt niets.
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Op de vrouw die op het bankje zit waar eerder de jongen met de smartphone zat,
komt een andere jongen toegelopen die iets over Zjoekovka vraagt. De vrouw legt
de jongen omstandig uit hoe je van Zjoekovka tot een bepaald bevolkingscentrum
moet komen. Je neemt een taxi, voor een vijfje ben je er.
Naast hen komen de jongen en het meisje zitten die aan het begin van de
waarneming een bezoek aan het toilet brachten. De jongen zegt: ik ga
zonnebloempitten kopen. Het meisje zegt: schat, dat hoeft niet, je weet toch dat ik
geen zonnebloempitten mag. De jongen zegt: jij krijgt ook niks. Het meisje zegt:
schattebout, dan zit je me te pesten, je weet hoe dol ik ben op zonnebloempitten, toe
nou, schat, plaag je poesje niet zo.
Er zijn inmiddels zo'n vijftig mensen op het perron.
Het meisje zegt: je hebt vandaag maar één keer gegeten. De jongen zegt: twee
keer. Het meisje zegt: waarom maar twee keer? De jongen zegt: ik werd wakker, ik
at wat, toen sliep ik weer wat, werd wakker en heb nog wat gegeten.
De stoptrein komt eraan, slokt alle aanwezigen van het perron op, op één man na,
en neemt hen mee in de richting van Zjoekovka.
Er is niemand meer op het perron. Er gebeurt niets.
Van boven, vanaf de voetgangersbrug, klinkt een mannenstem: mooie boel, tien
roebel verkloot, en hoeveel zei jij dat het was, een tientje verkloot, terwijl jij toch
zei dat, een heel tientje naar de kloten.
En dan is het weer stil
De Ondergaande Zon zet het volkomen verlaten perron in een fraai licht.
Er komt een mager, onooglijk musje aanhippen. En het hipt weer weg.
Boven, vanaf de voetgangersburg, klinkt een vrouwenstem: ik ga naar huis, ik
zweer het.
Tegen het decor van de zonsondergang steken de silhouetten van twee
politieagenten met wapenstok af.
De waarneming zal worden voltooid met de komst van de stoptrein naar
Brjansk-Orlovski.
Ergens klinkt een vrouwenstem: iedereen begon je bij te schenken, je viel en was
buiten westen.
Een vrouw en een jongen met tassen en plastic tassen in hun handen komen
aanlopen en gaan op het bankje zitten waar eerder de jongen met de smartphone had
gezeten. De jongen haalt een voetbal uit een plastic zak en laat die op het asfalt
stuiteren.
Op het andere bankje, waar aan het begin van de waarneming die vent met dat
ongure uiterlijk zat, gaat een vent met een buitengewoon haveloos voorkomen en
gouden tanden zitten. Hij zwaait naar iemand op de voetgangersbrug en schreeuwt:
Leonid Ivanovitsj, ik ben er al.
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Twee meisjes begeven zich naar het toilet.
De haveloze vent krijgt gezelschap van Leonid Ivanovitsj, aan alles te oordelen
eveneens behoorlijk haveloos. Eerstgenoemde haveloze vent loopt naar het toilet.
En is snel weer terug.
De stoptrein naar Brjansk-Orlovski komt eraan en de waarneming wordt tijdelijk
gestaakt.

Brjansk, 10 mei 2014, 14:50
De Oktoberstraat, een lege plek met een muur van betonplaten. Tot 1982 stond hier
huis nummer 47, waar eind jaren twintig, begin jaren dertig de schrijver L. Dobytsjin
woonde.
Het regent.
Een vrouw loopt voorbij.
Een zilverkleurige auto rijdt voorbij.
Als het hoofd zo'n tachtig graden naar rechts draait, is huis nummer 49 zichtbaar.
Er hangt een plaquette tegen met daarop: hier woonde en werkte de schrijver V.
Sokolov.
Een doorzichtige vloeistof loopt uit de regenpijp het trottoir op.
Aan een boom hangt een briefje met daarop sjouwers 302-902 diverse
werkzaamheden.
Op een huis staat fotobehang.
Op een huis staat LDPR.
Een mannetje loopt voorbij.
Twee meisjes lopen voorbij.
Een vrouw in een rood jack loopt voorbij.
Op een huis staat college van juridische experts.
Ergens in de verte begint een auto te ronken.
Twee vrouwen met paraplu lopen recht op elkaar af. De ene vrouw heeft een gele
paraplu, de andere een van onbestemde kleur.
Een vrouw met een zwarte paraplu loopt voorbij.
Er is niemand in de Oktoberstraat.
Er gebeurt niets.
Er komt een auto aan, er stapt een man uit en die loopt ergens heen.
Een jongen en een meisje lopen voorbij.
In de Oktoberstraat heersen stilte, leegte en afwezigheid.
Leonid Dobytsjin woonde hier.
Hij vertrok van hier naar zijn onbeduidende statistische werk
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en hij arriveerde hier van zijn onbeduidende statistische werk
het leven viel Leonid Dobytsjin zwaar
op huis nummer 47 aan de Oktoberstraat
in de stad Brjansk.
Drie jaar geleden
was die muur van betonplaten er niet
maar een van metaal
van golfplaat
krom en armoedig.
Maar dit is zo kapitaal, zo fundamenteel
ze gaan hier toch vast iets neerzetten.
Zitten kijken - dat is nog niet zo makkelijk
als iemand kan denken
die nooit geprobeerd heeft
om twee, drie uur door te brengen
of desnoods maar een half uur
met het aandachtig observeren van de werkelijkheid die verstrijkt
en deze vast te leggen, tikkend met een pen
op het scherm van een smartphone
een vermoeiende aangelegenheid
die ook voor enige vermoeidheid gezorgd heeft
alhoewel, wat kan er interessanter zijn dan de Werkelijkheid te observeren
en die te beschrijven.
Het zitten kijken wordt steeds moeilijker
de teksten worden steeds korter
eigenlijk moet er een eind aan komen
dit is net een heel geschikte plek
vaarwel, Leonid Ivanovitsj
De observatie wordt beëindigd.
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Klaske Havik
Made in Monster
Tussen Den Haag en Hoek van Holland bevindt zich een surrealistisch landschap
dat niet stedelijk is en geen platteland. Hier, onder eindeloze glazen daken, groeien
miljoenen tomaten en paprika's, amaryllissen en orchideeën. Hier is het vlakke land
volgebouwd met glas, hier breekt het licht anders, hier zijn de nachten paars en nooit
meer donker, hier verliest men elk gevoel van schaal.
Op een herfstdag in 2013 dwaalt een groep studenten door het Westland, doorweekt
door een zware regenbui. Er zijn nauwelijks bomen, de glazen wanden zijn hard als
het asfalt. Een bakstenen woonhuis als vreemde herinnering aan een huiselijker
wereld staat langs de weg, rondom geen tuin maar glas. Vrachtwagens en een tractor
op de oprit.
Ze stappen de glazen wereld in. Binnen heerst complete controle, de temperatuur,
luchtvochtigheid, de samenstelling van de grond. In een machinekamer computers
die op afstand ramen openen en schermen voor glazen daken schuiven. Op een digitale
wereldkaart reizen de amaryllisbollen met exotische namen, gekweekt in Monster.
De controle is onwerkelijk. Het glas, het licht, de nevel binnen, de druppels op het
glazen dak van de voorbije regen, de planten, groeiend, wachtend, alles ademt
kwetsbaarheid.
Hoe kunnen we dit glazen landschap lezen? Zijn het gebouwen, is het een eindeloos
overdekt landschap, of een zee van glas? Zijn het breekbare fabrieken, kristallen
moestuinen of futuristische boerderijen? Is het nog natuurlijk wat hier groeit, hoe
kwetsbaar is perfectie?
Hinke Majoor, Kasia Uchman en Tasdeas Riha zochten naar woorden, naar een weg
door dit landschap opgebouwd uit onzichtbare interne werelden, weggestopt achter
reflecterende glazen wanden. Een archipel van verborgen eilanden. Bewegend tussen
de eilanden worden zo nu en dan concepten en fragmenten zichtbaar, die een doorzicht
bieden op het onleesbare daarbinnen. In plaats van ze letterlijk te beschrijven
probeerden Hinke, Kasia en Tadeas deze fragmenten in drie delen te vatten: bij
beelden uit het Westland zochten zij telkens een associatief beeld, en benoemden
aan de hand van de twee beelden concepten als Fragiliteit (Fig 1 en 2) en
Weerspiegeling (fig 3 en 4).
Noot: Het hier getoonde werk maakte deel uit van de Master studio ‘Ways of Doing’
over het Westland (2013-14) Faculteit Bouwkunde TU Delft.
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Feitelijk beeld: Kas met bloemen (foto Next Nature)

Hinke Majoor, Kasia Uchmann en Tadeas Riha
Analogieën in het Westland: Fragiliteit
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Associatief beeld: Fabriek (Foto uit: Burtynsky, E 2005, Manufacturing #17, Deda Chicken Processing
Plant, Dehui City, Jilin Province)

Terras. Jaargang 2014 (06-07)

200

Feitelijk beeld: Kassen in het Westland (foto ANP, Westland)

Hinke Majoor, Kasia Uchmann en Tadeas Riha.
Analogieën in het Westland: Weerspiegeling
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Associatief beeld: Reflectie tegenlicht (foto Hinke Majoor 2013)

Hinke Majoor, Kasia Uchmann en Tadeas Riha.
Analogieën in het Westland: Weerspiegeling

Terras. Jaargang 2014 (06-07)

204

Nikola Madžirov
Tien gedichten
Vertaling: Roel Schuyt
Nieuwe landen
Je moet de muur kaal schrapen
waarop het vocht een kaart
van de nieuwe wereld tekende
en dan nieuwe scheidingen aanbrengen.
Daaronder onregelmatig
de stenen plaatsen, als
de voetstappen van een mens die vlucht voor zijn angsten.
Je moet een ronde spiegel zijn
in een halfgeopende hand
zodat de omhelzingen van anderen zich weerspiegelen,
scherp als de bladen van een schaar die elkaar slechts aanraken
als er iets moet worden doorgeknipt.
Je moet nieuwe landen bedenken,
om weer over het water te kunnen lopen.
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Huis
Ik woonde aan de rand van de stad
als een straatlantaarn waarvan niemand
de gloeilamp vervangt.
De muren werden bijeengehouden door spinrag,
en onze verstrengelde handen door zweet.
Tijden de verbouwing van de ruw opgetrokken muren
verstopte ik mijn teddybeer
en behoedde hem voor slaap.
Dag en nacht wekte ik de drempel tot leven,
terugkerend als een bij die steeds weer
terugkeert naar de vorige bloem.
Het was vrede toen ik het huis verliet:
Het bijtplekje in de appel was niet donker geworden,
op de brief zat een postzegel met een oud, verlaten huis.
Ik verplaats me naar de stille plaatsen van geboorte
en onder mij plakken de leegten samen
als sneeuw die niet weet of ze bij de aarde
of bij de lucht hoort.
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Ik weet het niet
Ver weg zijn de huizen waarvan ik droom,
ver weg is de stem van mijn moeder die mij
roept voor het avondeten, en ik ren naar de korenvelden.
Ver weg zijn wij als een bal die het doel mist
en naar de hemel vliegt, we zijn levend
als een thermometer die alleen de juiste temperatuur aangeeft
als wij erop kijken.
De verre realiteit hoort me elke dag uit
als een onbekende reiziger die me halverwege wekt
met de vraag ‘Is dit de goede bus?’
en ik zeg ‘Ja’, maar denk ‘Ik weet het niet’,
ik weet niet waar de steden zijn van je grootouders
die alle ontdekte ziekten en de medicijnen die geduld bevatten
achter zich willen laten.
Ik droom over een huis op de heuvel van onze verlangens
om te zien hoe de golven van de zee het cardiogram tekenen
van de momenten waarop we ten val kwamen of liefhadden,
hoe de mensen geloven om niet te verdrinken
en lopen om niet te worden vergeten.
Ver weg zijn alle hutjes waarin we schuilden voor de regen
en voor de pijn van de herten die stierven voor de ogen van de jagers
die eerder eenzaam waren dan dat ze honger hadden.
Het verre moment vraagt me elke dag
‘Is dit het raam? Is dit het leven?’ en ik zeg
‘Ja,’ maar ik bedoel ‘Ik weet het niet’, ik weet niet wanneer
de vogels zullen gaan praten, zonder te zeggen: ‘Hemel’.
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Losgemaakt
Ik maakte mezelf los van elke waarheid over het begin
van de bomen, de rivieren en de steden.
Ik heb een naam die een straat zal zijn van scheidingen
en een hart dat op röntgenfoto's is te zien.
Ik maakte mezelf los van jou, moeder van alle hemelen
en huizen van zorgeloosheid.
Nu is mijn bloed een vluchteling die toebehoort
aan enkele zielen en open wonden.
Mijn god leeft in het fosfor van een lucifer,
in de as die de vorm van het gezaagde hout bewaarde.
Ik heb geen wereldkaart nodig als ik inslaap.
Nu bedekt de schaduw van korenaren mijn hoop,
en mijn woord is even waardevol
als een oud familiehorloge dat de tijd niet juist aangeeft.
Ik scheidde me af van mezelf om jouw huid te bereiken
die geurt naar honing en wind, om je naam te vinden
die onrust betekent maar mij rust geeft,
die de poorten opent van de steden waar ik slaap,
maar niet woon. Ik maakte mezelf los van de lucht, van het water, van het vuur.
De aarde waarvan ik ben geschapen
is ingebouwd in mijn huis.
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Schaduwen gaan ons voorbij
Op een dag zullen we elkaar ontmoeten,
als een bootje van papier en
een meloen die wordt gekoeld in de rivier.
De onrust van de wereld zal
bij ons zijn. Met onze handen
zullen we de zon verduisteren en met een lantaarn
zullen we elkaar naderen.
Op een dag zal de wind
niet van richting veranderen.
De berk zal bladeren laten vallen
in onze schoenen voor de deur.
De wolven zullen achter
onze onschuld aan gaan.
De vlinders zullen hun stof
achterlaten op onze wangen.
Een oude vrouw zal elke ochtend
in de wachtkamer over ons vertellen.
En wat ik vertel is
reeds verteld: we wachten op de wind
als twee vlaggen bij een grensovergang.
Op een dag zullen alle schaduwen
ons voorbijgaan.
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Openbaring
Reeds lang behoor ik aan niemand meer toe,
als een muntje dat van de rand van een oude icoon valt.
Ik lig verstrooid tussen strenge erfenissen en testamenten
achter de rolluiken van het neergelaten lot der mensen.
De geschiedenis is de eerste grens die ik moet passeren,
ik wacht tot de stem, los van de harmonie van gehoorzaamheid,
zal berichten hoe ver weg ik ben.
Ik ben als een bronzen standbeeld onder het plein van sterren,
waarboven de vogels hun hymnen van hoop oefenen,
ik openbaar mezelf als een veer die, vastgekleefd aan een eierschaal,
vertelt van een voortijdig vertrek
en nieuw leven aankondigt.
Elke dag verandert onder de tent van de wereld
in het geheim mijn huis,
alleen de kindertijd is als honing
die in zichzelf geen vreemde sporen toelaat.
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Hij die schrijft
Je schrijft. Over dingen die reeds bestaan.
Maar ze zeggen dat je ze verzint.
Je zwijgt. Als de verzonken netten
van een visstroper. Als een engel
die weet wat er in de nacht zal gebeuren.
En je reist. Je vergeet,
zodat je terug kan komen.
Je schrijft en wil je niets herinneren
van de steen, van de zee, van de gelovigen
die met losse handen slapen.
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Na ons
Op een dag zal iemand onze dekens opvouwen
en naar de stomerij brengen
om ze van de laatste korrel zout te laten ontdoen;
onze brieven openen en ze op datum rangschikken
en niet naar hoe vaak ze zijn gelezen.
Op een dag zal iemand het meubilair in de kamer opnieuw neerzetten
als schaakstukken aan het begin van een nieuwe partij,
en de oude schoenendoos openmaken
waarin we van alles bewaarden: afgevallen pyjamaknopen,
nog niet helemaal lege batterijen en honger.
Op een dag zal onze rugpijn terugkomen
door het gewicht van de sleutels van het hotel en
het wantrouwen waarmee de receptionist ons
de afstandsbediening overhandigt.
Het medelijden van anderen zal achter ons aan komen
als het maanlicht achter een verdwaald kind.

Terras. Jaargang 2014 (06-07)

212

Voordat we werden geboren
De straten waren al geasfalteerd
voordat we werden geboren, en alle
sterrenbeelden waren reeds gevormd.
De bladeren lagen te vergaan
langs de stoeprand.
Het zilver werd zwart
op de huid van de arbeiders.
Iemands botten groeiden in
de lengte van de slaap.
Europa verenigde zich
voordat we werden geboren en het haar
van een meisje spreidde zich zachtjes
uit over het oppervlak
van de zee.
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Snel is de tijd
Snel is de tijd. Was ik de wind ik zou de schors van de bomen losrukken
en de gevels van de flats in de buitenwijken.
Was ik goud - ik zou me verstoppen in een kelder,
in rulle grond en tussen kapot speelgoed,
de vaders zouden me vergeten, maar hun zonen
zouden zich mij voorgoed herinneren.
Was ik een hond - ik zou niet bang zijn
voor vluchtelingen, was ik een maan ik zou niet bevreesd zijn voor strafvoltrekkingen.
Was ik een wandklok ik zou de barsten in de muur bedekken.
Snel is de tijd. We overleven lichte aardbevingen
en kijken naar de hemel, maar niet naar de grond.
We zetten de ramen open zodat er lucht kan binnenkomen
vanaf plekken waar we nooit zijn geweest.
Oorlogen bestaan niet, omdat elke dag
ons hart door iemand wordt verwond. Snel is de tijd.
Sneller dan het woord.
Was ik dood - dan zou iedereen me geloven
als ik zweeg.
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Fleur van Greuningen
I can't get no world peace
Febe komt de zin tegen in één van de tijdschriften die ze voor haar verjaardag kreeg.
Het thema was ‘utopie’. Ze leest dat soort bladen eigenlijk nooit - ‘literair’, het woord
alleen al - maar een cadeau legt een vreemd soort sociale druk op haar waardoor ze
het blaadje inkijkt. ‘Zonder hoop leren te leven.’ Ze kauwt op het stukje kauwgom
dat ze vond op haar nachtkastje en begint te piekeren. Het had zo'n gezellige dag
kunnen worden. Ze ziet het voor zich: geen hoop op het beste, geen toekomst met
een knappe man, mooi huis, leuke baan. No world peace. Het publiek joelt.
Ze mijmert voort en langzamerhand ontdekt ze de schoonheid van wat eerst nog
een depressieve zin leek, geuit door een schijnbaar sacherijnige Franse filosoof. Hoop
is immers passief. Hopen op een utopie is nog erger, want een utopie heet niet voor
niets een utopie. Je hoopt dus, lekker passief, op een maatschappij die niet kan bestaan,
want als ie er is, dan is het geen utopie meer. Kan je net zo goed in bed blijven liggen.
Ze kent betere manieren om haar dag door te komen. Toch blijft ze liggen met
haar agenda opengeklapt op haar borstkas. Haar adem doet haar papieren leven
bewegen.
Uuuu...
Tooo...
Pieeee...
De laatste lettergreep eindigt in een vermoeide blaas.
Een week later. Hetzelfde bed maar nu ligt daar Febe mét toekomst. Deze Febe Plus
legt haar agenda naast haar bed met een mengeling van enthousiasme en angst.
Afgelopen dinsdag lag er een envelop op haar deurmat. In de envelop vond ze een
brief, ze voelde het papier en kwam een paar minuten niet aan lezen toe. Ze wreef
het witte vel langs haar wang, langzaam draaide ze het rond. Haar lievelingssoort,
zou ze later ontdekken: 160 grams, off white.
Ze vouwde de brief open en door precies het juiste lettertype voelde het alsof de
brief werd voorgelezen door haar lievelingsacteur, met zijn zachte basstem voerde
hij haar mee:
‘Wij zoeken Febe Drost, 31 jaar, woonachtig te Reeuwijk, voor het volgende: wij
hebben voor u een huis met daarin een voor u perfecte partner; u krijgt van ons een
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sociaal leven met vrienden van velerlei pluimage, ze komen, apart van elkaar, om
de dag langs. Eens in de maand is er in de stad een feestje waar ze allemaal verzameld
zijn. De series die u mooi zult vinden - series kijken is uw hobby - staan in de kast,
en u werkt op een basisschool. Daar bent u onmisbaar, vooral vanwege uw
enthousiasme en organisatiedrift. Deze drift gaat gepaard met kleurrijke posters en
flyers die u onder de leerlingen en ouders verspreidt. (U heeft talent op het gebied
van DTP, maar vooral als er geen competitie mee gemoeid is.) Aanstaande zondag
komen we u ophalen. Namens uw ouders en met vriendelijke groet.’
De bel gaat. Ze zijn te vroeg! Snel springt ze in haar spijkerbroek. Beha, T-shirt.
T-shirt verkeerd om. Al wisselend loopt ze naar de deur.
‘U bent Febe?’
Febe knikt. Voor haar staat een man in pak, donker haar, jampotglazen. Hij heeft
een stropdas om met een logo erop. Het lijkt van een chemisch concern, maar daar
is ze te weinig in thuis om de blauw met witte, abstracte vorm te kunnen plaatsen.
Hij neemt haar aan de arm.
‘Zo, nu gaan wij eens gezellig uw leven tegemoet.’
Hij leidt haar naar een busje met het haar onbekende logo op de zijkant.
En daar gaat ze, onze Febe. Het leven tegemoet. Haar ouders hadden voor haar
geboorte een handig pakket gekocht bij een neo-verzekeringsbedrijf dat zijn waar
aanbood middels schimmige folders in zwart-wit met neon-geel. Met het storten van
een niet al te gering bedrag per maand kreeg hun appeltje een zonnige toekomst.
‘Gegarandeerd!’
En zo geschiedde. Febe wordt naar huis gereden. In haar huis wordt ze aan haar
man voorgesteld. Morgen zal er iemand meelopen naar haar werk.
Als de man is verdwenen, zit Febe in haar woonkamer, in haar lievelingsstoel - zo
is haar verteld en zelf is ze het er volkomen mee eens - en komt haar man binnen
met koffie zoals zij hem het liefste heeft.
Op deze comfortabele manier verstrijken vele levensjaren van Febe.
Totdat ze het op haar vijftigste helemaal anders wil doen.
Ze pakt haar spullen, propt ze in een grote koffer met wieltjes en strompelt de trap
af. Haar man is juist even naar de markt, wat dit moment uiterst geschikt maakt om
de deur door te stappen en de wijde wereld tegemoet te treden.
Net over de drempel botst ze op tegen een man die ze vaag herkent. Het pak, de
stropdas. Achter hem ziet ze het busje met de wit-blauwe vorm.
‘Dat lijkt me niet zo'n goed plan, mevrouw.’
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Hij ziet er streng uit met zijn grijs geworden haar hoog omhoog gewaaid, zijn
mondhoeken afkeurend naar de grond wijzend. De ogen priemend, versterkt door de
jampotglazen die nog dikker zijn geworden.
Hij wijst op de koffer.
Ze stamelt, er komen geen herkenbare woorden uit haar mond. Langzaam drukt
hij met zijn arm tegen haar arm, duwt haar het huis weer in.
‘We dachten het al.’
Het is alsof zij een keer het stoute kindje in de klas is, de tegels van haar vloer
zien er schoon uit.
‘Ik kan u mededelen dat dit niet de bedoeling is. Wij hebben uw ouders beloofd
dat u gelukkig zult zijn, perfect gelukkig, met man, kinderen, huis, tuin, en zo voorts.’
Hij laat korte pauzes tussen de woorden vallen. ‘Wij kunnen u daarom niet laten
gaan.’
Febe kijkt op. Haar ouders? Haar ouders zijn overleden. Zij hebben niets meer
over haar te zeggen.
‘Het zal u niet ontgaan zijn dat mijn ouders al geruime tijd geleden ter aarde zijn
besteld. Ik kan dus gewoon mijn huis uitlopen als ik dat wil. Het is míjn huis.’
‘Dat lijkt het misschien, maar dat zit juridisch wel even anders.’
De man pakt een rolletje uit zijn binnenzak en rolt dit uit tot een lap tekst van een
halve meter. Op de lap verschijnt een vreemd tekenspel van letters en cijfers. Een
gecompliceerd contract bestaande uit lange zinnen voorafgegaan door cijfers, onder
deze zinnen kolommen van a tot z, waarachter uitleg in stevige tekstblokken.
Febe laat de koffer uit haar hand vallen. De bons galmt na in het trappenhuis, ze
laat zich op de traptree zakken.
De man kijkt haar indringend aan.
‘U hoort hier, mevrouw.’
Hij vertrekt, sluit langzaam de deur. Zo langzaam, zo vloeiend zelfs dat deze niet
in het slot valt maar erdoor wordt opgenomen.
Bloch komt terug op de zaak. Achter een groot scherm zit zijn collega, hij schatert.
‘Haha, “juridisch wel even anders,” wat een topzin! Die ga ik ook een keer
gebruiken!’
Op het scherm speelt zijn collega de scène nog een keer af.
‘Dit kan wel iets beter, hoor Bloch. Je mag haar best iets ruwer naar binnen
dirigeren. Dat maakt de weerzin enkel groter.’
‘Je hebt gelijk, mits de straat vrij is van buren. Heb jij dat appartement al geregeld?’
‘Ja, en de trein ook. We zorgen dat Febe maandag de trein van kwart over elf
neemt en in Nice hebben we deze man,’ hij laat een foto zien van een bruingebrande
Fransman, ‘die tegen haar op zal botsen in de stationstraverse. Hij toont haar dít
appartement,’ op het scherm verschijnt een nieuwe foto van een studio met kitchenette

Terras. Jaargang 2014 (06-07)

217
en pittoreske smeedijzeren Franse balkons, ‘en zal met haar de bankzaken regelen.
Dinsdag neemt hij contact met ons op.’
‘Nou, dat zit dan in kannen en kruiken.’
Bloch neemt een slok van zijn koffie.
‘En wie hebben we vanmiddag?’
‘Tibbe van der Plaats. Ook bij hem gaat het te soepel. Volgens het scenario komt
zijn zoon in het ziekenhuis te liggen. Hij is daar zojuist gearriveerd. Michiel handelt
dit af. Hij heeft zich hier omgekleed, is gaan rijden en heeft net zijn auto geparkeerd.
Jij gaat pas een rol spelen als Tibbe zestig is en verliefd wordt op de thuisverzorgster.’
Bloch kijkt in zijn mok, laat de koffie walsen. Er ontstaat een draaikolkje.
Hij denkt aan zijn eigen scenario.
Wat was het ook alweer.
Iets met een dik boek.
Opeens klinkt een harde piep.
‘Daar gaan we!’
Op het scherm verschijnt Michiel. Bloch draait zijn stoel in de juiste stand en gaat
er eens goed voor zitten.
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Ton Naaijkens
I found an island in your arms / country in your eyes
Bij Brinkmann
Hoe zal ik het zeggen? Ooit was Rolf Dieter Brinkmann (1940-1975) met veel
bombarie de Duitse literatuur binnengekomen - een dwars en eigenzinnig type dat
bij een podiumdiscussie ooit tegen oppercriticus Reich-Ranicki uitriep dat als het
boek dat hij in zijn handen had een machinegeweer zou zijn, hij hem zou neerknallen.
Brinkmann had lak aan iedereen, zo zeer dat in zijn postuum uitgegeven Rom, Blicke,
waarin hij verslag doet van zijn verblijf in de Villa Massimo, hele delen tekst nog
altijd zwart zijn gemaakt.
Brinkmann wilde westwaarts, de dichtbundel waarmee hij echt naam maakte, heet
zelfs naar dat streven: Westwärts 1 & 2 (ook al postuum verschenen). In de jaren
zestig toog Brinkmann letterlijk westwaarts toen hij naar Londen ging en zich daar
in de bruisende scene stortte - muziek, drugs, popart en al wat daar bij hoort aan
dagelijks menselijk gedrag. Londen was toen (met Amsterdam) de plek waar
transatlantisch bemiddeld werd, waarin de Amerikaanse popcultuur, de beatniks, de
rock'n'roll volop aanwezig waren. En danig met vietnamhaat vermengd werden.
Brinkmann ging ook westwaarts door in het gezapige West-Duitsland van die jaren
die nieuwe Amerikaanse cultuur te introduceren en te vertalen. Fameuze Duitse
bloemlezingen uit die jaren heetten Fuck you!, ACID en Silverscreen. Er staan comics
in, cultuurhistorische essays, foto's van de excentrieke sixties en heel veel gedichten.
Brinkmann vertaalde veel, op een geheel eigen manier, bijzonder wild soms, maar
ook precies als het om gewaardeerde auteurs als Frank O'Hara ging. Alles werd
begeleid door de muziek van die jaren, in de bloemlezingen aangeduid met namen,
motti, foto's.
Brinkmann koos een eigen weg en voelde zich niet thuis bij de schreeuwerige
studentenbeweging, die steeds verder naar links opschoof. Hij was eerder een
pleitbezorger van de bewustzijnsverruiming, van een leven dat in alle opzichten
anders en grootser moest zijn dan het geweest was. Maar vanaf 1970 isoleerde hij
zich ook van de literaire scene en benadrukte hij steeds meer dat hij zich niet meer
voor literatuur interesseerde. Om vervolgens zijn tirades in Rom, Blicke op te
schrijven, prachtige collageboeken te vervaardigen en de gedichten te schrijven die
het Duitse poëzielandschap moesten vernieuwen. Hij gebruikte daar procedés voor
die hij aan de nieuwste Amerikaanse poëzie ontleende, voorop de vrijheid die men
zich daar
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veroorloofde om alles - ook het gewone, alledaagse en ordinaire, het hoge en lage,
het beeldende en het theoretische, zeg: alle rock'n'roll - op te nemen en met elkaar
te vermengen. Bij Brinkmann komt daar nog zijn intense zucht naar cultuurkritiek
en het programmatische bij. En de haat jegens oppervlakkigheid, leegte en geliktheid.
West-Duitsland deugde niet, je kon je er niet ontplooien, de mensen waren niet
creatief, er werd niet gedacht in termen van een beter en nieuwer leven. De utopie
bij Brinkmann, een belangrijk element, is bij hem echter even romantisch als
gefrustreerd. Uit de o zo gekoesterde dromen word je wakker geschrikt door een
werkelijkheid die consumptie, geldzucht en desinteresse almaar meer toejuicht.
Het gedicht ‘Fragment zu einige populären Songs’ is tot op heden enkel en alleen
verschenen in het tijdschrift Literaturmagazin, in 1975, postuum. Het is een op het
oog wild gedicht, doorspekt met fragmenten uit de popsongs van die jaren, voorop
die van de Doors en de Stones, Loudon Wainwright, de Velvet Underground. Het
gedicht hoort bij het wel in een bundel gepubliceerde ‘Einige sehr populäre Songs’
waardoor het fragmentarische karakter beter uitkomt en de volstrekte openheid tegen
alles wat zich bij het schrijven voordoet beklemtoond wordt. Deel 2 heet een song
te zijn. Deel 5, met recht een intermezzo voor het schrijvende, denkende, stromende,
reagerende, irriterende bewustzijn dat zichzelf tentoonspreidt in de overige delen, is
een romantische hommage aan een vrouw, zoals ze leeft, denkt en voortgaat. Nadia
Lapchine noemt het gedicht antiliteratuur, een tegengedicht, waarin een multimediale
actualiteitsruimte wordt geconstrueerd: vol herinneringen aan Londen als blues, vol
agressie jegens de taal van de machtigen en de vunzige beelden die zij produceren.
Hier wil de fantasie aan de macht komen, zegt ze, hier wordt de poëtische tegendroom
ontwikkeld waarin je op zoek kunt gaan naar het verloren ogenblik, naar de
sensibiliteit die gefnuikt wordt in een wereld die gericht is op vernietiging van alle
zinnelijkheid en zintuiglijkheid. In dat opzicht is Brinkmann bij uitstek een
subversieve schrijver, de man die de revolutie waaraan zijn generatiegenoten bouwden,
voor dood verklaarde.
‘Fragment bij enkele populaire songs’ is ook een stadsgedicht, je loopt als het ware
rond in het Keulen van 1975, de biotoop van Brinkmann. Die zijn klassieken kent,
onder meer Ezra Pound en diens tweeregelige gedicht ‘In a station of the Metro’,
Parijs, 1912 - ‘The apparition of these faces in the crowd / Petals on a wet, black
bough.’ Brinkmann: ‘Maar in herinnering aan Pounds indrukken heb ik wel eens
goed tot me laten doordringen wat er hier in Keulen in een metrostation gebeurt, 's
morgens, 's avonds, na sluitingstijd van de winkels, hoe uitgeblust de mensen zijn
en dus niet, zoals Pound nog dacht, bloemblaadjes etc.’. Niet alleen de mensen zijn
voor Brinkmann uitgeblust, ook de taal is dat; schuldig daaraan zijn de massamedia
die de woorden opladen met vreemde betekenissen die een genotvolle omgang ermee
tegengaan.
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Woorden zijn niet meer in staat individuele ervaringen te beschrijven. Vandaar de
gaten in de tekst, de ruimte om de woorden heen, zegt de dichter, daar kan iedereen
zijn eigen ervaringen in kwijt.
Tussendoor droomt deze dichter en heeft hij het in zijn wanhopige zoektocht naar
nieuwe vergezichten over ‘de witte utopie, maar ik ken geen utopie / die niet op
woorden en zinnen berust’. De taal zit in de weg, en na die constatering volgt er een
opsomming van dromen die in nachtmerries omslaan. De ware utopie is er een zonder
taal, stelt Brinkmann. Aan het eind van het gezicht citeert hij een regel van Stefan
George en gebruikt hij diens ‘doodverklaarde park’ om afscheid van de poëzie te
nemen en op zoek te gaan, aldus Nadia Lapchine, naar wat Jack Kerouac ‘the pure
moment of being’ noemde. Het is mooi dat hij daar naar op zoek was en de tijd nam
om wat hem bezielde en dodelijk bestookte in woord en gedicht vast te leggen.
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Rolf Dieter Brinkmann
Fragment bij een paar populaire songs
Vertaling: Ton Naaijkens
Ontleningen, citaten: ‘De gekte van de tijd & wat
ze verlangde, wat fratsen meer.’
...de zomer haast voorbij, en waar zullen we dan zijn? De geschiedenis van m'n leven,
aangenomen...
1-9-74: 37 min. na 1 uur 's nachts, uitgelopen
maanlicht op de daken, boven de Engelbertstr.
plassen, huiswanden
‘Is 't parlement weggejaagd?’
‘Hoe zit 't met de verrotte steden?’
‘Hier ontbreekt nog 'n handtekening.’
In vunzige dromen tellen ze hun dialogen. Schimmige zakenvrienden antwoorden
met lange telefoongesprekken, gaan over de
ingedeelde hersensectoren,
Neonlicht wit
verhandelen de beelden,
boven de kruising,
verhandelen in zenuwcellen
de volgende maskers, het uitwisselen
de late voorstelling
van maskers, de synapsen geblokkeerd.
is afgelopen, een donkere In je geheugen vallen gezichten uit elkaar.
bioscoopingang,
Waar de tijd om vroeg? Fratsen!
verandert echt
De miljoenen skeletten die in China
opgegraven werden, wat zeggen ze je

‘De wereld
waanzinnig
snel.’

nu? Op een morgen zie je de mummies
in het British Museum,
Schrijf er 'n essay
over, vol
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de morgen is druilerig,

vreemde woorden.

je schrijft per ansichtkaart groeten terug,

droomflarden

neonlichtreclames in dagdromen,
tijdens het staren
naar de letters
je tast je door dromen die niet van jou
toetsen van de schrijf
zijn, je zoekt in 't woordenboek op,
machine,
je leest, een rouwrand is een
droomflarden
smerige vingernagel, in
je eigen taal,
in ellendige zinnen,
verkleed.
‘Excuse me baby if I’m acting bold’, vandaag
heb ik m'n schrijfmachine niet kapotgetrapt,
vandaag zag ik 'n kind vallen en niet eens huilen,
vandaag traden weer een paar fragmenten op en leefden.
Een nieuw decor werd naar voren geschoven, een klok.

De vergelijkingen trokken

door Woolwortharcades,
door Mr. Newton's Law of Gravity,
door de Ringpassage, door
de spiegelruimtes van de winkelstraten,
door tram en metrostations,
door de wiet op de volgende
hoek, door de dagbladen,
door de vakantiefolders,
door Schlagerparades,
bijeengeknipte biografieën, verwaarloosde biografieën
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en songs waarin 'n slet geld opduikelt,
ook de pijn kun je
(maar plotseling
in getallen vastleggen,
op de hoek van de straat
een kistje rode
imaginaire getallen als
tomaten, fris
imaginaire lichamen,
in de regen!)
of wat daar in je geheugen van beklijft.
2.
Langzaam, zacht landt de toonarm op de rand
van de zwarte plaat,
‘this is my dedication to black
een zwarte hand in de bus
Africa’
die 't reisgeld verzamelde, vies van 't wisselgeld,
de treurige triestheid van 'n heel gewone dag,
'n publieke hand,
de dag trok verder
‘hoeveel personen heb je zeg 'ns nodig
‘ik werd uitverkocht met woorden en
om te kunnen leven?’
zinnen’
ervaring werd genoemd, wat een overeenkomst met de pijnen was,
wie kende toen hij opgroeide zijn prijs,
‘ik stond op de hoek van de straat,’
zoals het woord nachtblindheid,
zoals het woord uitgaanspak, dinersclub, ‘going home
tomorrow’
& wat je hoort is de bedelsong,
maar niet 't wilde lied dat je wou

eh,
bah,

een glitterkont voor de schommelende, elektrisch
versterkte piano die de hele nacht door blijft schommelen,
vervolg: wat is 'n blues? (‘sociaal gevaarlijk’ was alleen de tekst) Wie zong
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jaagt het hele parlement weg, heft de raden van toezicht op,
afgeschrabde gevoelens zeggen wij ‘afgeroomd’ uit dit land, (‘bye, bye’)
rook, een paar bloesems, bewustzijn & je verlangt naar vliegen,
door de kier van de deur trekt het oneindige & toen nog
geen hond overtuigd was ging 't leven beter,
misschien is daar liefde of
maan boven pis
sterker, desgewenst, spreid je benen,
& ik zeg je, er is geen reden om op iets te wachten dat er al lang is, en
dan in je dromen onder te gaan.
Citaat: ‘Bananenwouden op de schoolradio’ (zoals de maan
in het herbarium van het aangeleerde geheugen)
De blues begon op het treinstation en
eindigde voor het laadperron.
3
Noot: ‘in dit land moet
je zo snel rennen als
je kunt als je op dezelfde
plek blijven wilt.’
Ch.L. Dodgson, Alice
‘de jachtige, knorrige
& zijn als vertrekkende vliegtuigen Duitsers uit het westen,
vol doodswensen, verchique schaduwen
rekken in hun eigen
taal,’
zonlicht over de
binnenstad
achterbankherinneringen,
vul de gaten in, heten de puzzels,
de woorden
voor verschillende personen,
‘hopeloos overladen’
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is hier iemand
die om zich heen kijkt,
samenhang?

een kladje.

En ze maken een notitie over de algemene sociale situatie & sturen die naar de krant, krijgen er een honorarium voor, leegte.
Nu konden ze de poppen van de geschiedenis zien
& waar ik naar taalde bleef ongezegd.
(Een dode telefoon
in de blauwe gang.)
De vreemde levens zijn een roman geworden, ‘zuivere
stijl’, waar ze op hamerden,
of stenen
op het wateropper
of een
(hier bende
vlak laten
rollenspel,
nergens)
dansen,
het mooie,
of ‘die vervloekte seks’,
lalala,
of wat je aanraakt lost op
in een betekenis,
(de onzin geld)
waar blijven de lieve lichaamsgevoelens (vergassingsverschijnselen op
straat)?
& de wetenschap verklaarde
Slenterend: met verslonsde
altijd alleen wat er al is:
schoenen de Ring langs
lopend,
(niet te vatten die gedurige
verbinding van bewustzijn en
zie ik,
herinnering)
‘mijn liefje’ in een ander gezicht,
vervallen,
zoals kamers vervallen zijn
geanestheseerde kamers,
maar zonder twijfel, ze leeft,
ze loopt langs, met gechloroformeerde ledematen, maar
ze leeft,
zoals verschillende kleuren bewegen
(‘I was raised
op klaarlichte dag. De afstanden
in better days’)
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waren toegenomen. Het beeld van hotelkamers
waar de luizen bij het licht aandoen wegvluchten
in het duister,
de klassieke ‘patron’ int de nachtheffing,
het ‘juiste verhaal’ is
‘hit the road
opgegaan in details
Jack!’
en wat ervan overblijft verschijnt
als een avontuur zonder personen zodra het vertellen
begint.
‘Ik struinde rond in 't zuiden, de noordelijke ijsvelden
werden m'n dromen,
(: ‘uitstappen’) & wat
‘just had to dance’
we ervan onthouden hebben.
Wat de tijd verlangde?: woorden, zinnen, formuleringen, nageaapte dierengeluiden zonder het lieve van dieren, reflexen in het onbegrepen donker
van het lichaam, (schakel een andere geluidsruimte in!), gesprekken over misvormingen, dat is de maatschappelijke
small talk onder
‘& you cry for
intellectuelen more &
more & more’
Ze toonden elkaar de
verwondingen van hun ziel die ze ontvangen
hadden, ze praatten over vreemde bedragen, verschuivingen,
ze deden kindergeluiden bij het vertellen na,
‘duidelijk was dat dit
hadden ze het parlement de laan uit gestuurd?
systeem van de maatschappij
niet functioneren
De massademocratie (syndicaten & deals) kon,’
functioneerde via de massamedia, de partijen
beloofden de verschillende kiezers macht,
weer de dierenmaskers te
‘o schone
voorschijn gehaald, doodsmagie
waanzinnige (het ritueel
in de vorm van statistiek,
vorm’ van het geopende
brein)
de woordenschat van de straten
wat de tijd
was al lang verloederd,
verlangde was 't sjofelste beeld
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of 't stukgeslagen brein. (Zoals 't grijswittige
merg uit de tere stammen gezogen werd.)
Het nirvana van de warenhuiszalen, (lolliepop - lees: & juke-box
Queens)
De witte berg die ze probeerden
te schilderen, de tekens voor het wit waren de witte bladen,
gesigneerd en van prijzen voorzien,
grammatica!
Nu verlangden ze nieuwe liederen:
(just ask the agent)
Deals, deals, contracten, rekenlinialen, de dunne grens om wat net nog
kan exact te bepalen,
‘op zoek naar 't grote
van science geheugen’, d.w.z. op zoek naar
naar fiction de verloren dagen,
waren de banken ingestort?
klemde ergens een
baljurk? (Proust, de Fransche
Utopieën: weg in 't onzichtbare,
zwetser)
wat valt er te bezingen van wat ik elke dag zie,
de smoezelige kraag om bijval te krijgen? Hoeveel
werd er op een handjevol woorden opgebouwd,
(hier speelt 'n
‘op de pfennig schijten & de rand
mondharmonica)
niet raken)
of
als je ‘in beeld’ bleef, (‘de tijd verlangde
als beloning
'n smerig beeld’)
de dagelijkse angst, voor
de volgende, voor de volgende,
de angst die jou zelf nog vreemder maakt, in vreemde hotel
kamers, in vreemde steden, in vreemde gangen, de uitputting,
als je uit het raam
(want nu heersen de dingen
kijkt als je
en de beelden der dingen)
de straat op gaat,
als je je weerspiegeld ziet
in de etalages,
als je alleen door de zondagswandelaars loopt (waar je je
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finaal ‘misplaatst’ voelt), als je naar
je eigen lichaam luistert,
‘I turned to
in de nachtelijke lege
stone & am still
suffering’
stilte: wie is daar en vertelde jou je armoe,
waar je zelfervaringen alleen weerspiegelingen zijn in de aanwezige
dingen, wasmachines, huisbar, aanbouwkeuken, vibrerende massagebedden, opvouw
fiets, kleurentelevisie, schommelstoelen, waar je de jaren narekent die
jou niet toebehoorden,
wanneer heb je geleefd? Deze vraag, die jou historisch maakt,
deze vraag, die jou tot een fossiel maakt, in hier deze steden, in
hier deze straten, wanneer
heb je geleefd? De dingen schreeuwen, ‘& you cry for
& vreemd zie je je in je eigen
more & more & more’
eigen leven en herinnert je
de kreten: ‘Botten, lompen, ijzer, papier’ of wat was je afkomst?
Hier in dit land
botten, lompen, ijzer
papier waar het vuil
onder nagels
bijeengekrabd wordt elke dag
om de dagelijkse morsige doodsbeelden te betalen
politiefoto's, televisiebeelden,
het zuiden vervallen,
beelden van de politiek,
het noorden verstard
(de tijd verlangde
& dwaalt rond, stempel in
het smerigste beeld)
je pas, opgesloten in je eigen
pasfoto,
(vervallen gezinnen
in kleine woningen)
de mythologie van de windrichtingen uitgeput,
net als de mythen van de dag,
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de slet geld reist rond
en verpest de omgeving,
je sleept je identiteitsplaatje achter
eh,
je aan, je sleept je angst achter je aan
bah,
je droomt de oude beelden alleen nog in je hoofd, ze
zijn vrediger dan
't heden,
de balzaal is ontruimd waar de verklede woorden gedanst hebben toen ze jong waren,
stuiptrekkend in stroboscopische lichtflitsen,
grof, rauw, zo wil ik de hartstocht,
maar niet kreunend, vertwijfeld, opgesloten
in 't begrip voor de hartstocht dat rondkruipt
en zich angstig aan iets anders vastklampt,
moet ik nu echt zingen van een smoezelige kraag? Om roem te vergaren? De witte utopie, maar ik ken geen utopie
die niet op woorden en zinnen berust,
‘zoek in 't woordenboek
& hoe zit het met de leningen? Hoe
op’ (dans de woorden)
zit het met het toevoegen van stemmen? Hoe
met de imaginaire bedragen die over en weer geschoven
worden?
Ben je 's morgens huilend wakker geworden & heb
je niet geweten waarvoor je huilde, waarom? Omdat
de droom voorbij was, en je hebt naar 't paar
omgekiepte schoenen gekeken?
Droomschoenen, droomprocenten,
droomlandschappen, vliegende stenen,
je loopt door een droomwoning, je gaat met
'n droomlift omhoog, je vliegt in je
droom over het verwoeste landschap, je kijkt in je
droom uit een raam van het appartement, je kleedt je in je
droom als iemand die ik zegt, en als je wakker wordt
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zie je jezelf nog in je droom (‘de geëlektrificeerde staat’): wisselstroomparlement, wisselstroombanken, wisselstroompartijen, wisselstroomdromen, wisselstroomwoorden, wisselstroomik, wisselstroomhartstocht,
in 't stroboscopische licht van de herinnering duiken
stuiptrekkend de lichamen op, mooier in dit kunstmatige
danszaaluniversum dan op 't met hondenpoep besmeurde
trottoir, waar de verwarde gezichten zijn,
droomdansers op de barricaden,
‘stuur me geen kerstkaarsen
van de droom moeder,
vanavond wordt de
elektrische stoel ingeschakeld’
& wie wint in de droom? Wie rooft
de dagdroom uit?
De markt van de dromen zit diep in de lichamen
verstopt, de markt van de lichamen is elke dag geopend,
de droommarkt, waar de lichamen verhandeld worden, is de herinnering
de markt van de dromen, waar de dromen verhandeld worden,
is het lichaam, de handel van de dromen in de
synapsen, de droomoverslagplaats droomchemie,
handelende droomstemmen in de basen, droomkleuren
omgezet in lichtimpulsen, droomlicht omgezet in
droomhandel, droomgeheugen dat door de zenuwcellen jaagt,
droomgezichten en droomwoorden die zichzelf omzetten
in het droomlicht van de zenuwcellen, de cellen lichtend
oplaaiend in het droomgeheugen, droomformules,
en eindeloze markt, woordenhandel, de overslagplaats van de dromen
ben je, je lichaam uit de stof der dromen gemaakt,
droomlarven die vervallen.
Loop je door het droomhotel?
Loop je door droomlandschappen overdag?
Loop je door droomcorridors?
Loop je door droomwoorden?
Niets is werkelijk, allemaal gedroomd ('t westen, verder westwaarts)
& je koopt 'n kaartje in je droom, de droom is uitverkocht,
of je loopt door de criminele mythen in je dagdroom, je loopt
door de droomwetenschap, je slaat de droomdieren dood,
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je bent de droommaatschappij, een werkelijke zon
reist door je dromen, een harmonica speelt,
Woolworthdroomarcades vervallen in deze droom,
de droometalageruiten versplinteren,
de ringboulevard is een armzalige kopie van een droom,
de etalagepoppen kopiëren de dagdroom,
droomknokpartijen op straat midden op de dag,
nachtmerrie-eind, de droomdierenmaskers hangen aan de droommuur, het decor
van droomwoorden en droomzinnen met de dansende en gesticulerende droomwoorden en
droomlichamen,
(wat de tijd, het ogenblik
de droomchemie en
verlangde de formule)
de droomelektriciteit,
de droomformules als golven, stromen, schakelcircuits,
‘wie doet 't licht aan?’
(& wat er zoal in songs zit)
opent zich en is uitgespreid midden op de dag zodra je wakker wordt,
rondkijkt in de kamer waar je wakker wordt, nieuw en
('n uit
zonder bang te zijn waar je bent.
taal uit
geknipte
utopie intres
seert me
nie.)
4. (Song)
Waar ik naar verlangde, geen verleden.
En geen toekomst die uit verleden samengesteld
werd.
Waarom moet ik 't verleden betalen
vanwege 'n toekomst? Waar 't verleden
puur uit pijnen bestond en de toekomst 'n bijzondere soort
pijnen was? De toekomst 'n vorm van verleden
en dat is grammatica. De regeneratie uit
deze vormen, de verlenging,
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daarvan had ik niet gedroomd. Maatschappelijke
formules, beknot tot een algemeen geaccepteerd begrip,
't op de kop lopen als omkering,
of, zeg ik, de economie verhindert dromen,
en waar ik naar verlangde waren niet meer de dromen, maar ook niet meer economie,
berekeningen, afgeknepen ogenblikken zodat ze tot doorzichtige minerale ogenblikken in het
geheugen verstarden,
het minerale geheugen, de herinnering
waarin de lichaamsbewegingen ingevroren worden,
of tijd, tijdruimtes, de fictie van tijd als afgesloten ruimtes,
of zelfs de fictie van de verandering, op grond van de officiële
designers, is belachelijker dan een fladderende kip
die ze de kop afhakken,
waar 't begrip van de verandering op grond
van 't begrip van de verstarring gedacht wordt,
of waar op de kop lopend de truc bedacht werd
de kop van voeten te voorzien, waar een middendeel in z'n handen
klapte, achteroverleunend in de armzalige
bewustzijnsruimte waar de alledaagse levensbeelden
gefotografeerd verzameld waren, waar, zeg ik, de
trucs de lichamen soepel houden,
daarvan heb ik niet gedroomd toen ik opgroeide,
waar mijn handen zonder ballen, penis, kut, kussen waren, waar m'n hoofd slechts
'n zootje reflecties over economie is, behangen met beelden
van pik, kut, tieten, schaamhaar, waar m'n voeten troosteloos
't haar met zich meeslepen, zonder zak, omarming, lippen,
vagina, naaktheid, waar de cultuur de kop van 't lichaam
afscheurde, 't begrijpen het lichaam van het geslachtsdeel en
de hartstochten, waar twee lichamen het staatsstempel
van de vleeskeuring in hun nek dragen, waar de zinnelijkheid in de
nagemaakte avondconversatie tot gesprekken verdraaid werd
over hartstocht,
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(ah, tedere nacht, met
of waar de verwachtingen niets
het geluid van pijnboom
dan woorden zijn, stenen gezichten, pitten)
op 't strand het druppelflaconnetje
met hechtpleisters vastgeplakt, hartaanvallen en
bonte parasols,
naar dat soort indrukken verlangde ik niet,
'n wilde nacht met draaiende sterrenbeelden boven de bergen, waar de wilde
honden tussen de wijnbergen jagen,
sneeuw valt, sneeuwgestalten in de fantasie, glijden de
hellingen af, waar is m'n liefde, beperkt in de gezichten,
kleine transistorgeluiden, bloedig geverfde houtkrullen,
de sterrenglinster in de nachtclubs,
en de verschijning van de zangeres,
waarover zingt ze? Zingt ze over jou? Maar je bent fictie in
de nummers, je bent 'n fantasie in de jukeboxen, en de verschijningen lichaamsloos,
waar ik naar verlangde was niet 't droevige
lied van de industrie, waar ik naar verlangde was jij
niet, de inrichting van de industrie, het fraaie excuus,
waar ik naar verlangde ben jij niet, de vermelding
in een lied, lichaamsloos, maten naar songs, maten naar
de maatschappelijke afspraak
van 'n rotte democratie die zich
op de fantomen van genoemde songs richtte,
de fantomen van uitgemeten dijen de fantomen
tussen de glimmende resten van 'n blauw, bewogen doek.
Wat mij betreft mag op de verdroogde mond een Amerikaanse huisvrouw
zitten en door de kamer lopen, in een broekpak, ze heet ‘Lady’ en
wordt bediend.
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Ooit kreeg ik een uitnodiging bij de wasmiddeldame,
ik moest 'n smoking lenen, m'n gedichten voorlezen,
ze hadden een ‘salon’ opgezet, handgeschept
oudhollands papier voor de uitnodigingen,
ze verlangden naar ‘liederen’ voor ze
allemaal terugvielen op ‘'t onbewuste’ (neukliederen)
achter de opgetrokken gelaatstrekken, weggesneden
buikvlees, siliconenspuiten in de al slappe
tieten & dagelijkse massages,
(ze verlangden
‘maar een echte hoer had ik liever gehad,’
binnenruimtes, met de
de lichtslingers,
en waarom de meisjes uit de goot
de lichtkettingen op de hoog
verwaarlozen? In de goot is
ingesnoerde, samengeperste
de weerschijn van 't maanlicht,
borsten in het matte
saai en niet
licht)
te overzien,
wiens liederen,
en wiens verlangens, wiens leven, &
naar wiens pijn verlangden ze
in de goot,
naar smokings en
waar ik naar verlangde is niet
naar ‘prachtvolle liederen,’
het verleden met de weltschmerz, geen tijd van de
afgebeulde zinnen of hoe
‘geraamtes met
“de zwijnenstallen van de liefde” heten,
pompend hart’
filulogische interpretaties,
de slappe uiers, geïllumineerd,
‘ben jij dat, verkleed
zwijnenhart, versierd met
en de glitter van de doeken,
een paar kuren met levende cellen’
of 't balanceren langs de
‘klaargekomen in
de regels, onder Westduitse hemel,
vermomming?’
en waar ik naar verlangde is geen
futurum: verstard
't koude buffet, ‘de apocalyps van de maatschappij’,
noodlotsmelodie ‘onder door’ (met die stompzinnige
overwegingen kunnen ze gaan schijten)
& hoe onder de citaten uit komen?

De redactielokalen leeg?
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Lichtschakelaars aan, lichtschakelaars aan: 1 nieuwe dag. (De tijd
& werkelijk: nieuw daglicht over de straten.
verlangt het
smerige
wat valt er over dit land nog te zingen? (Ken je
beeld.)
de dode zondagen?
Achter de afgesloten deuren wisselen de schaduwen
van naam.
‘Geldinners’
‘Haaruitval’
En een schaduw sloeg achter
‘Doelgroepenstudie’
zich de deur dicht.
‘Zestig miljoen’
De dode zondagen volgden elkaar
op. De nachtmerriestilte van nachtelijke straten, de
afgestorven landschappen en jaargetijden,
muziek: ‘light my fire’ (J.M.)
Postscriptum, voetnoot: & hoe
verlaten, hoe verlaten!
Idylle: die achterplaats is m'n ‘gezonken schip’, dit
uitzicht uit 't raam naar 't laatste stuk zijstraat 's morgens,
& wat ik verlang is niet meer 't gejammer om wijven,
waar ik naar verlang
zijn niet meer schaduwen, in vellen gehuld,
schoolmeisjesgesprekken, plassende meisjesdromen,
kindergezichten die je aanstaren, masturbatiedromen,
(Wie rijdt er op
de slak?)
& de fetisjen,
(: ‘I’m a back
verfrommelde gedichtversies doorman?’)
't heldere beeld van alledag dat uit 't leven van alledag opduikt,
waar de sociologie lariekoek is, verdraaide zinnen,
dit land zonder liederen, dit land zonder braakliggende
emoties, dit land zonder muziek,
(‘bij muziek hoort
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zonder fantasieën verlengen ze de
niet meer dan bij
straten,
vuilnisophalen’)
zonder gratie en
zonder wanhoop, zonder
kapotte seks,
in bed schreeuwen,
de troost (‘de kinderen zijn kreunen, de spieren
van een toe gek, ze lopen gespannen, is
vallig gek rond’ En de hartstocht?
gracieus ze staren En dan niet
woord,
komen. In plaats
zonder het levendige gebaar daarvan theorie,
zonder een verlangen,
sprakeloos.
(dalende temperatuur) dat is niet waar mijn verlangen naar uitging
dat de geschiedenis teneinde is, goed, maar dat 't heden
verstart, daar heb ik niet naar verlangd, naar deze toekomst die
gisteren al arriveerde,
(de Koude Berg
en
voor het raam, als
of
ik werd wakker &)
hoe kan ik zeggen, stenen gezichten,
de dagdromen opgelost, gezichtsmaskers in trams,
gezichtsmaskers achter het bestofte glas van de bussen richting voorstad,
gezichtsmaskers in de publieke tuinen,
decorwisseling:
het verschijnen van de vele dode, blikloze ogen
in de massa, in de metroschacht, na half zeven 's avonds,
of hoe kan ik zeggen, hier in deze contreien,
nadat de winkels en warenhuizen dicht zijn gegaan, (‘you cry for
de straten leeg zijn geworden,
more & more & more)
eh,
weer sterrenbeelden opkomen bah,
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: ‘dit vertwijfelde
uitgeknipte papieren sterren hangen aan het raam,
land (nu, hier)’
of hoe kan ik zeggen waar m'n verlangen niet naar uitging of waar m'n verlangen
naar uitging, geen correcties, geen oorlogsgezichten, geen droevigheden
meer, de mist van mysterieuze biografieën,
(een utopie
(: ‘diskjockeyjob’)
van taal & hier in 't heden: reis naar het
begrip?)
zuiden.
5. (Intermezzo)
Ze loopt, bewondert, & ‘doesn't give a damn’ en
(ze doet dezelfde dingen elke dag) is geen papieren gezicht.
Ze heeft de gezichten zien grijnzen,
ze heeft de schrik van lege kamers gezien,
ze heeft de ontsteltenis gezien, ze heeft
van een zomer haar lippen
dag alleen te
gestift,
en ze werd niet zijn
van steen?
ze luisterde naar de schlagers
die uit de jukebox
ze liet haar ondergoed
kwamen,
in Afghanistan betasten, ze zag de stofwolk achter
de touringcar, ze liep
ze huilde 's nachts in een droom
aandachtig door het
toen ze in de taxi naar het station reed
museum van alledag,
ze sliep op kleine stations,
in een droom heeft ze geleerd,
ze leerde
ze liep door de nacht en
kapsels en infinitesimaal
dook de volgende dag weer op,
rekenen
ze liep slenterend door een straat, ze
herinnerde zich de gebaren van schrik in haar huis
ze keek knipperend in het
ze zag de schilderijen en de muren,
daglicht,
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ze zag de formules en ze zag hoe de gezichten
uit de galeries genomen werden en opgezet werden,
ze stond onder de douche
en ze luisterde ze nam de stinkende adem
naar het geluid van de regen van de handkussen niet aan
toen ze door de
ze hield van omhelzen,
kamer liep,
ze telde haar geld en dronk een koffie,
ze werd niet van steen.
ze liet de herinneringen met
schouderophalen achter zich,
ze bekeek zich in de spiegel, ze keek door zich heen,
ze keek heel goed terwijl ze droomde, ze maakte de vorm
exact, ze strekte zich uit, ze liet
ze spreidde haar zich aanraken, ze kocht een krant
dijen uit elkaar en en las de advertenties door,
ze nam de penis, stopte hem erin,
ze verkocht de
ze sloot haar ogen, ze liep
dingen die er waren, ze
verliet de zaak,
uit de woorden weg, ze dook onder, ze liep
langs de reclameborden, ze rook het bezwete
onderhemd,
ze dacht, is dit
ze waste haar nylon
mijn leven? en vergat de vraag
kousen en keek de
vervolgens, ze bladerde boeken, ze schreef een
door foto's en lachte,
ansichtkaart,
ze ging in de ligstoel liggen en liet
ze ontleedde in de anatomiecursus een penis het zonlicht op zich
ze hoorde de jonge gek elke avond
vallen, ze
tegen de muur kloppen als ze
sliep in de zon,
nachtdienst had, en onaneren, tot
ze opstond en ging, ze kon hem niet
ze gooide de
helpen, ze nam ontslag bij het gekkenhuis, de krant weg,
ze liep naar de rij foetussen in spiritus,
ze rekende haar dagen na,
ze luisterde naar de song van de Rolling Stones, ze kuste de vreemdeling,
ze vergat de song van de Rolling Stones,
ze stal in het warenhuis, ze
zat stil in de kamer, ze had het een beetje koud, ze
deed de vaat, ze kleedde zich in de armzalige
gehuurde kamer uit, ze ging slapen,
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ze stopte de kousen, ze overwon haar schuchterheid ze corrigeerde
zonder zich te verliezen,
de schriften,
ze sliep in de
ze leegde de prullenmanden, late voorstelling en liet zich
ze maakte het toilet schoon, ze
dan de film navertellen,
knipte papieren sterren uit,
ze maakte kantoren schoon,
wat heeft ze met die bende
ze schreef de waanzinnige
huilende huisvrouwen te maken
zakenbrieven over, ze
die opgemaakt op de bank
zitten? Wat heeft ze met die bende
keek naar het
huisvrouwen te maken die elkaar
plein waar de jongens
aan zitten te staren en
honkbal speelden,
jammeren? Wat heeft ze met de bladen
te maken?
ze stuurde
Ze heeft gelachen
geld in de brieven, ze naaide
toen ze iemand hoorde zeggen,
een bankbiljet in de
je moet haar pakken, zak van haar rok, ze bezat genoeg
traagheid om te weten dat er geen
ze is droevig in haar
normale tijden heersten,
trip rondgelopen, ze heeft uit
droefheid om de versteende andere
gehuild,
ze reed rustig auto en
en heeft rustig het verhaal van het
ze heeft geen zin om
verborgen pistool verteld,
de dag uit elkaar te breken, ze pakt haar spullen en gaat,
ze heeft niets met de woorden te maken, ze heeft niets
met het verhaal te maken,
ze koopt een
ze praat graag en
trui, ze gaat met
hoort graag toe,
de roltrap omhoog, ze
zette de telefoon uit, ze kent
ze danste zo goed
de voorkamers,
ze kon, ze maakte
het eten, ze maakte geen
ze zegt, wat wil je? Ze lacht.
verschil, of ze nu uit de
huisdeur komt of uit de
draaideur van een tweedeklas hotel,
ze veegt onder het lopen achteloos het haar uit haar gezicht,
ze heeft aan één radio genoeg, de langspeelplaten laat ze links liggen,
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ze gumt haar notities in de kantlijn van de geleende boeken weer
uit, ze heeft in de bibliotheken gezeten en
ze kent de stilte van witte, lege bladzijden,
ze loopt over de
ze zette de boeken terug
speelplaats
in het rek, ze kan makkelijk
ze kent de leugen,
vergeten,
haar gedachten dolen rond, gracieus, zonder gedachten,
en
(en ik heb zin in een
ze zegt van zichzelf, ik
mooi obsceen liedje als ik haar
voel me nooit in
zie als ze 's morgens bij de bushalte
een overzicht, het
staat, opgeknapt, net als elke morgen,
overzicht is eigenlijk
‘wie slaapt hier?’)
niet waar, niet.
6.
Rock'n’Roll muziek op de vroege morgen
in deze armzalige zijstraat,
(kastanjeloof
& luchtig wolzaad)
zacht ochtendlicht, zwevend over de waanzin van de winkels,
zacht ochtendlicht, op de natte daken van de huizen,
citaat: ‘dus het gaat u goed, o wouden.
De warenhuizen
Hoe menig uur heb ik onder uw loofgaan open, de
gewelven verdroomd! O u, vrouwen,
satyrs en goden van het woud, o u ro
nachtdecoratie is
ep ik aan, behoedt deze akkers, zegent
opgeruimd,
deze velden, bewaakt deze kuddes, op
dat de aan geesten zo vruchtbaar Dui
verwrongen gestalten
tse bodem het gelukkige Campania niet
bij de stoplichten,
verder hoeft te benijden. Ook u nymfen
van deze bron, u nereïden van deze
paperclips en
stroom aan welks oevers ik zo vaak
scheurkalenders,
kruidige lucht ademend me mocht
overgeven, weest aanwezig.’
jeanspakken, koffers,
(G. Bruno, 8-3-1588)
stoptreinen,
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‘break on through the other side’
‘kijk 'ns wat dit stuk
de dagbladen met
zijstraat licht is’
de doodsbeelden van
gisteren,
kleuren: bestorven grijs, stof, zwarte
vlekken op het asfalt, erover gewaaid
de uitrottingscommando's
bladerenloof,
in woorden & beelden
trekken los, namen
& de smeerboel, in de
verdwijnen in de
Volkswagen, met 't opschrift
akten,
politie, wisselt
van ploegendienst
't taaie, kleverige slijm
is afgelopen, nu, nu
van de openbare ambten
de winkels weer opengaan,
en overheden,
hete koffiegeur, ochtendlicht dat op
gifgas en de
de blauwe keukentafel valt,
bacillenculturen
van het geld,
‘de schoolkinderen komen met de
stripverhalen’ uit de droom:
wat is er veranderd?
‘Is 't parlement ontbonden?
de oude, vergeelde
‘Zijn de raden van toezicht verjaagd?’
imaginaire landschapsstukken,
‘Wie neemt de volgende ronde over?’
vogelbotten, op 'n leeg strand, tussen de
rollende kiezels,
en
of
‘la belle infame’
rokende fabrieken, achtergelaten
ansichtkaartfoto's,
19e eeuw, uitgespuugd slijm
en in de scholen
hoeveel procent?
wordt de tegenstand tegen
deze vorm van scholen
Het publieke bewustzijn is
gebroken,
een dode goktent.
(zoals de harige grijsaard
de hersenen openbrak om bij 't
Ik draai de versterker
merg te komen)
open, de muziek vult 't hele kamertje, 't
raam is geopend en frisse lucht dringt binnen,
't monotone geluid van de stad
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blijft achter,
‘zullen we er een draaien en
wat gaan wandelen?’
de morgen is fris en koel,
in 't verruwde park een paar bomen bewonderen,
vooral niet praten, nu, geen grappen vertellen,
& de dag wordt opnieuw opgebouwd: wat overal opgebouwd is, die vormen,
bevredigt niet, wat gepland wordt (precies op dit moment) bevredigt
niet, we gaan vreemd daardoor, zeggen: dat is 'n decor,
& wat ik inderdaad nog meer wilde is
deze impressie nog meer stukscheuren,
de samenhang is een constructie die het zinvolle betreft, en dat wil zeggen:
een noodzaak, in deze toestand waar noodzakelijkheden trucs
zijn,
(‘nymfen des
de dansers in jeans en met geverfde
morgens bij
haren, in hun plunjevellen, zijn niet
versche
de feesten,
bronnen?’)
ze gaan met traanzakken
brillenglazen,
in 't ochtendgloren naar hun
copyright,
kamers, wikkelen
Amerikaans T-shirt,
& wat voor
zich in vellen
contracten, bijrollen
nachtelijke
en slapen afgeschminkt
honorarium, zouden
impressies?
'n gat in de dag,
ze met de hand
de zwarte
Barricaden: barricaden van de lichamen, barricaden
kruippantsers
van de conto's, barricaden van de algemeenheid,
pletten?
& als we praten, waar beginnen dan de muren? De muren zijn woorden,
zonder twijfel, de muren zijn
woorden, de
(is dit
muur is 't
park 's morgens om
begrip,
half negen stil
genoeg? De bomen
& nu praten we niet.
Nu,
druppen.)
nu dit gedicht stopt, nu
nu we ‘door dit doodverklaarde park’ lopen.
nu, nu de vele dode gezichten en ogen in de
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metroschachten opgelost zijn in afzonderlijke blikken,
's ochtends, 's ochtends, nu het licht niet meer door ramen
gefilterd wordt, nu,
en nu, (nu de relaties
niet langer meer door woorden gelegd worden)
& nu, nu ‘meer’ doorzien is als het belachelijke
vreselijke ‘minder’ (in dit zelfs bleke
zachte ochtendlicht dat deze dagbreedtes opvult, aardgaten, baggermolens,
torenflats, liftschachten, een oud spinnenweb en de weefsels van de radar
stralen, dagmaan en regenwolken) / commentaarloos trekt het lichtweefsel
over het grasveld, we lopen vriendelijk, zonder angst, op dit ogenblik
dat er nu is:
fris morgenlicht tussen de reclameborden
& appartementen, en waar hebben alle rock'n'roll songs je niet weer
aan herinnerd, die gezongen werden, ontbijt, rolluiken omhoog, dit kleine park
met de druppende bomen in 't ochtendlicht.
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György Spiró
Utopie
Vertaling: Mari Alföldy
Het was een zomernacht, een vreemde, warme nacht: de jongste wereldoorlog was
zojuist afgelopen, de dolgelukkige overlevenden waren bezig met de wederopbouw
of met wraak, de doden lagen onverschillig in hun verstrooide botten en dachten niet
aan verrijzen. Die oorlog had een aantal gebouwen toevallig overeind gelaten in de
platgebombardeerde steden; op de stevige oude keukentafel, die voor meerdere
generaties was gemaakt, stond een petroleumlamp met een metalen spiegeltje,
daarnaast lagen wederopbouwplannen en processen-verbaal van de
zuiveringscommissie met daarin de vonnissen: wie oorlogsmisdadiger was en wie
niet, wie in het verzet had gezeten en hoeveel getuigen dat konden verklaren, wie er
niet had meegedaan, wie de tot slachtoffer uitverkorenen had helpen onderduiken.
Er lag een lijst van benodigde grondstoffen voor de fabrieken die hun oude productie
zouden hervatten; de materialen moesten toen door listig kruipen en dreigen op de
zwarte markt worden bemachtigd, in de eerste maanden van de weer eens uitgebroken
vrede, zoals dat altijd gaat als de vrede net begonnen is. Wat zou er nog meer op
tafel gelegen hebben? Een gekookt ei, hooguit twee, misschien een sneetje brood dat
tegen de avond nog over was van het dagrantsoen van vier ons, suikermelasse en
vast ook wel zout. Misschien lag de hele vier ons zout nog op tafel in die vreemde
zomernacht, want het was het begin van de maand; het kon goed zijn dat het zout in
krantenpapier gewikkeld was, want nu het vrede was, verschenen de kranten net zo
goed dagelijks als tijdens de oorlog.
Aan de keukentafel zat een overlevende, en omdat hij een voormalige vervolgde
was, maakte hij exacte berekeningen voor de toekomst, die aan het begin van elke
periode van vrede uitstippelbaar lijkt. Tijdens die bijzondere, vredige nacht aan het
begin van de maand augustus kon er met de volgende gegevenheden worden gerekend:
meel kostte 30 pengő per kilo, suiker 450, olie 240, aardappelsuiker 600, eieren per
stuk 9 en voor 1 liter zure melk betaalde men 28 pengő op het Garay-plein, de
goedkoopste markt van die gegeven hoofdstad die niet helemaal kapotgebombardeerd
was. Gegeven was ook dat het maandsalaris van de peinzende overlevende 480 pengő
was. Daar zat de overlevende in de keuken, onder het raam dat uitkeek op een
lichtkoker maar met krantenpapier was dichtgeplakt, zijn ronde brilletje had een
draadmontuur naar de mode van de vooroorlogse vrede, terwijl het krantenpapier
voor het raam al het product van de nieuwe vrede was; met een potlood tekende hij
getallen op de vellen papier voor hem en hij tekende ze steeds over tot ze
onherkenbaar
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dik werden. 480 pengő. Daarvan zouden ze moeten leven. Deelbaar door twee. Maar
ook deelbaar door drie.
Aan het begin van elke vredestijd bakken de bakkers voor de zwarte markt, wordt
de van overheidswege aan kinderen beschikbaar gestelde melk gestolen, kleden
bendes nachtelijke wandelaars uit, heffen gewapende commando's tol op de
transporten naar de hoofdstad, fluit menigeen in de rij voor de winkel nog de inmiddels
verboden oorlogsmarsen, mag een deel van de moordenaars uit de strafkampen het
weekend naar huis, en worden de meest betrouwbaren van hen al snel overgenomen
door de politie die de vrede handhaaft, aangezien er in zulke tijden in elk fatsoenlijk
beroep een tekort heerst. En zoals doorgaans in die kontreien, komt er een roemloos
einde aan de inzamelingen ten behoeve van de overlevenden die uit doelmatig
ingerichte vernietigingskampen in even doelmatige veewagons naar huis worden
vervoerd, en worden degenen die pijnlijk genoeg in leven zijn gebleven tot de verdere
wederopbouw ondergebracht in een krankzinnigengesticht dat vooralsnog leegstaat
en pas na lange jaren van vrede overbevolkt zal raken.
Maar zoals aan het begin van elke vrede stonden er ook ruim voldoende posten in
de andere rubriek, de posten van de hoop. De overlevende kon met oprechte vreugde
constateren dat er heel goed te leven viel zonder de meubels en het bestek, die hij,
speculerend op overleven, in de moeilijke tijden in bewaring had gegeven bij niet
aan vervolging blootgestelde fatsoenlijke mensen, die nu van niets wilden weten. En
binnenkort zou in de gegeven kolonie, zo schreven de kranten, uit het land van het
bevrijdingsleger aardappelsuiker aankomen die slechts 300 pengő zou kosten.
Bovendien was er een decreet uitgevaardigd dat de boeren jaarlijks 540 liter melk
moesten inleveren per koe, en een kilo schapenkaas per maand. Het feit alleen al dat
er ook in vredestijd decreten konden worden uitgevaardigd, net als tijdens de oorlog,
was bemoedigend. En al werd er maar een derde binnengehaald, dan zou al het
schrikbeeld van honger, dat na elke oorlog, bij elke bevrijding dreigt, worden
overwonnen. En al zou er niet zo'n overvloed aan voedsel zijn als gedurende de
oorlogsjaren, dat werd goedgemaakt door de vrede. Als de vrede uitbreekt, verschijnen
er jonge, onschuldige gezichten en heldere ogen uit het puin, uit het niets; er worden
schuldeloze mensen aangetroffen, vervuld van hoop, verlangen en een nieuwe
ideologie, vrij van historische lasten; en al zou het straks nog een beetje koud zijn
in de winter, omdat de prijs van kolen nog weer even verhoogd moest worden, dan
gaf dat niet, en wie dacht er ook aan de winter nu het een zomernacht was, en vrede,
en nu het zo zeker leek dat met de nationalisatie, de verwezenlijking van het hoogste
ideaal van de jongste vrede, ook de prijs van kolen omlaag zou gaan en dat er nooit
meer inflatie zou komen.
Er was een wonder aan het gebeuren. Dat was elke dag te zien in de verwoeste
stad. De mensen waren aan het werk en ze waren gelukkig, ze leden honger en ze
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waren gelukkig, want ze wilden niet weten wat er was geweest, ze wilden zich niet
herinneren, ze wilden met een schone lei beginnen aan het leven, een leven zoals er
nog nooit een was geweest, bij geen eerdere generatie, nog nooit bij een eerdere
vrede. In de geschiedenis, zo dacht de overlevende peinzer aan de stevige keukentafel,
zou nooit meer zo'n dieptepunt mogelijk zijn als een paar maanden geleden, in de
laatste paar maanden van de jongste wereldoorlog, en toch, zelfs die verschrikkingen
hadden mensen overleefd, zij die toevallig zijn overgebleven.
Het wonder heeft maar één geheim: je mag niets kwaads over de mens weten. Wat
er ook is gebeurd, het moet met één gebaar van vergeving worden uitgewist. En het
werd hoogste tijd om ook zelf dit gebaar te maken: over enkele dagen werd hij
zevenendertig, hij was geen jongeman meer die zich blind aan het lot moest
toevertrouwen.
Dat de overlevende, die vermoeid van het weer opbouwen in de keuken zat te
peinzen, die nacht een besluit nam, dat staat vast. Of hij de consequenties van zijn
besluit besefte, valt te betwijfelen. Hij moest een besluit nemen in een kwestie
waarover aan het begin van vroegere vredes nooit iemand een besluit nam en waarover
het niet aan de mensen is om te beslissen. Hij maakte plannen voor een toekomst,
de toekomst van de menselijke soort, zoals ook anderen dat eerder in een roes hadden
gedaan, maar zijn plannen golden ook een menselijk bestaan. Een toekomstig leven
was aan zijn oordeel toevertrouwd. De schepping rustte op zijn schouders, of hij het
vermoedde of niet. Als de gedachte al bij hem opkwam, voelde hij misschien een
vage wroeging. Misschien ook niet. Misschien was hij enkel erg alleen in die vrede
die onverwacht op hem was neergedaald en voelde hij met begrijpelijke zelfzucht
dat hij het niet uit zou houden zo alleen.
Exacte details zijn nooit bekend in de geschiedenis. Misschien pakte hij een spijker,
misschien een ander puntig voorwerp. Waarschijnlijk draaide hij de vlam van de
petroleumlamp lager, in de eerste periode van vrede is het niet gemakkelijk om aan
brandstof te komen. Als dat inderdaad was wat hij deed, liet hij daarna een tijd zijn
ogen aan het donker wennen. Hij zal op de tast naar de vestibule zijn geslopen, zijn
oren spitsend, op zijn tenen door de kamer zijn gelopen, waar zijn vrouw in diepe
slaap lag met haar tweeënveertig kilo. In het kleine appartement was de badkamer
toegankelijk via de kamer in de kleine woning; het was tijdens de vorige vrede
afgesplitst van de slaperige, ruime woning die voor eeuwige vrede was gebouwd
tijdens een nog eerdere vrede. Hij opende de badkamerdeur en vond op de tast het
doosje, dat volgens de regels van de vrede duur en zwart verkregen was.
Hij opende het en haalde de inhoud eruit. Zorgvuldig en vastberaden, zoals hij
altijd werkte, maakte hij vervolgens in al die op vingers van een rubberhandschoen
gelijkende voorwerpen één voor één een gaatje met het scherpe gereedschap.
Dit staat vast, dit heeft mijn moeder mij verteld, en hij werd rood en gaf geen
antwoord toen ik, ontevreden met de mij toegemeten tijd en het geheel van de
schepping, hem ter verantwoording riep.
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Over de medewerkers
Mari Alföldy (1962) studeerde klassieke talen en Hongaars. Zij vertaalde werk
van Sándor Márai, Imre Kertész, György Konrád, Géza Ottlik, László
Krasznahorkai en Dezső Kosztolányi.

Kim Andringa (1977) studeerde Frans en vergelijkende literatuurwetenschap.
Ze is literair vertaler uit en naar het Frans, redactielid van Terras en universitair
docent vertalen aan de universiteit van Luik.

Jurriaan Benschop werkt als essayist, kunstcriticus en tentoonstellingsmaker
in Berlijn. Hij publiceert regelmatig in Artforum International. Recente
boekpublicaties: Geist und Form, Ten painters from Berlin (Indiana University,
Bloomington, 2014) en Francis Bacon, Het grafische werk (Noordbrabants
Museum Den Bosch 2014). Eerder verschenen de boeken Wonen tussen de
anderen, een portret van kunststad Berlijn (2009) en De berg van Cézanne
(2006).

Huub Beurskens (1950) prozaschrijver, essayist en dichter, studeerde aan de
kunstacademie. Hij was redacteur van De Gids, vertaalde werk van Gottfried
Benn, Georg Trakl, Nelly Sachs, William Carlos Williams en W.H. Auden.
Recente publicaties: De hemelse kamer (roman, 2012), Hotel Eden (poëzie,
2013), Hoe deed Han Shan dat dan (poëzie, 2014).

Wim Brands (1959) bezocht de School voor de Journalistiek. Literair
verslaggever. Dichter. Meest recente dichtbundel: 's Middags zwem ik in de
Noordzee (2014).

Bettina Brandt doceert aan de Pennsylvania State University, vertaalt en
publiceert over hedendaagse Duitstalige literatuur, met name over Yoko Tawada,
Herta Müller en Emine Sevgi Özdamar.

Rolf Dieter Brinkmann (1940-1975), zie de inleiding bij de tekst.

Dmitri Danilov (1969) is Russisch prozaïst en dichter. Debuteerde met de
novelle Zwarte en groene (novelle), Huis nummer 10 (verhalenbundel), De
horizontale stand (roman), Beschrijving van een stad (roman) en En iedereen
ging huiswaarts (poëzie). Uitgeverij Douane te Rotterdam publiceerde
vertalingen van De horizontale stand (2013) en Zwarte en groene. Werk van
Danilov verscheen ook in het tijdschrift Hard gras (augustus 2014).
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Jean-Charles Depaule (1945) doceerde aan de Ecole d'architecture de Versailles
en is nu als onderzoeker op het gebied van de stedelijke antropologie verbonden
aan het Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Zijn onderzoek
heeft vooral betrekking op de bewoonde ruimten in het
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Arabische Oosten. Hij is tevens dichter en vertaler. Onlangs verscheen A travers
le mur (Marseille, Parenthèses, 2014).

Robert Desnos (Parijs 1900 - Theresienstadt 1945), Frans dichter, in de jaren
20 bentgenoot van de surrealisten en bevoorrecht beoefenaar van het ‘psychische
automatisme’. In zijn surrealistische roman La Liberté ou l'Amour! (1927)
verwerkt Desnos een motief uit zijn persoonlijke mythologie (zijn onbeantwoorde
liefde voor musichall-zangeres Yvonne George) tot een broeierig verhaal over
droom, begeerte en werkelijkheid, belichaamd door de personages Louise Lame
en Corsaire Sanglot.

Marcel Eeden (1965) woont en werkt in Zürich en Den Haag. Zijn werk is op
vele internationale tentoonstellingen te zien geweest, waaronder de Berlijn
Biënnale van 2006. Hij won onder meer de Prix Guerlain voor tekenen in 2011
en de Ouborgprijs in 2013.

Arie van der Ent (1956) - markthandelaar, slavist, vertaler. Medeoprichter van
Uitgeverij Douane en Literair Café Tsjechov & Co. Van der Ent vertaalde ruim
zestig Russische schrijvers, publiceerde De buurman van God
(Poesjkin-biografie, 2000) en is schrijver en dichter. Bezig met: promoveren
op de roman De stad N (L. Dobytsjin), het schrijven van de roman Fleur de Sel,
over ‘de nieuwe mens’ en als mede-auteur: Brielle, stadsbiografie. Woont deels
in Daugavpils (Letland) en in Rotterdam.

Daniel Falb (1977) studeerde filosofie, sociologie, politicologie, is
gepromoveerd in de filosofie op het begrip collectiviteit. Dichtbundels: die
räumung dieser parks (2003); bancor (2009); naturezas-mortas socials (vertaling
in het Portugees, 2009); new zork (vertaling in het Nederlands, 2014). Falb won
diverse prijzen. In 2015 verschijnt zijn volgende bundel bij kookbooks werktitel: ‘Coöperation est Koördination’

Lawrence Ferlinghetti (1919) is al meer dan een halve eeuw actief als dichter,
schrijver, vertaler, kunstschilder, toneelschrijver, criticus, essayist, uitgever en
activist. Als eigenaar van City Lights Booksellers & Publishers in San Francisco
speelde hij een sleutelrol in de opkomst van de Amerikaanse Beatbeweging in
de jaren vijftig. Daarnaast was hij verbonden aan de San Francisco Poetry
Renaissance. Enkele hoogtepunten uit zijn oeuvre: Pictures of the Gone World
(1955), A Coney Island of the Mind (1958), Her (roman, 1960), Starting from
San Francisco (1961), Routines (toneel, 1964), Tyrannus Nix? (1969), Back
Roads to Far Places (1971), Open Eye, Open Heart (1973), A Far Rockaway
of the Heart (1997), Poetry as Insurgent Art (2007).
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Pierre Getzler (1938) is schilder, tekenaar en fotograaf. Hij werkte samen met
verschillende dichters, waaronder Jacques Roubaud, en met Georges Perec die
over hem geschreven heeft en verschillende teksten aan hem opdroeg. Hij
fotografeerde voor Perec de Rue Vilin en de Place St-Sulpice en de schrijver
zelf. Zijn werk bevindt zich in verschillende privé- en publieke collecties (Macval
et FDAC Seine-St-Denis).
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Iannis Goerlandt (1980) is literatuurwetenschapper, vertaler en
redactiesecretaris van nY. Hij schreef een proefschrift over Arno Schmidt en
vertaalde boeken van David Foster Wallace, Sheila Heti en Insa Meinen. Recent
verscheen Schakelpauzes, een bundel met teksten van en over Thomas Meinecke
die hij redigeerde samen met Arne De Winde, Michiel Rys en Dear Reader.

Fleur van Greuningen (1987) behaalde haar bachelor Nederlands en is
afgestudeerd aan de Gerrit Rietveld Academie (afdeling Beeld&Taal) Ze
publiceerde op tirade.nu, De Internet Gids, de Optimist en maakt site-specific
beeldend werk. Dit laatste deed ze in o.a. Winkel, Parijs, Beelitz (bij Berlijn)
en Lorient (Fr).

Klaske Havik is universitair hoofddocent Architectuur aan de TU Delft. Haar
werk richt zich op de ervaring, het gebruik en de verbeelding van architectuur
en de stad. Haar boek Urban Literacy. Reading and Writing Architecture (nai010
uitgevers, 2014) is een pleidooi voor een literaire benadering van architectuur
en stedenbouw. In 2013 organiseerde ze Writingplace, een internationale
conferentie over architectuur en fictie in Delft. Ze is redacteur van het
architectuurtijdschrift OASE. Als praktiserend architect was ze onder meer
betrokken bij de herontwikkeling van de NDSM scheepswerf tot een culturele
broedplaats. Gedichten en verhalen van Klaske Havik verschenen onder andere
in Vanuit de lucht (Passage 2001), De Revisor en DWB.

Rokus Hofstede (1959), vertaler van Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd
(2014), en Georges Simenon, De blauwe kamer (2014). Werkt met Martin de
Haan aan een hervertaling van Prousts Du côté de chez Swann. Cf.
www.hofhaan.nl.
Riet de Jong-Goossens, geb. in Sas van Gent, 1937. Studeerde Franse taal en
letterkunde en Algemene Literatuurwetenschap. Het examen van deze laatste
studierichting werd met cum laude gewaardeerd. Kwam in aanraking met het
Afrikaans, vertaalde meer dan 50 literaire werken, waaronder het werk van
Marlene van Niekerk. In 2010 kreeg ze de Martinus Nijhoffprijs. In 2014 ontving
ze de erepenning van de SA Akademie vir Wetenskap en Kuns.

Yasmijn Jarram (1984) is curator, schrijver en redacteur. Eerder leidde ze
expositieruimte 21rozendaal in Enschede (2012-2014) en won ze de Prijs voor
de Jonge Kunstkritiek in Brussel (2010). Jarram schrijft regelmatig voor
tentoonstellingscatalogi en kunstbladen als Metropolis M, Tubelight en
Kunstbeeld.

Terras. Jaargang 2014 (06-07)

Oliver Kerkdijk (1965). Publiceerde over cinema, muziek, strips en
cultuurcuriosa in VPRO Gids, NRC Handelsblad, Oor, Vrij Nederland.

László Krasznahorkai (1954) zijn eerste roman, de in 1985 verschenen
Sátántangó (Satanstango), is de laatste jaren ook in het buitenland aan een
triomftocht begonnen (Nederlandse vertaling Mari Alföldy 2012). Satanstango
speelt - evenals

Terras. Jaargang 2014 (06-07)

251
Krasznahorkai's eerste verhalenbundel Kegyelmi viszonyok (Omstandigheden
van genade, 1986) waaruit dit verhaal afkomstig is, en zijn tweede roman De
melancholie van het verzet - in een ongedefinieerde, desolate ruimte, die vaag
in Hongarije is gesitueerd; de in wonderschone zinnen beschreven handeling
brengt de hopeloosheid van het menselijk bestaan tot uitdrukking. De Hongaarse
filmmaker Béla Tarr, met wie de schrijver ook als scenarist samenwerkt,
verfilmde verschillende werken van Krasznahorkai, waaronder ook dit verhaal.

Tomas Lieske (1943) is schrijver. Hij publiceerde dichtbundels,
verhalenbundels, romans en de essaybundel Het hoofd in de toendra (Van
Oorschot, 1989). Was geruime tijd redacteur van Tirade. Lieske won onder
meer de VSB-poëzieprijs voor Hoe je geliefde te herkennen (Querido, 2006)
en de Libris Literatuurprijs voor Franklin (Querido, 2000). Zijn laatste roman
heet Achter de waterspiegel (Querido, 2014).

Erik Lindner (1968) is dichter en criticus. Recente publicatie: Acedia (poëzie,
2014) en Naar Whitebridge (roman, 2013). Hij schrijft artikelen voor onder
meer Poëziekrant, Ons Erfdeel, Poetry International en is redacteur van De
Revisor en Terras.

Nikola Madzirov (1973) is dichter, essayist en vertaler. Voor Relocated Stone
ontving hij de Hubert Burda poëzie prijs voor schrijvers geboren in Oost Europa.
Ook ontving hij de Miladinov Brothers prijs tijden de Struga Poetry Evenings.

Tom Morton is een Brits schrijver, onafhankelijk curator en redacteur van
frieze. Hij werkt momenteel aan zijn eerste roman.

Ton Naaijkens (1953) is vertaler en schrijft over vertalen en literatuur, zowel
beroepsmatig als voor zijn plezier. Hij is redacteur van Filter en Terras en
vertaalde werk van Robert Musil en Paul Celan. In 2013 verscheen zijn vertaling
van Ernst Meister, Alle schepen kenteren.

Charl-Pierre Naude is een Zuid-Afrikaanse dichter, essayist en commentator.
Hij schrijft in het Afrikaans en het Engels. Sinds 2000 verscheen zijn werk af
en toe in vertaling in Nederlandse literaire tijdschriften. In 2007 verscheen in
de Slibreeks sien jy die hemelliggame. Zijn laatste dichtbundel is Al die lieflike
dade (September 2014, Tafelberg). Naudé is momenteel stipendiaat van DAAD
en resideert in Berlijn..
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Marlene van Niekerk, geb. in 1954 in Caledon. Studeerde literatuur en filosofie,
masters filosofie cum laude. Van 1980-1985 vervolgstudie filosofie in Nederland,
ook hier legde ze het doctoraalexamen cum laude af. Terug in Zuid-Afrika werd
ze achtereenvolgens docent aan de universiteiten van Zululand, Unisa en
Witwatersrand. Op dit moment is ze hoogleraar creatief schrijven aan de
universiteit van Stellenbosch. Ze is zowel dichter als prozaschrijver en ontving
vele prijzen voor haar werk, waaronder de prestigieuze Hertzogprijs. In 2009
gaf de universiteit van Tilburg haar een eredoctoraat.
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Wim Noordhoek (1943) groeide op in Den Haag en studeerde politieke
wetenschappen in Amsterdam. Vanaf 1966 werkte hij voor de VPRO. Hij schrijft
stukjes en verhalen. Zijn dagelijks Avondlog is te volgen op de site van Terras.

D.A. Powell (1963) zie de inleiding bij de vertaling.

Grace Paley (1922-2007) was een Joods-Amerikaanse auteur, dichter, docent
en politiek activist. Haar eerste bundel korte verhalen, The Little Disturbances
of Men, verscheen in 1959. Later volgden Enormous Changes at the Last Minute
(1974) en Later the Same Day (1985). In 1994 werden de drie bundels verzameld
in haar Collected Stories, dat genomineerd werd voor de Pulitzer Prize en de
National Book Award. Hoewel ze vooral bekend is om naar korte verhalen,
verschenen er van haar hand ook drie poëziebundels: Leaning Forward (1985),
New and Collected Poems (1992) en Long Walks and Intimate Talks (1991).

Anne Roetman (1988) studeerde in 2012 af aan de master Literair Vertalen in
oprichting in Utrecht en ontving een Talentbeurs Literair Vertalen van het
Nederlands Letterenfonds. Ze werkte mee als vertaler bij The Chronicles, een
onderdeel van festival Crossing Border, en vertaalde onlangs een fragment uit
een roman van de Britse auteur Emma Jane Unsworth voor The Chronicles
Projects. Naast literair vertaler is ze projectmedewerker bij de master Literair
Vertalen en het Expertisecentrum Literair Vertalen.

Robin Ruizendaal is auteur van meer dan 20 muziektheater producties voor
acteurs, poppen en muzikanten die in meer dan 30 landen zijn opgevoerd.
Geboren in Den Haag, gepromoveerd in Leiden (Sinologie, 1999), reeds 25 jaar
woonachtig in Oost Azië en permanent onderweg.

Arno Schmidt (1914-1979) publiceerde talloze verhalen, romans en radio-essays
over literatuur, schreef twee eigenzinnige studies (over Friedrich de la Motte
Fouqué en Karl May) en werkte als broodvertaler uit het Engels (o.a. Poe,
Bulwer-Lytton en J.F. Cooper). Vanaf Zettels Traum (1970) verschenen zijn
experimentele prozawerken als facsimile-typoscriptbanden op A3-formaat.
Delen van zijn vroege proza zijn verschenen in het Nederlands (bij Perdu en
IJzer), in vertaling van Jan H. Mysjkin.

Desiree Schyns (1959) is universitair docent vertalen Frans-Nederlands en
Vertaalwetenschap aan de Universiteit Gent en literair vertaalster. Zij publiceert
over literair vertalen en cultural memory in het werk van Franstalige auteurs.
Ze is redactielid van Filter, tijdschrift over vertalen.
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György Spiró (1946) schreef diverse romans en veel verhalen en gedichten,
maar heeft in Hongarije vooral roem verworven met zijn toneelstukken, waarin
hij de conflicten van de Hongaarse maatschappij op gedurfde wijze aan de kaak
stelt. Daarnaast beweegt hij zich met groot gemak in historische tijden. In zijn
veelzijdige werk laat hij zich weinig gelegen liggen aan modieuze literaire
stromingen: hij vertelt op vrij traditionele
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wijze een verhaal, en wordt literair toch even hoog aangeslagen als zijn
postmoderne generatiegenoten. Typerend voor zijn stijl is de wrange humor die
soms naar het sarcastische neigt. Hij is bekroond met de allerhoogste literaire
prijzen in Hongarije en zijn werk is in vele talen vertaald. Spiró studeerde
Hongaars, Russisch en Servo-Croatisch, werkte als universitair docent, criticus
en theaterdirecteur. Deze vertaling is tot stand gekomen tijdens een intensieve
cursus literair vertalen van het Expertisecentrum Literair Vertalen, met deelname
van Cora Lisa Sütő, Antje Koelewijn en Renée van Beuningen.

Yoko Tawada (1960)schrijft gedichten, essays, toneelstukken en romans in het
Japans en in het Duits en heeft tot nog toe veertig titels gepubliceerd. Ze woont
sinds 1982 in Duitsland. Voor een van haar eerste Japanse verhalen, Inu muko
iri,
, (De hondenbruidegom) ontving zij al in 1993 de prestigieuze
Akutagawa literatuurprijs. In Duitsland werd haar werk onder andere bekroond
met de Chamisso-prijs, die ieder jaar voor een werk van een niet-Duitstalige
schrijver uitgereikt wordt, en in 2005 met de Goethe-medaille, een officiële
onderscheiding van de Bondsrepubliek Duitsland. In haar meest recente roman,
Etüden im Schnee (2014) treden drie ijsberen als vertellers op: de bekende Knut,
diens moeder en grootmoeder.

Lisa Thunnissen (1984) studeerde in 2012 cum laude af aan de master Literair
Vertalen in oprichting in Utrecht en won daarnaast een Talentbeurs Literair
Vertalen van het Nederlands Letterenfonds. Ze was vertaler voor The Chronicles,
onderdeel van het Crossing Border festival in Den Haag en vertaalde eerder een
fragment uit een roman van Eduardo Halfon voor Terras. Naast literair vertaler
is ze projectmedewerker bij het Expertisecentrum Literair Vertalen.

Han van der Vegt (1961) is dichter en vertaler. Zijn bekendste gedicht is
waarschijnlijk Exorbitans, dat niet alleen als boek maar ook als ruimteopera
uitkwam, op cd, met muziek van Jan Frans van Dijkhuizen. Volgend jaar
verschijnt zijn nieuwe dichtbundel Navigatiesystemen. Van der Vegt heeft
onlangs poëzie van Seamus Heaney en Adam Foulds vertaald, samen met Onno
Kosters. Daarnaast publiceert hij kinderboeken, zoals dit jaar Het zwarte ei.

Jeske van der Velden (1987) studeerde Engels en volgt momenteel de
researchmaster Literair Vertalen aan de Universiteit Utrecht. In haar vrije tijd
vertaalt en leest ze graag poëzie, proza en filosofische teksten. Daarnaast loopt
ze stage bij Terras.

Ruth Verraes (1980), beeldend kunstenaar. Studeerde onder meer schrijven
aan de Gerrit Rietveldacademie. Recente exposities: Sketch of the landscape
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(Kunsthuis SYB, 2012), So sieht es aus (Axel Obiger, Berlijn 2013), Het ding
dat begint begint (C&H art space, 2013). www.ruthverraes.com

Jeroen van Westen (1955) is beeldend kunstenaar. Zijn werk komt tot stand
met en in het landschap. Van Westen observeert en onderzoekt de wisselwerking
tussen natuur
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(landschap door de tijd) en cultuur (ingrepen van de mens in het landschap). In
zijn projecten doet hij voorstellen voor nieuwe of herziene landschapstructuren,
meestal daar waar door bijvoorbeeld woningbouw grootschalige ingrepen in
het bestaande landschap worden gepleegd. Zie verder www.jeroenvanwesten.nl.

Raúl Zurita (1950), Chileens dichter en vertaler, publiceerde onder andere de
dichtbundels Purgatorio (1979), Anteparaíso (1982), La vida nueva (1993) en
INRI (2003). Zijn recentste publicatie is de dichtbundel Zurita (2011); daarnaast
stelde hij onlangs een anthologie samen: Pinholes in the Night: Essential Poems
from Latin America (2014). Hij is docent letterkunde aan de Universidad Diego
Portales in Chili en werkt aan een vertaling van Dante Alighieri's Divina
Commedia.

Miek Zwamborn (1974) is schrijver, vertaler en beeldend kunstenaar. Zij
publiceerde onlangs de roman De duimsprong en vertaalde de Sez Ner-trilogie
van Arno Camenisch. Op dit moment is zij writer in residence bij het
Gemeentemuseum in Den Haag.
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