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Breyten Breytenbach
Eine kleine Nachtmusik
(waarin de taal verandert: een biechtlied)
Vertaling: Laurens Vancrevel
door de nacht gekomen
als in een wieg geschommeld
voorbij landschappen buiten
zwart besmeurd met de onzichtbaarheid
van een mompelende verbeelding
van inkt die het omgeslagen blad
heeft overspoeld
door de nacht gekomen
langs verlaten stations
tot aan de kronkels van de grens
Cerbère (Cervera) was dat niet de eenooghond
die de loop van het leven naar de hel
bewaakt?
(maar nu verwar je het grommend-helse driekopsbeest
met de Cycloop - de ‘vochtige cirkel’)
en gekeken of daar ergens een mens is
in de buitenste duisternis
iemand die niet slaapt
iemand die huilt
ik stel mij voor dat inkt de dromen heeft verzopen
van mensen die als klonten klei
in vodden gehuld en nog vastgekleefd
de slaap der doden slapen
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door de nacht gekomen
en in stilte wetend
dat leven geen optie is,
met de maan nu als het starende oog van een uitsmijter,
dat het niet genoeg is om te luisteren
naar het verloop van het bevende ademen,
jij die een zelfbegeleider als gids vooruit moet kunnen sturen,
al is dat maar even achter het gelaat van de maan over de grens
waarachter daglicht en zee en mensen zijn
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Bendix Schönflies is de familienaam van Walter Benjamin (1892-1940) (noot van de vertaler).

[in memoriam Bendix Schönflies]
1. (wakker worden in Berlijn)
een hand uitsteken naar de dag
naar een heel oude bekende
naar het begin van alles wat onbekend is
een hand uitsteken naar de dag
en de taal weer te leren
met de verlossing van het vergeten
een hand uitsteken naar de dag
naar wat hier is zo eenmalig
het licht, de wolken, de klanken van vogels
en de verre geluiden van mensen
en bomen die door de dag bewegen
de gewoonten van altijd een eerste keer
een hand uitsteken naar de dag
zoals naar het vurige lichaam van een geliefde
en deel worden van de gefluisterde vocalen van water
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2.
voor dag en dauw wanneer het licht
geleidelijk in nevelslierten draalt
over droge rivierbeddingen
en aftandse vestingwerken op de heuvelknoppen openvouwt
bij ontstentenis van de nog verborgen bergen
te ver om te lopen en te dichtbij om te gaan rijden
en je verbeeldt je dat je het welige opengaan
van de gele Spaanse brem (Genista) kunt ruiken
want afstand loopt altijd voor op een argeloze beweging
voorlopig wel een handlengte achter de raampjes van de trein
of als de vroege glans van het aanbreken van de dag begint te vervalen
tot een zilveren aai over de zee als enige kielzog dat overblijft van het donkere dansen
tenminste als je de wolkenstapel niet meetelt
dan begint het spel dat je speelt
om de eerste mens te ontdekken misschien een volhouder die flink is doorgezakt
en nu op zoek is naar zijn heenkomen
of een verdwaalde grenspassant
op een fiets in de bongerd
of zelfs een slapeloze priester
in zijn auto ingebed
op weg naar de bakker van het avondmaalsbrood een bewegend iets dat bewustwordend zijn gezicht
zal keren zich naar het licht
om aldus het filozottelijke bewijs te ervaren:
te weten dat je weer leeft
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3.
wie denkt dat hij begrijpt
pist naast de pot
maar wie begrijpt
doet dat tegen zichzelf aan
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4. (voor wat onder de tafel ligt)
‘Der, von dem hier die Rede sein wird, trägt meinen Namen. Ich schreibe
über ihn Berichte oder erzähle von ihm, seinen Eltern, seiner Familie. Ich
schreibe auf, was die Erinnerung freigibt.
Was haften geblieben ist...
Anderes fällt unter den Tisch...’
- Manfred Franke, Unterwegs zum neuen Lebenslauf
zo is het precies - je schrijft en je schrijft
en je personages bevolken de bewegingen
van je hand en licht bevlekt
de bladspiegel op
een wolkje stijgt op en een wolkje
daalt neer en waar het wegzinkt
daar zingen de volkjes
het water in wijn en de pijn tot inkt.
zo is het precies wat je schrijft
waar lijven en lijken drijven
van vers tot vers.
maar in de helderheid van de ochtend
zie je dat het tafelblad even scheef was
als je betoog tegen de wormen in de monding
en terwijl je dat 's nachts hebt geschreven
is alles afgegleden naar een ander leven.
zo is het precies je schrijft hebt geschreven zult schrijven
van aangezicht tot aangezicht
want als je kijkt zie je
dat je voeten al zwart zijn
en dat het al te laat is voor de tijd:
dat de stuipende woorden onder de tafel
de samenhang van je gedicht
al beginnen aan te vreten.
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5.
alles was een duister gefonkel van sterren
de grote nacht boven je
en achter de heuvel
wat gedempte knallen of soms
het schelpengekraak van een stel rotjes
afgestoken bij de viering van Sint-Jansnacht
en nu de witte spikkels in het schemerduister
van de overdadige bloemen van het laurierbosje
het langzaam aanzwellende licht van de vroege ochtend
en de hele wereld stil en koel
in afwachting: een verse wond
die huivert op de lip van verwondering
alles wat de mond is binnengestroomd
verduistert de bergen in het donker
vouw na vouw
en alles wat in het land
het ontstaan van een mogelijkheid was
woorden gescheurd uit papier
zoals skeletten van vogels die naar boven streven
door de wondkorst van vergetelheid en geboorte
‘alles van waarde is weerloos’
net als het waardeloze van overleven
voor niets is en zonder verdediging
mogen de woorden blank worden geschuurd
weggeborgen door ze te begraven als de gedachte
aan de zoete spatjes van de oleanders
zoals de schemergebeenten van vliegen
zoals de stille afgewogen bewegingen van schrijven

Terras. Jaargang 2015 (08-09)

15

6. (lippendienst)
zo: min of meer op zoek
naar de gangen en de ravijnen
en de grenzen
van de verloren tijd - zo
wat lager langs hellingen waar
alles blauw is
de rotsblokken van dichtbij
en elk blok een inkapseling van beweging
tot daar waar niets
meer ertoe doet
want wat betekent het
om de grens te weten tussen onthouden en vergeten
in beide zit een overgang naar een ander ‘zo’
en de afsluiting van gedanste tijd
die allang en steeds weer hier
zoek moest raken in kronkels van de aarde
toch zo: min of meer op je hurken
sla je je ogen op naar de bergen
en zie je dat anderen over de grenzen van geslachten
heen ook zo moesten vragen om hulp
met huiden en aangescherpte stenen
en vuur die het bloed van het voortbestaan
moesten opvangen uit de rotsen
om een stukje vlees in hun mond te kunnen krijgen
en zo tot een vergelijk te komen
met het voorbijgaan dat toen al
moest worden uitgespeld in de vouwen van de verbeelding
van gelijkenistijd als oorsprong
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en bestemming vouw op vouw
in het slangenspoor en de vrouwelijkheid
van de hersenen waar vuursteen en blaasroer en blauw
wondverband nog precies zo vergaan in de as van woorden.

Foto, genomen door Breyten Breytenbach, van een ‘wilde’ muurschildering in de Rue
Mouffetard, Parijs. De schildering is inmiddels verdwenen (noot van de vertaler).

Terras. Jaargang 2015 (08-09)

17

Ton Naaijkens
Laat alle hoop varen
Landen hebben er een handje van te willen aangeven waar ze ophouden - waar
het allemaal ophoudt - zodat je vervolgens als het ware de leegte in gegooid wordt.
Er is niets buiten ons. Neem Frankrijk. Daar heb je aan de noordelijke westkust de
regio Finistère, het eind van de wereld dat bij een oversteek naar Engeland Land's
End heet: daar waar je de aardschijf afkukelt. En helemaal in het zuiden heb je de
gemeente Cerbère, genoemd naar de driekoppige monsterhond die de onderwereld
bewaakt. De onderwereld heet Middellandse Zee of Spanje, daar waar je blijkbaar
alle hoop moet laten varen. Cerbère ligt dan weer wel aan de Côte Vermeille, de
vermiljoenen kust, en Finistère aan het Kanaal, dat in het Bretons Mor Breizh heet.
Het is maar hoe je het bekijkt. Dood en wonder zijn soms een. In ieder geval zijn
het gemarkeerde punten in het landschap. Soms volstaat een naam, soms wordt
de plek overschreven door mythes en verhalen - het is het moment dat de mens
zijn blik op de wereld vastlegt en doordrenkt met angsten en verlangens.
Cerbère ligt tussen het stadje van de ansjovis, Collioure, en Port Bou, pal op de
grens met Spanje. De streek is verbonden met de dood van Walter Benjamin, die
op de vlucht was voor de nazi's en geen uitweg meer zag. In Port Bou is een
monument te zien van de Israëlische kunstenaar Dani Karavan. Het heet ‘Passage’
en gaat letterlijk door een sleuf, door de nacht: ‘Het begint in een rots, en gaat dan
via een sluis van metaal richting de baai naar de afgrond. Er zijn daar trappen naar
beneden en op het eind staat een glasplaat met citaten uit zijn werk.’ Zo beschrijft
Erik Lindner het gedenkteken, op zo'n manier dat het markeren van land op
wonderlijke wijze leidt naar betekenis - naar woorden van Benjamin die tot ons blijft
spreken, ver na zijn dood. Dood en wonder zijn soms een. ‘Het is moeilijker de
nagedachtenis in ere te houden van de naamlozen dan van de beroemde mensen.
De historische constructie is gewijd aan wie geen naam heeft.’ Het zijn woorden die
verwijzen naar andere teksten, die van Lindner, die van de dichter Celan ook. De
laatste is ook met Finistère te verbinden, de eerste daalt in een cyclus uit de bundel
Tramontane letterlijk de trappen af naar de onderwereld en de leegte. ‘Alles wat
ontstaan is kan verdwijnen,’ zegt hij.
Zand, wortels, helmgras, sporen die hier
nimmer liepen. De inwoners die de reiziger
nastaren maar zijn signalement niet geven.
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Hun gang nog verstoord na het bouwen
van een monument. Nu, als de tramontane
aan je lichaam likt en jou en je bril oppikt,
die meevoert. Waar de passage het kerkhof
brengt tot aan de afgrond boven de branding.

Het is een hete dag als Erik Lindner onder zeven olijfbomen het landschap ervaart
waarover de droge, scherpe wind heenjaagt op zijn doorgang door de bergen. Hij
noemt de dag bij naam: 18 september 1994. Hij stelt zich voor dat ruim vijftig jaar
daarvoor een mens de weg van de wind wilde gaan. Voor de mens die je je voorstelt
schuift iemand anders: een meisje uit Aragon, op het strand beneden, ‘doet haar
rok uit en loopt antilopig / door de branding terwijl haar leren tas / een schrijfmap
bewaart met ijzerwerk.’ Wat zou Benjamin bij zich hebben gehad aan manuscripten?
Welke cultuurkritiek zat in zijn tas? Een belangrijk werk, volgens Lisa Fittko - het is
verdwenen, op een dag ‘die gelijk een naamloze geschiedenis is’. (Je speculeert:
het ontbrekende manuscript gaf de naamlozen een naam; het meisje uit Aragon
vist het op uit het water; het gaat op in het monument van Karavan; de dichter die
het ziet verbindt de zoevende wind met de rots, de geschiedenis met het rillen van
het water in de zon.) In de vier gedichten van Lindner neemt het beeldende toe. Hij
stipt aan hoe en waar Benjamin aan zijn eind kwam (met morfine, in een pension)
en stelt zich voor ‘hoe het voelt te worden geschoren / de laatste keer’. Ten slotte
komt hij dicht bij de Duits-joodse filosoof, pakt diens befaamde brilletje op, komt
boven aan de rotsen waar de doorgang was, aan de afgrond - ‘Daaromtrent kan
enkel een bijziende vinden.’ Vervolgens wordt er een spoor achtergelaten, ‘een
verminking’ zelfs - als dat het gedicht zelf is, dan is het gedicht een omgestulpte
verminking, een wond boven op de huid van het monument voor Benjamin: ‘Dit
deed ik. Gewetenloos. Vandaag. Datum.’
Paul Celan verborg zijn data. Ze liggen desalniettemin in zijn teksten besloten.
Namen zijn minder schaars, maar ze komen bij hem voor. In de regels die het
stevigst voorzien zijn van het watermerk van de holocaust duiken ze op, dan zijn
het namen van naamloze mensen - ‘al die namen, al die meeverbrande namen’.
Celan heeft diverse gedichten geschreven waarin plaatsen voorkomen waar
afgrondelijke onderwerelden opdoemen. Maar ook gedichten waarin concrete
grenssteden figureren. In een fase van verwarring, toen hij uit wanhoop een Irrfahrt
ondernam - een dooltocht, een waanreis, een errance - deed hij ook het stadje
Hendaye aan. Dat is aan de westkust van Frankrijk, exact op het punt waar Spanje
begint. Op het stationnetje vond in 1940 een ontmoeting tussen Franco en Hitler
plaats; Celan maakt er geen directe toespeling op, maar refereert wel aan folteringen.
De andere gedichten van de Irrfahrt-cyclus diepen het thema van opgejaagd en
achtervolgd worden uit. Trek je de lijn door over de Pyreneeën, naar dat andere
punt van het land waar Spanje en
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Frankrijk elkaar raken, kom je in Port Bou - waar nota bene in hetzelfde oorlogsjaar,
maar zo'n maand eerder dan het treffen tussen Franco en Hitler, Benjamin omkwam
(zijn zelfdoding, het waarschijnlijkst, staat niet vast). Aan Port Bou wijdde Celan een
ander gedicht, gepubliceerd als nagelaten gedicht:

Port Bou - Duits?
Pijl die kap weg die
onzichtbaar maakt, de staalhelm.
Linksnibelungen, rechtsnibelungen:
gerijnigd, gereinigd,
geruimd.
Benjamin
zegt nee tegen jullie, voor altijd,
hij zegt ja.
Dat soort erflast, ook
als B-Bauhaus:
nee.
Geen toe, geen te
laat, een geheim
open zijn.

Celan staat meer dan eens woede toe in zijn gedichten. Hier is hij zelf cynisch en
wordt zo'n beetje het hele Duitse cultuurgoed op een hoop gegooid en tot
voedingsbodem gemaakt voor de jacht op Walter Benjamin. De Tarnkappe is de
hoed of de kap die Siegfried in de Nibelungen-sage krijgt van een dwerg en die hem
onzichtbaar maakt. Die was Benjamin van pas gekomen toen hij nagezeten werd
door de bezetters van Frankrijk met hun staalhelmen (de Gestapo) en vluchten wilde
naar Spanje, waar de andere ‘Nibelungen’ (de Guardia Civil) het voor het zeggen
hadden. Het woordspel met reinigen betrekt de Rijn bij de beschuldigingen, waar
blijkbaar ook een afkeer van Bauhaus bijhoort. De laatste drie regels lees ik als
hoop, hoe vals ook, dat er toch een ontsnapping mogelijk is, een opening naar
toekomst. Henri Bloemen schreef een prachtig essay over de nauwe band tussen
Benjamin en Celan (in Armada, mei
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2003). Ook hij wijst erop dat in het gedicht de moeilijke verhouding met Duitsland
ter sprake komt en relateert het aan een recensie die Benjamin schreef over een
boek met de omineuze titel Der Dichter als Führer der deutschen Klassik. Bloemen
stelt terecht dat het bij elkaar zetten van ‘Dichter’ en ‘Führer’ voor Celan bijzonder
pijnlijk moet zijn geweest, temeer daar de studie (van de germanist Kommerell)
vooral gaat over Hölderlin, die Celan hogelijk bewonderde. Celan betrekt de vraag
‘wat is Duits’ hier ‘op de Spaanse uithoek - gelukkig wel een haventje’. Voor Bloemen
gaat het in dit gedicht om de vraag die in de titel ervan letterlijk gesteld wordt: Port
Bou - Duits? (Daarachter gaat de praktische vraag schuil die luidt: Port Bou - Frans?
Spaans?) Celan las bij Benjamin in de genoemde recensie deze zinnen - ze zijn uit
1930, maar hadden een voorspellende waarde: ‘Onverwachts zullen spookhanden
een groot “Te laat” op dat gedenkteken schilderen. Hölderlin was niet van het slag
van diegenen die verrijzen, en een land waarvan de zieners hun visioenen over
lijken heen ten deel vallen, is niet het zijne. Niet eerder dan gezuiverd kan deze
aarde weer Duitsland worden en het kan niet in naam van Duitsland gezuiverd
worden, laat staan in naam van het geheime Duitsland dat van het officiële uiteindelijk
slechts het arsenaal is waar de onzichtbaar makende kap naast de staalhelm hangt’
(vertaling Henri Bloemen).
Ja, daar komt veel samen, in alle concentratie die de essays van Benjamins
kenmerken, op het spits gedreven in het genre dat het van de concentratie in
formulering moet hebben, de poëzie. Het is misschien niet bijzonder om een plaats
te noemen en daarop te projecteren wat er allemaal heeft plaatsgevonden - een
geschiedenis, de geschiedenis. Maar het compacte en het omringende wit die je
dwingen beelden, verhalen en emoties toe te voegen, zijn in gedichten het
pregnantst. Ja, geschiedenis, daar voeg je vervolgens denkbeelden bij - dingen die
je hebt gelezen bij deze en gene, flarden die door je hoofd gaan. Je veroorlooft je
heden en verleden te verwisselen en ziet dat mensen dat ook doen om vooruit te
blikken, in verlangen of in angst. Je schrijft je ervaringen op als je ter plekke bent.
Je ziet een meisje in zee lopen, een vluchteling opgejaagd worden, een dichter zich
opgejaagd voelen, een scheermes over een wang gaan, een gedenkteken bestreken
worden door een scherpe wind. De plaats doet het, de tijd - maar het meest de
plaatsen waar plaatsen en tijden eindigen. Cerbère, Finistère.
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Erik Lindner
Port Bou
Wat betekent het om de grens te weten tussen onthouden en vergeten, vraagt
Breyten Breytenbach in de reeks ‘Eine kleine Nachtmusik’. Hij stelt de vraag te
midden van rotsblokken die hij een inkapseling van beweging noemt en vindt daar
de ‘afsluiting van gedanste tijd’. Hij hurkt en kijkt op naar de bergen, onderzoekt de
feitelijke grens en de verbeelding, gangen, ravijnen, de grenzen van de verloren
tijd. Het is haast een retorische vraag: als er een grens is aan wat je kunt weten,
kun je dan ook die grens weten? In de reeks gedichten (die verschenen in de bundel
Vyf-en-veertig skemeraandsange uit die eenbeendanser se werkruimte) bezoekt
hij niet Walter Benjamins feitelijke graf maar cirkelt hij met zijn denken om de plek
waar hij stierf. De dichter is door de nacht gegaan, het donker doorgekomen dat de
grens tussen twee dagen vormt, door de tunnel gekropen die onder de berg doorloopt
van het ene land naar het andere.
De grens tussen Cerbère en Port Bou bestaat uit een klif, een weg die omhoog
slingert en aan de andere kant langs haarspeldbochten neerdaalt, langs het huis
van een verlaten douanepost, boven een rots die haast wegglijdt in de zee. Boven
de baai staat een bank te midden van zeven olijfbomen op de rotswand. Niets
herinnert in juni 1993 aan de dood van een passant, Walter Benjamin, al ligt er een
steen bovenop de volgende klif op de kleine katholieke begraafplaats. Het plaatsje
oogt vervallen, een paar bejaarde Engelse toeristen lopen langs de kade. In het
Hostal Commercial eten weduwnaars hun soep. Aan de overkant van de Rambla
Catalanya, waarvan de bladeren van de platanen in het raamkozijn prikken, is het
Hostal de Francia waar Benjamin stierf. Ook daar geen enkel teken dat op Benjamins
dood wijst.
Achttien maanden later is het stadje veranderd. Als je de haarspeldbochtweg
afrijdt, staat er een groot bord, in etalages hangen foto's van de schrijver. Bovenop
de klif is bij de ingang van de begraafplaats een stuk uit de rots gehakt, er steekt
een verweerde trap in van roestend staal die eindigt boven de branding. De treden
gaan naar het niets, ze lopen naar de afgrond. Hoger op de klif staat op een plateau
een eenzame sokkel waar niets op staat. Plateau en sokkel zijn gemaakt van
hetzelfde roodbruine staal als de trap, dat meteen na oplevering verweerd lijkt. Wat
zegt het de bewoners dat iemand hier passeerde, inmiddels vierenvijftig jaar geleden
en niet vijftig, na allerlei geruzie in Duitse kranten of er wel een miljoen mark mocht
naar een beeld buiten Duitsland voor iemand die niet helemaal Duits was.
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‘In de helderheid van de ochtend / zie je dat het tafelblad even scheef was / als je
betoog tegen de wormen in de monding,’ schrijft Breytenbach. September is geen
juni, dagjestoeristen uit de achterliggende provincies baden in de zee, de mensen
zijn nors, ze hebben al genoeg voorbijgangers gezien de laatste maanden. Vanaf
de klif is te zien hoe de tramontane, die koude wind die met hoge snelheid over de
bergen komt, op het wateroppervlakte slaat, kleine wervelwindjes maakt, het water
even optilt als een fontein. In de baai zijn duikers, de lucht is strakblauw ondanks
de harde, koude wind.
Wat betekent het om de grens te weten, die te kennen, te weten wat je vergeet?
Volgens een van Benjamins thesen ‘Over het begrip van de geschiedenis’, raadde
Fustel de Coulanges de historicus aan om, wilde hij een tijdperk opnieuw beleven,
alles uit zijn hoofd te zetten wat hij van het latere verloop van de geschiedenis wist.
Het is een moedwillig vergeten, een poging tot concentratie. Het is ook een methode
van inleving, waar Benjamin maar al te graag mee wil breken. Al is het maar om de
droefgeestigheid die gepaard gaat met het onvermogen het werkelijke historische
beeld te bemachtigen op te heffen. Droefgeestig ook door het besef dat men zich
alleen maar in de overwinnaars inleeft. Het is de wakkerende vlam die ons belet
om scherp te zien. Men kan niet tot in detail bepalen wat men onthoudt en wat men
vergeet. Er is geen document van de cultuur dat niet tegelijk een document van de
barbaarsheid is, stelt Benjamin. Het is zijn taak de geschiedenis tegen de haren in
te strijken.
Terwijl Walter Benjamin de theologie vergelijkt met een dwerg die klein en lelijk
is, en die een schaakautomaat zou kunnen bedienen, vergelijkt Breyten Breytenbach
in een ander gedicht de Afrikaanse dichtkunst met een buikpop. Een die je op schoot
kan laten dansen en vrijheidsliederen kunt laten zingen voor Afrika, ‘want in Afrika
/ is het 't voorrecht van een dichter / immers dat je niet hoeft in te staan / voor je
opinies.’ De betekenis staat op het punt van vertrekken en het gedicht blijft als
‘afgeworpen vervelling’ achter. Maar de vlucht blijkt een spiraal en op het eind vertelt
juist het gedicht het verhaal van een vervelde betekenis. Breytenbach lijkt
vastberaden, er klinkt een bijna opgewekt pessimisme door zijn woorden. Want wie
denkt te begrijpen die pist naast de pot, en wie begrijpt doet dat tegen zichzelf aan.
Een gedicht is zoiets als een bergtocht. Met stramme benen moet je al klimmend
jezelf lenig zien te krijgen, de regels uiteen rekken. Je weet dat je straks in de afdaling
soepelheid hervindt, lyriek, dat je je moet hoeden niet te snel te gaan en te struikelen.
Bovenop de bergkam vind je pal naast de grens een uitgebrande hut voor
bergbeklimmers. De deur staat open en aan de achterkant ook een raam. In de
zwartgeblakerde ruimte zie je in de twee verkoolde kamers eeuwige sneeuw liggen,
in een perfecte z-vorm. De vlucht van Walter Benjamin lijkt een voorbode van een
exodus van zo velen.
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Een bergwandeling is een ontknoping, boven op de top waaien complexere
gedachtegangen uiteen en komt er orde in je hoofd. En net als je het inzicht wilt
opschrijven, steekt er een storm op. Het is de tramontane die je heel even van de
aarde haalt en je meteen weer als een zak aardappelen op de grond teruggooit. Je
bent iets kwijt, je tast over rots op de helling nabij de afgrond en je handen vinden
er een montuur met maar een enkel glas. Daarmee zie je op de treden van het
monument het tweede glas, twee treden achter de glasplaat, twee treden voor de
afgrond. De glasplaat loopt niet tot op de trede, er is een opening waar je een hand
doorheen kunt steken, maar die haalt alleen de volgende trede. Naast de deur in
de muur rond de begraafplaats ligt een stuk hout, een schephout met een oplopend
einde. Daarmee lukt het het brillenglas een trede hoger te schuiven, waarop je het
met je andere hand kunt pakken. Maar het schephout valt op de tweede trede en
is ongrijpbaar, het stuk hout zal het monument blijven verminken tot het wegrot en
vergaat.
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Nathalie Quintane
Opmerkingen III (fragment)
Vertaling: Kiki Coumans
Of de wind nu van voren of van achteren komt, als het
hard waait, buig ik voorover.
Als ik mijn dij vastpak en hard knijp, is het niet hard en
niet zacht.
Wanneer ik loop, verdwijnt altijd een van mijn voeten
achter me.
Afhankelijk van de plek waar ik me krab, breng ik een
ander geluid voort.
Als ik een hand onder mijn kussen schuif voordat ik mijn
hoofd erop leg, maak ik het kussen dikker.
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Met mijn rechterhand of mijn linkerhand kan ik, over mijn
schouder heen of onderlangs, alle plekjes op mijn rug
bereiken.
Als ik in de zomer lang op een terras heb gezeten, tref ik
op de achterkant van mijn dijen vaak het patroon van de
stoel aan.
Hoe lager en zachter de fauteuil waar ik in zit, hoe
dichter mijn knieën bij mijn gezicht zijn.
Als ik met mijn wijsvinger en duim in mijn neus knijp, zal
ik na een tijdje mijn mond opendoen.
Wanneer de gedrukte letters klein zijn en de regels dicht
op elkaar staan, volg ik met mijn vinger de zinnen die ik
lees in een boek.
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Hoewel mijn slaapkamer volstrekt donker is, sluit ik mijn
ogen om te gaan slapen.
Als ik in het donker een traptree op wil lopen die er niet
is, voelt dat hetzelfde als wanneer ik een tree heb
gemist.
Wanneer ik de mouwen van mijn trui opstroop, zorgt de
plooi van mijn elleboog dat ze niet afzakken.
Zelfs als ik ‘achter me’ kijk, blijf ik zien wat er voor mijn
ogen is.
Zodra ik met mijn voeten in koud water sta, neem ik mijn
omgeving scherper waar en denk ik helderder.
Als ik drink, blijft mijn onderlip droog.
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Wanneer ik in de zon ga zitten, kan ik aan mijn eigen
schaduw zien hoe laat het ongeveer is.
Onder het drinken van een slok water gooi ik mijn hoofd
snel naar achteren om een tabletje door te slikken.
Kijkend naar iemand die in het donker voor een verlicht
computerscherm zit, zie ik dat zijn gezicht blauw is.
Als ik de kaarsjes van een verjaardagstaart uitblaas,
maak ik mijn wangen graag extra dik.
In de zomer zie ik vaak een mier of een vlieg over mijn
kleren wandelen.
Als ik in een meloenpart bijt, maakt het mijn mond
onzichtbaar.
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Door hard met mijn been te schudden verjaag ik een
vlieg die erop was gaan zitten.
Als ik op klaarlichte dag in mijn ogen wrijf, zie ik eruit
alsof ik net wakker ben.
Na het douchen kan ik mijn naam op de spiegel van het
medicijnkastje schrijven.
Met een simpele beweging van mijn tong maak ik een
stukje pinda los dat tussen twee tanden was blijven
steken.
Hoe kleiner het voorwerp dat ik wil pakken - bijvoorbeeld een spijker -, hoe dichter mijn duim en wijsvinger
bij elkaar komen.
Als ik aan een lavendeltakje ruik, kan het in een van mijn
neusgaten komen.
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Links op de wijsvinger van mijn rechterhand, naast de
nagel, zit een vrij hard bobbeltje met daarnaast een
kuiltje: daar zit mijn pen als ik schrijf.
Wanneer ik mijn benen over elkaar sla, raakt de
onderkant van mijn linkerdij de bovenkant van mijn
rechterdij.
Als ik me was met water en zeep, brengen de behaarde
delen van mijn lichaam een overvloedig schuim voort.
Wanneer ik mijn benen onder een tafel over elkaar sla,
stoot ik soms mijn knie.
Als ik met opgetrokken benen op de grond zit, ontstaan
er twee lange plooien tussen mijn borst en mijn navel.
Wanneer ik mijn onderlip naar voren steek en hard
blaas, laat ik mijn pony opwaaien.
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Dorthe Nors
Die zomer ging ze naar begraafplaatsen
Vertaling: Kor de Vries
Die zomer begon ze naar begraafplaatsen te gaan, en ze had een voorkeur voor
begraafplaatsen waar weinig anderen eigenlijk kwamen. Ze kon van sociale
gebeurtenissen, zoals recepties met witte wijn, canapés en vage bekenden
rechtstreeks naar de dichtstbijzijnde begraafplaats fietsen, om dat hoekje te vinden
waar niemand eigenlijk kwam. Op het meest afgelegen gedeelte van Vestre
Kirkegård, bij de oorlogsgraven en de graven van de Groenlanders en de
Faeröerders, bij de kapel die niet meer werd gebruikt, was het rustig. Ver uit de
buurt van de percelen waar overleden bierbrouwers, uitgevers en premiers schouder
aan schouder lagen. Hier waren de kantjes niet geknipt, hier vond je geen
kunstmatige meertjes met speciaal ervoor gekochte eenden erin. Het deed nog het
meest denken aan het Jutse achterland; ontvolkt en met luiken van triplex voor de
ramen, en door alles heen liep een verwilderde tunnel van wilgen. Er kwam nooit
iemand, daarom liep ze er graag, net als ze graag naar de Joodse begraafplaats
en de katholieke begraafplaats ging, en als ze de juiste momenten en plekken koos,
was het ook op Assistents Kirkegård rustig.
Maar haar lievelingsbegraafplaats lag op de grens van Frederiksberg en Valby.
In de schemering was het daar het mooist. Eind juli waren de avonden nog steeds
lang, en de plek had iets van een overwoekerd park. Langs de paden in het midden
vond ze als struiken uitziende graven van allang vergeten schilders en dichters, en
aan de noordzijde vond ze een gedeelte waar een grote hoeveelheid identieke rozen
was geplant. De struiken waren over de stenen gegroeid, onkruid had zich
erdoorheen geslingerd, en het waren dezelfde rozen als bij haar moeder thuis. Ze
waren roze en hadden kleine bloemen, en niemand nam de moeite om ze te snoeien.
Als ze bij dit deel van de begraafplaats kwam, begon ze rustig de paden af te lopen,
alsof ze met haar voeten arabesken tekende.
Ze was vijfendertig, en die zomer meed ze haar vriendinnen. Ze belden haar af
en toe en vroegen of ze iets zouden afspreken, maar als ze er onderuit kon komen
zei ze nee. Ze wist dat haar situatie zorgwekkend op hen zou overkomen en dat
haar manier van omgaan met wat zij beweerde dat er was gebeurd hen zou irriteren
en tot wilde speculaties zou leiden. Slechts een paar keer had ze geprobeerd hun
de situatie uit te leggen, maar dat was onaangenaam geweest. Een paar vriendinnen
probeerden haar ervan af te praten door te beweren dat haar toestand moest zijn
ontstaan uit eenzaamheid, dan wel een biologische oorsprong had. Een van hen
had
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haar ronduit uitgehoord, vond ze. Of ze het echt zeker wist, of het wel verstandig
was, of het niet beter was als ze... Ze wilden haar allemaal goede raad geven,
hoewel ze die niet nodig had. Ze wist heel goed waarom ze naar begraafplaatsen
ging, heen en weer liep, in het rond, terwijl ze ijs at en rozenblaadjes tussen haar
vingers wreef. Ze wachtte, en terwijl ze wachtte, liet ze iets achter zich en probeerde
ze een nieuwe manier te vinden om naar de toekomst te kijken. Ze liep langzaam
en was het niet devoot, dan in elk geval bedachtzaam en met gevoel voor kleine
dingen die ze jarenlang niet meende te hebben opgemerkt. Ze zag de verwilderde
katten die in de bosjes leefden. Ze zag hoe ze water dronken bij het bassin in het
midden van de begraafplaats. Ze zag de eksterjongen en de verzakte graven
waarvan de grafstenen voorover helden, waardoor het leek alsof de overledene en
de gedenksteen bezig waren van plek te wisselen. Terwijl de zomer verstreek zag
ze de planten groeien en uitbloeien, en op sommige avonden nam ze een paar roze
rozen mee naar huis en zette die in een vaas op haar nachtkastje. Ze dacht niet
veel aan de dood. Ze dacht er het meest aan hoe moeilijk het was om in het goede
te mogen geloven, en aan hoe het zou zijn als dat goede ondanks alles zijn intrede
deed.
Wat er was gebeurd was op zich niet spectaculair. Ze had alleen een man ontmoet.
Ze hield van hem en de wijze waarop ze van hem hield, had haar naar een plek in
zichzelf laten zakken waar het ongrijpbare een natuurlijke stevigheid kreeg. Ze
voelde zich daar thuis en wist dat ze ooit op deze zomer zou terugkijken als de
zomer waarin ze haar voorbehoud had laten varen. Haar gevoelens waren sterk en
werden beantwoord. Dat voelde ze, maar ze wist ook dat het tijd zou kosten voor
ze samen konden zijn. Hij had verdriet over dingen die hij had verloren, en dat zijn
verdriet langdurig was zag ze als hij van de tafel naar haar opkeek. Maar dat was
niet erg, vond ze, want als hij naar haar keek twijfelde ze geen moment en gaf ze
zich over aan de hoop dat hij al het goede meebracht wanneer hij kwam.
Maar ze kon haar vriendinnen onder geen enkele voorwaarde vertellen dat het
zo zat. Zij eisten bewijzen. Ze wilden weten wie er was overleden, waarom hij huilde
en of het eigenlijk niet zijn eigen schuld was. Ze wilden horen of zij hem grondig
had gecheckt, en of ze zich realiseerde wat het inhield om de wapens neer te leggen.
Ze moest ook oppassen dat ze haar hart niet liet breken, zeiden ze. Dat laatste was
belangrijk. Ze mocht haar hart niet laten breken, zeiden ze en sprongen zelf van
ijsschots naar ijsschots, vervuld van dromen in de stroom te verdwijnen, hun
bezinning te verliezen, zich over te geven, en in de tussentijd probeerden ze de
leegtes te vullen, bezig te blijven, en ze probeerden te voorkomen te vroeg thuis te
zijn in hun tweekamerappartementen, die hen telkens wanneer ze er binnenstapten
aan koffiebars en bushaltes deden denken. Liefde, niets minder dan liefde wilden
ze. Dat was wat ze verlangden, zonder enig voorbehoud. Daarover spraken ze als
ze haar bij haar arm pakten en door de parken wandelen, alsof de parken ogen
waren in de
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storm die je moest doorstaan, en nu had zij haar gevonden, de liefde. Maar dat kon
ze hun niet vertellen. Dat kon ze beslist niet met hen delen, dus die zomer bezocht
ze begraafplaatsen.
Ze wilde gewoon haar werk doen, ook de representatieve kanten ervan, maar als
ze vrij was, klom ze op haar fiets en ging ze op pad. In de vroege avond wilde ze
door de ijzeren poort van Parkkirkegården stappen, langs de gestorven schilders
en dichters lopen en koers zetten naar het gedeelte met de roze rozen. Als ze daar
was, begon ze langzaam tussen de graven door te wandelen, en terwijl ze zo liep,
sloot ze haar ogen voor die delen van de werkelijkheid waar anderen een oogje op
hielden, en ze voelde hoe de man die alleen in gedachten bij haar kon zijn, zijn
vingers in de hare vlocht. Ze zouden er in verschillende scenario's wandelen, zo nu
en dan heel stil, maar samen. Ze zouden er lopen als hij zei dat hij van haar hield.
Dit soort dingen werd er gezegd op de begraafplaatsen, terwijl ze in verschillende
fases van hun samenzijn, dat nog niet was begonnen, naast elkaar liepen. Ze zag
duidelijk voor zich hoe de man met een kind op zijn schouders tussen de kleine
percelen door zigzagde. Ze zag voor zich hoe de man en het kind uit het bosje met
de wilde katten sprongen. Voelde hoe hij haar achter de toiletten op de begraafplaats
kuste, zag hoe het kind viel en zich bezeerde en hoorde hoe de wielen van de buggy
piepten. Vaak ging hij op een van de bankjes verderop zitten en klopte op de plaats
naast hem zodat ze bij hem kon zitten, en dat deed ze dan.
Er was niets geheimzinnigs aan. Ze hield van iemand en daarbij dacht ze aan het
goede dat had plaatsgevonden en aan het goede dat zou plaatsvinden. Terwijl het
verkeerslawaai van de Søndre Fasanvej en de Roskildevej een gesuis in de verte
bleef, stal ze voor het kind namen van de grafstenen, en dat voelde goed, net als
het goed voelde haar gedachten te laten zakken in de aarde waarin ze zelf op zekere
dag zouden liggen, bleek tot op het bot, hun beenderen in elkaar gevlochten terwijl
de wereld boven hen doorging. Dat was niet erg, vond ze. Dat soort dood was goed,
en dat zou ze tegen hem zeggen als hij kwam, en dat zou ze tegen het kind zeggen
als het groot genoeg was geworden, en op zekere dag misschien ook tegen een
bijzonder ongelukkige vriendin. Tot die tijd wilde ze dat voor zichzelf houden, naar
begraafplaatsen gaan, wachten en af en toe op haar hurken gaan zitten om te kijken
hoe de katten hun halzen uitstrekten om bij het water te komen.
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Mischa Andriessen
Een Pygmee in pak
‘A finder?’
‘No.’
‘Tracker?’
‘No.’
‘So what are you?’

Geoff Dyer- The Search

Een jonge Japanner met een fluit
Een jonge Japanse monnik speelt fluit. Heel de dag en soms ook de nacht door
speelt hij steeds weer een en dezelfde toon. Die constante herhaling werkt de andere
monniken op de zenuwen: ‘Waarom speel je nooit een andere noot?’ willen ze
weten. ‘Ik kan het toch niet helpen,’ verweert de jongen zich, ‘dat ik meteen de
mooiste heb gevonden?’
Niet zoeken, toch vinden. Het omgekeerde gebeurt ook: je wezenloos zoeken en
niets vinden. Beide varianten geven aanleiding voor een vrachtlading prachtige
en/of schrijnende verhalen en anekdotes. Denk aan de alleskunnende kunstenaar
Pablo Picasso die onomwonden stelde: hij zocht niet, maar vond. Denk ook aan de
Franse jazzsaxofonist Barney Wilen die ervan overtuigd was geraakt dat het voor
de ontwikkeling van zijn eigen muziek noodzakelijk was de muziek van de Pygmeeën
te bestuderen. Wilen trok de jungle in en bleef zo lang weg dat menigeen al de
conclusie getrokken had dat hij dood moest zijn. Toen hij ten slotte toch in de
bewoonde wereld terugkeerde, bleek dat hij in al die jaren geen Pygmee had gezien
en hun muziek nog niet eens van ver had kunnen horen.
Dergelijke verhalen doen vermoeden dat vinden mogelijk vooral een kwestie van
talent is. Datzelfde gevoel overvalt me wanneer ik de uitgelaten gelovigen voor
Amsterdam CS passeer. Ze zijn misschien gek, maar vinden kunnen ze. Zie ze
lachen en zingen en dansen, zo vol van hun vondst. Vinden en vooral vasthouden
wat je gevonden hebt, wordt blijkbaar veel eenvoudiger wanneer je kunt ophouden
met twijfelen. Anderzijds helpt het waarschijnlijk flexibel te zijn wanneer je iets wilt
vinden. Denk aan alle inheemse volken die Wilen wellicht straal voorbijgelopen is,
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de muziek die hij negeerde. Denk ook aan Picasso die voor een documentaire ooit
het scherm van een filmcamera beschilderde en de voorstelling net zo lang bleef
veranderen tot er iets op stond dat hem beviel.
Het is me een keer overkomen dat ik nergens naar op zoek was en ineens
gelukzalig wist dat ik iets wezenlijks had ontdekt. Het gevoel dat dit opriep was zo
sterk dat ik me de omstandigheden nog haarfijn herinner, terwijl het toch al weer
even geleden is: september 1989 om precies te zijn. Het gebeurde na het concert
dat Einstürzende Neubauten had gegeven in Tivoli, Utrecht en ik was in het
gezelschap van mijn vrienden J. en E. Om het nog wonderlijker te maken, zij hadden
exact hetzelfde gevoel.
Net als bij de door God aangeraakten voor Amsterdam Centraal was de euforie
ons blijkbaar duidelijk aan te zien, herhaaldelijk werd ons gevraagd waarom we zo
blij keken. ‘Omdat we eruit zijn,’ antwoordden wij uit een mond. ‘Waaruit dan wel?’
‘Nou, overal uit.’
Het overweldigende gevoel liet ons vooralsnog niet in de steek. Diep in de nacht
op ons logeeradres aangekomen, speelden we nog een spel Trivial Pursuit. We
wisten alles, vergisten ons niet eens, hadden geen enkele vraag fout. Dolgelukkig
gingen we slapen. De volgende morgen bleek niet alleen het gevoel verdwenen,
maar ook de zekerheid van ons gelijk, en wat erger was, we hadden geen idee waar
het was gebleven, hoe we ernaar konden terugkeren. Van de ons zo uitzinnig
makende wetenschap dat we wereld doorgrondden, was helemaal niets over, behalve
de overtuiging dat we die kortstondig in pacht hadden gehad.
In alle eerlijkheid: ik was dit voorval vrijwel vergeten tot ik recent de essaybundel
Yoga voor mensen die te beroerd zijn om eraan te doen van de Engelse schrijver
Geoff Dyer las en vanwege een ophanden zijnde debat daarover, gedwongen werd
er wat langer over na te denken. In zijn essay ‘De Zone’ beschrijft Dyer een
soortgelijke Epifanie, met een belangrijk verschil: hem verlaat het gevonden inzicht
niet, wellicht omdat hij er wel en (ofschoon zijn laconieke schrijfstijl iets anders wil
suggereren) hartstochtelijk naar heeft gezocht.
Wat Dyer vond? Onder meer dat diepzinnigheid zich aan de oppervlakte bevindt
en ook dat je nooit werkelijk weg bent waar je bent geweest, dat je in gedachten zo
weer terug kunt, alles is er voortdurend en tegelijkertijd. Wat het eerste betreft, ben
ik het hartgrondig met hem eens, dat andere, wat zal ik zeggen? dat lijkt me nou
juist het probleem.
Het eerste, de eensgezindheid dus, is mogelijk opmerkelijker, want ik moet
bekennen dat ik Dyers werk bewonder, maar dat het evengoed het bloed somtijds
danig onder mijn nagels vandaan haalt. Niet omdat hij soms onzinnige dingen lijkt
te zeggen (daarin is hij niet uniek ) maar omdat hij ze durft te zeggen over dingen
die mij meer dan dierbaar zijn, zoals de film ‘Stalker’ van Andrej Tarkovski.
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Een Pygmee in pak
Het zien van ‘Stalker’ (1997? 'T Hoogt, Utrecht, zondagmiddag) was een ervaring
die qua intensiteit dicht in de buurt kwam van de eerder beschreven roes na het
Einstürzende Neubauten-concert, met dien verstande dat noch ik noch mijn vriend
H. door een groot geluk leken te zijn aangeraakt. Na afloop zaten we in het kaffee
waar we toentertijd zo goed als dagelijks waren, dronken trager, praatten trager en
minder, veel minder, waren ervan doordrongen dat we in die ruim drie uur op krappe
houten stoelen en omringd door voornamelijk Russische studenten die potten met
augurken en ingelegde zure groenten lieten rondgaan, getuige van iets ontzaglijks
waren geweest, dat we zelfs iets wezenlijks hadden geleerd, maar blij waren we er
niet van geworden.
In ‘Stalker’ gaan drie mannen, een schrijver, een wetenschapper en hun gids,
naar de ‘zone’, een onherbergzaam en verboden verklaard gebied. Daarbinnen zou
zich een ruimte moeten bevinden, een kamer waarin iemands diepste wens tot
vervulling wordt gebracht. De gids waarschuwt zijn volgers met een verhaal over
een collega genaamd Stekelvarken, die de ruimte vond en steenrijk uit de ‘zone’
terugkwam. Kort daarna hing de man zich op.
Het grootste deel van de film is gewijd aan de zoektocht naar deze kamer.
Wanneer ze hem ten leste vinden, besluiten ze, zonder dat veel motivatie wordt
gegeven, die ruimte uiteindelijk niet te zullen binnengaan. De wetenschapper
demonteert de bom die hij heimelijk had meegebracht om de kamer op te blazen
en gooit de onderdelen ervan een voor een in het water. In een traag en uiterst
langgerekt shot zoomt de camera steeds verder uit. Drie almaar kleiner wordende
mannen, vlakbij datgene wat zij elk om hun eigen reden hebben gezocht, maar de
laatste stap zullen ze niet zetten.
Is dat diepzinnig? Ik meende lang van wel. Die laatste stap is niet te zetten, dacht
ik Albert Camus na, die met De Mythe van Sisyfus een van de mij meest dierbare
boeken schreef, bijna boven is er altijd het dode punt waar je niet overheen komt.
Bovendien: wat kun je laten zien? De kamer in de ‘zone’ vervult ieders persoonlijke
wens, voor ieder mens dus een andere. Barney Wilen zou hebben gewild dat er
een Pygmee zat die hem de geheimen van diens muziek zou verklappen. In
sprookjes kennen wensen doorgaans maar twee varianten: een leven lang genoeg
te eten of trouwen met de prins / prinses. In moppen gaan wensen vaak verloren
door misverstanden en wordt de derde wens veelal aangewend om de twee
voorgaande wensen ongedaan te maken. Hoe hartstochtelijk je iets ook wilt, hoe
weet je zeker dat het je diepste wens is? Denk aan Stekelvarken die de verlangde
rijkdom krijgt en zich ophangt. Denk aan jonge moeders die uitgeput en lusteloos
staren naar het stinkende wonder dat in hun armen ligt. Wat de vraag oproept of
iemand zijn grootste verlangen wel herkent. Misschien draagt de Pygmee wel een
pak.
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De camera zoomt uit, we laten de drie mannen achter waar ze metaforisch gezien
heel hun leven al waren en zullen blijven: wat hen het meest dierbaar is, blijkt vlakbij
en toch onoverbrugbaar ver.
In Zona, het boek dat hij aan ‘Stalker’ wijdde, besluit Dyer bij deze scène
aangekomen zijn eigen diepste en onvervuld gebleven wens aan de lezer op te
biechten. Hij had een trio willen doen. Met twee toenmalige vriendinnen had dat er
zeker in gezeten, maar het kwam er toch niet van. Het ergste van al is volgens Dyer
dat de beide vrouwen inderdaad tot een trio zijn overgegaan, maar met een andere
man.
Het boek vloog door de kamer.
Ik staarde een tijd naar een reiger die met zijn rug naar het water stond. Zocht hij
zijn voedsel op de kant of was dit een misleidingstactiek? Ik haalde adem, stond
op, raapte ‘Zona’ van de vloer en las de passage nog eens. Het stond er echt, was
dit wat Dyer te bieden had? Ik geloofde hem niet, een platvloerse zijstap als reactie
op de meest wezenlijke scène in een weergaloze film? Hij had er een heel boek
aan besteed, de film nauwlettend bestudeerd, meer dan de hoogstnoodzakelijke
vakliteratuur gelezen en begrepen. Waarom zou dit een passend antwoord zijn?
Wat ik wel had gezien, maar nog niet op waarde geschat, was dat Dyer in Zona
het verloop van de film nauwgezet volgde, dat hij het ritme van zijn zinnen er zelfs
op had afgestemd. Het begon te dagen. Het moment dat Dyer de lezer afscheept
met een bleeksmoelig en banaal wederwaardigheidje over een onvervulde
ménage-à-trois, valt samen met het moment waarop Tarkovski zijn personages en
daarmee de kijker de toegang ontzegt tot de kamer die tot dan het doel van hun
queeste is geweest. Het moment van de meeste diepzinnigheid, dacht ik, je kunt
het ultieme immers niet tonen.
Maar was dit uiteindelijk niet een zwaktebod van Tarkovski? Was er een scenario
denkbaar waarin hij personages en kijker wel de wenskamer zou hebben
binnengeleid en zo ja, wat had hij hen dan kunnen laten zien?
Stel dat het zo ging, hoe groot zou de kans dan zijn dat het getoonde niet eenzelfde
teleurstelling zou oproepen, als wat Dyer bij wijze van grootste wens openbaarde?
Laat ik het via een eigen zijstap nog duidelijker proberen te zeggen. Regisseur
Andrej Zvyagintsev debuteerde met de zeer door Tarkovski geïnspireerde film
‘Vozvrasjtsjenie’ (De Terugkeer). Daarin is een vader met zijn twee zoons heel de
film lang doende met het opsporen, opgraven en transporteren van een kist. Wat
er in die kist zit, komt de kijker niet te weten, want die verdwijnt onder water zonder
ook maar eens open te zijn gegaan.
Wat zou er in die kist kunnen zitten dat alle gehannes en geruzie, alle
vernederingen en ontberingen waard zou kunnen zijn? Is er een film voorstelbaar
waarin het deksel wordt opgelicht en de kijker niet ontgoocheld is door wat hij te
zien krijgt? Is er iets oppervlakkigs en tastbaars denkbaar dat niet de spons haalt
over de filosofische of religieuze diepgang die voortdurend wordt gesuggereerd?
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Een Brit met een roze boa
Het concert van Einstürzende Neubauten was het eerste optreden dat ik in het
Utrechtse Tivoli bijwoonde. Van de vele tientallen bands die ik daarna op diezelfde
plek heb gezien en gehoord, heeft er nooit meer één soortgelijke indruk gemaakt.
Ik herinner me de verbeten gezichten van de musici, hun geladen zwijgen in de voor
hen zo te zien ongewenste pauzes tussen de nummers. Op het podium herinner ik
me een winkelwagen vol gereedschap dat als slagwerk zou worden ingezet, de
vonken die opsprongen toen een bandlid met een metalen voorwerp over ijzeren
platen schuurde. Ik herinner me de angst in de ogen van de geluidsman, de
woedende blikken van de bandleden op datzelfde moment; een menselijke fout die
de machine kortstondig tot stilstand bracht.
Staand op het balkon zag ik tegen het einde van het optreden honderden hoofden
op dezelfde dreigende maat meebewegen. Dacht aan de film ‘Metropolis’. Dacht
op hetzelfde ogenblik dat wanneer zanger / gitarist Blixa Bargeld voor eens het
publiek zou toespreken, een kleine aansporing zou volstaan om al deze mensen
naar buiten te krijgen, de keien uit de straten te laten trekken en door de ruiten van
de rijkeluispanden aan de grachten te doen smijten. We zouden marcheren en alles
wat op onze weg kwam kort en klein slaan. Muziek als de ideale volksmenner.
Niemand had behoefte aan een zin of reden, we wachtten op de cue.
Natuurlijk gebeurde dat alles niet en zou het er ook maar enigszins naar hebben
uitgezien dat de door mij ter plaatse gecreëerde fictie wel gerealiseerd zou kunnen
worden, dan was de verhouding tussen angst en enthousiasme volledig in het
voordeel van het eerstgenoemde uitgevallen. Dun door de broek zou het me lopen.
Ook Dyer benut verdichtsels om dichterbij de kern van muziek te kunnen komen.
Hetgeen niet of ten minste niet volledig in de noten zelf besloten ligt en waarschijnlijk
alleen met omschrijvingen en metaforen te benaderen is - daar neemt Dyer zijn
toevlucht tot fictie. Aldus schrijvend over muziek hoeft niet veel te worden verzonnen,
een paar leemtes opgevuld, wat greppels oversprongen. Alles is er al, maar je krijgt
het verband nooit zo opgetast zoals het was, zoals het werkelijk heeft
plaatsgevonden. Je verzint geen nieuwe feiten, je rangschikt ze alleen beter dan
de realiteit dat heeft gedaan.
Dat is precies wat Dyer in zijn boek over jazz But Beautiful deed. Hij verduidelijkte
veel door een weinig te verdichten, door verbindingen te leggen die meer dan
plausibel waren maar het echie net niet haalden. Als dat met muziek kan, waarom
dan niet met religie of mystiek? Het duurde even eer Dyer dat bedacht.
Daarvoor was de ervaring nodig die hij in zijn essay De Zone beschrijft. Dat geeft
te denken, wie wil praten over het onuitsprekelijke, het alles overstijgende, over de
kern der dingen, het onophoudelijke en essentiële, kortom alles wat het verstand
te boven gaat, laat staan dat het manifest is, kan worden aangeraakt - waarom zou
je daarover pas iets te vertellen kunnen hebben op grond van een ervaring?
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Dyer vindt dat tastbare in de zak van een oude jas, namelijk de resten van een roze
boa die hij droeg toen hij het Burning Man festival in Black Rock City bezocht (iets
met hippies en woestijn). Met die veertjes in de hand is hij daar meteen weer terug.
Er is in de tussentijd niets veranderd. Dyer schrijft: ‘Daaruit trek ik de conclusie dat
de tijdelijke stad Black Rock City er nog is, en dat ik daar nog ben...’
Wat brengen de drie mannen uit de ‘zone’ in ‘Stalker’ mee? Wat heb ik
meegebracht uit Tivoli die avond in september, uit mijn logeeradres voor die avond,
het Labrehuis aan de Plompetorengracht? Herinneringen, natuurlijk, maar misschien
vooral de bevestiging ofwel de ontkenning van eerdere overtuigingen. Kunnen die
mannen terug? Kan ik terug? Ben ik daar zelfs nog, of had ik dan toch een steen
uit de straat moeten lichten en meezeulen?
De geestdrift die uit Dyers moment van visie schreeuwt, doet sterk denken aan
een soort bekeringsblijdschap; vinden wat je altijd al zocht, bewezen zien worden
wat je altijd al vermoedde.
Hoe zat het met mij en mijn vrienden? Waar kwam dat plotse en intense
geluksgevoel vandaan, waardoor dachten wij ineens alles te weten en doorzien?
Een dikke joint? Dat ook, maar een dergelijke ervaring heeft zich met vergelijkbare
hulpmiddelen daarvoor of daarna niet voorgedaan.
Waarschijnlijk was het een samenballing van twee roes-aanjagende ervaringen.
Zijnde eerstejaars studenten was dat vooraleerst de convictie dat ons leven een
nieuwe fase inging, om niet te zeggen dat het nu pas op het punt van beginnen
stond. Daarnaast was er die specifieke avond de overweldigende manifestatie van
een muziek die geen enkele twijfel toestond. ‘Mittels Druck und Körperwärme wird
aus unsere Konfusion eine Kernfusion,’ gromde Bargeld, en: ‘Es mag sein dass es
nichts ist aber es beschleunigt und wenn das nur beschleunigt was ohnehin vergeht,
ist das kein Vergehen.’
‘Feurio’, het nummer waaruit deze regels afkomstig zijn, gaat over Marinus van
der Lubbe, de Nederlandse metselaar die 1933 de Rijksdag in brand stak. En
wanneer dan precies? Op 27 februari, mijn verjaardag, zou de negentienjarige versie
van mijzelf je die avond in Tivoli triomfantelijk hebben toegevoegd. Zie je wel, het
klopt allemaal.

Een oude man in een dakstoel
Zou ik mezelf wanneer ik mij die avond had kunnen tegenkomen, hebben geloofd?
Had ik wie daarom zou hebben gevraagd ook maar een flinter bewijs kunnen leveren
dat ik er echt uit was, dat ik op dat moment werkelijk begreep hoe de wereld in
elkaar stak?
Ik zou iets vergelijkbaars hebben gezegd als wat de altijd-blije vrouw bij Amsterdam
Centraal in weer en wind over haar liefde voor Christus zingt; geloof me, kijk naar
me, het beste bewijs ben ik zelf.
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Wat heb je nodig voor een dergelijk geluk? Gek zijn helpt vast, kan het ook zonder
waanzin? Is het mogelijk een kwestie van zien? Een manier van kijken, een bepaalde
visie? ‘Seeing things for the first time,’ schrijft Dyer in zijn roman The Search. Draait
het daarom?
In de documentaire ‘112 Weddings’ vertelt een vrouw hoe ze woedend op haar
man kan zijn, zelfs dikwijls het idee heeft dat ze op hem uitgekeken is, maar dan
doet of zegt hij iets grappigs en ziet ze hem ineens weer zoals hij was. Dat - het
steeds weer terug kunnen naar het initiële moment van betovering - is volgens haar
de reden dat haar huwelijk ondanks alles nog altijd standhoudt.
In mijn jaszak geen boa-veren, maar daaraan denkend, herinner ik me dat in de
borstzak van een weggehangen colbert een door mijn oudste zoon geschilderde
boekenlegger zit, die ik mijzelf beloofd heb altijd bij me te zullen dragen.
Is het er wel, zie ik het niet?
Tarkovski moest een groot deel van ‘Stalker’ opnieuw schieten omdat er iets met
de oorspronkelijke film was misgegaan. Soortgelijks overkwam hem bij zijn laatste
film ‘Offret’ (Het offer). Bij het filmen van de slotscène bleek de camera vastgelopen.
Het speciaal voor de film gebouwde huis brandde af zoals dat zorgvuldig was
gepland, maar niets daarvan kwam op film. Het huis moest weer helemaal worden
opgebouwd, exact zoals het was geweest, om vervolgens wederom in de hens te
worden gezet en nu dan op film te worden vastgelegd.
Minimaal twee keer moest Tarkovski terug naar wat hij eerder had gezien.
Is er een weg terug denkbaar waarin herinneringen aan de momenten dat ik van
twijfel was ontdaan als stenen in de stroom liggen - stap erop en je komt aan de
overkant?
Ik twijfel voor ik begin.
Dyer reisde van hot naar her, schreef over film, muziek, beeldende kunst, literatuur,
slagvelden uit de Eerste Wereldoorlog, een oorlogsschip, kroop in de huid van
talloze anderen. In zijn essay over saxofonist Art Pepper kan of wil hij zijn jaloezie
niet verhullen. Net als Pepper zou Dyer leeg willen zijn, een levend niets. Doen, niet
denken, en steeds weer iedereen verwonderen: hoe kan leegte zo mooi, zo
ontroerend klinken?
In veel van de boeken die hij schreef, ging Dyer niet alleen op in wat of wie hij
beschreef, de identiteit van zijn schrijven werd goeddeels gevormd door het
onderwerp. Dat hij in Zona het verloop en het ritme van ‘Stalker’ volgt, is al gezegd.
Ogenschijnlijk zielloos zwalkend, stoot Dyer soms op iets dat beklijft. De verstokte
vrijgezel vindt op latere leeftijd de liefde van zijn leven, neemt haar mee naar Burning
Man bij wijze van test en ze slagen, ze trouwen. Natuurlijk de ontdekking van de
gelijktijdigheid, het overal zijn of terug kunnen, de sensatie van de diepte die aan
de oppervlakte ligt, ook dat is al gezegd.
Ik ben negentien. Ik twijfel er niet aan dat mijn leven zo-even pas begonnen is.
Ik twijfel er niet aan dat E. en J. en ik zullen leven en muziek maken onder een
gunstig
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gesternte. Het is dat het een kutlied is anders zouden we met onze band ‘The
Future's so bright I gotta wear shades’ coveren.
Ik weet dat het zo was, ik herinner het me haarscherp. Vanuit mijn verstand. Ik
zie iets anders. Beter gezegd; ik zie het niet, ik zie het niet. Ik weet dat er een
zelfingenomen, niet-twijfelende weergave van mijzelf bestaat, als negentienjarige,
staande op het balkon van Tivoli, uitkijkend over een massa mensen die bij het juiste
signaal de wereld hardhandig zullen veranderen, maar ik zie hem niet.
Negen jaar later komt N. in datzelfde Tivoli op me afgelopen. ‘Je lijkt op iemand
die me leuk vindt,’ zegt ze. We kennen elkaar een paar tellen en we lachen.
Op de achterflap van The Search wordt Dyer geprezen om de ‘almost magical
randomness’ waarmee hij zijn verhaal opdist. Gedachte: het aanvaarden van
toevalligheden, is dat waardoor zoeken verandert in vinden?
De gids in ‘Stalker’ gooit moeren met linten in het landschap om de weg te bepalen.
Zijn twee volgers verlangen uitleg. Zo moet het, zegt hij.
‘Haus der Lüge’ heet de plaat die Einstürzende Neubauten in 1989 omstreeks
het Utrechtse concert uitbracht. In de titelsong worden alle verdiepingen van een
huis beschreven. Van het Erdgeschoss (Hier leben die Blinden die glauben was sie
sehen) tot aan het Dachgeschoss. Daar, in de dakstoel, zit een oude man, op de
grond liggen dode engelen (hun gezichten lijken op het zijne) tussen zijn knieën
houdt hij een geweer, hij richt op zijn mond - Gott hat sich erschossen, ein
Dachgeschoss wird ausgebaut.
Daarna sloop er toch onzekerheid (vakkundig vermomd als vakmanschap) in de
muziek van de door Bargeld aangevuurde Berlijnse lawaaimakers. De herrie die uit
op straat gevonden bouwafval geranseld werd, gehoorzaamde niet langer uitsluitend
aan de wetten der woede. Ze gingen er muziek van maken, zich afvragen wat er
op welk moment door wie moest worden gespeeld. Gewonnen diepte, geronnen
oppervlakte. Verontwaardiging heeft geen enkele verdieping. Later werd Bargeld
zelfs lachend op een podium gesignaleerd.

Drie jongens staan op het balkon, een man rent rond het huis
Nog voor het dessert holt E. de deur uit, begeeft zich zoals later blijkt naar het station,
neemt de trein, de verkeerde, stapt bij de eerstvolgende stop uit, loopt een terugweg
tot hij eindelijk denkt te weten waar hij is, komt doodmoe thuis.
Op het moment dat het huis in ‘Offret’ in brand wordt gezet, rent de man des
huizes buiten vertwijfeld rond. Alles wat is opgebouwd wordt met de grond gelijk
gemaakt. Er zit niets anders op dan opnieuw te beginnen.
De vader plant een boom voor zijn zoon.
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Met onze band gingen J. en E. en A. en ik naar een studio te Jubbega om daar een
demo op te nemen. Later werd dat Friese dorp getroffen door een spreeuwenplaag.
Om de vogels te verjagen werden haringen in de bomen gehangen, onthoud dat!
Het is een triviantvraag.
In de auto op weg terug naar huis beluisterden we wat we hadden opgenomen.
Toen pas hoorden we het indringende gegrom en gekreun dat E. tijdens onze cover
van ‘That's what you always say’ uit zijn gitaar tergde. Hooguit een jaar later greep
hij datzelfde nummer aan om ons te zeggen hoe het hem - dat bewaar ik, het komt
nu te vroeg.
Ik kon niet twijfelen, ik wist niet genoeg. Ik had meteen de mooiste noot gevonden,
de enige die ik kende.
We stonden, ik stond, daar dolgelukkig op het balkon.
Bij Burning Man en op de Thaise berg Phra That Doi Suthep ontdekte Dyer wat
hij al die tijd al had gehoopt te weten; dat je overal blijft waar je bent geweest, waar
je was, is er nog, is er nog als toen.
We waren in de oefenruimte (Beekbergen, zondagmiddag). Tekenen dat het niet
goed ging waren er al eerder (J. was E. nog nagerend, maar kon hem nergens
vinden). Met een lange gitaarsolo vertelde E. ons dat het niet meer ging, dat hij
intussen begreep dat zijn momenten van visie domweg wanen waren, de goddelijke
ingevingen die zijn spel zo onweerstaanbaar maakten, een knetterende kortsluiting
in zijn hersenen. Hij wrong zich nog eenmaal in bochten om de noten te bereiken
die vertelden waar het op stond. Geen fictie, de kern, bittere ernst. De mooiste
muziek die ik ooit heb gehoord, nooit meer zal horen. Er is niets van opgenomen.
Het gegrom en gekreun op onze demo ligt als een eenzame steen in het water - ik
zie ons kort daarvoor op het balkon -kan ik van daaruit?
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Heleen Oomen
Over ‘De schikking’ van Fabio Morábito
Fabio Morábito werd in 1955 in Alexandrië geboren, als kind van Italiaanse ouders.
Hij groeide op in Milaan en verhuisde op zijn vijftiende naar Mexico-Stad, waar hij
nog steeds woont. In 1985 debuteerde hij met de dichtbundel Lotes baldíos (‘Lege
kavels’), waarna nog twee dichtbundels, drie verhalenbundels, een roman en een
aantal essays volgden. Zijn werk werd bekroond met de Premio Carlos Pellicer
(1995), de Premio Nacional de Poesía Aguascalientes (1991) en de Premio Antonin
Artaud de Narrativa (2006). Hoewel Italiaans zijn moedertaal is, publiceert Morábito
al zijn werk in het Spaans. Naast schrijver is hij vertaler uit het Italiaans, onder
andere van de verzamelde gedichten van Eugenio Montale. Van zijn eigen werk
verschenen vertalingen in het Duits, Frans en Engels.
‘De schikking’ is het eerste verhaal uit de bundel La vida ordenada (‘Een geordend
leven’) die verscheen in 2000. Een geordend leven, dat is waar de personages in
dit boek naar streven. Maar wie orde op zake wil stellen, heeft misschien eerst de
regie nodig, en daaraan ontbreekt het de hoofdpersonen uit deze verhalen ten
enenmale. Ze zitten vast in een andere, onvrijwillige orde, een sleur die ze maar
niet kunnen doorbreken. De controle ontglipt hun zelfs binnen dat afgebakende
gebiedje waar iemand bij uitstek zijn gang kan gaan: het eigen huis.
In ‘De schikking’ pikken een stel imperialistische buren de helft van andermans flat
in en markeren de grens met een stevige muur en een gordijn. Dat absurde gegeven
deed me bij eerste lezing denken aan de grens tussen Mexico en de Verenigde
Staten, die honderden kilometers lange afrastering die dwars door een gebied loopt
dat overigens ooit bij Mexico hoorde. De Border Fence doet op foto's even
surrealistisch aan als het gordijn uit dit verhaal. Maar Morábito zelf legt in een
interview uit dat ‘De schikking’ gebaseerd is op een droom waarin hij zijn oom en
tante bezocht in de stad waar hij is opgegroeid. Het verhaal speelt zich dan ook niet
af in Mexico, maar in een geabstraheerde versie van Milaan.
Op de volgende pagina's is de eerste helft van ‘De schikking’ te lezen.
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Fabio Morábito
De schikking
Vertaling: Heleen Oomen
Het begon al donker te worden toen ik aankwam bij mijn oom en tante, en terwijl ik
mijn koffer de vier trappen op droeg - de lift was buiten werking - viel me op hoe
aftands het gebouw eruitzag. Het vrijstaande pand met zijn grote, parkachtige tuin
was in mijn tijd het deftigste geweest van de hele Via Sofonisba, maar leek nu,
misschien wel door diezelfde ouderwetse tuin, een eilandje dat langzaam afbrokkelde.
Voor de laatste trede stond ik stil om uit te blazen. Zes jaar geleden was ik hier
voor het laatst geweest en ik wilde niet de indruk wekken dat mijn conditie er
sindsdien op achteruit was gegaan. Ik kon al wel raden wat voor sarcastische
opmerkingen mijn neef Ruso zou maken, de jongste van onze familie, die op zijn
dertigste nog steeds bij mijn oom en tante woonde.
Ik liep door, wachtte tot ik weer op adem was en belde aan. Mijn tante deed open
en herkende me niet onmiddellijk. ‘Maar we dachten dat je morgen pas zou komen!’
riep ze ten slotte terwijl ze me omhelsde. Tot mijn opluchting zag ze er geen dag
ouder uit en keek ze nog altijd even onderzoekend en bazig de wereld in. Daarna
omhelsde ik mijn oom, die uit de woonkamer was komen aanlopen.
‘Wat is dat voor gordijn?’ vroeg ik. Ik wees op het crèmekleurige doek dat een
deel van de gang afschermde.
‘De schikking,’ zei mijn oom.
‘Ach, schikking, hou toch op!’ riep mijn tante met die schelle stem van haar. ‘Laat
die jongen eerst eens even op verhaal komen.’
Ze nam me aan de arm mee naar de keuken voor een kopje koffie. Bezoek kreeg
in dat huis altijd koffie, hoe laat het ook was.
‘En Ruso?’ vroeg ik.
‘Die is net naar zijn werk,’ zei mijn tante.
‘'s Avonds?’
‘Hij draait nachtdiensten. Die zijn minder saai en betalen beter.’
Ze vertelde dat hij een baantje had bij de receptie van een ziekenhuis en om half
acht 's ochtends weer terug zou zijn. Daarna had ze het over iets anders, maar ik
was met mijn gedachten bij dat gordijn, waar ik op terugkwam zo gauw het kon. Ik
vroeg om wat voor schikking het ging.
‘Ik dacht dat je dat al wel wist,’ zei ze, en haar gezicht betrok. ‘Ik heb het je moeder
vorig jaar geschreven, heeft ze dat niet verteld?’
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‘Ze zei dat de nieuwe huisbaas jullie contract niet wilde verlengen.’
‘We zijn tot een schikking gekomen.’
Mijn oom, die in de deuropening was blijven staan, onderbrak haar: ‘Ze hebben
een deel van ons appartement ingenomen. Aan de andere kant wonen zij.’
Hij knikte in de richting van het stuk gang daarachter. Omdat ik aan zijn gezicht
niet kon zien of hij me voor de gek hield, liep ik de keuken uit en schoof het gordijn
een stukje opzij. De witte wand erachter voelde aan als een echte tussenmuur, niet
zomaar een prefab schotje. Ik hoorde mijn oom en tante ruziemaken en liep de
woonkamer in, die nog maar half zo groot was als eerst. Ook daar hing dat
crèmekleurige doek, voor een muur die al even solide aanvoelde. Twee van de drie
ramen waren verdwenen en ik liep naar het enige dat nog over was om naar buiten
te kijken. Mijn oom en tante bekvechtten nog steeds en ik hoorde dat het over een
vrouw ging. Het klonk als een al eerder begonnen ruzie, die ik met mijn komst had
onderbroken, en ik wachtte tot de rust was weergekeerd voor ik opnieuw de keuken
in liep. Toen ik binnenkwam was de koffie al ingeschonken. Er heerste een sombere
stilte en ik zag alleen een kopje voor mij.
‘Willen jullie zelf niet?’ vroeg ik.
‘Nee, zo laat op de avond niet,’ zei mijn tante, ‘dan kunnen we straks niet slapen.’
Ik liep naar de glazen deur van het ruime balkon dat zich langs de hele zijgevel
uitstrekte en zag dat het in tweeën werd gedeeld door een hek van aluminium spijlen.
Voor mijn oom en tante bleef er een belachelijk klein stukje over dat amper even
breed was als de keuken. Ze hadden het grootste deel moeten afstaan, het hele
stuk aan de kant van de Via Sofonisba, waar ik als kind de ramen van mijn huis aan
de overkant kon zien.
‘En wanneer is dat allemaal gebeurd?’ vroeg ik.
‘In juni is het een jaar geleden,’ zei mijn tante.
Ze legden uit dat de nieuwe eigenaren in eerste instantie de hele vierde verdieping
hadden gewild. Maar nadat het contract met de overbuurvrouw beëindigd was en
zij gedwongen had moeten verhuizen, kwam er al zoveel ruimte vrij dat mijn oom
en tante uiteindelijk maar de helft van hun appartement hoefden af te staan en er
de hal van de buurvrouw voor terugkregen, waar sindsdien Ruso sliep.
‘Maar dan moet Ruso langs het trappenhuis om bij zijn kamer te komen,’ zei ik.
‘Zij vinden dat ze ons een plezier hebben gedaan,’ zei mijn oom. ‘Want nu hebben
wij twee voordeuren en zij maar een.’
‘Als we geen ja hadden gezegd, hadden we weg gemoeten,’ zei mijn tante beslist.
‘En waar vind je nou tegenwoordig nog een betaalbaar huis. Denk je dat we niet op
zoek zijn?’
Ze begon over de krapte in de huursector en de torenhoge prijzen. Ik luisterde
half, zonder me van het raam af te wenden, en toen mijn oom de keuken uit liep,
wisselde ze van onderwerp. Ze vroeg naar Amalia en het kind.
Ik zei dat het goed met ze ging en wilde de foto uit mijn portemonnee halen waar
ze allebei opstonden, maar ik deed het niet. De moed zakte me in de schoenen bij
de aanblik
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van het drastisch gereduceerde balkon en het speet me van de paar dagen die ik
voor dit bezoek aan mijn reis had vastgeplakt. Als het had gekund, was ik er op dat
moment zonder aarzelen vandoor gegaan. Gelukkig had ik, om aan mijn vennoot
te kunnen uitleggen waarom ik langer wegbleef, voor de zekerheid twee afspraken
gepland met lokale uitgevers. Onbelangrijke afspraken, maar ze gaven me in elk
geval iets omhanden.
‘Je ziet er moe uit,’ zei mijn tante.
‘Ik ben nog steeds niet gewend aan het tijdverschil,’ zei ik.
‘Je slaapt in Ruso's kamer, als je dat niet erg vindt.’
‘Maar waar slaapt hij dan?’
‘Hij is de hele nacht in het ziekenhuis.’
‘Maar na zijn werk zal hij toch wel graag naar bed willen. Hoe laat moet ik dan
opstaan?’
‘Als hij uit zijn werk komt, hangt hij altijd nog wat rond in huis, of soms gaat hij
ook meteen weer de deur uit en blijft dan nog een hele poos weg. Dus je kunt slapen
zolang je wilt.’
‘Ik wil hem niet tot last zijn.’
‘Nou zeg, wat ben jij opeens beleefd!’ En op andere toon ging ze verder: ‘Het
enige probleem is de badkamer.’
Ik dacht dat ze het over het trappenhuis had dat ik over moest om bij de wc te
komen.
‘Geen probleem hoor,’ zei ik, ‘ik steek gewoon het trappenhuis over. Ik heb mijn
badjas bij me.’
‘We hebben geen wc,’ zei mijn oom, die weer in de deuropening was verschenen
en deze woorden uitsprak op de plechtige toon van een derderangs acteur met
maar één regel tekst in het hele stuk. Ik weet nog precies hoe ze naar me keken,
alsof ze me smeekten om verder geen vragen te stellen zodat hun de vernedering
bespaard zou blijven mij te moeten uitleggen dat het geen grap was. Er viel zo'n
diepe stilte dat we bijna het briesje konden horen in de eucalyptusbomen in de tuin.
‘Als het goed is wordt Ruso's kamer onze badkamer,’ zei mijn tante zachtjes, alsof
ze bang was dat iemand ons zou horen. ‘Maar er moet nog het nodige aan gebeuren
voor het zover is. 's Ochtends mogen we zolang de badkamer gebruiken van de
buren op de tweede, de Rubio's, als die eenmaal naar hun werk zijn. 's Middags
gaan we beneden bij de conciërge. Maar Ruso gaat alleen bij de conciërge, want
hij mag de Rubio's niet zo.’
‘We houden het wel uit, hoor,’ zei mijn oom toen hij het ongeloof op mijn gezicht
zag. ‘Alles went.’
‘Vandaar dat ik je maar één kopje koffie inschenk,’ ging mijn tante verder. ‘Maar
er staat een po onder Ruso's bed, voor het geval dat. Over die wc heb ik maar niets
aan je moeder verteld, want ik wilde haar geen verdriet doen.’ Ik wendde mijn blik
af, staarde in de richting van het balkon en zei verder niets, waarop mijn tante weer
het woord nam: ‘Ze hebben de huur verlaagd tot tweeduizend, een bodemprijs, dus
we mogen niet klagen. We wonen hier al ons halve leven. Vandaag de dag vind je
in deze buurt niets voor minder dan tienduizend, en met dat bedrag ben je eigenlijk
nog nergens.’
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Pas op dat moment wist ik zeker dat ze bij hun volle verstand waren en ik knikte
afwezig.
‘Ik zal niks tegen mijn moeder zeggen,’ zei ik, ‘om haar geen verdriet te doen.’
‘Dat is maar beter,’ zei zij. ‘Er zal ook wel snel een oplossing komen, binnen een
week of twee, op zijn hoogst een maand.’
Ik weet niet meer waar we het daarna nog over hadden, maar misschien wel
nergens over, want het was tijd voor haar soapserie. We verplaatsten ons naar de
woonkamer. Ik was zo moe dat mijn ogen bijna dichtvielen voor de tv.
‘Ga toch lekker slapen,’ zei mijn tante, en ik liet het me geen twee keer zeggen.
Ik kreeg de sleutel van Ruso's kamer en mijn oom bood aan om mee te lopen, maar
ik zei dat dat niet nodig was. Ik sleepte mijn koffer het trappenhuis over en had de
sleutel al in het slot toen ik iets dacht te horen uit de richting van de tussengelegen
deur, die van de nieuwe eigenaren, en even bleef ik staan om te luisteren. Daarna
draaide ik de sleutel om, ging Ruso's kamer binnen en knipte het licht aan. Het was
een klein kamertje zonder ramen. Op advies van mijn tante zette ik de wandventilator
aan. Hij maakte een zacht, zoemend geluid, als de verre echo van een
stoommachine, waardoor ik moest denken aan een scheepshut. Ik kleedde me om,
deed het licht uit en sloeg het bed open, waaruit tot mijn aangename verrassing
een licht parfum opsteeg.
Tante had me gevraagd de sleutels uit het slot te halen, want als Ruso thuiskwam
van het ziekenhuis wilde hij misschien de kamer in voor een of ander kledingstuk.
Toen ik 's ochtends het geknars van het slot hoorde, gevolgd door het geluid van
de deur, dacht ik dan ook dat hij het was. Gelukkig lag ik met mijn gezicht naar de
muur en kon ik doen alsof ik sliep. Ik hoorde hoe hij een la onder het bed openschoof
en doorzocht. Hij deed de lamp niet aan, maar behielp zich met het licht van het
trappenhuis dat naar binnen viel door het gat van de deur, die hij bij het weggaan
zo zachtjes mogelijk weer dicht deed om mij me niet te storen. Op mijn horloge zag
ik dat het half acht was. Meteen viel ik weer in slaap, om kort daarop wakker te
worden van een snel, zacht geklop op de deur. Iemand deed open, knipte het licht
aan en keek heel even de kamer in, deed meteen daarna het licht weer uit en liep
weg.
Toen ik opnieuw wakker werd was het negen uur. Ik kleedde me aan en stak het
trappenhuis over. Mijn tante zei dat Ruso alweer weg had gemoeten en mijn oom
bracht me naar het appartement van de Rubio's, zodat ik kon douchen. De Rubio's
woonden op de tweede, recht onder mijn oom en tante. Meteen bij binnenkomst
herinnerde ik me weer hoe ruim de woning van mijn oom en tante vóór de schikking
was geweest en ik voelde de pijn die zij, zo stelde ik me voor, elke keer moesten
voelen als ze hier de badkamer gebruikten.
Mijn oom bleef op de gang wachten en ik bedacht dat hij zich bij de Rubio's niet
genoeg op zijn gemak voelde om me zomaar alleen te laten. Haastig deed ik wat
ik moest doen en toen ik weer naar buiten kwam, moest ik hem op zijn schouder
tikken, want hij was in slaap gevallen op de enige stoel in de gang.
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‘Ik ben al klaar.’
Hij schrok wakker en keek zo onthutst dat ik met hem te doen had.
‘Ik was even ingedommeld.’ Hij stond op. ‘Nu we hier toch zijn ga ik ook meteen.
Ga jij maar vast boven ontbijten.’
Ik had wel door dat hij wilde controleren of ik de badkamer netjes had
achtergelaten. Ik liet hem maar en liep de trap op om te gaan ontbijten.
‘Waar is Ruso heen?’ vroeg ik aan mijn tante, die de keukenvloer aan het vegen
was.
‘O, gewoon,’ zei ze met een vaag armgebaar. ‘Heeft hij je niet wakker gemaakt
toen hij thuiskwam uit het ziekenhuis?’
‘Er is wel iemand aan de deur geweest, maar misschien heb ik dat alleen
gedroomd,’ zei ik bij wijze van excuus, omdat ik geen enkele moeite had gedaan
om mijn neef gedag te zeggen.
‘Hij is even binnengelopen voor een paar sokken,’ zei ze.
‘En verder is hij er niet meer geweest?’ vroeg ik.
‘Nee. Hoezo?’
‘Ik dacht dat er daarna nog iemand binnenkwam,’ zei ik. ‘Maar dat was vast een
droom.’
Er verscheen een andere uitdrukking op haar gezicht en haar bewegingen met
de bezem vertraagden. Ze dacht even na en zei toen: ‘Het schiet me nu pas te
binnen dat ik je iets wilde laten zien.’ Ze liep de keuken uit en kwam terug met een
boek.
‘Kijk nou toch wat ik gisteren in mijn ladekast vond.’
Het was mijn eigen dichtbundel, die ik haar tijdens een bezoek een jaar of tien
geleden gegeven had.
‘Heb je die nog steeds?’ vroeg ik. ‘Je had hem al lang weg moeten doen.’
‘Welnee, hoe kom je daar nou bij!’
Ze sloeg hem zomaar ergens open, hield hem een eindje van zich af en bewoog
haar lippen onder het lezen van een paar regels. Gelukkig duurde haar inspectie
maar kort. Ze deed het boek weer dicht en zei nog eens: ‘Welnee!’ Alsof die paar
regels haar hadden overtuigd van de onschatbare waarde van mijn enige schrede
in de wereld van de letteren.
‘Ik leg hem op Ruso's kamer, dan kan hij hem lezen,’ zei ze. ‘Heb je niet nog meer
geschreven?’
‘Nee. Ik ben er al een hele tijd geleden mee gestopt.’
Ze keek me bezorgd aan.
‘En je drinkt ook niet meer?’
‘Bijna niet.’
Ik stond op van mijn stoel, zette mijn koffiekopje in de gootsteen en liep naar het
balkon. Het beloofde een prachtige dag te worden en ik leunde op de balustrade
om van het
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uitzicht op de tuin te genieten, terwijl ik me afvroeg of er na Ruso nog iemand in het
kamertje was geweest, of dat ik het toch gedroomd had.
Ik hoorde de voordeur opengaan en kwam overeind, in de veronderstelling dat
het mijn neef was. Maar het was mijn oom en ik leunde weer rustig op de rand van
het balkon. Ik bedacht dat ik eigenlijk helemaal geen zin had om Ruso te zien en
hoewel het nog te vroeg was voor mijn afspraak, besloot ik alvast op pad te gaan.
Tegen mijn tante zei ik dat ze maar niet op me moest rekenen met het middageten.
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Martin Boyce
Reisberichten
Vertaling: Jolise Volp
Travelogues (In Advance), 1996
Radiozenders komen en gaan zonder dat er een knop aangeraakt wordt.
We rijden al vijf uur en twee daarvan zonder een andere auto tegen te komen. Er
verschijnt een kleine stip voor ons in de verte. Als we dichterbij komen, zie ik dat
het een blauwe pick-up is die dezelfde richting op gaat als wij. Na een tijdje halen
we hem in en terwijl we dat doen zie ik dat er een bumpersticker op zit. Er staat:
YOU ARE HERE
***
Het vliegtuig cirkelt boven de stad totdat het mag landen .
Vanaf hierboven lijkt alles uit vormen en rasters te bestaan. Enorme glazen
gebouwen weerspiegelen enorme glazen gebouwen en het enige wat beweegt zijn
piepkleine, gekleurde rechthoekjes die door de straten stromen. Vanaf deze hoogte
kan ik geen mensen zien, en ook geen vuil, en ik kan me niet voorstellen dat de
stad ellende, auto-ongelukken of misdaden kent.
***

Outline for an Exchange, 1996
Ik durf het bijna niet toe te geven, maar ik vergeet soms, net als met Wales, dat
Canada bestaat.
Ik zie Canada voor me als een gigantisch pretpark. Grotendeels Amerikaans maar
zonder de angst voor schietpartijen. Ik zie het voor me als een omheind stuk
SnowWorld™ net zo groot als Europa en als een omheind stuk bosachtig Wild
Frontier™, waar mannen in geruite overhemden houten bungalows en hoge hekken
bouwen om de grizzlyberen buiten te houden. Ik zie ook snelwegen voor me,
fantastische 160 km/u-lopende banden die enorme, nieuwe, vaag-Europese steden
met elkaar verbinden waar sommige inwoners een Europese taal spreken.
Ik ben nog nooit in de Verenigde Staten of buiten Europa geweest. Dus zit ik hier
in het niemandsland van een internationaal vliegveld. Een geklimatiseerde
decompressiekamer
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tegen de buitenwereld. De buitenwereld waarvan de winkelcentra en parkeerterreinen
en winkels met kant-en-klaarmaaltijden steeds meer op internationale vliegvelden
beginnen te lijken.
De schuifdeuren gaan open en de zon verwarmt mijn gezicht. Het water hier kun
je veilig drinken en de lucht kun je veilig inademen maar op dit moment is dat alles
wat ik weet. Ik houd je op de hoogte.
***

Things Will Never be the Same (I'm Coming Home), 1996 - 97
De zon schijnt fel door het raam van een oude, gele schoolbus die over Route 101
richting Orange County rijdt. Ik kijk met mijn ogen half toegeknepen naar vier rijbanen
en terwijl ik dat doe, glijdt een Harley Davidson ‘Roadster’ over de invoegstrook en
verschijnt naast ons. Iedereen om me heen verstart. De motor en de motorrijder
zijn één: moeiteloze kracht, glimmend chroom en leer vermengen zich met leer,
spijkerstof en vlees. De motorrijder, die een houding heeft alsof hij op een barkruk
zit, draagt een witte helm zonder vizier en een spiegelende Ray-Ban. Het tegendeel
van de metafoor van geschiedenis als een achteruit-kijkspiegel bestaat uit vlees en
metaal. In zijn spiegelende zonnebril weerkaatst de lege weg voor hem, met alles
wat nog moet komen, de toekomst.
Ik had ergens gelezen dat Amerika ooit is vergeleken met een reusachtig hologram
waarbij in ieder piepklein fragment informatie over het geheel gevonden kon worden.
Als dat waar is, dan maakte heel Los Angeles zojuist een vredesteken naar een
gele schoolbus op weg naar Disneyland.
Ik ben een week in LA geweest.
Het appartement van T lijkt op het interieur van een lege motelkamer in een schilderij
van Edward Hopper. De muren zijn donkergrijs geschilderd, de plinten en deuren
nog donkerder grijs. Middenin de kamer staan een tafel en vier vreemde stoelen.
In de hoek, naast het raam, een leunstoel en een staande lamp en aan de andere
kant van de kamer een lange, witte bank met kunststof bekleding op vier dunne
houten pootjes.
We hangen wat rond onder het mom van een vergadering, waarna T ons vraagt
of we mee willen naar een barbecue. N rijdt en onderweg halen we wat drank. Het
huis is een bungalow in Spaanse, koloniale revivalstijl in de wijk Pacific Palisades
en is van DC, een vriend van T. DC is acteur en heeft onlangs in een aantal reclames
voor Martini gespeeld. Ik verwacht veel mensen maar de enige andere gasten zijn
een rijke Londense galerie-eigenaar die later filmproducent is geworden en zijn
vriendin. DC grilt een steak en wij drinken wijn. T en de filmproducent beginnen te
kletsen.
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‘Wat doe jij eigenlijk?’
‘Ik produceer films.’
‘Kutfilms?’
(stilte)
‘Nee.’
‘Goede films?’
(stilte)
‘Nee.’
We beginnen aan de wodka en nu en dan gaan we allemaal naar buiten om
sigaretten te roken hoewel het huis van DC is en DC ook rookt. Later op de avond
verlies ik in de badkamer mijn evenwicht en de muur waarvan ik denk dat die mijn
val zal breken blijkt een douchegordijn te zijn en ik val erdoorheen en kom in de
badkuip terecht. Ik sta op en loop naar de woonkamer waar ik zie dat het
Martinimodel, de filmproducent en de vriendin vechten om een (godzijdank)
ongeladen revolver en ik denk bij mezelf, shit, ik zit in een detective van Raymond
Chandler.
Op een avond zitten we in het kleine appartement van J en J in Echo Park en horen
we schoten. Ik wend me tot J om zijn reactie te zien maar hij lijkt er niet van onder
de indruk. ‘Weet je nog hoe het stormde toen je klein was?’ zegt hij, ‘en dat je de
seconden tussen de bliksemflits en de donder telde om uit te rekenen hoe ver de
storm bij je vandaan was - dit is ongeveer hetzelfde - je hoort de schoten en dan
kijk je naar buiten voor het zoeklicht van de helikopter. Na een tijdje kun je aan het
geluid van de schoten horen hoeveel straten verderop het is.’
We gaan de trap aan de buitenkant van het huis af, die naar de straat leidt, lopen
naar de onderste van de drie verdiepingen en klimmen naar binnen door een deur
waarvan het glas gebroken is. In het huis heeft vuur het plafond zwart gekleurd en
van het gevlekte hoogpolige tapijt en het linoleum krullen de buitenste randen op
doordat ze door de jaren heen steeds nat werden en weer opdroogden. Boven is
de glazen pui verdwenen en zijn het dakterras en de woonkamer één geworden.
Er ligt een leeg melkpak op de vloer naast een kapotte stoel van gebogen hout. De
houdbaarheidsdatum op het pak is 11 augustus, dat is morgen.
De auto gaat linksaf, de McBean Parkway op en dan rechtsaf, de snelweg op,
richting LA en het vliegveld. Niemand zegt iets. Noch D en J die op de achterbank
zitten noch H die naast me op de bestuurdersstoel zit. Ik zit en kijk naar de rode
achterlichten van de auto's voor ons, en dan naar de witte koplampen van het verkeer
dat de andere kant op rijdt. Op dit moment zijn het geen mensen die LA verruilen
voor de buitenwijken, maar mensen die blijven. Ik kijk achter ons en boven de vier
rijbanen prijkt een groot reclamebord dat door de naderende forenzen gelezen kan
worden. Het bord maakt reclame voor een nieuw appartementencomplex, en er
staat ‘Als je hier woonde was je nu al thuis.’
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Vliegen boven Los Angeles is niet te vergelijken met vliegen boven andere steden.
Het beeld van parallel lopende lijnen en verdwijnpunten spreidt zich uit in elke
richting. Ik heb nog nooit een stad of een hemel gezien die zo groot is. Er zijn geen
historische monumenten, geen Eiffeltoren, geen Empire State Building. Ik leun
achterover in mijn stoel, in de tijdloosheid van vliegverkeer en staar naar de van
een monogram voorziene hoes op de hoofdsteun voor me. (Deze tijdloosheid bestaat
niet alleen in de lucht, maar begint op het moment dat je het vliegveld betreedt. Tijd
betekent niets meer, de vertrek- en aankomsttijden zijn enkel cijfers in een
nummertjesapparaat). Het lijkt wel of ik een kater heb. Uitgedroogd en uitgepraat,
verdwaald en niet helemaal overtuigd van het feit dat als het vliegtuig uiteindelijk
zal landen en de deur open gaat, ik mijn thuis zal herkennen.
Ik doe mijn ogen dicht en droom over beelden van de plek die ik net heb verlaten.
Ik zie een ochtend in een huis hoog op de berg. Door een schuifdeur zie ik de oceaan
ver beneden. Ik stap in een cabriolet en rijd de oprijlaan af, de weg op, richting de
stad. Alles is fris en helder. De dag gaat zo onveranderd verder, bestaat alleen uit
autorijden maar ik bereik de stad nooit. Ik ben één en al mogelijkheden, het moment
is perfect.
***

Scarecrows and Lighthouses, 2012
Ik liep eerst doelloos rond, probeerde uit te vinden waar ik me precies bevond in de
ruïne. Ook al waren er mensen, ik kon niet geloven dat de pilaren die ik vanuit het
raam van mijn hotelkamer kon zien zo groot waren. De ruïne en de mensen
eromheen leken op de een of andere manier onverenigbaar, als twee verschillende
lagen die samengebracht waren om te proberen hun ware grootte te accentueren.
Het deed me denken aan die vroege filmeffecten van een slagschip op een woelige
zee, alleen paste het water niet bij het schip en leek het eerder op een
speelgoedbootje in bad. Ik zocht naar het element dat de illusie kon verbreken maar
dat was er niet, alles was echt. Deze dingen zijn zo kolossaal dat het woord zelf
tekortschiet.
Toen mijn ogen en hersenen eindelijk gewend waren en hadden geaccepteerd
wat zich voor hen afspeelde pakte ik mijn camera op, maar ook die bleek van zijn
stuk gebracht. De lens leek aan de ware omvang van het tafereel geen recht te
kunnen doen. De daaropvolgende twee uur liep ik rond en maakte ik meer foto's.
Het leek nutteloos maar ik vertrouwde deze plek niet aan mijn geheugen toe.
Ik had het meisje al eerder opgemerkt, haar manier van kleden had iets heel
bijzonders. Ze had haar donkere haar van achteren vastgemaakt met een klem en
droeg een dunne katoenen jumpsuit met halternek die door de warme bries tegen
haar lichaam aan werd geblazen. Ik zag haar later opnieuw in de lange raamloze
gang van het museum. Ik keek
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hoe ze de kunststukken in de vitrines bestudeerde en terwijl ze tussen de glazen
kasten door bewoog en zich omdraaide, raakte ik betoverd door haar ogen en haar
nek.
Het was druk in het museum en mijn tas was zwaar. Ik had het te warm en terwijl
ik een informatiebordje stond te lezen verscheen ze naast me. Ineens gingen de
lampen in het museum uit. Dit verbaasde me niet echt, de stroom viel de laatste
dagen wel vaker uit maar haar adem stokte waardoor ik schrok en terwijl dat
gebeurde greep zij mijn hand. Toen ik haar aanraking voelde trok ze haar hand
alweer weg. In het donker voelde ik haar adem op mijn gezicht en we lachten allebei,
deelden de gêne van dat moment. De lichten gingen weer aan en ik stond daar met
open mond te wachten tot ik een geweldige zin in de zwoele lucht zou spreken maar
ze draaide zich om en liep weg.
In het script zou ze zich nog eens omdraaien en mijn kant op kijken, glimlachen,
wegkijken, speels wachten en doen alsof ze ergens naar keek, maar ze liep gewoon
door en ik stond haar na te kijken.
Ik was rond vijf uur terug in het hotel, van plan om mijn foto's op de computer te
zetten, een dutje te doen en dan weer terug te gaan naar de ruïne voor de
zonsondergang. Ik maakte mijn tas open, haalde mijn kaart en schrijfblok eruit, en,
tsja, daar was hij dus niet. Ik ging zitten en tuurde naar de lege plek waar mijn
camera had moeten zitten. Mijn hoofd bleef gek genoeg kalm maar de paniek groeide
in mijn buik. De afdruk van mijn camera was nog te zien in het verfrommelde shirt
onderin de tas, ik zag het gewicht op de stof, alsof hij onzichtbaar aanwezig was.
Ik sprong op en begon om me heen te zoeken, mijn ogen speurden ieder oppervlak
af. Ik wachtte op het moment dat ik hem zou zien, liggend op het bed of hangend
aan de leuning van de stoel. Ik hoopte op opluchting maar die kwam niet. Hij was
gewoon weg.
De bussen met toeristen vertrokken richting de stad maar er waren nog steeds
mensen. Ik liep de trap op, terug naar de ingang maar zag alleen maar jonge
stelletjes, groepen studenten, vakantiegangers. Ik weet niet precies wie of wat ik
zocht, ik liep maar rond en rond en voelde me wanhopig en waardeloos.
De kleur van de stenen was langzaam oranje geworden terwijl de zon onderging
maar nu, tijdens de laatste ogenblikken van de zonsondergang, kleurde de ruïne
triomfantelijk rood. Ik had erover gehoord maar nu was het echt zo. Alleen ik en
mijn ogen en mijn uitgeputte geest konden het in zich opnemen en onthouden. Ik
zat op een steen en zag hoe het licht veranderde, het was prachtig. Terwijl ik daar
zat, maakte een gevoel van berusting zich van mij meester. Alle foto's van deze
plek waren er niet meer, ieder plaatje werd waarschijnlijk verwijderd door een persoon
op een achterbank terwijl ik daar zat. Het moest schoongeveegd worden, geen
restanten van een eerder leven, geen geheugen. Alleen een toekomst, met foto's
van een ander.
(Deze tekst maakte eerder, in gesproken vorm, deel uit van het
tentoonstellingsproject Scarecrows and Lighthouses, een samenwerking van Martin
Boyce, Raymond MacDonald en David Mackenzie).
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Charl-Pierre Naudé
Vier gedichten
Eergisteren en morgen, met vissen
Tijd
is de naam die we geven
aan degene die in nat
cement trapte,
lang geleden, en ons zodoende nooit verlaat
in het heden.
Begrijpen
is moeilijk;
omhelzen nog zwaarder.
De wind fluit door de peulen
zoals het geheugen
door pixels.
Het noemt herrijzenis
bij de naam als een beeld,
een compleet dorpje bestaat
in een aquarel
- het sleepnet wordt gelicht vanuit de diepte van het water.
Er wordt een cd-opname
gegraveerd
op de bodem van een meer;
de concentrische kringen
van maalkolken
zingen
in mijn vingerafdruk.

Vertaling: Alfred Schaffer
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Een scheur in het pleisterwerk
- Midlands, van Natal en elders
Wie over God wil nadenken
doet er goed aan om de grote
waarheidskoepel te vergeten
of de omringende wand die alles omsluit.
Het is beter te zoeken
naar een spoor
van de allerkleinste scheur
in een rotsformatie of diep in het brein,
waar licht van binnenuit anders doorheen schijnt.
De lichten
die zonderling en ogenblikkelijk verdwijnen op water,
of het zenuwhaartje in een binnenoor,
een van de talloze
die net nog leefden in een lijk,
bevat misschien een soort eeuwigheid
die groter is dan het heelal
en anders goddelijk
en wat bestaan aangaat implicieter
dan de aardbol,
want bestaand binnen zijn eigen mathesis.
Elke flitswereld kent zijn grootse kathedralen.
Elke dwarrelbries draagt zijn bladeren
als de tapijten van een oude beschaving.
Het zingende luik dat opent op onbevattelijke thesen
is de pas verbleekte verledentijdkeuze.
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Om (bijvoorbeeld) te kiezen
voor het wonder
je met minder te omringen:
het is jouw verjaardag, en jouw geschenk is
één ding minus, het totaal
van één meer.
Je verlangt naar de herfst
wanneer de bloesem uit de knoppen breekt;
en je ziet ernaar uit dat er niemand op bezoek komt
zodat dagen die onvergetelijk waren, onbelangrijk kunnen blijven.
Om niet vooruit te gaan,
uit liefde daarvoor!
Het deurtje dat verbloemd
wordt achter het nog ongeschilderde schilderij
biedt toegang tot een trappenstelsel
dat omhoog leidt naar een praalkamer waarin minder
is dan niets, je moet het alleen zien te vinden wat daar is
alleen voor jou om de ramen op de veelkleurige mist
van moleculen
(gasruimteschepen)
open te gooien tegen een onverwachte schuine hoek
zodat protonen en elektronen naarbinnen kunnen zwermen en duiken
en aanklotsen als vleermuizen, als waanzinnige pluimballen
opgeschud uit het ademende deinende, met vlooien bespikkelde
vangnet-met-sterren buiten je raam.
En dit is slechts een
van vele heelallen uit de einderloze naarbinnen
en buiten wervelende patronen
op Gods mouw; nee een hele kleine mouwgod zelf,
die aankomt uit de wapperende clusters pauwenogen
van wandelend paisley
en kolkende wolkenstelsels
in het domein van het ongedachte.
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Ik herinner me niet meer
hoe ik door de kier geglipt ben,
door een scheur in het pleisterwerk;
een wereld zag door rook heen, waarin alles seismisch zwom
van vóór we alles tot vaste vormen dachten kriebelig klein is de mens
en kriebelig klein zijn zijn vertolkingen
op een handpalmgroot stukje eindeloosheid;
op een weerkaatsend ruitje
schaatst hij door de ruimte.
Ik liep door een woud met spierwitte berken,
versteend in een tijdloze winter;
en de enige monoliet
die niet groter was dan de andere
en dus de grootste,
werd Nietgod genoemd;
alle vier de seizoenen waren tegelijk aanwezig:
blotekeizerschillen, de een na de ander, die eenzelvig
en voortdurend in het weifelende licht vervangen werden
maar uniform de dode aarde bedekten,
terwijl het sjibbolet - volstrekt het enige
(dat dus geen scheuten maakt)
dat een geest tot dit namaals kon toelaten Hoornhert! was.
Een zwerm mugjes danste in de zomerschemer op een veranda,
een nevel van stippeltjes
die zichzelf tot figuren handwerkten;
daar hing hij boven de rieten stoel
zoals een oude man die opstaat,
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en daar over het koele plaveisel liep hij
als een jonge moeder die haar baby suste.
Het warrelde tot de gestalte van Ovidius,
en vervloeide tot een boom, een vogeltje,
of een godheid met een boodschap.
De muur met zijn ingemetselde riviersteen
liep lui langs de mirte, als de stippels op een luipaard.
God, mens, ding:
wolken, elk met zijn eigen snelheid.

Vertaling: Robert Dorsman
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Ochtend en avond met duiven
De lucht zit vol met a priori-duiven.
Ze zijn overal en nergens.
Als een spartelende droom is de dag
met een hand geplukt uit de blikkerende
stroom dan verdoft hij.
De huizen tegen de bergkam staan iel geëtst
in het vroege licht, als bouwtekeningen.
En de lucht zit vol a priori-duiven.
Vandaag, misschien was het gisteren.
De nacht wordt bewoond door post factum-uilen.
Ze fladderen op en verven
met hun bromidekwasten
de aanwezige tijd bruin heterdaad wordt roest.
Herinner je je het lege huis met de voetstappen?
‘Mensen uit vervlogen dagen...’
‘Misschien waren het gewoon de onze.’
Door de strepen van de lamellen
klimmen mottenvleugelogen over je lijf
in akkoorden;
onder zomers sproeisysteem bot de polkadot
tot bikiniboomgaard.
Als nieuwe jampotten zo vol
staan de dimensies op een rij.
De heldere vlakken richten koren op
in de honingcellen
tegen de hellingen;
de as stort zich in mathesis.
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De lucht wordt grijs met a priori-duiven.
En alle tijd schijnt door,
zoals een fiets tegen het licht.

Vertaling: Robert Dorsman
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Het harnas van Athena
Mijn vrouw staat voor haar spiegelbeeld.
Met een zweem van bezorgdheid
kijkt de een naar de ander.
De twee zijn op één plek
en één ogenblik geboren,
en sindsdien
strekken deze zussen tevergeefs
hun handen naar elkaar uit
over de onverstoorbare siliconenrivier
die hen voor eeuwig scheidt.
Ze staren naar elkaar;
ze zijn elkaars pop
uit de kinderjaren op de verjaardag van elke dag
telkens weer afgeleverd
in identieke dozen.
Dit spiegelbeeld van iets,
de weergave die naar on-verschil streeft,
is wat het ‘natuurlijke’ zo onopvallend
laat vervloeien tot wat boven- of onnatuurlijk
of buitengewoon is.
Metastase - anders beschouwd:
een Siamese tweeling verschilt niet veel
van de Volksraad met een tweede kamer;
of van de separatistische staat;
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en dat burleske idee
genaamd het Kwaad
is doodgewoon
de potsierlijk spelende circusspiegel.
Dan moet je nog uitkomen
bij de vernuftige verdubbeling bij verstek:
de ziel vergelijkbaar met een kunstlong,
of een driewieler.
Elke dag verzamelt mijn vrouw de schitteringen
die ze herkent
als haar kleine sterrenuitspansel,
in haar meisjesmandje,
in haar eigen spiegel.
Onder een zomerboom
verzamelen twee jongens besjes;
de één rangschikt zijn verzameling
tot een gelaat, de uitbeelding van de ander lijkt
op de kraal van een boerderij.
Stel je voor:
je kunt dezelfde verre vruchten
- sinaasappeltjes aan zee, sinaasappeltjes
uit het binnenland gaan plukken
in de moleculaire boomgaarden
van óf het kleed van Jezus óf de tulband van Mohammed.
Zonder gekheid, je kunt ze
verzamelen voor zulke adembenemende,
uiteenlopende rangschikkingen
herkenbaar als ‘woorden’,

als dingen
of denkconstructies.
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Op de wind van buiten
drijft een drumsolo tot binnen gehoorafstand...
een pointillistische tekening
op het middenoor,
en deze schets verspringt
tot een aanschouwelijkheid,
en van daar tot een mentale voorstelling;
vanuit één kant gezien:
een paleis gebouwd van wapenstokken,
en ánders: een hemelgewelf
van vervloeiende, koppige goden.
Ik richt mijn blik op het nachtelijke firmament
en hef mijn sikkel, klaar voor de oogst:
sterren storten ritselend
bij mij voorbij in mijn concave smeltkroes
als atomen die op hun kleine beurt
ver uit elkaar en alchemistisch
in stelsels drijven.
Dan veeg ik de spikkels op een hoop
en smeed ze als een ijzersmid tot een artefact.
Uit de omringende baaierd waarin
tijdreizen en ruimtemechanica
zich meten met mythen en religies,
boetseer ik een dak in dit ondermaanse.
Mijn eendagssoort en ik
zoemen hier als muggen
die elkaar aan elkaar herinneren,
onder het harnas van Athena
dat zij nog maar kort geleden neerlegde
op haar lapje kweekgras
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toen ze naar binnen ging om te rusten;
en zo blijven we (onwetend
vanwege al die wemelende weetjes)
een huldeblijk aan de goden en godinnen.

Vertaling: Alfred Schaffer
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Ilse Barendregt
Inleiding bij Vernietigen, zegt ze
Marguerite Duras, pseudoniem van Marguerite Donnadieu (1914, Gia Dinh,
1.
Cochin-China - 1996, Parijs), was een Franse (scenario)schrijfster en filmmaakster.
Ze ontving meerdere prijzen voor haar werk, waaronder de prestigieuze prix Goncourt
voor haar roman L'Amant in 1984. Het volgende fragment is afkomstig uit Détruire,
dit-elle, een hybride tekst die het midden houdt tussen een roman en een scenario
2.
voor film en/of theater. De tekst werd geschreven tijdens een overgangsfase in het
schrijverschap van Duras; de fase waarin Duras steeds verder begon door te dringen
in de duisternis van de chaos en de onbegrensde verlangens.
Détruire, dit-elle speelt zich af in een soort kuurhotel omringd door bos. In deze
gesloten setting vindt een zonderlinge ontmoeting plaats tussen een vijftal
personages: Max Thor, Stein, Alissa en Élisabeth en Bernard Alione. De vier
eerstgenoemde personages lijken zich allemaal in of rond een mentale afgrond te
bewegen. Daarbij werpt Élisabeth nog maar net een blik over de rand, terwijl Stein
al ver in de diepte is afgedaald. In de mentale afgrond worden de verlangens
grenzeloos, en lossen alle maatschappelijke categorieën op om plaats te maken
voor een ongedifferentieerde eenheid. De vrijheid lonkt, maar boezemt tegelijkertijd
ook angst in: de angst om zich buiten de vertrouwde maatschappelijke orde te
plaatsen en zich over te geven aan de onbegrensdheid. Duras laat in Détruire,
dit-elle alle onderscheid vervagen; ze speelt niet alleen met genreconventies, maar
laat ook de identiteit van de verschillende personages met elkaar samenvloeien.
Daarnaast onderzoekt ze de ambiguïteit van de verlangens, hun destructieve én
verenigende kracht, en de mogelijkheid van een liefde die zich niet tot twee mensen
beperkt.
Hoewel er nergens direct over politiek wordt gesproken, heeft het boek duidelijk
een politieke boodschap, die begrepen kan worden tegen de achtergrond van ‘mei
'68’. Détruire, dit-elle kan worden gelezen als een utopisch pleidooi voor het
vernietigen van alle maatschappelijke afbakeningen, waarna vanuit een
onbevooroordeelde toestand opnieuw kennis kan worden opgebouwd.

1.
2.

Een voormalige Franse kolonie, waarvan de ligging grofweg overeenkwam met die van de
huidige regio Zuid-Vietnam.
In 1969 verscheen na het boek ook de film Détruire, dit-elle, die Duras zelf regisseerde.
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Het boek opent met een scène in de eetzaal van het hotel. Max Thor, een universitair
docent die min of meer toevallig in het hotel is beland en daar wacht op zijn veel
jongere vrouw Alissa, observeert Élisabeth Alione, een hotelgast die hem fascineert.
Ze brengt hem in een staat van verwarring, doordat ze een oerverlangen in hem
wakker maakt waarop hij geen vat heeft.
In Détruire, dit-elle gaat het vooral om de innerlijke bewogenheid van de
personages. Toch wordt hun gemoedstoestand nooit direct - van binnenuit beschreven. Duras laat de verteller niet in de huid van de personages kruipen, maar
wisselt beschrijvingen af met dialogen. De lezer moet zelf, aan de hand van de
suggestieve kracht van de scenario-achtige tekst, afleiden wat er zich in het innerlijk
leven van de personages afspeelt. Paradoxaal genoeg ligt de kern van de teksten
van Duras in wat niet wordt gezegd. Dit vindt zijn weerslag in een uiterst suggestieve
en elliptische stijl. Met een grote muzikale fijngevoeligheid brengt Duras de taal
terug tot een elementaire puurheid. Ze gebruikt simpele syntactische structuren
waarin de woorden bijna tastbaar lijken.
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Marguerite Duras
Vernietigen, zegt ze
Vertaling: Ilse Barendregt
Bewolkt.
De vensters zijn dicht.
Aan de kant van de eetzaal waar hij zit kun je het park niet zien.
Zij wel, zij ziet het, zij kijkt. Haar tafel staat tegen de vensterbank.
Vanwege het hinderlijke licht knijpt ze haar ogen samen. Haar blik gaat heen en
weer. Andere gasten kijken ook naar die tenniswedstrijdjes die hij niet ziet.
Hij heeft niet om een andere tafel gevraagd.
Zij weet niet dat ze wordt bekeken.
Het heeft rond vijf uur 's ochtends geregend.
Het weer waarin de ballen vandaag worden geslagen is loom en drukkend. Ze
draagt een zomerjurk.
Voor haar ligt het boek. Waarin ze is begonnen sinds zijn aankomst? Of eerder
nog?
Naast het boek staan twee flesjes met witte pillen. Ze neemt er een paar bij elke
maaltijd. Soms slaat ze het boek open. Dan doet ze het haast meteen weer dicht.
Ze kijkt naar het tennis.
Op andere tafels andere flesjes, andere boeken.
Haar haar is zwart, grijs-zwart, steil, het is niet mooi, droog. Het is niet te zeggen
wat de kleur is van haar ogen, die, wanneer ze omkijkt, verblind blijven door het te
directe licht bij de vensters. Wanneer ze glimlacht wordt de huid rond de ogen al
fijntjes uitgewalst. Ze is erg bleek.
Geen van de hotelgasten tennist. Het zijn jonge mensen uit de omgeving. Niemand
klaagt.
‘Het is aangenaam, die jongelui. En ze houden zich op de achtergrond.’
Behalve hij heeft niemand haar opgemerkt.
‘Je went aan het geluid.’
Toen hij zes dagen geleden aankwam was ze er al, ingepakt in een lang vest en
een zwarte broek, met voor haar het boek en de pillen. Het was fris.
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Hij had de elegantie opgemerkt, de gestalte, toen het bewegen, toen het dagelijkse
slapen in het park, toen de handen.
Iemand belt.
De eerste keer was ze in het park. Hij had niet op de naam gelet. De tweede keer
verstond hij hem niet goed.
Iemand belt dus na de siësta. Waarschijnlijk een instructie.
Zon. Zevende dag.
Daar is ze nog steeds, vlak bij de tennisbaan, op een witte ligstoel. Er staan nog
andere witte ligstoelen, leeg voor het merendeel, leeg, tegenover elkaar gestrand,
in een cirkel, verlaten.
Ná de siësta verliest hij haar uit het oog.
Hij kijkt naar haar vanaf het balkon. Ze slaapt. Ze is groot, zoals ze daar levenloos
ligt, een beetje geknikt op het scharnierpunt van de onderrug. Ze is dun, mager.
De tennisbaan is uitgestorven op dit uur. Er mag niet worden getennist tijdens de
siësta. Tegen vieren begint het weer, tot de schemer invalt.
Zevende dag. Maar in de versuftheid van de siësta barst een felle, bijna brute
mannenstem los.
Niemand antwoordt. Iemand sprak in zichzelf.
Niemand wordt wakker.
Alleen zíj bevindt zich zo dicht bij de tennisbaan. De anderen liggen verder weg,
ofwel in de beschutting van de hagen, ofwel op de grasvelden, in de zon.
De stem die zojuist sprak galmt na in de echo van het park.
Dag. Achtste. Zon. Het begint warm te worden.
Zij, die anders zo stipt is, was er niet toen hij op het middaguur de eetzaal
binnenliep.
Ze kwam binnen toen het opdienen was begonnen, glimlachend, kalm, minder
bleek. Hij wist dat ze niet was vertrokken, vanwege het boek en de pillen, de gedekte
tafel, en de kalmte die 's ochtends had geheerst in de hotelgangen. Geen aankomst,
geen vertrek. Hij wist, redelijkerwijs, dat ze niet was vertrokken.
Bij binnenkomst loopt ze langs zijn tafel.
Ze zit met haar zij naar het venster. Hij kan haar daardoor makkelijker in de gaten
houden.
Ze is mooi. Het is niet te zien.
Weet ze het?
‘Nee. Nee.’
De stem sterft weg aan de kant van de poort naar het bos.
Niemand antwoordt. Het is dezelfde felle, bijna brute stem.
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De lucht is wolkenloos vandaag. De warmte neemt toe, nestelt zich, dringt door in
het bos, het park.
‘Het is bijna drukkend, vindt u niet?’
Blauwe gordijnen zijn neergelaten voor de vensters. Haar tafel staat in het blauwe
licht van de zonwering. Haar haar is er zwart door. Haar ogen zijn er blauw door.
Vandaag slaat het geluid van de ballen in de slapen, het hart.
Schemer in het hotel. Daar is ze weer, in het tl-licht van de eetzaal, bleker
geworden, verouderd.
In een plotselinge, nerveuze beweging schenkt ze water in haar glas, opent de
flesjes, pakt wat pillen en slikt ze door.
Het is de eerste keer dat ze de dosis verdubbelt.
Het is nog licht in het park. Bijna iedereen is weg. De stugge gordijnen voor de
opengeschoven vensters laten wind door.
Ze kalmeert.
Hij heeft het boek gepakt, dat van hém, hij slaat het open. Hij leest niet.
Er klinken stemmen vanuit het park.
Ze gaat weg.
Ze is zojuist weggegaan.
Hij doet het boek dicht.
Negen uur, schemer, schemer in het hotel en over het bos.
‘Mag ik?’
Hij kijkt op en herkent hem. Hij is er steeds geweest, in dit hotel, vanaf de eerste
dag. Hij heeft hem steeds gezien, ja, ofwel in het park, ofwel in de eetzaal, ja, steeds,
op de weg voor het hotel, rond de tennisbaan, 's nachts, overdag, ronddwalend in
deze omgeving, ronddwalend, alleen. Zijn leeftijd klopt niet met zijn uiterlijk, maar
met zijn ogen.
Hij gaat zitten, pakt een sigaret en biedt hem er een aan.
‘Ik stoor niet?’
‘Nee nee.’
‘Ik ben ook alleen in dit hotel, begrijpt u.’
‘Ja.’
Ze staat op. Ze loopt langs.
Hij zwijgt.
‘Wij zijn elke avond de laatsten, kijk maar, er is niemand meer.’
Zijn stem is fel, bijna bruut.
‘Bent u schrijver?’
‘Nee. Waarom spreekt u me vandaag aan?’
‘Ik slaap slecht. Ik zie er tegenop om naar mijn kamer te gaan. Ik loop heen en
weer, gekweld door afmattende gedachten.’
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Ze zwijgen.
‘U heeft geen antwoord gegeven. Waarom vandaag?’
Hij kijkt hem eindelijk aan.
‘U had het verwacht?’
‘Dat klopt.’
Hij staat op en maakt een uitnodigend gebaar.
‘Wat dacht u ervan om bij de vensters te gaan zitten?’
‘Het is de moeite niet.’
‘Goed.’
Hij heeft haar niet op de trap horen lopen. Ze is waarschijnlijk het park ingegaan,
en wacht tot het helemaal donker is. Dat is niet zeker.
‘Er zijn hier alleen maar vermoeide mensen, wist u dat? Kijk, er zijn geen kinderen,
geen honden, geen kranten en geen televisie.’
‘Komt u daarom hier?’
‘Nee. Ik kom hier zoals ik ergens anders heen zou gaan. Ik kom elk jaar terug. Ik
ben als u, ik ben niet ziek. Nee. Ik heb herinneringen die verbonden zijn aan dit
hotel. U vindt ze vast niet interessant. Ik heb hier een vrouw ontmoet.’
‘Is ze niet teruggekomen?’
‘Ze is waarschijnlijk gestorven.’
Hij zegt alles met dezelfde intonatie, zijn spreektrant is monotoon.
‘Van alle mogelijke verklaringen,’ voegt hij toe, ‘lijkt deze me het meest
aannemelijk.’
‘En toch komt u terug om haar weer te vinden?’
‘Nee nee, dat denk ik niet. U moet niet denken dat het een... nee, nee... Maar ze
heeft een hele zomer lang mijn aandacht vastgehouden. Dat is alles wat er is
gebeurd.’
‘Waarom?’
Hij wacht even voor hij antwoord geeft. Hij kijkt hem zelden in de ogen.
‘Ik zou het u niet kunnen zeggen. Het ging om mij, meer om mij dan om haar.
Begrijpt u? Als we nu eens naar de vensters gaan?’
Ze staan op en lopen door de verlaten eetzaal. Ze blijven staan bij de vensters,
tegenover het park. Daar was ze, ja. Ze loopt langs het hek van de tennisbaan, in
het zwart gekleed vandaag. Ze rookt. Alle gasten zijn buiten. Hij kijkt niet naar het
park.
‘Ik heet Stein,’ zegt hij. ‘Ik ben Joods.’
Nu loopt ze vlak langs het voorportaal. Ze is langsgelopen.
‘Heeft u mijn naam gehoord?’
‘Ja. U heet Stein. De temperatuur is vast nog heel aangenaam. Ik dacht dat ze
sliepen. Ze zijn allemaal buiten zoals u ziet.’
‘Vandaag sloeg het geluid van de ballen in de slapen, het hart, vindt u niet?’
‘Vind ik ook.’
Stilte.
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‘Mijn vrouw komt me over een paar dagen ophalen. We gaan op vakantie.’
Zijn egale gezicht wordt nog geslotener. Raakt hij bedroefd?
‘Goh, dat had ik niet gedacht.’
‘Wat had u dan wel gedacht?’
‘Niets. Begrijpt u? Ik dacht niets.’
Vier mensen beginnen croquet te spelen op dit uur van de avond. Je hoort hun
gelach.
‘Wat een levendigheid,’ zegt hij.
‘Niet van onderwerp veranderen.’
‘Mijn vrouw is erg jong. Ze zou mijn kind kunnen zijn.’
‘Haar naam?’
‘Alissa.’
‘Ik dacht dat u iemand was zonder banden buiten het hotel’ - hij glimlacht - ‘er is
nooit telefoon voor u. U krijgt nooit post. En dan, ineens, is daar Alissa.’
Ze blijft staan voor een laan - de laan naar het bos -, aarzelt, en loopt dan richting
het voorportaal.
‘Over drie dagen. Alissa is bij haar familie. We zijn sinds twee jaar getrouwd. Ze
gaat elk jaar naar haar familie. Ze is er nu al een dag of tien. Ik kan me haar gezicht
niet goed voor de geest halen.’
Ze is weer binnen. Het is haar tred. Ze loopt door de gang.
‘Ik heb met meerdere vrouwen samengeleefd,’ zegt Stein. ‘We zijn ongeveer even
oud, dus ik heb tijd gehad voor de vrouwen, maar ik ben er nooit met een getrouwd,
zelfs als ik aan de komedie van het huwelijk meedeed, was dat nooit zonder dat ik
van binnen schreeuwend weigerde. Nooit.’
Ze loopt nu op de trap.
‘En u? Bent ú schrijver?’
‘Ik ben er een aan het worden,’ zegt Stein. ‘Begrijpt u?’
‘Ja. Altijd al zeker?’
‘Ja. Hoe wist u dat?’
Geen enkel soort geluid meer nu. Ze is waarschijnlijk bij haar kamer aangekomen.
‘Hoe?’ vraagt Stein opnieuw.
‘Door de volharding waarmee u vragen stelt. Zonder dat het ergens heen gaat.’
Ze kijken elkaar aan en glimlachen.
Stein wijst voor hem uit, naar het park en daarachter.
‘Achter het park,’ zegt hij, ‘op zo'n tien kilometer van het hotel, bevindt zich een
beroemde uitkijkplaats. Je kunt er de heuvels zien die het landschap hier kenmerken.’
‘Gaan ze dáár naartoe als het hotel 's middags verlaten is?’
‘Ja. Ze komen steeds terug met de schemering, heeft u dat gemerkt?’
Stilte.
‘Behalve de uitkijkplaats?’
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‘Voor zover ik weet is er verder niets te zien. Niets. Nee... Voor de rest, nee. Alleen
het bos. Dat heb je hier aan alle kanten.’
De nacht komt nu ook over de boomtoppen te liggen. Alle kleur is verdwenen.
‘Ik ken alleen het park,’ zegt Max Thor. ‘Verder ben ik niet gegaan.’
Stilte.
‘Aan het eind van de hoofdlaan,’ zegt Max Thor, ‘bevindt zich een poort.’
‘Ah, dat heeft u opgemerkt?’
‘Ja.’
‘Ze gaan het bos niet in.’
‘Ah, dat wist u ook?’ zegt Stein.
‘Nee. Nee. Dat wist ik niet.’
Stilte.
Dan gaat Stein weg zoals hij ook gekomen is, zonder aarzelen, zonder
aankondiging. Hij verlaat de eetzaal met zijn lange, onvermoeibare tred. Eenmaal
in het park vertraagt hij zijn pas. Hij loopt tussen de anderen. Hij bekijkt ze
schaamteloos. Hij spreekt ze nooit aan.
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Afrizal Malna
Vier gedichten
Vertaling: Siti Wahyuningsih en Albert Hagenaars
Het appartement van de identiteit
Dank je wel Anne
Ik zou graag naar de wind willen kijken. Hem zien. Hem vast
willen houden. Ernaar staren. Elk fragment van mezelf willen
uitademen naar een ander zelf. De taal valt uiteen. Iemand kijkt
naar mij als met de ogen van een natie vanuit het raam
van zijn appartement, in de Eugene Suestraat, al voorbij
het verlaten dat voorbij zal gaan. Vier grote grijze wolkenformaties
drijven over. Zij vormen een kruispunt van wind in de hemel.
Witte wolkenpartijen daar nog boven. Zij bevatten de bibliotheken
Noord en Zuid. Ze komen uit alle windrichtingen. Hompen taal
breken de identiteit, woordenboeken raken in wanorde,
na Frankrijk, na Afrika. De avond valt
terwijl sirenes van een ambulance klinken. Wij leerden
in ons eentje toen we nog samen waren. De walm
van jouw lichaam maakt dat er taalkiemen groeien
uit het stof op het balkon van het appartement. Tabaksrook
haalt een dichter op die nu nog in zijn reiskoffer zit. Vogels,
betrouwbare kinderen van het seizoen, vertellen waakzaam
verhalen uit de kruidentuin. Linialen meten de dood,
en een werkloze steekt een betoog af in een wagon
terwijl de metro station Stalingrad voorbij rijdt.
Dat appartement bevat:
- Het oproer van schoenveters uit het gebied van het Kubisme
- Een dia van een trouwring op een tong
- De onvolkomen dans van Henri Matisse
- Bloemen die zichzelf ombrengen in Saint-Michel, in de Notre-Dame
- Een oude zwarte man die tegen zijn beide grote tassen praat op metrostation Duroc
- De teloorgang van het Post-Modernisme in de internationale geldstromen
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Het alarm in het appartement trilt alle geluiden los van de muren,
bakolie verkoolt op het elektrisch fornuis. De rook wordt een wolk
van roet. Ik kan niet zien, niets vasthouden, niet meer staren,
een identiteit uit de koffer pakken die maar mee blijft schudden
zonder bankrekening. Een waaiend kruispunt maken voor de foto's
van de wonden van elke staat.
Vergeet mij. Vergeet mij nadat alle culturen stilgevallen zijn.
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De machine die schaduwen vastnaait
Hallo Ulrike Draesner
Nacht, vóór het holst van de nacht. Boeken ontdoen
zich van de echtgenoot voordat hij zijn mannelijkheid
verliest. Afstand die nooit verandert tussen de lijsten
van de inkomende en uitgaande post. Een operatiemes
op het scherp van de taal, flessen met infuusvloeistof
van achter de poorten van Berlijn halen de nachtlampen weg.
De maat van een overhemd kan niet de schaduw vergroten
van een man buitenshuis. Wat poëzie is, vraag jij. Tussen
taalcursussen, het verplaatsen van stadscultuur
van een muurschildering van de East Side Gallery
naar een andere muur, en de geur van boter realiseert
een tong tussen mespunten. De onttakeling van herinneringen
vanaf de baarmoeder tot aan de karkassen van vliegtuigen.
En lager nog tot het besef van een geweldige rotzooi.
Je merkt dat poëzie jouw ziel grijpt om de schaduwen van de taal
te ondergaan en de ruimte daarvan heeft buitenkant
noch binnenkant. De zwaartekracht van de liefde doet de afstand
tussen werelddelen teniet, voert een Indiaas kind naar jouw knuffels.
Maar hoger nog, woorden die elke vorm van vertegenwoordiging
ondermijnen. Van 's avonds tot na middernacht. Je ervaart
dat de wanden van je huis nog steeds elke herinnering voelen
die uit de geschiedenis ontsnapt, door te lezen, op de manier
zoals ik heb geleerd. Bruggen waar verhalen over binnenkomen.
Wat poëzie is vraag ik me af: een afgescheurd treinkaartje op station
Beusselstrasse dat een windvlaag oproept tot aan de Rosenthaler Platz.
Het verschuiven van poëzie tussen de continenten, van de valstrik
van de woorden, van elke vertaling die naar een wond stinkt. Ik steek
mijn armen in de taal, jij plant een wit seizoen in jouw glimlach.
Ik kan nog steeds de kruiden ruiken die ik ooit achterliet, die me in de war
brengen tussen Javaanse tierelantijnen en mijzelf, die vermenigvuldigd
word in het kopieerapparaat. De nacht is nu bijna voorbij. Wat is poëzie?
Wij allen zijn de afbeelding van de taal. De schaduwen zijn afgebladderd.
Het licht uit elke baarmoeder halen die leven wil geven. Wat poëzie is:
een naaimachine die de schaduwen lijf na lijf vast blijft stikken.
Een geluidloos opflakkeren in verlaten kleren. Nacht, een nanacht
die niet meer hier is.
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IJsblokactiviteiten
Die jongeren weten wel, dat hun lichaam een ijsblok
zonder nummer is. Ze smelten om te kunnen vrijen.
Ze smelten om werk te vinden. Ze smelten
om schoenen te kopen. En om daarna weer
te bevriezen. Ze smelten om weer een ijsblok
te worden. Ze vriezen dicht om te smelten.
Ze worden een blok ijs om het huis binnen te gaan.
Om naar school te gaan. Ze stollen en smelten als water
dat in de koelkast wordt bewaard.
Om zes uur 's morgens beginnen ze al te smelten om voor één uur
's middags weer een blok ijs te worden. Ze willen de zon laten schijnen
in de nacht. Een zon in het teken van het politieke klimaat. Een nachtelijk
dak om de geschiedenis van zich af te schudden als elektriciteit
die uitvalt. Wees geen held om anderen te beschadigen. Een land
is als een maag vol stenen. Om acht uur 's avonds begint het blok ijs
te druipen, het water zoekt de laagste temperatuur om opnieuw te verstijven.
Langzaam maar zeker beginnen hun hersenen en hart hard te worden.
De nieren, de gal. Een blok ijs.
Het blok ijs laat de koude lucht vrij. Het ijsblok. Het is zo vreselijk
koud. Een kou die de stroom van het blok ijs lamlegt. Een kou
die jou onwetend maakt. Ben ik dat, ben ik het die zich in
of buiten die koude luchtstroom bevindt? Ben ik het ijsblok
dat in paniek raakt? Ben ik een rotsblok dat met verhalen worstelt
die volop aan het bevriezen zijn?
Het tikken van de tijd klinkt zo koud in jouw stad.
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De papiervernietiger
Kom, drink maar. Nee. Ik ben geen jonge kokosmelk
meer. Eet maar, als dat klopt. Help maar. Nee. Ik ben
geen nasi rames meer. Kom maar in mijn badkamer,
help maar als je geen dorst hebt, als je geen honger hebt,
als je er genoeg van hebt om te eten. Laat me je
goed onthalen omwille van alle verlangens die de muren
van mijn ego verbrijzelen. Hoe kan ik naar buiten gaan
als jij niet binnen komt?
Je kunt horen dat mijn badkamer de taalregels wast,
met de overtuigingskracht van een teleseller. Geef
je hand maar, laat me je leiden. Jij daar, kom maar
hier. Het nu in het toen. Kom maar binnen als je niet
van grammatica houdt. Werk maar mee als dit zo is,
vervang jouw kleren door de mijne. De wasmachine
heeft alles al gewassen nadat ik van de drank moest braken,
nadat ik huilde, nadat ik twaalf minuten geleden zelfmoord
pleegde. Stel je mijn lichaam in de kleding van die leegte voor.
Lees gerust over al jouw verdriet:
‘Gisteren was ik verveeld, vandaag ben ik verveeld en morgen
zal ik al net zo verveeld zijn als gisteren.’ Moet de theorie
van de taal in een ijsjesmuseum veranderd worden, zodat jij
je niet hoeft te vervelen. Alsjeblief. Alles wat in de naam
van de taal is gedaan, vormt een masker van vuur. Gelegenheid
om jouw lichaam te veranderen in een papierversnijder.
Help een handje, ik ben slechts iemand in proza als deze tekst,
een reiziger die geactiveerd wordt door een woordenboek.
Een somber vers in de mond van een dode dichter.
Help me slapen in jouw onvertaalbare stilte.
Een papierversnipperaar die alleen in jouw verhalen
bestaat.
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Herta Müller
Zo'n groot lichaam en zo'n kleine motor
Vertaling: Ria van Hengel
‘Aan de muren hingen zo veel foto's dat je de muur niet kon zien. Op een van de
foto's was vader bruidegom. Je zag maar één helft van zijn borst. De andere helft
was een boeket witte, verfomfaaide bloemen die moeder in haar hand hield. Hun
hoofden waren zo dicht bij elkaar dat hun oorlelletjes elkaar raakten. Op een andere
foto stond vader kaarsrecht voor een schutting. Onder zijn hoge schoenen lag
sneeuw. De sneeuw was zo wit dat vader in de leegte stond. Zijn hand was boven
zijn hoofd geheven voor een groet. Op de kraag van zijn jasje stonden runetekens.
Op de volgende foto zat vader achter het stuur van een vrachtwagen. De wagen
was volgeladen met runderen. Vader bracht elke week de runderen naar het
slachthuis in de stad.’ (Lage streken, pp. 7/8)
Wat je hebt meegemaakt verdwijnt in de tijd en duikt weer op in de literatuur. Maar
nooit heb ik één op één geschreven over wat ik heb meegemaakt, alleen langs
omwegen. Daarbij moest ik altijd nagaan of het onwerkelijk bedachte zich het
werkelijk gebeurde kan voorstellen.
Na de dood van mijn vader begon ik te schrijven. Echter niet na de ingetreden
dood, maar nadat ik getuige was geweest van een ziekte die in feite kort, maar in
mijn beleving eindeloos lang duurde omdat ze uitzichtloos, genadeloos was. En
toen die ziekte het lichaam had opgevreten, toen zijn hoofd zo klein was geworden
als een vogelkop en zijn neus zo groot als een snavel en zijn hals zo dun als een
kaars - toen lag daar in dat bed nog steeds dezelfde persoon, maar die was tegelijk
nog slechts een voorwerp, omdat het levende het lichaam had verlaten. Dat vloog
buiten in februari in de lucht rond. Toen ik de zojuist overledene in het ziekenhuis
achterliet, begon het buiten te sneeuwen met zakdoekgrote flarden moet ik wel
zeggen want vlokken waren het niet. Ik walgde van dat sneeuwen, ik werd duizelig
van die zakdoeksneeuwjacht, ik keek alleen nog maar naar de grond, zag mijn
schoenen lopen maar liep toch zonder voeten, alsof mijn ogen schoenen aan hadden.
In het sneeuwgefladder was het me duidelijk dat deze sterfdag om zich heen smeet
met de flarden van mijn kindertijd. Het was wel angstaanjagend, maar niets
bovennatuurlijks, het was iets ondubbelzinnigs. Je kon het heel nuchter bekijken:
het weer permitteerde zich die overdrijving. En er begon iets heel nieuws toen er
een eind was gekomen aan het leven van mijn vader - een paar dagen later begon
ik te schrijven, hoewel ik dat niet echt van plan was en helemaal niets met literatuur
in mijn hoofd had. En omdat het schrijven zich zo had ingesponnen, heb ik van meet
af aan en vervolgens telkens weer over mijn
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vader geschreven. Want zijn leven is, toen hij dat nog leefde, voortdurend in het
mijne weerspiegeld geweest.
Dat had ermee te maken dat ik wist dat ik van hem moest houden hoewel ik dat
niet kon - en tegelijk wist dat ik van hem hield hoewel ik dat niet wilde. Die
onoplosbaarheid had te maken met de Oberscharführer, met de Waffen-SS. De
meeste mensen uit de Duitse minderheid in de Banaat en ook in Siebenburgen
waren bewonderaars van Hitler. Ook mijn vader, die toen nog niet mijn vader was.
Hij ging in 1943 op zijn zeventiende vrijwillig bij de Waffen-SS. Waarschijnlijk was
hij een ‘flinke’ soldaat, hij werd Oberscharführer. Dat was dan ook alles wat hij
vertelde. Over de oorlog zelf kwam er geen woord over zijn lippen. Na het
in-dienst-gaan kwam bij hem altijd meteen het einde van de oorlog. Hij had geen
bloedgroep op zijn arm getatoeëerd, hij kon zijn SS-uniform weggooien en zich
voordoen als Wehrmachtssoldaat, hij kwam in Engelse krijgsgevangenschap terecht.
Dat vertelde hij twintig jaar later nog met boeventrots in zijn stem. En meer hoefde
niemand te weten. Weliswaar zong hij nog in de jaren zeventig naziliederen met
zijn ‘oorlogskameraden’, maar het was riskant om naar de oorlog te vragen, hij was
alcoholist en voor je het wist kreeg hij een woedeaanval.
Vrachtwagenchauffeur en alcoholist dus. Ja, dat hoorde bij elkaar. Hij was een
opgejaagde, altijd op zoek naar risico. Een ferme zoektocht, die gepaard ging met
geërgerde taal en ruwe grappen. Hij had gevaren nodig en excessen. Toen ik vanuit
het ziekenhuis de stad in liep, toen ik niet wist waar ik heen moest met de dood in
mijn hoofd en die witte, zakdoekflardige sneeuw overal om me heen, herinnerde ik
me het volgende: Vader zit voor me op zijn stoel, en zijn romp schommelt terwijl hij
daar zit als op het water. Hij is dronken, stomdronken, zodat hij zijn schoenen niet
kan aantrekken. Maar hij zegt: We moeten hier weg voordat het donker wordt. En
ik kniel op de grond en stop zijn voeten in zijn schoenen en knoop de veters dicht.
Hij staat op en wankelt naar de auto, hij stapt in de cabine. Dan ga ik naast hem
zitten en hij rijdt weg. Maar we zijn in de bergen, half in de wolken over smalle
bochtige wegen rijden we, aan de hoge kant van de weg rots in de richting van de
hemel, aan de lage kant van de weg rots in de richting van de afgrond. Minstens
vijf uur duurt die rit totdat de weg vanuit de hemel op de aarde uitkomt, totdat het
vlakke landschap begint en je tenminste niet meer naar beneden kunt storten.
Die rit vanuit de bergen maakten we vaak, vier of vijf keer per jaar. Hij bracht de
hele zomer om de paar weken groenten naar de bergen voor de LPG. Twee, drie
dagen later, als alles was verkocht, reden we terug. Ik was niet bang als hij dronken
door de bochten reed. Zo moest het zijn omdat het zo was. Hij was mijn vader, ik
zijn kind, en ik vertrouwde hem. Ik dacht, als er iets gebeurt, is dat een straf van het
donkere bos en het witte gebergte. Als er een ongeluk gebeurt, is het de schuld van
de omgeving, niet van hem. Er is nooit iets gebeurd. Er stond wel eens iemand
langs de verlaten weg te zwaaien, een man of een vrouw met en zware rugzak of
een draagkorf die een eindje
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op de lege aanhangwagen wilde meerijden tot de volgende of de daaropvolgende
berg of een dorp ver weg. Maar als de auto stopte en mijn vader uitstapte om over
de prijs voor het meerijden te onderhandelen en de laadklep open te doen voor het
instappen, roken die vreemden zijn adem, hoorden hoe hij lalde, zagen hoe hij heen
en weer zwaaide. Ze schudden het hoofd en gingen liever lopen. Stomkoppen,
dacht ik, juist hun zou niets overkomen, juist hen zou deze omgeving niet straffen,
tenslotte waren zij hier thuis in dit steile landschap.
‘Die man kan alleen maar van zichzelf wegrijden,’ zei mijn grootvader, en daarmee
bedoelde hij ook al dat drinken. Op een keer stond zijn vrachtauto bij ons op het erf
omdat hij kapot was. Vader was hem aan het repareren. De buurman liep om de
auto heen en zei: ‘Zo'n groot lichaam en zo'n kleine motor.’
Zo'n zin heeft het gewoon, die blijft meteen in je hoofd zitten omdat hij zo naïef
melancholiek klinkt en tegelijk zo argeloos vrolijk en omdat hij door die dubbelheid
bij zoveel dingen past. Zo'n zin is op zichzelf al een parabel. In allerlei situaties denk
je hem erbij als een wandelend commentaar op wat er gebeurt, zonder enige reden,
als een verrassing. En dan merk je niet alleen dat hij werkt, maar hij vat het hele
gebeuren samen. De hele gebeurtenis richt zich onmiddellijk naar die zin. Hij
presenteert zich in de gebeurtenis plotseling als hoogtepunt.
Toen mijn vader dood was, zag ik hem in de straten van de stad voortdurend in
zijn vrachtauto zitten, in andere chauffeurs geglipt, en ik dacht: ‘Zo'n groot lichaam
en zo'n kleine motor.’ Daarmee bedoelde ik niet meer de vrachtauto maar de dood.
En ik zag het grote lichaam en de kleine motor als ik in de rij bij de bakker een half
of een heel uur stond te kijken naar de kakkerlakken op de planken, hoe atletisch
en elegant ze kropen, en ik vergeleek ze met de mensen, die allemaal zwijgend,
verlamd en schuw, hun identiteitsbewijs aan de verkoopster lieten zien voordat ze
hun brood kregen. En aan het grote lichaam en de kleine motor dacht ik ook op de
markt, als de meloenenverkoper zich aan het scheren was achter de meloenenberg
omdat hij even geen klanten had. Ik zag hem met zijn knipmes het witte schuim
wegschaven terwijl hij in een gehalveerde watermeloen stond te kijken omdat hij
de spiegel tegen het omvallen diep in het rode meloenenvlees had gedrukt. En als
ik het onbehoorlijk vond dat je in het Roemeens iemand iets goeds toewenste als
je zei: Moge het geluk je doodslaan. En als ik verbaasd was dat een schoen een
tong heeft, een appel een klokhuis, een keel een brok, een oor een trommel, een
knie een schijf, een bloem een stamper - als ik dus door de namen van de dingen
moeite had met de inhoud van de woorden, de brutaliteit dus waarmee iets levends
en dode voorwerpen elkaar helpen, omdat de dingen eigenschappen hebben en
wij ogen in ons hoofd die iets waarnemen. Of in de wasruimte van de fabriek, als ik
vrij lang luisterde en dan nog steeds niet wist of de kraanbestuurster onder de
douche naast mij zong of huilde, en ik het haar dan ten slotte vroeg en zij heel
vanzelfsprekend zei: Nou, ik doe het allebei. En als ik me opmaakte omdat ik bij de
geheime dienst was
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ontboden en niet wist wanneer, hoe en of ik daar ooit weer vandaan zou komen, of
als de geheime dienst mij in de fabriek in het kantoor opsloot en als ik urenlang
moest opletten wat ik op welk punt zei en waar ik beter kon zwijgen, als mijn hart
zo snel klopte dat het bijna mijn mond in vloog, maar mijn tong zo zwaar werd dat
die door mijn mond heen bijna op mijn hart viel, als ik de zin van het leven niet meer
zag, graag dood was geweest en aan zelfmoord dacht maar mezelf niet kon doden
omdat de ondervrager met moord dreigde en wilde dat ik zou sterven, en als ik in
alle ellende en tegen alles in uit koppigheid aan het leven vasthield - om niet zelf
die rotklus van het regime te klaren en mezelf van kant te maken - in al die situaties
kwam altijd weer die zin in me op: ‘Zo'n groot lichaam en zo'n kleine motor.’
Die zin kalmeerde mij omdat hij op een heel laconieke manier alarmerend was.
Wat hij betekent weet ik niet precies. En ik wil het ook helemaal niet weten. En zelfs
als ik het wilde, zou ik het niet kunnen. Wat ik weet is: in die zin zit nooit een
kant-en-klare betekenis, hij heeft geen officiële geldigheid, geen bepaalde graad
van belangrijkheid, geen gezag. Soms gelooft die zin zelf niet eens wat hij zegt. En
meestal vertelt hij mij niet wat hij denkt: zo'n grote ophef en zo'n kleine waarheid.
Ik heb de indruk dat dat verschil voortdurend tussen de dingen bestaat.
Dat mijn vader op zijn zeventiende vrijwillig bij de Waffen-SS ging, dat heeft mij
gewaarschuwd toen ik zeventien was. Ik geloof dat je op je zeventiende bij je volle
verstand bent, je bent volwassen. Velen hadden op die leeftijd al een beroep, waren
al getrouwd, hadden zelfs zelf al kinderen. In de loop van je leven word je meer dan
eens volwassen, en telkens weer anders, en op je zeventiende ben je minstens
voor het eerst volwassen, als het al niet voor de tweede of vijfde keer is. Op je
zeventiende heb je al duizend keer geoefend in het onderscheid tussen goed en
kwaad.
Elk kind wist immers dat je in het openbaar nooit mocht zeggen wat je dacht en
nooit deed wat je wilde. Buitenshuis viel het leven in twee delen uiteen: dat wat je
niet mocht omdat het verboden was, en dat wat je moest omdat je gedwongen werd.
Elk kind voelde de beklemming als een basissfeer in het dagelijks leven en begreep,
zonder dat dat hem ooit theoretisch uitgelegd hoefde te worden, dat we in een
dictatuur leefden. De toestand was duidelijk, niemand hoefde het woord dictatuur
te gebruiken. Dat kende je niet eens. De woorden partij en politie, die kende je, en
zij regeerden onze angst. En dat ze allebei slecht waren en niet goed, dat wist je
als kind, dat voelde je door de poriën van je huid heen. En dat dingen nuttig of
schadelijk waren om politieke redenen, ook dat wist je, er hoefde niet theoretisch
uitgelegd te worden wat politieke redenen waren.
Op een keer moest ik op een schoolfeest een partijgedicht op het toneel
voordragen. Ik had het wekenlang uit mijn hoofd geleerd. Maar toen ik het toneel
op moest, was ik panisch bang dat ik zou blijven steken, en dat zou dan betekenen
dat ik de school, de partij, het hele dorp, misschien wel het vaderland te schande
zou maken. Uit angst
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voor dat verwijt was het gedicht als het ware in mijn hoofd uitgewist. Ik trilde, ging
het toneel op, draaide met mijn linkerhand aan de onderste knoop van mijn jasje.
Ik hield mezelf vast, liet de knoop niet meer los, in plaats van de titel van het gedicht,
‘De partij’, zei ik uit wanhoop ‘De zwaluw’. Opeens leek ik in een andere persoon
gestapt, ik bleef maar draaien aan die knoop, zei het zwaluwgedicht met alle
coupletten foutloos op. Het draaien aan die knoop beschermde mij, op het toppunt
van de angst brak de angst af, ik voelde me tot niets meer verplicht en droeg een
ander gedicht voor. Zo'n gedraaide knoop werkte als het wiel aan een machine. Via
die knoop bediende ik met mijn vingers mijn hoofd. Zo'n groot lichaam en zo'n kleine
motor in de dubbele betekenis: met betrekking tot het draaien aan die knoop en tot
mij. Maar ook met betrekking tot het krasse verschil tussen de twee gedichten: zo'n
groot drukkend lichaam was het partijgedicht en zo'n kleine snelle motor was het
zwaluwgedicht. Maar na het gedicht was alle angst weer terug, want ik wist dat dit
gevolgen zou hebben. Er kwam nog bij dat het helemaal niet de tijd van de zwaluwen
was - 30 december, de Dag van de Republiek. Ik kreeg mijn straf van de
schooldirectie, twee weken huisarrest, dat wil zeggen, ik mocht de hele wintervakantie
de deur niet uit. En daar kwam de buurman natuurlijk achter, dezelfde buurman die
bij de kapotte vrachtwagen van mijn vader had gezegd zo'n groot lichaam en zo'n
kleine motor. Hij maakte zich nu vrolijk om mijn huisarrest: ‘Als jij zo stom bent met
die zwaluw van jou, had je ook wel meteen kunnen zeggen, de zwaluw vliegt de
partij uit.’
Dat de zwaluw de partij ontmoette - dat was in het dorp. Een paar jaar later werd
het serieuzer, ik verhuisde naar de stad en in de stad was de staat overal. En wie
in dienst van de staat en van de angst van de mensen werkte, die maakte carrière.
En nu was ik zeventien - net zoals mijn vader destijds, ik moest er steeds aan denken
dat hij op mijn leeftijd bij de SS was gegaan. Ik moest een besluit nemen, niets
nastreven op het gymnasium, niet opvallen door te slim of te dom te zijn, in het
midden zwemmen, maar goed opletten. Je nergens mee bemoeien, je van den
domme houden, onverstoorbaar blijven - die tactiek heeft drie tot vier jaar gewerkt.
Maar daarna niet meer. Ik was studente, en op die leeftijd leef je niet meer op de
schommel van het toeval. Je zoekt mensen uit, vrienden bij wie je past en die bij
jou passen. En dan blijven de voorliefdes niet meer geheim, dan is ook de staat er
al snel van op de hoogte. Mijn vrienden, de leeftijdsgenoten die me dierbaar waren
geworden, waren als studenten al staatsvijanden en de staat had hen in het vizier.
En alleen al door met hen om te gaan werd ook ik een vijand. En dat vond ik goed,
en het was normaal, want alles wat mij bij die vrienden het meest beviel, was door
die staat het meest verboden en werd het zwaarst bestraft. En wat ik van mijn
vrienden al wist, bleek zo te zijn: als je een vijand bent, wordt de staat walgelijk
persoonlijk tegenover jou. Er kwamen verhoren, de ondervrager wilde een spion
van me maken. Op die directheid moest ook ik meteen direct antwoorden en tegen
hem zeggen: ‘Zo is mijn karakter niet. Ik wil niet worden zoals u.’
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Maar de bron van die weigering was het meedoen van mijn vader. In de allereerste
plaats wilde ik niet zo worden als hij destijds op zijn zeventiende was, omdat al die
jaren daarna aan hem te zien was hoe het nooit meer ophoudt als je jezelf verstrikt.
Hoe je jezelf en anderen voortdurend slecht behandelt, hoe je grof moet zijn als je
fouten hebt gemaakt en iets weet van jezelf waarvan niemand mag weten wat het
is. Ik zag aan hem hoe het is als je hardleers en trots met een slecht geweten
omgaat. Ik hield als kind erg veel van hem. Later heb ik altijd de afstand tot hem
opgeworpen tegen die liefde. Die afstand groeide steeds weer dicht en dan wierp
ik hem weer op. Inmiddels wist ik vanuit mijn eigen dagelijks leven het een en ander
van instorten, van zenuwen als gescheurd garen, van doodsangsten die je hersenen
in je hoofd zo stijf maken als een witte steen.
Mijn vader is al dertig jaar dood, en ik maak me nog steeds zorgen om zijn leven.
Of moet je zeggen: over zijn leven? En juist omdat ik door mijn eigen toestanden
de doodsangst om politieke redenen ken, verwijt ik hem dat hij bij de Waffen-SS
heeft gezeten, dat hij anderen doodsangst heeft aangejaagd. Waarom zou ik dat
niet doen, dat verwijt is wel het minste. Hij heeft toch in Hitler geloofd, hij heeft toch
gewild dat Hitler de oorlog zou winnen, hoewel hij de misdaden had gezien. Hij is
een deel van die ‘meester uit Duitsland’ die Celan in zijn ‘Todesfuge’ heeft geschetst.
Ik lees toch boeken, ik moet hem toch een plaats geven in zijn tijd en in de tijd waarin
de auteurs leefden. En hij is toch ook een angstaanjager voor Jorge Semprún,
Georges-Arthur Goldschmidt, Jean Améry, Aharon Appelfeld, Imre Kertész, Ruth
Klüger, Lous Begley. Voor Primo Levi, Paul Celan en Walter Hasenclever. Hij was
gewapend, hij droeg het uniform dat voor bovengenoemden de dood betekende.
Wat kan ik anders doen dan hem dat verwijten.
Ik was al op mijn zeventiende erg angstig en op mijn vijfentwintigste nog altijd en
op mijn dertigste misschien nog wel meer, omdat er toen al tamelijk veel was
gebeurd. Maar mij restte niets anders dan voortdurend besluiten: Ik doe niet wat de
anderen van me willen. In al mijn angst dacht ik alleen maar: Ik wil niet dat bij mij
die afgebrande lucifer nodig zal zijn.
De grootouders bij ons thuis waren de ouders van mijn moeder. In hun slaapkamer
hing boven het bed de trouwfoto van hun zoon, mijn oom Matz, die ik alleen van
horen zeggen kende. Een bruid met een ontstelde blik stond er op de foto. De sluier
werd vastgehouden door een steile kroon van kunstbloemen, geen gevlochten krans
maar een band van magere witte blaadjes die eruitzagen als gebogen ijspegels. En
de bruidegom met een stenen gezicht in zijn SS-uniform. Hij had voor de bruiloft
verlof van het front gekregen, hij ging meteen weer terug naar de oorlog. En meteen
na de bruiloft was zijn vrouw weduwe. Het was de laatste foto van hem.
Hij was ‘een felle’, zegt mijn moeder. Hij was de zoon van de rijke man in het
dorp, de graanhandelaar. En die had zijn welstand te danken aan de Joodse familie
Hirsch,
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die hem voor de oprichting van zijn zaak veel geld als renteloze lening had
voorgeschoten. Met de Hirschen was de familie van mijn grootouders nauw bevriend,
elke zomer kwamen ze met de kinderen op vakantie. Matt was toen een kind. En
vervolgens ging hij, omdat zijn vader rijk was geworden, naar een ‘hogere school’
in de stad. Aan die school waren nazileraren uit het Rijk verbonden. Daar werd hij
‘een felle’, een nazi en antisemiet. In het dorp, in dat gat aan de rand van de wereld,
voelde hij zich een vertegenwoordiger van de Führer, hij klom op het wijnvat en
hield toespraken, drilde en onderwees als dorpsideoloog de jonge mensen,
chanteerde, verklikte. Hij was verbeten en bezeten. Zijn vader zei toen: ‘Hij is door
Hitler behekst.’ Hij was onherkenbaar, zegt mijn moeder nu.
In het stalinisme van de jaren vijftig kon de politieman voor elk wissewasje elke
dag bij je binnenkomen en het was riskant een bruidegom met een SS-uniform in
een lijst op te hangen. Misschien omdat hij toch nog iets aan zijn zoon wilde
veranderen na diens dood, misschien ook alleen maar om eventuele narigheden
voor te zijn - of om beide redenen - schilderde mijn grootvader met spuug en
afgebrande luciferskoppen over de runentekens op de foto heen. Hij dronk twee
glaasjes schnaps voordat hij de foto uit de lijst haalde. Hij was nooit van zijn leven
dronken, maar nu wilde hij zich wat moed - of een beetje talent - indrinken voor de
correctie op zijn zoon. Hij schilderde herhaaldelijk aan de foto, elke paar weken,
misschien ook alleen maar om zich met zijn zoon bezig te houden. Want hij kreeg
nooit de kleur van de uniformkraag, ook met roet van de lucifer lukte dat niet, ook
niet als de schnaps zijn geest toevoegde aan het spuug. Deze bruidegom bleef altijd
zijn uniform dragen, de kleine smerige runentekens gluurden altijd uit de punt van
zijn kraag, ze sloten hun ogen nooit. Ook daar past hij weer, die zin, die
melancholieke grap: ‘Zo'n groot lichaam en zo'n kleine motor.’
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Emilia Menkveld
Herinneringen aan een exodus.
De dagboekaantekeningen van Marisa Madieri
De literaire productie van Marisa Madieri (1938-1996) is - zeker in vergelijking met
het gigantische oeuvre van haar man, Claudio Magris - op z'n minst bescheiden te
noemen. Naast haar debuut Verde acqua (‘Watergroen’) uit 1987, waaruit de hier
vertaalde fragmenten afkomstig zijn, publiceerde ze slechts enkele verhalen en de
onvoltooide roman Maria, die postuum werd uitgegeven in 2007. Ondanks de geringe
omvang van haar werk heeft Madieri toch een belangrijke bijdrage geleverd aan de
literatuur over een historische gebeurtenis die in Italië en daarbuiten lange tijd
onderbelicht is gebleven: de esodo istriano, het massale vertrek van de Italiaanse
inwoners uit Istrië, Fiume (het huidige Rijeka) en Dalmatië na de Tweede
Wereldoorlog.
De regio, met zijn gemengde Slavisch-Italiaanse bevolking, had in de decennia
daarvoor al meerdere keren aanleiding gegeven tot onenigheid. Vooral Madieri's
geboorteplaats Fiume, waar de meerderheid van de inwoners Italiaans was, vormde
een grote bron van spanningen. Na de val van de Oostenrijks-Hongaarse
dubbel-monarchie werd de havenstad in 1918 toegewezen aan het Koninkrijk der
Serviërs, Kroaten en Slovenen - tot ongenoegen van veel Italianen. In 1919 wist de
Italiaanse schrijver Gabriele D'Annunzio Fiume meer dan vijftien maanden te
bezetten. Nadat hij in 1920 was verdreven, werd de Vrijstaat Fiume uitgeroepen,
die standhield tot Mussolini de stad in 1924 annexeerde. In 1945 kwam het gebied
onder Joegoslavisch bewind. De Italiaanse inwoners moesten de Joegoslavische
nationaliteit aannemen, of anders het land verlaten. De meerderheid - zo'n 250.000
Italianen - koos voor het laatste. Veel van de Italiaanse vluchtelingen werden
opgevangen in Triëst, waar ze vaak in erbarmelijke omstandigheden leefden en de
plaatselijke bevolking hen vol wantrouwen bekeek.
In Verde acqua vertelt Marisa Madieri het verhaal van haar jeugd, waarin het
afscheid van Istrië de grote waterscheiding was. In dagboekaantekeningen, die ze
bijhield van 1981-1984, gaat ze op zoek naar haar verleden: haar gelukkige jaren
in Fiume, de gedwongen verhuizing en de moeizame tijd daarna, als vluchteling in
Triëst, waar ze uiteindelijk een bestaan opbouwde en het grootste deel van haar
leven woonde en werkte. Al vanaf de eerste pagina's schemert ook het heden door
in de tekst, en verweeft het zich met het verleden: Verde acqua is voor Madieri
boven alles een poging om de grenzen tussen die twee te overbruggen, een
zoektocht naar de wortels van haar bestaan.
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Wat Marisa Madieri zo uniek maakt in de literatuur over de esodo istriano, is dat ze
nergens een oordeel uitspreekt, nergens politiek wordt, geen poging doet om de
geschiedenis te interpreteren. Het vertrek uit haar geboortestreek en de ellendige
tijd daarna hebben bij Madieri - anders dan bij veel andere Italianen - geen
anti-Slavische gevoelens opgewekt. Ze beschrijft de gebeurtenissen zoals zij ze op
dat moment beleefde: met de onbevangen blik van een kind.
Verde acqua werd in meer dan tien talen vertaald, onder andere in het Duits,
Frans, Spaans, Kroatisch en Sloveens. Dit is de eerste keer dat fragmenten uit haar
werk in het Nederlands verschijnen.
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Marisa Madieri
Afscheid van Fiume
Vertaling: Emilia Menkveld
18 februari 1982
Met het einde van de oorlog en de Joegoslavische bezetting brak voor mijn familie
voor het eerst een periode aan van angst, wantrouwen en huiszoekingen. Op een
ochtend stond de OZNA, de gevreesde geheime dienst waarvan alleen al de naam
mijn ouders deed verbleken, bij ons op de stoep en vroeg op een toon die geen
tegenspraak duldde of we nog wapens hadden in te leveren. Toen mijn moeder in
paniek ontkende, vroeg ik haar verbaasd, gewoon waar de agenten bij stonden,
hoe het dan zat met het pistool dat papa onder het matras had verstopt. Gelukkig
lieten de meedogenloze mannen van de OZNA zich die dag vermurwen door de
wanhopige tranen en smeekbeden van mijn moeder en het naïeve vertrouwen van
een meisje dat hen niet als vijanden zag. Het pistool werd in beslag genomen, maar
verder gebeurde ons niets.
Al vrij snel volgde er een periode van relatieve rust. Mijn vader was in mei 1945
ontslagen als adjunct-directeur bij de plaatselijke afdeling van de agrarische vakbond
in Fiume, maar vond kort daarna een baan als boekhouder op een of ander kantoor,
waarschijnlijk dankzij zijn kennis van het Servo-Kroatisch. Mijn moeder kon eindelijk
weer eens iets anders koken dan gedroogde erwten en hoefde niet meer voor dag
en dauw op pad om eindeloos in de rij te staan voor een paar eieren en een kannetje
melk op de zwarte markt. Ik raakte binnen de kortste keren bevriend met de Slavische
kinderen die bij ons in de buurt kwamen wonen, terwijl de Italiaanse gezinnen juist
massaal begonnen weg te trekken, en ik begreep niets van het verdriet en de stille
wrok van mijn ouders, die met lede ogen aanzagen hoe hun stad een complete
gedaanteverwisseling onderging, door andere kleding en andere gezichten, door
volksdansen zoals de kolo die op de pleinen en langs de kades werden gedanst,
en door de massale komst van Serven, Kroaten, Macedoniërs, Bosniërs en mensen
van Veglia. Zigeuners noemden mijn ouders ze, vanwege hun bonte kleren en soms
donkere huidskleur, maar ook omdat ze zo onbeschoft en luidruchtig konden zijn
en zo triomfantelijk deden over hun overwinning.
In de drie jaar daarna had ik het gevoel dat mijn leven rustiger was, geen geren
meer naar schuilkelders, geen ontberingen en voedseltekort, zoals in de oorlog,
waardoor ik longoedeem had gekregen; daar ben ik nog uitstekend voor behandeld
in een
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Joegoslavische tuberculosekliniek dicht bij Ljubljana. Bovendien kon mijn moeder
nu voor het eerst met haar dochters op zomervakantie naar Arbe.
Op Arbe woonde een halfbroer van opa Antonio, oom Costante, die weer een
kleinzoon had, Jure, bij wie we mochten logeren. Oom Jure was een jonge smid die
op de binnenplaats van het huis werkte, waar hij ook twee prachtige zwarte honden
hield. Het was juli en oom werkte met ontbloot bovenlichaam. Als ik thuiskwam,
stond ik soms te kijken naar zijn bruine, gebeeldhouwde lijf en zijn majestueuze
honden. Ik vond het leuk om zijn vrijgezellenwoning op te ruimen, die nogal kaal
was en eigenlijk iets te groot voor één persoon, en ik was dolblij toen hij vroeg of ik
hem een Italiaans liedje wilde leren. Opa Antonio had me een mooie ballade geleerd
over een zwaluw die terugkeert op haar nest en een meisje dat niet terugkomt. Oom
had er hard op geoefend en beloofde dat ik als beloning een keer mee mocht in zijn
zeilboot. Toen ik op een dag langs het haventje van het eiland wandelde, zag ik zijn
witte zeil zigzaggen over de golvende zee. Ik bleef een hele tijd staan wachten tot
hij aan wal kwam, en dacht aan zijn belofte. Maar uit zijn boot stapte ook een stralend
mooi meisje, dat oom met grote toewijding aan land hielp. Ik dook weg om niet
gezien te worden, ik voelde me plotseling leeg van binnen, alsof me iets was
afgepakt.
Verder was ik die dagen op Arbe zielsgelukkig. De smalle straatjes in het dorp,
de gladde kiezels op het strand, het pijnbos dat doorliep tot aan zee, de geur van
hars, de muziek tijdens de zoele avonden in het café en het mooie, ontspannen
gezicht van mijn jonge moeder maakten dat ik me er voor het eerst bewust van werd
dat er een andere wereld bestond, een nieuw paradijs dat verloren kon gaan.

1 maart 1982
De treinreis vanuit Florence is lang. Gisteren heb ik een tijd uit het raampje zitten
staren en mijn gedachten laten voortsnellen. Toen stuitte ik plotseling op een pijnlijke
knoop in mijn verleden, ik liet mijn hoofd rusten en ik sloot mijn ogen, in een
verlangen naar ontsnapping, duisternis, een schoot.
Ik zag mijn gezicht weerspiegeld in de nacht, en ontwaarde in de broze zomer
van mijn contouren de baaien en bergen van het eiland van Alcinoüs, ik trok door
de zonnige dalen van mijn jeugd, ik volgde de sporen van de tijd, de herinnering en
de vergetelheid.
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4 maart 1982
Twee middagen per week komt Valeria bij ons thuis om met haar neven te spelen.
Kinderlijke vreugde en onbezorgdheid zijn niet voor Valeria weggelegd. Alle vragen
blijven onbeantwoord. De vreselijke ziekte waardoor ze een paar jaar geleden werd
getroffen heeft haar voor het leven getekend. Toch is haar band met Francesco en
Paolo niets veranderd, en ze spelen en lachen nog net zo met haar als vroeger.
Bedankt, Valeria, dat je je leed zo waardig draagt, dat je stille, gebreidelde geest
het nooit heeft opgegeven, dat je ons zoveel liefde geeft. Zonder jouw hartelijkheid,
je fijne gelaatstrekken en je zachte, weemoedige, diepe blik zou ons leven een stuk
minder rijk zijn. Op je tiende ben je al een kleine grote vrouw.

19 maart 1982
Op sommige dagen kijk ik graag terug, op andere is het verleden duister, ongrijpbaar.
Bijzaken krijgen de overhand. Dan ineens duikt de verborgen draad weer op die
altijd door ons leven loopt. Een moment van inzicht, een hevige schok. Alles is er
nog.
Tussen 1947 en 1948 werden alle Italianen die nog in Fiume waren voor de keuze
gesteld: ze moesten de Joegoslavische nationaliteit aannemen of anders het land
verlaten. Mijn familie koos voor Italië, en een jaar lang werd ons het leven zuur
gemaakt. We werden uit ons appartement gezet en moesten in één kamer wonen,
met al onze spullen erbij. Met het oog op ons vertrek verkochten we bijna al onze
meubels. Mijn vader raakte zijn baan kwijt en belandde vlak voor we vertrokken in
de gevangenis, omdat hij twee koffers had verborgen voor iemand die om politieke
redenen vervolgd werd, en die illegaal het land had willen verlaten en zijn naam
had genoemd toen hij was gearresteerd. Naïef als hij was, liet mijn vader zich zomaar
in de kraag vatten.
Die maanden, waarin het leven stilstond en we niet meer thuis waren maar ook
nog niet helemaal weg, waren voor mij vooral erg onwerkelijk, maar echt zwaar
vond ik ze niet. Mijn zusje en ik hinkelden, speelden met de bal of sprongen touwtje
op de stoep voor ons nieuwe huis, ik sloot vriendschap met de katten uit de buurt,
die ik stuk voor stuk kende, ik ging langs bij mijn opa in café Sport en bij mijn oude
vriendjes in ons echte huis, en voor het eerst durfde ik ook verder weg, op
ontdekkingstocht in een stad die ik tot dan toe helemaal niet zo goed had gekend.
Ik was groter, bedachtzamer en volwassener. Zo herinner ik me mijn Fiume - de
brede kades, het heiligdom van Tersatto op de heuvel, het Verdi-theater, de donkere
gebouwen in het centrum, het Cantrida-stadion - een vertrouwde en tegelijkertijd
vreemde stad, die ik net had leren kennen en zo snel alweer zou kwijtraken. Toch
heeft die voorzichtige kennismaking, die even intiem als afstandelijk was, een
onuitwisbare indruk op me gemaakt. Ik ben
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nog steeds die wind langs de kades, dat spel van licht en schaduw in de straten,
die lichte rottingsgeur van de zee en die grijze gebouwen. Na ons vertrek heb ik
mijn stad jaren niet gezien en was ik haar bijna vergeten, maar toen ik voor het eerst
de kans kreeg om terug te gaan naar Fiume en naar de kuststrook richting Brestova,
waar wij meestal de pont naar Cherso en Lussino nemen, had ik heel sterk het
gevoel dat ik terugkwam in mijn eigen waarheid. En toch herinnerde ik me niets,
tenminste niet bewust, van Icici, Mucici, Laurana en Moschiena, en maar weinig
van Abbazia en Fiume zelf. In feite vond ik vooral mijzelf daar terug, en was het of
ik in een spiegel keek toen ik dat ruige en tegelijkertijd betoverende landschap zag.
‘Ik draaide me om en zag mijn glimlach om zijn lippen,’ zegt Riobaldo, de
hoofdpersoon van Diepe wildernis, als hij Diadorim ziet en plotseling beseft hoezeer
hij in liefde met hem verbonden is.
Toen we in de zomer van 1949 toestemming kregen om het land te verlaten,
vertrokken we, na een kort bezoek aan mijn vader in de gevangenis, uit Fiume mijn moeder, mijn zus, ikzelf en oma Madieri, die al erg oud was en kanker had.

21 maart 1982
Ik ben vandaag uit mijn doen en wou dat ik mezelf kon ontvluchten. Ik heb gefaald
tegenover mijn zoons, ik ben ten onrechte fel tegen ze uitgevallen en heb ze daarmee
gekwetst. Soms is onze verdraagzaamheid zo ver te zoeken dat we zelfs onbedoeld
vinnig doen tegen degenen die ons het dierbaarst zijn.
Ik heb ronduit toegegeven dat het me heel erg speet en ze hebben me al vergeven.
Kinderen kunnen vaak veel begripvoller en volwassener zijn dan hun ouders.
Soms voel ik me niet op mijn gemak in mijn rol als moeder en heb ik het gevoel
dat ik tekortschiet, dat mijn opvoeding onverschillig is, dat ik weinig met ze praat,
dat ik de laatste kostbare dagen en jaren dat mijn nu al zo grote zoons nog thuis
wonen zomaar door mijn vingers laat glippen. Als ik naar ze kijk, vind ik ze zo lief
en knap en denk ik aan de leegte die ze zullen achterlaten in huis als ze weggaan.
Als ik naar ze kijk, lijken ze me nog zo weerloos en zou ik al het verdriet dat het
leven ook voor hen in petto heeft op me willen nemen. Op een bepaalde manier
voel ik me verantwoordelijk voor hun geluk en ik vraag me af of ze voldoende
gewapend zijn om bewuste keuzes te maken, beproevingen te doorstaan,
teleurstellingen te incasseren, goed met succes om te gaan, betekenis te geven
aan het leven en de liefde.
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24 augustus 1982
Na aankomst in Triëst, waar opa en oma Quarantotto, tante Teresa, tante Nina en
haar gezin toen al een paar maanden waren, was mijn eerste indruk dat ik in een
aards paradijs, een beloofd land terecht was gekomen. De drukte op straat, het
wittebrood, al die dagbladen, weekbladen en stripbladen in de kiosken, de koopwaar
die in de winkels lag uitgestald en de manier waarop de mensen zich kleedden leken
me allemaal een teken van ongekende rijkdom. Ik bleef me ook maar verbazen over
de Engelse en Amerikaanse soldaten, die blinkende laarzen droegen en kauwgom
uitdeelden aan jongetjes op straat. De stad lag namelijk in zone A van de Vrije Zone
Triëst, door de grote mogendheden in het leven geroepen en in tweeën verdeeld
in de gespannen periode na de oorlog. Zone A viel onder Brits-Amerikaans bestuur,
zone B onder Joegoslavisch bestuur.
We werden meteen opgevangen als vluchtelingen en naar het opvangcentrum
Silos gestuurd, waar ook tante Nina, haar gezin en mijn grootouders al waren
ondergebracht. Onze huisraad - een aantal dekens, een tafel en een paar stoelen,
de matrassen die niet waren verkocht, een paar dozen met linnengoed, de boeken
van mijn vader en onze kleren - zou later aankomen. Op dat moment hadden we
letterlijk helemaal niets. De volgende dag kwamen oom Alberto en oom Vittorio, de
een uit Venetië en de ander uit Como, en die besloten om hun twee nichtjes in huis
te nemen. Mijn zusje ging mee met oom Vittorio, ik met oom Alberto.
Als ieders leven een aaneenschakeling is van lange periodes waarin er niet echt
iets verandert, plotseling onderbroken door ingrijpende gebeurtenissen, dan kwam
de eerste periode van mijn leven die zomerdag abrupt ten einde door het uiteenvallen
van mijn familie. Het kind dat uit Fiume vertrok was geen kind meer toen het in
Venetië aankwam.
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Jurriaan Benschop
Het werk doet er niet toe.
Klaas Kloosterboer
‘Het werk doet er niet toe’, meent Klaas Kloosterboer. Hij heeft het met grote letters
genoteerd in een publicatie, als een van zijn ‘wetten’. Het is een merkwaardige
uitspraak. Hoe kan een beeldend kunstenaar zeggen dat zijn werk er niet toe doet,
terwijl hij toch dagelijks het atelier in gaat om werken te maken die hij wil laten zien?
Het is een van de vragen waarmee ik bij hem op bezoek ga. Ik ben een fan van zijn
werk, maar ik ben het niet eens met wat hij schreef. Het werk doet er wel toe. Toch
wil ik begrijpen wat hij met die uitspaak bedoelt. Er zullen nog meer sweeping
statements volgen. Kloosterboer is verbaal begaafd en ook een vat vol
tegenstellingen. Een gesprek met hem verloopt niet lineair, maar als een soort van
Olympisch ringenspel, waarbij steeds wordt ingehaakt op eerder besproken thema's,
die nog eens een andere draai krijgen.
Hoe kun je aan de dynamiek van het leven recht doen in een kunstwerk? Dat is een
vraag die opkomt bij het zien van Kloosterboers werk. Denk aan het vlechtwerk van
gebeurtenissen, gedachten, gevoelens waarin een mensenleven zich afspeelt en
dat constant in verandering is. Het is een ingewikkelde, zo niet onmogelijke opgave
voor een kunstenaar. Een mentaliteit heeft de neiging om in een kunstwerk te stollen,
om solide vorm aan te nemen. Klaas Kloosterboer slaagt er op een bepaalde manier
in, om het in beweging te houden. Of misschien moet ik zeggen: om het steeds
opnieuw open te breken, want vanzelf gaat het niet. Het lijkt alsof deze opgave een
centrale plaats in zijn werk inneemt.
Cézanne worstelde al met dit probleem en bereikte binnen het schilderij een
dynamiek die recht deed aan de veranderlijkheid van de natuur, zoals die zich in
de waarneming voordoet. Maar het gaat heden ten dage, of althans bij Kloosterboer,
niet om picturale beweeglijkheid alleen, maar om recht doen aan, of rekenschap
geven van, hoe ‘het’ werkt: het leven in al zijn complexiteit. Zichtbaar, onzichtbaar,
gedacht, gevoeld, gedroomd. Wellicht zijn het meer de intenties, dan het werk zelf,
die de focus van de kunstenaar zijn.
Het werk doet er niet toe.
‘Als kunstenaar moet je in het proces oplossen,’ zegt Kloosterboer. Dat is
essentieel. We zitten in zijn studio aan de Amsterdamse Rozengracht. Koffie en
sigaretten erbij. Achter, aan de korte kant van het atelier, staat een proefopstelling.
Een combinatie van dozen of iets waaraan hij werkt, waarmee hij schuift, waar hij
nog naar moet
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kijken. Dat mag ik later zien, als het gesprek de weg daarnaartoe heeft geplaveid.
Vooralsnog blijven we op deze helft van het atelier, waar twee stoelen en een tafel
staan. Het is werk in uitvoering en dat behoeft invoering. ‘Het ego moet niet in de
weg zitten. Je moet niet zelf voor het werk gaan staan,’ zegt hij en bedoelt daarmee
dat hij vaak de kunstenaar wel ervoor ziet staan. Hetzij vakbroeders of zichzelf.
Volgens Kloosterboer is bescheidenheid een vereiste, dan kun je het werk maximaal
toelaten. En in die formulering - toelaten - ligt een sleutel tot zijn kunstopvatting.
‘Hoe kun je uit je eigen kooi komen? Hoe meer je jezelf kwijt bent en oplost, des te
beter.’ Ik citeer Kloosterboer nu in spreektaal. In zijn geschreven wetten is hij
preciezer en beknopter. Maar nu in het gesprek omcirkelen we een kwestie die zich
niet zo gemakkelijk laat zeggen, bij de koffie.
Kloosterboer is een schilder, hoewel zijn werk er niet altijd als schilderij uitziet.
Maar de grond ervan is de schilderkunst. En die schilderkunst wordt, behalve dat
ze gewoon beoefend wordt, ook bevraagd op haar eigen zijn, op de elementen
waaruit ze bestaat, op de wijze waarop ze getoond wordt. Soms lijkt het wel alsof
de kunstenaar de schilderkunst kaal stript en opnieuw aan het uitvinden is. Bijna
nooit is er sprake van een voorstelling, een scène die wordt afgebeeld. Veel meer
gaat het om het proces, om het doen van het schilderen. En dat is wat je te zien
krijgt.
Wat is het ‘buiten-jou’ waar Kloosterboer naar verwijst? Dat zijn, als het goed is,
de schilderijen of kunstwerken. Of althans, die zijn het verslag daarvan, de getuigenis.
Of de loopplank naar ‘buiten-het-zelf’. Mark Rothko zei al iets dergelijks, toen hij
opmerkte dat hij niet zichzelf uitdrukte in zijn schilderijen, maar zijn niet-zelf.
Ik schrijf nu al een tijd over Kloosterboer zonder het werk nog concreet, in visuele
zin te hebben beschreven. Het is als beschrijving op papier ook niet heel spannend.
In zekere zin doet dat er niet toe, gaat het om wat anders. Het komt mij interessanter
voor om waar te nemen wat er gebeurt als je rondloopt tussen zijn werk. Ik lees er
een groot verlangen naar vrijheid in. En dat is ook wat me eraan bindt, het werk
geeft lucht, bewegingsvrijheid. Ook te midden van andere kunst. Zijn houding is die
van een kunstenaar die in een donkere, volgehangen museumzaal met krakende
houten vloeren het raam openzet, zodat er daglicht en frisse lucht naar binnen komt.
En dat maakt alles wat er hangt, opnieuw zichtbaar.
Hoe laat je dynamiek in een materieel en bewegingloos werk bestaan? En wat
kun je nog in de schilderkunst, na de hoogtepunten die reeds zijn bereikt? Je gaat
als kunstenaar niet nog eens hetzelfde doen. Dat is al een uitspraak, want er zijn
ook schilders die wel besluiten hetzelfde te doen. Die de ruimte en diepte zoeken
in een stijl van schilderen, ook al is die lang geleden al ‘uitgevonden’. Maar termen
als eigenzinnigheid, helderheid en eerlijkheid komen beter van pas in dit atelier,
dan techniek of stijl. En dan, als het lang genoeg gebroeid heeft, als er gedacht en
gewikt en gekeken is - dan is er actie. Dan maakt het denken plaats voor daden en
ontstaat er een werk.
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Zo is het werk geen illustratie van de gedachten, maar eerder een gevolg ervan.
Het werk is een daad op zich.
‘Ik ben een expressionist,’ zegt Kloosterboer, maar ook als hij dat zegt, liegt hij
de waarheid, want van een expressionistische toets of gebaar is maar tot op zekere
hoogte sprake. Het is veelal gereflecteerd expressionisme.
Het werk doet er niet toe.
In wat voor klimaat schildert Kloosterboer, wat is zijn context? Om op zo'n
vrijzinnige wijze met het medium om te gaan, dat moet toch een voorgeschiedenis
hebben. Een van de factoren is de scepsis die er ten aanzien van de schilderkunst
bestaat sinds de opmars van de digitale media. De schilderkunst wordt wel als
anachronisme beschouwd. Ik vraag me af of degenen die dat zeggen ook oudere
mensen als anachronisme kwalificeren - en als ‘niet van onze tijd’, terwijl ze toch in
vele soorten en maten deel uitmaken van het heden en daar kleur en wijsheid aan
geven. De schilderkunst in zijn geheel diskwalificeren komt voort uit een
materialistische zienswijze en het is de vraag of dat veel oplevert. Kloosterboer geeft
lucht aan de zaak door de schilderkunst niet als een ‘format’ te zien dat al vaststaat
en steeds hetzelfde oproept, maar als iets dat mogelijkheden biedt, in twee of drie
dimensies. Formats zitten vooral tussen de oren, zo lijkt zijn werk te zeggen. En het
is mogelijk daar uit te breken, en ook zaak om dat te doen. Om je niet door het
medium te laten insnoeren. Het prettige van zijn werk is dat hij daarin slaagt, zonder
daarvoor de schilderkunst te hoeven afschrijven.
Hoe ziet dat er concreet uit, als er werk wordt gemaakt? In het atelier staan dozen
die de kunstenaar beneden bij de muziekwinkel heeft gehaald. Verpakkingen van
elektrische piano's en gitaren. Die worden rood beschilderd, en dan als zetstukken
op een podium gezet. Alsof er een toneel gaande is. De kunstenaar heeft wel het
woord ‘bezetting’ gebruikt, wat op gevoeligheid duidt voor het feit dat hij ruimte
inneemt. Een ruimte die voor iemand anders dan niet meer beschikbaar is. Voor
eerdere tentoonstellingen doorzeefde Kloosterboer canvas met kleine gaten, zodat
een deels geperforeerd doek aan de wand kwam te hangen. Hij smeet met zwarte
verf, welgemikt, op een maagdelijk wit doek. Een soort van action painting, maar
dan zeer beperkt in tijd en ruimte. Hij schreef met de hand woorden op doeken die
hem parten speelden in het atelier, zoals bijvoorbeeld ‘twijfel’ of ‘projectie’ of
‘allegorie’ en reageerde daar dan met verf op, soms bedachtzaam, soms expressief,
soms slordig. Hij verborg een berg meubels onder een gigantisch fluorescerend
hoogglans doek. Als ik het zo opsom, klinkt het wat rebellerend maar de noodzaak
zit veel meer in expressieve behoeftes van de kunstenaar dan in rebellie. Plus de
behoefte gedecideerd te zijn, helder. De dingen kernachtig en kloppend te zeggen.
Voor het meeste werk geldt dat het minimaal wordt gepresenteerd, je kijkt naar
enkele gebaren.
Wat betreft de ‘schilderijen’, die hoeven niet per se aan de muur te hangen, maar
kunnen ook van het plafond bungelen, zoals zijn serie pakken, die de beschilderde
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‘kleding’ van een grote menselijke figuur laat zien. (Hier wordt het werk figuratief.)
En de ‘schilderijen’ kunnen ook op de grond staan, zoals de beschilderde dozen.
De ene keer ziet het er nonchalant uit, de andere keer precies en gereduceerd. Het
is niet stijlvast en dat maakt deel uit van de dynamiek. Er zijn werken die een grote
en tedere schoonheid bevatten. Daar verdient Kloosterboer in mijn optiek de
schildershemel. En daar overheen komt dan weer iets dat schraal is en tegen de
haren instrijkt. Iets waarvan je denkt: Dit is als werk niet gericht genoeg, niet
overtuigend. En toch maakt het deel uit van de praktijk en is het vanuit de
atelierpraktijk gezien ‘eerlijk’ ontstaan. Moet het allemaal getoond worden?
Het werk doet er niet toe. Nu begint er iets van de betekenis van die zin te dagen,
begint die wet te leven. ‘Ik maak geen werk voor het oog,’ zegt Kloosterboer maar
ook daar is meteen weer een paradox want het visuele... dat is ingewikkeld. Juist
voor Kloosterboer die groot werd in een traditie waarin ‘het oog ook wat wil’. Er huist
een groot esthetisch verlangen in dit werk. ‘Ik geloof dat ik een typisch Nederlandse
kunstenaar ben. En dan hebben we het over het oog, het heeft te maken met het
kijken en dat via het kijken de betekenis tot stand komt.’
Kloosterboer ziet een nuchtere, half zakelijke, opportunistische levenshouding
als Nederlandse mentaliteit. In de kunst, maar ook daarbuiten. ‘Het is hier niet zo
principieel,’ meent hij. ‘Als er geld verdiend kan worden, dan is het goed. Dan gaan
de principes opzij. Als er miljarden verdiend kunnen worden, dan gedogen we het,
zoals in de drugshandel.’
Werk dat puur het oog wil strelen, vindt de kunstenaar saai. ‘Dat is natuurlijk wel
een middel. Ik wil het wel lekker koken, en het mag best wel catchy voor het oog
zijn. Maar ik weet niet wat ik daar verder mee aan moet. (...) Heel snel worden
dingen formeel gelezen, in plaats van als uitdrukking van het moment.’
Het werk doet er niet toe.
‘Als ik het mij goed herinner, is die wet ontstaan omdat ik steeds in de war kwam
door de verleiding van het werk. Zoals een kraai door zilver,’ aldus Kloosterboer.
Zo bezien krijgt de wet een bezwerende werking. Iets om voor ogen te houden in
het atelier. Niet verleid willen worden.
Zelf zie ik in Nederlandse kunst vaak een bijzonder evenwicht tussen spiritualiteit
en nuchterheid. Kunstenaars hebben het vermogen om het hogere aan te roepen
met zeer aardse middelen. Denk aan Daan van Golden, JCJ van der Heijden, Marijke
van Warmerdam of... Klaas Kloosterboer. Heel verschillende kunstenaars, maar bij
allen gaat het om magie, een hogere concentratie, of om tegenwoordigheid van
geest, die in het alledaagse of met eenvoudige middelen wordt opgeroepen. Als
hier sprake is van God, dan is het een God die aan de keukentafel zit en meepraat,
op ooghoogte. Geen extase in deze kunst, maar wel verwondering, frisse blik, altijd
iets interessants weten te ontdekken in wat er in principe al is. Het heeft ook met
bescheidenheid te
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maken. Met niet in de weg gaan staan. Nederlandse kunst wordt groot, als ze ook
klein weet te zijn.
‘Mijn God, noem het alsjeblieft niet spiritueel,’ zegt Kloosterboer. ‘Daar moet je
verre van blijven.’ Wat ik waardeer in die stellingname is dat hij kunst niet voor een
karretje wil spannen. Kunst kan veel zijn, maar staat niet in dienst van God of
vaderland, van politiek of milieu, of van minderheden. Kunst dient, kortom, niet
geïnstrumentaliseerd te worden. Wie zegt wat kunst is, of waartoe ze dient, die zit
er eigenlijk al naast. Het is kunst op zich, met eigen wetten. Uit het leven ontstaat
het toch wel.
Toch vind ik Kloosterboers werk spiritueel, dat is althans een dimensie ervan,
namelijk daar waar het gaat om een vorm van ontstaan, die niet volledig door de
kunstenaar zelf is bepaald of ingegeven, die een staat van ontvankelijkheid
veronderstelt. Inpluggen op een groter geheel, dat is essentieel. Je zou het ook
schepping kunnen noemen, als je niet allergisch bent voor religieuze connotaties.
De kunstenaar verschijnt hier als iemand die iets doorgeeft, zoals een stroomgeleider
dat ook doet. Niet het grote ego dat we te zien krijgen, maar in het onthechten
daarvan de opdracht vinden.
Een andere invalshoek tot Kloosterboers werk is die van de minimale abstractie.
Dat is een meer formele benadering, die uiterlijk wel ongeveer klopt met wat je te
zien krijgt. Maar zoals Kloosterboer werkt, dat is geen kunst die geloof hecht aan
een bepaalde visuele uitdrukkingsvorm en die als essentie opvat. Het is ook geen
consequent minimalisme. De uitdrukkingsvorm kan eigenlijk alles zijn, hoewel het
werk doorgaans gedoseerd is. Ook als het wild is, dan nog is er een zekere
beheersing te voelen. Ook als het rommelig is, bestaat het uit gedecideerde gebaren.
Je kijkt vaak naar een singulier gebaar, naar een actie, naar een moment dat
uitdrukking krijgt. Niet per se naar een compositie. Je kijkt, dat gevoel is nog het
sterkst, naar een daad. Hier heeft iemand een daad gesteld. En het werk is daarmee
niet zo interessant om te beschrijven als visueel resultaat, maar meer als mentaliteit.
Interessant is vooral ook wat zich tussen de werken afspeelt.
Het werk doet er niet toe.
‘Mijn hele ambitie is om de wereld groter te maken. En groter maken is nieuwe
betekenissen uitvinden,’ zegt Kloosterboer. Hij had in 2003 een tentoonstelling in
de Badischer Kunstverein in Karlsruhe. In 2014 toonde hij in Zürich. Daarmee gaat
zijn werk soms ook de grens over. Blijkt zijn taal over de landsgrens leesbaar?
‘Ik denk dat de ruimte die ik inneem, niet makkelijk valt in Duitsland. Men vindt
het veel te speels, in Duitsland moet het allemaal heel gründlich kloppen. Bij mij zijn
er onderling tegenstrijdige dingen in een tentoonstelling. En visueel is het ook heel
divers en experimenteel. Dat is niet zo makkelijk. En er zit ook een soort boertige,
carnavaleske kant aan mijn werk. Plus het streng formele. En dan expressionistisch
wild. Al met al is dat moeilijk. Plus, als ik een Duitser zou zijn, was het formaat
natuurlijk ook al lang veel groter geweest.’
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Dat in Duitsland, waar in de 20e eeuw het expressionisme een dominante stijl was,
heden ten dage veelal rationaliteit en consequentie van kunstenaars verwacht wordt,
kan ik bevestigen op grond van ateliergesprekken in Berlijn. Dat maakt het klimaat
paradoxaal, want waarom zouden kunstenaars consequent moeten zijn en recht in
de leer? Zijn ze niet ook juist kunstenaar om steeds iemand anders te kunnen zijn?
Om van gedaante te kunnen veranderen als er een ander jaargetijde voor hen
aanbreekt? Misschien is het de optelsom van de mercantiele tijdgeest plus de Duitse
rationaliteit die hier parten speelt.
Een wezenlijk spanningsveld in het werk van Kloosterboer ligt tussen denken en
doen. Tussen schilder zijn, en conceptueel kunstenaar zijn. Te zeggen: het werk
doet er niet toe, is in feite een conceptuele uitspraak. Het gaat om het idee, of het
gebaar waaruit het werk is ontstaan, om het motief van waaruit gehandeld wordt.
En dat relativeert het visuele resultaat. Bekijk je echter zijn werk als schilderkunst,
dan kun je als toeschouwer niet volhouden dat het werk er niet toe doet. Dan blijkt
dat er goede doeken zijn ontstaan, en slechte. Visueel pakkende werken, en visueel
schrale, slordige of strategische. Ook al kan het kunstenaarsstandpunt als zodanig
worden begrepen, voor mij doet het werk er wel toe.
In een werk getiteld 02136 uit 2002, dat zich in de collectie van Schunck in Heerlen
bevindt, zijn enkele vette klodders zwarte verf tegen een wit doek gesmeten. En het
was raak, daar past geen ander woord. Niet alleen omdat Kloosterboer niet gemist
heeft, maar ook omdat het resultaat als schilderij wonderschoon is. Wie nooit heeft
begrepen hoe schoonheid en geweld samen kunnen gaan, kan bij dit schilderij
terecht. Want het smijten, de destructieve kracht waarmee dit doek gemaakt is, is
ingebed in beheersing en dat heeft een prachtig, kernachtig doek opgeleverd.
Is dit ‘conceptuele schilderkunst’? Dat is een lastige term, misschien zelfs wel
een contradictie in zichzelf. Schilderkunst heeft altijd een materiële en visuele
component. Schilderkunst is lichaam, zou je kunnen zeggen, het heeft een stoffelijke
werkingskracht. Wie die wil wegstrepen tegen de conceptuele interesse of inhoud
van een schilderij, die ontkent een deel van wat een schilderij is.
Bij Kloosterboer is de wet belangrijk. Er moet een wet zijn, om weerstand te voelen
en om te kunnen articuleren. Een kader of beperking, om een schilderij te kunnen
maken. Niet als een heilig kunstenaarscredo, maar als leidraad voor een specifieke
situatie in het atelier, om te kunnen werken. En er wordt niet iets anders dan dat
afgebeeld. Deze beperking is ook nodig gezien het reservoir aan schilderkunst dat
al bestaat en alle mogelijkheden die daarin besloten liggen. In eindeloze vrijheid
dient gekozen te worden. En vervolgens is het schilderij het schilderij, niet de
illustratie van een plan of idee. Het is een daad, een feit, een oppervlak met verf
waar niets achter schuilt. Een daad die ertoe doet.
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Klaas Kloosterboer
Zes schilderijen
09181 (scene)
09121 (kader)
09124 (opzet)
09180 (stelling)
09174 (categorie)
09169 (ruimte)
Alle werken: Klaas Kloosterboer, 2009, houtskool en olieverf op linnen, 60 × 50 cm,
collectie Vincent Bazin, Grenoble FR
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Sunette Viljoen
Avant lounge exotica
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Ron Winkler
Dance fiction & twee andere gedichten
Vertaling: Ton Naaijkens
Een dag als december
deze dag is glaciaal van aard.
hoe kan het anders: er ligt een winter onder.
het couvert van wolken is nog ongeopend.
al gaat deze zending me aan, par avion.
de hemel hoort bij een grijze branche.
er hangt een nieuw soort toon: diëtetisch licht.
de zon houdt tenminste de schijn op.
de populieren aan de einder irokezenbosjes.
lanen leiden almaar labiaalwaarts.
ook zij zijn door sneeuwval gepuncteerd.
wat tot nu toe viel wijst op een hoepelrok.
het landschap landschappelijk als nooit tevoren.
waarvan ik ook nog weet:
wat poelen geven zich aan bossen als glazige ordes.
maar de warmtevlokken van de vogels
doen iets anders vermoeden.

Terras. Jaargang 2015 (08-09)

114

De toedracht regen
we bekeken het gefragmenteerde water als verschijnsel
tussen de adjectieven licht en stormachtig.
het regende nooit maar een keer per regen.
soms voelden we hormonen op ons afkoersen.
soms: robuuste antoniemen van woestijn.
we voelden de regen als het drinkbaarste weer.
als hydrogeniteit.
het regende meestal van het universum weg.
of op het universum af.
oceanen gleden over onze hoofden heen. capsules,
met zichzelf gevuld.
en met de data van het eerste uur.
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Wolken
in beginsel niets. anderzijds een jehovakleurig amper.
het kundig simpele evenbeeld van natheid. influenced by water.
in beginsel niets. alleen onspectaculaire spectrale domeinen,
dwars de hemel over gesmokkeld. vage sferen
en sferen op zich. in beginsel niets. soms
als cyclische permutatie van een vermeende samenhang.
stille tracks in de tabulatorfunctie wind.
showrooms zoals dat wat ertussen lag. in beginsel niets.
ooit uitlopend op de output van iets
dat voor de hand ligt. return.
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Surrounding sneeuw
we houden van deze kille fractale grammatica.
het fijngebouwde tuimelen van de sneeuw in de lucht.
het complexe dansen van de fijngebouwde sneeuw
in de atmosfeer.
het nieuwe land voor de white boxes van onze ogen.
dat vereenvoudiging van de omgeving behelst.
we houden van die geruisloze hoeven van het begin
van er ligt sneeuw.
we houden van die gecompliceerde intensive cares
van een bijzonder klimaat.
hun terughoudende gecompliceerdheid.
de aanschouwelijkheid van specifiek gebrek aan evenwicht.
we houden van deze zichzelf bewijzende turbulentie.
en de verschijning an sich (als herinnering
aan deze verschijning).
voorzichtig houden we van het vreedzame overbombing.
en later van het sluipende constructivisme
van een wit sanskriet op de dingen.
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Equadorie
het regenwoud was een vloeistof.
het groen een substantie. we droomden van dehydreren.
de moskito's, we zeiden beestachtig Chili,
leken de macrobiologische uitwerking van het kwantumsteektheoreem.
van de bomen drupte mildheid.
we leerden het guanine uit onze blik
te elimineren (en droomden van eenvoudige dimensiebeschouwing).
alles had een bevrijdend nucleotide effect.
diverse fotonenbundels
bewogen op de bodem als dance fiction.
we droomden van de eigenschap sneeuw.
de vrij levende ventilatoren boven ons herinnerden aan kolibries.
ze waren de snelste stilte van de dag.
we hadden nachtmerries van de keerzijde van het koolstof.
urenlang hetzelfde wisselende beeld
van een vrij polygone vegetatie. de hitte was despotisch.
we droomden er lang van.
de genetische delen van het landschap hadden biomorfe trekken.
in vergelijking daarmee leken we wel anorganisch.
we droomden van ons tarzannige zijn.
soms veranderde de materie onze richting.
een reservoir roofdier veelal.
we droomden van noachiaanse opnameapparatuur.
toen wind kwam opzetten voelden we de weerslag van de oerknal.
hier braken we af, alleen de taal liep door.
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Omgeving voor personen met discontinu thuisland
ik voelde je door tot je te ontwaken op de morgen
van de bezette horizon,
de torens seinden
al Mekka door, maar ik investeerde andere tekens
en nog voor het bereiken van het colofon
ontsloten we de stad
door een oceaan,
morfische velden en groene golven, onze wimpers
bewogen steeds zeven malen
voor de telescopen van de mangagroepering,
dat wakkerde mijn sympathie aan
al was het intussen mei, aswoensdagmei,
zei jij, zo
had de grootvizier van de week het geaccepteerd,
ons sparringvoorbeeld
aan de grens met de westelijke sneeuw
die soms op jouw huid plaatsvond waar ik,
in mezelf verbloemd,
hem als volstrekt donker kuste, tot je me stopte: jij
liet ons jouw toorns zien,
die een fraaie patrouille waren
op het verlichtingsstrand, we gaven ze het vlies
en namen eerst het dynamiet weg, allemaal
een goede nacht, papa,
ik stelde nog
eens kleinere eenheden voor van kapitaal,
bijvoorbeeld: de dichter is een bloem, zette de klok op
oneindig
en zag: in de verte paste Borges
op Sheherazade.
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Ansichtkaart
Haar vingers streelden als gummen
uit het Oostblok, maar ze bewogen niet
zo. Steeds ging de zon
op, zuivere zon
als een resultaat voor de belastingaftrek.
Op safari zagen we de herten nooit
zo lang onder water om niet te piepen.
We legden afstanden af,
via weilanden waarin diep van binnen
het andere van het groen zat.
Er waren veel planten afgebeeld, gele linten
aan de spinnen toonden
dat hier een grens overschreden was.
Als het schemerde doopten de inlanders
de horizon in een licht
waaruit koelte sprak.
Omdat we er het fijne van wilden weten:
ze hadden sokkels
voor God, bloedden een beetje. Sommigen
raakten ons tot in ons hart.
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Jolise Volp
Van de kaart
Inleiding bij twee vertalingen uit Off the Map van Alastair Bonnett
Wat beweegt mensen ertoe om in de Malediven drijvende eilanden aan te leggen,
waarom weren inwoners van een Russisch dorp waar vroeger kernwapens gemaakt
werden nog steeds halsstarrig alle mensen van buitenaf en waarom mag geen
enkele vrouw (mens of dier) het schiereiland Athos betreden maar zijn poezen daar
wel toegestaan? In een tijdperk waarin je de planten op de vensterbank van een
huis aan de andere kant van de wereld kunt bekijken via de Streetviewmodus van
Google Maps en bijna iedere vierkante centimeter van het aardoppervlak vastgelegd
kan worden door middel van cameradrones en satellieten, verkent Alastair Bonnett
in Off the Map (2014) plekken op aarde die onbekend, onbereikbaar of vergeten
zijn. Bonnett, professor sociale geografie aan de Universiteit van Newcastle en
auteur van onder andere What is Geography (2008) en Left in the Past: Radicalism
and the Politics of Nostalgia (2010), gaat daarbij in op de eeuwenoude zucht naar
het onbekende. De menselijke drang om grenzen te stellen, op te zoeken en te
overschrijden vormt een terugkerend thema in deze bundel.
Bonnett beschrijft in zijn zevenenveertig korte essays niet alleen wat een stad,
(verkeers-) eiland of gebied zo bijzonder maakt, maar gaat ook in op het feit dat
mensen een deel van hun identiteit ontlenen aan de plek waar ze vandaan komen
of waar ze zich later vestigen. Zijn schrijfstijl is erg toegankelijk, wat maakt dat Off
the Map hier en daar overkomt als sterk populair-wetenschappelijk. Desondanks
weet Bonnett de lezer te boeien met zijn verhalen over plekken zoals Kamp Zeist
(van 1992 tot 2002 was dit militaire terrein in Nederland Schots grondgebied voor
de rechtszaak over de Lockerbie-aanslag), het Prinsdom Sealand (een voormalig
marineplatform voor de kust van Engeland dat zichzelf uitriep tot micronatie maar
door geen enkel land wordt erkend), New Moore of Zuid-Talpetti (een eiland dat in
1971 ontstond in de Golf van Bengalen en direct werd geclaimd door zowel India
als Bangladesh en nog steeds niet definitief tot een van beide landen behoort,
vandaar de dubbele naam) en Bright Light (de CIA-codenaam voor Strada Mures̗
4 in Boekarest, een plek die officieel niet bestaat, maar waar tussen 2003 en 2006
terrorismeverdachten werden vastgehouden en gemarteld).
In de twee essays die hier in het Nederlands zijn vertaald, ‘Between Border Posts’
en ‘The Underground Cities of Cappadocia’, spelen grenzen een belangrijke rol.
Het meest opvallend is dat wellicht in ‘Between Border Posts.’ Alastair Bonnett zocht
naar
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de plek op aarde waar de afstand tussen twee grensovergangen het grootst is. Een
stuk land dat zich tussen landsgrenzen in bevindt is in principe een waar
‘niemandsland’. Wat voor impact heeft dit op mensen die in zo'n gebied wonen en
waarom trekken dergelijke plekken zoveel toeristen aan? In ‘The Underground Cities
of Cappadocia’ worden enorme ondergrondse steden in Turkije beschreven waarvan
sommige, compleet met stallen, voedselopslagplaatsen en waterputten, honderden
jaren terug plek konden bieden aan wel 30.000 mensen. Bonnett onderzoekt de
geschiedenis achter deze steden, om erachter te komen wat mensen heeft bewogen
om zich tijdenlang terug te trekken onder het aardoppervlak.
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Alastair Bonnett
Uit: Off the map
Vertaling: Jolise Volp
Tussen de grensposten
(Guinee en Senegal)
12° 40′ 26″ NB; 13° 33′ 32″ WL
(grensovergang)
Het gewone wordt ongewoon in Niemandsland. Plekken die ergens tussenin liggen
herinneren ons aan het feit dat we grenzen nodig hebben: ons gevoel van orde en
zekerheid is sterk afhankelijk van de wetenschap dat we ons in een afgebakend
territorium bevinden. Niemandsland kan bestaan uit een uitgestrekt stuk land dat
niet is opgeëist (Bir Tawil) of piepkleine restjes die overblijven tijdens het bouwen
van een stad (een verkeerseiland), maar de onzekerheid die ontstaat in
Niemandsland voelt men het best op plekken die de buitenwereld weigert te
accepteren (Twayil Abu Jarwal) of die tussen grenzen in lijken te liggen (La
Nahuaterique). Het idee dat sommige plekken tussen grenzen doorglippen zette
mij aan tot een aardrijkskundige zoektocht. Ik ging op zoek naar de grootste afstand
tussen de grensposten van twee buurlanden, omdat ik wilde weten hoe ver deze
van elkaar af konden staan.
De meeste grensovergangen staan direct tegenover elkaar. Een verandering in
het uiterlijk van borden, een andere vlag of een streep over de weg geven aan dat
je je direct na het verlaten van het ene land in het andere bevindt. Maar wat gebeurt
er als je de ruimte tussen die grenzen steeds groter maakt? Een paar jaar geleden,
nadat ik urenlang had getuurd naar verhalen in een zeer klein lettertype dat geliefd
is op online reizigersforums, vond ik eindelijk waar ik naar op zoek was geweest.
Op een weg tussen Senegal en Guinee in West-Afrika bedraagt de afstand tussen
twee grensposten zevenentwintig kilometer. Het is niet het enige schemerachtige
grensgebied op aarde. De Sanipas, die Zuid-Afrika en het in de bergen gelegen
koninkrijk Lesotho met elkaar verbindt, is het bekendst. Het is een ruige weg, maar
toch kiezen veel toeristen in auto's met vierwielaandrijving deze route om de hoogst
gelegen pub in Afrika te kunnen bezoeken, die zich bovenaan de pas bevindt.
Erachter komen dat dit gebied ‘Niemandsland’ is maakt de reis tot een nog groter
hoogtepunt. De Zuid-Afrikaanse douanecontrole, compleet met ‘Welkom in
Zuid-Afrika’-borden, ligt op 5,6 kilometer afstand van het grenskantoor van Lesotho.
Een ander voorbeeld is te vinden in het berggebied tussen de grensovergangen in
de
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Torugartpas die China met Kirgizië verbindt. In Centraal-Amerika ligt Paso Canoas,
een stadje dat tussen Panama en Costa Rica in lijkt te liggen. Het wordt meestal
met de term ‘Niemandsland’ aangeduid omdat je, als je een van de grensposten
gepasseerd bent, de stad binnen kunt komen zonder eerst nog langs de douane
van het andere land te moeten. Sommige toeristen genieten van het idee dat de
stad waarin ze zich begeven tussen grenzen in ligt. Dit zorgt er deels voor dat er in
Paso Canoas een grimmige, circusachtige sfeer hangt, bijna alsof het een
schemergebied of twilightzone is.
In deze loze ruimtes kunnen we onze eigen verlangens weerspiegeld zien. Vooral
de wens om, al is het maar voor even, buiten de claustrofobisch-makende grenzen
van landen te treden. We vermoeden waarschijnlijk al dat het allemaal eigenlijk een
illusie is. Als je langzaam opschuift in de rij en uiteindelijk langs de paspoortcontrole
komt, betekent dat niet dat je op precies dat moment een land binnenkomt of verlaat.
Die controlepunten zijn er alleen om te controleren of je het land mág binnenkomen
of verlaten. De afstand tussen zulke controlepunten en de landsgrens maakt voor
de wet niet uit. Toch doet deze wettelijke interpretatie niets af aan de symbolische
waarde van een grenspost of het onderdrukte verlangen om een onbeheerd
territorium binnen te gaan. Het feit dat Paso Canoas wordt opgesplitst door de grens
tussen Panama en Costa Rica en eigenlijk niet echt tússen grenzen in valt, weerhoudt
mensen er niet van het te zien als een ‘aan de regels ontsnapt gebied’. Zo ligt ook
de steile helling van de Samipas in werkelijkheid bijna geheel in Zuid-Afrika en
behoort de weg tussen Senegal en Guinee altijd tot een van de twee landen, maar
reizigers ervaren dat niet zo, of willen dat niet zo ervaren.
De aantrekkingskracht van deze plekken wordt grotendeels veroorzaakt door het
feit dat ze zich op het land bevinden. Door de paspoortcontrole op het vliegveld
gaan geeft een ongeëvenaarde kick, terwijl het internationale luchtruim eigenlijk
veel meer op een echt Niemandsland lijkt dan zo'n stoffige weg van een paar
kilometer lang op aarde. Het lijkt wel alsof het willen ontsnappen aan een bepaalde
staat niet het enige is dat hier een rol speelt. Er schuilt een soort
oeraantrekkingskracht in het binnenkomen van een werkelijke locatie, een gebied
waar je overheen kunt lopen, waarin je kunt verdwalen, waar je op kunt bouwen,
en dat tegelijkertijd niemand toebehoort.
Reisorganisaties bieden zo nu en dan excursies over de snelweg tussen Senegal
en Guinee aan, waarbij kamperen in ‘Niemandsland’ onderdeel van het pakket is.
Net als de eerdergenoemde voorbeelden is dit een gebied dat mensen aanzet tot
nadenken over het gevoel van verbondenheid en het ergens bij horen. In zijn essay
‘Life between two nations’ beschrijft de Amerikaanse schrijver van reisverhalen Matt
Brown ontmoetingen met inwoners van dorpen langs de Senegalese-Guineese weg
waarbij het idee van een nationale identiteit in twijfel wordt getrokken:
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Ik stopte met fietsen om een praatje te maken met een vrouw die bladeren fijn stond
te stampen.
Ik vroeg in het Frans (mijn Pular is niet zo goed) ‘Is dit Guinee?’
‘Ja,’ antwoordde ze.
Ik stelde, verbaasd dat ze Frans kon verstaan, nog een vraag. ‘Is dit Senegal?’
vroeg ik.
‘Ja,’ luidde het antwoord.
Even later zit Brown op een ‘natieloze steen’ en stelt hij zich deze dorpelingen voor
als vrijgemaakt van de ‘archaische, onzinnige landsgrenzen die meer dan honderd
jaar geleden zijn opgetekend door inhalige Europese leiders tijdens een conferentie
in Berlijn.’ Het uit elkaar trekken van grensposten lijkt het idee van een nationale
eenheid onderuit te halen. Het hiaat dat hierdoor ontstaat heeft wettelijk gezien niet
zoveel betekenis maar het bezorgt reizigers op het land een gevoel van openheid
en oneindige kansen.
Toch is het zo dat hoewel reizigers genieten van de desoriëntatie de gevolgen
voor degenen die moeten wonen en werken in deze gebieden een stuk minder
positief zijn. Het zorgt voor groeiende onzekerheid en een zeker gevoel van
verwaarlozing. Dit is een van de redenen waarom Afrikaanse landen al langer
proberen het hiaat van deze abnormale plekken te vullen. Het Afrikaanse
Ontwikkelingsfonds, dat projecten met betrekking tot economische infrastructuur
over het hele continent steunt, heeft het ‘zorgen voor dicht bij elkaar geplaatste
grensposten’ voor al haar leden tot prioriteit gemaakt. Daar valt ook de grens tussen
Guinee en Senegal onder. De leden van het fonds zijn bezorgd over het effect dat
deze ver van elkaar gelegen grensposten heeft op de snelheid van het
handelsverkeer. Er doen veel enge verhalen de ronde over de route van Guinee
naar Senegal waarin voertuigen heen en weer gestuurd zouden worden/zijn door
ambtenaren die steeds om nieuwe papieren of meer smeergeld vroegen. Land dat
ergens tussenin valt kan gemakkelijk een plek van bureaucratische vergetelheid
worden waar zowel toeristen als plaatselijke bewoners bijzonder kwetsbaar zijn voor
hinderlijke en corrupte ambtenarij. Stukken grond ‘tussen’ landen in kan men
bestempelen als vrij, maar het zijn ook plekken die ons eraan herinneren waarom
mensen gewillig hun vrijheid opgeven voor de orde en veiligheid die een grens kan
bieden.

Terras. Jaargang 2015 (08-09)

125

De ondergrondse steden van Cappadocië
38° 22′ 25″ NB; 34° 44′ 07″ OL
Lange tijd lijkt de geschiedenis van de leefruimte van de mens vooral de hoogte in
te gaan: we gaan hogerop, komen uit donkere grotten en plaatsen onszelf steeds
hoger en hoger boven de grond. Het absolute droomhuis is tegenwoordig een
penthouse, geen gat in de grond. Natuurlijk is er voor die hooggegrepen idealen
een netwerk van ondergrondse buizen en kabels nodig, maar de rammelende metro's
en vreemd verlichte gangen en ventilatieschachten die de oppervlaktebewoners
van dienst zijn worden al tijden afgedaan als de vreemde tegenhanger van de
metropool: nuttig maar onaantrekkelijk.
Vandaag de dag wordt deze strakke grens steeds vager, want de
aantrekkingskracht van het ondergrondse is groot. Toen er een nucleaire ramp
dreigde, was de enige veilige plek daarbeneden en nu we steeds minder ruimte
hebben op de overvolle bovenkant van de aarde gaan we de diepte in. Daarbeneden
vind je veiligheid, op de enige plek waar je kunt ontsnappen aan de vervuiling en
chaos van het met littekens bedekte en angstaanjagende aardoppervlak en waar
we zelf de temperatuur kunnen regelen terwijl het klimaat verandert. Van Nederland
tot China worden er plannen opgesteld voor ondergrondse steden. De stichting
Amsterdam Ondergronds claimt dat de massa het ‘mystieke karakter van het
ondergrondse’ heeft omarmd. Dit prikkelende idee suggereert dat we ons niet alleen
neerwaarts begeven uit technische overwegingen of om slecht weer te vermijden.
Er is nog iets, iets daarbeneden, iets waar we door aangetrokken worden.
Ondergrondse steden zijn, begrijpelijkerwijs, moeilijk te vinden op kaarten.
Traditionele kaarten kunnen de kenmerken van een oppervlak prima weergeven
maar kunnen veel moeilijker een stad die bestaat uit meerdere verdiepingen zichtbaar
maken. Dat is een van de redenen waarom ondergrondse plekken vaak over het
hoofd gezien of vergeten worden, en pas jaren later worden herontdekt. De oude
ondergrondse steden waarvan nog steeds nieuwe delen tevoorschijn komen in de
streek Cappadocië in het oosten van Turkije zijn hier een goed voorbeeld van. Lokale
experts zijn ervan overtuigd dat tussen de dertig en tweehonderd steden nog ontdekt
moeten worden. Hoewel de overblijfselen van uit rotsen gehouwen kloosters en
dorpen in dit getal zijn opgenomen bestaat er een kans dat we nog maar een klein
gedeelte van alle ondergrondse, afgezonderde steden hebben gezien. Derinkuyu,
de grootste onderaardse stad die we nu kennen, kwam in 1965 aan het licht en is
nog steeds niet helemaal opgegraven. Het werd bij toeval ontdekt toen een man
een muur achterin zijn huis doorbrak. Toen de muur bezweek, bleek er een andere
kamer achter te liggen en daarachter nog een en daarachter nog een. Derinkuyu
bestaat uit acht niveaus van ondergrondse kamers en bood woonruimte aan 30.000
inwoners. De bovenste
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lagen bestonden uit woonvertrekken compleet met druiven- en oliepersen, stallen
en opslagruimtes voor voedsel. Een trap leidde van de derde woonlaag naar de
kelders, bergruimtes en een kerk die is uitgehouwen in de vorm van een kruis op
het laagste niveau. Derinkuyu bestaat ook uit kilometerslange tunnels die door
mensen zijn uitgegraven. Een van de tunnels komt uit bij Kaymakli, een andere
grote ondergrondse stad tien kilometer verderop.
Bovengrondse gebouwen worden ontworpen met een ondersteunende structuur
in het achterhoofd, waarbij de toegang tot frisse lucht vanzelfsprekend is. Voor de
ondergrondse steden van Cappadocië is het omgekeerde het geval, omdat de
gravers destijds hebben moeten beginnen met het aanleggen van ventilatiekanalen
en van daaruit verder moesten werken om kamers en gangen, stallen en
slaapvertrekken te kunnen maken.
We hebben wel een idee waar de naam van deze plekken vandaan komt:
‘Derinkuyu’ is Turks voor ‘diepe put’ en werd daarvoor ‘Malagobia’ genoemd, wat
afkomstig is van het Griekse woord voor ‘moeilijk bestaan.’ In de eerste eeuw voor
Christus stelde de Romeinse architect Vitruvius dat de uit rotsen gehouwen huizen
van Cappadocië vijfhonderd jaar eerder door de Frygiërs waren aangelegd. Vitruvius
beweerde dit omdat de Frygiërs in een ‘land zonder timmerhout’ leefden en ze
‘natuurlijke glooiingen uitkozen, die zij uithieuwen en uitholden voor hun huisvesting.’
De uitgeharde vulkaanas die dit gebied bedekt, genaamd tufsteen, is stevig en kan
gemakkelijk uitgehouwen worden. Er bestaat nog steeds onduidelijkheid over welke
voorvaderen zijn begonnen met het aanleggen van de rotswoningen in dit gebied.
De legendarische Duitse archeoloog Heinrich Schliemann was het eens met Vitruvius
maar anderen denken dat deze gewoonte nog eerder begon, bij de Hettieten,
ongeveer duizend jaar voor de Frygiërs. In ieder geval was geen van deze volkeren
direct verantwoordelijk voor het bouwen van Derinkuyu of Kaymakli, want beide
steden werden in de achtste eeuw door christenen aangelegd. In die tijd was
Cappadocië een onstuimige grensregio van het Byzantijnse Rijk en leden de daar
gevestigde christelijke volken onder golven van indringers en plunderaars. Om aan
deze bedreigingen te ontsnappen, ontwikkelden de christenen in dit gebied de
traditie van het bouwen van ondergrondse nederzettingen die groot genoeg waren
voor de hele gemeenschap.
Zowel Derinkuyu als Kaymakli zijn gebouwd met het oog op defensie. De ingangen
zijn klein, ieder niveau kan worden afgesloten met immense stenen deuren.
Bovendien zijn de plekken waar de vele ventilatiekanalen uitkomen op de
bovengrondse wereld goed verstopt. Er zijn meerdere waterreservoirs en -putten
te vinden in de lagergelegen niveaus, die erop wijzen dat de inwoners zich hier voor
langere periodes konden terugtrekken. De vraag hoe lang mensen er achtereen
hebben gewoond blijft onbeantwoord. De meeste deskundigen claimen dat we de
onderaardse steden als toevluchtsoorden moeten zien, die groot genoeg waren om
plaats te bieden
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aan vee en al het andere dat men mee kon nemen, maar alleen gebruikt werden
als het buiten te gevaarlijk werd.
Het kluizenaarsleven heeft een grote impact gehad, gezien het feit dat de lokale
bevolking het nog steeds niet helemaal heeft losgelaten. De buitenste en
hoogstgelegen vertrekken van Derinkuyu (de stad die zich onder het oppervlak
uitstrekt en de bovengrondse stad hebben dezelfde naam) worden nog steeds
gebruikt als stallen of opslagruimtes. Veel van de ingangen van het oude Derinkuyu
bevinden zich nu in woonhuizen en men haalt nog steeds water uit de ondergrondse
putten via de ventilatiekanalen. De traditie van ondergrondse woonruimte wordt
door heel Cappadocië in ere gehouden. In de vorige eeuw werden er door de hele
provincie nog ondergrondse magazijnen aangelegd voor het bewaren van de groenteen fruitoogst. Een groot deel van de Turkse citroenen en aardappels wordt in de
lente en de herfst in deze koele grotten bewaard.
In deze hedendaagse praktijken weerklinkt een gevoel van continuïteit maar de
ondergrondse steden hebben ook een minder prettige boodschap. Ze symboliseren
een verborgen geschiedenis van religieuze diversiteit in een land dat later puur
islamitisch is geworden. Gedurende de laatste vijfhonderd jaar is de christelijke
bevolking van Cappadocië enorm in aantal afgenomen. De laatste overlevenden
van het voorheen aanzienlijke aantal christenen in Turkije ontvluchtten het land aan
het begin van de twintigste eeuw, slachtoffers van de bevolkingsruil in 1923 tussen
Turkije en Griekenland. Bijna alle bovengrondse christelijke steden en dorpen zijn
van de kaart geveegd. Een van de weinige plekken waar de geschiedenis van
christelijke nederzettingen in Turkije bewaard is gebleven is onder de grond te vinden
in lege kamers.
Zulke plekken herinneren aan een geschiedenis die is onderdrukt maar nog steeds
voortleeft. Vandaag de dag worden steeds meer Turkse en buitenlandse toeristen
aangetrokken door de eeuwenoude christelijke doolhoven. Het feit dat deze plekken
een periode van onderdrukking in de Turkse geschiedenis symboliseren is slechts
voor een klein deel verantwoordelijk voor de aantrekkingskracht. Het ‘mystieke
karakter’ van het ondergrondse speelt hierbij een veel grotere rol. Als we in de
duisternis afdalen vangen we een glimp op van iets dat werkelijk archaïsch is. Dat
gevoel: je nekharen gaan overeind staan, je voelt een vreemde en verwarrende
drang om de diepte in te gaan. Het is zowel een soort verkenningstocht als een
menselijke behoefte om terug te gaan naar de tijd voordat de beschaafde wereld
of zelfs de mensheid bestond. Michael Moorcock beschrijft in Mother London net
als Peter Ackroyd in London Under het ondergrondse als een angstaanjagende en
tegelijkertijd felbegeerde plek, een duistere bron vol nieuwe mogelijkheden. ‘Alles
wat over het ondergrondse wordt geschreven is waar,’ schrijft Ackroyd, waarna hij
uitweidt over een mogelijk kluizenaarsvolk dat sinds de grote brand in 1666 in de
tunnels onder Londen woont. Nu de ondergrondse steden van Cappadocië steeds
meer een eeuwenoud voorbeeld lijken te
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worden voor een hedendaagse trend, en het ondergrondse steeds vaker wordt
gezien als praktisch en bewoonbaar, zullen we onze verwachtingen en dromen over
onderaardse landschappen moeten leren verwoorden. Nu projectontwikkelaars
nadenken over de mogelijkheden van ondergronds vastgoed, illustreert Cappadocië
echter ook dat alleen degenen die echt in angst verkeren ervoor kiezen om
ondergronds te leven.

Terras. Jaargang 2015 (08-09)

129

Miek Zwamborn
Twee gedichten
Krachtens welke natuurwet
twee Amerikaanse boeren, één in '28 en één in '51
omschreven het oog van een orkaan als een wand van wolken
waarin vuurspiralen zich van kleine tornado's probeerden
los te rukken
slaap bij vuil weer op je buik
vermijd tenten en bomen
geen wind kan ooit zo volkomen koud zijn
en ontstromen zonder neerslag
van vuurzaden
loop weg naar het westen of slaap binnen
waar donderslag niets zal raken
de schichten te ruste legt
tam lijkt te worden - wieling of werveling
wind bevat ook verticale componenten, opklaringen!
het krimpend oog van een orkaan is niet ongevaarlijk
je kunt er nog altijd een stoel tegen je hoofd geslingerd krijgen.
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Uitspansel
Dwars op de wind loopt
een wezen van sneeuw
gewapend met spiegels
traag trekt het de zee achter zich
aan explosies van meeuwen
omcirkelen rukwinden van verdwenen dagen
omhoog valt de dag uit de nacht
landinwaarts vangt een staande hand
de koele adem wind
waait uit de ogen weg
wrikt 's nachts het spreken los
vloeit in handen uit tot meren.
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Jolanda Ammon
Verhalen groeien steeds weer na
Pedro Lenz (1965, Langenthal, Kanton Bern, Zwitserland) leeft als dichter, schrijver
en columnist in Olten. Na voltooing van zijn opleiding tot metselaar in 1984 heeft hij
een aantal semesters Spaanse Literatuur gestudeerd. Sinds 2001 werkt hij voltijd
als schrijver. Als auteur is hij lid van het project ‘HOHE STIRNEN’ en van de
Spoken-Word-beweging ‘Bern ist überall’. Lenz heeft ook teksten geschreven voor
verschillende toneelgroepen en voor de Zwitserse publieke omroep Radio DRS.
Lenz is een verhalenverteller pur sang. ‘Verhalen zijn niet zoals tanden die je
maar twee keer krijgt en als je ze versleten hebt, houdt het op. Nee, verhalen groeien
steeds weer na.’ (Der Goalie bin ig, 2010). Hij blijft dicht bij de alledaagse spreektaal;
al lezend hoor je de personages praten. De teksten komen helemaal tot leven
wanneer hij ze voordraagt, wat hij meerdere keren per week doet in heel het land,
vaak op uitverkochte locaties, alleen of in samenwerking met collega-schrijvers en/of
musici van de Spoken-Word-beweging. Zijn voordracht verraadt de gedreven
performer, en toch is ieder optreden er één apart. Zijn stembeheersing is fenomenaal,
zijn verschijning op de bühne indrukwekkend. Een boomlange vent die al lezend
gebaart met zijn vrije hand, als om bepaalde woorden extra te benadrukken, terwijl
zijn hele bovenlijf meedeint, in het ritme van de tekst die hij ten gehore brengt.
Lenz spreekt en schrijft in het Bernduits, voor Heimwehberner als ik uiteraard de
mooiste variant van wat Zwitserduits is gaan heten, de totaliteit aan regionale
dialecten, in het Duits ‘Mundarten’ genoemd. Ook Bernduits is niet overal hetzelfde.
Een Oberaargauer uit Langenthal klinkt net weer anders dan een Berner uit de stad,
al vlakken de verschillen geleidelijk af als gevolg van de toegenomen mobiliteit van
mensen. Berner en Bernduits hebben de naam langzaam te zijn, op het slome af,
en niet alleen qua spreektempo. Het is een cliché, maar schijnt echt te kloppen: de
ETH universiteit in Zürich heeft 2012 aangetoond dat Berner inderdaad trager praten
en langzamer lopen dan mede-Zwitsers van elders in het land. Gefluisterd wordt
dat dit niet in de laatste plaats komt door het feit dat Bern regeringsstad is en veel
ambtenaren huisvest. Ik mag dat zeggen, want ik ben er zelf een. Zij het dat ik nu
in Den Haag woon - ook regeringsstad, ook niet direct behept met het imago van
flitsende stad.
Dialecten bestaan in alle vier taalregio's van Zwitserland, maar van betekenis zijn
ze met name in het Duitstalige gebied. Kom je uit Bern (en heb je geen
migratieachtergrond), dan geldt Bernduits als je mondelinge moedertaal en
Hoogduits, Schriftduits
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of Standaardduits als je schriftelijke. Met dat verschil maken Lenz en de
Spoken-Wordbeweging korte metten. In een beginselverklaring bepleit Bern ist
überall, een van de voornaamste acteurs van de Zwitserse Spoken-Word-beweging,
de gelijkwaardigheid van alle talen. Het onderscheid in hoge en lagere talen wordt
betwist en alle taal moet, zo bepleiten ze, gestimuleerd en bevorderd worden.
Voor mij, de vertaler, is Pedro Lenz om meerdere redenen bijzonder. Hij is een
plaatsgenoot. In jonge jaren frequenteerden we dezelfde kroegen in Langenthal en
dansten we in dezelfde discos. Na mijn verhuizing naar Nederland werd Lenz een
van de Zwitserse auteurs die ik uit de verte bleef volgen. Zo vanzelfsprekend ik het
vind om, ook al woon ik nu bijna een kwarteeuw in Nederland, nog steeds een
Halbtaxabonnement van de Zwitserse Spoorwegen te hebben, zo vanzelfsprekend
was het ook altijd dat nieuw werk van Lenz in mijn bezit kwam, net als de nieuwe
CD's van een aantal Bernduits zingende bands. Dat is een schakel tussen mijn
leven hier en daar, een schakel ook naar mijn moedertaal, een stukje thuis, althans
een ander thuis.
In Der Goalie bin ig (De keeper ben ik) vertelt een jonge man, alom bekend onder
de naam Keeper, over zijn leven in Schemerdal, een doorsnee stad in het Zwitserse
Mittelland in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Zijn plezier in het vertellen van
verhalen lijkt onbegrensd; hij leeft in zijn verhalen, maar ook van zijn verhalen, en
af en toe brengen ze hem ernstig in de problemen. Hij lijkt soms wat naïef, maar
zijn hart zit op de goede plek, al zijn ook opportunistische trekjes hem zeker niet
vreemd.
Net ontslagen uit de bajes keert hij terug naar Schemerdal, de kleine stad waar
hij is opgegroeid, vastbesloten om daar een nieuw leven op te bouwen. Hij vindt
een eenvoudige woning, een gelegenheidsbaan, raakt verliefd op Regula, een
serveerster, en krijgt zowaar de kans om met haar op reis te gaan naar Spanje.
Maar hoe hard hij ook zijn best doet om in het hier en nu te werken aan een toekomst,
zijn verleden haalt hem telkens in. Stukje bij beetje komt hij erachter dat zijn verhaal
slechts één hoofdstuk is in een veel omvattender werk, en dat zijn zogenaamde
vrienden hem domweg hebben benut als zondebok: hij ving de klappen op, zodat
zij een veel groter verhaal in de doofpot konden stoppen (en daar ook houden), een
verhaal dat hem nooit is verteld.
Pedro Lenz heeft in 2012 de Literatuurprijs van de Kanton Bern gewonnen voor
Der Goalie bin ig. Gezamelijk met vier andere boeken haalde zijn roman ook de
shortlist van den Zwitserse Boekprijs in 2010 - en was daarmee de eerste in dialect
geschreven roman die deze eer ooit toekwam in Zwitserland.
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Pedro Lenz
Der goalie bin ig
Vertaling: Jolanda Ammon
1
Begonnen is het eigenlijk veel eerder, maar ik kan net zo goed beweren dat het op
die ene avond begon, een paar dagen nadat ik terugkwam uit de bajes van Witzwil.
Het was rond tienen, half elf misschien. Maakt niet uit. In ieder geval stond er een
straffe noordoostenwind. Vreselijk. Schemerdal. November. En mijn hart zo zwaar
als een oude, natte dweil.
Loop ik dus café Maison binnen, voor een Kaffee fertig.
Het bajesgeld had ik al verbrast, zonder echt te weten waaraan. Ik was totaal blut,
maar had wel dringend behoefte aan een Kaffee fertig, een beetje gezelschap en
wat stemmen om me heen, toen.
Ik zei het al, niets op zak behalve een paar sigaretten en wat muntjes. Een dip
zogezegd, en vrij ernstig van aard ook. Ik had nog wat tegoed en daar wachtte ik
op, maar ja, zeg dat eens tegen iemand, als je net uit de bajes komt. Zeg dan eens
dat je nog een fors bedrag tegoed hebt, maar nu even niet erg liquide bent. Dat
boeit echt niemand.
Ik dus café Maison in en een Kaffee fertig besteld. Vraagt Regula me of ik dat wel
kan betalen.
Dat is geen slechte vraag, als je erover nadenkt. Alsjeblieft Regi, niet moeilijk
doen. Weet je wat? Breng hem nu maar eerst, zeg ik tegen haar, dan zien we wel
weer verder. Jij ook altijd met je praatjes, zegt ze, en brengt me de koffie.
Ik heb hem niet aangeslagen, zegt ze erbij, en kijkt me aan. Ik weet ook niet hoe,
maar anders dan anders, met iets meer verlangen in haar blik of zo. Ik heb geen
idee hoe het anderen vergaat, maar ik word er warm van tot in mijn binnenste als
een vrouw als Regi me zo aankijkt.
Dank je, Regi, dat is lief. Ik betaal je ooit terug met een gebed.
Of ik eens wil ophouden met die eeuwige praatjes van me. En dat ik hier vooral
niet aan moet wennen, zegt ze, want als Pesche erachter komt dat ze die Kaffee
fertig niet heeft aangeslagen, dan zwaait er wat, zegt ze: je weet zelf ook hoe Pesche
soms kan doen.
Dat is een goede, die Regula, die valt te prijzen. Die zorgt nog eens voor je, zegt
gewoon tegen zichzelf: dit sla ik nou eens niet aan, dat valt toch niemand op. En
haar
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baas, Pesche, die merkt het sowieso als laatste en de Keeper heeft zijn Kaffee fertig
en klaar.
Nu wist ik al wel langer dat Regula een groot hart heeft, maar vanaf die avond
begon ze me ook anderszins wel aan te staan.
Dat is op zich best raar: ken je die vrouw al jaren en denk je er nooit echt over
na, en dan ineens, patsboem, heeft ze iets. Jawel, ineens heeft ze iets; iets waar
je de kriebels van krijgt, ineens zie je haar helemaal zitten.
Begrijp jij dat nou? Ik had veel open vragen, die avond, echt wel, maar ineens vond
ik nog maar één vraag ertoe doen: zou het dan echt kunnen dat Regula en ik ooit
in dit leven een stel worden?
Zeg, Regula, zei ik, mag ik je om een kleine gunst vragen? Zou je tot maandag
een briefje van 50 kunnen missen? Weet je, ik heb namelijk nog vrij veel tegoed,
maar op dit moment haast niets op zak. Een probleem in de denkbeeldige winsten verliesrekening, als je snapt wat ik bedoel.
Ze kijkt me weer aan. Zegt dat ik zo te zien niets ben veranderd, in de bajes. Dat
je niet zou denken dat ik bijna een jaar achter de tralies heb gezeten, zegt ze nog:
zo te horen ben je nog precies dezelfde praatjesmaker die je altijd al was, vroeger.
Doe nou niet moeilijk, Regi. Jij weet daar niets van. Je weet niets van mij en je
weet niets van de bajes, en dat is vast beter ook. Wees er blij om. En wat de poen
betreft: ik wil werkelijk niet bij je komen bedelen, echt niet. Jij bepaalt. Of je hebt dat
briefje van 50 voor me, of je hebt het niet. Dan vraag ik het aan iemand anders.
Klaar.
En ja hoor, ze heeft me dat briefje gegeven. Heeft het opgevouwen in de borstzak
van mijn overhemd geduwd, zonder commentaar. Ik pakte haar hand vast, drukte
een kus op de binnenkant van haar onderarm en zei tegen haar: het is dat je moet
werken, anders zou ik je direct mee naar huis nemen en de koffer induiken met je.
Ik zweer het je, Regi, ik zou je gelukkig maken.
Wat ben jij toch een ouwehoer, zei ze tegen me en lachte een beetje. Ik lachte
ook wat. Dat was goed, weer een keer lachen. Heel goed. Ik had de laatste tijd niet
veel te lachen gehad, eerlijk waar niet.
Toen ik mijn Kaffee fertig op had ben ik weggegaan, naar het restaurant van de
Spanjaarden toe, een eind verderop, kijken of ik daar nog wat te eten kon krijgen.
Dat kon zowaar, hoewel het al laat was. Paco maakte vis voor me klaar en warmde
wat rijst op. Goed zo.
Waar ik zo lang gebleven was, wilde hij weten. Hij had me in geen eeuwigheid
gezien.
Galera, zei ik maar, Alcatraz, je weet wel, en maakte met mijn vingers het gebaar
van een kruis voor mijn ogen, bij wijze van tralies.
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Hij schudde alleen maar zijn zware hoofd en vertrok zijn mond een beetje. Wat dat
betreft zijn ze goed hier in de club van de Spanjaarden: die weten wanneer ze door
moeten vragen en wanneer maar beter niet.
Zeg, Paco, heb jij toevallig Ueli nog weleens gezien, of Marta? Nee? Zijn ze hier
niet langs geweest? Maakt niet uit. Smaakt overigens goed, die rijst, tiptop. Jullie
koken lekker, echt waar.
Gracias Quíper, zei hij. Quíper komt van Keeper en betekent ook doelman, maar
dan zoals ze het in het Spaans zeggen. Dankjewel, zei hij, en dat hij het zou
doorgeven aan de keuken. Hij schonk me nog wat rode wijn na, met zijn grote,
rustige hand, die me deed denken aan de hand van mijn vader. Die was ook niet
de makkelijkste, maar hij had soms ook zo'n rustige hand. Dus ik rode wijn uit
Navarra in mijn glas, van die goeie. Alhoewel, als ik het toen voor het zeggen had
gehad, was ik liever gegaan voor een lepeltje sugar. Maar ik wist ook dat het daarmee
nu eens afgelopen moest zijn, dat ik nu echt en voor altijd een streep moest trekken
onder dat ellendige gif en al die shit.
Is ook logisch, je kunt toch niet je hele leven achter die kick aan blijven hollen en
alsmaar wachten tot er weer iets losbarst in je hersenen, iets wat je de warmte zelfs
midden in de winter door de venen blaast als een hete zomerwind?
Je hebt Ueli dus niet gezien? Ik ben namelijk op zoek naar hem, weet je. Moet
hem iets belangrijks vragen.
Nee, zegt Paco. Nee, hij had Ueli al lang niet meer gezien, zeker langer dan een
week. Arme Ueli, zei hij, die zit vast in de problemen.
Die Ueli is een klojo, neem me niet kwalijk. Maar dat zei ik niet tegen Paco, dat
is een zaak tussen mij en mij, dat hoef ik tegen niemand te zeggen, niet eens tegen
Ueli zelf. Ik word er gewoon pissig van dat je met die stomme lul nooit echt een
afspraak kunt maken. Never nooit!
Oké, hij heeft een woning voor me geritseld, het moet gezegd. Mijn honk heb ik
dankzij hem, omdat zijn vader connecties heeft met de beheerder van dat pand of
met weet ik wie.
Maar sorry hoor, het is niet Ueli zijn huis, ik betaal huur. Ik bedoel dank je wel,
Ueli, merci, merci, dank je, duizendmaal dank, maar dit staat los van onze business.
Het huis is het huis, en zaken zijn zaken. Als je een vriend belooft dat je hem dan
en dan de poen geeft die hij nog te goed heeft van je, dan geef je hem dat geld. Of
je zegt iets, je belt even, of je schrijft hem een paar regels, je laat een boodschap
overbrengen, weet ik veel, wat dan ook, maar je verdwijnt niet gewoon uit beeld.
Ik keek naar de klok die boven de deur hing, naast zo'n vergeelde
Real-Madrid-wimpel, vastgemaakt aan dezelfde balk als de tl-buizen. Alweer half
twaalf.
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Nog een Veterano en dan naar huis, dacht ik, al was het weinig aanlokkelijk om
naar buiten te gaan. Kloteweer. Geef me een brandy, Paco, het glas goed vol,
alsjeblieft, het is weer koud buiten.
Raar eigenlijk dat het niet drukker was bij de Spanjaard. Bedoel, het was
vrijdagavond. Een paar jongelui aan het tafelvoetballen en een paar oudjes aan het
ouwehoeren. Dat was het. En ik maar wachten, al wist ik zelf niet waarop.
Kom op, ouwe, doe iets; je moet nu iets doen! zei ik tegen mezelf, en bestelde
nog maar een brandy. Gelukkig had Regula me die 50 frank geleend. Je bent toch
direct een heel ander mens met wat geld op zak. Maar als ik Ueli niet gauw vind,
dacht ik, moet Regula nog een tijdje geduld hebben voordat ze wat terugkrijgt.
Toen ik zo aan Regula zat te denken, schoot ik ineens vol. Weet ook niet waarom.
Super pijnlijk, zo in je uppie aan tafel zitten en de tranen lopen je over het gezicht.
Hé, Keeper, het is sluitingstijd.
Dat was Paco zijn vrouw. Als het erop aankomt, is zij altijd degene die overal voor
zorgt. Paco zelf is te soft; die kan de kroeg niet sluiten, die krijgt ons er niet uit. Maar
zij dus wel.
Dus ik wat in mijn ogen wrijven, dan denken ze dat ik een oogontsteking heb.
Afgerekend en weggegaan, naar huis toe, maar niet langs de kortste route. Nee, ik
wilde nog even langs café Maison. Kijken of Regula misschien ook net klaar was
met werken. Ik dus nog een sigaret opgestoken in het steegje daar, met zicht op de
achterdeur, omdat ik verwachtte dat Regula daar uit zou komen. Er brandde nog
licht in het café. Het zou leuk zijn haar nog even te zien, dacht ik.
Ik stond verdekt opgesteld, in het donker, niet te zien vanaf de straat. Gelukkig ook
niet vanaf de parkeerplaats, want daar stond Budi op haar te wachten. Althans hij
zat, in de auto. Budi was haar vriendje; zij was met Budi, dat was officieel. En Budi
haalde haar dus op van het werk. Hij was in functie, zogezegd, omdat het zo hoort,
als je een vriendin hebt die in een café werkt en je zeker wilt weten dat ze terugkomt
naar huis. Vooral als ze werkt in het Maison, waar onverlaten zoals ik weleens
komen, en nog erger tuig.
Gefeliciteerd Budi, jij bent hier de baas. Je bent de baas over je auto, over je
vriendin, over je kapsel, over je bloeddruk. Jij bent in alles de baas, Budi, voor de
volle honderd procent. Jij bent de kampioen, ze is van jou en jij bent het helemaal,
Budi. Je hebt alles onder controle en je hebt haar onder controle. Driewerf bravo,
Budi, slapjanus die je bent. Dacht ik, en spuugde maar eens op de grond.
Ik had op dat moment helemaal niets. Nergens recht op, geen kans, geen poen,
niets. Ik wilde alleen toevallig langslopen, net op het moment dat zij het café verliet,
en tegen haar zeggen: kijk nou eens, die Regula! Ben jij ook op weg naar huis?
Welke route loop je, Regi? Kom, ik loop met je mee. Nee hoor, dat is geen omweg
voor me,
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stel je voor. Nee, het maakt me echt helemaal niets uit. Ik wilde sowieso die kant
op.
Onderweg was ik dan maar wat mysterieus gaan zwijgen. Dat doet het meestal
goed, zeker bij iemand die de hele dag als serveerster werkt. Die hoef je om half
een 's nachts echt niet nog meer tegen de kop aan te lullen. Dan kun je beter stil
zijn.
Gewoon stil, en luisteren naar wat ze je wil vertellen, als ze je wat wil vertellen, en
zo niet, dan net zo goed. Later, op de stoep voor haar huis, hou je haar dan even
vast en geef je haar drie kusjes op de wangen. Bij het laatste kusje druk je je lippen
net wat langer op haar wang. Net ietsje langer dan normaal. En dan wegwezen. Je
nog eventjes omdraaien en terugkijken, en heel kort zwaaien.
Zo had ik het gedaan. Dan had ze kunnen denken: goh, dat is toch best een leuke
gozer, die Keeper. Zat weliswaar net een jaar in de bajes en heeft geen cent te
makken, maar stijl heeft 'ie in ieder geval wel. Waarom zou hij nou zo geaarzeld
hebben, daarnet bij die afscheidskus? Ik had toch echt de indruk dat hij eventjes
aarzelde, bij die laatste kus. Alsof hij nog wel wat langer had willen kussen. Of
verbeeld ik me dat?
Precies dat soort gedachten zou je een vrouw als Regula mee moeten geven.
Gedachten waar ze nog een hele poos blij van zou kunnen worden.
Ik had het allemaal bedacht, tot in de puntjes, maar verderop in de schaduw zat
Budi te zitten, in zijn opgevoerde Toyota Celica, en die had de muziek keihard
aanstaan en de verwarming waarschijnlijk ook. Ik was de enige die in dat ellendige
tochtgat van een steeg mijn reet eraf stond te vriezen als een ziek kalf midden in
de winter, totaal zonder muziek.
He, Keeper, wat moet dit worden? Wat doe je hier nog, wachten op een
longontsteking? zei ik tegen mezelf en ging naar huis. Lopend en alleen, zoals altijd.
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Regula is niet de enige die het weet. Ik heb een poos in de bajes gezeten, all
inclusive, en ja, dat was in verband met gif. Ik ben de eerste niet. Klein bier. Een
dipje. Dat ging niet goed. Daarmee is alles gezegd. Geen smoezen. Ik ben de fout
ingegaan. Een paar gozers wisten te veel, en daarvan hen hebben er een paar te
veel gepraat. Ik ben belazerd en opgepakt. Maar ik heb mijn tijd uitgezeten. Alles
op me genomen en geen enkele naam genoemd, wat niet niets is, welbeschouwd.
En nu is het voorbij. Sorry, maar verder valt er niets te zeggen over dat hele verhaal,
tenminste niet nu. Het enige wat ik misschien nog wel kwijt wil, is dat ik altijd alles
zelf heb gedaan. Wat ik nodig had, ben ik altijd zelf gaan halen, buiten de stad. Ik
had nooit iets te maken met die hele dealerscene thuis in Schemerdal, waar het
één groot ‘ons kent ons’ is en niemand een ander wat gunt, behalve misschien een
griep of een huiduitslag. Daarom heb ik altijd alles zelf gedaan, in mijn eentje, behalve
die ene keer toen ik tegen de lamp liep.
Nu probeer ik weer overeind te komen, voet aan de grond te krijgen. Ik zoek een
baan, iets vasts. Een huis heb ik al gevonden, althans ik niet, maar Ueli, of om
precies te zijn, Ueli zijn vader. Lang niet slecht; twee kamers, centrale verwarming,
een ligbad. Eigenlijk best goed. Maar nu heb ik dringend werk nodig, anders gaat
het weer zoals het niet moet.
Bedoel, ik zou altijd wel wat kunnen ritselen. Hier en daar wat ouwehoeren, hier
en daar iemand aanklampen, paar telefoontjes plegen, wat binnenhalen, wat afzetten,
de ogen en oren een beetje openhouden, geen probleem. Ik ben van het
communicatieve soort, ik snap min of meer hoe de economie werkt, maar vooral:
ik ken iedereen. Ik ken echt iedereen, binnen Schemerdal en daarbuiten. Maar dat
heb ik nu wel gehad. Dat wil ik niet meer. Ik wil nu gewoon werk, aan het einde van
de maand mijn geld op de bank en aan het einde van het jaar een gratificatie of een
dertiende maand en hartstikke bedankt Keeper, en klaar.
En Regula, die wil ik ook graag. Soms, als ik wat zit te hangen thuis, dan denk ik
de laatste tijd vaak aan Regula. Dan overpeins ik wat ik tegen haar zou zeggen, en
vooral wat ik niet tegen haar zou zeggen. Dan stel ik me voor wat zij zou zeggen
en wat ze zou doen en wat ze zou denken en dan dunkt me dat het goed zou zijn.
Het is echt raar: ken je elkaar al zo lang en pas sinds ik terug ben uit de bajes moet
ik aan haar denken. Of sinds die ene avond dus, dat ze me die 50 piek leende. Echt
raar. Ik snap er niets van.
Zat ik daar net weer over na te denken, begin van de middag, bonkt er iemand op
mijn voordeur, en dat terwijl ik een prima deurbel heb. Keeper, ben je thuis? Kom
op, doe open alsjeblieft, ik ben het, Ueli.
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Kom binnen joh, de deur is niet op slot. Maar doe ook direct weer dicht, het is koud
buiten, tamisiech. Ik dacht al dat je je nooit meer zou laten zien! Wil je een biertje,
Ueli, of zet ik koffie voor je?
Hij ziet er niet best uit, het moet gezegd. Ziet er ziek uit, echt ziek, om precies te
zijn. Wat is er met je, Ueli? Zit je er doorheen? Heeft het je te pakken? Heb je
geelzucht?
Of ik gewoon mijn klep wil houden, zei hij.
Dus je hebt geelzucht!
Welnee, beetje verkouden, dat is alles.
Dat is echt geen verkoudheid! Dat geloof je toch zelf niet? Eerst kan ik je
verdomme nergens vinden en nu kom je in zo'n toestand bij me aanzetten. Je moest
jezelf eens zien. Kijk eens in de spiegel! Je ziet eruit als een ouwe bergkaas. He,
Ueli, ik wil niet dat je wat rondhangt als je geelzucht hebt man, dat is echt
suboptimaal. Ga naar een dokter, ik weet er wel een voor je. Die is best oké. Doe
iets! Je kunt hem direct bellen. Hij heet Wydemeyer. Die kan je vast vandaag nog
zien als het echt moet. Het is een goede arts en een fatsoenlijk mens, niet zo'n
moraalridder als de meesten. Als je wilt bel ik hem direct op.
Maar hij weer: nee, of ik gek was en dat er niets mis was met hem, dat hij oké
was en alleen maar even was komen aanwippen om hallo te zeggen. Dat hij de
envelop voor me had meegebracht en dat het hem speet dat het wat langer had
geduurd. En dat hij blij was, zei hij nog, dat we er eindelijk een streep onder konden
zetten.
Die streep zet ik, Ueli, die streep heb ik gezet. Als je de poen voor me hebt, des
te beter, maar denk erom: die streep heb ik gezet.
Oké dan. Kijk, ik leg het hier neer, bij de bananen. Niet dat je later loopt te janken
dat je het niet meer kunt vinden. En tel het even na, Keeper, tel het alsjeblieft na.
Geen punt, ik tel het later wel na.
Het is een hoop geld, Keeper, en het is helemaal van jou. Het is echt veel.
Bijna een jaar bajes is ook niet weinig, Ueli.
En dan ineens, na een poos, of ik niet wellicht wat poeder voor hem heb. Een
beetje maar. Een half briefje, je weet wel, of misschien een restje, iets wat ooit is
blijven liggen. Hij merkte namelijk dat de bevert al langzaam aan kwam zetten, of
eigenlijk snel.
Ueli, hoe vaak moet ik het nog tegen je zeggen? Geloof me nou toch: ik ben
ermee gestopt, klaar! Je kunt hier de hele keet overhoop halen, maar je vindt niets.
Het is hier zo schoon als een kinderkamer. Het is voorbij, ik zeg het je toch? Ik heb
echt niets meer te maken met die dingen. Dat is definitief afgelopen. Ik ben een jaar
weggeweest, Ueli, dat is voldoende, snap je? Ik zit nu in een heel andere film. Die
oude verhalen zijn voorbij, voorgoed. Ik zoek een baan, ik leg wat opzij, en dan ga
ik eens fijn vakantie vieren. Aan de Middellandse Zee of zo. Niets anders meer.
Heel gewoon: 's ochtends
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weg, 's avonds naar huis, een glas of twee, een rondje door het dorp en dan op tijd
naar bed. Geen stress, geen geleuter, niets meer. En nooit meer zitten wachten op
van die vervelende leugenachtige kletsmajoren zoals ik er zelf een was.
En als ik een rechercheur ontmoet op straat, kan ik hem recht in de ogen kijken en
vriendelijk groeten. Als hij terugkijkt, kan ik bij mezelf denken: ja hoor, kijk maar, kijk
gerust, jij rattenvanger met je bochel, kijk me aan, moederskindje, ik ben cleaner
dan clean, cleaner dan jij en cleaner dan wie ook.
Ja, joh, zei hij, dat is het neusje van de zalm, bravo Keeper: een lieve vrouw,
kinderzitje in de auto, een doorzonrijtjeshuis ergens in een buitenwijk en een
seizoenskaart voor de sportschool, zei hij, en: dat geloof je toch zelf niet? Wie ik
eigenlijk dacht dat ik was, en of ik nu al dacht dat ik de nieuwe mens was, Paulus
voor Damascus of zo iets. Dat ik maar weer moest afdalen. En bovendien, zei hij,
ben jij altijd de eerste die geil wordt als iemand het gerei uitpakt.
Daar komt Ueli af en toe mee, dat met die Paulus voor Damascus. Hij is tamelijk
bijbelvast, Ueli; heeft ooit Grieks en Latijn en god weet wat allemaal gehad op het
gymnasium en wilde theologie studeren of heeft dat zelfs een poos gedaan. Nu
komt hij er weer mee, die Paulus voor Damascus, en gedurende dat hele gedweep
staat het zweet hem ziekelijk als zo'n glanzend laagje op het gezicht.
Kom op, Keeper, zeg het. Zeg het me gerust! Wie denk je eigenlijk dat je bent en
wie denk je dat je zou kunnen zijn?
Ik denk helemaal niets, Ueli, maar ik moet ophouden met dat vergif, omdat ik nog
een paar plannen heb voor mijn verdere leven.
Keeper, je praat al bijna als mijn oudeheer! Kap daar alsjeblieft mee en geef me
iets.
Ik gaf hem een flesje Resyl-Plus en een schaar, zodat hij de rubberen pipet
makkelijker kon verwijderen. Toen hij het flesje open had, maakte hij het soldaat,
in één slok. Ik reikte hem een lepel honing aan, tegen de vieze smaak in de mond,
en zei: ik verbeeld me helemaal niets, Ueli, echt niet. Van mijn kant is alles best.
Doe wat je wilt. Doen jullie allemaal maar wat jullie willen. Ik praat alleen voor mezelf.
Begrijp je? Ik ben geen zendeling. Ik zeg alles wat ik zeg puur om mezelf. Ik ben
weer uit de bak en ik heb er lang genoeg in gezeten, dat kan ik je vertellen. Nu wil
ik er niet meer over praten. Dat is namelijk precies wat ik ook zo irritant vind aan
het vergif, dat iedereen die eraan is, alleen nog maar over vergif kan praten. En ga
nou alsjeblieft die dokter even bellen. Je ziet eruit als een zombie. Om bang van te
worden.
Zeg, Keeper, waarom heb je eigenlijk geen muziek opstaan? In die dingen is hij
dan weer goed, die Ueli, dat moet ik hem toegeven. Was hij altijd al goed in, van
onderwerp wisselen voordat je ruzie krijgt. Doet 'ie altijd. Dus zet ik de Stones maar
op en haal ik eindelijk twee blikjes bier.
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Wat zoek je? Qua werk, bedoel ik. Heb je een bepaald idee wat het moet zijn? Of
zoek je uitzendwerk?
Neu, zei ik, maakt me niet zo veel uit. Hoef niet direct de bouwvak in, nu, in de
winter, maar voor de rest maakt het niet uit.
Hij kon het eens vragen aan zijn oudeheer, zegt hij.
Ik weet niet of ik dat wil. Die heeft me al aan een huis geholpen. Bedoel, straks
loopt mijn hele leven via jouw vader.
Maar Ueli zei: schei toch uit! Moet toch ergens goed voor zijn dat hij mensen kent.
Het is niet dat je hem daarna wat verschuldigd bent. Voor hem is het simpel. Hij
heeft connecties. En hij is blij als hij iets kan ritselen, je kent hem toch. Hij helpt
graag. Denk er nog eens over na. Oké, Ueli, het is al goed. Het is goed, het is goed.
Als ik eens tijd heb, denk ik er misschien over na. En als ik iets nodig heb, geef ik
een gil.
Ik deed het ramen even open voor wat frisse lucht en vroeg Ueli wat hij voor
plannen had. Ben je met de auto? Dan kunnen we naar Melchnau rijden, kijken of
Edith thuis is, beetje dobbelen of zo. Dat vindt ze vast leuk, als we elkaar eindelijk
weer een keer zien.
Nee, zegt hij, en dat hij weg moet. Kijken of hij ergens iets kan scoren.
Dat is nou precies wat ik bedoel. Zeg ik toch: je kunt nooit meer gewoon doen als
je ergens verslaafd aan bent. Dan kun je nooit eens zeggen: zo dan, klaar; nu gaan
we hier- of daarheen, we halen wat lekkers te eten en wat rode wijn in huis en dan
maken we er een gezellige avond van. We koken lekker iets, we praten wat over
vroeger of zo en we hebben het goed samen. Nooit kun je eens denken: zo, nu
genieten we eens fijn van het samenzijn en kijken een video, dobbelen een potje
of pakken de gitaar en zingen wat van Bob Dylan of van Hannes Wader, of iets
anders waar je zo lekker droevig van wordt. Nee, dat kan allemaal niet, want jij moet
maar weer achter jouw ellendige flash aan blijven hollen. Is toch waar!
In ieder geval ging dat niet door, dat uitstapje naar Melchnau.
Ik vond het jammer en Ueli is weggegaan.
Doe de groeten aan Marta en ga nou eindelijk naar de dokter, riep ik hem nog
na, maar dat hoorde hij al niet meer. Hij was al aan de overkant van de
spoorwegovergang.
Ik ben de keuken maar wat gaan opruimen en heb de envelop gecheckt.
Vijfduizend. Het hele bedrag ineens.
Dat zag er mooi uit, allemaal briefjes van honderd, zoals het hoort. Dank je wel,
Ueli, dacht ik, en liep het dorp in, alvast wat eten kopen, schoonmaakmiddel voor
het bad en een paar flessen wijn, van die goeie, voor alle zekerheid.
En nee, ik hoef geen zegeltjes. U ook een fijne avond gewenst. Insgelijks, mevrouw
Zürcher. Dank u wel, ik zal het zeggen. Natuurlijk vergeet ik het niet. Adieu, dank
u. Merci.

Het vervolg van dit verhaal kunt u lezen op www.tijdschriftterras.nl onder 08 Door
de nacht
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Jeske van der Velden
Het alternatieve realisme van Matthew Sweeney
Matthew Sweeney werd in 1952 geboren in County Donegal, een van de drie Ierse
graafschappen die paradoxaal genoeg ten noorden van Noord-Ierland liggen. Hij
studeerde in Londen en Freiburg, waar hij een liefde opdeed voor Duitstalige
literatuur. Naast de rijke Ierse poëtische traditie is de invloed van Franz Kafka dan
ook onmiskenbaar in zijn werk aanwezig. In 1981 debuteerde hij met de bundel A
Dream of Maps en sindsdien won hij verschillende prijzen voor zijn poëzie, waaronder
de Cholmondely Award (1987), de Arts Council England Writers' Award (1999) en
meer recent de Piggot Poetry Prize (2014). In 2008 verscheen een Nederlandstalige
bloemlezing van Sweeney's werk onder de titel Het IJshotel bij Uitgeverij Atlas, met
een selectie vertalingen van Peter Nijmeijer.
De gedichten van Matthew Sweeney roepen werelden op waarin de grens tussen
werkelijkheid en onderbewustzijn regelmatig wordt overschreden. Zelf definieert
Sweeney zijn stijl als ‘alternatief realisme’. Soms neemt dit de vorm aan van een
opeenvolging van handelingen of gebeurtenissen waaraan de realiteitszin in de loop
van het gedicht lijkt te ontglippen. Ondanks het heldere, eenvoudige taalgebruik en
het zorgvuldig vermijden van elke vorm van retorische opsmuk voel je als lezer hoe
dan ook aan dat er ergens iets wringt, iets niet klopt. De gedichten haperen, het
onverwachte ligt op de loer.
Meekijkend door de verrekijker van de verzekeringsagent stuit de lezer op een
beeld uit een nachtmerrie: de brokstukken van een vliegtuig, de lichamen van
slachtoffers lukraak neergesmakt in het verlaten landschap. Maar de
verzekeringsagent zelf blijft onpeilbaar, verborgen achter zijn verrekijker en de
onzichtbare aantekeningen in zijn notitieboek. Zodra je probeert de blik van de man
terug te volgen, naar binnen toe, stuit je op een muur. Zijn gevoelens en gedachten
blijven onbekend. Misschien kan ‘de Verzekeringsagent’ ook wel gelezen worden
als een metafoor voor Sweeney, die achter zijn blik en zijn woorden, en de
personages die hij opvoert, zelf grotendeels onzichtbaar blijft. Van een lyrisch ‘ik’
is in zijn poëzie bijvoorbeeld nauwelijks sprake, en waar dat wel zo is moeten we
ervoor oppassen dit al te gemakkelijk met de dichter te vereenzelvigen.
De werkelijkheid van Sweeney kan dan ook frustrerend zijn. De lezer krijgt telkens
maar een stukje van de puzzel aangereikt, maar wel een beladen stukje. Het resultaat
is een onderbuikgevoel, een schimmige projectie op de blinde muur van het
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bewustzijn. De stijl van Sweeney wordt vaak vergeleken met die van de films noirs
uit de naoorlogse periode; de gedichten zou men kunnen lezen als scènes uit films
die nooit gemaakt werden, waarin geweld, een dreigende sfeer en sterke contrasten
een ongemakkelijk gevoel geven. In ‘Goud’ - waarvan de dichter mij vertelde dat
het zeer losjes geïnspireerd is op Odd Man Out, een noir uit 1947 waarin een door
James Mason gespeelde Ierse nationalist na een aanslag op de vlucht is voor de
autoriteiten en langzaam zijn grip op de realiteit verliest terwijl hij sterft aan zijn
verwondingen - contrasteert de familiaire, onbezorgde houding van de ‘collega's’
van de protagonist met de gruwelijke reden voor hun vergadering: de moord op een
man wiens identiteit we nooit leren kennen, om een reden die eveneens voor de
lezer verborgen blijft.
In tegenstelling tot de meeste films volgt er in deze gedichten geen ontknoping,
geen dénouement. Het blijven losse scènes, droombeelden die veel te raden laten.
Als lezer vraag je je af wat er zich buiten het kader van het gedicht afspeelt. De zes
hier gepresenteerde gedichten vormen in die zin zowel voor de vertaler als voor de
lezer die hun mysterie probeert te ontrafelen misschien geen gemakkelijke opgave.
Maar ze geven wel inzicht in de kenmerkende stijl van deze Ierse dichter (of verteller
of regisseur), een stijl die zich misschien het beste laat vangen in een van oorsprong
Duits woord: unheimlich.
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Matthew Sweeney
Zes gedichten
Vertaling: Jeske van der Velden
De verzekeringsagent
Hij reed in amazonezit, twee voeten
aan dezelfde kant van de witte
merrie, die haar hoofd hoog hield, terwijl ze
door de vallei vol cactussen stapte,
waar cobra's tussen haar hoeven gleden.
Een ambitieuze gier bleef hangen in de lucht.
Een coyote huilde in de verte. Hij
negeerde ze beiden, haalde een hele
chorizo tevoorschijn waarop hij kauwde,
terwijl zijn verrekijker hem liet zien
wat er in het verschiet lag: een vliegtuigwrak
stukgeslagen in de woestijn, stoelen,
lichamen overal verspreid (hoewel botten
een betere beschrijving zou zijn),
en het zonlicht kaatste van zijn romp.
Hij steeg af, pakte zijn notitieboek,
liep rond, legde de half opgevreten
lijken op hun rug en maakte aantekeningen,
tot hij er genoeg had, besteeg toen weer
de merrie, een been aan elke kant ditmaal.
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De Inquisitiesteeg
Gisteravond liep ik door de Inquisitiesteeg
naar de oever van de Guadalquivir. Ik had
gebraden kip met knoflook en lamsniertjes gegeten,
met daarbij een fles Ramon Bilbao Rioja Crianza.
Niemand had me gemarteld om mijn ongeloof
in de gouden Madonna of de kruisbeladen Christus.
Niemand zou me in de rivier gooien,
minus mijn duimen, vingers of ballen.
Ik had zelfs Barcelona in stilte zien winnen,
in Sevilla even populair als protestanten.
De Inquisitiesteeg was schemerig maar niet donker de maan hing er laag boven, en zwaluwen
flitsten heen en weer boven mijn lange haardos.
Ik hoorde ergens zacht de flamenco zingen.
Ik kwam bij de rivier en zag daar een bootje in een opwelling sprong ik erin. De riemen
bewogen uit zichzelf door het water
en brachten me naar het slot van de Inquisitie
dat zich op de oever herbouwd had
en me ontving in zijn donkere kelder.
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De matador
De matador zat fronsend achter in
de bar, en dronk langzaam zijn bier op.
Hij wilde de mensen neersteken die
naar hem staarden. Zijn zwarte das,
zijn zwarte pak beschermden hem niet
tegen hun blikken. Hij bestelde
testikels, zijn exclusieve voorrecht,
en een karaf donkerrode wijn.
Hij maakte een zwierig armgebaar,
alsof hij zijn cape deed wervelen,
reciteerde een versregel,
grinnikte vervolgens en bood zijn excuus aan.
Morgen zou hij in de ring staan
tegenover een stier uit Miura. Waar
bleven de hongerige reporters?
Zijn oog viel op een bebaarde man
die het over hem zou kunnen hebben Hij nipte aan zijn wijn en dacht weer
aan de witgesokte stier in Toledo.
Hij was onverslaanbaar.
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De iglo
Buiten de iglo wachtte hij
op een uitnodiging van binnen.
Er hing geen klopper, geen deurbel.
Hij kuchte, er kwam geen antwoord.
Hij hurkte neer en nam een kijkje.
De warme lucht van een vuur stroomde
langs zijn wangen en door zijn haren.
Hallo zei hij zachtjes en herhaalde het.
De kou in zijn tenen dreef hem naar binnen,
net als de pijn in zijn buik. Zijn knieën
verwelkomden de sneeuw een voor een
en leidden hem de warmte in.
Hij stond op en haalde diep adem.
Hij warmde één voet aan het vuur
verruilde hem toen voor de andere.
Hij ging op de ijsbeerpels liggen
maar een geur deed hem opveren
en leidde hem naar een kast van been
waarop een kom stond met een deksel.
Hij tilde het op en vond gedroogd vlees.
Hij greep een homp en verscheurde die
met zijn tanden. Het was rendier.
Hij verslond wat er in de kom zat
en ging op zoek naar meer.
Hij vond niets, behalve een fles
vuurwater. Daar nam hij een teug van
en nog een, en liet hem toen achter.
Hij streek neer op de pels en viel in slaap.
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Into the air
i.m. Seamus Heaney
Ik zal denk ik de plechtige mis rond je kist
wel vergeten, hoe je door die priesters,
je gretige confraters, tot de sterren werd verheven
en het hoge koorgezang, bedoeld om je
door de diamanten hemelpoort
te loodsen, voor je signeersessie met God.
Ik zal ook vergeten hoe die kraai van een bisschop
met zijn Latijnse hymne zo nodig
het laatste woord moest krassen (hoewel
je van Latijn hield) na het bovenaards trage
doedelzakspel dat je uitgeleide deed terwijl je
kist verdween in dat gat in de grond in
Bellaghy, je eigen plekje, waar twee
avonden later een eenzame harpiste zat te spelen
in het donker, alsof jij haar had uitgenodigd
om alles recht te zetten. Dat zal ik onthouden,
net als de treurende doedelzak, je stem uit Derry,
je lach en, ja, misschien een of twee gedichten.
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Goud
Na de moord hield ik een meeting
om de stemming te peilen. Ik zei
dat ik ongelukkig was - dat ik hem
had gemogen, de man die we hadden
doodgeschoten. Jullie protesteerden.
Ik vroeg wie hij dan was, wie zijn vrouw.
Dat wisten jullie niet. ‘Dood mij dan’,
zei ik. Ze staarden me aan. ‘Natuurlijk niet,
Bernard. Waarom zouden we?’
‘Waarom niet?’ zei ik. ‘Hij was een goed
man, een beter man dan ik. En
kijk wat ik jullie heb gegeven gezever, prietpraat, pulp.’
‘Klinkklare onzin,’ zeiden jullie.
‘We vonden het geweldig. En jij
struinde wilde streken af om het
voor ons te vinden - je liedjes, je
legendes, je sprookjes, je goud.’
Ik dankte jullie, maar schudde mijn hoofd.
Een goed man was dood. Het kon me niet schelen
wat ik jullie gegeven had. Ik moest vertrekken.
Ik pakte mijn sagen, mijn liedteksten,
mijn geheime elixers, mijn goud, en
ik verdween.
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Julio Ramón Ribeyro
De koning van de dakterrassen
Vertaling: Jos Kockelkoren
Toen ik tien was, was ik de koning van de dakterrassen en heerste ik vreedzaam
over mijn rijk van afgeleefde voorwerpen.
De dakterrassen waren ruimtes in de openlucht waar de volwassenen hun oude
rommel naartoe verwezen: je vond er krakkemikkige stoelen, gescheurde matrassen,
gebarsten bloempotten, kolenfornuizen en vele andere voorwerpen die als het ware
in het vagevuur leefden, ergens halverwege tussen postuum gebruik en vergetelheid.
Almachtig zwierf ik rond tussen al deze spullen en oefende het gezag uit dat me
beneden werd ontzegd. Nu kon ik snorren tekenen op het portret van opa, afgedragen
schoenen van mijn vader aantrekken of speerwerpen met een bezem die zijn borstel
was verloren. Niets werd me verboden: ik kon bouwen of vernielen en met dezelfde
vrijheid als waarmee ik lekke rubberen ballen nieuw leven inblies, leidde ik de
executie van paspoppen.
In het begin was mijn rijk niet groter dan het dak van ons huis, maar beetje bij
beetje, dankzij heldhaftige veroveringen, wist ik de grenzen ervan te verleggen naar
naburige dakterrassen. Van deze lange veldtochten, die niet ongevaarlijk waren want ik moest over metershoge schuttingen klimmen en over bodemloze gangen
springen -, keerde ik altijd terug met een of ander kostbaar voorwerp om aan mijn
schatkist toe te voegen of met een of andere schram om mijn heldhaftigheid te
benadrukken. De sporadische aanwezigheid van een enkel dienstmeisje dat de was
ophing of een enkele arbeider die een schoorsteen repareerde, verontrustte me
helemaal niet, want ik was heer en meester in een land waar zij alleen maar als
nomaden doorheen trokken.
Aan de grens van mijn domein, echter, lag een onbekend gebied dat steevast
mijn hebzucht opwekte. Verschillende keren was ik het tot op een paar meter
genaderd, maar een hoge omheining met puntige staken verhinderde een verdere
opmars. Ik kon me er niet bij neerleggen dat deze natuurlijke barrière mijn
expansiedrift beteugelde.
Aan het begin van de zomer besloot ik het onbekende land te bestormen. Een
gammel nachtkastje en een aftandse kapstok van dak naar dak meesjouwend
bereikte ik de voet van de omheining en bouwde een hoge toren. Ik klauterde naar
boven en slaagde erin over de rand te kijken. Eerst zag ik alleen een vierkant
dakterras met pal in het midden een glazen dakhuis. Maar net toen ik aanstalten
maakte dit nieuwe landgoed te betreden, viel mijn oog op een man in een ligstoel.
De man leek te slapen. Zijn hoofd lag op zijn schouder en zijn door een breedgerande
strohoed overschaduwde ogen
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waren gesloten. Zijn gezicht was bedekt met een slordige, haast per ongeluk
gegroeide baard, zoals schipbreukelingen die hebben.
Waarschijnlijk had ik geluid gemaakt, want de man richtte zijn hoofd op en keek
verbaasd mijn kant op. Het handgebaar dat hij maakte, vatte ik op als een bevel om
te vertrekken en met een sprong maakte ik me uit de voeten.
De dagen daarna besteedde ik al mijn tijd op het dakterras aan het versterken
van mijn verdedigingslinies, het in veiligheid brengen van mijn schatten en het treffen
van voorbereidingen voor wat, dacht ik, een bloedige oorlog zou worden. Ik zag al
voor me hoe de bebaarde man mijn grondgebied zou binnenvallen; hoe ik, van alles
beroofd, naar beneden zou worden verbannen, naar die gruwelijke wereld waarin
alles in het teken stond van gehoorzaamheid, smetteloze tafelkleden, bemoeizuchtige
tantes en onverbiddelijke gordijnen. Maar op de daken heerste opperste rust en ik
lag urenlang voor niets in de loopgraven, terwijl ik de trage rondgang van de katten
in de gaten hield of, zo af en toe, het neerstorten van een papieren vlieger.
Dus besloot ik een uitval te doen om me ervan te vergewissen met wat voor vijand
ik van doen had, of het echt om een agressor ging of alleen maar om een vluchteling
die asiel kwam vragen. Tot de tanden gewapend waagde ik me buiten mijn fort en
langzaam sloop ik naar de omheining. In plaats van de toren te beklimmen liep ik
om de schutting heen, op zoek naar een kier. Ik drukte mijn oog tegen een naad
tussen twee planken en gluurde: de man zat nog steeds in de ligstoel, hij bestudeerde
zijn grote, bijna doorschijnende handen en keek zo nu en dan naar de lucht om het
voorbijtrekken van de wolken te volgen.
Ik zou daar de hele morgen zijn blijven staan en me met veel genoegen aan de
spionage hebben gewijd, als de man niet omgekeken had en naar de kier was blijven
staren.
‘Kom maar,’ zei hij en hij wenkte me met zijn hand. ‘Ik weet heus wel dat je daar
staat. Laten we wat praten.’
Als deze uitnodiging al niet gelijkstond aan een onvoorwaardelijke overgave, dan
klonk er in ieder geval de wens in door om te onderhandelen. Ik gespte mijn wapens
vast, klom langs de kapstok naar boven en sprong over de omheining. De man keek
me glimlachend aan. Hij haalde een witte zakdoek uit zijn broekzak - een
vredesgebaar? - en wiste zich het zweet van het voorhoofd.
‘Je hangt daar al een poosje rond,’ zei hij. ‘Ik heb een scherp gehoor. Mij ontgaat
niets... O, die hitte!’
‘Wie ben jij?’ vroeg ik.
‘Ik ben de koning van het dakterras,’ antwoordde hij.
‘Dat kan niet,’ protesteerde ik. ‘Dat ben ik al, de koning van het dakterras. Alle
daken zijn van mij. Sinds het begin van de vakantie ben ik de hele tijd boven geweest.
Misschien hier nog niet, maar dat komt dan omdat ik het ergens anders heel erg
druk had.’
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‘Maakt niet uit,’ zei hij. ‘Dan ben jij overdag de koning en ik 's nachts.’
‘Nee,’ antwoordde ik. ‘Ook 's nachts ben ik de baas. Ik heb een zaklantaarn. Als
iedereen aan het slapen is, ga ik over de daken lopen.’
‘Dat is goed,’ zei hij tegen me. ‘Jij bent de baas, ook 's nachts. Jij mag de
dakterrassen hebben, maar laat mij dan tenminste de koning van de katten zijn.’
Zijn voorstel leek me redelijk. In mijn gedachten maakte ik al een soort herder
van hem, iemand die mijn wilde kudden temde.
‘Goed, jij mag de katten hebben. En de kippen van het huis hiernaast, als je dat
wil. Maar de rest is allemaal van mij.’
‘Afgesproken,’ zei hij. ‘Kom nu maar dichterbij. Ik ga je een verhaal vertellen. Je
ziet eruit als iemand die van verhalen houdt. Klopt hè? Luister: Er was eens een
man die iets wist. Daarom zetten ze hem op een kansel. Daarna gooiden ze hem
in een cel. Later stopten ze hem in een gesticht. Nog weer later sloten ze hem op
in een ziekenhuis. Daarna legden ze hem op een altaar. Ten slotte wilden ze hem
ophangen aan een galg. Uitgeput verklaarde de man dat hij niets wist. En pas toen
lieten ze hem met rust.’
Na deze woorden moest hij zo hard lachen dat hij bijna stikte. Toen hij zag dat ik
hem onbewogen bleef aankijken, werd hij weer serieus.
‘Je vond mijn verhaal maar niks,’ zei hij. ‘Ik zal je er nog een vertellen, dat veel
gemakkelijker is: er was eens een beroemde circusartiest die Max heette. Hij
verscheen in de piste met een paar nepvleugels en een kartonnen snavel en begon
fluitend rond te huppen. ‘Een struisvogel!’ riepen de mensen terwijl ze naar hem
wezen, en ze lachten zich rot. Zijn struisvogelimitatie maakte hem wereldberoemd.
Jarenlang bleef hij zijn nummer herhalen, tot groot vermaak van kinderen en
bejaarden. Maar naarmate de tijd verstreek, werd Max steeds ongelukkiger en toen
hij doodging riep hij zijn vrienden rond zijn bed bijeen en zei tegen hen: ‘Ik ga jullie
een geheim vertellen. Het is nooit mijn bedoeling geweest een struisvogel te imiteren,
ik heb eigenlijk altijd een kanarie willen nadoen.’
Deze keer lachte de man niet maar bleef hij me peinzend en onderzoekend
aankijken.
‘Wie ben jij?’ vroeg ik opnieuw. ‘Je neemt me toch niet in de maling, hè? Waarom
zit je hier de hele dag? Waarom heb je een baard? Hoef je niet te werken? Ben je
een zwerver?’
‘Je vraagt te veel!’ antwoordde hij, terwijl hij gebaarde dat ik weg moest gaan.
‘Dat vertel ik je wel een andere keer. Ga nu maar, ga alsjeblieft. Waarom kom je
morgen niet terug? Kijk dan, de zon, het is net een oog... zie je dat? Een boos oog.
Het oog van de hel.’
Ik keek omhoog en zag een laaiende schijf die me verblindde. Aarzelend liep ik
naar de omheining en toen ik eroverheen klom, zag ik dat de man voorover boog
en dat hij de strohoed over zijn voorhoofd trok.
De volgende dag ging ik terug.
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‘Ik zat al op je te wachten,’ zei de man tegen me. ‘Ik verveel me, ik heb al mijn
boeken uit en heb verder niets te doen.’
In plaats van zijn vriendelijk uitgestoken hand te grijpen, wierp ik een begerige
blik op een berg voorwerpen achter het glazen dakhuis. Ik zag een gedemonteerd
bed en een rij lege flessen.
‘Ach natuurlijk,’ zei de man. ‘Je komt alleen voor de spullen. Neem maar mee wat
je wilt. Op het dakterras vind je immers toch alleen maar oude rommel,’ voegde hij
er bitter aan toe.
‘Ik kom helemaal niet voor de spullen,’ antwoordde ik. ‘Ik heb zat spullen, meer
dan wie dan ook.’
‘Dan zal ik je wat vertellen, luister: de zomer is een god die niet van mij houdt.
Zelf hou ik van koele steden, steden die helemaal bovenin een sluisdeur hebben
waardoor water naar beneden stort. Maar in Lima regent het nooit of er valt hooguit
een miezerig rotbuitje dat amper het stof verdrijft. Waarom bedenken we niet iets
wat ons tegen de zon beschermt?’
‘Een parasol,’ zei ik tegen hem. ‘Een reusachtige parasol die de hele stad bedekt.’
‘Precies, een parasol met een grote mast, zo eentje als ze voor een circustent
gebruiken en die je vanaf de grond met een touw kunt uitvouwen, zoals je een vlag
hijst. Zo zouden we allemaal voor altijd schaduw hebben. En niet hoeven te lijden.’
Terwijl hij dit zei, viel me op dat hij doorweekt was, dat het zweet uit zijn baard
droop en dat zelfs zijn handen nat waren.
‘Weet je waarom de kantoorbedienden zo tevreden waren?’, vroeg hij plotseling.
‘Omdat ze een nieuw uniform hadden gekregen, met biezen. Zelf dachten ze dat
hun leven er nu heel anders uitzag, maar het enige wat er anders uitzag waren
zijzelf.’
‘Maken we hem van stof of van papier?’ vroeg ik hem.
De man keek me niet-begrijpend aan.
‘O, de parasol bedoel je!’ riep hij. ‘Die kunnen we beter van huid maken. Wat
dacht je daar van? Van mensenhuid. Iedereen moet ons een oor of een vinger
geven. En degene die weigert mee te werken, nemen we met een nijptang onder
handen.’
Ik begon te lachen. De man lachte ook. Ik moest lachen om zijn lach en niet zozeer
om wat ik had gefantaseerd - dat ik mijn lerares met een tang een oor afrukte -, net
zo lang tot de man ermee ophield.
‘Lachen is gezond,’ zei hij, ‘zolang je bepaalde dingen maar niet vergeet: dat het
zelfs in de kindermonden van nu, ooit zal krioelen van de maden, bijvoorbeeld, en
dat het huis van de meester zal verworden tot een nachtclub voor zijn discipelen.’
Vanaf toen zocht ik de man van de ligstoel iedere ochtend op. Ik liet mijn
terughoudendheid varen en begon hem te overstelpen met alle mogelijke leugens
en verzinsels. Hij luisterde aandachtig naar me, onderbrak me alleen om zijn
instemming
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te betuigen en moedigde al mijn fantasieën hartstochtelijk aan. We bekommerden
ons niet langer om de parasol, nu bedachten we schoenen om over de zee te lopen
en rolschaatsen om de vermoeidheid van schildpadden te verlichten.
Ondanks onze lange gesprekken wist ik weinig tot niets van hem. Elke keer als
ik iets over hemzelf vroeg, gaf hij een onzinnig of onduidelijk antwoord:
‘Ik zei het je toch: ik ben de kattenkoning. Ben je 's nachts nog nooit boven
geweest? Als je een keer komt zul je zien dat ik een staart krijg, dat mijn nagels
scherper worden, dat mijn ogen oplichten en dat alle katten uit de buurt in een lange
stoet voorbijtrekken om mij eer te bewijzen.’
Of hij zei:
‘Een vod, dat ben ik, meer niet, vergeet dat nooit.’
Weer een andere keer zei hij tegen me:
‘Ik ben zoals die man die tien jaar na zijn dood uit zijn graf opstond en gehuld in
zijn lijkkleed naar huis terugkeerde. Eerst schrokken zijn familieleden en vluchtten
ze van hem weg. Daarna deden ze of ze hem niet herkenden. Naderhand duldden
ze hem, maar maakten ze hem wel duidelijk dat zijn plek aan tafel vergeven was
en dat hij geen bed meer had om in te slapen. Vervolgens verjoegen ze hem naar
de tuin, later zetten ze hem op straat en nog later stuurden ze hem naar de andere
kant van de stad. Maar omdat de man steeds weer terugkwam, gooiden ze het met
zijn allen op een akkoordje en vermoordden ze hem.’
Halverwege de zomer werd de hitte ondraaglijk. De zon brandde op het smeltende
asfalt, waar de sprinkhanen aan vast bleven plakken. Alles ademde luiheid en
wreedheid uit. Ik nam iedere ochtend een bomvolle tram naar het strand, kwam
uitgehongerd en helemaal onder het zand thuis en ging na het middageten naar het
dakterras om de man van de ligstoel te bezoeken.
Die had een parasol naast zijn stoel gezet en wuifde zichzelf koelte toe met een
krant. Zijn wangen waren ingevallen en zijn vroegere spraakzaamheid was
verdwenen; hij was stil en nors en keek telkens woedend naar de lucht.
‘De zon, de zon,’ herhaalde hij. ‘Of hij weg, of ik weg! Konden we hem maar
neerschieten met een kurkgeweer!’
Op een van die middagen was hij erg onrustig toen ik kwam. Naast zijn stoel stond
een kartonnen doos. Hij had me nog niet gezien of hij haalde er een zak met fruit
en een fles limonade uit.
‘Vandaag is het mijn naamdag en dat gaan we vieren!’ zei hij. ‘Besef je hoe het
is om drieëndertig jaar te zijn? Om van elk ding de naam te weten, en van elk land
de hoofdstad en de rivieren? En dat alles vanwege iets oneindig kleins, zo klein dat
mijn pinknagel een planeet zou lijken als ik hem ernaast legde. Maar heeft niet een
beroemd schrijver ooit gezegd dat uitgerekend de kleinste dingen, zoals de knopen
van een overhemd, ons het meest kwellen?’
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Die dag praatte de man met me tot de ondergaande zon de ruitjes van het dakhuis
in lichterlaaie zette en er achter de ramen van de dakkapellen lange schaduwen
groeiden.
Toen ik wegging, zei de man:
‘De vakantie is bijna voorbij. Dan kun je me niet meer komen opzoeken. Maar dat
is niet zo erg, want tegen die tijd zullen de eerste regenbuitjes al gevallen zijn.’
Inderdaad, de vakantie was bijna voorbij. Wij jongens beleefden deze laatste
warme dagen intens omdat het in de verte al naar inkt, leraren en nieuwe schriften
rook. Bedrukt liep ik over de dakterrassen en inspecteerde mijn grondgebied, in de
wetenschap dat al mijn veroveringen voor niets waren geweest en dat mijn zomer,
mijn rijk beladen goudschip, naar de haaien ging.
De man van de ligstoel leek te verschrompelen. Ik zag hem koperkleurig en
sprakeloos onder zijn parasol zitten, terwijl hij bezorgd naar de laatste aanval van
de hitte keek die de dakbedekking deed gloeien.
‘Het houdt maar niet op,’ zei hij en hij wees naar de lucht. ‘Vind je het niet
misdadig? Ach, die koele steden, waar het altijd waait! Hondsdagen, bij het woord
alleen al lopen de rillingen me over de rug!’
De volgende dag overhandigde hij me een boek:
‘Lees het wanneer je beneden moet blijven. Zodat je aan je vriend denkt... en aan
deze lange zomer.’
Het was een boek met blauwe prenten, waarin iemand voorkwam die Rogelio
heette. Mijn moeder zag het op mijn nachtkastje liggen. Ik vertelde haar dat ik het
van ‘de man van de ligstoel’ had gekregen. Ze deed wat navraag, informeerde links
en rechts, pakte met een stuk papier het boek op en holde weg om het in de
vuilnisbak te gooien.
‘Waarom heb je me niet eerder verteld dat je met die man praat? Wacht maar tot
je vader vanavond thuiskomt! Jij gaat nooit meer het dakterras op!’
Die avond zei mijn vader tegen me:
‘Die man is gedoemd. Ik verbied je nog langer met hem om te gaan. Jij gaat nooit
meer het dakterras op!’
Mijn moeder begon de trap naar het dak te bewaken. Geschrokken zwierf ik door
de gangen en akelige zijkamers van ons huis, plofte neer in stoelen, bekeek tot
uitputtens toe het behang in de eetkamer - appel, banaan, en dat oneindig herhaald
- of bladerde door de fotoalbums met overleden familieleden. Maar mijn oren waren
alleen gespitst op de geluiden die van het dak kwamen, waar de laatste gouden
dagen op me wachtten. En met hen mijn vriend, eenzaam tussen de oude spullen.
Toen de klaslokalen opengingen, was het nog snikheet. De bezigheden op school
leidden me af. Ik bracht eindeloze ochtenden achter mijn lessenaar door, terwijl ik
de namen van de veertien Inca-koningen uit mijn hoofd leerde of met mijn
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kleurpotloden de kaart van Peru tekende. De vakantie leek ver weg en onwerkelijk,
alsof ik erover had gelezen in een oude almanak.
Op een middag werd het donker op de speelplaats, er stak een koele bries op
die de warme lucht verdreef en niet veel later begon de regen tegen de palmbladeren
te tikken. Het was de eerste herfstbui. Ik dacht onmiddellijk aan mijn vriend en zag
voor me hoe hij juichend zijn handen uitstrekte naar het hemelwater dat zijn huid
en hart zou verkwikken.
Toen ik thuiskwam, was ik vastbesloten hem op te zoeken. Ik ontsnapte aan de
waakzaamheid van mijn moeder en ging het dak op. In deze tijd van het jaar, met
dit grijze weer, zag alles er anders uit. Aan de lijnen hing vergeten wasgoed
bungelend te luchten in de schemering en de paspoppen tegen de koepels leken
op verminkte lichamen. Angstig doorkruiste ik mijn domeinen en via balustrades en
dakramen bereikte ik de omheining. Ik klom langs de kapstok omhoog en keek over
de rand.
Het enige wat ik zag was een vierkant met vochtige aarde. De ligstoel, die uit
elkaar was gehaald, rustte tegen de roestige spiraal van een stretcher. Ik liep wat
rond in deze kille burcht en probeerde een echo, een flard van zijn vroegere hartslag
op te vangen. Vlak bij de stoel stond een aardewerken spuugbak. Alleen vanuit het
dakhuis steeg licht op, geroezemoes van leven. Toen ik door het raam keek, zag
ik binnen in het huis van mijn vriend een betegelde gang, waarin mannen in
rouwkleding peinzend heen en weer liepen.
Op dat moment begreep ik dat de regen te laat was gekomen.
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Mischa Andriessen
Of ik Charlie Ben?
Ik duik meteen weer op
vanonder de lange tafel.
Er is niemand meer, geen
man met masker buiten mij
is er geen mens in de kamer.
Ik pak een leeg blad papier,
een pen en begin te denken:
dat beeld, die film, de vader
die de kamer binnenkomt en zegt:
we zijn verstandige mensen,
er moet een oplossing te vinden zijn.
Het lijk, de man die zich niet heeft
bedacht, handelde in een reflex
van achterdocht, verongelijktheid.
Hij is jong gebleven, heeft de vrijheid
zich toegeëigend alles te verlangen
en te nemen wat hij verlangt net als ik
komt hij onder de tafel vandaan
staart door zijn uitgestanste ogen
naar de ravage die is aangericht.
Weet je wie dit begonnen is? vraagt hij
Ik kijk hem niet begrijpend aan.
Charlie, zegt hij, je weet toch.
Ik wil opstaan, zeggen: Charlie dat ben ik.
Je bent bang, zegt hij, ik zie het,
wat een geluk dat je verstandig bent.
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Bernke Klein Zandvoort
That person
Ik las een boek en at een salade op een terras aan een druk kruispunt in Parijs toen
een man tussen de twee etappes van z'n oversteek op de vluchtheuvel bleef staan.
Traag begon hij een dans uit te voeren tussen het doorgaande verkeer. Af en toe
keek hij om zich heen, alsof hij inspecteren wilde of iemand hem bekeek. Niemand.
Passanten hielden hun blik strak naar beneden of op de overkant gericht. Een kind
probeerde stil te staan, maar z'n moeders sjorrende arm trok het haastig verder.
De man was geen clochard, daarvoor zag hij er te verzorgd uit, had ik in een paar
vlugge blikken vastgesteld. Vlug vanwege mijn ongemakkelijkheid. Als hij wist dat
ik hem bekeek, leek ik de grens te bepalen, dat hij midden op straat ongewoon
stond te doen en ik, ik was normaal. Was het kruispunt leeg geweest, dan kon
niemand deze grens trekken. Dus wie anders dan ikzelf bepaalde dit onderscheid?
‘En wat is een echte krankzinnige? Dat is iemand die liever gek is geworden, in
de maatschappelijke betekenis van het woord, dan verraad te plegen aan een
verheven opvatting van menselijk eergevoel’ lees ik in Antonin Artaud's essay Van
Gogh, de zelfmoordenaar door de maatschappij. Het essay is een tirade over gekte
en hoe die gekte door de samenleving tegelijk gemaakt en veroordeeld wordt. Artaud
schreef de tekst in 1947 als reactie op het boek van een psychiater waarin Vincent
van Gogh tot ‘ontaarde gek’ wordt verklaard. Fragmenten eruit werden in een
kunsttijdschrift gepubliceerd precies op het moment dat er een grote
overzichtstentoonstelling van de schilder in Parijs plaatsvond. Artauds weerwoord
werd bekroond, in boekvorm uitgebracht en diende van maart tot juli 2014 als
raamwerk voor de gelijknamige tentoonstelling in Musée d'Orsay.
Met tegenzin had ik in de lange rij gestaan. Een medewerker schoof een bordje op
een metalen voet langs ons waarop de resterende wachttijd aangegeven stond. Dat
was een uur en bleef een uur: steeds als ik dacht het bordje voorbij te zijn, gebeurde
er vooraan in de rij iets wat de medewerker ertoe noopte het uur weer voor me te
plaatsen. Ik had veel tijd om me aan de bombastische titel van de tentoonstelling
te ergeren, zó veel dat ik me moest inhouden niet onder het koord door te stappen,
terug de stad in. Ik had helemaal geen zin om ergens naar binnen te gaan waar de
grote woorden Zelfmoord en Maatschappij zo stellig tot elkaar veroordeeld waren.
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Op de reusachtige poster liepen ze in elkaar over, de portretten van Artaud en Van
Gogh. Het is geen vergezochte combinatie. Artauds leven bestond voor een groot
deel uit ziekte. Hij raakte jong verslaafd aan opium, een gevolg van de opiumtinctuur
die hem als geneesmiddel werd toegediend tegen zenuwpijnen. Depressies, manieën
en psychosen zorgden ervoor dat hij negen jaar in psychiatrische inrichtingen
doorbracht. Toen hij in 1946 door vrienden werd overgehaald weer in Parijs te komen
wonen, was Artaud vijftig, maar zag eruit als een bejaarde man. Elektroshocks
hadden zijn gezicht verwrongen. In de stad kampte hij de laatste twee jaren van zijn
leven elke dag afwisselend met de rol van ‘excentriekeling’ en ‘onaangepaste gek’.
Hij was waanzinnig productief, schreef dag en nacht; zijn explosieve manifesten
over het lichaam, het theater en de kunst kwamen op zijn kamer, bij vrienden, in
het café en in de metro tot stand.
Ook Van Gogh maakte het grootste deel van zijn schilderijen in zijn laatste jaren.
Dit jaar is zijn zelfmoord 125 jaar geleden, maar de speculaties over zijn geestelijke
gezondheid en het effect ervan op zijn werk hebben al die tijd onverzwakt
aangehouden. De verschillende versies behelzen schizofrenie, psychosen en
manische depressie, maar ook de ongezonde invloed van terpentijnolie in de zon
wordt in overweging genomen. In sommige versies wordt de gekte afgezwakt tot
koppigheid, een grimmige liefde voor de nacht of ‘terugkerende schemertoestanden’.
Zelf schrijft Van Gogh in een van zijn brieven aan zijn zus Wil: ‘Het zijn soms
verschrikkelijke angsten zonder duidelijke oorzaak, het is een gevoel van leegte en
vermoeidheid in het hoofd. Ik beschouw het geheel meer als een ongeval (...)’.
In d'Orsay waren vijftig schilderijen samen met brieven, radio- en filmfragmenten
van Artaud en delen uit het essay bijeengebracht. De hele tentoonstelling leek vooral
te gaan over de persoon Van Gogh gefilterd door Artaud, en over Artaud zelf. Die
man had ik niet nodig voor het bekijken van schilderijen. Toch brachten z'n teksten
gaandeweg een gevoel van ongemak in me teweeg. Iets onbehagelijks dat ik moeilijk
van me af kon schudden. Het ging mij aan, en al mijn ontmoetingen met dansende
mannen op kruispunten, tierende zwervers en dorpsgekken, inclusief de
plaatsvervangende schaamte die met dat soort situaties gepaard gaat. Het ging mij
aan en mijn week met Frans, toen ik zestien was en op vakantie ging naar Limburg
met een groepje geestelijk gehandicapte mensen. Frans lachte nooit, vloekte continu
binnensmonds, maar had allerlei tics die zijn dagelijkse leven er in ieder geval aan
de buitenkant heel vermakelijk uit deden zien. Zo smeerde hij voordat hij aan z'n
vlaai begon eerst routineus een klodder slagroom op z'n veter, om die als z'n
schoteltje leeg was, razendsnel als laatste hap op te halen. ‘Besteed er maar geen
aandacht aan,’ had de andere begeleider, Joop, me gezegd. Samen met deze zojuist
gepensioneerde zakenman, had
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ik een groep van zes mensen ‘gekregen’. We aten veel vlaai. Behalve Frans was
er Astrid, een forse hoekige vrouw, die alles in het werk stelde om de aandacht van
Joop te krijgen, staarden twee mensen onafgebroken glazig in de verte tot de taart
een prikkel tot actie gaf, was er een man die geen zin voorbij liet gaan zonder
Feyenoord te zeggen en een vrouw die toen ze me voor het eerst zag, haar vinger
in mijn borst drukte en mij toefluisterde dat ik het op mijn geweten had, ik kon stoppen
met ontkennen, ik was erbij, met al dat bloed, ik had het allemaal gezien. Soms liet
Astrid plotseling haar poeslieve manoeuvres richting Joop varen, om HONGER
GODVERDOMME te roepen, als de vlaai niet snel genoeg haar kant op kwam. Ik
kende de verhalen van deze mensen niet. Ik wist alleen dat ze niet zo ‘waren
geboren’. Het leven had hen dit aangedaan, had het reisbureau erover gezegd. Te
veel ongeluk, te veel verdriet. Een cocktail van trauma's, psychosen, medicijngebruik
en van jongs af aan instelling in, instelling uit. Er was iets losgeschoten in hun hoofd,
een elastiekje waar de spanning af was geraakt.
In Artauds versie van Van Gogh is de man niet gek, het is de maatschappij die hem
dat maakte, hem geen andere keuze liet dan zelfdoding. ‘...er is een heel legertje
boze geesten nodig,’ schrijft hij, ‘dat het lichaam dwingt tot de tegennatuurlijke daad
die erin bestaat dat je je van je eigen leven berooft’. Nooit kwam iemand alleen ter
wereld, en niemand ging ooit alleen dood, dus ook zelfmoord vindt altijd plaats te
midden van en in relatie tot anderen.
Boze geesten zijn voor Artaud heel duidelijk Van Gogh's psychiater en zijn familie,
maar ook alle mensen die niet voor zichzelf willen denken, en dat is bijna iedereen.
Een grijze massa, omdat we allemaal gewillig de waarheden volgen van een
maatschappij die hoewel ze zelf bol staat van hypocrisie, regels formuleert over hoe
te leven en hoe te gedragen. Artaud verwijt de menigte dat ze zich liever in het
comfort van voorgesmede gedachten en patronen nestelt, dan dat ze zelf op zoek
gaat naar wat voor haar waarachtig is. Naar een eigen interpretatie van zingeving,
maar vooral ook: de zinloosheid van het bestaan. ‘Ze bestaat omdat de mens/ op
een goede dag/ zijn denken over de wereld/ heeft stilgezet. Twee wegen lagen er
voor hem open:/ die van de oneindigheid buiten/ die van de beperktheid binnen. En
hij heeft gekozen voor de beperktheid binnen’.
En het lijkt waar, op die weg zijn er weinig geaccepteerde zijpaden voor de
verkenning en doorleving van bijvoorbeeld angsten en somberte, zonder dat die
meteen op de stoel bij de huisarts eindigen. We leven er liever omheen. Vragen als
‘alles goed?’ omzeilen behendig de mogelijkheid van afwijkende gemoedstoestanden,
en op straat ontwijken we automatisch onregelmatigheden, bang dat het te dichtbij
komt, bang dat het bij ons naar binnen kijkt. Ook ik ben eraan gewend geraakt mijn
gezicht in de plooi te houden als ik naar buiten ga, of een opwelling tot schreeuwen
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te onderdrukken in de rij van de supermarkt. Op mindere dagen draag ik een grote
capuchon, om hoewel mank van binnen toch gewoon mee te draaien. Het is de
keuze voor de beperktheid die ons aanmoedigt al het onaangepaste, onredelijke,
duistere en pijnlijke in onszelf - kortom: al het andere - te onderdrukken. Wanneer
het iemand niet lukt, schrijft Artaud, om het ‘andere’ aan banden te leggen en zich
dus openlijk onaangepast gedraagt, is daar het woord ‘ziek’ voor ontwikkeld en de
psychiatrie om de orde te beschermen tegen mensen die zich erbuiten begeven.
Deze overdrachtelijke betekenis ligt op een bepaalde manier ook in het woord
clochard besloten: clocher, mank lopen, hoeft niet alleen op de lichamelijke
aandoening te slaan, maar ook op het figuurlijke, niet juist gaan.
Door ons te gedragen zoals het hoort, - nauwkeurig een bepaald evenwicht
bewakend - trekken we volgens Artaud als schimmen van onszelf door het leven,
vervreemd van ons eigen lichaam. Dit terwijl juist ons lichaam op elk moment bij
uitstek ons innerlijk kan weerspiegelen, waarin heel veel ongehoords, heel veel
‘anders’, kan worden toegelaten. Dat zou meer recht doen aan het menselijk bestaan
dan schaduwkanten alleen in de beslotenheid van een huis, of met een fles wijn toe
te laten. Daarom beziet Artaud het maken van kunst en theater, of het schrijven van
een tekst, niet alleen inhoudelijk als zoektochten naar waarachtigheid, maar ook
als de ultieme handelingen van het lichaam waarin alles, dus ook dat ‘andere’ mag
worden toegelaten. Artaud zag in Van Goghs schilderijen geen verstoorde geest,
niet de uitkomst van hallucinaties of visioenen maar ‘de verzengende waarheid van
de zon om twee uur 's middags’.
In Limburg bleef de groep het liefst binnen. Een activiteitenprogramma moest ervoor
zorgen dat we veel in de buitenlucht zouden komen. Buiten en lucht als variatie op
de onveranderlijke muren, maar zelfs op vakantie bleken die muren moeilijk te
verlaten. Het succesnummer, dat we op een gegeven moment twee keer per dag
uitvoerden, werd daarom de koffie met vlaai.
Astrid ontkende van meet af aan mijn bestaan. Dat had ik in de bus op weg naar
de groepsaccommodatie al begrepen, ze ssssjttte me weg toen ik vroeg of haar
stilte misschien met heimwee te maken had. Veel mensen hadden namelijk bij de
bushalte al aangegeven verschrikkelijk naar huis te verlangen. Maar Astrid wilde
alleen met Joop praten, wat onmogelijk zou blijken. Hoewel ik nog nergens stevig
in stond, kwam ik in deze situatie toch het dichtst in de buurt bij het concept van de
‘vrouwelijke begeleider’.
Ik vond het lastig mijn houding te bepalen. Tegenover Astrid, die ik geen ongelijk
kon geven als ik 's avonds op haar kamer kwam om haar in bed te helpen en ze me
tussen onbedaarlijk snikken de gruwelijkste verwensingen toesmeet. Zij was
vierenvijftig en ik zestien, zag ik dat dan niet, waarom zou ze überhaupt een woord
van een kind aanhoren, laat staan dat kind iets uitleggen, het was ronduit belachelijk.
Ik liet haar
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dagen ongewassen naar bed gaan. Maar behalve de verantwoordelijkheid, vond ik
het vooral gênant mezelf steeds te midden van het groepje te zien. Op straat kon
ik na de vlugge blikken van voorbijgangers het plaatje in hun hoofden tot stand zien
komen. Ik zag mezelf mijn groepje over het zebrapad loodsen, een hele
geconcentreerde operatie, een konvooi tussen twee stoepranden. Op een bomvol
terras werd ik me bewust op hoeveel punten het fout kan gaan met het drinken van
een glas water, en ook hoe hoe onze stille tafel een gat sloeg in de uitgelaten
zomerdag. Fel afstekend tegen de grijze massa maakten we haarscherp zichtbaar
hoe iedereen om ons heen georganiseerd voor de dag kwam. Er waren vloeiende
gesprekken, te bereiken bestemmingen, en vooral: bewegingen die geen aandacht
trokken. Mondenafvegend, kruispuntenhoedend, boerenafwijzend en
gesprekkenoppokend begreep ik heel goed dat voorbijgangers hun gezichten van
ons afwendden. Ik zag de stellige verdeling tussen mijn groepje, de menigte en
mijzelf ergens in het midden. Lijnen die scherp waren getrokken. Gedurende de
week groeide steeds hardnekkiger de vraag hoe hard die grenzen eigenlijk waren,
en hoe verwisselbaar onze posities misschien.
Artauds essay siste na de tentoonstelling een poosje in mijn achterhoofd na en
zakte uiteindelijk weg, tot ik een videoregistratie zag waarin de kunstenaar Matt
Mullican onder hypnose een performance uitvoert. Hij doet dat al sinds de jaren '70
en elke performance weer komen dezelfde handelingen bovendrijven. In een met
tape gemarkeerd gebied staat hij voor zijn toeschouwers te vloeken, te tellen en te
huilen, trekt hij zijn broekspijpen op om manisch z'n benen te krabben, zingt, tekent
en schreeuwt zichzelf toe: YOU FUCKING SHIT YOU DON'T KNOW WHAT YOU
ARE DOING YOU FUCKING PIECE OF SHIT als een afgaand alarm, of jammert
met z'n hele lichaam schurkend over de vloer: MULTIPLY MULTIPLY MULTIPLY.
Soms lijkt hij even bij zinnen, toerekeningsvatbaar, maar raakt dan de weg weer
kwijt. Als kijker van de documentatie kan ik niet anders dan me afvragen waar ik
naar kijk. Onvermijdelijk dringt het wantrouwen zich op: is dit echt? Is het
geënsceneerd? Het is zo privé, mag ik dit wel zien? Ben ik getuige van Mullicans
onderbewuste, een gespleten persoonlijkheid, een idioot, een oeuvre?
Mullican zelf praat over die zijnstoestand in de derde persoon, noemt het that
person. That person is steeds de weg kwijt, om zichzelf in een handeling weer terug
te vinden. Mullican is op zoek naar ‘the world unframed’, waar het gaat over pure
ervaring, zonder schaamte en zelfcensuur, zonder tussenkomst van door de mens
gemaakte regels en wetten. Zonder de mentale kaarten, die ons allemaal op het
rechte pad houden.
Kaarten die routes aangeven, die je niet met doorgelopen mascara in pyjama hoort
te lopen en die geen vertakkingen bieden voor diepgevoelde paniek of voor op de
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grond gaan liggen in de rij voor de kassa in de supermarkt. Gesprekken verlopen
via de legenda, die vriendelijk doch dwingend verzoekt tot het produceren van
rechtlijnige, verstaanbare zinnen. Kaarten die zeggen dat ik de meeste dingen toch
echt voor mezelf moet houden, in moet slikken. Kaarten met afgronden als somberte
over een mogelijk zinloos bestaan, voorzien van allerlei vluchtwegen zoals het
onderdompelen in tv-series, games, drugs en alcohol. Kaarten vol geaccepteerde
vormen van omgaan met leegte. Kaarten die we heel dicht voor ons gezicht houden
om ons van een tierende zwerver af te schermen, de dansende man op straat te
ontkennen of een hobbelend groepje dat maar niet het einde van het zebrapad
bereikt.
Het is volgens mij precies dat krampachtige wegkijken dat onze angstige houding
verraadt. In dat wegkijken ervaar ik voor een seconde de angst ‘dat het hopelijk met
mij nooit zo ver hoeft te komen’, waarna de geruststelling volgt dat ik er zelf zoveel
beter voor sta. Maar die seconde is er een van grote angst, omdat ik het - hoe kort
dan ook - als een realistisch scenario kan bevatten. Ergens leeft het bewustzijn dat
ook ík dat punt kan bereiken, dat er misschien niet zoveel voor nodig is als het lijkt.
Misschien ligt het om de hoek van dit evenwichtige leven. We willen gekte en
onaangepast gedrag op een afstand houden, omdat we misschien wel weten dat
het geen scherpe, maar een uitgegumde lijn is. Dat bewustzijn mag vooral niet aan
de oppervlakte komen, dus kijk ik weg en ervaar de opluchting die je over je eigen
leven kunt voelen als er bij een ander iets schokkends gebeurt. Een gevoel van
veiligheid dat in het verhaal ‘City Employment’ van Lydia Davis zo mooi wordt
omschreven: ‘People of all ages are hired by the city to act as lunatics so that the
rest of us will feel sane. Some of the lunatics are beggars too, so that we can feel
sane and rich at the same time. There are only a limited number of jobs available
as lunatics. These jobs have all been filled’.
Het kwartier dat de man dansend op het kruispunt doorbracht, kon ik me moeilijk
op mijn boek concentreren. Ik harkte wat om in mijn eten, bekeek met
buitenproportionele aandacht hoe de verschillende stukken grof gehakte sla andere
volgordes maakten. Bracht de ui, tonijn en sperziebonen elk naar een andere hoek
van mijn bord. Dit om elke mogelijkheid van oogcontact te vermijden, omdat als de
blik van de man de mijne zou kruisen, de uitgegumde lijn zichtbaar zou worden
gemaakt. Precies voor dat moment koopt Mullicans publiek een kaartje. Want
interessanter aan de performance dan de kunstenaar vind ik eigenlijk de mensen
die ernaar kijken. Binnen de veilige muren van een museum gaan ze het ongemak
aan. Hoofden hoeven niet te worden weggedraaid, schaamteloos mag er worden
gestaard, de confrontatie wordt vrijwillig aangegaan. Hoewel de grenzen veel
duidelijker dan in de openbare ruimte aangegeven zijn met een tribune en tape op
de vloer, zijn ze tegelijkertijd veel zachter, niet zo strikt, niet zo hard. Aan de ene
kant omdat ze voor Mullican zelf na
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decennia ook niet meer zo duidelijk zijn: in ‘gewone’ lezingen en door zijn kinderen
wordt hij af en toe op that person's gedrag betrapt. Aan de andere kant omdat het
publiek hun stelligheid ontkracht. Onder het mom van Kunst Die Vragen Stelt, laat
ze de mogelijkheid toe van het andere, het grillige, het onaangepaste, de mogelijkheid
van that person in zichzelf.
Uiteindelijk vonden ook Astrid en ik een manier om te communiceren. Een raakvlak.
Behalve vlaai vond ze namelijk het invlechten van mijn haar heerlijk.
Alle citaten zijn, tenzij anders vermeld, afkomstig uit: Van Gogh, de zelfmoordenaar
door de maatschappij - vertaald uit het Frans door Jules Dister, uitg. Plantage-Gerard
& Scheurs, 1987 en Dans om de anatomie, vertaling en nawoord Minne Buwalda,
uitgeverij Perdu 1989.
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Anne Lopes Michielsen
Over José Eduardo Agualusa
José Eduardo Agualusa (1960, Huambo, Angola) is niet gebonden aan een plaats
en pendelt tussen Portugal, Angola en Brazilië. Hij studeerde
landbouwwetenschappen aan de universiteit in Lissabon, maar werkt als journalist
en schrijver. Zijn eerste roman A Conjura (‘De Samenzwering’) verscheen in 1989
(Lisboa: Publicações Dom Quixote). Agualusa schrijft zowel proza als poëzie, naast
enkele theaterstukken, kinderboeken en korte verhalen. Zijn werk is bekroond met
verschillende prijzen, waaronder de Portugese prijzen Grande Prémio de Conto
Camilo Castelo Branco (1999) en de Prémio Fernando Namora (2013). Ook buiten
het Portugeestalige veld valt zijn werk in de prijzen. Zo werd zijn roman O Vendedor
de Passados (‘De Handelaar in Verledens’) in 2007 met de Independent Foreign
Fiction Prize bekroond.
Tot op heden heeft hij ruim vierendertig titels op zijn naam staan en is zijn werk
in vijfentwintig talen vertaald, onder andere in het Engels, Duits, Frans en Spaans.
De eerste Nederlandse vertaling (Een steen onder water) verscheen in 2003 en
werd gemaakt door Harrie Lemmens (Amsterdam: Meulenhoff) die vervolgens nog
drie andere titels van de auteur in Nederland introduceerde.
De verhalenbundel Fronteiras Perdidas - contos para viajar (‘Verloren Grenzen
- verhalen voor op reis’), waaruit de hier gepubliceerde vertalingen afkomstig zijn,
werd in 1999 uitgegeven in het Portugees (Lisboa: Publicações Dom Quixote) en
is tot dusver vertaald in het Italiaans (Frontiera Perdute - racconti per viaggiare,
2008), Zweeds (Dansa Igen - Berättelser och Krönikor frän den portugisisktalande
Världen, 2001) en Deens (Slørede graenser: historier til at reise, 2001).
In zijn werk is, behalve een vleugje journalistiek, vrijwel altijd het magisch realisme
te herkennen, dat vaak naar het absurde neigt. Hoewel zijn werken zich zeker niet
altijd in Afrika afspelen, liggen de wortels van Agualusa's magische werkelijkheid
daar wel. Ook in deze bundel vloeien de grenzen tussen dromen en waanzin,
verlangen en wanhoop, werkelijkheid en herinneringen in elkaar over.
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José Eduardo Agualusa
Twee verhalen uit verloren grenzen
Vertaling: Anne Lopes Michielsen
Herkomst doet er niet meer toe
(Frankfurt, Duitsland)
Het bed was een onzinnig meubel op enorm hoge poten waardoor het matras op
zo'n twee meter hoogte in de lucht hing. Ik ging er languit in liggen en wachtte tot
de slaap me van daar zou wegvoeren. In de kamer ernaast hoorde ik Raquel iets
in het Engels roepen en vervolgens in het Duits. Ze had me gewaarschuwd: ‘Ik
slaapwandel. Ik praat hardop in mijn slaap, ik schreeuw zelfs af en toe, en soms
huil ik.’
Wat later hoorde ik haar ademen alsof ze vlak bij me was, alsof ze zich in mijn
kamer bevond en stiekem rondrommelde onder het bed. Dat kon niet. Ze had de
deur naar de kamer open laten staan en ik zag haar liggen op de bank, haar prachtige
lange haar met dunne rode vlechtjes schitterde in het halfduister. Rosanna en Zélia,
een Braziliaans duo uit Frankfurt, zongen zachtjes: ‘Herkomst doet er niet meer toe
/ geboren worden is bestaan / zeg me niet waar ik vandaan kom / ik besta, ik zit niet
vast, ik ben nu hier’. Het is een goede plaat, maar in Brazilië kent niemand de twee
zangeressen.
Zonder duidelijke reden moest ik aan een andere avond denken, in Kuala Lumpur,
in een hotel waar ik alleen binnen was gestapt omdat het Terminus heette, een
naam die herinneringen opriep aan mijn kindertijd. Het was al erg laat, ik had de
kamer al betaald toen ik de meisjes in de gang zag zitten zwijgen in het schemerlicht
van kleine geurkaarsjes.
‘Het zijn danseressen,’ fluisterde de receptionist. Ik zal wel enigszins sceptisch
hebben gekeken, want hij benadrukte: ‘Het zijn echt danseressen, meneer.’
Misschien was dat ook zo, maar ze zaten daar niet om te dansen. De hele nacht
hoorde ik hen zuchten, kreunen, gillen, in de ene kamer naast me, in de andere,
een verdieping hoger, terwijl de ventilator met zijn kromme armen de lucht
rondveegde, hij veegde de warmte rond, de vochtigheid, de verwarde dromen van
reizigers die in de val waren gelopen.
De haren van Raquel leken licht te geven. Ik kon haar zien, stelde me haar slanke
lichaam voor, slechts door een donzen deken bedekt, maar ik hoorde haar nog altijd
ademen, heel dichtbij, haast bij mijn oor, in de pure stilte van twee uur 's ochtends.
Ik viel in slaap en droomde dat ik in een trein richting Berlijn zat. We doorkruisten
een
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uitgestrekt landschap van vochtig geboomte. Naast mij veranderde een man als
een kameleon van ras naargelang er in de wagon voornamelijk blanken, kleurlingen,
Chinezen of Indiërs zaten. De trein stopte bij een halteplaats en iedereen stapte uit.
Vervolgens reed hij over een lange vlakte gevuld met donkere cipressen en ging
hij een tunnel in. Er verstreken minuten, uren, maar hij kwam nooit meer boven.
Bezorgd ging ik op zoek naar medereizigers en ik ontdekte dat ik alleen was. Dagen
gingen voorbij. De trein reed nog altijd door de tunnel. Ik besloot maar op de stoelen
te urineren, hopelijk zou er dan iemand komen. Omdat ik in Duitsland was, was ik
ervan overtuigd dat er iemand zou verschijnen als ik op de stoelen plaste. De man
die van ras veranderde verscheen. Net als ik was hij donker (in die droom was ik
een kleurling), maar hij leek veel op Fernando Pessoa.
‘Dat zullen de blanken niet leuk vinden,’ zei hij me. Hij knoopte zijn broek open
en urineerde ook.
Toen ik wakker werd was de nacht buiten nog dichter. In het huis leek alles
aangeraakt door eenzaamheid. Raquel had me wat lp's met Angolese muziek laten
zien, oude vinylplaten van begin jaren zeventig. ‘Soms zet ik een van die platen op
en dans ik een merengue.’
Ik zei niets. Al twintig jaar danst niemand in Angola meer een merengue. Ik zag
haar voor me, op zondagochtenden, huilend aan de keukentafel.
‘Toen ik klein was,’ vertelde ze, ‘noemden de kinderen op school me Verloren
Grenzen omdat ik soms een mulattin leek en op andere dagen ontwaakte met het
gezicht van een blanke. Ik denk dat die bijnaam mijn lot heeft bepaald.’
Ik vertelde haar dat bepaalde volken in Afrika geloven dat een naam de essentie
van een individu bevat, zijn toekomst en zijn verleden. Daarom hebben ze een
publieke naam en een geheime, de echte, alleen gebruikt bij besloten ceremonies.
Ik verzon het verhaal naarmate ik verder ging. Ik vertelde dat het ergste wat iemand
kon overkomen voor die Afrikaanse volken was dat zijn echte naam algemeen
bekend werd. Dat was erger dan sterven. Misschien heette ze echt Verloren Grenzen,
en niet Raquel (want wat betekent Raquel?), maar was het beter dat geheim te
houden. Raquel lachte en zette me een rozenblaadjessorbet voor. Het had een
donkere smaak, van vochtige aarde, die doordrong tot in de ziel.
Nu sliep ze. Haar vlechtjes verlichtten het huis.
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Rond de wereld in een lift
(Recife, Brazilië)
Het jongetje drukte een pistool tegen het achterhoofd van de liftbediende en met
een dun stemmetje (hij was in paniek) beval hij hem de machine naar Havana,
Cuba, te sturen. Door een van die ongelofelijke spelingen van het lot was de liftboy
een oude Cubaanse balling. Hij had aan de zijde Camilo Cienfuegos gevochten in
de Sierra Maestra, was schouder aan schouder met Fidel Castro Havana
binnengemarcheerd en had samen met Ernesto Che Guevara suikerriet gesneden
op de velden van de revolutie. Hij kreeg echter al snel genoeg van het nieuwe regime
en op een donkere middag koos hij zee in een klein bootje, op weg naar de Vrijheid
en de eeuwige eenzaamheid van de ballingen.
Dit verklaart wat er vervolgens gebeurde: tegen de instructies van de terrorist in
drukte de oude man op een rode knop en de lift trilde krachtig, slaakte een wanhopige
klacht en bleef voor dood tussen twee verdiepingen hangen.
‘Cuba?’ grauwde hij. ‘Over mijn lijk!’
De terrorist had met verschillende scenario's rekening gehouden, maar niet
hiermee. Het was een magere jongen, scheel, de angst gegrift op zijn gezicht. Zijn
kameleonogen rolden rond in hun kassen, ieder een andere kant op, en dit vreemde
wonder verontrustte de passagiers nog meer.
‘Alstublieft,’ drong hij aan, ‘ik moet naar Cuba.’
De passagiers, twee mannen en drie vrouwen, begrepen niet wat er aan de hand
was. Een Duitse toerist die net die dag in Recife was aangekomen, dacht dat het
om een overval ging, trok zijn portemonnee en gaf die aan de jongen. Hij pakte hem
geschrokken aan met zijn linkerhand en gooide hem daarna op de grond. Op dat
moment stond de liftbediende op van zijn stoeltje. De jongen deinsde schichtig terug,
richtte het wapen op het hoofd van de man en vuurde. De knal schokte de lift. Toen
de passagiers hun ogen openden zagen ze dat de liftbediende nog in leven was.
Een streepje bloed droop van zijn rechteroor.
‘Jezus!’ zuchtte de jongen. ‘Ik wilde niet schieten!’
En daarna, bijna in tranen, vertelde hij zijn trieste verhaal. Hij was naar Recife
gekomen tijdens een protest van de Landlozenbeweging. Twee jaar had hij door
het binnenland gezworven, van hot naar her, hij zette tenten op en brak ze weer af,
en hoorde verhalen van de leiders van de beweging. Die hadden het altijd over
Cuba. Ze vertelden hem dat op het eiland van Fidel Castro het land aan het volk
behoorde en legden uit dat er in het vrolijke vaderland van de rumba geen
analfabeten, werklozen, zwervers, hangjongeren, hoeren of homoseksuelen
bestonden. Op Cuba, lichtten ze toe, had je ook geen luchtvervuiling omdat iedereen
fietste en evenmin mensen met overgewicht (omdat iedereen dus fietste en ze
bovendien geen zoetigheden aten).
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Severino, de jonge terrorist, vertelde dat hij ergens in Piauí was geboren, in een
dorpje genaamd Piuíxe (eigenlijk heet het Pio IX, ik ben er ooit geweest), en dat het
de eerste keer was dat hij een grote stad bezocht. Eerst had hij erover gedacht een
bus te kapen, maar hij vond ze te groot, te lawaaierig, te druk. Een lift leek hem
beter op maat voor zijn doeleinden. Hij dacht dat die kleine kamertjes naar waar
dan ook in de stad konden reizen, net als de wagons van de metro. Hij geloofde dat
liften de metro van de rijken waren, een soort taxi's die heen en weer konden rijden
tussen de verschillende hotels, residenties en paleizen.
De liftbediende schudde medelijdend zijn hoofd: ‘Luister, jongen, deze machine
gaat naar boven en naar beneden en we kunnen inderdaad stellen dat het een
vervoermiddel is. Maar ik kan er dit gebouw niet mee uit. Zelfs al zou ik willen, ik
kan je niet naar Havana brengen.’ Zijn laatste woorden klonken verdrietig. Hij miste
Havana.
De onderhandelingen om de passagiers vrij te krijgen namen de hele middag in
beslag. De Cubaanse vertegenwoordiger installeerde zich op de derde verdieping,
de Duitse op de tweede en de Portugese op de eerste (in de lift zat ook een
zakenman uit Porto). De politie bleef op de begane grond. De Cubaanse diplomaat,
die speciaal uit Brasilia was gekomen, sloot vriendschap met de liftbediende. Beiden
kwamen uit Santa Clara en hadden pianoles gehad van Rubén González. Toen de
politie Severino eindelijk huilend als een kind uit de lift had gehaald, voelden beiden
zich verslagen. ‘Je had hem mee moeten nemen naar Havana,’ zei de liftbediende,
‘het fietsen zou hem goed hebben gedaan.’
De diplomaat lachte: ‘En jij, gusano, wanneer ga jij terug?’
De ander negeerde de provocatie. ‘Als je meneer González ziet,’ zei hij, ‘doe hem
dan de groeten van me.’
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K. Michel
Maanloos
als er geritsel klinkt
dan moet je gaan kijken
ook als er niemand is
wordt er geklopt
dan moet je opendoen
vooral als er niemand is
***
buiten maanloos
binnen roerloos
***
wat het ook zijn
het zijn geen vogels
hoe ze ook rondspoken
verdwijnen doen ze niet
wat ze ook roepen
het klinkt naar nergens
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Anniek Kool
Over het hier en nu van Stephen Marche
Stephen Marche is een Canadese schrijver. Dit essay schreef hij naar aanleiding
van zijn lezing aan de Universiteit van Toronto bij het vak ‘Literature of our time’ van
Nick Mount. Die lezing had ik graag bijgewoond, want wat zal Marche heftig hebben
gereageerd op het ‘of our time’ in de titel van de lezingenreeks. Zo ook in dit essay.
Marche pleit hierin voor ‘wringende’ literatuur. Literatuur hoeft niet binnen een kader
te passen en al helemaal niet up-to-date te zijn. Liever niet zelfs, want dat zorgt
voor weinig verrassende literatuur. Net als bij mensen. Stereotiepe mensen die
perfect bij een bepaalde tijd passen vindt Marche vreselijk. Het leven van een
schrijver is, in vergelijking met dat van anderen, misschien niet gemakkelijk, maar
dat moet dan maar, voor de kunst. Het ‘waar’ en ‘wanneer’ van een schrijver doet
er niet toe: juist door met één been buiten hun plaats en tijd te staan, juist door hun
verscheurde staat, zijn schrijvers in staat tot grootse dingen.
Bijna vijf jaar nadat dit artikel in Literary Review of Canada werd geplaatst,
verschijnt het in dit nummer van Terras over overgangen. Marche zou dat vast
kunnen waarderen, want zijn woorden krijgen nu niet alleen betekenis in een nieuwe
tijd en een nieuwe plaats, maar klinken zelfs in een nieuwe taal. Ik ben het volmondig
met Marche eens: in onze verscheurdheid schuilt onze grootste kracht. Als vertaler
voel ik me regelmatig alsof ik op een Twister-mat sta, me in allerlei bochten wring
om mijn handen en voeten op de verschillende gekleurde stippen van het verleden,
het heden en de Engelse en de Nederlandse taal en cultuur te plaatsen. Dat klinkt
misschien onprettig, maar dat is het niet: het houdt lichaam en geest lenig.
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Stephen Marche
Het hier en nu (juli-augustus 2010)
Vertaling: Anniek Kool
Zo aan de rand van de wereld hebben Canadese schrijvers het beste uitzicht
Ik vraag me of er ergens, waar ook ter wereld, schrijvers zijn die het gevoel hebben
dat ze met beide benen op de plaats en in de tijd waarin ze leven staan.
Toen ik nog een stuk jonger was, ontmoette ik Michael Ondaatje op een feest.
Hij was mijn grote literaire voorbeeld op dat moment - dit alles gebeurde vlak voordat
de verfilming van The English Patient uitkwam - en ik vroeg aan hem wat ik moest
lezen om een betere schrijver te worden. Hij noemde niet de schrijvers uit Brooklyn
of Londen die op dat moment populair waren en ook niet één van zijn goede vrienden,
bpNichol bijvoorbeeld. Hij zei dat ik het werk van George Herbert moest lezen, die
geweldige zeventiende-eeuwse dichter die met kalligrammen werkte.
Ik denk dat de meeste schrijvers hun tijd doorbrengen met de George Herberts
van de wereld, de overleden excentriekelingen. Dat is helemaal niet morbide of
Romantisch, maar simpelweg inherent aan het schrijven. Net als de onvermijdelijke
vertraging die bij het uitgeven van een werk hoort, ook zo'n gegeven van het
schrijversbestaan dat ons scheidt van de tijd waarin we leven. ‘Tegen de tijd dat je
iets van me leest, doet het er voor mij al niet meer toe,’ mag dan een cliché zijn of
gewoon iets dat schrijvers zeggen om interessant te doen, maar het is wel waar dat
er normaal gesproken zo'n drie jaar overheen gaan voordat de roman op je bureau
in de winkel komt te liggen. Hoe kun je onder zulke omstandigheden bij de tijd
blijven?
Maar ik zie het niet als zwakte als je de tijd niet bij kunt houden. Sterker nog, dat
is nou juist wat literatuur van andere kunstvormen onderscheidt. Drie jaar geleden
had iedereen het nog over Damien Hirst. Nu allang niet meer. Het draait nu om Lady
Gaga: iedereen heeft het over haar. Maar dat duurt hooguit nog een jaar. En dan
is het alsof ze niet meer bestaan. Zoals Don Quichot het verwoordt, wanneer hij zijn
laatste adem uitblaast: ‘In de nesten van vorig jaar zitten dit jaar geen vogels.’ Maar
schrijvers halen hun vogels wél uit de nestjes van vorig jaar en leggen hun eieren
in de nestjes van morgen. We schrijven omdat we in zekere zin al dood zijn.
In zekere zin ligt de verscheurde staat van schrijvers in het verlengde van iets
waar we allemaal last van hebben. Iedereen denkt dat de tijd aan een ander
toebehoort. Ik denk meteen aan de weduwen die als treurige kraaien langs de
universiteitscampus in Toronto lopen. Ze kijken naar de twintigjarigen en denken
dat de tijd aan een stel onthaarde nichten toebehoort. En natuurlijk denken die
twintigers, de meesten van
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hen althans, dat de wereld van hun meerderen is, van de degenen met macht, van
al die mensen die hen na hun afstuderen voor banen zullen weigeren.
Wie heeft er géén hekel aan mensen die zich thuis voelen in hun eigen tijd? Weet
je wie zich in onze tijd thuis voelen? Die lui van Jersey Shore. Die willen er allemaal
precies hetzelfde uitzien, willen allemaal precies hetzelfde zijn en het lukt ze nog
ook. Als je alleen maar wil drinken, neuken en kleren kopen, is het leven best
makkelijk. Gevangen in hun eigen beperkte notendop hebben ze oneindig veel
ruimte tot hun beschikking. Als je je thuis voelt in je eigen tijd ben je een soort beest
of machine. Nu ik in de dertig ben kom ik regelmatig cocaïnesnuivende,
gokverslaafde bankiers tegen. Zij passen bij de tijd waarin ze leven. Passen perfect.
Ik benijd én veracht ze.
Maar een schrijver staat niet alleen los van zijn tijd. Hij staat ook los van zijn
plaats. Ik bevind me toevallig in Canada. Doet dat ertoe? Het is verleidelijk om die
vraag met ‘niet echt’ te beantwoorden. De materiele voorwaarden voor schrijvers
zijn nauwelijks veranderd sinds de Angelsaksische dichters, West-Afrikaanse griotten
en de eerste Japanse schrijvers voor het eerst aangename woorden schiepen. Je
offert je jeugd op om de kunst machtig te worden. Je middelbare leeftijd wordt
gekenschetst door rondzwervingen en gevoelens van onzekerheid. Wat er op je
oude dag met je gebeurt weet ik niet, maar daar sta ik liever niet al te lang bij stil.
Je wordt vaak afgewezen. Mijn eerste boek werd na een positieve recensie in de
New York Times door een uitgeverij afgewezen. Ze hadden het manuscript zo lang
laten liggen dat er al een paperbackeditie was verschenen op het moment dat ze
bij de uitgeverij eindelijk besloten dat ze het boek niet wilden. Het lukte Alice Munro
pas na tien jaar om gepubliceerd te worden (mijn schoonvader, die op dat moment
als redacteur bij een tijdschrift werkte, weigerde haar werk omdat hij haar manier
van schrijven te provinciaal vond). Virginia Woolf weigerde Ulysses. The Sound and
the Fury werd zevenentwintig keer afgewezen. Melville gaf het op omdat hij niet
meer werd gepubliceerd en liet The Confidence Man en Billy Rudd in een la van
zijn bureau liggen. Daniel Defoe kon in Londen geen geïnteresseerden vinden voor
Robinson Crusoe: de eerste échte Engelse roman, en uitgeverijen sloten er hun
ogen voor. Noodgedwongen gaf hij zijn eigen werk uit. Daniel Defoe. Net als Walt
Whitman. Er is niemand, helemaal niemand die weet wat er gaande is.
Toen Alice Munro in 2004 de Canadese Giller Prize in ontvangst nam, noemde
ze de vele afwijzingen in het begin van haar schrijfcarrière: daar was ze dan op
televisie, drieënzeventig jaar, een gevestigd schrijfster, en nog kon ze niet ophouden
over hoe ze haar veertig jaar geleden hadden behandeld. ‘Ik lees nooit Canadese
auteurs’, hadden ze tegen haar gezegd. ‘Ik lees nooit fictie - ik begrijp er niks van.’
Schrijvers van alle tijden en plaatsen moeten dit soort kortzichtige kwellingen
doorstaan. En voor Canadese schrijvers is dat niet anders, behalve dat schrijven
in kleine landen belangrijker wordt gevonden, en dat Canada een klein land is.
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Literatuur moet iets van het hele land zijn. Het ontstaat in landen. En wij horen bij
Canada, een bijzonder land met een bijzondere positie. Misschien wel een unieke
positie. Canada bevindt zich tussen de Verenigde Staten en het Noorden. Met de
Verenigde Staten bedoel ik New York, Los Angeles, Washington en San Francisco
- 's werelds hoofdsteden van respectievelijk kapitaal, cultuur, macht en technologie
- en met het Noorden bedoel ik het onvoorstelbare niets van de zwijgende massa.
We moeten kiezen tussen twee kwaden, tussen de wereld en alle duivelse
verleidingen die daarbij horen: seks, muziek, de transformerende invloed van geld,
en het Noorden: de dood, het niemandsland, dat neerkijkt op New York. Als je
midden in een noordelijke storm zit en de sneeuw het volledige aardoppervlak lijkt
te bedekken, kun je niet volhouden dat het nieuwste album van Vampire Weekend
ertoe doet. Dan word je geconfronteerd met iets waar normaal gesproken alleen
afgelegen samenlevingen mee te maken hebben: het daadwerkelijke einde, het
definitieve einde, het bewijs van de betekenisloosheid dat zich aan alle kanten tot
aan de horizon uitstrekt, de vergetelheid die gepaard gaat met alles wat de mens
doet.
Canadezen voelen zich verscheurd tussen deze twee werelden. Op politiek vlak
heeft deze toestand soms rampzalige gevolgen. Maar schrijvers kunnen er hun
voordeel mee doen. We wonen aan de rand van de wereld. We hebben het beste
uitzicht. Voor schrijvers in Toronto lijken de mogelijkheden op dit moment oneindig:
we hebben het tomeloze multiculturalisme van onze stad nauwelijks benut, de
mogelijkheden nauwelijks aangegrepen. We hebben alleen nog maar
negentiende-eeuwse Engelse romans geschreven over de verschillende etnische
groepen die zich hier hebben verzameld. Dat levert een vormeloze massa exotica
op die met literaire prijzen wordt bekroond. Maar wat als we ons schrijven aanvullen
met alle verschillende schrijfstijlen in de wereld? Soms zie je er iets van opflikkeren:
A.M. Klein die aan zijn kindertijd in Montreal terugdacht en zich door de Talmoed
liet inspireren; Michael Ondaatje die in Guelph verliefd werd op een Amerikaanse
vrouw uit het Midden-Westen en inspiratie opdeed uit de muurtekeningen in Sigiriya.
Ontsteken deze flikkeringen in een vreugdevuur dat alle onzin op de wereld zal
verzengen? Dat weet ik niet, maar ik hoop het. Ik hoop het echt.
In onze verscheurdheid in tijd en plaats schuilt onze grootste kracht. ‘Bemin
verwrongen naasten / met uw verwrongen hart,’ schreef W.H. Auden. Het nergens
en nooit wringt veel meer dan het hier en nu.
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Charl-Pierre Naudé
Drie mannen in een auto
Vertaling: Robert Dorsman
Toen kwam het nieuws. Vorster zou op tournee gaan door het land om zijn
détentebeleid bekend te maken. Hij zou komen spreken over ‘de nieuwe weg’.
Er werd een datum vastgesteld voor zijn bezoek aan het dorp. Het staatshoofd
zou op het rugbyveld spreken, waar ook de opwekkingsdiensten werden gehouden.
Mensen zouden ‘van heiden en verre’ (in de woorden van een scholier) komen en
op de tribune plaatsnemen, als hazen in het licht van de koplampen.
Détente behelsde dat onze blanke leiders naar Afrika zouden reizen om met
zwarte leiders te praten. Ze moesten worden overgehaald om het Westen te
ondersteunen voordat de communisten hun hoofden vergiftigden.
Sommigen geloofden dat Vorster al geruime tijd een beleid voerde om contacten
te leggen met goedgezinde Afrikaanse staten. In het geheim natuurlijk. Jackson, de
wegenbouwer, was ook die mening toegedaan. Hij flapte er tegen wie het maar
horen wilde uit dat zijn opdracht, gekwalificeerd als ‘hoogst geheim,’ hem twee jaar
geleden al bereikt had. De kiezer is altijd de laatste die zoiets verneemt.
De dag van Vorsters bezoek brak aan. Hij zou om zeven uur spreken. Inwoners
uit de lokasie namen de wijk, ze lieten zich die dag niet zien. Ik had gehoord dat Ma
Els een partijtje zou houden waar ze haar legendarische kristalsoep zou opdienen
samen met een pul bier. De Songbirds, de vermaarde muzikanten uit Mamelodi,
zouden optreden. Ze speelden afvallige Boere-muziek voor zwarten die mbaqanga
en marabi werd genoemd. De voltallige politiemacht zou bij de toespraak van Vorster
aanwezig zijn.
De avond was zoel, de schaduwen waren warm als schapenvacht. En de grijze
wolken dreven steeds donkerder voorbij, aan de onderkant lichtten ze nog een
beetje op door de ondergaande zon. Ver in de hemel erboven kolkten en warrelden
wolken als veertjes, eveneens spierwit.
De paramilitaire schoolband gaf vanaf de straat een nummertje ten beste, de
knieën hoog opgetrokken om de voeten stampend op het asfalt te laten neerkomen,
nu eens als een man een halve draai naar links makend, dan weer een halve draai
naar rechts. Als de voor- en keerzijde van een munt. Vorsters nieuwe munt.
Toen arriveerde het staatshoofd met zijn gevolg in drie zwarte limousines. Twee
motoragenten van de verkeerspolitie reden toeterend voor de stoet uit. De voorste
limousine claxonneerde ook enkele keren. Maar het meeste lawaai was afkomstig
van het juichende publiek en niet van de stoet. Die was even geruisloos als leguanen
in een beek.
De blinkend zwarte dienstauto's draaiden het parkeerterrein van de school op en
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hielden achter elkaar halt. De premier zat in de middelste limousine. De portieren
van de voorste auto zwaaiden tegelijk open, drie aan elke kant, en grote sterke
mannen van de presidentiële erewacht met laarzen en leren beenkappen stapten
energiek uit en stelden zich in het gelid aan beide zijden van de tweede auto op.
Ze openden de portieren, maakten een lichte buiging en klakten de hakken van hun
laarzen, uitgerust met bloedrode kartonnen hanenkammen, tegen elkaar aan, de
kuiten strak aaneen bij wijze van stramme eregroet. De menigte had zich vanaf de
straat naar het schoolterrein verplaatst, steeds sneller, als schuim in een draaikolk.
Een jongen zette het van pure uitbundigheid op een jodelen. ‘Hou op!’ vermaande
zijn moeder hem. ‘Dat doen de kaffers. Ons land staat op het spel.’
Uit de middelste auto stapten drie heren. Héren. De auto wiegde op zijn vering
nu hij van zijn last ontdaan werd. Een van de heren was de minister van Defensie,
P.W. Botha. Hij stapte aan de ene kant uit. En aan de andere kant kwam ook de
minister van Financiën, dr. Diederichs, uit de statige carrosserie te voorschijn. Ze
waren gekleed in zwarte rokkostuums en zetten hun vilten hoed op het hoofd. Dr.
Diederichs wuifde vriendelijk. Meneer Botha daarentegen maakte een norse indruk,
hij was niet zo'n zwaaierig type en in zijn ijver om de premier te helpen met uitstappen
liep hij per ongeluk bijna een scholier omver. Ik haastte me in hun richting en
posteerde me met mijn camera vlak naast hen. Ik had Vorster alleen nog van zo
dichtbij gezien in het tijdschrift Die Huisgenoot, bij zijn strandhuis in Oubos, met zijn
lijfwacht op vakantie.
‘Excellentie,’ zei de heer Botha en hij stak zijn onderarm naar de premier uit. ‘Tot
uw dienst!’ Vorster was humeurig. Hij veegde in zijn ogen en ik kon zien dat hij een
uiltje had geknapt. ‘Ja, ja. Ga maar liever opzij, dan help ik mezelf wel,’ waren zijn
woorden. Botha sloeg er geen acht op en bleef onverdroten zijn arm uitsteken voor
de premier.
‘Excellentie,’ herhaalde Botha stroperig. Hij hield zijn ene oog op mijn flitsende
camera gericht en ik merkte hoe hij zich op het nippertje zo draaide en zo glimlachte
dat mijn Kodak Vorster vereeuwigde aan Botha's kordate arm. Ik kon het niet geloven,
Botha deed het even voorkomen alsof Vorster invalide was, overlopend van
sympathie in de manier waarop hij naar het staatshoofd keek.
‘U bent een fruitvliegje, meneer. Maar een goed fruitvliegje,’ snauwde Vorster zijn
adjudant toe, waarna hij zich aan Botha's arm omhoogtrok. Toen hij eenmaal naast
de auto rechtop stond, barstte de menigte in spontaan applaus los. Botha, die iets
langer was dan Vorster, gaf een enkele knik in de richting van de omstanders en
boog zich toen voorover om met zijn hand over zijn nette broek te strijken, in een
ogenblik van zeldzame nederigheid. Nettebroekennederigheid.
Intussen stond Diederichs werktuiglijk te zwaaien, alsof iemand hem had
opgewonden. 's Lands geldzaken waren in zijn handen. Toen Botha om de auto
kwam lopen, klopte hij Diederichs en diens permanente glimlach op de schouder
en wees met een vinger naar het paadje. Het was alsof hij woordeloos een bevel
uitvaardigde aan zijn collega.
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De presidentiële erewacht in zijn oudgoudkleurige en rode uniformen stelde zich
rond de drie leiders op en vergezelde hen naar het sportveld, naar een houten
podium dat voor de tribune stond opgesteld. Ze werden gevolgd door een
opdringende menigte, die de trappen naar de tribune opklom om zijn plaatsen in te
nemen. De paramilitaire scholieren en de band waren het veld intussen eenmaal
rond gemarcheerd. De leiders begaven zich naar hun zitplaatsen op het podium,
namen hun hoed af uit respect voor het publiek en gingen zitten. De mannen van
de elitewacht gingen aan weerskanten van het kleine podium op plastic stoelen
zitten. Het gezicht van de minister-president kleurde donkerrood. Ik vernam later
van een van de manschappen van de presidentiële garde dat de leiders geruime
tijd in Kenhardt hadden vertoefd voor een hartversterkertje.
De voorzitter van de plaatselijke partijafdeling heette het gezelschap welkom. En
toen, uit het niets, betrad het zangduo François en Lucille het plankier om de leiders
met een buiging en een sfeervol a capella te verwelkomen. De monden van de
scholieren vielen open. Applaus! François van Heynegen deed de stem van de
balling in het gelijknamige vervolgverhaal op Springbokradio. Hij was beroemd! Voor
het publiek viel hij samen met het personage uit het verhaal. En waarom ook niet.
Het martelende liefdesleven van De balling en Van Heynegens ‘bedroom voice’
brachten menige vrouw die een radio bezat en wist wat een ‘aflevering’ was, zowat
buiten zinnen. Zoveel tragiek! En nu moesten we horen dat hij nog kon zingen ook.
Romantische tranen compenseerden de verwarring.
Ik weet niet waar het vandaan kwam, maar er schoot me een beeld te binnen. Ik
zag het in mijn geestesoog, iets wat zich op datzelfde ogenblik elders afspeelde:
De Songbirds die zongen. Ze zongen zonder instrumentele begeleiding. Maar in de
lokasie had het een vreemde naam, die geen mens kon uitspreken en ‘loop zachtjes
op je voetzolen’ betekende.
‘Denkt u dat meneer Vorster in De Balling zal optreden?’ vroeg een meisje uit de
examenklas naast mij op de tribune. Ze dacht natuurlijk dat ik als journalist zulke
dingen zou weten. ‘Best mogelijk. De minister van Landbouw is al eens opgetreden
in het Geheim van Nantes, die keer toen het er zo ruig toeging,’ hoorde ik mezelf
antwoorden.
‘Dan is hij is een goeie man,’ besloot ze nadenkend en ze keek weer afwachtend
naar het podium. Ze was blond. Ik verlangde naar Anna, mijn eigen blondine. Mijn
Anna, die onverbiddelijk naar verre oorden was vertrokken.
En toen stak de premier van wal. De trommelaars van de paramilitaire fanfare
gaven een roffel ten beste. Er daalde een ruisende stilte neer. De hoed van het
staatshoofd vulde de hele zitting van de stoel nadat hij was opgestaan en zich naar
het katheder had begeven. Het deed denken aan de uitdrukking ‘een konijn uit een
hoge hoed toveren.’ Maar dat is misschien ongepast, want het was hier geen circus.
De plaatselijke partijvoorzitter, een man uit de diepten van het Amperzand,
schuifelde nader en stelde de kathedermicrofoon voor de laatste keer af. Toen deed
hij een stap achteruit om de microfoonkop met gebogen nek te bezichtigen, zoals
een kapster doet bij een dame die onder haar handen vandaan komt.
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Meneer Vorster stootte de kleine katheder bijna omver toen hij zijn rede begon. De
vieux met cola, of wat het ook was wat hem zo tegemoetkomend en helemaal
verstaanbaar op de been hield, zorgde ervoor dat hij luid sprak en brede gebaren
maakte. Zoals het een staatsman natuurlijk betaamde.
Hij was een beer. En bijna leek het alsof hij zou gaan dansen zoals hij daar stond
te oreren en te gebaren. Over de weg naar de toekomst. Ik had bijna met hem te
doen (daar stootte hij nogmaals tegen de katheder), want het beeld van een beer
met een doorn in zijn voet liet me niet los. De mensen klapten hem bemoedigend
toe. Er ging zelfs een collecteschaal rond. Daar gaf de band weer een roffel weg.
Toen hij de kleine katheder in zijn geestdrift weer bijna omver stootte, kwam
meneer Botha snel op de been om de staatsman met zijn elleboog te ondersteunen.
Waarna meneer Botha weer ging zitten, zelfingenomen, alsof hij zojuist een
sneeuwpop rechtop had weten neer te zetten. Dr. Diederichs daarentegen had al
die tijd een permanente glimlach om zijn mond. Dat was nu eenmaal zijn aard.
Sommige enthousiastelingen werd de opwinding te veel en ze stormden het veld
op. De beveiligingsmensen wisten ze snel weer te verwijderen, maar een man
slaagde erin tot vlak voor het podium te komen. Het was Jackson, de tomeloze
wegenbouwer. Hij wilde iets kwijt aan de premier.
‘U spreekt zo over die nieuwe weg, excellentie. Maar ik ben degene die hem
bouwt,’ zei hij, waarbij hij met zijn vinger herhaaldelijk op zijn borst wees. Hij zag
even rood in het gezicht als de leider zelf, want hij had ook een hartversterkertje
op. Vorster zweeg van het ene op het andere moment. Als het graf. Was hij van zijn
stuk gebracht? Toen zei hij na een paar seconden in zijn gedragen stijl: ‘U klinkt
Schots, meneer.’ Hier en daar klonk gegiechel en gejouw van de tribune.
‘De Schotten hebben Zuid-Afrika veel goeds gebracht,’ verkondigde Vorster. ‘Het
zijn mannen van stavast, neem Johnnie Walker,’ zei het staatshoofd schertsend.
Het publiek lachte als één man, ook de vrouwen.
Vorster vroeg Jackson om zich voor te stellen, wat laatstgenoemde zonder omhaal
deed. Hij zei er maar even bij waar uit Schotland hij afkomstig was, wanneer hij was
geboren en zo meer. Weer werd er gejoeld. Toen vroeg Vorster Jackson om naast
hem op het podium te komen staan. Deze man fungeerde als bliksemafleider. De
wegenbouwer straalde. Vanaf de tribune werd gefloten, maar Vorster bracht zijn
oor naar de mond van de goede immigrant en burger, zo te zien om er met grote
achting iets vertrouwelijks uit te vernemen.
‘Respect, alstublieft,’ vroeg de premier aan het publiek en daarbij hief hij theatraal
zijn hand om tot stilte te manen. ‘Meneer Jackson hier, HIER, is ín-dér-dáád in mijn
dienst.’ Voor de meeste aanwezigen die hem kenden ging Jackson als een beetje
getikt door. Door de woorden van de premier werd het publiek op het verkeerde
been gezet. Het vroeg zich af of de leider van het land opnieuw gekscheerde of wat.
Maar dat deed hij niet. Hij was doodernstig. Vorster was een doorgewinterde politicus.
Een glimlach speelde om zijn mond.
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‘De weg die meneer Jackson - meneer Jackson, HIER - bezig is om aan te leggen
wordt inderdaad op kosten van de overheid aangelegd. Ín-dér-dáád,’ herhaalde
Vorster in zijn kenmerkende gedragen stijl. ‘De weg van vandaag, dames en heren...’
(De premier had opeens last van een droge mond en hij gebaarde om een slokje
water.) ‘...Dames en heren, de weg van VANDAAG... is een weg die door AFRIKA
voert!’
Het applaus was nu oorverdovend. Maar niet uit overtuiging. Uit eerbied. Door
het momentum. Wegens de lokale eer. De meesten onder het gehoor hadden nog
nooit een voet in Afrika gezet. En sommige kinderen wisten niet eens waar het lag.
‘Wat zouden de Afrikaners zijn zonder de Schotten?’ vroeg Vorster met wijd open
gespreide armen en hij boog van gulheid achterover. Het publiek ging als één man
staan juichen, maar aan Schotten dacht men in de verste verte niet. Vorster gebaarde
kortaf naar Jackson dat hij het podium nu dadelijk diende te verlaten, da-de-lijk, hij
had zijn moment gehad. Waarop hij inschikkelijk in de menigte verdween.
‘Lang leve de apartheid!’ schreeuwde iemand uit het publiek. Het was een boer
uit de omgeving, met onmiskenbare stem. Boer Verwey! ‘Bravo, bravo!’ klonk het
her en der.
De premier deelde het publiek mee dat hij zo pas uit Afrika was teruggekeerd,
waar hij met welwillende leiders had gesproken. Dit betekende een keerpunt in zijn
toespraak. Wie met zwarte leiders wilde gaan praten moest goede redenen hebben.
‘En dit viel mij op, dames en heren, de beste Afrikaanse leiders zijn sterke leiders.
En de sterke leiders houden allemaal van Zuid-Afrika!’ Op de tribune werden hier
en daar spontaan volksliedjes aangeheven.
‘Houphouët-Boigny van Ivoorkust, Banda van Malawi!’, bulderde Vorster boven
het gezang uit. ‘De goede zwarten!’ Toen barstte men op de tribune uit in ‘Die lied
van jong Suid-Afrika.’ En Vorster deed voor de laatste maal een enthousiaste oproep
aan iedereen om hem op de nieuwe weg te volgen.
Juist op dat moment draaide hij zijn gehoor de rug toe. Hij ging in een kakofonie
van applaus met een vermoeid gebaar zitten, nadat hij zijn hoed had opgezet. Met
een zakdoek veegde hij zich het zweet van het voorhoofd. Botha en Diederichs,
van wie de een nors wegkeek en de ander een permanente glimlach op het gezicht
had, klapten ook in hun handen. Het was inmiddels zo goed als donker.
De hoogwaardigheidsbekleders werden onder begeleiding van het podium geleid.
Het publiek zong nog ‘Dat 's Heeren zegen op hen daal.’ Twee flauwe schijnwerpers
onder het overhangende tribunedak floepten aan. De premier wuifde. Meneer Botha
waarschuwde hem niet over de rand van het plankier te struikelen. Ineens was er
het gescharrel van technici om een draagbaar zilveren scherm en een projector met
luidsprekers voor het podium op te stellen. De plaatselijke partijvoorzitter verzocht
om stilte. De bekende melodie van de zwart-witjournaalfilm die in de bioscopen in
grotere dorpen en steden werd gedraaid, Suid-Afrika Spieël, weergalmde onder het
tribunedak.
Het thema was ‘Vorster in Afrika’: de premier in zijn vliegtuig, op de landingsbaan
in
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Ivoorkust, aan de telefoon met president Kaunda van Zambia, en op de beroemde
persconferentie met Hastings Kamuza Banda van Malawi!
In de film zat meneer Vorster in zijn vlekkeloos witte safaripak, met zijn
mannenhoed naast zich op de conferentietafel, naast Banda en hij verklaarde
waarom Zuid-Afrika zijn isolement moest verbreken. (Natuurlijk kregen alleen blanken
de film te zien.)
Het was warm in de film. Vorster was het toonbeeld van protestantse klare taal.
Aldus de commentator. Banda's bovenlijf was naakt, afgezien van een bandelier
van pantervel. Er hing een traditionele kralenketting om zijn voorhoofd en hij zwaaide
van tijd tot tijd een kleine houten scepter met het kwastje van een koeienstaart eraan
voor zijn gezicht. Banda maakte duidelijk dat Zuid-Afrika vooruitstrevend was en
dat zwarten het ook moesten worden. Plotseling zwiepte hij met het kwastje alsof
een vlieg hem lastigviel. Het kwastje werd talisman genoemd en het hield kwade
geesten weg van beraadslagingen.
Toen zwiepte hij het kwastje geïrriteerd naar de andere kant, per ongeluk raakte
hij Vorster daarbij op de schouder. De premier liet hem begaan. De zwarte dictator
zette zijn zaak uiteen. Vorster glimlachte instemmend. Dit was détente, zei de
commentator.
Het publiek op de tribune kraaide van plezier. ‘Pak een vliegenmepper, man!’ riep
iemand, verwijzend naar Banda's kwastje. ‘Wasbord!’ riep een ander over het magere
bovenlijf van de oude man. Toen richtte de bejaarde zwarte leider zich rechtstreeks
tot een boze geest, in de eigen taal van die geest. Laat Suid-Afrika Spieël met rust,
beval hij. Hij zwaaide wild heen en weer met het stokje met het kwastje eraan,
Vorster moest ervoor wegduiken. Hij raakte waarachtig de stemmige vilten hoed
van de premier zodat die over de tafel werd verschoven. Zwarten moesten nog heel
veel leren, zei Banda. En hij schudde zijn hoofd schijnbaar ongelovig heen en weer.
Hij glimlachte ook, en ik vroeg me af waarom. We zullen er samen uitkomen, beloofde
Vorster en hij probeerde zijn hoed onopvallend te beschermen.
Toen wisselde het beeld. Banda stond op blote voeten in zijn traditionele sarong
en maakte een minderwaardige indruk. Naast hem stond Vorster met zijn verblindend
zwarte zondagse schoenen, in een spierwitte zomerse lange broek met de vouw er
lijnrecht in geperst en in een safarioverhemd met keurig nette ‘postbusjes’ als
borstzak. Verdwaasd keek hij, Vorster, in het te felle zonlicht. Met zijn hoed een
beetje scheef op het hoofd.
***
‘Ik ben Hermanus Verdomp van Die Weekpos, excellentie,’ stelde ik mij op het
parkeerterrein waar de auto's stonden voor aan de minister van Defensie. ‘Kunt u
mij zeggen wat uw volgende bestemming is?’
‘Die is geheim, meneer,’ antwoordde Botha bot terwijl hij in de auto stapte. Hij
deed niet eens moeite om me aan te kijken. ‘Onze bestemming is geheim. We
brengen er de nacht door.’ Die man kon je het gevoel geven dat je niet bestond, de
manier waarop hij steevast langs je heen keek.
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Op dat moment kwam de chauffeur van de voorste dienstauto op een drafje aan
met een mededeling voor de premier, die juist bukte om via het portier plaats te
nemen op de achterbank. Een grote man, Vorster, en dan zo, bukkend, van achteren.
‘Excellentie, er is een telefoontje voor u,’ zei de chauffeur. ‘Verbind maar door,
Minnaar,’ zei Vorster over zijn schouder, terwijl een veiligheidsman probeerde het
portier nog verder open te trekken.
Later vernam ik dat dat telefoontje, met slecht nieuws, afkomstig was van de
secretaris van de premier in het Uniegebouw. De eerste grootschalige terreurplannen
tegen Zuid-Afrika waren zojuist ontmaskerd. De regering had dit al geruime tijd zien
aankomen, het Mandaatgebied (Vorsters term voor Zuidwest-Afrika) had al
soortgelijke aanvallen te trotseren gehad, zei hij in een latere radio-uitzending.
Ik heb de stoet met ‘lijkwagens’ (dat beeld kwam bij me op), nagekeken toen ze
in het donker wegreden, niet vermoedend dat een van de raadselachtigste
gebeurtenissen in de geschiedenis van Zuid-Afrika's veiligheid op handen was.
Jaren later hebben ambtelijke bronnen ze tegenover mij bevestigd.
De processie met de drie belangrijkste leiders van het land verdween gedurende
de nacht die volgde op onverklaarbare wijze. Het moest gebeurd zijn kort nadat ze
waren weggereden. Via de telefoon of via de radar kon geen contact worden
gemaakt. Gedurende vele jaren bleef deze contactbreuk topgeheime informatie.
Er bestonden tegenstrijdige verklaringen voor. Een lage ambtenaar, naar werd
beweerd. Hiaten in het systeem, meenden anderen.
Maar de ware reden is eenvoudig. Nadat Vorster kennis had genomen van het
bericht over de terreurplannen, gaf hij via de autotelefoon opdracht tot een nieuwe
veiligheids-analyse. De opgeschaalde richtlijnen voor geheimhouding waren hier
en daar summier, vooral wat betreft de verblijfplaats van de topministers. Niemand
mocht weten waar ze zich bevonden.
De radio- en de autotelefoonverbinding werden bijgevolg gedeactiveerd. De
verbinding tussen plaats van overnachting, de stoet dienstauto's en de afdeling
Nationale Veiligheid werd per abuis opgeheven. Identiteitscontroles waren zo streng
en zo omslachtig dat de premier en zijn ministers niet konden bewijzen wie ze waren.
Gewoon telefonisch contact was natuurlijk tegen de veiligheidsvoorschriften.
Het Uniegebouw in de hoofdstad was de hele nacht in rep en roer. De centrale
overheid zocht naarstig naar haar verloren gewaande leiderstrio, dat pas laat de
volgende dag in Pretoria arriveerde, lichtelijk afgemat.
Intussen moesten ze voor lief nemen dat ze als gewone burgers op een onbekende
plek moesten verblijven. Een etmaal lang leken ze van de aardbodem verdwenen.
Of waren ze voor korte duur in andere mensen veranderd?
Dat is een verhaal dat nog verteld moet worden.
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***
De optelsom was gemakkelijk gemaakt.
Een: Het was al goed donker. De auto's van de hoogwaardigheidsbekleders reden
met ontstoken koplampen van het schoolterrein weg. Ver zouden ze niet meer
hoeven te gaan.
Twee: Het was onwaarschijnlijk dat de ministers nog meer vergaderingen in hun
agenda hadden staan.
Drie: Er waren niet veel dorpen op de Lyksovlakte.
Mijn VW Fastback stond voor het schoolterrein geparkeerd, vijftig meter verderop.
Onder een peperboom. Ik haastte me erheen omdat ik de ingeving kreeg om de
stoet op veilige afstand te volgen. Ik wilde zien waarom de verblijfplaats van de
minister van Defensie zo geheim was. Je zou kunnen zeggen dat ik door de
paparazzi-vlo gebeten was. Paparazzi zijn immers die strontvliegen die
beroemdheden lastigvallen en waarover Die Huisgenoot schreef. (Paparazzi laten
Zuid-Afrika links liggen, maar dit terzijde.)
Ik werd de rode achterlichtjes van de limousines op de onverharde weg richting
Groentehof snel gewaar en draaide de neus van mijn auto in die richting. Het dorp
uit. We waren een uur onderweg, m'n bolide en ik, toen ineens tot me doordrong
dat we Groentehof al gepasseerd moesten zijn, Kromdraai ook. Daar in de verte
reed de stoet van de hoge omes met de drie rijtjes achterlichten. Die lui zetten er
behoorlijk de sokken in. Ik kon ze slechts met grote moeite bijhouden. Maar steeds
was er geen dorp in zicht.
Zo ging het nog een uur door en daarna nog een halfuur. Ik draaide het
portierraampje naar beneden om de lucht van de omgeving op te snuiven. De geur
was niet die van landschap met lage struiken dat me in het donker bekend zou zijn
voorgekomen. En de bochten in de weg stonden me eveneens niet bij. Daarbij
realiseerde ik me dat mijn tank niet over voldoende brandstof beschikte.
Verrek! Ik was verdwaald. Een waarheid als een koe. Ik volgde de stoet rode
lichtjes nu om een andere reden: gewoon om bij een stukje beschaving te belanden.
De hoge omes moesten toch ergens stoom afblazen? Ergens hun tenten opslaan?
Ik kon mijn horloge niet geloven! Pas na nog eens veertig, bijna vijftig minuten, sloeg
de stoet linksaf. We hadden Lykso al lang achter ons gelaten, besefte ik.
Wat de omgeving betreft: ik had wel in Egypte hebben kunnen zitten. Geen lichten
van boerderijen links of rechts van de weg. Een bijna volle maan gaf een waterig
licht af. Een naam bleef maar door mijn hoofd malen - onophoudelijk - kom, hoe
heetten die contreien ook weer, o ja, Mali. Ik had dat land zaker al eens op de kaart
gezien, in de atlas die ik bij de bibliotheekbus had geleend. Dit was duidelijk een
uithoek. Een uithoek van Afrika. Daar bevond ik me. Maar nu dwaal ik af.
Toen zag ik het terrein met de brandende lichtjes aan de linkerkant van de weg.
De zware dienstauto's sloegen geruisloos af door de brede opening van een hek
met pilaren aan weerszijden. De carrosserie schitterde in het maanlicht. Alle auto's
hadden een reservewiel
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onder de schuin aflopende achterklep. Ze reden in statige formatie steeds langzamer.
De ene na de andere parkeerde op het grind voor een gebouw. Ik zette m'n wagen
een eindje voor de pilaren van het hek neer en doofde onmiddellijk mijn koplampen
om niet te worden opgemerkt. Toen stapte ik uit om de zaak van achter prikkeldraad
met samengeknepen ogen van dichtbij te bekijken.
Weer sprongen de lijfwachten uit de eerste en de laatste auto en posteerden zich
naast het middelste voertuig met daarin de ministers, om de portieren voor de
belangrijke heren in het gelid te openen. Ik had toen al onraad moeten ruiken, maar
deed het niet. De mens wordt ten slotte met een ezelsbril op geboren.
De ijverige lijfwachten waren gekleed in zwart pak, niet in de uniformen en de
hoge laarzen met beenkappen van eerst, ze droegen gewone zwarte schoenen met
punten. En er was een zekere soepelheid aan de houding van de ministers te merken
toen ze uitstapten en in de nachtlucht verschenen, niet de stijve formaliteit van
vanmiddag.
De beer was erbij, ja. Vorster. En de lange, bazige Botha, hij was er ook. En dat
opdondertje, dat wijze oude mannetje, onze minister van Financiën, zijn
alomtegenwoordigheid stelde mij ook niet teleur. Ze sloegen zich met afgemeten
bewegingen van hun handen het stof van hun broek en de revers van hun rokjas,
haalden diep adem en klopten elkaar op de schouder. Het leek of ze elkaar
zelfvertrouwen probeerden in te boezemen. Dat alleen al was heel vreemd. Want
aan zelfvertrouwen ontbrak het onze leiders niet.
In totaal waren ze ongeveer met zijn tienen, inclusief de hotemetoten uit de
middelste auto, de drie mannen met de vilten hoeden op. Ministeriële hoeden.
(Trouwens, dezelfde soort hoed die de boeven uit Chicago bij de Velddrif Drive-In
buiten Bloemfontein droegen.) Ik haalde mijn veldverrekijkertje uit het
dashboardkastje van de auto. Op mijn tenen liep ik heen en terug, over rietachtig
gras en tussen krakend struikgewas door. Bij het prikkeldraad bleef ik staan en
spiedde.
Er was hier iets niet pluis. Mijn gevoel zei me dat ik nog beter moest kijken. Ik
begon me af te vragen of het wel de goede rij auto's was die ik had achtervolgd. Ik
zette de uilenogen van het veldverrekijkertje voor mijn gezicht en stelde de afstand
in om optimaal te kunnen zien.
Eerst probeerde ik de drie hotemetoten te ontwaren. Mijn bevindingen waren
schrikwekkend. Het waren niet de ministers. Ze leken wel op onze leiders, er waren
zelfs sterke overeenkomsten. De manier waarop de opperhotemetoot, de beer,
lichtjes op zijn ene been stond en zijn gewicht op het andere liet rusten alsof er een
doorn in zijn voet zat, bijvoorbeeld.
Maar er waren ook verschillen. Deze groep had andere oogmerken, andere
plannen. Maar ook wat dit betreft waren er zekere overeenkomsten met de hoge
piefen. Ik zag hoe drie helpers naar een kant van het perceel liepen en op elkaars
schouders klommen. Een telefoonpaal in. Ze knipten de draden door. En toen liepen
ze terug naar de anderen. Ze droegen allemaal een holster op de heup, en de
hotemetoten trokken hun revolver als eerste. Vervolgens deden de helpers het ook.
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De groep liep in het gelid het tuinpad af. Daarna was er vanuit het gebouw een
geschreeuw en kabaal hoorbaar. Ik besefte dat het hier om een roofoverval ging.
Toen de lichten op het terrein zo'n twee uur later werden gedoofd en alles finaal
donker werd, besloot ik om de nacht in mijn auto door te brengen, om het verhaal
de volgende ochtend uit de eerste hand te vernemen. Ik vermoedde dat ik ver
genoeg van het gevaar geparkeerd stond. Het zou überhaupt te gevaarlijk zijn om
de auto te starten en verderop te gaan staan of naar huis te rijden. Het geluid van
de motor zou ver dragen. Het prikkeldraad liep zo'n honderdvijftig, tweehonderd
meter van het tuinpaadje vandaan dat naar de ingang van de overnachtingsplek
leidde. Ik moest maar hopen dat noch mijn wagen noch ik 's ochtends door de
boeven zouden worden ontdekt.
Toen ik de volgende ochtend wakker werd, stijf en met een geweldige hoofdpijn
en een zere nek, was het al licht. Door de verrekijker zag ik dat de drie zwarte auto's
niet meer voor het gebouw stonden. Ik reed naar het hek met de pilaren en vervolgde
mijn weg stapvoets om navraag te gaan doen. Er hing een stille schrik over het
terrein.
De eigenaar, een kruiperig, overvriendelijk type, zij het nu wat huilerig, kwam naar
me toe toen hij hoorde dat ik van de pers was. Ik was net met zijn vrouw in een
gesprek gewikkeld. De tranen sprongen hem bijna in de ogen. Een deel van de
gasten die de vorige avond waren beroofd, stond in groepjes bijeen. Schijnbaar
opgelucht dat ze het er levend af hadden gebracht.
Ze waren aan het begin van de avond door de Vorster-bende overvallen, deelde
het mannetje mij mee. In alle grote kranten hadden verhalen gestaan over deze
overvallers. Ze hadden hun eigen handelsmerk: grote zwarte auto's waarin ze als
staatslieden rondreden. De bende bestond uit beruchte kerels uit de Johannesburgse
wijk Mayfair, die met hun streken het hele land in hun greep hielden.
Goudstadboeven. Het was een familiebedrijf: vader, zoons en enkele aangetrouwde
familieleden. Ze overvielen hotels en pensions. Hoe meer afgelegen, hoe beter.
Soms deden ze zich voor als huis-aan-huisverkopers. Het product dat ze aan de
man brachten was dan zogenaamd een brandblusser. Maar deze keer hadden ze
hun schuimen-spuitvertoning thuis gelaten en waren zonder enige schroom naar
binnen gelopen en hadden de gasten en het personeel gedwongen om op de grond
te gaan liggen. Ze namen alles mee wat van hun gading was. Portemonnees,
kammen met inlegwerk, zakmessen, manchetknopen, riemen met gespen, ringen,
juwelen, de hele mikmak. Reproducties van schilderijen, zilverwerk, koperen
kandelaren. Ze droegen het geld samen met de kassa's naar de gereedstaande
auto's, legde het geschrokken mannetje mij met zachte stem uit. Hij had van dat
dunne haar zoals Einstein had, maar dan nog dunner. Op zijn gezicht lag een
gepijnigde uitdrukking en hij kwam wat verlegen en met de voeten naar buiten
gedraaid aangelopen, een beetje vet op de heupen.
Hij was begin vijftig. Ik kon zien waarom hij hier, in het veld, was komen wonen.
Hij was te goed voor deze wereld. Zijn vrouw, een brunette met een kapsel dat als
een lampenkap
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om haar schedel lag en een lage lok over haar voorhoofd, zat de hele tijd te sniffen
en uitte van achter haar zakdoek halve zinnetjes, je zag alleen haar ogen. Ze zou
net zo goed een Arabische hebben kunnen zijn.
Maar het grootste deel van mijn informatie, het interessantste ooggetuigenverslag,
kreeg ik van een paar gasten, een stel. Ze waren er zonder kleerscheuren afgekomen
en waren via een eenrichtingsspiegel die de woonkamerkroeg van de keuken
scheidde getuigen geweest van de roofoverval. Het paar was toevallig in de keuken
om iets met de kok te bespreken toen de overvallers in de woonkamer annex café
toesloegen.
Ze kwamen uit het buitenland, maar hadden banden met Zuid-Afrika, nogal
schimmig als je het mij vraagt. De twee smeekten mij bijna om hun relaas niet in de
krant te zetten. Misschien waren ze terughoudend omdat zij niet-blank was en hij
blank. Dan kon kennelijk in het buitenland vandaag de dag.
‘Ik zal het nooit vergeten,’ zei de vrouw, nogal een schoonheid moet ik erkennen,
van rond de vijfentwintig, tegen mij. ‘It was a shame to see people robbed like that.’
‘Something for your diary, my love,’ zei de man gekscherend tegen haar.
Slechts met grote moeite vond ik mijn weg terug naar de wereld van Lykso.

De schooltribune in het dorp waar de inwoners van de Lyksovlakte naar premier Vorster
kwamen luisteren. (foto: Die Weekpos.)
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Over de medewerkers
José Eduardo Agualusa (1960) studeerde landbouwwetenschappen aan de
universiteit in Lissabon, is journalist en schrijver. Hij woont en werkt afwisselend
in zijn geboorteland Angola, Portugal en Brazilië en schrijft zowel proza als
poëzie, naast enkele theaterstukken, kinderboeken en korte verhalen. Agualusa
speelt met taal en in zijn werk is vrijwel altijd een magisch realisme te
herkennen, wat vaak tot het absurde neigt. Zijn eerste roman A Conjura
verscheen in 1989, maar vooral Nação Crioula (1997) en O Vendedor de
Passados (2004) kenden groot succes. Zijn recentste publicatie is de roman
A Rainha Ginga (2014).

Jolanda Ammon (1961) is geboren in Bern en beëdigd vertaalster
Nederlands-Duits en Duits-Nederlands. Ze begon als secretaresse bij Ammann
in Schemerdal ehm Langenthal, werd daarna assistent-persvoorlichter en later
campagnecoördinator bij Amnesty Zwitserland; verhuisde in 1991 naar
Nederland en werd in-housevertaler bij Tauw in Deventer en ondertitelvertaalster
bij het NOB in Hilversum. Sinds 2002 werkt ze bij de Dienst Verslag en Redactie
van de Tweede Kamer. Ze is daarmee in 166 jaar stenografische dienst de
eerste nietmoedertalig Nederlandse die meewerkt aan de Handelingen.

Mischa Andriessen (1970) dichter. Schrijft voor verschillende kranten en
tijdschriften over muziek, literatuur en beeldende kunst. De eerste alinea van
het hier gepubliceerde essay is gebaseerd op een favoriet citaat van de Franse
kunstenaar Yves Klein.

Ilse Barendregt (1987) volgt de master Literair Vertalen aan de Universiteit
Utrecht. Ze vertaalt uit het Frans. In 2013 ontving ze een Talentbeurs Literair
Vertalen van het Nederlands Letterenfonds, en in 2014 vertaalde ze voor ‘The
Chronicles’ tijdens het Crossing Border festival. Momenteel sluit Ilse haar studie
af met een onderzoek naar de rol van het ‘onzegbare’ in de literatuuropvatting
van Marguerite Duras en werkt ze aan haar eerste grote vertaalproject.

Jurriaan Benschop werkt als essayist, kunstcriticus en tentoonstellingsmaker
o

in Berlijn. Recentelijk publiceerde hij een interview met Luc Tuymans in DAMn
magazine en besprak hij tentoonstellingen van Marie Lund en Victoria Morton
voor Artforum International. Als curator initieerde hij o.a. de tentoonstellingen
Geist und Form - Ten Painters from Berlin in Bloomington Indiana, 2013 en A
Painter's Hand, in Thessaloniki, 2015.
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Alastair Bonnett (1964) is schrijver en professor sociale geografie aan de
universiteit van Newcastle. Hij publiceerde eerder What is Geography? (2008)
en How to Argue (2001). Verder schrijft hij artikelen voor verschillende
tijdschriften en was hij van 1994 tot 2000 redacteur voor het avant-gardistische,
psycho-geografische tijdschrift Transgressions: A Journal of Urban Exploration.

Martin Boyce (Hamilton, Schotland 1967) is beeldend kunstenaar en woont
en werkt in Glasgow. Zijn sculpturale werk herinnert aan en verwijst naar de
gebouwde stedelijke omgeving, zowel in vorm als textuur. De iconografie van
zijn beelden is aan het alledaagse ontleend alsmede aan de geschiedenis van
architectuur en design. Boyce maakt met zijn sculpturen installaties die als een
poëtisch landschap werken of als een omgeving waarin men opgaat.

Breyten Breytenbach (1939) verdeelt zijn tijd tussen schrijven, schilderen en
dichten (in Parijs en Girona) en het leiden en begeleiden van het door hem
gestichte Gorée Institute op het eiland Gorée (nabij Dakar). Door dat
internationale instituut wordt de culturele samenwerking op het Afrikaanse
continent bevorderd. In 2014 werd aan hem het eredoctoraat verleend door
de Universiteit Gent. Zijn poëzie werd in de jaren zestig in Nederland
geïntroduceerd door het tijdschrift Raster. Bij uitgeverij Podium verscheen een
ruime selectie uit zijn gedichten onder de titel De windvanger (tweetalig
Afrikaans/Nederlands). ‘Eine kleine Nachtmusik’ verscheen in Vyf-en-veertig
skemeraandsange uit die eenbeendanser se werkruimte (Kaapstad: Human&
Rousseau, 2014).

Kiki Coumans (1971) vertaalde proza van onder anderen Colette, Philippe
Sollers en Jules Verne, en poëzie van o.a. Yves Bonnefoy en Christophe
Tarkos. Daarnaast is ze redacteur van poëzietijdschrift Awater en schrijft ze
over vertalingen in tijdschrift Filter. Momenteel werkt ze aan een Privé Domein
van Colette en een verhalenbundel van Boris Vian, die beide in 2016 zullen
verschijnen.

Robert Dorsman (Utrecht 1955) vertaalde proza en poëzie van een groot
aantal Zuid-Afrikaanse schrijvers en dichters, onder wie Breyten Breytenbach,
K. Sello Duiker, Antjie Krog, Charl-Pierre Naudé, Olive Schreiner en Wilma
Stockenström.

Marguerite Duras, pseudoniem van Marguerite Donnadieu (1914, Gia Dinh,
Cochin-China - 1996, Parijs), was een Franse (scenario)schrijfster en
filmmaakster. Ze ontving meerdere prijzen voor haar werk, waaronder de
prestigieuze prix Goncourt voor haar roman L'Amant in 1984.

Albert Hagenaars (1955) schrijft behalve gedichten ook vertalingen en kritieken.
In zijn werk staan de thema's reizen en interculturele relaties centraal. Poëzie
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van zijn hand werd gepubliceerd in het Duits, Engels, Frans en Indonesisch.
Zijn laatste boek is ‘Bloedkrans’ In de Knipscheer, 2012).

Ria van Hengel (1939), vertaler van moderne Duitse literatuur (o.m. Elfriede
Jelinek, Herta Müller, W.G. Sebald, Martin Walser) en
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klassieke Duitse schrijvers als Goethe, Heinrich von Kleist, Novalis, Nietzsche
en de gebroeders Grimm. Martinus Nijhoff Vertaalprijs 2007.

Bernke Klein Zandvoort (1987) is schrijver en beeldend kunstenaar. In 2013
verscheen haar debuutbundel Uitzicht is een afstand die zich omkeert bij
uitgeverij Querido. Behalve poëzie schrijft ze essays en gebruikt ze taal als
bouwsteen in bijvoorbeeld de lecture-performances waar ze op dit moment
veel mee werkt. De in dit nummer gepubliceerde tekst kwam tot stand in het
kader van een residentieproject van het Vlaams-Nederlands Huis deBuren in
samenwerking met de stichting Biermans-Lapôtre.

Klaas Kloosterboer (1959) woont en werkt in Amsterdam, waar hij aan de
Rijksakademie studeerde van 1979 tot 1983. Hij begon als schilder, maar door
de jaren heen bewoog hij zich vaak buiten de gebaande paden van de
schilderkunst. In zijn werk kijkt hij verder dan het ingelijste doek, op zoek naar
nieuwe vormen van schilderkunst, waarin het theatrale en het driedimensionale
een grote rol opeisen. Recent heeft hij solo exposities gehad bij Ellen de Bruijne
Projects (Amsterdam), Kees van Gelder (Amsterdam) en Bob van Orsouw
(Zurich). Ook was in 2013 zijn werk te zien in de groepstentoonstelling XXXL
Painting in de Onderzeebootloods van het Boijmans van Beuningen, samen
met het werk van Chris Martin en Jim Shaw.

Jos Kockelkoren studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de
Universiteit van Utrecht. In 2014 afgestudeerd aan de VertalersVakschool in
Amsterdam.
Anniek Kool (1990) is junior docent aan Universiteit Utrecht en literair
vertaalster. Voor het Crossing Border festival vertaalde zij werk van Alexia
Casale en voor Het Literatuurhuis vertaalde ze essays van Hemingway. Op dit
moment werkt Anniek aan haar eerste romanvertaling.

Pedro Lenz, zie de inleiding bij de vertaling.

Erik Lindner (1968) publiceerde in 2014 zijn vijfde dichtbundel Acedia. Hij is
redacteur van Revisor en Terras en adviseur van de Jan van Eyck Academie.
In 2013 verscheen zijn eerste roman Naar Whitebridge en een selectie
gedichten in Duits vertaling van Rosemarie Still, Nach Akedia.

Marisa Madieri (1938-1996) debuteerde in 1987 met het autobiografische
Verde acqua, over haar jeugd in Fiume en Triëst. Daarnaast schreef ze enkele
verhalen en de onvoltooide roman Maria. Ze was getrouwd met de Italiaanse
auteur Claudio Magris.
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Afrizal Malna (1965) is geboren in Jakarta. Hij is niet alleen actief als dichter,
hij schrijft ook proza en voor theater. Hij studeerde filosofie aan het Driyakara
College en laat zich beïnvloeden door de chaos van de internationale urbane
cultuur. Hij beschrijft zijn gedichten als ‘een visuele grammatica van dingen.’
Zijn werk is vertaald in het Engels, Duits en Portugees en hij won ondermeer
een prijs van de RNW (Radio Netherlands Worldwide). Op het moment woont
en werkt hij in Berlijn.
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Stephen Marche (1976) is een Canadese schrijver en columnist. Met zijn
maandelijkse columns ‘A Thousand Words about Our Culture’ voor Esquire
Magazine werd hij één van de finalisten van de American Society of Magazine
Editors award. Hij schrijft regelmatig opiniestukken voor onder andere The New
York Times. Recente publicaties: The Hunger of the Wolf (2015), Love and the
Mess We're In (2013), How Shakespeare Changed Everything (2012), Shining
at the Bottom of the Sea (2007) and Raymond and Hannah (2005).

Emilia Menkveld (1990) studeerde klassieke talen en Italiaans aan de UvA
en hoopt dit jaar de researchmaster Literair Vertalen in Utrecht af te ronden.
In 2014 won ze een Talentbeurs Literair Vertalen van het Nederlands
Letterenfonds.

K. Michel (1958) studeerde poëzie en publiceerde poëzie en kort proza. Hij
was redacteur van Raster. Recente publicaties: Bij eb is je eiland groter (2010)
en In een handpalm (2008). Michel vertaalde gedichten van onder meer Russel
Edson, Michael Ondaatje, Octavio Paz en César Vallejo. Samen met Dirk Vis
maakt hij bewegende gedichten.

Anne Lopes Michielsen (1989) studeerde in 2014 af aan de researchmaster
Literair Vertalen in Utrecht en ontving datzelfde jaar een Talentbeurs Literair
Vertalen van het Nederlands Letterenfonds. Ze was vertaler voor The Chronicles
Projects, onderdeel van het Crossing Border festival, en vertaalde een fragment
uit een roman van de Braziliaanse Vanessa Barbara.

Fabio Morabito, zie de inleiding bij de vertaling.

Herta Müller, (Roemenië, 1953) woont en werkt sinds 1987 in Duitsland;
schrijfster van o.m. de romans Ademschommel, Hartedier en Lage streken, de
essaybundel De koning buigt, de koning moordt en de verzameling
collagegedichten De rokkenjager en diens bijdehante tante. In 2009 ontving
zij de Nobelprijs voor literatuur. Het verhaal Motor stamt uit de essaybundel
Immer derselbe Schnee und immer derselbe Onkel (2011).

Ton Naaijkens (1953)is hoogleraar Duits en Vertaalwetenschap. Hij vertaalde
poëzie van o.a. Paul Celan, Elke Erb, Daniel Falb en Ernst Meister. Hij is
redacteur van Filter en Terras, verantwoordelijk voor de researchmaster Literair
Vertalen en directeur van het Expertisecentrum Literair Vertalen.

Charl-Pierre Naude (1958) is een Zuid-Afrikaanse dichter, essayist en schrijver.
De vier gedichten die in dit nummer in vertaling zijn opgenomen komen
oorspronkelijk uit de bundel Al die lieflike dade (Tafelberg), die Naudé voltooide
als stipendiaat van het Berliner Künstlerprogramm van DAAD in 2014. Het
prozafragment ‘Drie mannen in een auto’ waar dit nummer mee afsluit, is een
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fragment van zijn eerste roman Die ongelooflike onskuld van Dirkie Verwey,
die nog niet is gepubliceerd. Het verhaal speelt in 1974.

Dorthe Nors (Denemarken, 1970) studeerde literatuurwetenschap en
kunstgeschiedenis aan de universiteit van Aarhus. Ze publiceerde vier romans,
een novelle en in 2008 de
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veelgeprezen verhalenbundel Kantslag (Karateslag). Verhalen daaruit werden
in verschillende Amerikaanse tijdschriften gepubliceerd, waaronder in september
2013 in The New Yorker. De bundel verscheen vervolgens in Engelse vertaling
bij Graywolf Press (VS) en Pushkin Press (GB), in het Duits bij Osburg Verlag,
en uiteindelijk in vele andere talen. De complete verhalenbundel Karateslag
verschijnt in Nederlandse vertaling in 2016 bij Podium.

Heleen Oomen (1988) studeerde Spaanse taal en cultuur aan de Universiteit
Utrecht en de Universidad de Granada. Momenteel is ze bezig aan het tweede
jaar van de master Literair vertalen. In 2014 vertaalde ze voor ‘The Chronicles’
tijdens het Crossing Border Festival in Den Haag.

Nathalie Quintane (1964) debuteerde in 1997 met twee bundels kort na elkaar,
Remarques en Chaussure. In beide bundels tekent ze ogenschijnlijk
onbetekenende waarnemingen op met grote precisie en humor. Inmiddels heeft
ze een oeuvre van achttien titels op haar naam, met als meest recente Descente
de médiums en Les années 10. Later dit jaar verschijnt Quintanes eerste bundel
in Nederlandse vertaling, Opmerkingen, bij uitgeverij Studio 3005.

Julio Ramón Ribeyro (Lima, 1929 - 1994) is in Nederland tamelijk onbekend.
Van zijn werk is alleen zijn eerste roman in het Nederlands uitgegeven. Winnaar
van de prestigieuze Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan
Rulfo. In Spanje is een honderdtal van zijn verhalen in 2010 door uitgeverij
Seix Barral uitgebracht onder de titel La Palabra del mudo.

Alfred Schaffer (1973) publiceerde zes dichtbundels waaronder Schuim (2006),
Kooi (2008) en Mens Dier Ding (2014). Hij woont in Kaapstad en is verbonden
aan de vakgroep Afrikaans en Nederlands van de universiteit van Stellenbosch.

Matthew Sweeney (1952) is dichter, romanschrijver en criticus. Hij werd
geboren in County Donegal, Ierland en studeerde in Londen en Freiburg, waar
hij een liefde opdeed voor Duitstalige literatuur. In 1981 debuteerde hij met de
bundel A Dream of Maps en sindsdien won hij voor zijn poëzie o.a. de
Cholmondely Award (1987), de Arts Council England Writers' Award (1999)
en meer recent de Piggot Poetry Prize (2014). In 2008 verscheen een
Nederlandstalige bloemlezing van Sweeney's werk onder de titel Het IJshotel
bij Uitgeverij Atlas, met geselecteerde vertalingen van Peter Nijmeijer.

Laurens Vancrevel (1941) is dichter, vertaler en schrijver. Tussen 1972 en
2001 was hij werkzaam bij uitgeverij J.M. Meulenhoff. Samen met Her de Vries
vormt hij de redactie van het surrealistische tijdschrift Brumes Blondes en de
gelijknamige margeuitgeverij. Recente boekpublicaties: De magnetische kracht
van 17 13 (essays, 2012) en Waartoe (gedicht, 2011).
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Jeske van der Velden (1987) studeerde Engels en volgt momenteel de
researchmaster Literair Vertalen aan
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de Universiteit Utrecht. In haar vrije tijd vertaalt en leest ze graag poëzie, proza
en filosofische teksten. Daarnaast heeft ze stage gelopen bij Terras.

Sunette Viljoen (1985) is een kunstenaar uit Zuid-Afrika. Zij voltooide haar
Master of Fine Arts aan de universiteit van Kaapstads' Michaelis School of Fine
Arts in 2012. In 2014/2015 was ze deelnemer aan de Jan van Eyck Academie
in Maastricht. Haar werk laat zich presenteren als mixed-media installaties,
met print, beeldhouwwerken en tekeningen in kamergrootte installaties. Met
dank aan de Jan van Eyck Academie.

Jolise Volp (1990) had tijdens haar bachelor Engelse taal en cultuur veel
interesse in vertalen en volgt nu de researchmaster Literair Vertalen aan de
Universiteit Utrecht. Ze heeft daar colleges Vertaling en Vertaalwetenschap
mogen geven en loopt momenteel stage bij Terras.

Kor de Vries (1965) heeft Scandinavische Talen en Letterkunde gestudeerd
aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij vertaalt al sinds 1995, en werkt sinds
2003 voltijd als freelancevertaler voor diverse uitgeverijen. Hij vertaalde o.a.
Helle Helle, Pia Juul, Carsten Jensen, maar ook de succesvolle thrillerreeks
van Jussi Adler-Olsen. Behalve uit het Deens vertaalt hij ook uit het Noors en
het Duits. De nieuwste roman van Helle Helle, Als je wilt, is op 31 maart 2015
verschenen bij uitgeverij Querido.

Siti Wahyuningsih werd geboren in Yogyakarta. Zij studeerde bos- en
tuinbouw, woonde in o.a. Jakarta, Singapore en Leeds en werkte voor Indiase,
Japanse, Australische en Belgische bedrijven. Sinds 2006 woont en werkt ze
grotendeels in Nederland. Enkele jaren geleden begon ze samen met haar
man systematisch Nederlandstalige poëzie in het Indonesisch te vertalen, en
andersom.

Ron Winkler (1973), dichter en vertaler, woont in Berlijn. ‘Dance Fiction’ is
een cyclus uit Fragmentierte Gewässer (2007), de laatste twee gedichten zijn
in het Duits nog ongepubliceerd.

Miek Zwamborn (1974) is schrijver, vertaler en beeldend kunstenaar. In haar
werk spelen landschap en geschiedenis een belangrijke rol. Zij publiceerde de
romans Oploper (2000), Vallend Hout (2004) en de dichtbundel Het krieken
van sepia(2008). In 2013 verscheen de roman De duimsprong. In 2015 is zij
de eerste schrijver-in-de-residentie in het Haags Gemeentemuseum. Zij
vertaalde de romantrilogie Sez Ner van Arno Camenisch en de
Honingprotocollen van Monika Rinck.
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‘Brussel’
Terras #09
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Erik Lindner
Inleiding
Brussel is een misverstand, zegt Elke in een benedenruimte aan de Gallaitstraat,
het belendende perceel van de Kriekelaar in Schaarbeek. De ruimte is kaal, er staat
een tafel op schragen achterin en er is niets in huis behalve thee zonder suiker. Het
is lastig te definiëren op wat voor misverstand ze doelt, een menselijk, intercultureel
of planologisch misverstand, iemand als Elke brengt de dingen met gemak met
elkaar in verband. Misverstanden hebben iets aantrekkelijks, het is moeilijk je eruit
terug te trekken. Brussel is net Elke, denk ik, de onmetelijke afstand tussen haar
en mij peilend terwijl ik tegenover haar zit aan die kale tafel. Ik kan haar niet snappen
al denk ik dat ik verwant aan haar ben. We zijn even oud, hebben altijd dezelfde
taal gesproken, dezelfde muziek beluisterd en dezelfde boeken gelezen, dezelfde
films gezien. Maar zij liep, wankelend, dansend, rennend, zwalkend door de enige
grootstad van de entire Benelux en ik zat klem her en der, verplaatste me, liep weg
en kwam terug met de staart die om een van de benen sloeg. Toen ik twintig was
en met een Hongaarse vrouw getrouwd was, reed ik door Brussel in een groot
uitgevallen Lada en leefde op de kredietbrieven achterin het couponboekje van de
ANWB waarmee je in het buitenland je auto kon laten repareren. Ik voelde me
desolaat, desolater dan de stad. Toen ik dertig was en terugverhuisde uit Parijs was
Brussel de meest logische stad voor mijn Franse vrouw en mij om op een vreedzame
manier uit elkaar te gaan. We deden het niet, we lieten ons doorsnijden door het
bitse noorderlicht en vochten het uit tot in de rechtszaal. In Brussel Zuid stond elke
Thalys vijf minuten stil.
Brussel is het type veeleisende minnares die je je schuldig doet voelen als je met
je eigen vrouw slaapt. Ze is een logeermatras op de grond, ze is de slaapbank van
mijn vriend Piet die op zijn elektrische piano in de keuken speelt en Pasolini vertaalt
en uitkijkt op de lelijke casco flat die notabene de Hollanders midden in zijn uitzicht
op vijf hoog hebben neergeplempt, pal tegenover het keukenraam. Piet om wie ik
evenveel geef als ik met hem kibbel in de l'Archiduc over het verschil tussen Raster
en Yang en besluit de eerste trein terug te nemen - zo realiseer ik me als ik
Roosendaal passeer - als wanneer ik bij hem overnacht, op de bank naast de keuken.
Brussel is Rogier die op het altaar van de Koekelberg zijn liefde voor zijn Togolese
vriend uitbraakt in Franstalige jambische verzen. Brussel is Els die haar damestasje
van slangenhuid kwijtraakt op het toilet van een schaakcafé dat hoofdzakelijk door
mannen gefrequenteerd wordt, is Xander die zijn dochter van school haalt, is Daan
die me bekent dat hij
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liever platenhoezen ontwerpt dan muziek maakt en die bij me uit de auto stapt als
ik in de ochtend de stad niet begrijp en in een rondje rijd. Ik ken haar niet, die stad,
ik ben er alleen maar volop mee vertrouwd.
In dit negende nummer van Terras verandert Brussel gaandeweg in ‘Brussel’, het
fenomeen stad an sich en wat het allemaal teweegbrengt. Via stadsverhalen,
reportages, kunst en poëzie raak je verdwaald in de stad en kom je waar je helemaal
niet op bedacht was. Brussel gaat over in Johannesburg, Johannesburg in Berlijn,
Berlijn in Parijs en Parijs weer in Brussel. Dit nummer bevat vertalingen van teksten
van Marcel Broodthaers en foto's van Julien Coulommier: Statues de Bruxelles. Er
zijn teksten van Rokus Hofstede, we ondervragen met Pascal Verbeken de engel
die de stad beschermt, volgen een fictief metrolijnenstelsel in gedichten van Jan
Baeke. Hoe Brussels of onbrussels is het werk van Henri Jacob, Cathérine Lommée,
Gwendolyn Lootens, Philippe Vandenberg? Hoe onbrussels zijn de verhalen van
Charl-Pierre Naudé en Harry Kalmer over Johannesburg? Veranderen de gedichten
van Zhao Si alle Brusselse steden in de opperste metropool, Peking? Steden zijn
misverstanden, vooral ‘Brussel’.
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Anniek Kool
Over de gefragmenteerde steden van Nigel Peake
Hoe uniek is een stad? Hoe uniek zijn de verschillende onderdelen die samen een
stad vormen? Het is onwaarschijnlijk dat je zult denken dat je in Shanghai bent
terwijl je je eigenlijk in New York, Antwerpen, Londen, Parijs, Oslo, Lausanne,
Boedapest, Istanboel of San Francisco bevindt. Elke stad is weer anders. Maar
steden bestaan uit herkenbare onderdelen. En dat blijkt, want de steden die de Ierse
architect Nigel Peake in In the City beschrijft, voelen net zo vertrouwd als de stad
waarin ik zelf woon.
In the City is een ontdekkingstocht door de stad. Peake laat ons zien wat steden
gemeen hebben en breekt deze ‘universele’, grote, steeds veranderende stad op
in kleine deeltjes. Dat opbreken is noodzakelijk om de stad en de tegenstrijdigheden
die er dagelijks plaatsvinden te kunnen bevatten. Een stad is namelijk niet alleen
haar districten, wijken en straten, maar ze is ook de onderdelen waaruit deze
districten, wijken en straten bestaan: de gebouwen, de bomen, de mensen, de
geluiden, de gebeurtenissen en de verstreken tijd. En uit de combinatie van dit
veelvoud aan vergelijkbare onderdeeltjes worden unieke steden gevormd. De
mogelijkheden zijn eindeloos.
Peakes boek gaat in principe over de tien eerder genoemde steden, die hij te
voet doorkruiste en vervolgens met illustraties en tekst verbeeldde. Steden moet je
lopend ontdekken, schrijft Peake, omdat het lopen je (letterlijk) de ruimte geeft om
te kunnen observeren. Het ritme van dit lopen waar Peake het over heeft, klinkt door
in de cadans van de tekst zelf.
Bij het lezen en bekijken van de kunstige verbeelding van ‘de stad’ waan ik me
even in St. Petersburg, waar ik zelf onderdeel van de stad ben geweest. Van
sommige straten ken ik alle scheve keien, bruggetjes en graffiti, van andere nog
niets. De geschiedenis van een stad ligt gevangen in haar onderdelen.
Gebeurtenissen en mensen hebben de stad gevormd en vervormd. Een stad is
dynamisch. Ze beweegt. Als ik deze stad over één, twee of vijf jaar opnieuw bezoek
zal ze ongetwijfeld anders zijn, maar ik kan zien wat ze heeft meegemaakt in de tijd
dat ik weg was. Ik hoef haar alleen maar te bewandelen en te kijken, stil te staan
en te luisteren. Ik hoef alleen maar de ene voet na de andere te zetten.
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Nigel Peake
In de stad
Vertaling: Anniek Kool
De stad bestaat uit veel onderdelen.

Ze is ondoorgrondelijk.
Sommige dingen ken ik
en sommige niet.
Wat ik niet begrijp teken ik.

Ik zit aan een tafel met een vel papier voor me, niet altijd in mijn atelier. Soms zit ik
in mijn keuken en soms in het appartement van een vriend.
Vandaag liggen er op mijn tafel (130 bij 700 centimeter) een heleboel dingen: stukjes
papier in allerlei vormen (uit grotere vellen geknipt), post (oude en nieuwe), horloges
(oranje, blauwe en dat van mijn vader), reservebril (rond montuur), koptelefoon,
kleingeld (Zwitserse franken en euro's), plakband (gekleurd, papieren en mat),
staaltjes, kauwgom (spearmint), inktvullingen (zwart, rood en blauw), pennen (0.1,
0.35, vulpen, brush, Bic), potloden (F en 2H), penselen (00, 01, 3, 5, 9), boeken
(hardcover en
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paperback), bonnetjes (hobbywinkel en supermarkt), metrokaartjes (Parijs en
Lausanne), gum, houtlijm, gele liniaal, ansichtkaarten, papiersnippers met
aantekeningen, sjaal (rood met stippen), krant (drie dagen oud), schetsblokken
(kleine en grote), kopjes (van verschillende grootte, voor warm water, koffie, whisky),
potjes voor verfwater, theepot (voor groene thee), drie verfdozen (aquarel), inkt
(helrood, gebrande omber, neutraal grijs), lamp, schaar, gele post-its en mesje.
Al deze voorwerpen maken samen het kunstwerk. Veel ervan draag ik al tijden bij
me; ze hebben dezelfde schaal als mijn hand. Ik hou ze vast. Ik stop ze in mijn zak.
Ik gebruik ze en als ze op zijn of kwijt schaf ik nieuwe aan.
Ik kijk uit het rechthoekige raam achter mijn tafel naar beneden, naar een straat
waar ik alles minder goed ken. De schaal is anders. Het is grootschaliger maar
bestaat ook uit veel onderdelen: het bewegende verkeer, de langslopende mensen
(van links naar rechts en van rechts naar links), de wachtende mensen (van wie er
een aantal op de hoek van de straat staat te roken), de gele wegmarkeringen, de
blauwe verkeersborden, het rood-met-witte lint tussen bomen, het witte zebrapad,
de geparkeerde taxi's, de bouwsteigers, de trappetjes, de winkelentrees, de bankjes,
de ramen, de deuren, de vuilcontainers, de balkons, de afdaken, de schoorstenen,
de hond, de straatlantaarns, de zwerfkei op de hoek, het kantoor ertegenover, de
bomen, de aan het hek geketende fietsen, de helling en kromming van de weg, de
haag, het lapje gras aan het eind van de straat, de puntdaken van de gebouwen in
de verte, het hotel dat wordt gerestaureerd, de aanplakbiljetten aan de muur, het
eethuisje, de slager, de orthopedische schoenenzaak, de kaaswinkel, het
appartement ertegenover.
De straat is onderdeel van de stad,
net zoals de tafel onderdeel van de kamer is.

De straat heeft een zekere lengte en de stoep een bepaalde breedte. Hierop vinden
de tegenstrijdigheden van de dag plaats. Leegte en drukte. Routine en toeval.
Alledaagsheid en spanning. Stilte en kabaal. Pracht en verdriet.
Als ik een nieuwe stad bezoek of terugkom in een stad die me nog steeds vreemd
is, ervaar ik het onbekende; van de dunne lettertypes op de bordjes tot de maat van
de melkpakken in de koelvakken - het gevoel dat je iets bijna kent, maar net niet
helemaal. Het liefst loop ik door een stad. Het ritme van de ene voet na de andere
schept ruimte om te kijken, stil te staan en te luisteren. Te observeren. Er zijn plekken
waar ik nooit naartoe zal gaan en er zijn ruimtes waar ik eindeloos naar terugkeer.
Ik leer een stad in flarden kennen, terwijl ik tussen torenhoge gebouwen loop, langs
gevels vol
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uithangborden, deuren en ramen, en ongemerkt in een aangrenzende buurt beland,
lopend door drukke en door verlaten straten - de ene boeiender dan de andere,
maar stuk voor stuk onderdeel van dat wat wij de stad noemen.
Terwijl ik loop, kijk ik, niet alleen vooruit, maar ook naar boven, beneden, links en
rechts. Niets staat op zichzelf - alles wat bestaat is aan iets anders verbonden;
achter een geplette verpakking op de grond zit een verhaal. In dit kleine voorwerp
schuilt tijd en handeling. Het begon zijn reis in een fabriek, kwam terecht in een
bezorgbusje, in de schappen, in iemands zak en toen op straat, waar het veranderde
door voeten en verkeer, werd verfrommeld, gevouwen en geplet. Het materiaal werd
verwrongen en verkreukeld en de kleuren vervaagden. Het is nu iets heel anders.
Deze verpakking rust op een ondergrond die herstelwerkzaamheden heeft ondergaan
maar nog steeds de tekenen van vroeger draagt - een gemakzuchtig getrokken
witte streep, een slordige afbakening van het oude en het nieuwe. Binnenkort
verschijnt er een nieuwe scheur waar een gele cirkel om wordt gespoten en die
daarna zal worden gevuld. Deze ondergrond raakt aan de stenen gevel van een
gebouw met zeventien verdiepingen.
Alles gebeurt tegelijk.
Terwijl je loopt komen er gesprekken voorbij, telefonische of van mensen onderling.
Het gaat meestal over het wie? waar? en wanneer? Tijd is in de stad belangrijk en
vertekend. Sommige mensen hebben er te weinig van en andere mensen juist te
veel. Er zijn schema's, dienstregelingen, openingstijden en sluitingstijden. Er is het
historische en het moderne. Er is het blijvende en het vergankelijke.
Het gebeurt. Het gaat door.
De afvalwagens en bestelbusjes trappen de dag af en worden daarna verruild voor
allerlei soortig verkeer, terwijl drommen mensen zich haasten om op een bepaalde
tijd op een bepaalde plek te zijn. Daarna volgt er een luwte die halverwege de dag
wordt onderbroken door collectieve eetlust en daarna nog een keer als iedereen
weer tevoorschijn komt om terug te keren naar de plek waar ze de dag begonnen.
De kantoren en winkels sluiten terwijl de huizen en restaurants vollopen. De nacht
valt en de lichten gaan aan. De panden worden schoongemaakt, televisies gloeien
en de schappen worden gevuld. De treinen en metro's gaan gewoon door.
Er is geen eind. Er is geen begin.
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Kees 't Hart
Vreemd
Vreemd de man bij de boot
De deurklink naast het sleutelgat
De meisjesstemmen in de tram
Van hoe ga je hoe ga je hoe ga je
Vreemd het paard met het schuim
De stapel boeken zo bloot neer
De vrouw en haar droomgezicht
De muziek uit het raam vandaag
Vreemd wie was er zei je tegen me
Zo vreemd was je lachende oog
Je was een oog toen ik je kuste
De tram kwam bellend op tijd
Vreemd de auto's als strepen
En de zee als meer met een boot
En de gele streep boven de einder
En het geluk van je stem op zolder
Vreemd de dichter en de wegpiraat
De bewegende mond in de auto
De volgorde van papieren folders
Het seismologisch instituut
Vreemd mijn vader en moeder
En de huizen en het gestolde vet
En mijn erectie op het eindpunt
Wat ben ik dankbaar voor schoenen
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Vreemd het ijzeren hek dicht gedaan
De man kijkt ernaar met twee ogen
Ik ben de wachtende verschijning
Ik ken je weer als ik thuis kom
Vreemd het gestapelde witte papier
Ik ben de gedroomde bladwijzer
De boeken in de kast zijn glas
Het gebelbel van de bevende tram
Vreemd de suikerpot en de lepeltjes
Je haar en je bovenbeen en je zoen
Onze knieën raken elkaar even
Ik ben er ook en daar en daar ook
Vreemd jij en de krentenbol
En het blaadje in de ruitenwisser
De oude stofzuiger goeiemorgen
En het meisjesboek boek van Ab Visser
Vreemd de man en vrouw in de tram
Het aandachtsgevoel dat kruipt
De blik van het kind aan de overkant
De zee met de kleine mensen en daar ook
Vreemd het bospad en de zee
En het stokkende pianoloopje van
Dat ik daar net niet gezien was
De loop van de rivier in de Bosatlas
Vreemd de vergeetachtigheid en
Steeds dezelfde alfabetletters
En dat de goden elkaar afwisselen
De hou je mond gedachte toe maar
Vreemd het lettertje het lettertje
De dubbele boog aan de hemel
De bewegende lippen naast me
Of in de andere auto daarnaast
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Vreemd de namen van a en van o
De wolken stijgend in de wolken
De kapitein van het schip rijdt
Op een scooter over het dek
Vreemd ik zie het avond worden
Het woord Blaricum op blauw
Hier staat wat ik ben geamuseerd
Geen muziek of rijm wil ik
Vreemd de Montessori beweging
In het begin van die jaren en toen
De koppeling van draden aan spoelen
Het eeuwige groen op grijs en blauw
Vreemd de misplaatsing van dozen
De schilder de cervelaatworst de hoon
Net kijken of net niet kijken
De moeite van het paden op gaan
Vreemd de gebruiksaanwijzing
Van de stekker de krekel de dorst
De woorden van Van Leeuwenhoek
Het bibberende ik in de zestiende eeuw
Vreemd de dochter en de vader
Dienblad en biscuitblik je mond
Pennen in de pennenbak gezegend
Ik weet dat god mijn broer is
Vreemd de vijver en de kleren
Je borsten drinken het water
Het ziet er schitterend uit
Alles ziet er schitterend uit
Vreemd het Aperçu van Goethe
Dat je woorden bedankt bedenkt
In de volgorde van het begin
De hoofden op straat en daar ook
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Vreemd Gaastmeer in de avond
De man en de vrouw in de kamer
Spelen blond tuba en trompet
Ik kon de woorden niet onthouden
Vreemd bloembeginsel en thee
Daarvan hardop wakker liggen
En aan het raam de druppels zien
Wegvloeien langs hetzelfde raam
Vreemd de stem van mijn dochter
En het moeilijke van stenen huizen
De graafbepalingen uit de brievenbus
En je rode jurk op een stapeltje gelegd
Vreemd de weerbronnen als woord
De stervelingen zijn met mij dat ook
Ik was ervan gaan zingen en lachen
De lucht met de kreupele wolken
Vreemd dat je iets dacht met woorden
Dat je je boekenbon op tafel legde
Dat je me kuste en mijn tranen droogde
Was je iets had je iets willen zeggen
Vreemd de man met de grijze haren
Dat is mijn man niet de lucht boven
De aarde is gesloten als een woord
Ik ben pas later van je gaan houden
Vreemd de bruto winst en de veldmuis
Ik kan je gezicht in me gedenken
en blijven rennen met de film mee
ik breng de boeken bij je thuis
Vreemd de parkietendroom de huls
En gezicht op Delft is mijn moeder
En het blauw van de hemel is wit
Voegwoorden zitten in mijn keel
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Vreemd de man in het verkeerspak
Ik was van de aanhangende familie
Met de duimen omhoog blijven staan
Lachte je als meisje geweldig naar me
Vreemd het Verzameld Werk zonder e
Van Edgar Allan Poe ik ben vlekloos
Ik lag nog even eraan bij te ademen
Ik ben uw stoelen en uw vazen teller
Vreemd het thuiswerk en de brandblaar
En het levende gezin in Amsterdam
Ik ben zo van je geschrokken je was
Zo je was zo je was zo in stralend licht
Vreemd de foto van het weer weer
De dikte van de lucht de vlieger
Was u mijn vader heb ik uw naam
Ik ben de volgorde van de tuinstoelen
Vreemd de vis onder het water is
Dezelfde vis als onder het water
Ik ben een verrukkelijke zwijger
Het geruis van je het gezoem dat is
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Eva Wissenburg
Met hardnekkige levenslust
Inleiding bij Françoise Sagan ‘Een ochtend voor het leven’
Françoise Sagan (pseudoniem van Françoise Quoirez) werd geboren in 1935 in het
plaatsje Cajarc in de Midi-Pyrénées. Ze verhuisde met haar ouders naar Parijs,
waar ze aan de Sorbonne ging studeren. Sagan is vooral bekend vanwege haar
debuut-roman Bonjour tristesse, die in 1954 werd bekroond met de Prix des Critiques.
De vrijheid waarmee Sagan over het gevoelsleven van een jong meisje schrijft
bracht evenveel succes als schandaal met zich mee en lang niet iedereen geloofde
dat zo'n scherp uitgetekende, fijnzinnige, maar verre van sentimentele roman
geschreven kon zijn door het negentienjarige meisje dat Sagan destijds was. Sagan
was echter Sagan niet geweest als ze zich de stortvloed aan kritiek en insinuaties
al te veel had aangetrokken en volledig in lijn met het beeld dat later van haar zou
ontstaan kocht ze van het geld dat Bonjour tristesse haar opleverde haar eerste
auto: ‘een Jaguar XK 140, tweedehands, maar bijzonder fraai’, waar ze naar eigen
1.
zeggen best wel trots op was.
Door het fenomeen Bonjour tristesse zou je bijna vergeten dat Sagan niet alleen
zeldzaam verfrissend - want verfrissend is het ook nu nog - over de seksuele
ervaringen van een jong meisje kon schrijven, maar nog veel meer menselijks
vlijmscherp op papier heeft gezet. Haar personages zijn soms ogenschijnlijk hard,
op het cynische af, maar juist hun afkeer van sentiment maakt hen eerlijk als goud.
2.
Josée uit Les merveilleux nuages leren we kennen wanneer ze op de eerste
pagina's van het boek al moet constateren dat ze echt niet meer van haar echtgenoot
houdt. Pas later ontdekken we hoeveel moeite het haar toch nog kost zich van hem
los te maken en hoeveel pijn zijn ziekelijke jaloezie en depressies haar hebben
gedaan. Maar Josée leeft in het heden en zou het niet in haar hoofd halen haar
verdriet van vroeger als excuus te gebruiken voor de dingen die ze nu doet. Het is
eerder alsof ze dat verdriet voor ons verborgen had willen houden, alsof het niet
háár keuze is dat het toch nog doorsijpelt naar het heden.
Die houding is kenmerkend voor de personages van Sagan: ze krijgen rake
klappen uitgedeeld maar vertikken het stomweg zich over te geven. Ze bijten zich
vast in het leven dat hun ondanks alles zo lief is en laten niet meer los. En dat alles
niet zonder

1.
2.

Uit Françoise Sagan Derrière l'épaule, een boek waarin Sagan terugblikt op haar eigen romans
(Parijs: Plon, 1998).
In 1962 voor Manteau vertaald door Remco Campert als De wonderlijke wolken
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een flinke dosis zelfrelativering. Dat geldt ook voor Nicole Montagné uit ‘Een ochtend
voor het leven’, een vertaling van ‘Un matin pour la vie’. Dit verhaal verscheen in
juni 1962 in de Franse Elle en werd in 2012 samen met vier andere korte verhalen
voor het eerst in boekvorm uitgegeven als een uitgebreide versie van de reeds
3.
bestaande verhalenbundel Musiques de scène. Nicole wordt op een ochtend door
een collega gebeld met de mededeling dat haar geliefde Parijs over een uur getroffen
zal worden door een atoomraket. Wat volgt is een breed palet aan gevoelens van
iemand die er helemaal niet op zit te wachten dood te gaan. Ze weet allang wat
verdriet is, daar heeft ze - in tegenstelling tot haar vrienden, zo lijkt het - geen
naderende dood of nepsensaties voor nodig. De dood komt haar gewoon niet zo
goed uit, dat is alles. Ze had zich namelijk net voorgenomen dat ze wilde leven, dat
ze koste wat kost, ondanks alles en misschien wel tegen beter weten in wilde leven.
Met die hardnekkige levenslust die Sagan Sagan maakt en haar personages
onvergetelijk.

3.

Françoise Sagan, Un matin pour la vie et autres musiques de scène. Parijs: Stock, 2012.
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Françoise Sagan
Een ochtend voor het leven
Vertaling: Eva Wissenburg
Ik heet Nicole Montagné, maar iedereen noemt me Delphine. Die naam heb ik zelf
bedacht. Ik werk bij de actualiteitenrubriek van Vues, een veelgelezen weekblad
voor de vrouw. Ik ben vijfentwintig jaar oud en heb wat wel een aangenaam
voorkomen wordt genoemd. Bovendien weet ik mezelf te ‘redden’. Geen enkel
probleem op dat vlak. Niet verlegen, niet frigide. Een riant salaris, een robuuste
gezondheid en innemende ouders. Vrijgezel. Eén keertje maar ben ik bijna getrouwd,
met Jean-Loup. Hij werkte ook bij Vues. Hij is stom omgekomen in een stom
vliegtuigongeluk. We hadden het goed samen, waren iets intiemer dan gepast. Maar
in onze tijd... Goed, de dag dat hij doodging had ik gigantisch veel liefdesverdriet,
ik wilde mezelf van kant maken. Ik huilde zo hard en was zo uitgeput dat ik er bijna
toe in staat was. En toen kwamen mijn vrienden, omdat ze bang waren dat ik ‘iets
stoms’ zou doen. Dat is wat je zegt op zo'n moment. Het is twee jaar geleden nu.
Af en toe, wanneer iemand erover begint (lomp als mensen weleens zijn), doe ik
heel afwezig. Maar ondertussen staat zijn foto te verbleken op mijn nachtkastje.
Ik heb geen uitgesproken politieke mening. Ik heb die van Marc, die is redelijk
links. Marc werkt ook bij Vues, hij lijkt op Gérald Norton, die woest aantrekkelijke
stripheld uit France-Soir. Hij is praktisch mijn vriend. In ieder geval zegt iedereen
vaak: ‘Jullie twee eindigen nog eens in het huwelijksbootje.’ Hij ook, ik ook. Ik zou
het vreselijk vinden hem kwijt te raken.
Het is heel moeilijk om over jezelf te praten. Daar had ik nooit zo bij stilgestaan.
Ik heb tenslotte geen saai, suf leventje. Ik verdien mijn geld in een bijzonder vrolijke
omgeving, heb iemand die van me houdt, een dode grote liefde achter me en goede
vrienden. Ik vind het leven heel prettig en, zoals ik al zei, als er in mijn bijzijn over
politiek wordt gepraat blijf ik op de vlakte. Laten we het erop houden dat mijn ouders
me links vinden, Marcs vrienden vinden me rechts en over het algemeen zeg ik niet
veel meer dan dat ik het geweld her en der afkeur en dat mannen zich niet realiseren
wat een mensenleven waard is. Dat wij vrouwen degenen zijn die de kinderen baren
en ga zo maar door. Dat is trouwens mijn enige feministische kant. Verder heb ik
het net als mijn generatiegenoten nooit over: ‘Wij vrouwen, jullie mannen.’ Niemand
is daar nog mee bezig. Niemand praat daar nog over. En ik zuig niet graag vage
verhalen uit mijn duim. Ik wil weten hoe de vork in de steel zit en omdat ik nogal
opgewekt van aard ben en snel van begrip is dat niet moeilijk... Godzijdank ben ik
geen veertien meer.
Dus over mezelf zal ik niet verder uitweiden.
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Ik werd wakker van de telefoon, heel vroeg. Het was Gladys. Ze werkt ook bij het
weekblad. Ik nam de hoorn morrend van de haak, ten eerste omdat ik dacht dat hij
afgesloten was (financiële crisis, luiheid, dat soort dingen) en ten tweede omdat ik
mijn horloge zag toen ik opnam: ‘Negen uur 's ochtends, op een zondag!’ En dan
staat de telefoon ook nog eens op mijn nachtkastje, tussen de foto's van Jean-Loup
en Marc in, en dat stoort me iedere keer weer. Stom genoeg heb ik het gevoel dat
ik iemand bedrieg, maar wie? Jean-Loup, Marc of mezelf? Tegelijkertijd zag ik dat
outfit numero 2, mijn Chanel-look van gisteravond, van de stoel was gegleden.
Goed, niet fijn wakker worden dus.
Aan de andere kant van de lijn zat Gladys te huilen. Te snikken. Ik voelde hoe er
haast onmerkbaar iets over mijn rug gleed: angst, afschuw. Even wilde ik het niet
weten. Maar dan ook echt niet weten. En toen zei ik: ‘Gladys, rustig maar’ en ze
vertelde me alles: de oorlog was uitgebroken, de atoomoorlog. Het weekblad was
dicht, het openbaar vervoer lag plat, het was voorbij. Totaal overbodig outfit numero
2 nog op te rapen. Over een uur zou de eerste raket inslaan. San Francisco was al
van de kaart geveegd en Leningrad ook. Ze belde om afscheid te nemen. Eerst
dacht ik dat ze gek was geworden. Toen dacht ik aan Pierre, de vriend van Marc
die zo lelijk is en ons altijd zo lichtzinnig vindt. Werktuiglijk zei ik: ‘Het is niet waar,
het is niet waar’ en toen hoorde ik een soort hik en een klik. De verbinding was nu
echt verbroken. Dit keer was het menens. Het was niet omdat ik een rekening was
vergeten, want in zo'n situatie... en ik bedacht dat het waarschijnlijk overal was. Ik
was eerlijk gezegd niet helemaal wakker. Ik vroeg me verward af hoe zo'n raket
eruitzag. Ik stelde me een schotel voor. En toen werd ik ineens bang en kroop weg
onder de lakens. Het kon niet waar zijn. Ik moest het navragen. Ik legde mijn hand
op de hoorn, maar wist het alweer. Niets meer. Ik had geen radio. Volgens Marc
stomp je daarvan af. Ik liep naar het raam. Stilte, leegte. Nu al. Ik moet er wel bij
zeggen dat het raam uitkijkt op een binnenplaats. Maar geen conciërge te zien.
Geen bewoner ook. Niemand. Ik moest... ik moest me aankleden, naar mijn moeder
rennen, me bij haar verstoppen... Ze zei altijd dat het met atoomraketten net zo was
als met het gas in 1914, niemand zou het durven gebruiken. En omdat ik het leuk
vond aan tafel de onheilsprofeet uit te hangen zei ik altijd... Maar mijn moeder
woonde in Issy-les-Moulineaux... Hoelang doe je daar te voet wel niet over als het
met de metro al een uur duurt... En over een uur zou de raket...
Ik begon te huilen. Helemaal alleen, in mijn pyjama, in het halfdonker. Er waren
natuurlijk avonden dat ik over de dood praatte als over een oude bekende,
onverschillig, met vrienden, vooral na middernacht. Maar de dood om negen uur 's
ochtends... als je net wakker bent... Marc woonde in Passy, dat was hetzelfde
probleem. En bovendien had ik geen zin om in zijn armen te sterven, besefte ik vol
afschuw. Met hem leven, ja, met hem sterven, nee. ‘Liever met je sterven dan met
je,’ nee, ‘liever met je sterven dan zonder je leven’. Ik had mijn citaat weer en
enigszins gerustgesteld ging ik op de rand van het bed zitten. Het schoot door me
heen dat er straks niet veel meer van me
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over zou zijn dan een zielig hoopje as. Ik drukte mijn mond tegen mijn hand, voelde
het pompen van mijn bloed en vond alles belachelijk. Grotesk. Ik mompelde volgens
mij wat onvriendelijke opmerkingen aan het adres van J.F. Kennedy, die ik over het
algemeen toch best aantrekkelijk vind, en aan dat van Chroesjtsjov, die ontzettend
grappig schijnt te zijn (dixit Marc). Ik probeerde me een leeg San Francisco voor te
stellen, zoals in On the Beach, maar omdat ik er nooit ben geweest was dat wel
heel makkelijk. Of juist heel moeilijk. En Parijs... mijn stad. De woede kwam terug.
Onbewust probeerde ik het gevoel vast te houden, het niet te laten gaan. Ik kon me
toch moeilijk op mijn bed laten vallen en gaan liggen janken... Dat doe je niet. En
als ik nou nog een testament kon schrijven met van die statige zinnen en zo... maar
wie ging dat lezen... wie? Misschien een kromgegroeid herdertje uit de Cevennen...
als hij op een dag de ruïnes van deze oude stad vindt: Parijs. Onwillekeurig trok ik
mijn kamerjas wat strakker aan. Ik ben een keer in Pompeji geweest en vond niets
zo deprimerend als de weinig elegante houdingen van een aantal van die mensen.
Dus ging ik de badkamer in en borstelde bedaard mijn haar naar achter. (Ik weet
bijvoorbeeld ook dat geen enkele depressie bestand is tegen een goede
shampoobeurt, dat lijkt stom, maar het is zo), en bovendien, ik weet niet, ik vond
het wel chic. ‘O, gaan we allemaal dood? Tuttut, laat me dan eerst even mijn haar
goed doen.’
In mijn hoofd passeerde een hele reeks onweerstaanbare gedachtetjes de revue.
Onzindingen. Waarschijnlijk was er iets in mij zo wanhopig dat ieder initiatief de kop
werd ingedrukt. En ondertussen zei ik tegen mezelf dat het belangrijk was om na
te denken, terwijl ik nadenken altijd nogal... ik zal niet zeggen secundair maar toch
wel ‘vervangbaar’ vond. Ik moest nadenken. Ik ging dood. Mijn ouders gingen dood,
mijn vrienden gingen dood, mijn kennissen. Dat was niet niks. En een stemmetje
fluisterde me toe dat ik was vergeten een nieuwe borstel met harde haren te kopen.
In mijn hoofd brak de hel los. Waanzin... Waanzin... ik merkte dat ik dat woord
tevreden voor me uit zat te mompelen, want het was het goede woord. Het juiste
woord. God weet dat het niet het moment was om trots te zijn op mijn woordenschat,
maar ik kon er niets aan doen. Zoals mijn moeder altijd zegt: ‘Mijn dochter is geboren
met een pen in haar hand.’ Ik dacht aan het boek dat ik op een dag had willen
schrijven en waar ik al een opzetje voor had... het was de moeite niet geweest. Alles
was in één seconde met de grond gelijkgemaakt... Onvoorstelbaar... Maar toch,
Leningrad bestond al niet meer. De velden en rivieren eromheen, de houten huizen,
de izba's, alles was in rook opgegaan. Net als San Francisco en straks ook Parijs.
Parijs, waar Lodewijk de Veertiende, Napoleon en al die anderen nog hadden
rondgewandeld. Hoeveel voetstappen waren er in deze straten niet gezet... Ik had
tranen in mijn ogen, beet op mijn lip. Ik dacht aan de wereld. En merkte dat ik
tegelijkertijd outfit numero 2 van de grond had geraapt en op een hangertje had
gehangen. Dat maakte me even heel pissig, ik vervloekte mezelf.

Terras. Jaargang 2015 (08-09)

24
Hoe laat was het? Ineens had die vraag alle andere gedachten verdrongen. Hoe
laat was het? Hoeveel tijd had ik nog? In het voorbijgaan gooide ik de foto's van de
jongens omver - ik moet zeggen dat dat nu wel de minste van mijn zorgen was - en
ik greep mijn klok. 9 uur 20. Twintig minuten... Ik had al twintig minuten verspild,
waarvan vijf aan mijn haar doen en mijn spullen in orde brengen. Ik begon weer te
huilen, hevig snotterend dit keer en het werd een kliederboel. Maar ik ging echt niet
vijf minuten verdoen met het zoeken van een zakdoek. De grap had lang genoeg
geduurd. Maar welke grap? Tot mijn stomme verbazing hoorde ik mezelf mompelen:
‘God, bescherm ons,’ terwijl ik atheïst was sinds Jean-Loup. Kon ik maar bidden...
maar dat zou niet eerlijk zijn. Je klampt je niet zomaar op het laatste moment aan
iemand vast nadat je eerst vijf jaar lang niets van hem moet hebben. Die gedachte
gaf me weer wat houvast. Je moest waardig sterven. Daar ging het om. Mijn moeder
woonde te ver weg, de telefoon en de metro deden het niet meer en mijn Dauphine
stond in de garage bij Marc. Ik was alleen, ik zou alleen sterven. Bij dat beeld van
mezelf begon ik weer een beetje te snotteren en hardop zei ik: ‘Nee, ik wil niet, nee
ik wil niet’; goed, ik zat dicht tegen een zenuwinzinking aan en bij mij zijn die niet
mis. Ik snoot mijn neus in een laken en ging weer rechtop zitten. Even overwoog ik
naar Corinne te gaan, die heel dichtbij woont en een groot dakterras heeft. Ik zag
mezelf al kalmpjes zitten kijken hoe de kernraket aan de horizon zou verschijnen.
Dat leek me wel wat. Maar toen bedacht ik dat Corinne waarschijnlijk met haar man
en twee kinderen was en dat dat waarschijnlijk een afschuwelijk tafereel zou
opleveren. Het beste kon ik natuurlijk weer naar bed gaan, dan zou ik overlijden in
mijn slaap zoals dat heet, met tienduizend ingestorte gebouwen om me heen. Daar
moest ik even om lachen. Lachen ja.
Eigenlijk was het nog helemaal niet zo'n gek idee. Ik sloot de pick-up aan en ging
liggen. Wagner? Hij zat natuurlijk niet in de goede hoes, maar ik had de ouverture
van Lohengrin, een gloednieuw exemplaar. Ik weet niet van wie ik dat heb gekregen.
Ik moet mijn platen een keer ordenen... Die zin, die ik al zo vaak had uitgesproken,
werd wreed, wrang, schrijnend... Ineens kwam mijn talent voor adjectieven weer
bovendrijven, mijn grote succes bij het weekblad... Goed, ik luisterde een stuk
Lohengrin en probeerde niet te bewegen. Het was heel saai. Ik keek naar de aderen
op mijn hand, waarin het bloed maar bleef stromen... Op dat moment werd er op
de deur geklopt. Even dacht ik dat het Marc was, dat is zo iemand die drie kilometer
kan rennen zonder buiten adem te raken. Nee. Het waren Antoinette en Pierre (die
ene die zo lelijk is). Ze keken me raar aan. Ik glimlachte droevig.
‘Wat is er met je telefoon?’ vroeg Antoinette.
‘Die is natuurlijk afgesloten,’ zei ik. ‘Ik heb al twee maanden niet betaald.’
De vraag leek me irrelevant. Het was immers kwart voor tien.
‘Ik wist het,’ zei ze tegen Pierre. ‘Natuurlijk geloofde ze ons niet. Heel Parijs weet
dat het 1 april is. We hadden echt niet helemaal hierheen hoeven komen draven.’
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Ik keek haar aan, toen Pierre. Even begreep ik hoe je iemand kon vermoorden. Ik
begreep Shakespeare en Wagner en een hele hoop andere dingen. Maar ik herpakte
mezelf snel.
‘Het is een beetje vroeg voor jullie grapjes,’ zei ik.
En ik draaide me om, zogenaamd om thee te gaan zetten. In de keuken kuste ik
eerst de theepot. Daarna de muur.
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Els Moors
Slaapt in een wiegend nest
tussen niet loslatende vierkanten ligt
de gifgroene parkiet
aan de borst
bid als begraven in de
binnentuin dagelijks gesignaleerd
met tak in de bek wel anderhalve keer de
lichaamslengte
neergestort als onder een tram
de zich haastig vermenigvuldigende suïcidale
voorbijgangers sterren bij het zien van
de stand van de maan loeiende wind kleefstof
van de lente in Woud-Arabië aan mijn
steeds grauwer wordende handen
zondagspromenade tot aan
het raketschild zwanen
in tweeëntwintigtallen
zwemmend in de regen
op het plaveisel in ooghoeken ontdekt
de taxichauffeur glanzend
de postkoets infotainment
dralen onze kinderen
oeverloos gesperd als gebroed
over de grens
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Charl-Pierre Naudé
De stad zonder ramen
Vertaling: Jeske van der Velden
Ik liep een tweedehands boekwinkel binnen en mijn oog viel op Italo Calvino's boek
De onzichtbare steden. Ik kocht het, ook al had ik al een exemplaar. (Ik zou er voor
elk van die steden in het boek wel een kunnen kopen. Op de voorkant van dit
exemplaar stond een prachtige tekening van een zwevende steen, als een aardbol.)
En terwijl ik de titel bekeek moest ik opnieuw denken aan een verhaal dat ik jaren
geleden had gehoord. Om redenen die in het volgende duidelijk zullen worden was
ik tot op heden tot geheimhouding verplicht. Ik hoop dat de lezer hiervoor begrip
kan opbrengen: het was zo'n soort tijd.
Een ongelukkige avond in 1998, in een cel in een politiebureau in Johannesburg.
Ik was aangehouden bij een wegversperring. Aanvankelijk waren we met z'n zessen
geweest. Daarvan waren er nu nog maar twee over, ikzelf en een kerel die zichzelf
omschreef als een charterpiloot. (De anderen hadden de politieagenten omgekocht
en mochten naar huis.)
Onze overtredingen waren zeker niet ernstig: een kentekenbewijs dat niet goed
genoeg leesbaar was, een scheve bumper of een knipperlicht dat niet snel genoeg
knipperde. De redenen voor de wegversperring lagen dan ook dieper dan het naleven
van de wet, en ik had jammer genoeg niet genoeg cash bij me gehad om de
omkoopsom (ook wel ‘coca-cola’ geheten) te betalen. Onze piloot had al evenmin
geluk.
Dus moesten we contact opnemen met vrienden of familieleden om onze boetes
te komen voldoen. En anders? Het was de piloot, een tegendraads type, die het lef
had de vraag te stellen.
Anders blijf je hier voor altijd, waarschuwde de jonge agent (Morejane heette hij)
op strenge toon. En hij vergrendelde de poort van de cel, met ons erin, op een
verontrustend definitieve manier. Onwillekeurig dacht ik: hoe duidelijk spreekt het
collectieve geheugen uit zijn gebaren. Nog niet zo lang geleden werden zwarten
zonder enige reden, of om een onbelangrijke reden, gevangengezet wanneer een
blanke daar zin in had, en ze werden waarschijnlijk gechanteerd met hetzelfde
dreigement: ‘anders blijf je hier voor altijd’.
Gelukkig had de charterpiloot een mobieltje. Dus we konden tenminste bellen.
(Het waren de pioniersdagen van het mobiele tijdperk. Dit incident benadrukte in
ieder geval de noodzaak er eentje bij je te hebben, in die tijd ook wel ‘zakvogel’
genoemd.)
En daar zaten we dan, twee vreemden in een halfduistere en bedompte cel, zij
aan zij op een hard bankje, met geen andere keus dan samen te wachten op onze
vrijlating.
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Onze weldoeners mochten ons pas op zijn vroegst de komende ochtend komen
ophalen. Dat betekende klokslag vijf uur.
Ik had geen andere optie dan te luisteren naar het gekakel van de charterpiloot.
Hij was Afrikaans (licht verengelst). Maar hij zag er niet Afrikaans uit. Om te
beginnen had hij iets tengers. Op het eerste gezicht althans. Ik denk dat het te
maken had met zijn manier van doen. Hij had een lenige, jongensachtige houding.
En hij had steil, dik rood haar dat vooraan uitstak en bovenop zijn hoofd rechtop
stond, kort afgeknipt. Een huid vol sproeten.
Vanwege zijn scherpe gezichtscontouren en drukke, nerveuze houding was hij
bij ons kleine groepje nachtelijke arrestanten aan de rand van de weg al eerder uit
de toon gevallen. Af en toe trakteerde hij ons op een salvo vieze grapjes die begroet
werden met nerveus gegiechel. Maar telkens struikelde hij een beetje over de clou,
zodat die praktisch verloren ging. Het angstige kleine groepje ging dankbaar mee
in de platvoerse afleiding die de kerel bood.
Maar al gauw had ik niks anders om naar te kijken dan naar zijn gezicht. En op
mijn beurt was ik zijn enige publiek. Toch was ik hem sympathiek gaan vinden, deze
roestkleurige mannetjeskip die telkens maar weer zijn raconteursvleugels spreidde,
ondanks overduidelijke gebreken. Ik had geen andere optie dan zijn pilotenverhalen
aan te horen.
Ja, echt, niets anders om de aandacht af te leiden. Met uitzondering van een
ingelijste vergeelde afbeelding van een vrome Jezus die aan een van de drie blinde
muren hing. En het kale peertje aan het plafond.
De piloot knipperde op een kinderlijke manier met zijn ogen wanneer de schaduw
van het peertje terloops over zijn gezicht streek. Dat gebeurde wanneer een van
ons opstond en in zijn onrust te dicht langs het laaghangende lampje ijsbeerde,
alvorens prompt weer te gaan zitten. De politiecel had geen ramen. De enige frisse
lucht bereikte ons door de tralies van de poort. Ik bedacht dat het snoer van het
peertje een zelfmoordgevaar vormde. Ook dat was, natuurlijk, onderdeel van het
collectieve geheugen...
Toen vertelde de charterpiloot me zijn bijzonder vreemde verhaal. Ik besefte dat
ik puur en alleen vanwege mijn omstandigheden deelgenoot werd van zulke
gevoelige informatie. En al sla je me dood, ik kan me nu niet meer herinneren in
welk land, Angola of Mozambique, het verhaal zich zogezegd had afgespeeld. De
tijd was halverwege de jaren tachtig, dat weet ik nog wel.
Ik vloog vaak op dit stadje, vertelde de piloot. Het was een soort administratief
centrum. Rond de tweeduizend zielen. In zijn bloeiperiode bijna negenduizend. Een
klein stadje voor dat deel van de wereld. Voor de oorlog was het een centrum voor
steenproductie geweest en werden er bakstenen gemaakt voor de omliggende
dorpen. Ik leverde voorraden af of haalde mensen op, bezorgde communiqués, zei
hij. Ik kan niet zeggen namens wie. Geheime informatie, right? Er was op dat moment
nog een
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oorlog gaande, weet je. En Zuid-Afrika had een rol gespeeld. (Hij zette een vinger
aan zijn lippen om aan te geven dat je over sommige zaken beter kon zwijgen.)
Dat weet ik, zei ik.
Amerika ook, zei hij. Maar die keken de andere kant op.
Hij ging verder.
Het omringende landschap bestond uit savanne. Grote lappen bush. Het
noordoosten, right? Winters op de hoogvlakte. Koud en droog soms. Het middelpunt
van het stadje was een stoffig plein begrensd door lage winkelgebouwen en een
paar kantoorpanden, soms twee tot drie verdiepingen hoog, of vier zelfs. Er stond
een kleine kathedraal, een nog kleiner ziekenhuisje, een paar huizen. Ik kan niet
zeggen hoe vaak ik op dit soort plaatsjes heb gevlogen, zei hij. Voor het Rode Kruis,
Artsen zonder Grenzen, de Wereldgezondheidsorganisatie. Cavacs. Daar vlieg ik
voor, boet. Verkenningsvluchten. Reddingsmissies. Soms overdag, andere keren
's nachts.
Ik luister naar muziek als ik vlieg, right? zei hij enthousiast. Ik vul de cockpit met
mystieke klanken. J.J. Cale bijvoorbeeld. Als J.J. op staat rolt de savanne terug.
Van boven kan je het duidelijk zien, zo duidelijk als wat! En de bomen buigen door.
Lekker rustig is het, right? Religieus, man. Je moet wel omhoogkijken als je dat
soort shit hoort. Als je een dier bent of een dorpeling, weet je? Van bovenaf gezien,
natuurlijk.
Dus ik kende dit plaatsje, right? Ik was er al vier, vijf keer eerder geweest. Maar
dit keer, vriend, kon ik zien dat er iets mis was. We kwamen laag over om het beter
te kunnen zien en ik maakte een ruime draai voor een tweede rondje. En inderdaad,
er was daar beneden iets vreemds aan de hand. Er waren geen mensen op straat.
Alles leek verlaten man, en het was midden op de dag. Dit was zogenaamd een
drukke handelspost, right?
Er brandden vuren in de huizen en in sommige gebouwen. Want er kwam rook
uit de schoorstenen, right? Ik zette koers naar de landingsbaan aan de rand van de
stad. Arabella was de codenaam van het plaatsje, ik bedoel onder ons, de autoriteiten
en de huurlingenorganisaties, weet je. (Ik weet niet wat je klootzakken zoals ons
anders zou moeten noemen.) De echte naam was Ambrivnanzete of Huambane of
zoiets. Een kerel die de ‘Administrateur’ genoemd werd kwam ons normaal gesproken
verwelkomen op de landingsbaan. Waardeloze landingsbaan, vol kuilen en gaten.
Geen vlak speelveld. Hoe het ook mag zijn, vandaag kwam de assistent Mendoza
ons vanuit de keet naast de baan tegemoet lopen. Hij was duidelijk in een opperbeste
stemming, glimlachte van oor tot oor. Hoe lui die gedoemd zijn soms kunnen
glimlachen, ik krijg er altijd de kriebels van, right? Ik heb wel eens gehoord dat als
je verhongert en eenmaal voorbij een bepaald punt bent, dat je dan een geluksgevoel
krijgt.
Hoe het ook mag zijn, hij had een zeer ongebruikelijke boodschap voor ons. Je
kunt vertrekken, zei hij, we hebben jullie niet meer nodig. We hebben de transitie
gemaakt naar een nieuw leven, zei hij. We hebben de wereld niet meer nodig. Sinds
wanneer,
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vroeg ik? Ik kreeg opnieuw de kriebels. Maar die maakten al snel plaats voor
verontwaardiging. Ga nu maar, zei hij. Eén en al beminnelijkheid, echt ongelooflijk.
Leuk je weer eens gezien te hebben maar het leven gaat door, zei Mendoza zo
ongeveer. Waar het op neerkwam was: Het gaat hier uitstekend hoor man, we zijn
heel gelukkig. Zoiets, weet je? Hij wilde gewoon dat ik oprotte, right? Wij alle vier
samen (ikzelf en de drie huursoldaten die bij het bedrijf in dienst waren).
Hij droeg een donkere zonnebril die hij niet één keer afzette. Deze accessoire
was in die contreien een nieuw verschijnsel. Het zag eruit alsof hij achter de donkere
glazen zijn ogen samenkneep, op een pijnlijke manier. Ondanks het feit dat zijn lach
op zijn gezicht geniet leek, breed en parelwit. Pijn en een geluksgevoel gaan samen.
Right? Breed en parelwit. En overigens, hij was zo zwart als maar zijn kon.
Ik ging tegen hem in, zei de piloot. Ik zei ik heb een opdracht, neem de kisten
alsjeblieft gewoon aan. Naast me stonden de drie staaldakke, de huursoldaten. Die
waren meegevlogen. Voor bescherming. Het verzamelen van inlichtingen. Dat soort
taken. Maar het had geen zin om de dwingeland uit te hangen, Mendoza wilde er
niets van weten.
Toen sloeg hij ineens een andere toon aan. Hij zou de kisten aannemen, zei hij,
ook een eventuele volgende levering. Maar alleen als ik zou beloven een lading
zonnebrillen mee te nemen. Niet te geloven toch? Zonnebrillen, verdomme. Ze
hadden behoefte aan zonnebrillen, niet aan voedsel. Instinctief begreep ik dat ik
het op een akkoordje moest gooien. Er was hier iets vreemds aan de hand, en mijn
superieuren moesten ervan weten. Mijn superieuren, de autoriteiten, right? Ik
beloofde de assistent dat ik snel weer terug zou zijn. We vertrokken.
Tien dagen later landden we opnieuw, in een helikopter dit keer, om snel te kunnen
wegkomen. Ik leverde een lading van 500 zonnebrillen af. En daarbij natuurlijk de
voedselpakketten, waar we later van ontdekten dat deze niemand hadden bereikt.
(Net als de lading die ik de keer daarvoor had meegebracht.) Voedsel interesseerde
ze niet langer.
Voor we landden vlogen we een paar rondjes boven ‘Arabella’ in de heli, één van
de staaldakke maakte wat opnames. De autoriteiten maakten zich grote zorgen
over de situatie. Zo noemden ze het: ‘de Situatie’. We hadden de opdracht zo veel
mogelijk inlichtingen in te winnen. Mon Dieu, zei de staaldak achter de telescoop.
Mon Dieu! Hij vertelde ons - de andere twee - dat het bij sommige gebouwen leek
alsof alle ramen dichtgemetseld waren. Je ziet alleen maar muren, geen ramen,
meldde hij. De ooit smalle, langgerekte ramen van de kathedraal waren een goed
voorbeeld, zei hij. Hij ging maar door met zijn ‘mon dieu’. Geen prachtig
laat-het-licht-van-uw-gelaat-over-ons-schijnen glas-in-lood meer, zoals in Portugal.
Alleen nog de blinde ogen van God. De drie-hoge gebouwen ook allemaal
dichtgemetseld. Recente klus, wist de staaldak ons te vertellen. Van de huizen die
niet waren dichtgemetseld, waren de ramen
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afgedekt met karton of zware gordijnen. Op straat was geen beweging te zien. Maar
toen bespeurde hij een eenzame figuur die van gebouw naar gebouw scharrelde
en vervolgens vliegensvlug door een lage deur verdween, ‘net als een kakkerlak’.
Ik zette J.J. Cale uit. Vanwege de stilte die valt na goede muziek. Vanwege de
opnames. Opeens hing er een heilige sfeer in de heli, enkel het schurende, hakkende
geluid van de rotorbladen. En het geluid van de oneindigheid dat ook door de open
deur binnenwaaide. Mon Dieu, bleef de staaldak maar zeggen. Hij kwam uit Marseille
in Frankrijk. (Zijn vader was een slager.) Inmiddels was het duidelijk geworden dat
we misschien met een belegering te maken hadden. Daar beneden. Afrika kan het
maar niet met zichzelf eens worden, right?
We landden op wat daar voor landingsbaan doorging. De assistent kwam naar
ons toe en bedankte ons uitvoerig voor de nieuwe zonnebrillen. Hij was magerder
dan de vorige keer, en zo mogelijk nog gelukkiger. Hij had een nogal cirkelvormig
gezicht (dat is volgens mij het juiste woord), een beetje pukkelig. Maar zijn glimlach
verdween al snel toen we onze troef uitspeelden: We willen zien wat er in de stad
aan de hand was. Anders geen zonnebrillen, begrepen? Dan nemen we ze weer
mee. Noem ons de stijlpolitie, wat je wilt, maar dit is de deal. Right?
Er kwam bijna een rel van. Hij barstte in tranen uit en zei dat we er niets van
begrepen. Wij stelden voor hem een bedrag toe te stoppen om ons als gids op een
rondleiding te begeleiden. En ik kon zijn antwoord haast niet geloven: ik heb geen
geld nodig. Jezus, was deze kerel een Afrikaan, of WAT? Geen behoefte aan centen?
Waarschijnlijk ook niet, als je gratis zonnebrillen kan krijgen.
We wisten hem ervan te overtuigen dat we ‘het wilden leren begrijpen’. We willen
‘de waarheid ontdekken’, zeiden we. Hij wees ons erop dat waarheid een heilig
woord is. Wij beaamden dat. Dus toen puntje bij paaltje kwam zou hij ons de stad
voor niets laten zien. Maar de ‘Administrateur’ zou beslissen of we met onze
inlichtingen weer weg mochten. Hij trok zijn handen er verder vanaf, zei de assistent
met een schouderophaal.
Dus we stapten in zijn jeep, met de kisten vol zonnebrillen erbij. Hijzelf achter het
stuur. Het was een kort stukje van de landingsbaan naar het stadje. En verdomd
als het niet waar was, maar Jezus man, de kerel kon niet op de weg blijven. De jeep
zwalkte van links naar rechts. Wat rampzalig kan uitpakken, want er konden wel
mijnen liggen en het was een open voertuig. Zet die verdomde zonnebril af,
schreeuwde de Franse huursoldaat, en we stopten langs de kant van de weg. Hij
griste de zonnebril zo van zijn gezicht. De assistent kromp in elkaar van de pijn en
schreeuwde het hardop uit. Hij bedekte zijn gezicht met beide armen en schold ons
de huid vol. Jezus man, er was overduidelijk iets mis met zijn ogen. Right? We
vroegen niet verder, gaven de kerel onmiddellijk zijn bril terug. Maar een van de
staaldakke stond erop dat hij het stuur overnam. Ik was sprakeloos. En dat was nog
lang niet alles.
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God allemachtig, zei de piloot, god allemachtig, jullie lui hebben geen idee...
Het begon koud te worden in de politiecel en we kregen ieder een grijs kleedje,
een dik dekentje, van de nachtofficier. Het was inmiddels twaalf uur geweest.
We reden al snel het stille, verlaten stadje binnen, zei de piloot. (zijn gelaatskleur
zag er nog ‘verroester’ uit dan eerder. Hij zat met zijn ruggengraat haast
dubbelgevouwen, waardoor hij nog meer op een hen leek. Broedend op zijn verhaal.)
We stapten uit, zei de piloot. Onze gids zei niks maar hij hield ons nauwlettend
in de gaten. (We waren met zijn drieën, een van de huursoldaten was achtergebleven
om de heli te bewaken.) We werden aan alle kanten ingesloten door hoge, loodrecht
oprijzende wanden. Elke opening was dichtgemetseld en overgeschilderd. Om het
geheel een zo ‘natuurlijk’ mogelijke uitstraling te geven. Andere ramen waren
gebarricadeerd met spaanplaat.
Het zag eruit alsof we op de een of andere manier aan de verkeerde kant van de
natuurwet waren beland. En alleen wanneer de ‘handschoen’ van deze ‘formule’
binnenstebuiten gekeerd zou worden zou de wereld van de levenden opnieuw
zichtbaar worden en de vorm aannemen waarin we haar eerder hadden gekend.
Soms ontsnapte er een geluid aan de begrenzing van de muren, zei de piloot.
Een gedempte schreeuw of geroep, of een lach die we buiten op de verlaten straat
konden horen. Maar dat leek al snel pure inbeelding. De hele stad was ingekapseld
als een ei in zijn schaal. Wat er ook bestond, het bestond alleen binnen. Een in
zichzelf besloten wereld. En de enige afgezant van deze wereld (als een uit het
lichaam gerukt orgaan) verborg zichzelf achter ondoordringbare donkere
brillenglazen, even onkenbaar als de rest, de assistent.
Natuurlijk wilden we weten waar de rest van de inwoners van Arabella, het stadje
met de codenaam, eigenlijk uithingen. Zij wonen binnenin, antwoordde de assistent.
Net als God, zei hij. God woont binnenin. En hij drukte herhaaldelijk met een vinger
op zijn borst, verontwaardigd. ‘Binnenin.’ Hij herhaalde het woord nog een paar keer
met een grijns.
De kerel reageerde ontwijkend op ons verzoek. Naar het scheen had hij iets te
verbergen. Hij hield zijn hoofd onder een vreemde hoek, schuin naar beneden
gericht, of afgewend als hij ons antwoordde. Hij vermeed het directe zonlicht, zoals
je verwacht van een collaborateur. Right?
De twee staaldakke stelden hun geweer allebei op scherp af en hielden het schuin
over hun borst, voor de zekerheid. We volgden de assistent in de richting van de
kleine kathedraal. Er viel verdomme nergens een manier te ontdekken om het stadje
binnen te komen, zei de piloot. Al waren we eigenlijk al ‘in’ het stadje.
Toen vielen me de haast onzichtbare roosters van kleine ventilatieschachten op,
die dezelfde kleur hadden als de muren, vroeger misschien onderdeel van ramen
geweest, zei de piloot. Metalen roosters, waardoor niemand kon ontsnappen. Of
soms dikke
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houten latten, dwars over de openingen in de muur vastgespijkerd. Toen hurkte de
assistent ergens aan de zijkant van het gebouw en zagen we hoe hij een klein, al
even onzichtbaar deurtje opende, in dezelfde kleur als de bakstenen muur.
Man, het was voor driekwart donker daarbinnen, de voornaamste lichtbron waren
de kleine lantaarntjes die overal verspreid op de vloer waren geplaatst, net heilige
geesten in dwergformaat. (De piloot lachte om zijn eigen omschrijving.) Of op de
kale grond, want hier en daar waren de vloerplanken eruit getrokken. Waarschijnlijk
als brandhout. Er pruttelden pannen op het vuur, en de rook trok direct weg naar
de ventilatieschachten, de roosters.
De bankjes waren met geweld uit de kaalgeplukte kerk verwijderd. Hier en daar
stond nog een eenzaam exemplaar dat als slaapplaats dienst deed. Toen mijn ogen
begonnen te wennen aan het donker (zei de piloot), zag ik iets dat op een soort
kelims leek, lappen stof, zijdeachtig spul, weet je, die aan een soort zelfgeknutselde
balken hingen. En daarachter bewogen silhouetachtige figuren, in alle richtingen.
Deze schermen verdeelden de enorme binnenruimte met haar hoge gewelfde dak
in hoekjes, nissen, privéruimtes. Deze binnenwereld was vol mensen, propvol,
ontelbaar misschien. En niemand praatte echt met elkaar. Hier heerste de stilte. Op
een paar kuchjes en een losse mededeling na. En helemaal bovenaan de muren
waar ze bijna overgingen in het dakgewelf kwam een beetje licht en lucht binnen
door smalle openingen of kieren.
Ik ving een scherpe, aangename geur op die een aantal andere geuren
overstemde. Het was wierook, brandend op kleine schoteltjes die overal om ons
heen op de verhoogde uitsparingen aan de randen van de ruimte waren geplaatst.
Het was een gezegende geur, dacht ik bij mezelf, zei hij. Ik begon me thuis te voelen,
op mijn gemak, heel erg op mijn gemak, zo beweerde de piloot.
Er heerste eigenlijk maar één gevoel op deze plek. Ik vroeg me af waar mijn
kameraden waren gebleven, of de assistent, Mendoza. Niet dat ik me daar nog druk
om kon maken. Ik begon rond te lopen en het gevoel bekroop me dat ik hier altijd
al geweest was, alsof ik thuis was gekomen, een thuis dat ik nooit had gekend. Ik
ervoer het vreemde geluksgevoel van deze plaats, de onthechting. Heb je wel eens
gehoord van onthechting? Dat is verdomme een Boeddhistisch principe. (De piloot
lachte.)
Ergens in een hoek drupte schijnbaar een kraan die een aangename melodie
voortbracht, vooral als je bedacht uit hoe weinig noten, zo niet één, die bestond.
Welkom aan onze oceaan, zei iemand, onze eindeloze, prachtige zeekust! Ik keek
op en staarde in een oogverblindend witte glimlach, die natuurlijk wat van het hoog
invallende licht opving. Deze behoorde toe aan de assistent, aan de zonnebril te
zien. Ik kon niet anders dan instemmen. Daarop draaide hij de kraan dicht. We willen
nog wat overhouden voor morgen, zei hij en de zielenrust straalde van hem af. Ja,
zielenrust. Niets minder dan dat. (Of hoe de Boeddhisten het ook noemen, zei de
piloot. En de fucking hippies ook, voegde hij eraan toe.)
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Pas op dat moment viel me de kunst op, zei hij. Ik keek naar de muren, en de kleuren
stroomden me tegemoet, de dimensies ervan. Of was het mijn verbeelding? En
God, die middernachtszon! Een zon zo duister dat hij door geen enkel licht bevlekt
kon worden. Een zon geboren in het diepste van een verduisterd gebouw. (De piloot
werd steeds dichterlijker.) Iedereen daarbinnen kneep zijn ogen samen tegen deze
schaduwzon, zei hij. En terwijl ik daar bleef staan, ergens in het midden van dit
innerlijke universum, werd ik me ervan bewust dat er een lange figuur vlak bij me
stond. Een vrouwelijke figuur, dacht ik. Ze stond naast me als een paard. Ze hield
haar hoofd, haar blik van me afgewend bij wijze van communicatie. Zoals paarden
dat doen, right? Ik haalde mijn hand door haar manen. Misschien heb ik het wel
gedroomd. Ze reikte naar voren met haar mooie, lange hals om haar kriebelende
snuit zachtjes langs mijn bovenarm te kunnen wrijven.
Toen ze weer opkeek viel mijn blik onwillekeurig op de blinde glans van haar
ogen. En daarin de metalen spiegeling van het kruis dat om haar nek hing. Een
loepzuivere glans, man. Een schoonheid die je alleen in het donker kan zien vriend,
zei de piloot. Zeker weten, right? Een zachte hand dwong mijn hoofd naar beneden,
voorzichtigjes. Op mijn knieën. In de richting van... wat? Haar kruis. Alsof ik haar
veulen was dat ze dicht bij zich wilde houden, in haar eigen warmte. Voor me zag
ik een geslacht, gezwollen en rood en zo strak als een bokshandschoen. Terwijl
twee benen boven me uittorenden. Als een wichelroede, man. Ik hou van je Admira,
riep iemand in het Portugees. Ik hoorde gelach. (In deze ruimte was iedereen aan
elkaar gelijk, zei de piloot.) (Zijn beschrijving van de paardenvrouw was gelukkig
vrij van de verschrikkelijke puberale perversiteit van zijn eerdere grappen.)
Ik wilde niet meer weg! zei hij. Maar ik besefte dat we hier weg moesten. Of anders
voor eeuwig hier gevangen zitten. Ik zag de huursoldaten in de duisternis
ronddobberen als een stel hardgekookte eieren. Ze voegden zich bij me toen ik ze
riep. De ene vertelde me dat hij ondergrondse gangen gezien had die naar andere
gebouwen leidden, en mensen met halfgesloten ogen die zich langs deze weg van
gebouw naar gebouw verplaatsten. Een van de gangen leidde naar het aangrenzende
badhuis, in een oud koloniaal pand. Daar had hij dikke stoomwolken zien walmen
boven warme bronnen vol mensen die lagen te vegeteren in het water. Dit alles was
maar nauwelijks zichtbaar geweest in het vale licht dat binnendruppelde door de
kleinst mogelijke raampjes in de stichtelijke koepel erboven.
Het ging om een manier van kijken, denk ik. Een manier van leven. Toen we
buiten kwamen was er opnieuw niemand te bekennen. Alleen de assistent, die al
snel opdook en ons ervan op de hoogte stelde dat de ‘Administrateur’ ons wilde
spreken. Hij nam ons mee naar het ‘gemeenschapshuis’, net als de rest
dichtgemetseld. En hij stelde ons voor aan wat overduidelijk niets meer was dan
een lijk in een stoel, in een donkere kamer ook nog. Het lijk was onder het zwakke
licht van een leeslampje geplaatst. Hier
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moesten we zogenaamd wachten totdat deze ‘Administrateur’ wakker werd om met
ons te praten. Jezus! We konden geen lucht krijgen daarbinnen. We duwden de
assistent opzij en wisten te ontsnappen.
De ene huursoldaat reed ons in dezelfde jeep waarin we gekomen waren en
waarvan de sleutel nog in het contact zat, terug naar de landingsbaan. We konden
de druk gebarende assistent achter ons zien in de zijspiegel. Jezus, zei de ene
staaldak, er is iets zwaar mis met deze lui. Vanuit de lucht wierpen we nog een
laatste blik op dit stadje dat bestond uit hoge, ondoordringbare blinde muren.
Waarom zou iemand ervoor kiezen op deze manier te leven? We moesten erachter
zien te komen. Wat voor belegering was dit? De autoriteiten zouden de uiteindelijke
beslissing moeten nemen, en het bevel volgde al snel. Ik zou weer met dezelfde
heli, samen met dezelfde drie soldaten, terugvliegen naar het stadje met de
codenaam Arabella. We moesten twee individuen ontvoeren, twee proefsubjecten,
een kind en een volwassen vrouw, zo luidde de opdracht. Zodra we de individuen
in bedwang hadden moesten we ze overvliegen naar Militair Hospitaal 1 in Pretoria.
De autoriteiten hadden een akkoord bereikt met dokters uit Zuid-Afrika. Dat was
alles wat ik ervan wist, verzekerde de piloot me. Alles. Een hulporganisatie en een
chartermaatschappij die betrokken waren bij een ontvoering, zoiets is ondenkbaar,
begrijp je? Het lag zeer gevoelig, right?
Maak je niet zo druk, zei ik.
Jirre, ik hoop dat ze ons niet afluisteren, ging de piloot door. En hij keek
onderzoekend rond in de kleine politiecel.
Ik denk dat het wel in orde is, zei ik. Vertel verder.
De operatie zou plaatsvinden op een zondag. Onze komst was van tevoren
overlegd, alsof alles zou gaan als gebruikelijk. De assistent was ontzettend blij om
ons te zien, alles was vergeven en vergeten en het eerste wat hij vroeg was of we
de oogmaskers hadden meegebracht waarom hij verzocht had. (Deze keer waren
de oogmaskers het voorwendsel waaronder we terugkeerden.) De mensen hebben
oogmaskers nodig, zei hij nog, net toen we hem overmeesterden.
Het voertuig bracht ons terug bij de ‘kathedraal’, zei de piloot. Deze keer gingen
alleen de twee huursoldaten naar binnen. Een vrouw en een kind werden zonder
enige moeite naar buiten gebracht en meteen vastgebonden midden op het plein.
Het enige waarin ze geïnteresseerd waren was hun ogen afschermen van het licht.
Er was ons op het hart gedrukt dat de ‘proefsubjecten’ geen familie mochten zijn,
zei hij. De vrouw was een halfbloed en het kind was zwart. Ons kleurschema klopte
in ieder geval. Niet dat je daaruit veel kan afleiden. Maar goed, er was niemand in
de buurt om ze van ons te redden. We dienden chloroform toe en reden terug naar
de landingsbaan met onze vracht en vertrokken. Het laatste wat ik zag terwijl we
wegvlogen uit code-naam Arabella, zei de piloot, waren twee metselaars die verstijfd
van verbazing onze
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succesvolle uittocht gadesloegen. Ze waren bezig de ramen van een vervallen huis
dicht te metselen en waren op de assistent na de enige mensen buiten op straat.
We keerden terug naar onze basis. De vlucht van daaruit naar Zuid-Afrika duurde
een volle dag.
***
De twee gevangen genomen individuen ondergingen verschillende medische tests
in Pretoria. (In ruil voor hun medewerking en instemming met de
geheimhoudingsplicht kregen ze asiel aangeboden in een westers land naar keuze,
een aanbod dat ze accepteerden met een enorme dankbaarheid, vermengd met
tranen die moeilijk waren om aan te zien. Hun gezin mocht met ze mee.)
Ze leden beiden aan een aandoening die fotofobie heet, oftewel overgevoeligheid
van de ogen voor licht. Er zijn vele vormen van uitputting die een oorlogssituatie of
de nasleep daarvan kan veroorzaken. Fotofobie wordt vaak veroorzaakt door een
gebrek aan essentiële voedingselementen zoals vitamine A, vitamine D en
magnesium.
De volgende definitie van fotofobie, opgenomen in een medisch handboek voor
leken, leek me in dit geval bijzonder relevant: 2. (in de psychiatrie). Een pathologische
angst voor licht, vergezeld van de irrationele behoefte lichte ruimtes te vermijden.
Deze angststoornis komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen en wordt meestal
veroorzaakt door een verdrongen intra-psychisch conflict dat op symbolische wijze
verbonden is met licht.
De legerartsen spraken van een ‘syndroom’: een verzameling symptomen, waarvan
sommige fysiek en andere psychiatrisch, die aan elkaar gerelateerd waren en samen
een ziektebeeld vormden. Daarbij werd deze ziekte als post-traumatisch bestempeld.
Er werd ook gesproken over een ‘gedeelde psychose’ (dit werd me verteld door de
piloot). Dat hield in dat de inwoners van Arabella in hun geest afstand hadden
genomen van de werkelijkheid. Dit is waar het verhaal van de piloot naartoe leidde.
Opnieuw struikelde hij over de ‘clou’, maar dat nam ik hem niet kwalijk.
Uiteindelijk was het niet het gebrek aan voedingselementen geweest waardoor
ze gekozen hadden zich voorgoed af te wenden van het licht, maar de angst zelf.
Wat het ook was waarvan ze getuige waren geweest, ze hadden genoeg gezien
voor de lange eeuwigheid. Dit werd meer dan duidelijk gedurende de moeizame
rehabilitatie van de twee ontvoerde vrouwen. Maandenlang weigerden ze in dat
ziekenhuis hun ogen te openen.
***
Jezus, vertelde de piloot de volgende ochtend, luttele minuten voor ons afscheid
op de cementen parkeerplaats. Wat ik nooit zal vergeten, zei hij, is het vreemde
evenwicht
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dat heerste in die duisternis, een soort verknipte schoonheid op zich. Weet je, ik
denk dat je zelfs zou kunnen zeggen dat het vrede was.
Jazeker, vrede, zei de piloot. De menselijke geest heeft eigenschappen die zelfs
de diepste duisternis schoonheid verlenen, zei hij.
***
Mooi gezegd, zei ik. Maar één ding zit me dwars. Nog meer dan al het andere. En
het heeft te maken met het geheugen. Het jaagt me angst aan, wat er terecht moet
komen van het geheugen waar dit het diepst voor het daglicht verborgen wordt.
De piloot hoorde mijn laatste opmerking niet. Hij was al weggelopen richting de
auto waarin zijn ‘chinas’ zaten, die zijn boete waren komen betalen. Van daaruit
zouden ze hem naar het politiedepot brengen om zijn eigen auto op te halen. In de
verte zette hij een pikdonkere zonnebril op, draaide zich om en zwaaide vaarwel.
Ik dacht: zo fel is het ochtendlicht toch ook weer niet. Maar aan de andere kant
was hij blij om op vrije voeten te zijn en zo wilde hij er ook uitzien. Hoe dan ook.
Je moest de wereld wel door een filter bekijken. En er op je eigen beurt door één
worden bekeken. Hij was een man van het ‘nieuwe Zuid-Afrika’, zoals zovelen van
ons.

Bronnen
1. De Militaire Archieven, Zuid-Afrikaanse Nationale Weermacht,
Voortrekkerhoogte, Pretoria.
2. Associate Professor (Kolonel) J.C. Van Staden, Faculteit Krygskunde,
Zuid-Afrikaanse Militaire Academie, Saldanha.
3. Prof. A.S. Le Roux, Faculteit Psychiatrie, Universiteit van Pretoria.
4. De piloot. Ik ken hem alleen bij voornaam, en die zal zoals beloofd geheim
blijven. Mocht je dit lezen, wat niet waarschijnlijk is, veel dank voor dit verhaal.
Onze afspraak was dat ik tien jaar zou wachten voor ik het zou opschrijven. Ik
heb langer gewacht.
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Gwendolyn Lootens
Tekeningen

Terras. Jaargang 2015 (08-09)

39

Terras. Jaargang 2015 (08-09)

40

Terras. Jaargang 2015 (08-09)

41

Anne Vegter
Jagers/ verzamelaars
Er zijn mensen die zeggen alles komt goed.
Ze geloven in honger, open plaatsen
in de boekenkast met namen: eekhoorn
heimwee binnenkamers kapwoud
slapeloosheid. Verzamelaars' leesspieren.
Ze gokken op nieuwe beschavingen,
uitstel kennen ze als o-p-w-n-d-n-g,
smaak de relikwie van tastbare liefde.
Er zijn jagers die ontsnappen,
op de boekenplank verdwijnen
diepte en breedte in elkaars betekenis.
Het lievelingsboek is een enigma
zeggen de eekhoorns, niet vergeten
weten we. Er zijn regels die zeggen
dat geen lezer uit de tijd valt.
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Harry Kalmer
Licht in de duisternis
Vertaling: Caroline Meijer
‘Toen ik klein was, had je nog leeuwen in de straten van Johannesburg. Een troep.
Twee mannetjes, een vrouwtje en drie welpen. Een van de mannetjes kwispelde
onvermoeibaar met het puntje van zijn staart.’
De Italiaan, die ouder was dan hij, glimlachte niet eens. Haasbroek vroeg zich af
hoeveel Engels de man eigenlijk verstond. Hij stak een sigaret op en schonk hun
glazen droge witte wijn bij. Ze waren de laatste twee gasten in het restaurant.
‘Maar ze zijn verdwenen, net als al die andere herkenningstekens in de stad. De
hoge lichtpilaren van de bioscopen in Commisioner Street, het Colosseum...’
‘Colosseum?’ zei de Italiaan.
‘Alleen de naam was Romeins,’ zei Haasbroek met een grinnik. ‘De gevel was
Egyptisch en de zaal middeleeuws Europees. Het plafond was een flonkerende
sterrenhemel waarop voorbijdrijvende wolken werden geprojecteerd. Daarnaast
had je His Majesty's met de Keizerlijke Staatskroon op het dak, een lichtsculptuur
in wit en rood. Aan de overkant van de straat was The Empire, gebouwd ter
gelegenheid van de Rijkstentoonstelling in 1936.’
Haasbroek viel stil. Hij had te veel gedronken, hij was zenuwachtig en hij wilde
verschrikkelijk graag indruk maken op Italo Calvino. Hij nam nog een slokje wijn.
De Italiaan zweeg.
Haasbroek vond het jammer maar was niet verbaasd dat de man zijn grap niet
had begrepen. Het Engels van zijn gesprekspartner leek uit onafgemaakte zinnen
te bestaan, die hij met onbestemde handgebaren wegwuifde. ‘Johannesburg zij
schoonheid heeft die je moet...’ ‘Soms het probleem is...’ ‘Eigenlijk alles
welbeschouwd...’ In het begin intrigeerden deze uitspraken Haasbroek, vanwege
hun open einde en de variaties in handgebaren, maar algauw begonnen ze hem te
irriteren.
‘De leeuwen waren van neonbuizen... reclame voor Lion Lager,’ zei hij ter
verduidelijking.
Bij het woord ‘neon’ lichtte het gezicht van de ander op. ‘Neon op Ponte City, ja...
Coca-Cola... groot neonlicht, heel groot... wereldklasse, wereldklasse...’ De zin loste
op in een woord dat klonk als ‘statuesk’, ‘statutair’ of ‘stationair’.
Haasbroek leunde naar voren. De zin was dan wel niet afgemaakt, maar hij
begreep hem toch. Voor het eerst die avond was iets hem volkomen helder.
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Italo Calvino was in Johannesburg om over de nieuwe neonreclame op de Ponte
City-wolkenkrabber te schrijven. Dat moest het zijn. Had hij immers geen verhaal
geschreven waarin de verteller de ruimte in tuurt en in een sterrenstelsel honderd
miljoen lichtjaar ver weg de letters IK ZIE JE WEL ziet oplichten en daarover begint te
piekeren?
Haasbroek wou dat hij Calvino kon uitleggen dat in de woontoren waarop die
enorme Coke-reclame prijkte tal van Johannesburgse cokedealers woonden. Maar
hij wist dat woorden tekort zouden schieten.
De Italiaan hief zijn glas in een toost. ‘Een mirakel van licht...’
‘Een mirakel van licht,’ herhaalde Haasbroek met een knik.
Ze leegden hun glas. Haasbroek reikte naar de fles in de metalen standaard naast
hun tafeltje en schonk nog eens bij.
Haasbroek hief zijn glas in een nieuwe toost. ‘Licht in de duisternis.’
‘Licht in de duisternis,’ herhaalde zijn gesprekspartner stralend. Terwijl hij dronk,
sijpelde er wat wijn langs zijn kin.
Later besefte Haasbroek dat de avond anders geëindigd zou zijn als ze zich
hadden beperkt tot basale onderwerpen als ‘Hoe laat is het?’ of ‘Hoe heet u?’ of
‘Februari is in Johannesburg de warmste maand’. Maar in een gesprek met Italo
Calvino wilde hij zich niet tot simpele zinnetjes beperken. Het gesprek zette zich
voort in halve zinnen, handgebaren, flitsen van irritatie, samen roken en lachen.
Tegen de tijd dat Sarie zei dat ze wilde afsluiten, waren Calvino en Haasbroek
halverwege hun derde fles wijn. De Italiaan wilde dat Sarie een taxi voor hem belde,
maar ze bood aan hem zelf naar zijn hotel te brengen.
Sarie kwam met de rekening en de Italiaan legde zijn creditcard op het witte
schoteltje. In het zachte licht van het restaurant las Haasbroek de gepreegde letters
‘I. CALVINO’ en hij moest lachen bij het idee dat zij hier samen aan een tafeltje zaten.
Daarna wankelden Haasbroek en Calvino naar de deur en sloot Sarie achter hen
af. Ze had een Volkswagen Kever. Haasbroek klapte de leuning van de
bestuurdersstoel naar voren en nam achterin plaats. Calvino ging op de bijrijdersstoel
zitten en Sarie startte de motor.
‘Kijk, kijk,’ wees Calvino, toen ze voor het verkeerslicht aan het eind van Raleigh
Street stopten.
Ze keken. Links van hen torende Ponte City met zijn Coca-Colareclame boven
de wijk Berea uit.
‘Overal waar je kijkt je ziet...’ Calvino zwaaide met allebei zijn handen.
‘Net de oplichtende letters in uw verhaal,’ zei Haasbroek.
Calvino keek nog steeds naar de lichtreclame.
‘Ik vraag me af van hoever hij te zien is,’ zei Sarie.
‘Laten we kijken van hoever,’ zei Haasbroek.
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Achter hen toeterde een auto.
‘Wat zegt u ervan, signor Calvino?’ grijnsde Sarie. ‘Rijden?’
‘Sì.’
‘Ver?’
‘Sì.’
Ze reden noordwaarts over de N1. In de buurt van Halfway House verdween de
wolkenkrabber met zijn neonkroon in de achteruitkijkspiegel. Ze keerden om en
reden terug naar de stad. De kroon werd weer zichtbaar.
‘Neon... 15 meter hoog,’ zei Calvino.
‘15 meter?’ Sarie schakelde naar een andere versnelling.
‘Sì, 15 meter hoog en 151 meter lang. 20,7 kilometer glasbuis precies.
Verschillende gassen in glasbuizen verschillende kleuren geven. Helium wit geven.
Rood van neongas komen.’ De Italiaan sprak niet langer in halve zinnen. ‘2400 uur
nodig voor licht maken.’
‘Veel handen maken licht werk?’ Sarie veranderde van rijbaan.
‘Sì, 2400 uur en 21,2 kilometer snoer.’
Ze kwamen bij de N3 en sloegen af richting vliegveld. Ponte City verdween weer
uit zicht. Ze kwamen voorbij het township Alexandra. De wolkenkrabber en
neonverlichting gingen schuil achter de koppies van Linksfield Ridge. Ze verlieten
de snelweg, kochten iets kouds te drinken bij een benzinepomp en reden door de
verlaten straten van een buitenwijk naar het vliegveld. Toen keerden ze om richting
stad. De wolkenkrabber en de rode neonverlichting met witte letters en bruisende
colaflesjes kwam weer in zicht. Ze passeerden winkelgalerij Eastgate, sloegen
Heidelberg Road in en reden door totdat Ponte City achter de mijnbergen verdwenen
was. Bij de bloemenmarkt stapten ze uit om koffie te drinken maar het café was nog
gesloten. Calvino kocht een bos bloemen voor Sarie.
‘Girasole...’ De Italiaan draaide zijn hand als een bloem die de zon volgt. ‘Girare...
draaien... en sole... zon.’
De zon kwam al op toen ze in een oude buitenwijk voor de bakstenen gevel van
een winkelcentrum parkeerden. Ponte City lag minder dan twee kilometer verderop
en was vanaf het parkeerterrein duidelijk te zien. Ze dronken Mozambikaans bier
en aten een Engels ontbijt in een Portugese cafetaria. Zij drieën waren de enige
klanten die geen overall aanhadden. Sarie pakte een cameraatje uit haar handtas
en vroeg de bedrijfsleidster van hen drieën een foto te maken.
Ze zetten de Italiaan af bij het Holiday Inn in Milner Park. Eenmaal thuis zette
Sarie koffie. Ze rookten sigaretten, lachten veel en keken hoe het buiten licht werd.
Daarna bedreven ze de liefde. Om halfnegen belde Haasbroek naar kantoor om
tegen zijn baas te zeggen dat hij ziek was.
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Toen Haasbroek wakker werd, was het donker. Door de vitrage voor het
slaapkamerraam had hij zicht op Ponte City met zijn Coca-Colakroon. Het voelde
alsof de neonverlichting hem in de gaten hield. Hij stond op en ging naar de wc. Er
was een hoop gebeurd sinds Sarie hem de avond ervoor gebeld had om te zeggen
dat Italo Calvino in het restaurant zat.
‘Waarom niet?’ zei ze toen Haasbroek moest lachen. ‘Hij heeft gereserveerd en
is tien minuten geleden binnengekomen. Als deze tent goed genoeg is voor Mick
Jagger, is hij ook goed genoeg voor Italo Calvino.’
Dat was nu bijna vierentwintig uur geleden. Sarie was weer in het restaurant en
Haasbroek was alleen thuis.
Hij pakte een blikje hondenvoer uit de koelkast, opende de achterdeur, ging naar
buiten en gaf de hond te eten. Ponte City was vijf of zes straten verder, maar het
leek net of de bomen en struiken in het tuintje met het felle neonlicht boven op de
wolkenkrabber mee van kleur veranderden. Hij had hier nog sterker het gevoel door
de lichtreclame bekeken te worden dan in de slaapkamer.
Hij vulde de drinkbak en luisterde naar de slobberende geluiden van de hond.
Even dacht hij dat de muren van het huis van kleur versprongen, van wit naar roze
en weer naar wit, maar hij wist dat hij fantaseerde.
Hij ging naar binnen en zette de tv aan. Er was niets wat hij wilde zien. In de
slaapkamer raapte hij zijn kleren van de vloer. Het kaartje dat de Italiaan hem op
het parkeerterrein van het Holiday Inn had gegeven zat in het zakje van zijn
overhemd. Hij las het nog eens:

ISIDORO CALVINO, INGEGNERE ELETTRICO
FLORIANO NEON (SRL)
VIA TRIESTE, 11
MILANO
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Zhao Si
Vijf gedichten
Vertaling: Silvia Marijnissen
Kinderen
Ze verdwenen, in een oogwenk
zonder spoor. Bruisende golven, wegrollende tijd
elk een buitelende draaikolk, haarkrullen zacht
stralend gelach
De stralende zij verdwenen, verflinterd, verflinterd. Voorheen
waren ze sterren, vage weerspiegeling op aarde
Cherubijnen leenden de allereerste zielsverschijning
die van beide vleugels de quantum golflengte weerspiegelden
maar sterren zijn te ver van de aarde
bevende weerspiegeling
Buitelende tijd, zachte engeltjes
weerspiegeling die verdwijnt, te snel verdwijnt
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Liefdesdans
Die uitgeputte gezichten zijn ook mijn gezicht,
die wanhopige harten zijn ook mijn hart,
die vechtende mensen vechten ook allemaal in mij,
deze wereld vol mazen is de kleding die ook ik moet dragen,
maar die schijnbare gelukken kunnen mijn verlangende ziel niet bevredigen.
In iedere flits van blijdschap van de scheppingsgod
zie ik het circulerende geluk dat de geheimen accepteert,
zijn gigantische, schitterende feniksstaart uitspreiden,
en in deze dans van het wrede voortbestaan,
mij stevig bij mijn middel vasthouden, ter troost.
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Vertaling
Jij bent gods donder,
ik ben jouw echo.
Jij bent Everything.
ik ben de zevenduizend tekens, opgetekend
door de Babyloniërs van zeven eeuwen.
Sommigen ‘persist with anecdotal bliss
To make believe a starry connaissance’
nadat je je occulte kracht hebt ontladen en bent afgetreden;
ik ben zeker niet eenzaam,
dolfijnenlippen zingen
het melkwit van de geest van mijn generatie.
Een stervende ster is een schijnhart,
de godheid is al oud, eeuwigdurende verdorvenheid.
Het enige splinternieuwe is het vergetene,
een school diepzeevissen, grote mond, grote ogen,
hebben allerlei glimmende organen gekregen.
Jij opent mijn horizon,
ik ben jouw zaad dat op weg gaat.
Jij bent de oude tragedie van de vernietigde Bifröst,
ik ben de moderne strategie afgeleid van The Theory of Everything;
jij bent het constructiemiddel van gods denkwijze,
ontstaan uit gods diepe overpeinzing;
ik ben een enorme hamer
die de hersenpan van god wil inslaan.
Dus, jij bent de oude godheid,
ik de moderne wetenschap.
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Legen
In een herfstwindvlaag kantelt
een klein autootje, alle bladeren aan de boom
zetten puffend een beweging terug naar huis in. Een rij kleine groene schildpadjes
drijft weg met het water langs de straat, hun gele buikjes omhoog gedraaid;
hurkend in de bomen, zittend langs de rivier brult de herfst het uit achter zijn
vossenmasker
en ziet hoe, op de middag van Thanksgiving,
de sterren die de verkeerslichten regelen
vroeger stoppen met werken; golven van autootjes
begeven het puffend. Vossen hangen zuchten
aan boombladeren, terugdwarrelend, in de mond van de westenwind,
is het knisperend en guur, de toegekomen guurheid tilt
een enorme herfstwind op, intens intens
zonder weerga, een afatische meester
ontdoet zich met een adembenemende draai van zijn aria, in het lege warenhuis
van de herfst
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Thuis
Voor Bruno Schulz
Jij bent iets dat ik nooit heb gezien maar waar ik van nature van hou
uit een drijvend, donker bos barst ineens een lichtstadje tevoorschijn
warm, verblindend, zonder enige beperking
zo'n erotische route
loopt door mij, zweeft achter mij
een gigantisch zielenweb, onverwoordbare verbanden
transporteren iedere straat van het stadje dat overstroomt van het gevoel van thuishoren
een drievoudig verbluffende reukzin
hoort in de avondwind van april
grote spoken - al mijn déjà vu onbekende verwanten
die ooit achter in elke straat woonden, in vele generaties een voor een opstijgen
nog altijd hoog als de zinderende zon op de middag
die zware schaduwen van gedachten werpen op de panoramische aarde
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Felicitas Hoppe
Fabel
Vertaling: Daniël Rovers
Mijn uitstapje naar de wereld van de schatten begint met het soort schatten dat
onder onze eigen drempel ligt en we desondanks niet kunnen opgraven. Ik heb het
hier over onze wensen en lees een tekst van de Russische dichter Daniil Charms.
Hij heet Fabel en luidt als volgt:
‘Een kleine man zei: “Ik zou alles best vinden, als ik maar een ietsjepietsje groter
was.”
Hij heeft het nog niet gezegd, of hij ziet dat er een tovenares voor hem staat.
“Wat wil je?” vraagt de tovenares.
En de kleine man staat daar en kan van angst geen woord uitbrengen.
“Nou?” zegt de tovenares.
De kleine man staat daar en zwijgt. De tovenares verdwijnt. Daarop begint de
kleine man te huilen en op zijn nagels te bijten. Eerst beet hij alle nagels van zijn
vingers af, en daarna van zijn tenen.
Lezer, denk eens goed over deze fabel na en je zult je belazerd voelen.’
Er zijn teksten over het wensen die je vermakelijker en hoopgevender kunt
noemen, maar er is er amper één die zo bondig samenvat wat het wezen van het
menselijke wensen uitmaakt. Ten eerste het gevoel van een werkelijk of ingebeeld
gemis, op een bepaalde manier zijn we immers allemaal te klein. Ten tweede het
verrassende optreden van de tovenares, die ons duidelijk maakt dat onze wens
echt in vervulling zou kunnen gaan. Prompt is er de angst voor de verwezenlijking
en voor de mogelijke gevolgen. De kleine man staat daar en zwijgt. Hij weet wat hij
wenst of denkt dat te weten, alleen zegt hij het niet of kan het niet zeggen. Ten
derde het verdwijnen van de tovenares. Met als gevolg een huilbui, de uitdrukking
van het ons allemaal welbekende, murw makende gevoel van spijt over een kans
die vermoedelijk verkeken is, waarschijnlijk voorgoed.
De verkeken kans levert iemand die een wens doet in ieder geval een zelden
erkende meerwaarde op: hij hoeft helemaal niet groot te worden maar mag
integendeel klein blijven, hij mag in de wereld van zijn wensen verblijven, die
weliswaar de verkeerde afmetingen heeft maar tenminste bekend en betrouwbaar
is. Het gemis als vorm van behuizing, of, de andere kant van de medaille, van
vrijheid. Iemand die een wens doet: de eeuwige vrijgezel. Want de vervulling van
een wens betekent bovenal het afscheid van de wens, het begin van het einde. En
tegelijk een splinternieuw begin,
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dat alleen maar nieuwe wensen in petto heeft. De romantici wisten maar al te goed
waarom de blauwe bloem onvindbaar moet zijn.
Laten we ons eens in die Russische fabel verplaatsen. Hebben we het daar echt
te kwaad mee? Klinkt ze ons niet eenvoudigweg vertrouwd in de oren, vooral
wanneer we ons de luxe veroorloven te vergeten wat de meeste lezers überhaupt
niet weten, namelijk dat ze door een schrijver geschreven werd die goede redenen
had te wensen dat hij ergens anders was toen hij in 1942 tijdens het beleg en de
invasie van de Duitse troepen in een gevangenis in Leningrad verhongerde, als het
al niet erger was. Maar wie wil dat nu weten? Als lezers zijn we knusse
amateurhistorici, vrolijke getuigen uit de tweede hand, en vaak genoeg sentimentele
beschouwers van onze eigen problemen in de spiegel van een toegeëigend ongeluk,
die als een parabel dient voor ons eigen bestaan. Daarom houd ik niet zo van
parabels of fabels. Maar ik hou van deze tekst.
Als we de tijd nemen om bij het begin stil te staan, dan stellen we vast dat iemand
die een wens doet, en die heel even op ons medeleven kon rekenen, niet
eenvoudigweg zomaar iets wenst, maar dat hij, wat je allicht over het hoofd ziet,
het met zijn lot op een akkoordje wil gooien: ‘Ik zou alles best vinden, als ik maar
een ietsjepietsje groter was.’ Maar wat is dat voor een akkoord en welk aanbod doet
hij het listige lot? Zou een geringe toename van lengte werkelijk volstaan om
principieel in te stemmen met de wereld?
Opmerkelijk is niet dat de kleine man groter wenst te worden, maar dat hij probeert
een contractuele band met de wereld aan te gaan, waar hij desondanks nooit thuis
zal zijn. Hij streeft het pact na. Wat zegt dat ons over iemand die een wens doet?
Een heleboel. Iemand die een wens doet in de hoedanigheid van contractant is
geen dromer, geen idealist, geen utopist, maar een practicus die zijn wensen
afbakent. Bestaat de hoopvolle belofte dan wellicht uit deze afbakening? Geluk, zo
lijkt het, is iets eigens en niet iets collectiefs, en dus, in tegenstelling tot alle
ideologische beloften, een politieke noch religieuze categorie, wat ook de reden is
dat de persoonlijke wens in zijn afzonderlijke individuele uitdrukking in de regel ver
bij iedere utopie achterblijft. De wens als midweek, als uitstapje, meer niet.
Dat is niet nieuw, maar komt voort uit de aard van het wensen. Niet alleen
Russische sprookjes, maar sprookjes uit de hele wereld laten zien dat mensen die
een wens doen door de bank genomen even dapper als bescheiden zijn. Dapper,
omdat ze zich met contractanten inlaten bij wie ze in de regel in het niet vallen: ‘De
tovenares verdwijnt.’ Bescheiden, omdat ze zelden het onmogelijke en meestal het
mogelijke willen, dat wat ogenschijnlijk nabij is, het hemd in plaats van de rok, de
worst op het bord, de man en de vrouw op het kussen verderop. En het eigen kind
in de wieg. Daarom loopt het bij wensen in sprookjes, net als in het echte leven,
ook zo vaak verkeerd af.
Daarentegen is mij geen sprookje bekend waarin iemand die een wens doet een
gelukkige mensheid wenst of gezondheid, geluk en rijkdom voor iedereen. Iemand
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die een wens doet blijft een kleine aandeelhouder, hij denkt in de eerste plaats aan
zichzelf, waardoor het vervullen van de wens niet makkelijker wordt. Maar wellicht
beschikken mensen die een wens doen, tegen de verwachtingen in en in weerwil
van alle ervaring, juist daarom over zulke wonderlijke krachten, die niets met tovenarij
of magie te maken hebben. Zoals een nadere beschouwing van de tekst aantoont,
heeft namelijk de verder ahistorische verwoording van een hoogstpersoonlijke wens
directe gevolgen: ‘Hij heeft het nog niet gezegd, of hij ziet dat er een tovenares voor
hem staat.’
Dat we bang zijn voor de tovenares, heeft goede redenen. Want los van het
verlangen naar de vervulling weet iemand die een wens doet als geen ander hoe
makkelijk een wens je van je stuk brengt. In slechts een enkele ademtocht, waarvan
de uitkomst ons sprakeloos laat, verandert een wens in een verwensing en van een
verwensing in een vloek. Opeens hangt die ene worst die we zojuist nog op het
bord wensten aan onze wang en om haar weer op het bord terug te wensen is het
nodig, zo wil het sprookje het nu eenmaal, de allerlaatste van de drie wensen op te
souperen, en ze daarmee alle drie prozaïsch te ontkrachten.
In een tijd waar magische formules, toverstokken, toverscholen en fantastische
parallelwerelden hoogconjunctuur kennen, verrast de eenvoud van een handeling
die niet op leergierigheid maar, ondanks alle moderne taalscepsis, gewoon op de
macht van het persoonlijke woord berust. Als we de strekking van de fabel volgen,
volstaat het gewoon onze wensen te verwoorden en eenvoudigweg te zeggen wat
we willen, want de taal leid je niet om de tuin. Maar omdat we vaak genoeg alleen
weten dat we iets willen, maar niet precies wat, blijven woorden niet zelden in een
aanzet steken.
Een boodschap uit de wereld van de therapie en de zorgverzekerde klacht dat
ons iets onnoembaars ontbreekt. In feite is het niet onnoembaar, maar alleen moeilijk
te benoemen. Het denken is vrij, maar gezegd is gezegd en misschien houdt iemand
ons aan ons woord. Wordt de wens woord en het woord werkelijkheid, dan staan
we er niet zelden slecht op. Over deze angst voor de werkelijkheid vertelt al
eeuwenlang de literatuur, die groeit in de tussenruimte tussen wens en werkelijkheid.
En juist daarom is ze onontbeerlijk.
Maar hoe blaas je wensen leven in, hoe laat je wensen de gedaante van kunst
aannemen? Met andere woorden: wat heeft de literatuur als persvoorlichter van
onze wensen in haar mars? Hoe verhouden we ons tot de tovenares die ons vraagt
wat we willen? Wie is die tovenares eigenlijk? Is ze voor of tegen ons? Zelfs wanneer
we zo naïef en moedig zijn onze wensen openlijk uit te spreken, wie zegt ons dan
dat ze ze ook vervult? En zelfs als ze de wens zou willen vervullen, wie zegt ons
dan dat ze dat kan? Ook in sprookjes heb je wensen die niet te vervullen zijn, en
leert ons de ervaring niet dat de meeste tovenaars zwendelaars zijn?
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Hier helpt alleen het kinderlijk geloof in de literatuur zelf. Maar we zijn aangetast
door het wantrouwen, omdat we in het duister tasten over wat ze feitelijk is: koningin
van het vrije woord, bestuurster van een voormalige soevereine staat, of slechts de
fee van onze federale inlichtingendienst? Tenslotte schrijft er altijd ergens iemand
mee zodra we beginnen te spreken. Wie weet is ze de duivel in zijn mooiste
uitdossing, gekostumeerde duivels zijn er immers legio in onze literatuur. Zodra de
duivel opduikt, leidt dat overigens meteen tot een andere essentiële vraag: behoren
onze wensen daadwerkelijk onszelf toe? Zijn ze werkelijk eigen? Bij het wensen
hoort tenslotte de eigen begeerte, als de eetlust bij het eten. Ik citeer de grote Bertolt
Brecht:
‘Een stevige eetlust bij anderen, die zag ik graag. Ik vond het een goede en
gezonde eigenschap wanneer mensen veel en met veel genot konden eten,
überhaupt veel wensen koesterden, veel uit de dingen konden halen etc. Mijn eigen
gebrek aan eetlust beviel me allerminst. Weliswaar had ook ik vurige wensen dit of
dat te bezitten, maar die waren acuut en onregelmatig in plaats van aanhoudend
en betrouwbaar, zoals ik het graag zou hebben gezien. En vooral: wanneer ik had
wat ik me wenste, had ik er al snel genoeg van; zodat ik haast onbehagen ervoer
voor een bord met lekker eten, ik zou niet alles op kunnen omdat mijn maag te klein
was. De vraag was dus: hoe kon ik een grote en aanhoudende eetlust krijgen?’
Zijn we niet voortdurend het slachtoffer van gedienstige kelners, ingebeelde
culinaire wensen en geluksimperatieven die, net als het verlanglijstje aan het kind,
veel te veel van ons vragen? De vroegere televisieshow Wünsch Dir was is maar
een voorbeeld van hoezeer we al tijden deel uitmaken van een wenssysteem waarin
we zelf niet voorkomen en waarin we vertwijfeld proberen anderen met de intensiteit
van onze wensen te overtroeven. De duivel weet heel precies hoe je dat te gelde
maakt, zoals Jo Kalka in zijn essay Geschiedenis van het wensen schrijft: ‘Hij [de
duivel] is een wandelende inventaris van onze verlangens.’
Iedere verleider werkt met dezelfde suggestieve formules, die van Jezus tot aan
Faust luiden: ‘Ik weet precies wat jij wilt.’ En: ‘Jij wilt het toch net zo goed?’ We
wensen immers het goede en het kwade niet zelf, het wordt ons aangedragen opdat
we het wensen. Waarmee we weer terug bij het pact zijn. De voorliefde van de
duivel voor contracten, vanzelfsprekend ondertekend met mensenbloed, volgt slechts
uit zijn levenslange ervaring dat, achteraf gezien, niet elke wens zonder meer
wenselijk bleek. Hoe vaak bestellen we niet het verkeerde en zouden we wensen
dat we iets anders hadden gekozen. Maar besteld is besteld, getekend is getekend.
Wij zelfverklaarde verlichte geesten beweren vol vertrouwen, alsof het de gewoonste
zaak van de wereld is, de duivel en zijn streken te kennen. Tenslotte hebben we de
vertaling van de magische in de werkelijke wereld alweer eeuwen achter de rug.
En toch beseft de vrolijke wetenschap in haar vlijt en kennisrijkdom te weinig dat
ze zelf een van de allergrootste wensmachines is, omdat al haar interpretaties, al
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haar ijverige vertalingen, in de wetenschappelijke en analytische zin van dat woord,
weer nieuwe teksten worden, een nieuw soort parabels, fabels of sprookjes. Ook
zij zijn, of we dat nu willen of niet, goudmijnen en schatten, en mijnen en holen die
zich vullen, volstromen en overstromen, net als dat pannetje in het sprookje, dat
borrelt en borrelt tot het overkookt en maar niet kan ophouden te koken, omdat
alleen het kind (dat nou juist op school zit) het toverwoord kent. En dus kookt het
verder, tot het over de complete stad, het land en de wereld heen kookt, tot alles in
de zoete brij stikt, tot we ons er niet meer doorheen kunnen bikken.
Dat we in tijden leven waarin de ervaring op een manische manier weer wordt
terugvertaald in het magische, verandert daar niets aan. Al eeuwen geloven we
echt vooruit te komen, maar tegelijkertijd zijn we bang dat ons in de grote hoeveelheid
steeds veranderende analyses en interpretaties iets afhandig wordt gemaakt. Dus
proberen we, zuchtend onder de last van omvangrijke verklaringsapparaten, terug
te keren naar datgene wat we voor de oorsprong houden, echt en authentiek, en
als het even kan ook waar. Daarom hebben we tenslotte archieven. Maar ook het
idee van een oorsprong is niets dan geschiedenis, historisch gezien de romantiek,
het gouden tijdperk in onze verbeelding en tegenwoordig niets dan reclame: ze zijn
er nog, de goede ouwe dingen, of, in de woorden van de historicus Valentin
Groebner: ‘We zijn beledigd dat de dingen niet meer zo zijn als ze nooit waren.’
Dat is een rake beschrijving van een bedrog dat feitelijk nooit heeft
plaatsgevonden. En mocht dat toch het geval zijn, dan hebben we onszelf, vrij als
we zijn, alleen maar knap voor de gek gehouden. In de dekenkist van het beledigd
zijn en van onze krenkingen zoeken we naar de magische rekwisieten die ons de
droom dienen terug te geven, met name naar toverstokjes, die in klassieke sprookjes
overigens bijna nooit voorkomen.
Onze huidige voorstelling van magie is toch veeleer technisch dan metafysisch
van aard, we zijn gek op de instrumenten van zelfbeschrijving. Dat heeft met
vertrouwen weinig te maken en met geloof al helemaal niet. We hanteren eerder
een soort van scheikundebouwpakket, waarmee we proefopstellingen naspelen,
geluksspelletjes arrangeren en wonderwerelden ensceneren, als kleine vuurpijlen
van de verrassing, die ons voor korte tijd daarheen moeten voeren waar we in
werkelijkheid niet komen en vermoedelijk ook helemaal niet willen komen, omdat
we ondanks alle beloften die het toerisme voorspiegelt nog altijd bang zijn voor het
reizen naar het onbekende. Voor een wereld waar mogelijk de tovenaressen
voorkomen in wie we hoogstens een speelfilm lang willen geloven. Met sprookjes
heeft dat ook niets te maken, want sprookjes spelen zich niet af in een andere wereld
maar in deze ene wereld, omdat we nu eenmaal geen andere wereld hebben. Alleen
een zot denkt dat sprookjes betoverend zijn en tovenaressen projecties.
Ik neig ertoe, dat merkt u wel, de lichtvaardige stelling te poneren dat sprookjes
de hoogste, want eenvoudigste vorm van realistische literatuur zijn, en u zult me nu

Terras. Jaargang 2015 (08-09)

56
natuurlijk met dat beroemde eerste zinnetje uit de sprookjesverzameling van de
gebroeders Grimm om de oren slaan, dat luidt: ‘Lang geleden, toen wensen nog
hielp -’. Is dat niet het tegenovergestelde van realistisch, pure nostalgie dus?
Niettemin beschouw ik dit zinnetje als een pientere en praktische formule, als een
eenvoudig recept uit grootmoeders keuken voor de moeilijke tijden van alle tijden.
Want de wens gered te worden, een beter leven te krijgen, waarvoor je bij de duivel
niet hoeft aan te kloppen omdat die zielen vangt in plaats van redt, komt voort uit
de doorleefde ervaring van een kleine man die alleen maar een ietsjepietsje groter
zou willen zijn. Fabel af, literatuur op: ervaren tekorten en krenkingen zijn
werkelijkheid, dat wil zeggen symbolen noch metaforen. In het gunstigste geval
helpt de literatuur ons erbij dat allemaal uit te houden. Alleen wie een wens kan
doen en daarbij vertellen kan hoe gecompliceerd het wensen in werkelijkheid is, die
is van deze wereld. Wie afscheid van het wensen heeft genomen, heeft vermoedelijk
voor altijd afscheid genomen.
De vertaling van Charms ‘Fabel’ is die van Jan Paul Hinrichs, uit de door Yolanda
Bloemen samengestelde bloemlezing Ik zit op het dak, uitgeverij Atlas, 1999. Het
zinnetje uit ‘De kikkerkoning of IJzeren Hendrik’ is van de hand van Ria van Hengel
en komt uit Grimm, volledige uitgave van de 200 sprookjes, uitgeverij Lemniscaat,
2005. In die verzameling staat ook het sprookje van de hongerige houthakker die
drie wensen heeft en ze verprutst - waarnaar Felicitas Hoppe in de tekst verwijst.
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Barry Schwabsky
Anonieme citaten over tekenen
Vertaling: Jeske van der Velden
NOOT VAN DE UITGEVER: De volgende citaten werden aangetroffen in een
archiefbakje op het bureau van wijlen C.K. Rummage, Hoogleraar Tekenen aan de
Slade School of Fine Art. Ze waren genoteerd op losse kaarten, in een net
handschrift, en de tekst op elk kaartje was tussen aanhalingstekens geplaatst, die
hier zijn overgenomen. Voor geen van de citaten werd echter een bron gegeven.
Wij nemen hier de teksten op in de volgorde waarin ze na het overlijden van professor
Rummage zijn ontdekt.
‘Een tekening is het zenuwstelsel van een lichaam dat nog niet in een andere vorm
bestaat.’
‘Sommige tekeningen doen aan niets anders denken dan aan het tekenen zelf;
dit zijn niet per definitie de beste tekeningen, maar het zijn de tekeningen die je
misschien wel het minst gemakkelijk vergeet.’
‘Alle punten zijn denkbeeldig en de meeste lijnen ook.’
‘Er bestaan schetsen voor denkbeeldige gebouwen, en de notities van een schrijver
zijn wellicht schetsen voor een denkbeeldig essay.’
‘Een tekening is een samenzwering van de hand met het oog.’
‘Sommige tekeningen dragen een donkere bril.’
‘De vele aarzelingen waaruit zekerheid bestaat worden zichtbaar in een lijn.’
‘Een tekening ontstaat wanneer een potlood struikelt over een spleet in de stoep
terwijl het voor zich uitstaart naar een punt in de verte.’
‘Tekenen is een manier om de tekening die je voor ogen hebt uit te wissen.’
‘Wanneer je ziet waarvan iets een tekening is, zie je niet langer de tekening.’
‘Het is mogelijk om een vel papier binnenstebuiten te keren, of niet?’
‘Een tekening is de toekomst gezien onder een vergrootglas.’
‘Maar eveneens geldt dat, op papier, voltooide objecten kunnen worden
ontmanteld.’
‘Godzijdank zijn de technische tekenaars uitgestorven. Of althans, bijna
uitgestorven.’
‘De tekens zijn er om het papier beter te doen uitkomen.’
‘Ze proberen slechts te gebeuren; ze pogen erachter te komen of de werkelijkheid
vaste grond biedt voor hun bestaan.’
‘Een tekening is een samenzwering van het oog met de geest.’
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‘Je kunt een tekening proeven; ze is droog, maar wordt vloeibaar en kan
geabsorbeerd worden wanneer je haar likt met de tong van je oog.’
‘Een rechte lijn trilt.’
‘Inkt is een vloeibare schaduw; potlood een droge schaduw.’
‘Een paar schilders die nooit tekenen (Caravaggio), vele schilders die
onophoudelijk tekenen (Menzel, de Kooning), maar schilders die maar af en toe
tekenen - helemaal geen.’
‘Een lijn op wit papier is een lijn in tegenlicht.’
‘Waar twee vlakken van een kristal elkaar ontmoeten: een contour.’
‘Als je struikelt terwijl je met een stapel tekeningen van de ene tafel naar de andere
loopt, kan het gebeuren dat sommigen daarvan als verschrikte duiven ruisend het
luchtruim kiezen.’
‘Een lijn alleen is sensueel, maar wanneer ze samenkomen worden ze ernstig
en puriteins.’
‘Wat is vluchtiger dan een ononderbroken lijn?’
‘Een tekening is zowel een venster als het breken van dat venster.’
‘Een vel papier is een soort toneel.’
‘Het blad is niet langer ondoorzichtig.’
‘Sommige tekeningen worden door spinnen geweven om hun prooi te strikken in
de fijnste, teerste filamenten; anderen worden door vogels uit takjes vervaardigd
om hun nageslacht te beschutten.’
‘Informatie hangt niet af van gelijkenis.’
‘Het papier is er om de tekens beter te doen uitkomen.’
‘Of alle lijnen zijn segmenten van een grote lijn, of alle lijnen lopen parallel en
ontmoeten elkaar nooit, of allebei.’
‘Een bouwplaats op zondag, absolute stilte. Je kunt alle machines zien staan
zonder het lawaai te horen.’
‘Abstractie: een spel. Representatie: een dubbel spel. In bepaalde tekeningen,
waar de keuze nog niet lijkt te zijn gemaakt, worden regels naar eigen inzicht gevolgd
of gebroken. Het spel zelf betreedt het speelveld.’
‘Gesprekken over tekenen vervallen meestal in onbegrijpelijkheden.’
‘Tegenwoordig lijkt de tekenkunst slechts twee mogelijkheden te bieden, beiden
zelfdestructief: zich geen zorgen maken over het feit kunst te zijn, of zich er overmatig
zorgen over maken en verstoppertje met zichzelf spelen.’
‘Een tekening die je recht in de ogen kijkt heeft iets te verbergen, maar tekeningen
die aan je blik proberen te ontsnappen - die, ja die, laten je alles zien.’
‘Is een “voltooide tekening” geen contradictio in terminis?’
‘De tekens dienen om het idee aannemelijk te maken.’
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‘De ene hand observeert de andere.’
‘Als het oog rond is, wat bedoel je dan met een vlak?’
‘Als je het papier oprolt, is de tekening dan nog steeds vlak?’
‘Een sculptuur kan vertaald worden in het Engels, maar een tekening in E-Prime.’
‘De beste tekeningen worden niet altijd gemaakt door de beste kunstenaar.’
‘Voor de beeldhouwer is tekenen een werkvakantie.’
‘Wanneer je alleen over de schouder van de tekenaar kunt meekijken, kun je het
minder goed zien.’
‘Dus schaduw aanbrengen alsof het helemaal geen schaduw heeft, is het beste
schaduw aanbrengen.’
‘Een tekening zonder enige schaduw is als een lied zonder woorden.’
‘Het idee dient om de tekens noodzakelijk te laten lijken.’
‘Als “Venetiaans tekenen” een contradictie vormt, is “Florentijns tekenen” daarmee
dan overbodig?’
‘Sommige tekeningen zijn antwoorden waarvoor de vraag ontbreekt.’
‘Er zijn tekeningen waaruit je maar blijft proberen te ontwaken.’
‘Als je een kristal ronddraait in je hand en het ene vlak na het andere bekijkt,
waarbij je nooit zeker weet of je opnieuw hetzelfde vlak ziet, maar dan vanuit een
iets andere hoek, ben je al begonnen het te tekenen.’
‘Hoe kun je tegendruk ontlokken aan het papier?’
‘Geen enkele papiersoort is zo glad dat een lijn eroverheen glijdt zonder weerstand
te ondervinden.’
‘Er zijn lijnen die meer kwaad dan goed doen, en omgekeerd.’
‘Er zijn tekeningen die meer kwaad dan goed doen, en omgekeerd.’
‘Plato's grote fout was dat hij vergat de technische tekenaar uit zijn Republiek te
verbannen.’
‘Een tekening is een netwerk, een meervoudigheid, en zou in principe nooit moeten
worden aangeduid met een enkelvoud.’
‘Het samenbrengen van bijna alles in bijna niets.’
‘Sommige tekeningen moeten tot rust gebracht worden voordat je ze kan bekijken.’
‘“Ondoorzichtig” en “transparant” zijn woorden waarvan de betekenis in relatie tot
het tekenen niet vaststaat.’
‘Dat sommige tekeningen gedichten zijn en andere recepten snijdt hout. Wat er
zo vreemd aan is, is dat de lyrische tekeningen een beroep doen op de smaak en
de instructieve tekeningen op de verbeelding.’
‘De beste tekeningen worden niet altijd gemaakt door een kunstenaar.’
‘Wat men neemt met de ene hand geeft men met de andere. Wat men neemt met
het ene oog geeft men met het andere.’
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‘De leraar zal je vertellen te tekenen zonder het potlood op te tillen van het papier.
Later zul je misschien merken dat zelfs wanneer je het potlood optilt, dit het papier
nooit loslaat.’
‘Een simpel diagram kan een onbedoelde zeggingskracht bezitten.’
‘Twee keer een grens markeren heeft hetzelfde effect als het een keer doen.’
‘Twee keer een grens markeren heeft hetzelfde effect als het een keer doen, maar
dan dubbel zo sterk.’
‘Twee keer een grens markeren heeft hetzelfde effect als het een keer doen, maar
dan minder krachtig.’
‘Sommige tekeningen hebben brandende ogen, anderen lopen uit door opwellende
tranen.’
‘Op de schaal van het mogelijke is een tekening groter dan een monument.’
‘Maak een schets als je het onderwerp perfect in je hoofd hebt en zie hoe het zich
oplost.’
‘Soms verkeer je in de overtuiging dat zelfs mist een kristalstructuur heeft.’
‘Zoals je een letter kunt tekenen, zo kun je ook een beeld schrijven.’
‘Een lijn loopt achter op de hand die haar tekent.’
‘Is een tekening echt altijd zo goed als zij lijkt?’
‘Tekeningen gemaakt door blinden als geheugensteuntjes voor na het herstel van
hun gezichtsvermogen.’
‘Wat graafwerktuigen betreft kan een potlood effectiever zijn dan een schop.’
‘Ik zou Basil King willen vragen of leren tekenen vooraf gaat aan tekenen om te
leren.’
‘Soms moet je bereid zijn om hun spel mee te spelen. Maar soms spelen zij een
spelletje met jou.’
‘Het beste van een tekening is onzichtbaar.’
‘Tekenen is iets voor vossen. De egel tekent niet, hij schildert slechts.’
‘Als je van iets niet weet wat het is, probeer het dan te tekenen, en zie of het iets
anders wordt, iets dat je wel kan identificeren.’
‘Als de tekening op het blad past, is het blad misschien wel te groot.’
‘Een tekening is een verschil van mening tussen het oog en de geest.’
‘Geen enkele uitspraak over tekenen bezit een universele geldigheid, inclusief
deze.’
‘Tekenen zou niet bestaan als het oppervlak waarop getekend werd geen
weerstand bood aan het tekeninstrument.’
‘Waskrijt en denken op papier.’
‘Potlood en gesmolten meetkunde op papier.’
‘Tandenknarsen en inkt op papier.’
‘Hoe je met een hamer tekent.’
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‘Als een tekening op de grond valt in een lege studio, maakt zij dan geluid?’
‘Maakten zij die in de grot van Altamira schilderden eerst voorbereidende
schetsen?’
‘Het woord “humaan” is nooit onderdeel geworden van het tekenvocabulaire.’
‘Een gedachte laat een indruk achter als bewijs dat ze er geweest is. De indruk
lokt een gedachte uit die het bewijs in twijfel trekt.’
‘Als een uitspraak waar is met betrekking tot het tekenen dan zou zij ook waar
moeten zijn met betrekking tot al het andere.’
‘Het beste van een tekening is wat reeds gegeven is.’
‘Als een lijn ergens de grens van bepaalt, wat bepaalt dan de grens van een lijn?’
‘Tekenen is een speciale vorm van wiskunde waarin één plus één gelijkstaat aan
drie. Want als je aan een vlak (één) een teken (één) toevoegt heb je meteen al drie:
de twee delen van het oppervlak verdeeld door het teken, en het teken zelf.’
‘Ik heb tekeningen hun ogen zien sluiten om aandachtiger te kunnen luisteren.’
‘Zwart en wit hebben geen geur, maar grijs wel.’
‘Ook voor het einde van de wereld bestaat een tekening.’
‘Bepaalde lijnen blijven elkaar maar om en om kruisen, alsof ze aan de overkant
iets vergeten zijn.’
‘Een verhaal kan nooit worden verteld, slechts opnieuw verteld, en op dezelfde
wijze kan een beeltenis niet worden getekend, maar alleen opnieuw getekend.’
‘Is “het einde markeren” een contradictio in terminis?’
‘Niet elke tekening houdt er een privéleven op na.’
‘Deze kunst is bedoeld voor diegenen die het uurwerk van een antiek horloge
interessanter vinden dan het sierlijk bewerkte omhulsel.’
‘Sommige lijnen maken, anderen breken, maar een lijn die geen enkel effect
bewerkstelligt bestaat niet.’
‘Net zoals ik je stiltes kan leren interpreteren, zo ook kan ik je tekeningen leren
interpreteren.’
‘Net als ragas zijn sommige tekeningen geschikt voor de ochtend en andere voor
het moment van zonsondergang.’
‘Tekenen is een vorm van slapeloosheid.’
‘Sommige tekeningen gaan vergezeld van een gebruiksaanwijzing, maar de
meeste tekeningen hebben er merkbaar behoefte aan.’
‘“Voor wie is je tekening?” Soms weet ze wie ze is en soms heeft ze er geen idee
van.’
‘Het is zo vervelend als tekeningen zeuren over hun buren. Waarom kunnen ze
gewoon niet allemaal met elkaar opschieten?’
‘Het verscheuren van een foto is een mogelijke manier om er een tekening van
te maken.’
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‘Een tekening kan de kiem vormen van een schilderij op dezelfde manier als een
aforisme de kiem kan vormen van een essay of een observatie de kiem van een
verhaal.’ ‘Hoe groot moet een teken zijn om een blad te vullen?’
‘De fijnste lijn snijdt het scherpst.’
‘Het verhaal achter een tekening is altijd slechts onderliggend.’
‘Er zijn tekeningen die op een fluit gespeeld kunnen worden, solo, maar een
tekening gearrangeerd voor een voltallig orkest, inclusief tuba's en pauken, is nog
steeds een tekening.’
‘Sommige tekeningen zijn op zoek en sommige tekeningen op de vlucht.’
‘Sommige kunstenaars tekenen zoals sommige atleten trainen. Andere
kunstenaars tekenen zoals andere atleten roken.’
‘Sommige kunstenaars tekenen zoals sommige schrijvers lezen.’
‘Een tekening is een verschil van mening tussen de hand en het oog.’
‘Sommige tekeningen zijn als gebeden die je 's zondags in de kerk prevelt, andere
lijken meer op het gebed dat op het puntje van je tong lag toen je auto van de weg
raakte en je een betonnen muur op je af zag komen. Probeer ervoor te zorgen dat
je beide soorten nooit zult hoeven maken.’
‘Sommige tekeningen zijn te warm om aan te raken.’
‘Halftinten zijn maar schimmige kleuren.’
‘Hebben we een vorm ooit zo levendig te pakken als op het moment waarop we
hem aan onze greep voelen ontglippen?’
‘...wanneer ongeduld de lijn aan banden legt.’
‘Sommige tekens zijn als smoesjes.’
‘Lijnen die beschikken over tastzin of lijnen die beschikken over
gezichtsvermogen?’ ‘...overvloedige bondigheid...’
‘...het prefigureren van de ruimte waarin de wereld kan worden getransformeerd.’
‘Als de lijn terug het blad in veert...’
‘...versmelten tot helderheid...’
‘...vloeibare draad...’
‘...ingegrift met een kristal.’
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Tonnus Oosterhoff
Ik wil Jeroen Mettes aan het werk zien (maar het lukt mij niet)
N30 werkt
Was de wereld van onze kennis van de wereld nog maar zoals hij nooit geweest is:
ordelijk, hiërarchisch. Vandaag de dag loopt het de spuigaten uit: sociale media en
andere internetbronnen, ook tv, krant, boek en medemens storten zonder ophouden
informatie in oog en oor. Interpreteren, filteren, een betrouwbare ordening
aanbrengen, dat wordt aan de ontvanger overgelaten. Die is er van de weeromstuit
steengoed in geworden, een meester in inschatten, doorhebben, als nieuw ervaren,
vaststellen wat er ontbreekt, even nazoeken, de aandacht richten en loslaten. Zelden
wordt ingezien en erkend dat deze behendigheid in informatief freerunning, los van
wat zij opbrengt aan kennis en inzicht, op zichzelf een bron van intellectueel genot
is.
Door de schone letteren wordt de snelle, slimme, streetwise lezer niet bediend,
de traditionele roman met zijn doorwrochte trage informatieopbouw doet hem gapen
van verveling. Als het op de achterflap al niet te lezen was, snapt hij na twee
bladzijden dat hier een coming-of-age-verhaal-met-drugs-en-existentiële-leegte
aankomt, of een familie-etentje-met-een-vreselijk-geheim. Na drie alinea's heeft hij
een helder beeld van de schrijfstijl en dan móet hij nog tweehonderd bladzijden.
Vier uur zitten lezen voor drie, vier mooie zinnen, een aparte gedachte of een
onverwachte wending? Ja, gekke henkie! Beter even achterin kijken: het loopt
ongeveer af zoals hij dacht. Uit is het boek. Proza lezen is voor de
informatieavonturier parkour op een paradeplein, met geen vuilnisbak of trottoirband
in zicht. Gedichten leveren een minder saaie omgeving, maar hebben gewoonlijk
een ander bezwaar: in een paar regels krijg je de ruimte niet. De achtertuin van
tante is te klein voor cat leap of corkscrew, die kost het mens haar hangplant.
Het gedicht N30 van Jeroen Mettes evenwel is mij, informatiesporter, op het lijf
geschreven. Er gebeurt op taal- en informatiegebied evenveel in als in ‘gewone’
poëzie, maar de opzet is zo ruim als een roman, met meer dan tweehonderd
bladzijden als proza gezet. N30 is geen ‘moeilijke’ tekst, die, zoals hermetischer
poëzie, het signaal lijkt te geven: ‘Lees mij driemaal grondig over voor je mag
beginnen te hopen
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1.

te snappen waarover ik ga.’ Het gigantische gedicht leest makkelijk weg, nergens
krijg ik het gevoel dat de tekst de leessnelheid wil hinderen, integendeel! Ik herken
talloze zinnen uit de wereld om me heen, haast alle woorden, herken registers,
toontjes, de kleine afwijkingen in die toontjes; het ritme is, ik weet geen beter woord,
lekker. Voor ik het weet ben ik bladzijden verderop; dat gebeurt me als poëzielezer
niet vaak! Wanneer er wordt aangebeld en ik een half uur later vergeten ben waar
ik gebleven ben, dan is er geen man overboord: ik sla het boek op een willekeurige
plaats open en heb alweer plezier, het plezier in mijn eigen behendigheid in parkour
lezen. In een nawoord bij N30 zet Mettes kort uiteen wat hij aan het doen is geweest
en geeft daarmee een leesaanwijzing. ‘Waar een zin is, is altijd een wereld. (Dat
geldt niet per se voor op zichzelf staande woorden.) En waar zinnen met elkaar
botsen vindt zoiets plaats als een tekstuele burgeroorlog.’ Burgeroorlog klinkt
zwaarwichtig, ik voel het als spelen, met zinnen botsautootje spelen: de schokken
en de vonken die dat geeft zijn de kick van de lezer. Zomaar een passage als
voorbeeld, hoofdstuk 23, blz. 133:
Wij zijn het ruimhartigst van Europa.
Het Rode Kruis verzamelt de lijken en begraaft ze.
Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar zoeken een toekomende.
We vermaken ons prima.
En de dag begint met een zonsopkomst (deze vernieuwde tederheid
vernietigt ieder houvast). Deze planeet / de meest zwevende,/ (...)
En niettemin duidelijk: ‘O!’

1.

Dergelijke signalen geven Mettes' beschouwende geschriften, samen met N30 uitgegeven,
wél. Een voorbeeld: ‘Als twee ritmes elkaars handtekening uitvegen is wat overblijft alleen
het stille geluid, het gebaar van deze uitwissing. Maar dat is niet niks. Laten we zeggen dat
het een teken is, een vreemd teken, omdat het geschreven noch gelezen wordt, maar de
onverteerbare rest is van het proces van schrijven-lezen. Het is een teken dat noch uit het
verleden noch uit de toekomst komt. De schrijver verwelkomt de lezer niet met dit gebaar, en
de lezer zwaait de schrijver niet vaarwel terwijl hij hem verdrinkt in lichtheid. Beiden verdwijnen.
Maar dan gebeurt er iets raars. Juist op het moment dat zij volledig in elkaars anonimiteit
verdwenen zijn, komen schrijver en lezer weer boven, dit keer even radicaal gescheiden als
verleden en toekomst. Het verdwijnpunt van lezer en schrijver is dus niet het punt waar
historische horizonten samensmelten, maar integendeel een cesuur - een moment van
oneindig korte duur dat voordurend als nu herhaald wordt - die schrijver en lezer, verleden
en toekomst, buiten elkaar plaatst zonder hoop op verzoening. We zouden kunnen zeggen
dat deze cesuur het heden is van lezen-schrijven: literaire tijd.’ Jeroen Mettes,
Weerstandsbeleid, Wereldbibliotheek 2011, blz. 269.
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Pancakemix; scharreleieren.
Ik download mp3's van 'n kutband waarvan ik de naam op 't T-shirt van
een aantrekkelijk meisje heb zien staan. Wat je je goed moet realiseren
is dat, als je een woord in de mond neemt, je niet een of ander stuk
gereedschap hebt opgenomen dat, als het zijn werk gedaan heeft,
argeloos in een hoek kan worden gesmeten, maar dat je je geëngageerd
hebt met een manier van denken die van ver komt en tot ver voorbij jou
reikt. Loser.
‘Hier’ zeggen we en we bedoelen de zinnen rond ons lichaam: ‘hier’ is
(het woord) tot waar we (onmiddellijk) begrijpen.
Je bent nog nooit zo. Net een.
Ik noteer wat van mijn reacties:
‘Wij zijn het ruimhartigst van Europa.’
Een ‘typisch Nederlandse’ zin uit de krant of van de TV: de bevolking of onze
regering hebben weer eens het meeste geld naar een rampgebied gestuurd. Omdat
er niet ‘geven’ staat maar ‘zijn’ komt volksaard in beeld.
‘Het Rode Kruis verzamelt de lijken en begraaft ze.’
Dit zal wel na een aard- of zeebeving zijn. Er is een duidelijk verband met de
vorige alinea: ‘Wij’ hebben blijkbaar ingezameld voor de tsunami. Maar deze tweede
zin heeft een andere informatieve waarde. Er wordt alleen maar een gebeurtenis
(of een handelswijze) in beschreven, niet tevens op de borst geklopt.
‘Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende.’
Vanwege het cursief blijkbaar een citaat, vermoedelijk uit het Nieuwe Testament.
(Ik zoek het na. Klopt! Paulus. Brief aan de Hebreeën 13, vers 14.) Er is een verband
met het ‘ruimhartig’ uit het vorige blokje: wij moeten christelijke deugd beoefenen;
wat we hier op aarde bezitten lazert niet, we zijn immers bezig voor later, voor de
Hemel, het Nieuwe Jeruzalem... Tegelijk slaat de zin een beetje op de
rampslachtoffers, die door aardbeving en tsunami hun woonplaats zijn kwijtgeraakt.
‘We vermaken ons prima.’
Spreektaal: kan achterop een ansichtkaart staan, maar ook aan de telefoon gezegd
worden door de dochter op zomerkamp. Ik kan de zin sarcastisch interpreteren als
ik hem combineer met de voorafgaande: wij Nederlanders vermaken ons prima,
terwijl, of zelfs omdat, het Rode Kruis elders van ons geld lijken verzamelt.
‘En de dag begint met een zonsopkomst (deze vernieuwde tederheid vernietigt
ieder houvast).’
Schrijftaal. ‘En...’ laat weten dat er een bewering aan vooraf gaat. De tussen
haakjes geplaatste passage over tederheid suggereert, vooral omdat hij niet met
een hoofdletter begint, dat hier iets niet definitiefs wordt gezegd, alsof er uit een
aanteke-
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ningenschrift is overgeschreven. Zou ‘vernietigen van houvast’ een soort negatieve,
pesterige leesaanwijzing zijn? Vrees niet, heer Mettes, ik ben alle houvast al lang
kwijt!
Wat ‘tederheid’ met ‘zonsopkomst’ te maken heeft ontgaat me.
Volgende zin, zelfde alinea:
‘Deze planeet / de meest zwevende, / (...)’
Eveneens uit een aantekenschrift of elektronische kladfile. De slash-tekens en
de stippen tussen haken doen vermoeden dat het uit een langere gepubliceerde
tekst overgeschreven is, maar mijn geheugen geeft geen clue, Google evenmin.
Nieuwe alinea, nieuwe zin:
‘En niettemin duidelijk: ‘O!’
Ook dit moet een zin zijn die uit een groter geheel komt, de situatie is onbekend.
Het kan uit een vertelling komen over een moeder die op haar sterfbed haar
doodgewaande zoon herkent, maar ook minder dramatische taferelen zijn
voorstelbaar.
Witregel:
‘Pancakemix; scharreleieren.’ Ingrediënten, boodschappenlijstje, onderdeel van
een recept. De kok wil het gezien de mix zichzelf niet te moeilijk maken en is vaag
milieubewust. Vanwege de witregel ben ik minder geneigd om een verband met het
duidelijke ‘O’ en de planeet van zoëven te leggen.
‘Ik download mp3s van 'n kutband waarvan ik de naam op 't T-shirt van 'n
aantrekkelijk meisje heb zien staan.’
Duffe nerd heeft misschien een dwaas plan om in contact te komen met dat meisje.
‘Wat je je goed moet realiseren is dat, als je een woord in de mond neemt, je niet
een of ander stuk gereedschap hebt opgenomen dat, als het zijn werk gedaan heeft,
argeloos in een hoek kan worden gesmeten, maar dat je je geëngageerd hebt met
een manier van denken die van ver komt en tot ver voorbij jou reikt.’
Er komt geen associatie met de vorige zin. Dit is een abstracte vermaning. Raar
dat er ‘argeloos’ staat in plaats van ‘achteloos’, een gebruikelijker bijwoord bij ‘in
een hoek smijten’. Lastig je voor te stellen wie dat tegen wie kan zeggen. Maar als
het iets betekent, moet het afkomstig zijn uit een gesprek tussen intellectuelen.
Filosofen?
‘Loser.’ Reactie van een gespreksgenoot op de spreker/schrijver van de vorige
zin? Of is de spreker zelf zat van zijn nerdy gezeik, terwijl hij zinloos kutbandmp3s
downloadt?
‘“Hier” zeggen we en we bedoelen de zinnen rond ons lichaam; “hier” is (het
woord) tot waar we (onmiddellijk) begrijpen.’
Vergelijkbare abstractie en thematiek als de voorvoorgaande zin, maar een ander
vertoog. Opnieuw aanwijzingen van voorlopigheid, doordat er dingen tussen haakjes
staan. Een moeilijk leesbare passage in een manuscript?
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‘Je bent nog nooit zo.’
De zin wordt niet afgemaakt. Veel situaties en voltooiingen vliegen als mogelijkheid
langs. ‘Je bent nog nooit zo stom geweest, ...lang van huis gebleven, ...dicht bij de
dood geweest.’
‘Net een.’
Een nog onaffere zin! Hier zijn minstens zoveel situaties voorstelbaar. Het meest
voor de hand liggend een onvoltooide vergelijking: ‘Net een eend!’ of zo. Dit is een
waarschijnlijker voortzetting dan ‘Net een voldoende!’ of ‘Net een nieuwe band, fiets
gestolen...’ Waarom zou je van ‘Net een.’ een vergelijking willen maken? Omdat
het woord ‘net’ waarschijnlijk het meest in dit kader voorkomt: conventie.
Door deze associaties hier te noteren geef ik waarschijnlijk een scheef beeld van
het leestempo waartoe N30 uitnodigt. Wie het boek zelf ter hand neemt zal merken:
de (bij-)gedachten remmen het leesproces niet, ze lichten op als vonken terwijl de
lezer voortraast door de tekstruimte van Jeroen Mettes, naar meer, meer, en
verderop.

Hoe werkt Mettes?
Een tekst die nergens over gaat, nergens vandaan komt, nergens heengaat, maar
desondanks tweehonderd bladzijden lang boeit en een indruk van grote rijkdom
achterlaat. Hoe heeft Mettes het voor elkaar gekregen? Zou iedere boerenlul of
zelfs een machine die een algoritme gevoerd heeft gekregen in staat zijn een tekst
als N30 te produceren? Of spelen er meer elementen een rol? Wat maakt dit werk
zo levend? Waarom fascineert elke bladzijde?
In het volgende probeer ik de werkwijze van Mettes nader te onderzoeken door
zijn werkwijze na te bootsen.
De eerste indruk die ik kreeg: dit is flarfpoëzie. Flarfdichters stellen hun gedichten
samen uit internetzoekresultaten. Ik ben geen kenner van het genre, maar heb een
2.
tekstje samengesteld aan de hand van een rigide recept van pionier Michael Magee :
‘Flarf is een collagetechniek die Google zoekresultaten gebruikt, met name de van
websites en weblogs afkomstige citaten die Google op haar resultaatpagina's laat
zien. In het begin was de toepassing grillig en vond ongeveer zo plaats: je liet Google
op twee termen zoeken, bijvoorbeeld “anarchie” en “broodje tonijn”, en

2.

Ton van 't Hof: Poezie voor klootzakken?
http://decontrabas.typepad.com/de_contrabas/Flarf_lezing.pdf.
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met behulp van de door Google gevangen woorden, frases, zinnen (je bezocht nooit
de originele websites zelf) zette je vervolgens een gedicht in elkaar.’
Aldus - zelfs de volgorde van de resultaten hield ik aan - kwam ik tot dit resultaat:

I
Bij de bakker koop ik geen brood meer, kan het niet betalen. Tonijn kan op vele
manieren worden klaargemaakt, afhankelijk van je smaak. Grootstedelijk hip en
jong grut mag dan volledig prat gaan op alles dat biologisch, organisch en rauw is,
een volledige rups in je broodje... Niemand die voor dat soort anarchie gepleit heeft.
US navy test volledig geautomatiseerde tonijn voor spionage. Ok, van alles over
anarchie of een richting daarvan.... van hun milieu en hun broodwinning: in het
huidige kapitalistische systeem zijn... Axe Anarchy Eau De Toilette Man 50ml. Met
zoveel initiatieven lijkt er stilaan een ware antitonijnhype in de maak. Heeft dat soort
acties wel zin?
Als de tank tot het randje is gevuld rek ik mijzelf uit tot mijn stuitje kraakt en stap
3.
uit het zadel. Een magere kassière met steil donker haar bliept ongeïnteresseerd.
Het fragment heeft duidelijk N30-trekken. Blijkbaar gaan zinnen, als men het toeval
zijn werk laat doen vanzelf botsen en soms slaan er vonken af, vormen zich geestige
verbindingen zoals ‘Een volledige rups in je broodje... Niemand die voor dit soort
anarchie gepleit heeft.’ Er vinden registerwisselingen plaats, en elk fragment nodigt
uit tot het creëren van betekenisomgevingen. Veel van wat we in het begin van
hoofdstuk 23 tegenkwamen is dus ook hier te vinden. Als fragment I ergens in N30
verstopt zou staan zou het niet uit de toon vallen.
Mij heeft flarf altijd tegengestaan, net als de collagetechniek cadavre exquis van
de surrealisten. Ik pleeg de beoefenaars van deze genres te wantrouwen en een
stille verachting toe te dragen. Waarom? Omdat ze een ‘makkelijke weg’ menen te
mogen nemen naar originele resultaten.
Dit zegt veel over mijn opvatting van creativiteit, het typeert me als dichter van
het oude stempel: er moet geworsteld worden, bewerkt, mislukt, gefaald, hertracht,
beter gefaald, voor men zijn meesterteken in het zilver van een gedicht mag druk-

3.

De laatste regel heb ik binnengesmokkeld van de site zelf, die erotische herinneringen van
een motorrijder bleek te behelzen.

Terras. Jaargang 2015 (08-09)

69
ken. Ook in mijn eigen werk maak ik gebruik van de confrontatie van registers en
disparate concepten, net als de flarfers en de surrealisten, maar ik meen als ‘echte
kunstenaar’ zorgvuldiger te werken, ernstiger. Ongetwijfeld spelen angst en jaloezie
hier een rol: juist omdat hun resultaten soms zoveel op de mijne lijken brengen mijn
vijanden met hun juttersvondsten me tot tandenknarsen.
Jeroen Mettes draait er niet omheen dat hij losweg volgens de flarfmethode werkt.
4.
In het essay ‘Politieke poëzie, enige aantekeningen’ legt hij uit hoe N30 ontstaan
is:
‘Meestal is wild geciteerd uit wat ik aan het lezen was, waar ik naar luisterde,
waar ik in verzeild raakte, etctera. [..] Zoekmachines zijn regelmatig gebruikt ter
generatie. Hoofdstuk 20 is daar een zuiver voorbeeld van.’
Knip- en plakwerk heeft het basismateriaal geleverd van N30 en tot op zekere hoogte
ook de structuur bepaald. Maar ik wil er, als vertegenwoordiger van het worstelend
dichterschap, niet aan dat het gedicht de intensiteit had gekregen die het nu heeft,
indien Mettes het hierbij had gelaten. Stel dat ik het flarfexperiment I van zo-even
in een (langdurige) vlaag van waanzin zou uitbreiden van tweehonderd woorden
tot vijftigduizend, dan zou het verschil met N30 duidelijk worden: er zou een levenloze
tekst ontstaan, met vonken few and far between... De lamlendigheid van het recept
zou met elke volgende bladzijde meer voelbaar worden. Wie me niet gelooft mag
het zelf proberen.

II
Het strand ziet eruit als de achtertuin van een asofamilie. ‘Je moet doodongelukkig
zijn om mooie dingen te maken.’ Wat is me toch veel in de schoot geworpen, bedenkt
het uit de boom vallende appelvrouwtje. De Leidse stadsbode Pieto lijkt op Ingmar
Heytze. Alle domheid trekt in dit ene gezicht, alle liefde in dat andere. (We trekken
gezamenlijk van identiek, nee individueel, nee persoonlijk, naar anoniem. Vanachter
schermen roepen we naar de wereld en haten, maar met naam en adres zwijgen
we en vrezen. We worden uit onze naam verdreven en verschuilen ons. Gemaskerd
onthoofden wij, we willen alles gratis.)
Je wilt laten zien dat je even snel als Doutzen kunt herstellen van een
zwangerschap. Alleen was jij niet zwanger/ was het bij jou een miskraam.

4.

In Weerstandsbeleid, blz 343-357. Het reeds aangehaalde Nawoord in N30 is een excerpt
uit dit stuk.
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Als je ruzie wilt moet je haar iets liefs geven of zeggen. Aap uit mouw (foto) Type:
welriekende hoerenloper. De dood van X wordt gezien als verlies voor de sport in
het algemeen en de bokssport in het bijzonder. Burger in zijn barnsteen de auto.
Vonnis: U bent schuldig aan moord. Omdat u geen benen meer hebt hoeven die
niet naar de gevangenis, maar om dat te compenseren krijgt de rest van uw lichaam
een jaar extra. Kipchoge, geboren nabij een graanopslag, Kipsong - buiten geboren,
Kipketer - geboren op de veranda, Kiplagat - geboren bij zonsopkomst. [..]
In fragment I liet ik me leiden door het recept van Magee: de Google resultaten van
‘broodje tonijn’ en ‘anarchie’ vormden de tekst. In II is de inhoud iets minder
willekeurig: iedere schrijver (en menig niet-schrijver) maakt notities van dingen die
hij of zij belangrijk vindt en hoopt te gebruiken, als geheugensteun voor toekomstige
publicaties of simpelweg om eigen gedrag of denkwijze beter te begrijpen. Bij mij
is dit noteren tweede natuur geworden, agenda's, schriften, laptops, mobiele telefoons
dienen allemaal als kladblok. Tekst II is een stukje uit zo'n notitieblok. De zinnen/
passages staan simpelweg neergeschreven in de volgorde van binnenkomst.
Parataktisch, geen narratief, geen onderlinge verbanden tussen de zinnen, tenzij
het idee zelf uit meerdere zinnen bestaat, zoals bijvoorbeeld de gedachtenspinsels
beginnende met ‘We trekken gezamenlijk...’ tot ‘... gratis.’
Anders dan bij flarfproducten of cadavre exquis wordt in losse notities de auteur
5.
als persoon zichtbaar. Voorbeelden: het ‘Dagboek’ van Jules Renard. , ‘Een stem
6.
uit het koor’ van Abram Terts. Deze boeken, opgebouwd uit fragmenten van allerlei
aard, vormen geen betoog en geen verhaal, en toch, of daarom juist, heb je het
idee dat je de schrijver beter leert kennen dan wanneer een strakkere vorm was
gekozen. Misschien is er een parallel met de schilderkunst, waarin de kunstenaar
ons meer nabij komt in schetsen en voorstudies dan in het uitgewerkte schilderij.
N30 is grotendeels ook zo'n kladblok. De schrijver noteert van alles wat, al is het
maar even, betekenis heeft, het dagelijkse rumoer om hem heen bijvoorbeeld, dat
van tv en radio:
‘Ally McBeal valt in een wc-pot vlak voor hij wegzapt en meteen zapt hij terug.’
‘(Hij dacht aan Bouchra, die in die tijd in een tv-huis zat met een stel anderen,
omdat ze beroemd wilde worden, eerst in groepsverband en daarna het liefst solo.)’

5.
6.

Jules Renard: Dagboek 1&2, Privé-domein, Arbeiderspers 1988.
Abram Terts: Een stem uit het koor, Van Gennep 1975.
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‘“En op deze hele lichte manier snijd je alle grote vragen van het leven aan zeg
maar, morele kwesties en zo... Is dat ook je bedoeling, zeg maar, als schrijver?”’
Observaties op straat:
‘'n Bejaarde vrouw steekt 'n kroket in haar mond.’
‘Oké wijfie, doei doei.’
‘De agenten achter me - het is mooi weer - vergelijken hun ringtones: The Pink
Panther, The A-team....’
Opmerkingen over kunst en literatuur:
‘Man kann nicht Künstler sein und an die Geschichte glauben.’
‘De grote Amerikaanse modernisten bijvoorbeeld zijn voor mij Pound en Stein,
niet Eliot en Stevens.’
Veel citaten uit Deleuze, de Bijbel.
Grappen:
‘Waar heb je je gevoelens voor het laatst gezien?’
‘Klootzak, ik heb er aanleg voor hoor. Je hebt de foto's van mijn moeder toch
gezien?’ ‘Dat was je adoptiemoeder!’
Verwijzingen naar politiek:
‘BORST NUANCEERT MENING ZELFDODINGSPIL’, dikwijls een sardonische toon: ‘Nee
fijn dat de revolutie gesteund wordt door Shakespearespecialisten!’
Lichaamsobservaties:
‘In het hart van het voorjaar, op het grijst van de dag, half lichaam / half omgeving.’
‘Hand onder trui, vingers checken (tikkend) de ribben, wachten(d) op antwoord:
gerommel.’
Relatief veel referenties aan zelfmoord. Maar hier vertrouw ik mezelf als lezer
niet, wetende dat Mettes kort na het maken van N30 een eind aan zijn leven heeft
gemaakt.
Erotiek, verzonnen, verlangd, vervormd, geobserveerd.
‘Ze is lief, wel een beetje oranje in dat shirt, maar lief.’
‘Het is ook míjn relatie hoor!’
‘Durf ik een banaan te pakken uit haar ijskast?’
‘Ze zei: “Niet bang zijn. Ik hou niet van je, maar...”’
De schrijver is vaak unverfroren autobiografisch: ‘Dit heb ik geschreven toen ik
op de bank lag in de Kreijenbeek en Du Perron en Gadamer en Deleuze las, of in
bed, in ieder geval in het huis waar nu andere mensen wonen.’
En een enkele keer schrijft hij, ontroerend, zijn eigen naam.
Al lezend ga ik Jeroen Mettes voor me zien, heel het intense, briljante, misschien
sombere, waarschijnlijk magere, verliefde, slome, superkritische, ultralinkse ventje
dat hij moet zijn geweest. Hij komt binnen, zo levend en compleet als Montaigne in
de Essais.
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Flarfachtig knip- en plakwerk, gebruiken wat voor de schrijver van belang is. Hiermee
is het hele verhaal van N30 nog niet verteld. De duizenden zinnen zijn niet alleen
maar gevonden en ordeloos genoteerd zoals in mijn kladblokfragment. Mettes is
op verschillende niveaus aan het componeren geweest. De hoofdstukken zijn dikwijls
ongelijk van vormgeving, toon en inhoud. In hoofdstuk 6 wordt zuiniger van witregels
en inspringingen gebruik gemaakt dan in bijvoorbeeld 23 (waar ik mijn eerste
voorbeeldfragment uit haalde). Dit maakt duidelijk verschil voor de leeservaring en
de manier waarop de zinnen botsen. Hoofdstuk 12 is naar Mettes' eigen zeggen
geschreven tijdens het kijken naar CNN en heeft een dagboek-feel. In 22 krijgt elke
zin de eerste persoon meervoud als persoonsvorm. Er wordt zelfs eenentwintig keer
met ‘Wij zullen doorgaan...’ begonnen, een ironische litanie. In het zeer lange
slothoofdstuk 31 lijkt de dichtheid van (politiek) geweld, nooit afwezig in het gedicht,
nog verder toe te nemen. Dus tussen de hoofstukken, maar ook daarbinnen, is er
veel variatie.
Die lijkt te zijn ontstaan terwijl de schrijver de tekst steeds weer nakeek, kamde,
veranderde. Hij legt in het al genoemde ‘Politieke poëzie’ getuigenis af van dit proces
van ‘toe- en invoegen, verplaatsen en splitsen; [..] elk hoofdstuk heeft een seizoen
nodig van dagelijkse revisie [..], die gepaard gaat met een voortdurende instroom
van collectieve achtergrondruis.’ De vonkenregen ontstaat door de variatie in
betekenisniveau en op het registerniveau, maar volgens de dichter ook door iets
dat moeilijker te identificeren is, maar voor hemzelf van groot belang was: ritme.
In verscheidene van Mettes essays duikt dit concept op als de kern van zijn
poëtica. ‘N30 is begaan met het HEDEN: niet met de beschrijving van actuele feiten
maar het ritme en de intense diepte waarin de feiten aan ons verschijnen.’ ‘Dit zijn
geen fragmenten, geen beeld van een gefragmenteerde wereld of persoonlijkheid,
geen voorzichtige incantaties rond de Leegte. Die bestaat niet. Dit is een beweging.
Een brood kopen, een vlucht vogels, een vallende bom - zij beelden niets uit of af,
niet letterlijk, niet figuurlijk. Er is een Idee, maar dat is niet meer dan een ritme, zoals
het kapitalisme niet meer is buiten een zuiver functioneren.’
Hij blieft dan ook geen lezers die interpreteren, maar hoopt op mensen die muziek
horen in een alinea als
‘Zon. Sushi. Volvo.’
[..] Wie hoort de glijdende geilheid? Rijdende auto donker, vocaal chiaroscuro
van het woord ‘sushi’. De onbeklemtoonde /i/ staat in het midden van donkere
klinkers en krijgt daardoor een bijzonder out of focus, als een kortstondige flits of
schittering - een obscuur licht. Het gaat er niet om een verhaal te herkennen, maar
om aan elk verhaal te ontkomen: de wagen verdwijnt in glans, auto's en rauwe vis
hebben niets gemeen dan hun articulatie in de taal die hen samenbrengt en doet
vervagen.’
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Als ik deze passages goed begrijp maken een klinkend én een betekenis- aspect
samen het ritme uit, en door dit ritme te vinden, of te reproduceren, meent Mettes
de wereld niet te interpreteren, niet te beschrijven, maar te schrijven.

III
Regent 't? De avond barst. Achteraf bedenk je hooguit dat je het aan had
kunnen zien komen... ‘Nou ik zag laatst toen ie op z'n kamer een andere
broek aan deed dat heel z'n benen onder de littekens zaten en dat er nog
allerlei verse snijwonden in z'n been zaten. Toen ik vroeg hoe die aan
die wonden kwam ging ie doodgewoon ff uitleggen en voordoen hoe dat
ie zichzelf verminkte.’ Ach, hou vast, koude wind, aan mijn gezicht! Hij is
veertien; hij moet voor z'n moeder zorgen. ‘Wat wil je nou eigenlijk?
Beklaagd worden? Verpleegde?’ ‘Alles komt uiteindelijk vanzelf goed’,
maar ook: ‘Ik ben zwak en hulpeloos’, ‘Het leven is een tranendal’,
‘Niemand houdt van mij’ etc. Verlangen heeft nog nooit iemand gelukkig
gemaakt.
Like that strange song I heard Apollo sing,/ While Ilion like a mist rose
into towers. Ik keek naar beneden en zag een hoop puin en bloedvlekken;
gekken renden en klampten zich vast aan elkaar en werden helemaal
gewoon. Je wordt wakker, denk je, in haar bed, maar het is je eigen bed;
je handen en je armen tasten in het duister. Een toenemend zoemen.
Niethaka. Je huid zegt dat jij het bent. Het doel van deze oorlogen is om
je de weg te wijzen naar wat binnenin je is.

IV
Het volk is een; als het niet een is, is het geen volk. Dat de met HIV
besmette hoofdpersoon zoveel mogelijk jonge meisjes probeert te
ontmaagden maakt het schandaal compleet. De staat zelf denkt niet. Ik
heb slechts de lijn gezocht van een lied dat ik meende zwak te kunnen
horen. Iedere meting verstoort het systeem op onvoorspelbare wijze. Hoe
kunen er twee of meer oneindigheden zijn? Ze leeft nog. Ik ben bang om
me helemaal te geven. Het meeste is graffiti. Wat maakt onheilsprofeten
zo gelukkig? Voor hen ligt de wereld als de tuin van Eden, achter hen
blijft een woeste wildernis. Er is geen ontkomen aan. Tijd = geweld. Dat
deze zin iets betekent is nonsens. Even wachten hoor, ik moet naar de
wc. De overname van die gouden koets was mijn greep voor opa. Is het
een goed idee je lichaam te verkopen? Als het niet bestaat kun je
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het ook niet verkopen. Conclusie. WOORDEN ZIJN GEEN WANTEN.
Het is koud in Alaska en er zijn beren die eens in 't jaar je stadje binnen
komen lopen. Je kunt je dus beter opstellen als meewerkend dan als
lijdend voorwerp. Volgende. Twijfelen aan de werkelijkheid is een zonde
tegen het leven. De migratie van vogels. Nee! Laten we in een zwerm
sprinkhanen veranderen en neerdalen op de aarde en het land kaal eten.
Beide fragmenten zijn geheel uit zinnen van het gedicht opgetrokken. Maar slechts
één mag als resultaat van Mettes' proces van ritmische en inhoudelijke revisie
gelden, want in het andere heb ik simpelweg de laatste regels van een aantal
bladzijden achter elkaar gezet. Welk van de twee is N30? Is het zichtbaar?
Toen ik de fragmenten met deze vraag aan een paar Mettes-liefhebbers voorlegde
ging van sommigen de voorkeur uit naar III, dat liep het beste, was het ‘spannendst’.
Iemand hield een pleidooi voor het ritme van ‘Regent 't? De avond barst.’: ‘Nattigheid
en barsten hebben niets gemeen dan hun articulatie in de taal die hen samenbrengt
en doet vervagen’, sprak hij de dichter na. Er waren er ook die voor IV kozen, juist
om de conceptuele contrasten, III zou te lyrisch zijn. Welnu, IV is the real thing,
namelijk het begin van hoofdstuk 19. In III staan de laatste zinnen van de bladzijden
137 tot 152 (uit hoofdstuk 24) achter elkaar.
Het resultaat van mijn experimentje, ik zeg het eerlijk, stelt me teleur. Natuurlijk
hoopte ik dat mijn ingreep in III het ritme, voor Mettes zo'n wezenlijk element, evident
zou verbreken. Maar is ‘de intense diepte waarin de feiten aan ons verschijnen’ hier
minder intens of diep dan in IV? Ik ervoer dat niet, mijn onvrijwillige proefpersonen
evenmin. Als het ‘echte’ fragment duidelijk had afgeweken van het door mij en het
toeval gefabriceerde, dán had ik mogen hopen het schrijfprocedé op het spoor te
zijn.
Ik zie twee mogelijke oorzaken voor mijn falen: de eerste is dat mijn opzet te grof
is om onderscheiden in ritme mogelijk te maken. Gelukkig wordt Jeroen Mettes'
werk ook in academische kring reeds als belangrijk erkend en zal het misschien op
subtielere wijze benaderd worden om het geheim te ontsluieren. Wellicht is de
computer waarop hij schreef bewaard gebleven en zal men ooit via digitaal
sporenonderzoek vaststellen hoe het revisieproces en de ritmering bij het ontstaan
van N30 verliep. Want het gedicht heeft een geweldige puls en is zelfs zonder Mettes'
credo te lezen als emulatie van een ritme dat we ook in het leven ervaren.
De andere mogelijkheid is dat ik het in de verkeerde richting zoek. Is het bij dit
werk wel toelaatbaar de hand van de auteur op dit gedetailleerde niveau te willen
zien? Ik stel me, conventionele poëzielezer die ik immers ben, achter een gedicht
een kunstenaar voor die à la Gerrit Kouwenaar overzichtelijke werken maakt in een
beproefd en doorkneed vocabulaire, versie na versie na versie, tot volmaaktheid
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erop volgt, een volmaaktheid waarin elke komma telt, elke afbreking een betekenis
heeft. Maar misschien moet ik me via N30 mijn eigen vooroordelen als lezer bewust
worden en beseffen dat deze niet passen bij Mettes' onafzienbare tableau?
Een vergelijking: Johannes Vermeers ‘Het meisje met de parel’ en Jackson
Pollocks ‘Convergence’ zijn zo volstrekt verschillende kunstwerken, dat het
onmogelijk is om er in dezelfde termen over te denken en praten. Bij het eerste mag
men bewonderend fluisteren hoe de schilder erin slaagde om met twee likjes verf
het oorsieraad tot leven te laten komen, maar bij Pollocks gigantische ontploffing
zal het de kijker worst wezen of een druipsel linksom of rechtsom loopt, dat maakt
niets uit voor het zinderende effect... Toch smeet Pollock zijn verf niet machinaal
op het doek, zijn drippings hebben wel degelijk een signatuur, een handschrift, zijn
het resultaat van oneindig veel keuzes die hij alleen kon maken. De kunstcriticus
Robert Hughes stelde vast: ‘There are no successful Pollock forgeries: they all end
up looking like vomit, or onyx, or spaghetti, whereas Pollock - in his best work, at
any rate - had an almost preternatural control over the total effect of those skeins
and receding depths of paint. In them the light is always right. Nor are they absolutely
7.
spontaneous; he would often retouch the drip with a brush.’
De vergelijking Kouwenaar/Vermeer - Mettes/Pollock brengt nog een ander aspect
naar voren, namelijk wat afmeting doet met een brein. Een schilderij van twaalf
vierkante meter speelt een volkomen ander spel met de kijker dan een doekje van
veertig bij dertig centimeter. Bij het eerste is er geen focus op het geheel mogelijk,
het oog moét dwalen, zich hechten, en loslaten, er is geen andere optie voor ons
visueel systeem. Net zo is N30 geen tekst die focus toelaat; in ruil daarvoor krijgt
de lezer een ervaring van voortdurende trilling en zindering. Bij Kouwenaars greatest
8.
hit ‘Zo helder is het werkelijk zelden’ daarentegen draagt juist elk element bij aan
scherpstelling, concentratie. De assonantiereeksen van e, a, en ij maken bijvoorbeeld
dat de woorden waarin de zeldzamer klanken oe (‘bloedplas’) en ou (‘rouwmantel’)
optreden extra aandacht krijgen, net zoals de oorbel en de grijze ogen bij het meisje
in het Mauritshuis.

7.
8.

Robert Hughes, Nothing if not Critical, Collins Harvill 1990, blz. 219.
Gerrit Kouwenaar, Het ogenblik: terwijl, Querido 1987, blz. 9.
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Durs Grünbein
Poëem over de ondergang van mijn stad (2005)
Vertaling: Ton Naaijkens
3
Zeg me na: veel nodig is er niet om van een stad
Een maanlandschap te maken. Of steenkool
Van de mensen die er wonen. Stel je voor: niet langer
Dan een operapauze duurde het, de tijd van een sigaret,
En in de straten, vallende doden, borrelde teer.
Vrieskou daarnet, blauw pakt de hand het fietsstuur,
En nu al woestijnwind alom, veegt over de huizenzee.
In winterjassen, faraostijf, zijn ze verbrand.
Nooit was een zomer heter. Het laatste luchtalarm,
Nauwelijks verstild, de as in het centrum nog warm.
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4
‘... 2000 centenaars bovenste beste porseleinmassa...’
Johann Friedrich Böttger, Saksisch hof-alchemist
Porselein, veel porselein sloegen ze stuk hier,
Popjes, vazen en servies van wit Meissner goud.
Maar dat niet alleen. Ach, er was eens - gerinkel,
En als donder rolde het af op de onheilsplek.
Nee, geen carnaval was wat scherpe volkstongen
Kristalnacht noemden, die geluksdag voor de glazen.
Naar aswoensdag was het toen maar een kippeneindje.
Nar en nazi hadden, holladijee, reuzenlol. Onschuld,
Zeggen jullie? Lag de stad er niet allang aangerand bij?
He, waar zijn jullie, herderinnetjes van Dresden, german bands?
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31
Spinragfijn, in het allerprilste zonlicht, wat trilt,
Wat kringelt daar in de lauwe lucht van Dresden? Staniol?
Denk eraan terug. Voor het kind, door moeder aangetuigd
Om te wandelen, was de blauwe hemel overvol.
Tussen paardenbloempluisjes, vliegers en ballons
Zag je iets, staalgruisglinsterend, vallen.
Niet te vatten was dat, prompt moest je lachen.
Moest met je ogen knipperen net als bij kerstslingers,
Van die ijzige. Wat was dat? Spaanders van metaal?
Was het ijzervijlsel dat daar op je neus dwarrelde?
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39
Sindsdien zwijgt ze. Zwijgt als iemand die haar toon verloor,
Mijn stad aan de rivier, onverschillig voor wie verhuist.
Wie ver weg is vergeet ze. En van het rouwfloers
Heeft ze schoon genoeg. Zo door geschiedenis nat gepist
Is elke hoek hier dat geen plaats bleef voor allure.
Uit het hart sprak tot haar de beluisterde componist.
Lissabon in z'n hoofd en de krenking der muziek.
Verrijzenis? Ook dit verdraagt ze en met plezier
Zakt ze zwijgend terug in haar oude spiegelbeeld.
Ook de necroloog aanvaardt ze. De Letzte Lieder, vier.
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49
‘Nee! 'n driestere weddenschap verlies je niet dan ik aan de Elbe destijds.’
Goethe / Dresden, 15 augustus 1813
Kom naar het centrum. En waar ligt dat? Onder het obstakel
Aan je voeten, diep in het aardrijk. - Blijf daar, ga niet verder.
Waar het stof nog fluistert draait: een wereld in het klein.
Valkeniers heb je er, wijnboeren, nimfen met schelphoorns
Of putti, met kikkergezicht, zwanen- of zeepaarden-ruiters.
Groepjes herders, mooie tuiniersters, fabeldieren ...
Porselein - het meest breekbare. Waren ze niet vroeg verloren,
Deze heikele vormen. Waar gaat het hier om? - Iemand hoort
Wat de dochters van Mnemosyne hem dicteren.
En hij wisselt van tijd, ruimte, maat, wisselt, wisselt.
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Fabiënne Rachmadiëv
Berlijn, de hemel is altijd zó...
Unreal city
Under the brown fog of a winter noon
-T.S. Eliot

1.
Drie seizoenen en een aarzelende lentemaand lang heb ik in Berlijn voornamelijk
naar de lucht gestaard. Het begin van een werkdag: vroeg of laat verplaatst zich er
een wolkje op zus of zo'n manier, of kletst er een mollige druppel tegen het raam
die meer dan de andere druppels de aandacht opeist, een teken dat er nu woorden
op papier geordend kunnen worden. Dit alles, uiteraard, in eenzame opsluiting - de
kat, hoewel troostrijk in haar kleine dierlijke aanwezigheid, niet meegerekend - en
met een uiterst eentonige routine. Havermoutpap, uiensoep.
‘Wat doe je daar eigenlijk in Berlijn?’
‘Naar de lucht kijken.’

2.
Op Valentijnsdag 2015 las ik Giovanni's Room, van James Baldwin (1924-1987),
stiekem in een boekhandel, betaalde voor het goede fatsoen toch maar één
cappuccino (wat is een boekhandel zonder koffiehoek) en zat vier uur op een Danish
design stoel in een hoekje aan een tafeltje met daarop een sticker: ‘No laptops here!
Reading only’. Het was net na schemering toen ik me weer aan de knisperende
winterlucht waagde. Warschauerstrasse, de brug over richting Schlesisches Tor.
De kleur van de hemel om 18.30, noteerde ik plichtsgetrouw, viel samen met de
kleur die de maand februari in mijn hoofd heeft: ijlpaars. Wat een toeval, een kleur
in je hoofd ineens daarbuiten in dat schaarse stukje natuur in een stad aan te treffen,
de hemel. Later vond ik in een gedicht van J.H. Leopold: dunpurperen. ‘Die had
verkoren / en was ter wone / in een dunpurperen / anemone’. Ook al gaat het over
bloemen (gaat het daarover?), de dichter heeft vast ook een keer zo'n vroege februari
avondhemel goed bekeken.
Baldwin was schrijver, Afro-Amerikaans en homoseksueel. Zijn afkomst en
geaardheid vermeld ik omdat het thema's zijn in al zijn werk, zowel in zijn romans
als in zijn essays. Hij groeide op in Harlem, New York, waar hij misdienaar was
alvorens naar Parijs te vluchten zonder geld. Dit opdat hij niet van de George
Washington-brug zou springen, zoals hij het personage Rufus in zijn roman Another
Country liet doen. Het grootste gedeelte van zijn leven bracht hij door in zelfverkozen
ballingschap.
Giovanni's Room is Baldwins tweede (na Go Tell It On The Mountain) en bekendste
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roman. De Amerikaan David, ‘ex-patriate’ in Parijs, weet eigenlijk niet wat hij doet
daar, in Europa, in Frankrijk, in Parijs. Hij wordt verliefd op de jonge Italiaanse
barman Giovanni, maar staat zichzelf tegelijkertijd niet toe zich daaraan over te
geven. David leeft in een tussentijd, met een voortdurend gevoel ‘zich in te houden’,
geen ‘ja’ te zeggen tegen het leven. David belt zijn vader met de vraag om geld,
maar die vindt dat zijn zoon nu maar eens moet terugkeren, met een leuk meisje
moet trouwen.
‘Niets is onverdraaglijker, als men het eenmaal heeft, dan vrijheid,’ zegt David.
De dingen lopen voor hem en voor Giovanni niet goed af. En Parijs? De stad is
onverschillig.
David is een blanke Amerikaan. Het lag nog niet in zijn macht, zei Baldwin
daarover, om naast homoseksualiteit het in hetzelfde boek ook over het
‘Negro-problem’ te hebben. Misschien is er het één en ander veranderd sinds Baldwin
weliswaar New York ontvluchtte, maar tijdens zijn leven nooit van de classificatie
‘negro-writer’ afkwam. Op die Valentijnsdag las ik het namelijk vooral als een
tragische liefdesgeschiedenis. Dolende twintigers, met een poëtische, ietwat
melancholieke inborst, ver van huis, in een grote stad. Tot zover niets nieuws,
behalve dan dat Parijs nu niet het romantische decor vormt, of het filosofische thema.
Bij Baldwin is het een vreemde stad die niet maalt om de vogelvrije triesten die erin
ronddolen. Het doet er wellicht niet zoveel toe dat David blank is, dacht ik
aanvankelijk. Na de protesten en de rellen in Ferguson en Baltimore, na steeds
nieuwe namen in het nieuws van dode zwarte jongens en mannen, na lezing van
Baldwins essay ‘Notes Of A Native Son’, ben ik van gedachten veranderd. Voor het
boek zelf maakt het inderdaad niet uit - maar de omstandigheden waren zodanig,
dat Baldwin vanuit de periferie moest schrijven. Het was een te lange afstand om
in één keer te kunnen overbruggen - het verhaal moest eerst iets naar ‘het midden’
om het in de eerste plaats een geschiedenis van een liefde te kunnen laten zijn.
De beelden van het politiegeweld in de V.S gingen de wereld over. Protest volgde,
een hashtag volgde: ‘black lives matter’. Door sommigen werd deze protestkreet
vervangen door ‘all lives matter’ en dat is nu precies de crux. De politie in de VS
richtte zijn wapens immers niet evenredig op alle burgers.
Wat is racisme eigenlijk? Uitsluiting van de ander, maar op welke gronden? Angst
voor het anderszijn van de ander? De schrijver Richard Powers, blanke landgenoot
van James Baldwin, schreef zijn roman In the Time Of Our Singing vanuit het
perspectief van een half zwart, half blank personage. Maar: ‘Als dat wat zo anders
lijkt dan ik, eigenlijk helemaal niet zo anders is, wat doet dat voor mijn gevoel van
uniciteit?’ zegt Powers over de racistische motieven van mensen.
In ‘Notes Of A Native Son’ beschrijft Baldwin de dagen na de dood van zijn vader,
hoe hij in New York herhaaldelijk te horen krijgt ‘we don't serve negroes here’ en
hoe hij net op tijd, voor zichzelf of iemand anders te doden, beseft dat hij zo verteerd
wordt door haat dat zijn echte leven in gevaar is. Iemands echte leven: het individuele
leven, wie je wil zijn.
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3.
Wat als er nu geen periferie meer zou zijn? Wie zich verplaatst, is steeds het centrum
en tegelijkertijd zie ik dan daar, en daar, en daar: nog meer middelpunten. Hoe kijk
je op een landkaart? Vanuit de plaats waar je denkt te zijn.

4.
Lopend door Berlijn, onder een dikwijls grijs gedrapeerde hemel, dacht ik vaak aan
beroepsstruiner Walter Benjamin (hoewel hij ook wel eens de tram genomen schijnt
te hebben). Ik was voornemens iets over zijn werk te schrijven, over bijvoorbeeld
zijn onderscheid tussen een belevenis en een ervaring, of iets over zijn Berlijnse
kindertijd. Ik zou de plekken die van betekenis voor hem waren, kunnen gaan
opzoeken - ook om een doel te hebben voor mijn wandeltochten, maar ik nam steeds
een zijweg, of een omweg, en vergat al lopende waar ik eigenlijk naartoe op weg
was.
Ik kwam naar Berlijn om alleen te zijn, wat altijd makkelijker gaat in een onbekende
menigte, en om het één en ander te schrijven, wat me makkelijker leek zonder
loonarbeid en sociale verplichtingen.
Voor vertrek had ik mijn backpack, zoals altijd, overhaast ingepakt en uit een
meter voorgeselecteerde boeken er slechts een draagbaar aantal uitgekozen. Zo'n
reizend huisdier weegt tenslotte ook wat. Ik nam mee naar Berlijn, overeenkomstig
mijn voornemens: Benjamins verzamelbundels Angelus Novus en Illuminationen.
Het op de valreep mee gegriste boek was Dagboek uit Moskou, waarin Benjamin
verslag doet van zijn verblijf in de stad, in de winter van 1926 op 1927. Het alleenzijn
van de schrijver, zonder dat hij zich daar expliciet over beklaagt, dringt zich vanaf
de bladzijdes onbehaaglijk op aan de lezer. Weinig reisverslagen zijn zo illusieloos
als dit dagboek.
Op de achterflap van mijn Nederlandse vertaling van Dagboek uit Moskou, uit de
reeks Privé-domein van de Arbeiderspers, staat dat het boek ‘[...]een poging tot
synthese van liefde en revolutie [genoemd]’ is. Een poging tot - wil het boek het één
en ander bewerkstelligen buiten het boek zelf? Ik denk van niet en ik vraag me af
wat dat betekent, een poging tot synthese van liefde en revolutie? Wellicht moet ik
af van de veronderstelling dat wat er op een achterflap staat daadwerkelijk betrekking
heeft op wat er tussen de kaften zit. Ik las het pas met aandacht nadat ik het boek
uit had en vroeg me af wat ik over het hoofd had gezien en begon opnieuw. Op de
Duitse editie, van Suhrkamp, overigens niets van dat alles, de achterkant is een
leeg vel dik oranje papier.
Ik schreef ‘mijn’, maar het boek is niet van mij, het is van mijn moeder, gekocht
voordat ze in 1984 naar Moskou vertrok, voor een jaar aan de kunstacademie, waar
ze mijn vader zou ontmoeten. In het boek zit een bonnetje van Albert Heijn,
vermoedelijk gebruikt als boekenlegger. De datum, in paarse inkt: 14 februari 1980.
Die boekenlegger heeft dus eerst nog vier jaar tussen allerlei andere bladzijdes
gezeten.
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Benjamins dagboek begint met een notitie van 9 december 1926: ‘Op 6 december
ben ik aangekomen. Voor het geval er niemand op het station zou zijn, had ik me
in de trein de naam van een hotel en het adres in het hoofd geprent.’
Een kwestie van het zekere voor het onzekere, maar waar het de schrijver-filosoof
betreft, is er toch de neiging alles achteraf in een tragisch licht te beschouwen zeker met de kennis van zijn zelfmoord in 1940. Even verderop: ‘Het was de generale
repetitie van De Revisor [van Nikolaj Gogol]. Ik kon geen ticket krijgen, ondanks
Asja's inspanningen voor mij. Ik wandelde langs de Twerskaya richting het Kremlin
gedurende een half uur, terwijl ik zorgvuldig de winkelopschriften ontcijferde, me
voorzichtig bewegend over het ijs. Daarna, erg moe (en, zeer waarschijnlijk, erg
droevig) keerde ik terug naar mijn kamer.’
De rest van zijn verblijf wordt het er niet veel beter op. Benjamin, met zijn
raadselachtige en gecompliceerde liefde voor de wispelturige Letse Asja Lacis, zit
nu eens eenzaam op zijn kamertje, is dan weer juist in het ongewilde gezelschap
van Reich (Asja's echtgenoot), in een vreemde stad, tussen de revolutionaire
communisten van wie hij zich afkeert. Moskou in de winter ook nog. En er was
inderdaad niemand die hem op het perron stond op te wachten. Van liefde of revolutie
niet veel te merken, althans, niet veel van wat je je daarvan zou voorstellen. Eerder
dan een synthese van twee ideeën die zich a priori niet met elkaar laten verenigen,
is Benjamins verslag van hoe het was in Moskou, een verslag van hoe het voor hem
was in Moskou. En ja, op de achtergrond, al zijn ideeën, over taal, over verzamelen,
over rondlopen in een grote stad.
‘He was what the French call un triste’, schrijft Susan Sontag in haar essay over
Benjamin, ‘Under the Sign of Saturn’. De titel verwijst naar de astrologie. De tak van
algemeen tijdverdrijf die zich bezighoudt met de stand van de hemel met betrekking
tot een mensenleven: dat zou van alles bepalen over niet alleen je karakter, maar
ook je toekomst. Het staat geschreven in de sterren. Benjamin zou zichzelf gezien
hebben als melancholicus, geboren onder het teken Saturnus, een ‘destructief
karakter’.
‘13 januari 1927. De dag was op de avond na verloren.’ Benjamin heeft kortsluiting
veroorzaakt in zijn hotelkamer tijdens een poging zijn leeslamp te repareren en is
nu, in de winterkou, op zoek naar kaarsen, waarvoor hij het Russische woord (svechki
- letterlijk: lichtjes) niet weet. Per toeval komt hij een marktkraampje met kaarsen
tegen, ‘maar daarmee was de gelukkige zijde van die dag dan ook uitgeput.’
Destructief, wellicht, maar dan toch niet zonder humor.
‘One cannot use the life to interpret the work. But one can use the work to interpret
the life,’ licht Sontag haar motieven toe om de persoon Benjamin te benaderen aan
de hand van terugkerende begrippen in zijn werk. Het destructieve karakter is
bijvoorbeeld ook gericht op alleenzijn en op afzondering (wat niet per definitie hoeft
samen te vallen met eenzaamheid). ‘The need to be solitary - along with bitterness
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over one's loneliness - is characteristic of the melancholic.’
In Moskou is Benjamin juist niet alleen wanneer hij moet werken, maar wel alleen
als hij liever een conversatie had gevoerd.
Wat biedt verlichting als je geboren bent ‘onder het teken van Saturnus’? Vast
dat eeuwige gestruin. Nu is lopen sowieso heilzaam voor het ratelende brein, dat
zal ik niet ontkennen. Een alleenloper valt ook altijd minder op dan bijvoorbeeld een
eter aan een restauranttafel gedekt voor één. Als je niet leest, is wandelen de meest
elegante vermomming voor het nog altijd in je eigen hoofd opgesloten zitten, zonder
de verdenking van ledigheid, of eenzaamheid.
‘Ik heb het druk’, lieg ik vaak.
Het antwoord: ‘Ja hier ook druk [in veelvoud].’
Waar had ik het druk mee in Berlijn? Met proberen alleen te zijn en iets te schrijven
over het verschil tussen een ervaring en belevenis. Zo af en toe mijmeringen over
een telefoonloos bestaan, maar, o slappeling, het ging me te ver die iPhone in de
Spree te gooien. Ik moest er ook nog foto's van de kat mee maken bovendien, voor
op Instagram.
De korte notitie van Benjamin, ‘Het destructieve karakter’ eindigt aldus: ‘Het
destructieve karakter leeft niet vanuit de overtuiging dat het leven de moeite waard
is, maar dat de zelfmoord de moeite niet loont.’ Ik stel me voor dat Benjamin dit ook
noteerde om een passende karakterbeschrijving rond te krijgen. En conclusies die
je enkele malen na moet lezen om alsnog niet te begrijpen wat er eigenlijk staat,
zijn Benjamin ook niet vreemd. Maar wat komen we te weten over het leven van
Benjamin via zijn werk? Wat komt Sontag te weten? Dat alles wat Benjamin schreef
met elkaar in verband stond. Zijn engel van de geschiedenis noemt Sontag niet,
maar die hangt overal boven.

5.
Nu ik terug ben in de drukte van de eigen vertrouwde omgeving, wil ik alleen nog
maar flessen wijn delen met oude en nieuwe vrienden en de schaarse sterren in de
Hollandse lentelucht becommentariëren (‘kijk de sterren!’, ‘heb jij die 3d
hemellichamen-app?’, ‘hoe heet de oksel van Orion?’, ‘Betelgeuze!’).
‘Wat deed je daar eigenlijk in Berlijn?’
‘...’
Nu houd ik niet meer op met praten, het geluid van mijn telefoon staat weer aan.
Wat een vreugde, mensenstemmen in je eigen taal. Havermout komt me de neus
uit, de mond niet meer in.
Wie geeft er iets om druppels tegen ramen, wie geeft er iets om luchtkleur als die
niet helblauw is.
Nu is het zo dat ik eigenlijk alweer wil vertrekken, in een trein wil zitten, door een
troebel venster wil kijken. Kilometers die verdwijnen voor mijn ogen (maar wat voor
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een soort afstand is dat eigenlijk?). Een boek te lezen, misschien, en als dat zo uit
zou komen, ergens anders uit te stappen.

6.
De reis vanuit Nederland naar Moskou ging voor de val van de muur soms via
Helsinki, vaker via Berlijn. In West-Berlijn woonde een neef van mijn moeder, bij
wie ze soms verbleef voordat ze achter het ijzeren gordijn verdween (hoe schuif je
dat open als het licht wordt? vroeg ik me ooit af) om zich - inmiddels met mij - bij
mijn vader te voegen.
De neef gaf rondleidingen in Berlijn, werd mij verteld. Zijn beroep was stadsgids.
Later deed ik navraag over waarom hij naar Berlijn was verhuisd. Van de periferie
van de provinciestad, via Amsterdam, naar Berlijn, het centrum van de gayscene.
Het nachtleven van Schoeneberg in de jaren 1980 en wat daar nog meer bijhoort:
clubs met veel ruimtes, excentrieke outfits met veel - of juist te weinig - leer, veel
mensen in de menigte. Waar ik aan denk: Christopher Isherwood, David Bowie.
Wat ik mij herinner: hij had een oorbel, hij had een uitzonderlijk vriendelijke lach.
Hij en zijn vrienden bewonderden de trouwjurk die mijn moeder had meegenomen
voor haar huwelijk in Moskou. Ze bewonderden de foto's waar mijn vader op stond.
‘Ben je niet bang voor HIV?’ had mijn moeder gevraagd, op weer een andere
doorreis. ‘Ik let goed op mijn gezondheid,’ zoiets. Maar toen had hij het al.
HIV werd AIDS en hij keerde terug naar Amsterdam om daar te sterven.
‘Hij had kanker,’ werd er gezegd.
Ik erfde een knuffel van een nijlpaard - uit de Berliner Zoo?
De knuffel raakte ik kwijt tijdens het heen en weer reizen tussen oost en west.
‘Jammer dat (...) er niet meer is, hij had je zo goed kunnen rondleiden.’

7.
Topografisch gezien zou ik me in Berlijn precies thuis moeten voelen. Maar het is
ook een geografische kwestie en welke relatie heeft geografie precies tot een mens
die zich verplaatst over de aardbol? Topografie, geografie: het gaat over de aarde,
niet over de lucht.

8.
Ik wist niet precies waar mijn moeders neef heeft gewoond. Wel wist ik waar David
Bowie heeft gewoond en liep uit gebrek aan een ander concreet adres in
Schoeneberg maar naar Hauptstrasse 155. Er was natuurlijk niet veel te zien behalve
met wat verbeeldingskracht en herinneringen aan foto's. Niemand die er nu stond,
op die plek, kwam helaas bij benadering in de buurt van zo'n foto met daarop een
rokende Bowie en zijn huisgenoot Iggy Pop.
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Mijn eigen huisgenoot had overigens ergens een stickertje hangen met daarop:
‘Don't die with your music still inside you.’
Vaker keek hij series op de bank, viel daar in slaap, de afwas vergeten, de wekker
niet gezet. Zijn gitaar stond in een hoekje. Op een energieke ochtend zette hij een
keer Meatloaf op. Tijd voor weer een verhuizing, besloot ik.
In hetzelfde pand aan de Hauptstrasse bevindt zich een grote boekhandel met
tweedehands boeken. Ik ging naar binnen, keek rond, vond een boekje van Baldwin.
Ik kocht het niet, ik moest ook nog koffie die dag.
Op een grote tentoonstelling gewijd aan David Bowie, op dat moment te zien in de
Martin Gropius Bau, was er ook een afdeling over zijn Berlijnse jaren, van 1977 tot
1979. Christopher Isherwood, inwoner van Berlijn tussen 1930-1933, was nog in
leven toen Bowie in Berlijn woonde en de popster, een bewonderaar van Isherwood,
schreef hem een brief. Weimar, oorlog, muur.
Tijdens een eerder verblijf in Berlijn wilde ik per se naar het huis van Isherwood
lopen, ook al liep ik met krukken na een fietsongeval. Berlijn is een stad die zich te
voet, en zeker te enkele voet, slecht laat bedwingen, snapte ik toen. Desondanks
bereikte ik de gedenkplaquette op het huis aan de Nollendorfstrasse 17, was daarna
natuurlijk teleurgesteld dat er van Isherwood geen spoor was. Hij schreef er zijn
Berlin Stories. Wel waren er nu allerlei bars, waaronder één met de naam Sally
Bowles.
In Berlijn worden er Bowie-wandelingen aangeboden, maar ook Isherwood-tours,
een Walter Benjamin-kuiering. Voor ergens tussen de tien en twintig euro word je
langs de plekken op de kaart van hun beroemde levens geleid.
Sontag schrijft dat Benjamin graag zo'n kaart had willen maken, een grijze kaart,
met daarop in verschillende kleuren alle plaatsen die voor hem belangrijk waren in
zo'n stad, en groter nog, in Europa.
Ik liep per toeval langs een café dat ik op mijn kaart had kunnen zetten. Ik zag
mezelf en mijn gezelschap dat niet langer mijn gezelschap was in herinnering daar
zitten. Welk tafeltje, welke stoelen, een nanoseconde. Er zaten anderen aan dat
tafeltje, op die stoelen en die kaart was dus meteen al weer verouderd, niet meer
bruikbaar. Het is makkelijker je voor te stellen dat Isherwood daar in die bar zat, of
Bowie in zijn studio met uitzicht op de muur. Ook nanosecondes, maar vastgelegd.
Berlin Stories ligt ergens tussen mijn andere boeken, Low, Heroes en Lodger staan
op mijn iPod.

9.
Op weer een wandeling (het doel: een potlood kopen) van Neukoelln via Alt-Treptow
naar Friedrichshain kwam ik op de brug over de Spree een rupsje tegen, dat
ontzettend traag over de weg kroop. Zijn pluizige vacht leek net een zwartgeverfde
helmknop en

Terras. Jaargang 2015 (08-09)

88
daarin was een wit vuiltje blijven steken. Een rupsje met roos. Meedogenloze fietsers
en voetgangers en een woestijn van asfalt. Ik zag nog niet eens een struikje of zelfs
maar een bloemig plukje onkruid waar ik hem even af zou kunnen zetten. Een
duizendpoot, ook onderweg.
Nog wat regels Leopold:
En zoo groot ingebeeldheid was in dezen
hij mocht zelf zoo een plant wezen
zulk een bloem vredig staande op haren stengel
in halfwezen verloren, gewiegd
door windewil, windewil, die loom wiegt
de tengere met heiligheid, de gewijde
met het volle denkhoofd, het gebenedijde
in een enkel en hoog eenzijn
in zich zelven geheel heenzijn
in zich pijnende, kwijnende, bloemmensch alleenzijn.

De kleur van de lucht om 14.25? Emaille, maar het tandglazuur is aangetast. Berlijn,
de hemel hangt altijd zó, trekt zich van de stad niets aan.
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Martin Reints
Gedichten
Speerstraat
Rolkoffers ratelen over de stoeptegels
van de Marathonweg
een kruidenier en een paleontoloog
halen herinneringen op: waar ze zijn geweest
wat ze hebben gedaan
wat ze hadden willen doen
als ik voor de tweede keer verdwijn
en alleen mijn God zich mij herinnert
zal ik me dan mijn God herinneren?
de God uit de Speerstraat
linksaf tussen de Olympiaweg en de Olympiakade?
het bloemencorso trekt voorbij
de avond valt
nu keert de rust terug
en God begint aan zijn grote droom.
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Jasonstraat
Ik dacht: ik ben mijn tekst kwijt
maar ik stond alleen maar na te denken
de volle maan schoof door het hemelgewelf
terwijl een kleine wolk zijn schaduw op de aarde wierp
toen ik verder wilde
wist ik niet meer of het in de Amazonenstraat was
of in de Argonautenstraat
het ene vliegtuig na het andere kwam laag over
en de ene student van de Rietveld Academie na de andere
liep met een grote tekenmap door de Jasonstraat
maar dat kan niet, dat was overdag
een grote metronoom slaat heen en weer
maar ik ben niet vatbaar voor de saaie maat
van de wereld om mij heen.
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Lijn 24
Voorbijganger: is dit een andere wereld?
huisvrouw: het is de Van Tuyll van Serooskerkenweg
daar heb je het Stadionplein en daar de Stadionweg
voorbijganger: met het eindpunt van Lijn 24
kantoorbediende: wij noemen dat het beginpunt
voorbijganger: het lange plantsoen
de melkboer op de hoek, de erker
kantoorbediende: moeder tikt met haar trouwring op het raam
je moet boven komen
voorbijganger: daar heb je de voddenman
en daar gaat de kluizenaar van de Zuidelijke Wandelweg
op zijn fiets
huisvrouw: het wordt donker,
de lichten van het stadion gaan aan
kantoorbediende: daar heb je de auto's
die naar parkeerplaatsen gaan zoeken.
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Kimono
Het is nog licht, maar het is ook al donker
nu ik ophou met lezen
en het boek naast me neerleg
de wereld om me heen is een zwartfluwelen kimono
en ik kijk naar de binnenvoering:
een striptekening van een man in de avondwind
die op een fluit loopt te spelen
en laag aan de hemel een volle maan, lijkbleek,
met de schim van iemand die de man bespiedt
nu hou ik op met kijken
straks komen de vleermuizen op insecten jagen
en morgen gaat het stormen, regenen en onweren
een muis loopt naar het houthok
een duif is op weg naar een van de bomen.
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Wanden met ordners
Dit is wat de advocaat denkt:
je kunt ergens aan beginnen, ermee doorgaan,
en er dan mee ophouden
en wachten, en dan weer verder gaan
hij gaat naar zijn printer,
kijkt of zijn pleitnota daar is aangekomen
en wacht
wacht tot hij de pleitnota kan opbergen in een van de dossiers
omgeven door de geluiden die je alleen hoort wanneer het stil is
en omgeven door wanden met ordners
in een van de wanden een houten deurkozijn
met daarin een openstaande houten deur
een op de grond gewaaid papiertje tegen een stoelpoot
ik moest, ik weet niet,
ik moest wakker worden
en ik merkte dat ik in bed lag en niet meer sliep.
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Afgifte goederen
Zeven kraaien bij een dooie meeuw
drie advocaten bij een koffieapparaat
oude aantekeningen voor een pleitnota
tussen de contracten en de uitgeprinte e-mails
in een map
ik kon niet slapen vannacht
en ik stond op om nieuwe aantekeningen te maken
de lucht betrekt, de zon breekt door
en er barst een regenbui los
een bordje ‘afgifte goederen’
aan de achterkant van het gebouw
vier catalogi met plaatjes van kantoormeubilair
in een hangmappenla
vijf pruimenpitten bij het houthok.
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Wildcamera
De wildcamera filmt drie steenmarters
ze spelen met elkaar, ze zijn dronken van gistende pruimen
maar ik weet dat niet
want het is nacht en ik lig in bed
als dood, maar mijn ademhaling gaat door
en mijn hartslag en mijn bloedsomloop,
mijn spijsvertering en het verouderen van mijn huid
ik kan op mijn smartphone niet de buienradar raadplegen:
wat voor weer hebben we over twee uur?
en lig ik dan nog te slapen?
er waait een papiertje voorbij met de tekst ‘gereserveerd’
dat moet op een stoel hebben gelegen
de wildcamera slaat aan
en filmt.
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Cathérine Lommée
Compositie en échelon
Plateau van Caestert 2014
Een omtrek in een man.
Onder de hoeken van een penstreep wordt een massa in veelvoud verdeeld.
Luchtvolumes balanceren het vlak in gangen en pilaren. Schalt de passage, en
herneemt.
Hangend in staal ligt een horizontale doorsnede. Door beweging heroverd. In ogen
geplooid.
Daidala Daidaleum.
A wagging tongue and working jaws.
Met de hand gesneden. De omgang van zijn wervels tot een meervoud. Onder het
rood,
een spiegel en een golf. In vingers vertraagd.
Vanuit de machinekamer kijkt de zeeman in de duisternis, gearceerd door het lid van
mijn ogen. In dit
korrelig weefsel ligt een monotoon ritme van snijvlakken. Krimpend en ruimend. Ritsen
langs het zwart.
Verdwalingsemotie.
Nu door dan. Een zee uit een berg geveegd.
Elke negen tellen valt er een druppel van een steen in het plafond in een steeds holler
wordende steen op de grond. De nar kantelt in de koning, de koning in de held. Taal breekt
in
de menigte.
Schuin in de tijd. Bedekt door een moment.
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Cathérine Lommée: En échelon, 2014
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Tomas Lieske
Gedichten
Vluchteling
Zwart als hij is loopt hij exact het aantal passen
dat hem is opgedragen door in tellen geschoolde geesten.
Maar iedere pas, dwars door de plassen, over het vuil,
doet pijn aan de ogen. Zijn weg wordt een kruisweg.
Zijn aarzelingen maken het lijden helder. Bij elke bocht
lijken verraderlijke beelden door de stoepen heen te breken.
Ieder van ons wordt eens geslagen door het visioen
van een geliefde in tranen achtergelaten in het thuisland.
Op onverwacht dreunende momenten keert zij terug
in ons hoofd, zien we haar tot in de liefste details.
Heel kort, dan lost zij op in de rook van het razend verkeer,
in de gillende woorden van anderen, in de klinkende telefoons.
In het grafzwart donker na onze dood zal de tijger
van dat onverhoeds aanstormende beeld ons bespringen.
Staat de geliefde dan voor ons, troostend en stralend,
terwijl wij, deels al vergaan, wachten tot de eeuwigheid nadert.
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De heilige herinnering
Er is dit jaar geen sneeuw in Egypte gevallen.
Wij keken achter beslagen glazen naar de lage bewolking,
maar altijd weer regen en binnen hingen de lakens te drogen.
Waar bleef de sneeuw dit jaar in Egypte? Pro memorie
vertelden wij over vroegere winters: vroor het niet intens?
Glooide niet wit? Schitterde violet in de schaduw?
Op scherp glinsterende takken een glitter van opstand
samengeperste poeder van koude precisie.
De wasvrouw had één exacte vlok sneeuw gezien,
hoe die daalde, dwarrelde met wiskundige vormen.
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De brandende kever
Met afhangende klompen en een kleppend geluid vloog hij
voor ons langs. Iets schroeit. Plotseling helder ontvlamt
de kever. Als gids boven de woestijn, een baken
bij hoge golven. En wij die de langdurig brandende chitine
zagen vliegen, herinnerden ons hoe wij in onze jeugd
een kap over het hoofd trokken om ons te beschermen
tegen de bijen, hoe wij de honing uit de korven haalden,
hoe wij sliepen naast onze zusjes in intieme omarming
de handen, de oksels, het geluk en de vrede, terwijl wij
geen enkele imker kenden, nooit een zusje hadden.
De brandende kever wekte herinneringen aan bedachte
losse kelders, aan avonturen die wij niet hadden beleefd
met beelden die ons vreemd waren, maar waarvan de geur
ons bekend leek en was dat een afdruk van onze vingers?
De kever een heldere bol vuur 's nachts en overdag
een naar petroleum ruikende zwarte streep van rook.
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Rokus Hofstede
Photographie of iets dergelijks
Het kartelrandje doet herkomst uit een Belgisch familiealbum vermoeden, de locatie
van de afbeelding is naar alle waarschijnlijkheid Congo, of liever de Congo, zoals
het in Vlaanderen gallicistisch heette, en de tijden zijn koloniaal, het tafereel speelt
zich vóór 1960 af. Wat opvalt op de zwart-witfoto is het contrast - niet zozeer tussen
de zwarte man en de witte auto; dát contrast stemt overeen met wat bekend is over
de sociale verhoudingen in Congo voorafgaand aan de onafhankelijkheid; hier wordt
rijkdom uitgestald, of althans vereeuwigd, zowel de rijkdom vertegenwoordigd door
het toenmalige bezit van zo'n auto in Leopoldville en omstreken als de rijkdom
belichaamd door een privé-chauffeur. Nee, wat vooral opvalt is het contrast in
proportie tussen man en wagen. De wagen is te groot uitgevallen, of de man te
klein, dat laatste eerder, de pet oogt te ruim voor het hoofd, de gestalte van de
chauffeur reikt nauwelijks boven het dak van de cabine uit en ik stel me voor dat
hij, achter het stuur van die reuzenslee gezeten, wegzinkt in de kussens - moest hij
op een verhoginkje zitten om het wegdek te zien? Dat hier een man is gefotografeerd
in uniform, in zijn hoedanigheid van ondergeschikte, van ‘boy’, om de term te
gebruiken die destijds in Congo gangbaar was, tot daaraan toe, maar dat het dan
ook nog zo'n verneuteld kereltje moet zijn! Of heeft zijn geringe lengte met zijn
leeftijd te maken? Dan is hij geen man maar een jongen - de term boy klinkt al
minder neerbuigend - en dan is hij ook geen chauffeur, zijn op de deurkruk rustende
rechterhand wijst eerder op een andere hoedanigheid, die van portier - portier van
het portier.
Het was niet zíjn idee om zich te laten fotograferen. Hij werkt voor de Belgische
baas, de mundele. De mundele had het toestel op een statief gedraaid, de auto
voorgereden, hij moest ervoor gaan staan in zijn uniform. Hem werd gezegd dat hij
zijn hand op die deurkruk moest leggen, onder het opengedraaide portierraam. Het
is midden op de dag, de zon staat hoog. Hij zet zijn voeten naast elkaar en trekt zijn
schouders naar achteren, hij kijkt niet naar het vogeltje, hij doet zijn ogen dicht.
Roept iemand op de achtergrond dat het déjeuner wordt geserveerd?
De auto, waarvan het merk zich niet goed laat onderscheiden, is ooit uit Europa
naar Afrika verscheept. De foto heeft jaren later, nadat Congo onafhankelijk was
geworden, de omgekeerde weg afgelegd en waarschijnlijk een halve eeuw lang
begraven gelegen in een familiealbum, ergens in een witgepleisterd herenhuis in
Etterbeek of Tervuren. De bezitter ervan was misschien een regelmatig bezoeker
van
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de jaarlijkse Journée des Anciens Coloniaux in Brussel, waar oud-kolonisten verhalen
konden ophalen over hun traumatische terugkeer naar België, elkaars wonden likken
of zich overgeven aan nostalgie. Vervolgens zijn de eigenaars van de foto overleden.
Er waren geen erfgenamen, en als ze er wel waren, dan waren ze niet geïnteresseerd
in koloniale rommel, of althans niet in het kiekje van een naamloze zwarte bediende,
dat vervolgens belandde op de rommelmarkt van het Brusselse Vossenplein, waar
ik het heb opgevist uit een doos.
In diezelfde doos vond ik trouwens ook nog iets anders, mogelijk afkomstig uit
dezelfde boedel: een boekje uit 1953 getiteld Koloniale plichtenleer, geschreven
door J. Roussel, lid van de in Congo actieve congregatie van de Missionarissen van
Scheut. De missionaris ziet het leven in de kolonie als een beschavingsmissie en
wijst toekomstige Congogangers op hun verantwoordelijkheid dienaangaande; hij
prijst Leopold II, koning der Belgen tussen 1865 en 1909, om zijn ‘edelmoedige
inzichten’ en ‘kristelijke naastenliefde’; hij spreekt stichtende woorden, ledigheid en
vadsigheid zijn immers het oorkussen van de duivel, en zegt zijn lezers de wacht
aan: ‘Intellektuele belangstelling, studie van een lievelingsvak of van algemeen
kulturele onderwerpen, met zorg gekozen lektuur of de een of andere liefhebberij:
muziek, schilderen, photographie of iets dergelijks dienen ook hier vermeld en
aangeraden als een behoedmiddel tegen de verlokking van zingenot en onmatigheid.’
Wat er ná 1960 van de jonge portier is geworden, daar kan ik alleen maar naar
gissen, maar niets let me te denken dat zijn photographerende Belgische baas een
edelmoedig, door kristelijke naastenliefde bewogen mens is geweest.
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Jan Baeke
Beginpunt Brussel
Het algemene waarin de auteur en zijn personage samenvallen.
Ieder zoeken begint met dezelfde onrust. Met niet meer afstand kunnen
nemen van het zoeken. Dat is het eerste. En met aarzelen, totdat
zelfdwang en huiver en roeping je hoofd helemaal gek maken. Zoals dat
eeuwige zoeken thuis. Om veel ging het niet, misschien wel om niets.
Natuurlijk is het de schuld van je fantasie dat het vinden niet wilde lukken.
Dit geldt met name voor degene waar de wind doorheen waait.

Waar de wind doorheen waait
Zo heet de tekst waar deze tekst over gaat. Over gaat?
Waar de wind doorheen waait is een serie gedichten over een zoon die zijn vader
in Brussel zoekt, heen en weer reizend met lijn 4. Een reis van Gare du Nord tot
Stalle in 13 teksten.

Gegevens
In 2012 besloten Alfred Marseille en ik om een bus- of tramlijn in Brussel als
uitgangspunt te nemen voor het vierde in een serie datagedichten - gedichten die
voor hun inhoud of presentatie gebruik maken van dataverkeer op het internet. (Zie:
www.publicthought.net) Het vervoersschema van de te kiezen bus of tram, de tijden
bij de halte, de duur van de ritten tussen de haltes zouden de weergave van de
tekst dicteren. De tekst zelf zou de tekst worden van een passagier in die bus of
tram en zou bestaan uit gedachten en herinneringen aan het verleden van die
passagier als kind in een Oost-Europees land en met name aan de ingewikkelde
aanwezigheid en de uiteindelijke verdwijning van zijn vader.
Het datagedicht in de voorgestelde vorm ging niet door. Wat er wel kwam is een
cyclus die onder de titel Waar de wind doorheen waait in de bundel Seizoensroddel
werd opgenomen.
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Delen van die tekst en variaties daarop reizen waarschijnlijk weer door, in vertaling,
naar het nieuwe datagedicht The Metropolitan Maze.

Vertrek vanaf het station
De begintekst begon bij een station. Aanvankelijk Bruxelles - Luxembourg, later
werd het Bruxelles - Nord.
Zoals vaak willen mijn teksten het liefst beginnen met iets uit te leggen, waarna
ik - soms te laat - ontdek dat uitleggen geen aantrekkelijke keuze is en ik al vaak
met de eerste woorden in een moeras van betere en nog betere verwoordingen
terecht kom. Als de gedachten of de associaties het gaan winnen raakt de taal zijn
ongemak kwijt. Dan is het nog altijd zaak de logica overeind te houden. Maar dat
is vaak een kwestie van de juiste logica, de uitgestelde logica, bij voorkeur.
Zo begon het:
Een station dat naar het zuiden wijst. Ik weet hoe vader aan deze stad
moest denken, hoe hij in Brussel was en alle steden van de wereld. Daar
nog eens rond te dwalen, daar de wereld uit elkaar te halen. In het westen.
Zo wordt zijn Brussel mijn Brussel, het hart van mijn geschiedenis, ik merk
het aan alles wat mij hier in de tram onder ogen komt. De krant die hij
zou kunnen lezen, dezelfde kleur dassen, een merel bij de halte, hoorbaar
vanuit de geopende deuren. Stilte onder het praten, afgewende maar
even stille als praatgrage hoofden. In alle mensen tekenen. Niet dat al
die mensen het verhaal doorkruisen waarin een man ineens verdwijnt of
opduikt. Van een kind weg, voor een kind opnieuw verschenen.
Misschien is het goed iets te tellen dat de weg op de weg houdt.
In de regel tellen, of doorlopen
nooit op een ander af bij drie
bij vier aan vijf denken
wegtellen van wie mij ziet tellen
en geen getallen wil
de wind neemt het over
natuur gaat als rilling door
maakt alles groter, potsierlijk
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grotesk
dan voorbijkomen aan het lot
de natuur de gewoonte
en zijn foute vrienden
zonder klappen
goed is dat hij bleef staan
voordat hij viel
kijk bij: vallen

Soms kunnen mededelingen helpen
Om te zien of de tekst nog andere werelden nodig heeft zocht ik tussen de
mededelingen naar details om Brussel met herinneringen te kunnen mengen.
Bijvoorbeeld.
Om voor een betere verdeling te zorgen, wisselen tram 3 en 4 vanaf 31 augustus
van eindpunt. De lange lijn 4 wordt beperkt van Stalle tot het Noordstation. En lijn
3 wordt doorgetrokken tot aan Esplanade. Op termijn wil de MIVB tram 4 splitsen
ter hoogte van de ondergrondse halte Albert, maar daar heeft deze aanpassing
niets mee te maken. (MIVB)
De omgeving? Neem de Aarschotstraat.
In weerwil van haar naam loopt de straat niet in de richting van Aarschot, maar
eerder loodrecht daarop. (Wikipedia)

Deze halte is komen te vervallen
De reconstructie van de zoon is de constructie voor de lezer. De zoon zoekt zijn
vader en hij begint bij zijn herinneringen. Juist daar weet de vader de zoon al te
ontglippen. De beelden zijn diffuus, het zijn momenten waarop de vader stellige en
voor de jongen bedreigende uitspraken doet. Bedreigend in de zin dat ze
vooruitwijzen naar het vertrek dat de jongen vreest.
Hier zitten, een plek naar zijn hart. Omdat alles een naam moet hebben dan maar
een naam met aanzien, zei hij met dubbele tong en maakte van zijn schuur het
paleis. Tot aan de Noordzee loopt het door, zei hij dan, het land dat in mijn vorstelijk
gebaar past, dat ik nodig heb om te kunnen ademen. Ik moet wel in de verte gaan
staan om mijzelf niet met dit dorp, dit huis te hinderen.

Terras. Jaargang 2015 (08-09)

106
Woorden die ik mij letterlijk herinner. En de foto's die op de kaart stonden afgedrukt.
Er kwamen pleinen in voor en brede boulevards, gazons waarop mensen liggen die
aan de bewegingen van voorbij lopende honden hun lot aflezen. Wat kan ik daaruit
afleiden? De honden blijven honden al wordt hun huid tabak in het felle middaglicht.
Ik zie nog niet hoe ik het verleden zou kunnen verbeteren.

Niet gebruikt
Bij de balie droegen ze namen, ze stonden op een bordje naast de bel
waarmee je je aanwezigheid kon melden. Namen op een bordje, het idee
om je aanwezigheid te melden. Achille, Beatrice, Albert.

Wat later Albert zou worden
Deze tekst was een eerste versie van de tekst die later ALBERT zou gaan heten.
De brand in het huis van de bakker; Beatrice, de jongste dochter die
gillend naar buiten komt, het troostende gebaar van mijn vader die als bij
toverslag een paar dekens om het meisje heen slaat en haar neuriënd in
zijn armen neemt. En in afwijking daarop, een sneeuwklokje, wind in het
magere blad van de populieren en een manke hond die klaaglijk piepend
om het kerkje heen loopt. Daar stond Beatrice opnieuw en de jongen
naast haar was uit dezelfde huid gesneden, rood en bleek nog, geen van
de littekens die hem zo herkenbaar maakte bij het neersteken van de
vijanden van het volk, later, toen de vioolmuziek van gokkende families
geen betekenis meer had. Staat hij later in de tram de krant te lezen. Er
klinken stemmen achter in de tram. Het is geen tram. In het café klinken
flakkerende stemmen. Er hangt rook in de lucht en mijn hand brandt als
een kaars in een duistere kamer.
De zoon herinnert zich de wereld van zijn jeugd vooral als een wereld waarin
iedereen in betrekking stond tot zijn vader. Met hem werd gesproken, hij werd benijd
of bekritiseerd, in de vader kwamen de onvrede en het verzet van de anderen samen
en zij die een weg en een richting konden gebruiken sloten zich bij de vader aan.
De vader zelf verdween regelmatig voor een paar dagen uit beeld en als hij
terugkwam was er altijd iets in of aan hem veranderd. Kon hij zich niet onttrekken
aan de krachten die hij wilde vermijden of bestrijden? Was het regime onverbiddelijk
of speelde
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de vader dubbelspel? De zoon bleef met de fragmenten zitten. En met het stilzwijgen
van de moeder, al zijn daar geen aanwijzingen voor gevonden.
Dit werd de uiteindelijke versie:

Albert
De middagen werden langer. Er viel niets met vader en moeder te beginnen. Lege
schemeringen volgden op de oeverloze dagen. Moeder zat op een stoel naast de
televisie en keek uit het raam. Vader stond kleine voorwerpen te nummeren, in te
pakken en even later weer uit te pakken.
Voor het licht het begaf, in de dikker wordende avond, schreven vader en moeder
lange zinnen in dunne schriftjes. Vrienden kwamen binnen om te drinken maar
protesteerden enkele flessen later tegen alle gedachten die mijn vader had
voorbereid. Hij was te ver gegaan.
In de winter dat de brand de bakkerij in de as legde, moest ik hier vaak aan
denken. Misschien nog meer aan hoe de hemel onmetelijker leek dan ooit tevoren
en in de sterren zinnen vielen te lezen die ik mijn moeder had horen prevelen en
mijn vader woord voor woord had horen herhalen.
In mijn vaders zinnen zat stilte. In die van mijn moeder zaten regenbuien en vers
gemaaid gras. Pas veel later zag ik die stilte terug in het lege van de weg voor ons
huis, op het tijdstip dat mijn vader thuis zou komen. En het tijdstip dat daarop volgde,
toen de hond van Albert plotseling werd doodgereden.

Figuranten
Geleidelijk aan beginnen meer mensen in beeld te komen. Buren en straatgenoten
voor wie de werkelijkheid ook te veel lijkt te worden. Mannen in het algemeen,
vrienden van de vader, trawanten, mannen die de zaak zijn toegedaan, al weten
we niet of het een kwade of een goede zaak is. En of de mannen de moed hebben
om tot actie over te gaan.
In de ruimte is een grote ring waar de hele buurt in past, maar dan ook
helemaal en de ring is vol, omdat we ook Opa Sacher en de vier wezen
en Sergeant Wasko en zijn meute en de omverwerping van het regime
als gevolg van de graanpolitiek uit de 14e eeuw en net na de uitvinding
van het heelal en
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de ijsmachine in de grote vreugde om een langverwachte dochter en de
kermis voor het eerst in een omvang die we bij deze bescheiden stad niet
hadden durven dromen erbij hadden gehaald, wat in alle opzichten
geslaagd was.
In drommen trokken de behangvogels de huizen uit en achter hun getjilp
aan kwamen de dolle buurtbewoners, de keeshondjes, de wafelbakkers,
het lof van Brussel. God, wat een tijd en wat een omvang.
Jaren waren we bezig om alle gesprekken te ontcijferen en nog konden
de primitieve keelklanken van onze familie niet worden uitgeschreven,
hoe graag de meerderheid daaraan af had willen lezen wat ten langen
leste wijsheid was.
Zo wilde de tekst het aanvankelijk beweren. Zo kon het ook. Zo hadden jullie het
misschien wel liever gelezen. Maar toen er voor de mannen uit het dorp van de
vader in Waar de wind doorheen waait niet meer in kon zitten dan een enkele schrale
herinnering bleef er alleen dit nog:

Héros
Mijn vader had zijn mannen lang in de tuin laten wachten.
Het was niet de bedoeling daar te blijven staan, zei vader nog en bracht alle
slachtoffers in herinnering. Mijn vader vertelde hoe ze niets mee mochten nemen,
zelfs de kleding was niks, was weggeblazen voor ze goed en wel op weg waren.
Het geluk waarmee sommigen ontsnapten in de chaos van een uitslaande brand,
net die reddende meters opzij van de hordes die de bussen in en uit stormen.
Het blijkt altijd de schuld van de anderen, van het verkeerde volk, uit het verkeerde
land, in een taal die pijn doet.
Op de afstand die mijn vader en moeder aanhielden viel niet te zien of de leegte
die de mannen achterlieten de vogels goed uitkwam of dat de vogels opzij gingen
voor de leegte die alle aandacht naar zich toe trok.
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Fragmenten van brieven uit een andere tijd
Bij het schrijven aan mijn bundel Groter dan de feiten had ik aanvankelijk de
bedoeling nog een serie brieven op te nemen van een man die zijn vrouw of vriendin
schrijft over de zoektocht naar zijn vader die ergens in een Zuid-Europees land,
vermoedelijk Italië, verdween. Die serie kwam niet af en paste bovendien slecht bij
de rest, werd dan ook in zijn onvoltooide vorm overbodig. Stukken tekst bleven
liggen en waren misschien met deze geschiedenis te verbinden.
Ik hoef je niet te vertellen hoe in de kleinste hoeken van deze wereld
geuren liggen opgeslagen die ook onze herinneringen bewaren.
Tabaksrook, de geur van kamille, smeulend dennenhout, het urinoir op
de markt, de weeë geur uit de slagerij - ze zwerven door de jaren die
steeds talrijker worden, net als onze herinneringen, maar ook zwaarder
en wij missen de kracht die herinneringen op te pakken en ze van alle
kanten te bekijken. Dat wil zeggen, ik mis de kracht om de enkele
herinneringen die mij genoeg zouden moeten zijn te vervolmaken.
Wat doe je hier, vroeg een wat oudere man mij, vanochtend in het café
om de hoek van mijn hotel, maar hij had geen tijd om op mijn antwoord
te wachten en verliet het café gehaast. Ik zag hem door het raam het
plein aflopen, een hand opstekend naar de slager die als altijd pogingen
ondernam om de zon op te hangen. Vandaag is het hem gelukt. De hemel
is blauw en de regen lijkt voorgoed verdreven.
Maar dit werden geen herinneringen die je zou verwachten in een eindeloos
herhaalde tramrit in de geest van een zoon uit een afgelegen Oost-Europees dorp
voor wie Brussel een te veroveren wereld was.

Anneessens - lemonnier
De lijnen wisselden, de haltes wisselden. Van Matongé tot Vorst Nationaal, van
Steekspel tot Mysterie, van Baljuw tot Drievuldigheid, van Jeu de Balle tot Grand
Sablon. Moest ik mijn hoofdpersoon verschillende trams, bussen en metro's in sturen
in en om het centrum van de stad of veroordelen tot een steeds herhaalde rit in
dezelfde bus of tram? Een tramlijn bleef zich opdringen en al die trams die de hele
dag door op die lijn reden werden de locatie waarop de gedachten van de zoon zich
ontvouwden. Sommige haltes wisten zich te handhaven, maar niet de teksten die
er ontstonden.
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Anneesens (texte ancien)
Ik herken zijn binnensmonds gevloek zijn pijn en zijn gereedschap
Hij staat bij het hek met een fiets
Ik ben gevallen
Ik herken zijn fiets
Hij staat met pijn in het hart zijn gereedschap af
aan de meteropnemers, de fitters
Ik herken zijn handen
Ik ben gevallen
Ik herken zijn hekken en de fiets die hem liet vallen
Ik heb het over vallen
en het niet meer weten
de man aan het hek vragen vader te zijn
ik wil het niet meer over de vader hebben die gevallen is
alleen de vader met de fiets en het gereedschap
ik herken zijn woord voor pijn voor Saint Denis
Ik bedenk de kaart uit de Sahara waar hij met het legioen
en dan in Brussel in een kamer zonder gereedschap
maar met stapels papier
Ik heb het over hem en mij
ze hebben hem opnieuw rechtgezet en weer een keer
en de stilte daarna zodra de bekentenis

Anneessens
Vlak voor mij lag de tijd van gisteren, zonder enorme kantoorgebouwen.
We stonden te wachten op de bus van drie uur. We stonden op het plein voor het
Volkstheater, zochten naar vuur voor onze sigaretten.
Het meisje van de bakker wilde nieuwe kousen. De rest kleingeld, voor worst en
bier. Misschien was het geluk dat we daar stonden en dat er even niets bewoog,
dat geen bus wilde verschijnen. Alleen het vallen van bladeren, sneeuw en regen
was beweging.
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Geen enkele tijd. Maar later werd het. Voor de één een maand, voor de ander een
uur. Het maakte niet uit en toen we van het plein naar huis liepen, merkten we dat
we hongerig en snipverkouden waren, er was zo lang zo veel niets gebeurd dat we
dachten dat het evengoed geluk kon zijn, dat we het zo konden noemen, al hadden
we geen woorden en kroop onze mond diep weg in onze shawls en wisten we dat
alles, werkelijk alles deel uitmaakte van onze nederlaag.

Lemonnier (texte ancien)
Ik heb een denkbaar leven lang in deze tram gezeten.
Ik heb alle gezichten bestudeerd, alle foto's gelezen.
Niemand wilde iets bekennen.
Niemand wilde mij verklappen waar hij was of was verdwenen.
In de krant ook nu de rouw die in de mensen was geschoten.
Zou ik ook ooit in de tram kunnen gaan staan en om me heen
de werkelijkheid aan gort slaan.
‘Jongen, jij moet op tijd naar buiten, vergeet dat nou niet!’
Met zijn tas onder de snelbinders, een jack dat nog te fris was
voor die vroege in broos gips vervaardigde ochtend.
‘Het was belangrijk, zei hij, niemand te verraden, ook jezelf niet.’
Je moet het zelf doen was een andere uitspraak
een die hem vrij moest pleiten en mij de stuipen op het lijf joeg.
Daar stond ik, zeker vier vijf jaar
en de wereld werd niet moe op mij te wachten
maar deed ook niets anders meer.
Toen ik uitstapte zag ik een vrouw
die ik me naast zijn klein postuur kon denken.
We liepen beiden dezelfde richting uit
en kwamen in het verpoederde deel van de stad terecht.
Ik raakte haar kwijt voordat ik wist wie zij was.
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Lemonnier
Soms is het de geur van naderend onweer, soms is het de wind. Die hield toen
dagen aan en iedereen werd horendol van de klapperende luiken en het geluid van
vallend huisraad, sneuvelend glas. Er is geen reden hier te blijven of je moet jezelf
gek willen laten maken, gromde mijn vader op de avond dat het achterste deel van
onze garage instortte.
Hij liep naar buiten, en of het zijn goddelijke wijsheid was die een orkaan
in zijn vuisten werd of de toewijding van de storm aan mijn vaders woede,
hij was plotseling verdwenen, nog voor de deur terug in het slot viel.
Hij bleef twee dagen weg en wij brandden al die tijd een kaars bij de foto van Onze
Verlosser. Toen hij terugkwam zat het roet van de kaars in zijn oren en zijn
neusholtes. Vlak daarna verloor ik mijn geloof in God. Mijn vader wilde nog bidden
maar vergiste zich voortdurend in de dagen van het jaar. Hij keek zijn tuin in en wist
niet meer of de Heilige Antonius de lente deed of dat het de Heilige Bartholomeus
was.

Het logische van Brussel
Er is geen enkele traceerbare reden waarom de zoon in Brussel naar zijn vader op
zoek moet. We beschikken niet over informatie waaruit de keuze voor Brussel logisch
wordt. Ergens tussen de tekst en de feitelijkheid die ze wil suggereren is van alles
weggevallen, ongenoemd gebleven. Dat is misschien wat meekomt in een tekst,
het onberedeneerde, het ongewisse dat in deze tekst de plaats en de aanwezigheid
van Brussel is. En dat we geen bewijzen hebben dat het alleen Brussel had kunnen
zijn, doet niets af aan het tekstuele feit dat het Brussel geworden is.

De brouckère
In de wetenschap dat we van de onzekerheid af bewegen. Namen in alle richtingen.
Exacte cijfers, zuivere afstanden. Alle windrichtingen hebben betekenis. Overal
speculeren borden, affiches, pijlen over de rest van de wereld.
Brussel was er toen nog niet. Ik zat op het bureau van mijn vader, we keken de
kamer rond. Moeder had moeite met de plaatsen in onze conversatie, maar ze zag
de indrukwekkende hoeveelheid namen die we verzameld hadden. Daaronder maar
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liefst twaalf die in ons land voor werkelijke plaatsen werden gehouden.
Kies om te beginnen de grootste kaart, zei mijn vader, een met de afmetingen
van het Ludowypark. Groter kan niet en op een kleinere passen onze gedachten
niet.
Later toen vader het huis had verlaten, bracht de radio een hele voorraad nieuwe
namen, waarvan Brussel de merkwaardigste was.
Merkwaardig was niet de klank noch de vorm van het woord. Merkwaardig was
de onrust die het woord vergezelde. Voor het woord Janovska gold dat nog meer,
maar dat woord doet in deze wereld niet mee.
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Jurriaan Benschop
De werkelijkheid niet vertrouwen
Michaël Borremans
‘Ik probeer zo min mogelijk te werken,’ zegt Michaël Borremans. Met luiheid lijkt dat
weinig te maken te hebben want eigenlijk is Borremans altijd met zijn werk bezig,
wat echter niet betekent dat hij elke ochtend klaarstaat in het atelier met een penseel
in de hand. Soms gebeurt daar ook maanden niets. Het feitelijke schilderen moet
worden beperkt, meent hij, ‘anders ga ik schilderijen maken die middelmatig zijn.’
Ik bezoek Borremans in zijn atelier in Gent, niet ver van het station Dampoort. Op
weg naar het atelier zijn er Turkse koffiehuizen en bakkerijen, aan het begin van de
straat een seksbioscoop. Ik zie hoofddoekjes, een kapper, een electrowinkel, alles
in de goedkope sfeer. De buurt is als een maandagmiddag waarop het regent. De
straat waar Borremans woont, geeft een lange aaneenschakeling van lage, dicht
op elkaar gepakte huizen te zien, geen bomen of groen ertussen. Maar als de
dubbele houten deur met een elektrische zoemer wordt ontgrendeld loop ik een
andere wereld binnen. Eerst is er een pad dat naar een binnenplaats voert waar
twee konijnen over het gras springen. Daaromheen glazen wanden, waarachter ik
Borremans zie komen aanlopen. Hij ontvangt in een ruime kamer, waar een salontafel
en bankstel rond een haard staan, verder een lange eettafel en een keukenblok. Er
wordt koffie gezet en cake gebakken. ‘Ik zou eigenlijk een butler moeten hebben,’
zegt Borremans, die druk heen en weer loopt en de oven in de gaten houdt.
Voorafgaand aan de koffie geeft hij een vlugge rondleiding door het atelier, dat uit
verschillende vertrekken bestaat. Ik voel hier enige opzet, om de rondleiding niet te
lang te laten duren. De koffie op het fornuis is onze deadline, de blik in de werkkamer
wordt gegund, maar gedoseerd. Ik ben hier een vreemde tenslotte - het is onze
eerste ontmoeting.
Enerzijds doen Borremans' schilderijen onmiddellijk aan het werk van oude
meesters of 19e-eeuwse schilders denken, omdat ze met een ouderwetse techniek
gemaakt zijn. Anderzijds doen ze een fotografische kijk op dingen vermoeden en
horen ze ook thuis in een tijd van steelse snelle blikken en bewakingscamera's. Zo
lijken een preen postmoderne tijd tegen elkaar aan te schuren en frictie te
produceren. De werken verleiden in eerste instantie eenvoudig omdat ze mooi
geschilderd zijn en verlangen oproepen om dichtbij het geschilderde motief te komen.
Maar vaak is er ook iets onprettig of ongemakkelijk aan de voorstelling. Waar komen
de scènes vandaan, met hun schizofrene schoonheid? En wat doen de verschillende
tijdsgewrichten samen in een schilderij?
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Heden ten dage is het niet zonder gevaren om in een ouderwetse techniek te werken,
dat leidt makkelijk tot nostalgie of, gezien de concurrentie van grote meesters, tot
mislukking. Maar Borremans lijkt zich daar overeind te houden door een bijzondere
mix van techniek en verbeelding.
De kunstenaar bevestigt dat fotografie vaak als tussenstap een rol speelt bij het
maken van een schilderij, het is deel van zijn gereedschap, deel van het proces om
scènes te ontwerpen die hij interessant vindt om te schilderen. Vroeger gebruikte
hij materiaal uit de massamedia, nu ensceneert hij zelf de situaties die de basis voor
zijn schilderijen vormen en fotografeert ze. Fotografie op zich echter, in de zin van
herinneringen vastleggen, vindt hij weinig interessant om te beoefenen. Hij maakte,
zoals iedereen, vele foto's met zijn telefoon of handcamera, maar realiseerde zich
op zeker moment nooit naar het resultaat te kijken en daarmee verviel de noodzaak.
Soms maakt Borremans ook films die als langzaam bewegende tableaus worden
gepresenteerd, eigenlijk als schilderijen. Weight uit 2006 is zo'n film, hij geeft een
meisje te zien met een plooirok en een truitje waarop twee Vlaamse leeuwen staan
afgebeeld. Ze heeft, en dat is het merkwaardige aan haar verschijning, geen benen.
Of althans, die blijven verborgen onder de vloer waaruit ze tevoorschijn komt. Heel
langzaam draait ze rond, zodat ze van alle kanten bekeken kan worden. Haar
paardenstaart als ze op de rug wordt gefilmd, haar onschuldige en onbewogen
gezicht als ze van voren in beeld komt, plus de Vlaamse leeuwen. Daar komt opeens
een nationaal symbool in beeld dat voor Belgische kijkers ook met het Vlaams blok
in verband zal worden gebracht en de onschuld en zuiverheid van haar verschijning
ter discussie stelt. Hetzelfde motief van het meisje zonder benen verschijnt ook in
schilderijen, zoals The Skirt (2005) maar daar steken bovendien twee handen van
iemand anders het beeld in, die naar haar grijpen. Nu lijkt ze een paspop of sculptuur
te worden die door onbekende handen op een plateau wordt geplaatst. Ze heeft
een merkwaardige schoonheid - en de vraag die zich aandient is of ze echt is en of
ze leeft.
Naar moderne kunst kijkt Borremans niet graag. ‘Zeker Pop Art, dat hoeven ze
in de komende vijftig jaar niet meer te tonen,’ meent hij, de musea hangen vol met
kunst uit de decennia na de Tweede Wereldoorlog. Interessanter vindt hij wat er
heden ten dage wordt gemaakt door kunstenaars als Roman Signer of Paul
McCarthy, of, verder terug, wat er voor de moderne tijd werd geschilderd of bij een
vroeg moderne kunstenaar als Goya, die Borremans heel geëngageerd noemt. ‘Het
gaat mij vooral om attitudes,’ zegt hij, ‘niet om stijl of techniek.’
Borremans studeerde grafische kunst, maar noemt zich als schilder autodidact,
want hij begon pas op zijn 34e aan zijn eerste doeken. En het schilderen en tekenen,
dat zijn heel verschillende werelden in zijn optiek. Hij noemt Velázquez zijn grootste
leermeester, maar ook Chardin of Fragonard horen tot zijn favorieten. ‘Chardin was
een genreschilder, interessant aan hem is dat hij het stilleven, dat tot de laagste
genres
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van schilderkunst behoorde, een hoger aanzien gaf, het kreeg een contemplatief
karakter. Dat maakt zijn werk revolutionair.’
Feitelijk zijn er in het huis waar Borremans ontvangt twee ateliers, één is voor de
zomer, boven, in een oud en kruimelig gedeelte van het gebouw, met licht van de
zijkant, waar het 's winters te koud is om te werken. Daar heerst de tijdloosheid van
Borremans schilderijen, terwijl beneden in het gerenoveerde deel een winteratelier
te vinden is, waar met verwarming gewerkt kan worden. In een belendend vertrek
zit een assistent achter een computer. Op de grond liggen keurig geordende stapels
wit opgespannen doeken in verschillende formaten die net zijn gearriveerd. Genoeg
grond voor tientallen nieuwe werken.
Verwarming is niet altijd goed voor een schilderij, meent Borremans, voor wie een
balans tussen luxe en karigheid een thema lijkt te zijn. Hij heeft sinds een tijdje nog
een derde atelier, dat ik alleen uit zijn beschrijving ken, een kapel in de stad, die
geheel onverwarmd is. Hij blijft er ook wel eens slapen, maar dan gewoon op de
grond, op een stuk karton. ‘Als ik daar een luxe bed neerzet, is het gedaan met de
kunst.’
De butler zal er nog wel eens komen, zegt Borremans terwijl hij de koffie inschenkt.
Maar voor de rest streeft hij weinig materiele weelde na. Het gaat om schilderijen.
Het feit dat hij, door zijn succes op de markt, sinds enkele jaren voltijd kunstenaar
kan zijn heeft hem bewust gemaakt van de dingen die nodig zijn om over de juiste
urgentie te beschikken voor een schilderij. Vroeger gaf hij les aan de academie.
Dan was hij blij als hij tijd had om zelf te schilderen. Nu heeft hij ‘alle tijd’ en dat
verandert de problematiek. Vandaar dat hij zo min mogelijk probeert te werken.
In de kapel is het statige, drie meter hoge schilderij The Angel (2013) ontstaan,
waarop een vrouw is te zien met een lange witroze jurk, haar handen langs het
lichaam hangend en haar gezicht verborgen achter een zwart masker. Ze heeft
alleen in het gezicht een zwarte huidskleur, voor zover zichtbaar. Ze kijkt naar
beneden, naar de grond voor haar. Dat is vaak zo in Borremans' werk. De figuren
kijken je niet aan. Ze zijn schuw of afgewend, ze zijn in hun eigen wereld verzonken
en dat creëert verlangen naar hen, maakt nieuwsgierig om hen in de ogen te kijken.
Het schept verlangen naar een toegang tot hun ongenaakbare schoonheid.
Ook The Avoider (2006) is binnen het werk van Borremans een groot doek, 360
cm hoog, waarop een jonge man is te zien met een stok in de hand. Hij gaat
blootsvoets en is verder gekleed in een witte broek en lichtpaars hemd en hij heeft
een sjaaltje om. Het zou een herder kunnen zijn, maar tegelijk komt hij me voor als
een kunstenaar die zelfbewust poseert. Dit was het openingsschilderij van Borremans'
tentoonstelling in het museum voor Schone Kunsten in Brussel, 2014, getiteld As
sweet as it gets. Een wat flauwe titel voor een serieuze tentoonstelling, wellicht
bedoeld om de bezoeker over de ironie van het werk te laten nadenken, of over de
bittere inhoud van wat er aanvankelijk zoet uitziet. Of zou Borremans bang zijn dat
de schoonheid van zijn werk
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misverstaan wordt? Schoonheid is een zaak waar hedendaagse kunstenaars reserve
bij houden, wat deels uit een naoorlogs wereldbeeld voortkomt. Kunst na 1945 heeft
zich rekenschap moeten geven van ook het tegendeel van beschaving. Ze kan geen
vlucht in een ideale of zoete wereld zijn, dat zou haar ongeloofwaardig maken.
De ietwat geplaagde, serieuze man in The Avoider kon zo uit de 19e eeuw komen
stappen. Het schilderij deed me denken aan het werk van Gustave Courbet en hoe
daarin mensen zijn afgebeeld, en het portret moet haast wel een kunstenaar
voorstellen, hoewel me daarbij niet duidelijk werd wat de man, krachtens de titel,
aan het vermijden was. Het schilderij was een goede opmaat tot een overzicht van
Borremans' werk; een deftig portret met iets daarin dat een vraagteken blijft.
Schoonheid die niet helemaal klopt. Bij Borremans is er vaak een combinatie van
een makkelijk leesbare voorstelling met iets dat niet deugt en zich juist niet makkelijk
laat lezen. De stok viel op omdat die tijdens het schilderen verkort was en van plaats
was veranderd binnen het schilderij. Het proces van wegschilderen was zichtbaar
gebleven, wat meer op een recente dan een oudmeesterlijke houding wees.
Borremans vindt het geen vanzelfsprekende keuze om in de huidige tijd voor
schilderkunst te kiezen. Hijzelf kan niet anders, maar anderen zou hij het niet per
se aanraden. Hij toont zich in het gesprek bescheiden over wat hij doet. Maar er
zijn soms ook momenten dat er euforie is, vertelt hij. ‘Dit doet ertoe, denk ik dan (...)
Ik weet het als het gebeurt. Het is makkelijk kapot te maken. Maar er zijn ook
periodes van drie, zes of negen maanden dat er helemaal niets komt dat ertoe
doet...’.
In de documentaire A knife in the Eye spreekt Borremans over de scherpte die
hij van schilderijen verlangt. Het is goed als het schilderij als een mes in het oog
werkt, zei hij. Met dat mes refereert hij natuurlijk aan Buñuels Un chien Andalou en
verbindt hij zich indirect ook met de surrealistische traditie. Ik zie in zijn schilderijen
overigens eerder duisternis of wreedheid dan scherpte, maar duidelijk is dat er iets
de schoonheid van de oudmeesterlijke hand stoort. Zonder dat zouden de schilderijen
ook niet werken of makkelijk afglijden naar kitsch - too sweet.
Mijn veronderstelling is dat Borremans erg goed naar René Magritte heeft gekeken.
Niet in termen van schilderstechniek, maar wel in de wijze waarop een onmogelijke
situatie als voldongen feit wordt gepresenteerd, dankzij de illusionistische
mogelijkheden van de schilderkunst. En aldus wordt de toeschouwer tegengestelde
kanten opgestuurd en werkt het schilderij als wig tussen werkelijkheid en beeld. Via
Magritte werd ik eraan herinnerd dat Borremans ook Belgisch is, en hoe zijn werk
zich voegt naar dat van andere Belgische schilders, met een hang naar de dood
die in schone kleren wordt gestoken. Met een aanleg voor feestjes die treurig zijn.
Met schoonheid waaraan iets niet deugt of onwaarschijnlijk is. Ziet de kunstenaar
dat zelf ook zo?
Hij haalt de schouders op. Van Magritte wil hij weinig weten en hij ziet ook niet
direct het verband. ‘Magritte is een goede schilder in de zin dat hij de juiste techniek
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hanteert voor het soort beelden dat hij maakt. Je kunt het niet op een meer ideale
manier schilderen, het is pragmatisch. Maar ik kijk niet naar zijn werk om iets te
leren van zijn techniek. Het is een plakkaatverftechniek. Daar valt weinig van te
genieten. Het is heel conceptueel werk.’ Dan heeft hij het liever over de Vlaamse
Primitieven. Die hebben diepte. En dat is ook als schilderkunst interessant. We
spreken verder over de vraag op wat voor manier zijn werk in België geworteld is.
De kwestie lijkt Borremans wel te interesseren, hoewel hij er geen pasklare
antwoorden op heeft. Hij groeide op in Gerardsbergen, tussen Brussel en Gent,
vlakbij de taalgrens. Er woonden veel Franstaligen, maar Borremans is
Nederlandstalig. ‘Het heeft te maken met hoe je je op vroege leeftijd een wereldbeeld
vormt (...) Typisch voor België is dat de geschiedenis altijd is beïnvloed door andere
culturen. De regio heeft deel uitgemaakt van Oostenrijk, Frankrijk, Nederland en
van het Spaanse rijk. De Belgen zijn een volk dat zich heel makkelijk aanpast en
dat toch zijn eigen plan trekt. Dat uit zich in de literatuur en schilderkunst.’
‘Dat ik in België ben opgegroeid heeft ertoe bijgedragen dat ik de werkelijkheid
niet vertrouw. Er is hier een wantrouwen, een dédain - zo ver gaat het - ten aanzien
van de realiteit. Al vanaf mijn pubertijd wist ik dat mijn verbeelding belangrijker was.
En dat realiteit maar een soort van perceptie is. Dat is een basislaag in mijn werk.
In een andere cultuur zou ik minder snel tot dat inzicht zijn gekomen.’ Het
wantrouwen tegenover instituten en overheden is historisch bepaald, meent
Borremans. ‘We leven in een kunstmatig gevormd land. Na Waterloo is België als
een bufferstaat gecreëerd. Ik vind het interessant in een artificieel koninkrijk te
wonen. Maar dat maakt het moeilijk om je als Belg te identificeren.’
Als hij over Velázquez spreekt, wordt hij lyrisch. Hij roemt de sensibiliteit van diens
werk en de psychologie ervan. ‘Dat is ongezien, dat is nooit overtroffen geweest.
En zijn ongelooflijke techniek, die heel vernieuwend was. Hij schildert bijna op een
impressionistische manier. Daar zit vrijheid in, het is effectief. Hij heeft een “jazzy”
manier van schilderen, en jazz bestond nog niet... Maar ook als portrettist, dat is
zeer aangrijpend.’ Zo bezien lijkt Borremans zijn voorouders eerder in Spanje te
vinden. Maar hij keert nog eens terug naar de Vlaamse Primitieven. ‘De invloed van
hen is enorm. Hoe ouder ik word, hoe meer ik dat besef. Het is een taal die ik
terugvind in de stijl van de laatgotische schilderkunst, die ik als kind voor het eerst
heb gezien. Dat was een andere wereld, in alle details anders. De katholieke
beeldcultuur, ik ben er als kind mee doodgeslagen. Dat begin ik pas nu in te zien.
Dat is basic stuff. Daar had je op mijn 25e niet mee moeten aankomen. Het is heel
rijk en diep. Ik werk niet in die stijl, maar de atmosfeer, daar heb ik van geleerd, de
verwondering. Het feit dat ik als kind schilderijen zag. Het was een venster op een
andere realiteit die ik niet kon betreden.’
Heeft Borremans geen last van het feit dat er al zo veel is gedaan in de
schilderkunst en dat het veld in die zin bezet is? De Vlaamse Primiteven leggen de
lat hoog... Voor velen is het een reden niet meer in de oude techniek te schilderen.
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‘Schilderkunst is gewoon het rijkste medium,’ meent hij. ‘Maar ik heb ontdekt dat je
als kunstenaar altijd authentiek en origineel bent als je je eigen schilderij maakt. Ik
was als jonge kunstenaar heel ambitieus. Ik wist dat ik ergens talent had en daar
iets mee moest doen en voelde me daar ook verantwoordelijk voor. Ik wist dat ik
carrière ging maken, maar die kwam niet. Toen heb ik gezegd: Misschien is dat ook
niet belangrijk, maar ik moet wel mijn werk ontwikkelen. En dat heb ik gedaan en
daarin heb ik bevrediging gevonden. Ik heb de omstandigheden gecreëerd
waarbinnen ik mijn werk kon ontwikkelen. De carrière is er vervolgens toch bij
gekomen. Maar dat is een gereedschap.’
Maar nogmaals, hoe ziet Borremans zijn positie in de hedendaagse kunst, met
zijn ouderwetse schilderstechniek?
‘Als kunstenaar moet je veel hogere ambities hebben dan de actualiteit,’ zegt hij.
‘Er zit altijd een anachronisme in mijn werk. Ik plaats dingen bij elkaar die eigenlijk
niet kunnen. Ik wil autonome schilderijen maken. Het moet naar alles kunnen
verwijzen. Niet heel specifiek naar humor, naar iets engs, of naar politiek. Als het
doorslaat naar één ding, vind ik het slechte kunst.’
In de tekeningen, die een oeuvre op zich vormen, komt Borremans pregnant naar
voren. Die zijn klein, heel fijn getekend, maar werkelijk messcherp, dreigend of
akelig. In sommige werken verschijnt een panoptische wereld, waarin mensen
gesurveilleerd worden, waarin mensen kleine marionetten zijn in een spel dat veel
groter is en door een macht bestuurd wordt die aan het individu geen boodschap
heeft. Het is een wereld die geregisseerd wordt door een onzichtbare of zelfs kwade
hand. In de schilderijen speelt dit zeker ook een rol, vaak zijn de twee ook gerelateerd
omdat een motief in beide media wordt uitgevoerd, maar de schilderijen zijn minder
gedetailleerd en in plaats daarvan komt de verleiding van de verf, de betovering die
minstens zo hard telt als de implicaties van wat er eigenlijk geschilderd wordt. Vooral
in de tekening zie ik de messcherpte waaraan Borremans refereerde, in de
schilderijen is het eerder de geheimzinnigheid die domineert. De kunstenaar zelf
noemt de schilderijen meer contemplatief dan de tekeningen.
Op papier (nooit wit, altijd al gebruikt en met sporen) tekent Borremans een wereld
die autoritair en dictatoriaal is, maar hij groeide zelf niet op in zo'n systeem. Vanwaar
dan die blik op de wereld?
Borremans vindt de democratie waarin hij opgroeide vaak maar een soort
schijnvertoning. ‘We zijn maar een element in een radarwerk, of een marionet. We
zijn ergens altijd onderworpen aan een groter systeem. Het is nu minder duidelijk,
maar het is evenzeer vrijheidsbelemmerend en manipulatief. Ik vind het belangrijk
dat kunst bedenking genereert.’ De mensen die hij afbeeldt, zijn deel van een plot
en niet een zelfbepaald plot.
Het is de individualiteit die ik in Borremans' werk op het spel zie staan, die wordt
afgenomen of op de proef gesteld. Dat is wat het werk interessant maakt. En het
komt
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voort uit het wantrouwen dat de kunstenaar ervaart. Ik zie zijn werk als een wrange
vorm van verbeelding en fantasie, maar voor Borremans lijkt het eerder een vorm
van realisme te zijn. Hij ensceneert de dingen zoals hij ze waarneemt.
Bij Borremans verschijnt vrijheid in een omkering. Hij verbeeldt het verlies aan
individualiteit en tekent de macht van het kwaad dat mensenlevens beheerst, of de
macht van een onzichtbaar systeem dat mensen modelleert. En daardoor gaat het
individu groot opvallen, maar dan als gemis, als afwezigheid. En anderzijds schildert
hij ook mensen die zich terug hebben getrokken in een ontoegankelijk zelf, die
introvert zijn - zichtbaar, mooi ook, maar niet kenbaar. Het blijven vreemden. Ze
schermen zich af om zichzelf te kunnen zijn. Soms is zelfs niet duidelijk of ze leven
of dood zijn.
Hoe speelt nu Borremans' voorkeur voor een oude schilderstechniek in dit alles
een rol? Is de techniek hier dienstbaar aan de zaak? Ze lijkt tegenwicht te bieden
aan het onderdrukkende karakter van sommige voorstellingen. En ze verankert de
scènes in een ruime historische context, door stilistisch de grote meesters in de
ogen te kijken. De situaties krijgen daardoor een tijdloos karakter en het maakt dat
je ernaar wilt kijken, in plaats van wegkijken.
Borremans zet met zijn werk het ‘kunnen schilderen’ weer op de agenda, nadat
de moderne kunst ons geleerd had, dat kunst alles kan zijn, en zeker ook falen en
lelijkheid kan bevatten, wil ze uitdrukking geven aan ons wereldbeeld.
Ambachtelijkheid is verdacht geworden in de twintigste-eeuwse kunst en Borremans
zet dat weer op de kaart, zonder echter geheel terug te willen keren naar hoe het
vroeger was. Louter het premoderne als techniek of stijl kan geen overtuigend
program zijn, omdat het om meer dan alleen technisch kunnen gaat. Maar als daar
iets doorheen komt dat bijt of wringt, dan wordt het interessant. Of als er een type
verbeelding verschijnt dat in die techniek nog niet eerder verscheen. Uiteindelijk
doet techniek er niet toe als de inhoud of verbeelding sterk genoeg is.
De titel van Borremans' tentoonstelling zou je als kunstkritische vraag aan het
werk kunnen stellen: hoe zoet mag het zijn? Hoeveel schoonheid verdraagt een
schilderij? Wanneer geloof je een beeld, in de zin dat je er naar wilt kijken en meer
van wilt weten, en wanneer ontbreekt die eerste connectie die nodig is om het beeld
in te stappen? Ik vermoed dat het bij Borremans een kwestie is van hoe expliciet of
impliciet de schilderijen zijn, die bepaalt of het werk zich staande houdt. Zijn
schilderijen lijken te leven bij iets dat in het midden wordt gehouden en niet wordt
prijsgegeven.
The House of Opportunities is een werk op papier van nog geen 20 bij 30
centimeter. Het toont een groen landschap waarin een groot gebouw staat,
buitenproportioneel, als een vraagteken. Is het een schuur, een flatgebouw? Met
geduld getekend en van een oranje dak voorzien, maar wat gebeurt er in dat gesloten
huis? Een deur is niet zichtbaar. Borremans heeft dit motief in verschillende werken
uitgevoerd, waardoor het huis steeds een ander karakter krijgt. Maar wat er precies
gebeurt en welke
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mogelijkheden daar geboden worden, dat blijft in het midden. De titel die eerst als
belofte klinkt, doet, als je langer naar het werk kijkt, weinig goeds vermoeden. Ze
herinnert me een moment lang, misschien omdat het huis in een van de varianten
op een barak lijkt, aan de ‘mogelijkheden’ die de joden in de concentratiekampen
kregen voorgespiegeld, zoals ‘Arbeit macht frei’. Die associatie mag hier ver gaan
en cynisch zijn, maar dit huis van mogelijkheden werkt niet als een belofte, een huis
waar je naar binnen wilt, eerder als een waarschuwing om de werkelijkheid niet te
vertrouwen en te blijven ondervragen.
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Philippe Vandenberg
Uit: The cry of the finch as its eyes gouged out (dagboek)
‘L'âme n'est chaude que de son mystère’ (L.F. Céline)

V.
Tot de constatie komen dat niets meer te schilderen ‘valt’, is een continue
(be)dreiging. Aangezien de schilder bij de gratie van het schilderij leeft en in leven
blijft, zal dit zijn einde betekenen. In ieder geval zijn einde als schilder. De oorzaak
(of is het schuld?) hiervan ligt bij de schilder, aangezien hij niet meer disponibel is
voor het schilderij dat zich aan hem opdringt. Het schilderij zal zich nog een tijd
aanmelden, maar de schilder is opgehouden receptiebel te zijn, haar als werktuig
of verwekker te dienen.
De schilder is niet meer vruchtbaar. Wat te doen? De schilder zal aanvankelijk,
onwetend, wachten, dat wil zeggen hopen (zoals hij altijd gedaan heeft: wachten
op de komst van een schilderij); maar hoe lang kan wachten duren voor hij zijn
situatie inziet, durft bekennen en de definitieve uitdoving van het licht zal (moeten)
aanvaarden? En het wachten ‘uitgewacht’, wat valt er dan nog te doen en vooral
wat wordt nu de attitude? Hoe veruiterlijkt zich de attitude van de ‘niet meer
schilderende’? Hoe beleeft hij vanaf dan de wereld-buiten-zichzelf in confrontatie
met de wereld-in-zichzelf? Hoe gedraagt hij zich, nu de mogelijkheid tot het exil
teniet gedaan is? Het wachten op het schilderij wordt nu beperkt tot een wachten
zonder meer... Het wachten wordt niet meer onderbroken door een beeld en zal ik
sterk genoeg zijn om het wachten als enige attitude te dragen? Het schilderij zal
dan ophouden mij te bezoeken, maar nooit ophouden te bestaan. Het zal zich ‘elders’
aanmelden. Een andere schilder zal het ontvangen.
Ik vrees ervoor, maar kan het mij niet voorstellen. Er moet een ander schilderij
komen, steeds een ander, al is het afstotelijk voor de schilder, wonderlijker en
afstotelijker dan ooit. Hiermee bedoel ik: indien de schilder niet meer kán ontvangen,
dan ligt dat aan de stagnatie van zijn attitude. Om receptiebel te blijven moet ook
zijn attitude ‘mobiel’ blijven, beweeglijk als een olievlek op het oppervlak van de
golvende zee.
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Philippe Vandenberg
Peinture d'embouteillage, 2002
olie op doek, 141 × 100 cm
Particuliere verzameling
(c) Estate Philippe Vandenberg Courtesy Hauser & Wirth
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Rokus Hofstede
Vlucht naar Brussel
In het Maximiliaanpark, naast de kantoortorens van de Brusselse Noordwijk, hebben
honderden vluchtelingen een heenkomen gezocht, hopend op een nieuw leven een ander leven - wèg van de verschrikking. Ze zijn in België beland, ze hadden
ook ergens anders kunnen belanden, maar hier zijn ze, het begin is er, nu de rest
nog.
Ook ik ben ooit gevlucht, in België beland en er opnieuw begonnen. Daar houdt
de overeenkomst op; ik ontvluchtte geen collectieve verschrikking maar een
persoonlijke, mijn paniek was relatief, mijn vluchtelingenstatus bevoorrecht. Ik kon
gaan en staan waar ik wilde, ik sprak de talen, ik had een Europees paspoort, ik
hoefde nergens aan te sluiten voor registratie of verblijfsvergunning. Ik had bovendien
het geluk dat ik in Brussel een goed onthaal vond bij twee bijzondere Belgen. Een
van hen is inmiddels overleden, de andere weet niet meer wie ik ben.
Brussel was me niet volslagen vreemd. Van 1973 tot 1978 had ik er gewoond,
jaren die ik sindsdien ietwat pathetisch omschreef als ‘de zwarte bladzijden van mijn
jeugd’. Het was de tijd waarin ik niets te maren had, we woonden in Ukkel aan de
Schoon Uitzichtlaan, een vroeg twintigste-eeuwse buurt in het welgestelde zuiden
van de stad, vol schoonschijnende façades en diepe achtertuinen die door hoge
muren van elkaar waren gescheiden. Ik had heimwee, ik was eenzaam en
ongelukkig.
Twintig jaar later, in 1998, verhuisde ik opnieuw naar Brussel, vrijwillig ditmaal,
met mijn boeltje halsoverkop in een bestelbus, om te herstellen van wat ik sindsdien
ietwat pathetisch omschreef als ‘een gebroken hart’. In Sint-Gillis, al een stuk dichter
bij het centrum dan Ukkel, betrok ik een etage aan het Moricharplein, halverwege
de glooiende zuidelijke Zenne-oever, in een huis zonder tuin maar met een balkon
dat in de winter, als de bomen op het plein kaal waren, uitzag op het verre
Pajottenland in het westen. Mijn appartement was een lichte ruimte met hoge
plafonds en houten vloeren, drie kamers en suite of juister gezegd en enfilade en
een aparte badkamer op de tussenverdieping; de huur was pre-Europees laag; ik
voelde me de koning te rijk. Ik had een Belgische bakker en een Turkse groentenboer
op de hoek, als ik de Waterlosesteenweg afdaalde kwam ik langs cafés en
antiquariaten, voorbij Sint-Gillis wenkten de rommelmarkt op het Vossenplein en de
binnenstad. Ik had geen heimwee, ik was alleen en gelukkig.
Dat heerlijke huis dankte ik aan de goedgunstigheid van de hoofdhuurster,
Madame Odette, een voormalig glasarbeidster uit het Waalse industriestadje Manage.
Madame Odette was een bazige, bedillerige maar rondborstige en goedhartige
vrouw, die twee
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slechte huwelijken had overleefd en nu samenwoonde met de aanzienlijk oudere
Monsieur Albert, een Brusselse stucadoor in ruste. Allebei spraken ze Frans met
mij, of tenminste een volkse, Brusselse variant van het Frans die me als muziek in
de oren klonk. Ze hadden me het appartement gegund nadat ik had beloofd boven
hun hoofd geen nachtelijke feestjes met hooggehakte dames te organiseren. Algauw
lieten ze alle argwaan tegenover mij varen, maar ze waren niet nieuwsgierig en ze
stelden geen vragen - ‘tu fais ce que vous voulez, hein.’
Regelmatig werd ik in de keuken van mijn benedenburen op de koffie genodigd.
Beiden waren kinderloos, ze waren blij met elke afleiding, en vooral Madame Odette
was er de vrouw niet naar om geheimen te bewaren. Zo vernam ik dat ze haar
ontmoeting met Monsieur Albert te danken had gehad aan haar schoonzus Laure,
een dame van nogal lichte zeden die ooit een café had uitgebaat, de kant op van
Alsemberg. Ik heb Laure een paar keer ontmoet, de laatste keer toen ze was ontsnapt
uit het bejaardentehuis en ik haar terug moest brengen - een kokette vrouw, die ook
stokoud en graatmager niets van haar ondeugende trekjes had verloren, voortdurend
sarcastische opmerkingen maakte, gilletjes slaakte, handkusjes aan wildvreemden
gaf en mannen op hun sex-appeal beoordeelde. In Laures café had Odette begin
jaren 70 de pas gepensioneerde Albert ontmoet, waarna ze hem algauw in huis had
genomen.
Monsieur Albert was een gedrongen, vlezige man die zich op aristocratische wijze
door Odette liet vertroetelen. In die tijd was hij goedgemutst en welbespraakt; hij
ging regelmatig naar het café op de hoek van de Spanjestraat, al hield Madame
Odette zijn drankgebruik in de gaten. Monsieur Albert had nobele
vrijetijdsbestedingen: ik herinner me een verhaal over op de paardenrennen
gewonnen geld dat onmiddellijk in whisky was omgezet; hij was zondagschilder
geweest, er hing aan de muur een doek van een moeder met kind voor een weiland,
badend in een merkwaardige turquoise gloed, wat ondanks de houterigheid van de
poppetjes een surrealistische tint gaf aan het geheel; hij had bugel gespeeld in een
fanfareorkest, op het dressoir stond een fletse jaren zestig-foto waarop je hem met
bolle buik naast een wit-plastieken kerstboom zag staan spelen.
Het leek er niet op dat hij die hobby's nog uitoefende, maar hij trakteerde de
gewillige luisteraar die ik was wel graag op verhalen. Het liefst vertelde hij over de
oorlog; hoe hij, geronseld voor de Arbeitseinsatz, op de Generaal Jacqueslaan
onder de neus van Duitse soldaten van een rijdende tram was gesprongen; hoe hij,
na de Duitse aftocht, in het Zoniënwoud een verdwaald paard had gevonden dat
hij met een kameraad had weten te vangen, waarna ze er bij een paardenslager
nog goed geld voor hadden gekregen. Madame Odette kende die verhalen al lang
en ook de goede afloop ervan, wat haar niet belette grote ogen op te zetten, haar
handen voor haar mond te slaan en met bange blik het slot af te wachten.
In 2000, twee jaar na mijn komst naar Sint-Gillis, kreeg Monsieur Albert een
beroerte. Ik woonde nog altijd op het Moricharplein maar was niet meer alleen en
op zoek naar
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ruimere behuizing. Na een verblijf van een paar weken in het ziekenhuis kwam
Monsieur Albert weer thuis, verzwakt, ‘diminué’; hij ging niet meer naar het café
maar bleef de hele dag voor de televisie zitten. Odette vertroetelde hem met
verdubbelde ijver. Albert was nog afhankelijker van haar dan vroeger, maar dat was
geen wezenlijke verandering. Wezenlijk veranderd was alleen dat hij geen Frans
meer sprak.
Albert was geboren voor de Eerste Wereldoorlog in Oudergem, op de Loozenberg,
een arbeidersbuurtje op een heuvel nabij Rood-Klooster, tussen Brussel en het
Zoniënwoud. Intussen is Oudergem een verfranste, vereuropeaniseerde
randgemeente van Brussel maar toentertijd was het een overwegend Nederlandstalig
Brabants dorp. Alberts vader was timmerman, zelf werd hij stucadoor, gespecialiseerd
in plafondversieringen, een specialisme waarnaar in het razensnel groeiende Brussel
veel vraag was. Albert was kortom van huis uit Nederlandstalig, hij behoorde tot
een relatieve elite van gekwalificeerde bouwvakkers en als zodanig tot de
Vlaams-Brusselse arbeidersstand die in de loop van de twintigste eeuw bijna integraal
verfranste. Maar het Brabants van Oudergem was zijn eerste taal, en na zijn beroerte
had hij alleen tot die taal nog toegang.
Zo werkte de taalgrens door tot aan de eettafel en in het bed van Madame Odette
en Monsieur Albert, met alle misverstanden en spanningen vandien. Odette was
verontwaardigd dat Albert haar niet langer begreep en verdacht hem ervan dat hij
maar deed alsof; Albert was minstens zo verbouwereerd en uitte zich tegenover mij
in binnens-mondse tirades waar ik, afgezien van reeksen ‘potverdomme toch’
nauwelijks iets van begreep, zijn Oudergems-Brabantse oudemansgebrabbel was
voor mij onnavolgbaar.
In 2001 verhuisde ik naar het benedenstad van Brussel, ik streek neer met twee
huisgenoten op de Ieperlaan, op een steenworp van het Maximiliaanpark, en bracht
vele middagen door in de gelijknamige kinderboerderij. Maar ik bleef Madame Odette
en Monsieur Albert bezoeken, eerst op het Moricharplein in Sint-Gillis, later op een
verzorgingsflatje in de randgemeente Drogenbos. Misschien ging ik vooral uit
erkentelijkheid voor dat eerste Brusselse huis, misschien was ik gevleid omdat ze
zo blij waren met mijn schaarse bezoekjes. Ik ging zeker ook omdat ik ze graag zag.
Madame Odette zong liedjes voor mijn pasgeboren zoon, Ainsi font, font, font, les
petites marionnettes, ze kwam aanzetten met haar koekjestrommel van Delacre
getooid met een afbeelding van Koning Boudewijn of met oude jaargangen van de
communistische vakbondsblaadjes van haar eerste echtgenoot - koningsgezindheid
en communisme waren in haar wereld niet tegenstrijdig. Wat ze oppikte van het
wereldnieuws was altijd het lijden van gewone mensen; ze zwaaide af en toe
demonstratief met haar onderarmen, waarop de littekens uit haar jaren in de
glasfabriek van Manage nog duidelijk te zien waren.
Madame Odette en Monsieur Albert spraken in de twee landstalen langs elkaar
heen, maar na verloop van tijd schikten ze zich in die structurele
communicatiestoornis. Albert sprak trouwens minder en minder, en na een tweede
beroerte in 2003 raakte hij
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zijn spraakvermogen helemaal kwijt, hij bracht alleen nog woordeloos gemummel
uit. Zijn speelse, guitige temperament had hij behouden; met duim en wijsvinger
maakte hij een verrekijker en loerde zo naar mijn zoon, die het uitschaterde. Het
was wonderlijk om te zien hoeveel plezier die tandeloze drieënnegentigjarige en
die peuter van tweeëneenhalf samen konden hebben.
Ten slotte lag Monsieur Albert op een minuscuul apart kamertje in het home, hij
had een longontsteking opgelopen, bij de laatste weging woog hij nog maar veertig
kilo, hij die ooit een tamelijk zwaargebouwd man was geweest. Hij was bang voor
de dood, sloeg Odette als ze hem wilde verschonen, woelde zich 's nachts los,
gooide zijn benen over de rand van het bed en riep dat ze hem gingen vermoorden.
Op de ochtend van zijn laatste dag had hij een soortement kruisteken geslagen.
Monsieur Albert overleed op 13 februari 2006, 95 jaar oud. Hij werd op een
regenachtige dag begraven op de begraafplaats van Ukkel Calevoet, aan de
Stiltelaan. Zijn as werd naar verluidt uitgestrooid onder een boom na de tweede trap
links, maar het regende te hard om de minuscule begrafenisstoet naar de
uitstrooiweide te laten gaan. Er was toch nog een tiental mensen komen opdagen,
kennissen van Madame Odette, van zijn eigen vriendenkring was er niemand. Zijn
ex-collega's kwamen al jaren niet meer langs; de neef met wie hij in betere dagen
naar de paardenrennen ging, nam de telefoon niet meer op; zijn beste vriend, Oscar,
was verhuisd en onvindbaar; zijn enige zuster, twintig jaar voor hem geboren, was
dood, en dood, door drank geveld, waren ook haar twee kinderen.
Hetzelfde lot zou hem na zijn pensionering vast beschoren zijn geweest als hij
niet dertig jaar in de watten was gelegd door een vrouw die emplooi zocht voor haar
moederlijke instincten - zij die hem, na het wegvallen van de arbeidsdiscipline, voor
eenzaamheid en aftakeling had behoed door hem in huis te nemen. Maar hij had
het haar vergoed door vriendelijk en vrolijk te zijn, en door nooit handtastelijk te
worden, anders dan haar eerdere echtgenoten.
De laatste keer dat ik Madame Odette opzocht, op een windstille zonnige
voorjaarsochtend, keek ze me met onzekere ogen aan. ‘Je vous remets pas’,
fluisterde ze, ze kon me niet thuisbrengen, herkende me niet meer. Ze was verhuisd
naar een eenpersoonskamertje. Het turquoise schilderijtje van moeder en dochter
hing niet meer aan de muur. Ook zij was vermagerd, maar ze had drie echtgenoten
overleefd, een hard leven geleid en haar vechtlust was ongebroken. ‘Ik moet er
bovenop komen, ik mag me niet laten gaan’. De parkiet kwetterde.
Intussen woon ik niet meer in Brussel, de mensen met wie ik mijn leven deel
hebben anders beschikt. Maar ik heb er ooit een nieuw, een ander leven gevonden,
de zwarte bladzijden liggen ver achter me, ik mis Brussel, ooit vlucht ik er misschien
weer heen. Goede buren, met die gedachte vlei ik me bij de beelden van het
Maximiliaanpark, dan komt de rest vanzelf.
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Het was verschrikkelijk.
De wind blies met de woeste kracht van een tornado.
Dakpannen en schoorstenen werden opgezogen naar de hemel
in zuilen van vergruizeld puin.
De wind in staat van waanzin gaf de stad een ander aanzicht.
Standbeelden,
huurlingen, stonden op wacht in de veroverde vesting.
Ze worstelden met trage gebaren.
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De gelijkenis van deze beelden met de standbeelden van de stad Brussel dunkt ons toevallig.
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Standbeelden van Brussel (fragment)
Marcel Broodthaers, teksten & Julien Coulommier, foto's
Rokus Hofstede, vertalingen
Eigenlijk had ik die standbeelden gemonsterd
met een louter nieuwsgierige blik.
Geïntrigeerd beantwoordden ze mijn groet.
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Ik werd wakker
met net zo'n kreet als op die dag
die allereerste dag
waarop voor mijn verbaasde ogen
mijn bewustzijn vleugels kreeg
en aan zijn gewichtige vlucht begon.
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Een klimophand
schuift open een boomgordijn
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Ik geef bevel aan de andere liefde
op de andere aarde
haar ster te doen rijzen.
De geest is modern
De materie antiek
Je keukenhuid
Je wijnlip
Je tong van blauw kristal?
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De standbeelden dalen neer, majesteitelijk
als uitvloeiende golven.
Ze hebben elkaar hun zeearm geboden,
door hun bewegingen worden de straten geboren.

Terras. Jaargang 2015 (08-09)

139

Lang heb ik staan schreeuwen
aan de oever van mijzelf.
Waar begint de wereld
die niet eindigt?
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(verloren gegane tekst)
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Onzichtbaar gedierte
opgeslokt door de nacht van mijn ogen
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Laten we door de stad wandelen, zolang
de wolf er niet is.
Wolf ben je daar?
Je hoeft hem echt niet te roepen,
hij is overal.
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Een opdoemende geest van tule
deed mij het merg stollen, ik sloeg op de vlucht.
Ik kwam terug met de nacht van zijde.
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Wim Brands
Omer
Als ik langs het veld loop en het koolzaad zie
denk ik aan hem: hoe hij zeven jaar oud hier
liep en overweldigd werd door de geur
en moest liggen. Ik weet niet hoe de hemel zich
toonde maar hij hoefde die dag ook geen hemel,
nooit meer een hemel.
Eenvoudig
gekleed lag hij daar in het veld en wist dat hij ook
nooit meer iemand nodig had
omdat het goed was zoals het nu was, als water
uit de beek. Omdat hij wist dat alles er
onherroepelijk was nadat hij aldus was geroepen
en ook nooit meer hoefde te weten door wie.
Hij was er. Onzichtbaar. Als de hemel die er
niet meer toe deed achter zijn gesloten oogleden.
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Oliver Kerkdijk
In het voorbijgaan
Scampi à la plancha
Novembermorgen, even na elven. Zondvloed in de Sint-Katelijnestraat. Niemand
die dat niet echt moest, waagde zich buiten. Op de hoek van het pleintje stond hij
als enige aan de bar van het straatbuffet. Het sissen van de garnalen op de grill
verhield zich tot het trommelen op de regenschermen als triangelgetingel tot
paukendonder.
In gedachten hief hij het glas wit op Sint-Katelijne van Alexandrië. Verhief zij op
het spijkerrad niet het lijden tot kunst, tot de bliksem haar tijdelijk verloste?
Halverwege de vorige eeuw was de kerk die haar naam draagt bijna aan de sloop
ten prooi gevallen. Dat zou naadloos hebben gepast in de lange Brusselse traditie
van grenzenloos arrogante notabelen en groeiwaan van grootentrepreneurs zonder
scrupules. Deze stad, die een rivier verdonkeremaande, is zijn eigen litteken.
Dit plein, de boulevards Anspach en Lemonnier, de Noordstationbuurt, het waren
de eerste plekken die hij als Nederlandse schoolknaap op grotestadsreis had
ingedronken. Een onwerkelijke drieëndertig jaar ijsschotsspringen geleden.
En opnieuw zag hij hem helder voor zijn geestesoog: de vrolijke nachtbraker op
de verlaten Grote Markt, aan iedere arm een lichtekooi. Met hun roekeloos hoge
hakken op de kinderkopjes hielden de dames hun speelkameraad van zekere leeftijd,
coupe windhoos en één overhemdspunt uit de slobberpantalon, lachend overeind.
Rondom: de tover van de eeuwen. De Ster. De Pauw. De Wolvin. De Roos. De
Zwaan. Oude stenen fluisterden in jonge oren, daar en toen. Le coup de foudre,
liefde op het eerste gezicht.
Passeerden de jaren en bij iedere nieuwe omarming was die sprankeling er. Nu
niet anders. Hij glimlachte, terwijl voor hem het bordje met geurige zeevruchten
werd neergezet. ‘Vroeger zat ik in de kaashandel,’ vertelde de gemoedelijke Vlaming
met het petje van opa. ‘Alle Hollanders die naar België kwamen, wilden niet naar
huis terug.’ In de winkel achter het buffet werden bestellingen klaargemaakt en ook
de grote pan vissoep stond al op zijn vaste plek in de vitrine. Hierbuiten
wolkengrauwde en stortregende het. Prachtige schaduwen stroomden over de
wangen van Onze Lieve Vrouwe van de Noordzee.
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In het oog van de raaf
Zorgeloos neuriede de zomernacht door oude straten. Zijn voetstappen lieten de
schimmen achter in hun portieken, de zwerfkat aan zijn broodje bromvliegvlees.
Lantaarnschijnsel streelde gevels die nooit op daglicht gekleed waren. De toog van
Le Corbeau op nummer 18 was slechts een vermoeden in het niets achter de
vensters. Geen nood, schuin ertegenover hielden de Pakistaan van de Dode Uren
en zijn lobbige puberzoon nog open huiskamer.
‘Bonsoir.’ Hoofdknikje van vader. Zwijgen van zoon, wiens aandacht was gericht
op het zwaar opgemaakte meisje in roze mini-jurk dat het koekjesassortiment
contempleerde. Sjaaltje met bloemboeketmotief losjes om de zwanenhals, duikende
zilverwitte dolfijnen als oorknopjes. Haar wankeling was nauwelijks waarneembaar.
Toen hij langs de vriestombe middenin het propvolle winkeltje liep en twee flesjes
Chimay tripel afrekende, volgde ze hem met haar donkere, doffe ogen. ‘Waarom
geen champagne?’ vroeg ze, met een lome verwondering. ‘Het champagne-uur is
voorbij,’ antwoordde hij, al in de deuropening.
Maanloze hemel, hakjes op plaveisel. Met een rozerode wijsvingernagel tikte ze
tegen de borstzak van zijn overhemd, waarboven het blauw van een pakje Gauloises
uitstak. ‘Roken we er eentje samen?’
Eer hij kon antwoorden deed een schorre blaf, waarin ergens haar naam verborgen
zat, haar abrupt omzien en even liet het sjaaltje de hals vrij. Zilverwit dook een
dolfijntje naar de schrammen onder het bloemenboeket. Uit het omlaag gedraaide
raam van de geparkeerde bolide met de gedoofde lichten hing een lederen mouw
met een hand eraan.

Au Grand Colombier
Achter hem was de zware deur in het slot gevallen. De slaapwandelende oude baas
met het halve brilletje had hem de kamersleutel overhandigd en was weer in de
coulissen verdwenen, als het konijn terug de hoed in.
Hier in het halflicht van de bedompte hotelkamer, waar de vergeelde behangbanen
als een grap op de deur doorliepen en het open raam uitzicht bood op het steen
van de onmededeelzaamheid, kleefde het weeïge parfum nog aan de binnenkant
van zijn neusgaten. In de kamer boven de zijne had een van de Afrikaanse
bouwvakkers kreunbezoek. Gaande het duet raakte de hogere van de twee stemmen
in een syncope. Zwakker en zwakker nu werd ook dat ritmisch klotsen van de
nachtzee. Op de drempel van het laatste gedachtengruis meende hij een schittering
waar te nemen. Zwom in het trappistentroebel van zijn glas niet een dolfijntje,
zilverwit?
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Echo's
Boven hem hingen, aan staalkabels over de hellende kasseienstraat, de lampen
roerloos in het ledige. Ver daarboven gleed een luchtballon over het bric-à-brac van
Brussel. Het licht van de vroege zomeravond gaf de traag wegdrijvende bol de gloed
van een opbrandende luciferkop.
Koerend paradeerde een duif over een doorhangende dakgoot, stofjes
dwarreldansten als glitter omlaag langs de zwarte gaten in hoge matglasvensters.
Daarachter bewaarden holle ruimtes het mysterie van hun verloren bedrijvigheid.
Aan een verketende roestpoort wees een kale vlaggestok naar zijn spiegelbeeld
aan de overzijde. Laatste trotse saluut van veteranen in de veldslag van de oneindige
vraatzucht. Het wachten was op de kogel.
Onverstoorbaar trekt de tijd door de wereld, voor je het weet staan toekomstmuren
in verleden straten. Hier, in deze metropool, kaatsten nu de spiegelfaçades van
kantoortorens de valse joker van de vooruitgang heen en weer. Oude leugens,
nieuwe waanzin. Maar kijk, daarginds. In een troostend gebaar trotseerden de
gotische gevels en eigenwijs barokke torenspits van de Kapellekerk de eeuwen,
het verval en de Duivel. IJdele hoop doet leven.

Spilliaert
Lentemiddag, toonzalen zonder bezoekers. Lichtjes op links leunend stond ze daar,
de elegant getailleerde beige jarenvijftigmantel om de frêle schouders gedrapeerd,
en nam het schilderij in zich op. Zou zij, dat zo hermetische en wellicht voor altijd
onkenbare wezen, haar reflectie zien in de schaduwfiguur tegenover haar?
Een aanwezigheid, en heel even verschoof haar aandacht. De doorgang naar de
volgende ruimte had de suppoost al opgeslokt. Suppoosten zweven geluidloos door
lentemiddagen. Verdwijnen in spiegels naar gene zijde om, hoe wonderbaarlijk,
steevast als hun evenbeeld terug te keren. Dat weet ze, dacht hij, terwijl hij haar
gadesloeg. Zij weet dingen.
In zijn hoofd roerde zich de nar van de nutteloze willekeurigheden: ‘Man vermutet
immer, am Anfang, daß der andere ein Geheimnis besitzt. Es ist dieser Irrtum, diese
Hoffnung, woraus die Liebe entsteht.’ Willekeurig? Niet werkelijk. Jarenlang hadden
de twee zinnen uit het korte verhaal op zijn prikbord gehangen. Waarom hij ze
indertijd had overgeschreven? Hij moest zichzelf het antwoord schuldig blijven.
In zichzelf verzonken hield ze de kastanjebruine ogen op het doek gericht. Sprak
ze met de vrouw aan de onbereikbare overkant, aan die afgrond van dat spiralende,
lumineuze nergens? Reikte ze haar de hand, wellicht? Of was het juist andersom?
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Eenmaal in die gedachte verstrikt maakte hij een vrije val. Ineens gleden schilderijen
over muren, draaiden schaduwen zich uit hoeken los, golfde de vloer onder zijn
schoenen. Alleen zij stond stil, daar aan de overkant, hier naast hem. Pas toen haar
hand de zijne raakte, week de duizeling.

Droom
Met de eerste slokken thee verlieten de laatste nachtspooksels zijn netvlies. Opnieuw
hoorde hij de pezige figuur met de spitsneus op montere toon de vraag stellen:
‘Hebben wij, mijn beste, niet onder de palmen van het Stanley Hotel in Leopoldville
geklonken op uw giften aan het hospitaal?’ De lach draalde nog terwijl de schim al
in de ochtend was opgelost.
Dat personage, wist hij na enig spoorzoeken in zijn geheugen, ja, hij had hem
daadwerkelijk ontmoet. Decennia eerder, in een vergammeld herenhuis in Sint-Gillis.
In die wijk ten zuiden van de Hallepoort was hij beland op zoek naar een kamer,
futiele inspanning voor een kunstacademiestudie die hij nooit zou beginnen.

In Congo
Daar in dat privémuseum voor een koloniaal artsenverleden hing de permanente
schemer van het voorbije. De tijd was er in talloze memento's gestold, de
verfrommeld-voorname gastheer het levende pronkstuk van de collectie. Wie anders
kon dit zijn dan de op jaren gekomen dokter Zwitser uit de stripverhalenpoëzie van
Wasterlain? Beslist waren de mantel en bijpassende hoge hoed, hun ooit intense
vuurrood nu van een droeve fletsheid, in de vergetelheid van dit huis verdwenen.
Kat Cromwell en muis Tannenbaum reeds lang heengegaan. Maar ieder ogenblik
kon een tragisch tot leven gewekte paspop, in het heksenuur uit een etalage
gebroken, mechanisch de salon binnenwandelen.
Zijne weledelgeleerde schrielheid, ondertussen, verzonk in de kolossale fauteuil:
‘Gelieve mijn vrouw te verontschuldigen, zij voelt zich vandaag niet in staat u te
ontvangen.’
Beleefd had hij, somberend dwaallicht met in zijn handbagage slechts een
school-diploma en een portfolio pentekeningen waarvoor beroepsmodernisten hun
beste hoonlach reserveren, de oude man toegeknikt. Tussen wezenloze
wildedierenogen en zwartwitfoto's in houten lijstjes nipte hij van het bruine bitterwater
dat voor koffie doorging. En verlangde naar niets anders dan daar niet te zijn.
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Odeur méli-mélo
Wanneer hij er, zoals nu, te lang wegbleef, miste hij vroeg of laat die geur. Bestond
die unieke mélange in gebottelde vorm, zou hij dit moment nog de stop uit de flacon
draaien. Om zich te laven aan sudderend rubber, frituur en warme wafels,
kunstlederen stoelbekleding en het aura van duizenden door elkaar krioelende
tweebenigen onderweg naar de bovenwereld. In geen Europese stad ruiken de
metrokrochten zoals die in Brussel.
Geef me dat medicijn, dacht hij, dat medicijn tegen deze potsierlijke vorm van
Fernweh. Hoe dopen we het? Étangs Noirs, Botanique? Trône, Parc, Madou? Nee:
De Brouckère. Natuurlijk. ‘De Brouckère - le parfum qui vous hante et vous chante’.
Kwart over negen 's ochtends. Halfhartig begonnen aan het schrijven van een
artikel, had hij de deur al geopend naar het va-et-vient van Le Cirio, het uitdewereld
van Au Bon Vieux Temps, de buurtdrinkers en jarenvijftigjazz van Le Coq. Vingers
vielen stil op het letterklavier. Hij vroeg zich af hoe laat de eerstvolgende trein vertrok.

Passage 44
Aangezwengeld door de even luidruchtige als impertinente theatergroep, heerste
er die avond in de volle bioscoopzaal al een uitgelaten sfeer voordat er een meter
celluloid door de projector was gesneld. Op de eerste twee, drie stoelenrijen werd
boven beide uiteinden een opblaasboot verwachtingsvol door bezoekershanden
omhooggehouden. ‘Pang!’ Bij het startschot dook in elk stuiterscheepje een in
badmode en duikbril gestoken acteur van de troupe en peddelde, onder oorverdovend
gejoel, om het hardst richting de achterste rij. Nee, dit was geen filmfestival zoals
andere. Dat, buiten, de wereld sinds mensenheugenis naar de gallemiezen ging,
mocht voor de kostbare duur van een verademing vergeten zijn.

Nocturne
Wassende maan, slapend huis. Alweer iets verder weggezakt in de kussens van
zijn bed, draaide hij de leeslamp iets bij. Tegen zijn opgetrokken benen lag Lof der
traagheid opgeslagen bij een van de laatste hoofdstukken. ‘Ik zou wensen,’ schrijft
filosoof Pierre Sansot, ‘dat er onbestemde ruimtes werden behouden of ingesteld
waar de mensen de vrijheid zouden hebben om in een rusttoestand te blijven
verkeren of hun weg te vervolgen.’
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Chapeau voor dat verlangzamingspleidooi versus het grotestadsvoortrazen, al had
het iets van het zingen van een lijster op het dak van een bulldozer. Almaar
zeldzamer zijn ze, die gedroomde onbestemde ruimtes, de havens van de
aangenaam meanderende uren. Niettemin voerde hem altijd weer iets - hij
prefereerde het om dat iets het toeval te noemen - naar zo'n plek. Zoals, die ene
avond, naar het tussen twee verlopen panden ingeklemde restaurant aan het
zuideinde van de boulevard Maurice Lemonnier.

Vensterlicht
Cuisine piémontaise authentique, cadre feutré. Tussen de voorbijglijdende
lichtbundels en hem was de sluike vitrage voor het hoge raam in een kantkoord
gebonden. In de marmeren vensterbank een bordje: ‘Riservato/Réservé’. Vanuit de
koperkleurige armaturen van de plafonnières kropen, als lange grillige spinnenpoten,
scheurtjes in alle richtingen over het stucwerk.
Alles in de eetzaal, waar slechts aan een enkele tafel werd gedineerd, ademde
de grandeur van ooit. Tafels en stoelen stonden met hun licht bekraste poten in het
blauwgrijze tapijt dat iedere stap en schuifel dempte. Servetten van damast, borden
en bestek van koninklijk gewicht.
Er was, en dit schonk hem een bijzonder plezier, geen andere muziek dan die
van de ruimte zelf en de mensen die zich erin bevonden. ‘Prego,’ klonk het ineens
naast hem terwijl de kellner het ouderwetse digestiefglas met dekseltje op tafel zette.
De gracieus gecontroleerde armzwier, de pauzeseconde van het beleefdheidsknikje
en het rechtsomkeert dat erop volgde, ze vloeiden in elkaar over als een perfecte
arabesk. Daarop ging de deur open. In luttele passen was de kellner met het strak
achterover gekamde glimhaar ter plaatse om het zware gordijn opzij te schuiven.

Uitlui
Opnieuw rolde de ‘r’ uit een verder zuiden aan. ‘Wat een genoegen om u deze avond
te mogen ontvangen, mevrouw en meneer Leiris.’ Een bejaard echtpaar schuifelde
binnen, hij werd door haar ondersteund. Uit de borstzak van zijn diepblauwe
maatkostuum stak een geel pochet, de bevende linker hand omklemde een borsalino.
Haar avondjurk was van een feeëriek donkergroene tint, het collier om haar vlekkige
hals schitterde in het diffuse licht.
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Toen ze, na een lange tocht waarop de andere gasten hen discreet toeknikten, bij
het tafeltje achterin waren aangekomen, ontglipte de man de hoed. Deze kreeg
amper tijd het tapijt te raken, de kellnerreflexen bleken van olympisch niveau.
De rust keerde terug. Borden, wijnglazen arriveerden en vertrokken volgens
dienstregeling. Weerschijn, nu, in het donkere venster naast hem. Ergens daarachter,
daarginds, lag de stad. Waar precies, dat had hij niet kunnen zeggen.

Optocht
Traag slalommend tussen de toeschouwers op het trottoir van de Zuidstraat zag hij
de vrolijke reuzen in eenzelfde bedachtzame tempo voorbij deinen. Rode konen
van papier-maché glommen in de late-ochtendzon, geschilderde jubelogen spiedden
in ramen op eerste etages. Boma en Bompa zij aan zij, hun zwaaihoofden uit de
maat van het getrommel en getrompetter. Zotte Louitje, de dorpsgek. In het kielzog
van Marieke fier en joyeus, Le Grand Jacques, z'n naam dubbel waardig. Sjampetter
Pietje met de vervaarlijke sabel. Rooske, vreugdevol onkundig van nieuwe oorlogen
in bloei. Voort ging de stoet en zag niet om.
Kalm waadde hij door de zoetzure poriënnevel van een levende vogelverschrikker.
Blootsvoets aan de stoeprand zwankend, hief de man het halveliterblik flotjesbier
naar de evenwichtsdansende Kwiebe-Kwibus van drie meter. In het esperanto der
beschonkenen werden de vagebondvoorvader met de knapzak de vermoedelijk
beste wensen toegerocheld. Zinderzomer in het zonderland van De Ghelderode,
en alles was wel.

Spetter
Hij passeerde hen ter hoogte van het Paradis de la Babouche (‘Spécialiste
Pantoufle’). Twee Nederlanders in identieke klerkenkledij, allebei een attachékoffertje
in de ene hand en een ijsje in de andere.
‘Ze is een navelstaarder,’ zei het donkere kostuum. ‘Ik zou best eens naar haar
navel willen staren,’ antwoordde het donkere kostuum. Uit de hoorntjes lekten
druppels die in perfecte symmetrie op glimmend gepoetste puntschoenen
uiteenspatten.
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Galerie Bortier
In de vitrine links van de entrée lag een eerste druk van Bruges-la-Morte. Woord
voor woord herinnerde hij zich de openingszinnen van Georges Rodenbachs roman,
gelezen in adolescentenjaren: ‘De dag liep ten einde. Het werd donker in de gangen
van het grote, stille huis en voor de ruiten viel een floers van zijde.’ Welke dromer
van onbesuisde zwaarmoedigheid zou er niet willen binnentreden?
Van hier vertrokken, ooit, de postkoetsen naar Parijs. In een stofwolk de stad uit
ratelend, de niet ongevaarlijke landwegen op. Paarden briesend, snuivend in de
frisse herfstlucht. Koeriers van de verzegelde brief vol liefdesbetuigingen, van de
jobstijding, het moordcomplot in geheimschrift. Hij slenterde door de boekengalerij,
dwaalde enige tijd tussen het oud papier. En toch was de ervaring, het viel niet te
loochenen, nauwelijks meer dan een schim van goeddeels verloren genoegens. Op
een onderste plank ontdekte hij een stapeltje stoffige Franse filmtijdschriften,
kruiselings met een touwtje bijeengebonden. Déjà vu, déjà vécu.
Meer en meer ervoer hij het voorbije van dat vuur, die passie waaruit hij een heel,
of misschien maar een half leven had geput, als een bevrijding. Soms ook strekte
het voorbije zich uit in de grijze dag, zoals deze galerij voorbij zijn kronkel in
leegstaande ruimtes verdween. Hij keek op, bleek zonlicht viel door het sierlijke
glazen boogdak. Even meende hij het geluid te horen van zich gestaag verwijderende
hoeven.

Boventoon
Amper groter dan een voorkamer was het platenzaakje, het assortiment louter
bestaand uit zware metalen, liturgieën voor de vleermuiscrypte, hanekamstrijdliederen
en aanverwante artikelen. Eén attribuut viel hem direct op: de groene kanarie in zijn
kooitje. Deze zat stil op zijn stokje en zweeg. Totdat de eigenaar achter zijn toonbank
van achtergrondmuziek wisselde. Slechts enkele seconden duister gierende
snarenbrij, naaimachinegeroffel en ijzig gekrijs volstonden om het vogeltje, al heen
en weer hoppend, in zonnig gezang te doen uitbarsten. Iedere dag zijn dadamoment.

Entr'acte
Filterlicht in fantoomland. Eén-na-laatste kruk. Traag smolten, onder zijn ogen, de
kristalkubussen in het glas van de loze beloften. Trager nog zwierf de blik. Langs
knokige barmanvingers om La Dernière Heure van gisteren geklemd, van waarachter
een rooklint langs de etikettenparade opsteeg. En de blik rustte, even, op de
carrousel van
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de grandioze verspilling. Daar op dat cirkelvenster zwegen wijsvinger en pink over
de diepte der dingen om half twee in de middag.
Op de slinkende rotsen in zijn glas spoelde, uit een vage verte, het gezang van
een verweesde Kalypso aan. ‘La mer quand-même, dans ses rouleaux continue.’
Daarop, in het schemerdiep, de piepkraaktonk van de deur. ‘Sa chanson vide et
têtue.’ Luttele seconden winter, anderhalve flard kakofonie. Slechts een lichte huiver,
niet meer. ‘Et le courrier déborde, au seuil des pavillons.’ Hij keek op, in de vlucht
van het ogenblik. ‘On doît être hors saison.’ Eenmaal weer thuis, dat nam hij zich
voor, zou hij de lavendel voor haar graf gaan kopen.

Ceci n'est pas un point de vue
Nog eens in het daarginds van toen zijn, al het onnodige ongeweten. Nog niemand
en niets van waarde verloren zijn en dat evenmin beseffen. Slechts de blik en de
onbezwaarde geest laten dolen door de stadssterrenzee bij avond. Kijk, daar buigt
hij zich weer over de stenen balustrade van het Poelaertplein en ziet de toffeewikkel
dwarrelend in de donkere diepte verdwijnen. Schuin onder hem geeuwen de hoge
vensters van lege schoollokalen.
De lift naar de straatjes beneden is niet meer dan een dwaze dissonant uit de
zich hardnekkig herhalende toekomst. In de liniaallijnverte tegenover hem, de
neogotische vlam van Notre-Dame de Laeken, met aan haar rechterhand de
achtergebleven caprice van 1958 in een frivool blinkende knipoog. Nog iets verder
noordwaarts, op de kale kruin van het Rogiercentrum, maakt het luxeautomerkteken
vertrouwd zijn slome neonpirouettes.
En wanneer hij zich langzaam naar links omdraait, weet hij, zal de gargantueske
zuidmonoliet van d'n schieven architect als vanouds langs zijn cameraoog glijden.
Het plein, opnieuw in wanordelijke steenhopen opgebroken, zal verlaten zijn.
Omcirkeld door het zieltogende grasperkje zal, onder de kroon, de infanterie van
graniet in de duisternis opgaan.

De baron
Ssst... Nu had ook de jonge golden retriever zijn drenteldraai gevonden en lag, de
kop op de voorpoten, naast een fauteuil te soezen. Niet langer dan een moment
zag de striptekenaar op van zijn werktafel. Keek vanuit het zolderatelier in zijn Art
Nouveau-herenhuis naar de Schaarbeekse daken onder de regensluier. Toen doopte
hij, even de vrije hand door de witte kuif gehaald en de rug alweer gekromd, de
kroontjespen in
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de pot Oost-Indische inkt. De majesteitelijke stoomlocomotief met nummer 12 wachtte
op de lijnen van de meester, op het spoor naar de volgende bladzijde.

Per saldo
Ergens in de filmblikken op zolder, gevuld met wat restte van een mateloos
cinefielenleven, moest zich het toegangskaartje bevinden. Nauwelijks waargenomen
was de film indertijd. En verdwenen, zoals de bioscoop aan de Guldenvlieslaan
waar hij dat kleine mirakel van zuidelijke cinepoëzie ooit had gezien.
Op de imposante luifel de invitatie in gele Art Deco-neonletters: Avenue.
Daaronder, in al even forse formaten, de gevelaffiches met de titels van de week.
Die dag stak, op links, het olijke hoofd van de bebaarde Alberto uit het dakvenster
van een voortdenderende nachttrein. Achter hem fladdert een schier eindeloze
kassabon, met aan de staart een pasgeboren baby, als een serpentine onder de
flonkerhemel. Debet van een opvoeding, conform de familietraditie te restitueren
wanneer het eerste kind van de volgende generatie ter wereld komt. Platzakke
import-Parijzenaar Alberto, op slag van vaderschap, spoedt zich per expresstrein
van het Gare de Lyon naar het Stazione Termini om op de valreep bij zijn Italiaanse
pa de schuld in te lossen. Onderweg ontmoet de terugreiziger, in een surreële
wagonslinger van parallelle werelden, de meest uiteenlopende figuren.
Een Schulz-verhaal dat Bruno nooit schreef.
Kosten, baten. Was dat, vroeg hij zich af, de banaliteit waar de grote enkele reis
van de duizend-en-één ondertussens uiteindelijk naartoe leidde?

Vooruitgangstraat
Onder het overspannend maartgrijs, een van die wrakkige taveernes die nooit sloten,
behalve toen ze, niet zo veel later, voorgoed in het puinsteen van de progressie
verdwenen, daar schuin tegenover het Noordstation, nu achter hem terwijl hij met
zijn reistas in de hand het schemerlicht en een radiospelletje binnenstapte, langs
de rimpelvrouw in de asgrauwe mantel aan het centrale tafeltje, half slapend achter
haar ochtendpint, de verfomfaaide herdershond met de blauwwitte halsdoek en bak
water aan haar voeten, nee, ze namen geen notitie van hem, noch van de waardin
met het geblondeerde hoogbouwkapsel, aan wie hij de luttele biljetten overhandigde
voor de overnachting, wetend hoe aftands de kamer, hoe kuilig de matras, hoe
roestbruin het water uit de kraan zou zijn, ja, hij vierde zijn voorlopige ontslag van
de geestdodende ganzenpas, daar aan die lege toog en de met vervaagde stickers
beplakte kassa, die
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met een opgewekte ting opensprong, en waaruit de dame, met een joviaal gebaar,
een sleutel nam met een touwtje eraan, het nummer aan de binnenzijde van haar
linker onderarm slechts een ogenblik zichtbaar.

Toevallige hommage
De jaren beeldhouwen de mens, beitelen hoeken, gutsen voren, krassen vlakken.
En deze man, was hij niet in al zijn krakerige verjaring uit een oud schetsboekje van
Monique Martin weggewandeld? Zomaar vijftig jaar later uit een van die even sober
gelijnde als roerende inktportretten gestapt, terug de Marollen in? Struikrovershoed
boven strohaar, groefgelaat met kraaloogjes en schrikwitte Brueghelbaard.
Ondefinieerbaar textiel in vierseizoenslagen, afgetrapt schuifelschoeisel.
En al stond de deur van Het Warme Water bovenaan het smalle straatje ook die
augustusmiddag wijdopen, behoedzaam mikte de stokoude man, knalblauwe
plastiekringen om de knekelhuisvingers, bevend op de bel. Misschien wel het meest
tot zijn eigen verwondering trof hij doel en ging, in een voortdurende vertraging, de
paar sleetse traptreden op naar binnen. Tegen de gevel van het pand aan de
overzijde had hij zijn totem geplaatst: een met bonte prullaria en papiertjes in
honderdtal versierde wandelstaf. Ergens onderaan hing een toiletrol, in top een
vlaggetje van Radio Nostalgie. Santiago de Compostela was niet meer dan een
luchtspiegeling.
In haar atelier op de oever van het nimmerweerom bezag de tovenares van het
Kasteleinsplein het tafereel. Ze glimlachte haar zachtmoedige glimlach, verdunde
de verf met water en veegde weer met het marterharen penseel over de kasseien
van haar geliefde stad.
Nu zat de pelgrim aan het laatste terrastafeltje en doopte een stuk brood in de
kom soep. Daar kwamen de beer en de muis langs, opgewekt groetten ze de
grijsaard. En vervolgden, onberoerd door de gereedschappen van de grote
beeldhouwer en vol gezamenlijke babbelverwachting, hun slingerpad door de wereld.

Zuidfoor
Schroeimiddag aan de rafelring. Even tevoren, aan het plein, was hij twee voddige
Russen gepasseerd. Pauperstook uit de fles, dialoog van grom, hoest en fluim. In
de etalage van een curiosabrocanteur verwelkomde de mini-piccolo voor
mini-Maxim's een denkbeeldige beau monde.
Hier, op de Zuidlaan van de Zennestad, gleden de trams stoïcijns langs de
achterzijde van de attracties. Half vier, een kilometer Foire du Midi ontwaakte met
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luidsprekerskakofonie als wekkersignaal. Discohit uit 1978. Spookhuislach.
Routineuze opzweping. ‘Accrochez-vous, mesdames et messieurs, on fera marche
arrière...’ En bob-bob-bob-bob: in de turbo achteruit nu, snel, sneller, zweven,
zwabberen, zwieren. De metalen stang omklemd, de grijns bijkans van het gelaat
waaiend.
Voorbij slofte een ventje op lompe gympen over de schots en scheve kasseien.
In de loensogen die maanblik die aangeboren is. Mopsneus in een reuzenzak frieten,
mondhoeken clownesk van mayonaiseklodders. Rechts las de slungel van de
schiettent, gedoofde peuk aan de lip geplakt, een zeiltijdschrift. Links, in een gondel
van de wervelwindoctopus voor gevorderden, joelde onophoudelijk een tienermeisje.
Gebalde vuist meeboksend op de technodreun, vlasblonde haren zwiepend in alle
windrichtingen.
Kakelbont alles, overal bliepbliepfloep. Flits terug naar het jochie dat precies wist
wanneer de eerste kermiswagens in het stadspark arriveerden. Dat uit school naar
het avontuur in 't groen rende om hier en daar karweitjes op te knappen. En dan,
trots op de vrijkaartjes in zijn broekzak, naar huis kuierde, netjes op tijd voor
reprimandes en kapucijners met mosterd en appelmoes.

Warande
Onder de beuken en kastanjebomen op een parkbank, die ochtend, niet ver van
het orkestpaviljoen. Daar was het dat hij kennismaakte met dokter Babylon. In
archaïsch duelleerensemble en officierslaarzen betrad de vreemdeling het veertig
jaar oude papier en het huis van zijn gastheer, slapeloos van ongerijmde geluiden.
Wie was deze schim, zo rusteloos en bedroefd? Bij het omslaan van de bladzijden
werd hij, in de lommerrijke stadsluwte, gaandeweg door een stilte omsloten. Daarop
viel een donkerte over alles en een zonderling straffe wind stak op. Met honderden
tegelijk kropen de verdorde bladeren over het zand in zijn richting, het fluisteren
rondom hem nam geen einde. Toen zag hij, links van hem aan de voet van de
kastanje, de merel die - hoe lang al? - een koud oog op hem gericht hield.
Duizendpoten kropen over zijn ruggengraat, nek en armen, daar op dat bankje
tegenover het paviljoen, zo merkwaardig diffuus en in de verte.
En voorbij. Terug, ineens, waren de okervlekken op de boomstammen. Zelfs geen
briesje beroerde nog de dingen, rond zijn schoenen verzwegen de bladeren hun
dood. Gevlogen, dat geelomrande zwarte oog.
Terwijl de kilte langzaam uit zijn botten trok, hervond hij de vertelling in de bundel
van Thomas Owen. In de laatste leegte van de nacht had het schot uit een
hamerpistool dr. Babylon verlost uit het lijden aan de liefde en de tijd. Sereen, nu,
dat huis aan het niemandsland. In de chambre d'ami slechts de kleine vlek rood op
het kussen. En dat negentiende-eeuwse artefact van metaal en parelmoer.
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Ochtendzonlicht scherpte het verlaten paviljoen, en een diepe melancholie overviel
hem. Twee kleine meisjes huppelden zingend voor hun moeder uit het park in.

Vaarwel en tot ziens
Had hij hem, gaande de jaren, in gedachten niet al menigmaal gemist, de laatste
metro die vanuit dat Nergenshuizen terugkeerde naar het gekende, veilige, beschutte
van de Vijfhoek? Had hij niet altijd al de wens gekoesterd om, in een winternacht
diep in zijn mantel weggedoken, als enig overgeblevene op te zien naar die
huizenhoge sculptuur met de negen enorme zilverbollen, daar door een verstrooide
reus verloren?
Wel, hier en nu dan eindelijk, op deze door iedereen verlaten vlakte in het stilste
wit, klopt hij de vlokken van zich af en ziet omhoog. Mat glanzen de monumentale
knikkers van metaal, silhouetten in de sneeuwjacht. Als iedere bol een decennium
is van mijn tijd hier, denkt hij, is meer dan de helft nu gedaan. In het volledige alleen
van dat besef, van dat ogenblik, voelt hij voldoening noch spijt. Er is slechts het
allesdoordringende, oordeelloze, soevereine niets dat hem aanraakt.
Langzaam, als een fantoom tussen deze wereld en een andere, rondt hij het
bouwwerk. Tussen passen beschouwt hij het, en vindt vanuit ieder perspectief
telkens opnieuw onbegrijpelijke sferische perfectie. Stap na stap verdwijnt in hem
de tijd zoals contouren in de schemer opgaan. Hand in hand gaat hij daar met de
liefdes van ooit, in de verwaaide sporen van vriendschappen, in de as van oude
dromen en de vale schijn van halfvergeten overwinningen. In de herinnering aan
dat afscheid in het hospice aan het einde van de doodlopende straat. Al zijn levens
wel en niet geleefd, ze vallen samen in het steeds tragere tempo van zijn ommegang.
En vervagen.
Nu pas speert de kou zijn ledematen, begint zijn botten te omklemmen. En terwijl
de sneeuw kraakt en knispert onder zijn schoenzolen, verlangt hij ernaar om in de
trein terug naar het noorden achterover te leunen, het vlakke land voorbij te zien
glijden. Om weer in haar verbazingwekkend heldere blauwgrijze ogen te kijken. Die
klaterlach te horen, en het zingen van ochtendfalderietjes. Om tussen die duizend
haarslierten de verloren speld met het lieveheersbeestje te vinden. Hij strijkt met
zijn hand over haar wang, zij fluistert hem iets in het oor. Morgen.
Morgen. Nog een laatste blik omhoog, naar het speelgoed van de kosmostitaan.
Daarna draait hij zich om, veegt de verse sneeuwlaag van zijn kleding en begint,
onder een guirlande van geelwitte straatlantaarnwolkjes, aan de langste reis.
Wanneer hij de eerste huizen heeft bereikt, zijn de voetafdrukken achter hem al
bijna verdwenen.
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Marion Poschmann
Het onverwoestbare
Vertaling: Erik de Smedt
met de gelatenheid van iets heel groots
kwam deze stad op je af. haar tracés
lichtjes kromgebogen door het zoekende elan
gedragen door het Duitse asfaltverbond
steeds meer kruispunten, vermenigvuldigde huizen
op de vluchtheuvel tollen, zich
laten meeslepen door middenbermen
opspattend water, achterlichten drijven voorbij
wilde je echt daar zwemmen
in een duistere rivier?
je kon niets doen, niets tegenhouden
wachtte er lang op dat het tankstation dichterbij kwam
luisterde naar het ruisen - fluisterasfalt dat nooit wegebt
nooit met het primitieve blok gespeeld
slechts met de schittering, de donkerte
schaduwblok lichtcomplex
op elkaar gestapeld
je treeplank naar wat zweeft
zebrapaden als een doolhof
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bij sterk belastend verkeer ligt
turkooisblauw licht op betonnen voorgevels
in de favoriete windrichting
chaotisch verwijssysteem van een stad die uit
gecompliceerde brugpijlers, uit slecht
onderhouden straatranden bestaat
voorvoelen, voorbij iets of erlangs
rijbanen, kracht van vermoeden
fijn steenslag
en vloeibitumen
lang liep ik niet op die straat
zonder een einde in zicht te krijgen
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Pascal Verbeken
Voorwoord van een Brusselse schutsengel
Goedgunstige lezer,
Ik ben Michaël. Sint-Michaël, meer bepaald. Mijn beroep is aartsengel. Ooit was ik
de vorst van de hemelse legerscharen die Satan terugdrong naar de hel. Sinds
1455 sta ik, wijd gevleugeld en glanzend in bladgoud, op de toren van het Brusselse
stadhuis om de Brusselaars te beschermen tegen rampspoed. Het is een baan als
een andere. Soms een zegen, soms een vloek. Maar daar ga ik u verder niet mee
vervelen.
Een redacteur van het literaire periodiek Terras vroeg me om Brussel voor te
stellen. Daar had ik aanvankelijk weinig zin in. Het heft van een zwaard ligt me beter
in de hand dan een pen. Maar toen begon hij me om te praten.
‘Niemand in deze stad hoort meer dan jij,’ voerde hij aan. Dat kon ik niet
ontkennen. Geen snik van een nieuwgeborene, geen laatste zucht van een grijsaard,
zelfs geen plof van een neervallende mispel in het Warandepark is mij ooit ontgaan.’
‘En je ogen zijn overal,’ ging hij verder. ‘Dag en nacht.’
Ook waar. Ik registreer alles met een absolute nauwgezetheid. Zonder
rangschikking in dingen en gebeurtenissen. Zoals een camera op autoplay. In de
winter zie ik de eerste ijsbloemen verschijnen op zolderruiten, in de lente zie ik de
laatste druppels smeltwater wegspoelen in de goot. Ik zie de strip Xanax-pillen in
de binnenzak van de NAVO-diplomaat, ik zie het laatste restje bloed in een
heroïnespuit, weggegooid achter een elektriciteitscabine bij het Saincteletteplein.
Ik zie het geblonken tafelzilver van de Club des Nobles glanzen in verwachting van
een Europees banket, en tegelijkertijd zie ik families uit verre landen opeengepakt
in vrachtwagens de noordelijke voorsteden binnenrijden. Dit alles kan ik zien. En
nog zo veel meer. Het zal u niet verwonderen dat ik in bijberoep ook patroon van
de oogartsen en opticiens ben.
‘Bovendien weet je ook alles,’ zei de redacteur. ‘En dat al sinds deze stad nog
een gehucht in een moeras was, ergens in de achtste eeuw.’
Wel, Ik herinner me die tijd. Toen al kwamen godvrezende lieden mij hun diepste
angsten en geheimen vertellen in een bedehuis op een heuvel langs het kronkelige
Zenne-riviertje. Blijkbaar konden ze mijn luisterend oor waarderen, want later
verscheen mijn beeltenis in kerken, kathedralen, scholen, schouwburgen, koninklijke
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pakhuizen, beursgebouwen, markthallen, stations, legerkazernes die vandaag dienst
doen als opvangcentrum voor asielzoekers. ‘Van luchtgeneraal tot logo’, zo zou
mijn biografie kunnen heten.
Toen alles nog moest beginnen zag Brussel eruit als een negorij in een
derdewereldland. Sommige Afrikaanse inwijkelingen zouden het vandaag herkennen
als ‘thuis’. Hutten van hout, leem en riet. Rondscharrelende kippen en varkens op
modderveldjes. Een mesthoop. Rook van een vuurtje dat verwaait in de wind. Een
vingerknip later werd Brussel een echte stad met aanlegplaatsen voor boten langs
de Zenne en een wirwar van bochtige, ongeplaveide straten rond kerken, pleinen
en een burcht, met daartussen nog grote lappen weiden, moerassen, vijvers,
moestuinen en wijngaarden. De stad leefde op het ritme van de handel en
lakenweverij. Uit het vakmanschap van de wevers werd het eerste Brusselse wonder
geboren: de wandtapijten die niet alleen mijn eigen stadhuis, maar over heel Europa
de paleizen van vorsten, pausen en bankiers zouden sieren. Later legden de
Spanjaarden, Oostenrijkers, Fransen en Nederlanders hun klauw op de stad. De
afdrukken zijn nog zichtbaar op tal van pleinen. Tot Brussel, na een uit de hand
gelopen opera-opvoering, de kraamkamer werd van een curieus ongeluk der
geschiedenis genaamd België. In een halve eeuw werd het nieuwe land de derde
economische wereldmacht. De industriële revolutie deed de Brusselse bevolking
vertienvoudigen tot bijna 650.000 inwoners. Omliggende dorpen werden opgeslokt
en veranderden deels in dichtbevolkte voorsteden. In het centrum herschiepen de
aanleg van de centrale boulevards en de grote werken van Leopold II de stad tot
een petit Paris.
Bij al die sturm-und-drang hoorde een bloeiend geestesleven. De stad werd
laboratorium van de artistieke avant-garde, een vrijhaven voor asielzoekers,
utopisten, anarchisten, symbolisten, art nouveau-kunstenaars, socialisten, uitvinders
en hemelstormers. Marx, Rodin, Baudelaire, Ensor, Multatuli en zo veel anderen
bevolkten er de zolders en kosmopolitische koffiehuizen.
De voorbije honderd jaar onderging de stad een metamorfose door grote
infrastructuur- en wegenwerken. Het brandpunt van de eeuw was 1958 toen de
toekomst opnieuw naar Brussel reisde met de Wereldtentoonstelling, het tweede
Brusselse wonder. Dit keer in kodachrome. Brussel was zes maanden lang de navel
van de wereld, versierd met een fonkelend juweel: het Atomium. Ik herinner me nog
hoe koning Boudewijn in een Chevrolet Convertible naar het Expo-terrein gevoerd
werd. Hij maakte er kennis met de spoetnik, softijs, nylons, Coca Cola, gebarbecuede
kip, aluminium en 300 droomhostessen in strak gesneden uniformen. Een eskadron
straaljagers tekende een gestileerde ‘B’ van waterdamp tegen de hemel. In diezelfde
maanden streken de eerste tientallen Europese ambtenaren van de Europese
Economische Gemeenschap neer.
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Brussel is al eeuwenlang een hoofdstad. Van het hertogdom Brabant. Van de
Verenigde Nederlanden. Van de Spaanse Nederlanden. Van de Oostenrijkse
Nederlanden. Van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Van het Koninkrijk
België. Van Vlaanderen. Van de Belgische Franstalige gemeenschap. En nu dus
van Europa. Althans officieus.
Naarmate haar status steeg, zag ik ook de weerzin tegen Brussel groeien, la mal
aimée. In het verscheurde België zijn Vlamingen en Walen op opzienbarende wijze
broederlijk verenigd in hun afkeer van de hoofdstad. Brussel is zo groot, zo vuil, zo
rauw, zo hard. En het is zo razendsnel veranderd, de voorbije kwarteeuw. Het is
een lappendeken van ongeveer honderdvijftig geïmmigreerde minderheden die
intussen samen een meerderheid vormen. Een centrifuge van globalisering. En
daarom juist een voorafspiegeling van een onzekere Europese toekomst.
Een derde van die Brusselaars is moslim. Over ten laatste twintig jaar zullen ze
wellicht een meerderheid vormen. Voor mij is dat geen punt. Ik ben immers ook een
gewaardeerde verschijning in de koran, soera 2:98 meer bepaald. Maar veel Belgen
voelen zich vervreemd van dit nieuwe Brussel en mijden het angstvallig - Vlamingen
en Walen, maar ook de geboren en getogen Brusselaars die niet zelden zélf etnische
bastaarden zijn. Elke ochtend voeren de treinen honderdduizenden pendelaars aan
die na gedane arbeid in één van de administratieve diensten zich weer naar het
station spoeden zonder deel te nemen aan het stadsleven.
Ook in de rest van Europa wekt de stad weerzin op. Noem het zelfs onversneden
haat. Van Athene tot Oslo roept ‘Brussel’ allerlei donkere visoenen van regelneverij
en bureaucratie op. Erger nog, het wordt gezien als een machine die dierbare
regionale en nationale identiteiten vermaalt, met een onzichtbare elite aan de
knoppen. Als hoofdstad is Brussel een wees.
In de stad leven de Europeanen meestal in hun eigen gemeenschappen en sociaal
gesegregeerde upper class-wijken. Het zo luid gepropageerde verenigde Europa
is zelfs in hun eigen kleine microcosmos een ijdele belofte. Maar hun aanwezigheid
heeft de stad wél hertekend. Naast de geldadel en het industriële establishment is
er immers nieuwe elite geïmporteerd. Er werken tienduizenden ambtenaren, alsook
meer dan 5000 diplomaten en 20.000 lobbyisten, een wereldrecord. Dan is er ook
nog de NATO en een hele industrie van media, internationale advocatenkantoren,
agentschappen en bedrijven. Alles samen werken hier ongeveer 200.000 white
collar expats. Een stad in de stad.
Ik ben nooit van mijn toren afgedaald om de stedelingen te troosten en hun
eenzaamheid te verlichten, zoals mijn Berlijnse collega's Damiel en Cassiel in die
film van Wim Wenders. Ik ben, hoe zal ik het zeggen, professioneel verhinderd om
de straten in te vliegen. Ik bescherm niet alleen de stad, ik weeg ook de zielen van
de Brusselaars op een balans, zoals je kan zien op een veertiende-eeuws schilderij
van Guariento
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di Arpo. Zijn ze goed of slecht? Gaan ze naar de hemel of de hel? De verrichting
van dit delicate werk laat me niet toe persoonlijke banden met de Brusselaars te
smeden. Emoties als compassie zijn ongewenst. Ik moet onpartijdig blijven. Het
volstaat dat ik alles zie, hoor en weet.
Nochtans is er hier geen gebrek aan treurnis. Soms denk ik zelfs dat de hele stad
van ellende weer in het moeras zinkt waaruit ze is opgericht. Geen andere Europese
hoofdstad heeft een hoger percentage werklozen. Eén op drie Brusselaars leeft in
armoede, één op de drie kinderen groeit op in een gezin zonder inkomen uit arbeid.
Het onderwijssysteem kraakt al decennia, duizenden kinderen lopen overdag op
straat omdat er geen plaats in een klas is. 's Nachts liggen de parken en winkelstraten
in het centrum vol daklozen. Steeds meer lijken straathoeken op de taferelen die
Joseph Stevens schilderde in het midden van de negentiende eeuw, toen de stad
overspoeld werd door horden zwervers uit het hongerende Vlaanderen.
In de volgende vijf jaren komen er minstens tweehonderdduizend inwoners bij,
ten gevolge van een babyboom en immigratie. Dat is zonder de oorlogsvluchtelingen
gerekend waarvan velen die België bereiken zich vestigen in Brussel. Naar
verwachting zal de overgrote meerderheid van al die immigranten het leger van
armen vervoegen. En tegelijk is Brussel de derde rijkste regio van Europa. Na
Londen en het Groothertogdom Luxemburg, voor Hamburg en Ile-de-France. Nergens
botsen extreme welstand en diepe armoede harder dan hier, een toxisch mengsel
dat op ontploffen staat.
In de joodse overlevering heeft God mij bevorderd tot heerser over ‘het beste deel
van de mensheid’, zo staat het letterlijk in het Eerste boek van Henoch. De
Brusselaars mogen best trots zijn op die vermelding, vind ik, ook al nemen ze van
nature niets au sérieux. Ook zichzelf niet. En volgens diezelfde overlevering ben ik
de hemelse bestrijder van chaos en destructie. Volgens mij is dit de échte reden
van mijn goddelijke aanstelling.
In mijn donkerste momenten denk ik dat verandering of, preciezer, vernietiging
het diepste wezen van deze stad is. Het rijke, dichtbevolkte zeventiende-eeuwse
Brussel had één van de mooiste skylines van Europa. Ze is nog te zien op het
schilderij ‘Panorama van Brussel’ (1665) van Jan-Baptist Bonnecroy. In 1695
maakten de brandbommen van de Franse maarschalk de Villeroy het met de grond
gelijk tijdens een drie dagen durend bombardement. In de krijgsgeschiedenis is de
kanonnade geboekstaafd als één de eerste en meest succesvolle
precisiebombardementen. Vierduizend gebouwen werden herschapen in geblakerde
geraamten. Op de Grote Markt, het salon van de stad, bleven alleen mijn toren en
de muren van het stadhuis miraculeus overeind. Voorts werden de hoger gelegen
wijken waar de adel woonde gespaard, zoals afgesproken met de belegeraars. Zo
ging dat toen. Een gravure van Auguste Coppens na het bombardement geeft een
beeld van de verwoesting. Denk Warschau, denk Berlijn, Dresden, Hiroshima,
Beiroet, Kobane, Aleppo.
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Maar veel meer dan de Franse of Duitse legers was Brussel zijn eigen vijand. Geen
andere Europese stad heeft zichzelf zo nietsontziend verscheurd, opengereten,
omgewoeld en platgebrand. Alsof er in de Brusselse onderbuik een blinde razernij
woedt die periodiek tot uitbarsting moet komen. Al in de negentiende eeuw gebeurden
forse aanslagen op het stadsweefsel met de bouw van het Justitiepaleis, de
overwelving van de Zenne en architecturale prestigeprojecten van Leopold II. Maar
de kaalslag voltrok zich vooral in de tweede helft van de twintigste eeuw en gaat
nog altijd onverminderd door.
Expo '58 had een donkere achterkant, het was het startsein voor de uitverkoop
van Brussel aan speculanten en betonboeren. Terwijl op het Expo-terrein een enorme
bouwwoede heerste, werd ook de kleine ring met de tunnels aangelegd. Het hele
traject van Koekelberg tot het Zuidstation werd een stadssnelweg waarvoor de
mooiste, boomrijke boulevards verdwenen. Men wilde toen zelfs de E40 van
Stockholm naar Lissabon dwars door Brussel laten lopen. Het Noordkwartier met
het World Trade Center moest het business carrefour van de wereld worden, naar
het model van Manhattan. Voetgangers zouden dertien meter hoog lopen boven
een landschap van autowegen. Elfduizend Brusselaars werden hun huis uit gejaagd
om de eerste acht torens te bouwen. Slechts drie torens werden gebouwd. De wijk
was tientallen jaren lang een krater en ziet er nog altijd unheimlich uit. Zo zijn er
nog plaatsen waar het leven met een vacuümpomp weggezogen lijkt. Bovendien
heeft deze stad geen waterfront waar de vermoeide blik op kan rusten, geen horizon.
Ze ligt verzonken tussen volgebouwde Brabantse heuvels die het uitzicht ontnemen.
Misschien dat er daarom zo vaak naar de wolken gekeken wordt in het werk van
Brusselse schilders.
Van alle Europese hoofdsteden heeft Brussel de meest brokkelige, anarchistische
ruimtelijke ordening. Een soort urbanistische wild west voortgesproten aan de geldlust
van speculanten en investeerders. En dan zijn er nog de flamboyant lelijke
bouwstijlen. Eén van de mooiste Brusselse buurten, in de schaduw van het Jubelpark,
werd gesloopt om de ‘Europese wijk’ te bouwen, wellicht de meest monsterlijke
concentratie van inferieure postmoderne architectuur op het continent. Zelfs van
mijn toren af gezien doet het pijn aan de ogen. In Brussel is ‘architect’ een
scheldwoord. In de volksmond is het zelfs omgesmeed tot het begrip ‘scheve
architect’.
De verrommeling zit ook in de politieke constructie van Brussel, een onontwarbaar
kluwen van bevoegdheden die in dienst van allerlei wankele evenwichten versnipperd
zijn over gemeenschappen en taalgroepen. Het zorgt voor een immobilisme dat
weegt op de Brusselaars. Zelfs ik voel het in mijn vleugels.
In dat kantelende, kerende, zichzelf slopende en weer oprichtende Brussel is er
één ijkpunt. Weinig Brusselaars kennen het. 's Middags, als de zon op haar hoogste
punt staat, vallen de stralen recht door een oculus in het brandraam van de naar
mij genoemde kathedraal. Ze maken een vlek van licht op de kerkvloer, precies op
de
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plek waar een streep van messing in de vloertegels begint. De Brusselse meridiaan.
Behalve ikzelf is hij de enige die nooit verandert.
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Marieke Rijneveld
De hoofdschakelaar
I
Iemand die zich altijd in achtbanen uitdrukt, zou moeten
weten dat het niets te maken heeft met het omlaag en
omhoog gaan van mondhoeken, het jongste zusje houdt
een spreekbeurt over de moeder die vaak even lang huilt
als dat de appeltaart in de oven moet om een stevige korst
te krijgen en ze vertelt aan haar klasgenoten dat de eettafel
vier stoelen heeft terwijl ze met zijn vijven zijn, de moeder
tijdens de maaltijden er met een strijkijzer naast staat,
overhemden glad strijkt als levenloze bovenlichamen die
zich ook enkel voort kunnen bewegen als iemand ze
opvult, als er één een schroeiplek heeft houdt ze het
omhoog en zegt: zo ziet mijn hart eruit. Voor het slapengaan eet ze enkel een paar boterhammen bij het aanrecht
met haar rug gebogen zoals zwervers eten, rechtop zou
een verkeerd beeld scheppen, dat anderen niet zien dat
ze een zwaar gevecht voeren tegen iets wat in henzelf
zit: een lege maag. Onder schooltijd staat de moeder op
pauze wanneer er geen kinderstemmen door het huis
klinken en denkt te horen aan het dichtvallen van de
voordeur of het weggaan voor eeuwig of voor even, soms
zet ze de hoofdschakelaar uit in de meterkast en in haar
hoofd zodat de zusjes haar in het donker vinden, hun
klamme lijven als kaarsvet om haar heen laten smelten,
haar toch weer een achtbaan uit laten kiezen maar dit keer
met een goede zweeftijd om zo licht te worden dat ze even
dat gevoel krijgt dat alleen vogels het best kunnen uiten.
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II
Er is iets mis in haar hoofd, een gat als een inkeping in een
rol beschuit maar dan zonder kans op heelheid, het oudste
zusje heeft maar één wens dat ze de moeder niet meer met
voorzichtigheid vast hoeft te houden omdat er altijd kans is op
verkruimelen, zij denkt vaker aan sterven dan aan leven net als
dat het bij hardlopen beter werkt om aan het einde te denken
dan aan begin of tussentijd, kilometers aan hagelslag eten
kinderen in hun jeugd maar de moeder eet enkel het oude
brood dat voor de eenden is bedoeld, in de serre drukt ze haar
neus tegen het raam al ziet ze heus wel dat het regent als zij
alleen in huis is, vest tot aan haar kin dicht: hoeveel lagen
kleding zijn nodig om van isolatie te spreken? Buiten staan
bloemkoolstronken als parapluutjes bescherming te
projecteren, straks komen de kinderen weer thuis en zal ze
de rits van haar vest tot aan haar schouderbladen openen.
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III
Appeltaart kan aan meerdere kanten aangesneden worden
maar de benaderwijze van de moeder vergt precisie, je moet
vaker om haar heen draaien om te weten waar je het mes
en waar ze het aansnijpunt kan verwachten zodat het
haar niet in laat zakken of tralies over gezicht maken, het
liefst zou ze een lichaam als bakvorm willen hebben zodat
alles daartussen blijft en ze niet kan breken, op zondag zit
ze met een theedoek over haar hoofd op de bank om alle
mooie momenten van afgelopen week te laten rijzen, als
tijd kan rijpen kan zij ook verrotten en de zusjes weten ook
hoe ze hun honger moeten beperken, strelen door haar
haren zoals ze appeltaart met eigeel bestrijken voor zij
de hitte ingaat, zwartgeblakerd is de moeder een wolf die
pijn en kou weerstaat en tegelijk een vijand zoekt om haar
jagersinstinct, maar zodra het huis weer zoet ruikt, het
evenwicht tussen citroen en suiker goed verdeeld is, maakt
ze van haar lichaam een verjaardag, er mag gemorst worden,
gestoeid en omhelsd, haar hoofd een ballon die niet opstijgt
zodat je hem nooit kwijt zal raken, een blij gezicht erop
getekend dat enkel met een schuursponsje te verwijderen is.
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Emiliano Battista
Stippen en manestralen
Vertaling: Caroline Meijer
Al bladerend door Henri Jacobs' Journal Drawings kwam deze regel van Ralph
Waldo Emerson bij me op: ‘Ons leven is een leertijd in de waarheid dat zich rond
elke cirkel een nieuwe laat tekenen’. Een spontane associatie, zonder twijfel
teweeggebracht door de obsessieve nadrukkelijkheid waarmee cirkels, en cirkels
getekend rond cirkels, op die bladzijden figureren. Maar dat geldt evenzeer voor
andere geometrische figuren: vierkanten, rechthoeken, driehoeken, veelhoeken en
lijnen. Abstracte patronen: vrijzwevende arabesken, inflexibele rasters,
kleurenstudies, weefpatronen. Figuratieve elementen, voor het merendeel portretten
en zelfportretten, en tekeningen samengesteld uit woorden en... Het zijn 666
tekeningen, een significant aantal, de apart genummerde in de depôts niet
meegerekend. Nu vormen de depôts het esthetische en conceptuele hart van het
boek, want ze geven het ‘journaal’ uit de titel vorm en substantie: ze transformeren
wat anders misschien een ongecompliceerde verzameling tekeningen binnen
dagboeknotities geweest zou zijn. Ze zijn een bewaarplaats van kunstwerken,
boeken, lezingen, evenementen en tentoonstellingen die de kunstenaar in een
bepaald jaar in het oog sprongen. Het oog, zegt Emerson, ‘is de eerste cirkel, de
horizon die het oog vormt is de tweede’. Het boek bevat negen depôts, waarvan de
meeste beginnen met een foto van het uitzicht uit een raam of dakraam: de horizon
gevormd door het oog van de camera kan op regenachtige dagen met laaghangende
wolken dichtbij en tastbaar aanvoelen, maar ook terugwijken en zichzelf in de verte
van een helderblauwe lucht verliezen. Soms is het raam omkaderd; af en toe is het
terloops zichtbaar in foto's van het atelier waarin de journaaltekeningen vaak in de
hele ruimte verspreid liggen en hangen. Er zijn ook foto's van de kunstenaar die
ergens aan een muurschildering werkt of op de metro wacht, en kiekjes van
zomervakanties, en niet te vergeten hier en daar een expliciete tekening. De
tekeningen zijn systematisch gedateerd en chronologisch geordend, en het depôt
waarmee elk deel wordt afgesloten fungeert als scheidslijn tussen de vracht aan
tekeningen van een jaar en die van het jaar daarop. Het boek begint met de
tekeningen, maar eindigt met een depôt. Een open cirkel - een emersoniaanse
cirkel, zouden we kunnen zeggen, want Emerson keert de cirkel binnenstebuiten.
De cirkel heeft altijd symbool gestaan voor de volmaakt in zichzelf besloten,
onafhankelijke totaliteit: het onderscheidende kenmerk ervan, het feit dat alle punten
op de omtrek zich op gelijke afstand van het middelpunt bevinden, geeft voeding
aan het idee dat een cirkel, zoals Borges het formuleert, de ‘minst slechte’ figuur is
om God voor te stellen. Voor Emerson staat de
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cirkel bij uitstek symbool voor het feit dat het leven en de natuur oneindig zijn, dat
het gevoel van totaliteit een onvermogen behelst om in te zien dat ‘elk eind een
begin is’ en dat ‘zich onder elke diepte een volgende diepte opent’. Alles is
vergankelijk. Als ‘de Griekse beeldhouwkunst volledig is weggesmolten’, dan komt
dat doordat ‘het genie dat die kunst voortbracht nu iets anders voortbrengt’, en dat
‘iets anders’ wacht eenzelfde lot: ook dat zal in ‘de onvermijdelijke put’ tuimelen ‘die
de creatie van een nieuwe gedachte opent voor al wat oud is’. De natuur ‘verafschuwt
het oude’, en de enige zonde, zegt Emerson, is ‘beperking’. Het is dus heel goed
mogelijk dat mijn eerste, spontane associatie met een regel van Emerson in feite
een reactie was op het boek als geheel, en niet op slechts een deel ervan. Hoe
meer ik er immers in blader, des te meer heeft het er de schijn van dat Journal
Drawings, op fundamenteel paradoxale wijze, tegelijk het werk is van een gezel in
leertijd en dat van een wijze meester in de waarheid dat ‘zich rond elke cirkel een
nieuwe laat tekenen’.
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Ton Naaijkens
Carton & cirkels
Eén keer ben ik in de Brusselse Avenue de Jette geweest, maar dat was nog voordat
het Institut de Carton was opgericht. Een intrigerend instituut is dat, dat ik steeds
vanop een afstand heb waargenomen. Er worden tentoonstellingen georganiseerd,
performances, debatten. Ooit kon je er een tentoonstelling bezoeken die Locus
Solus Domesticus heette en die ondubbelzinnig ingericht was rond de schrijver
Raymond Roussel. Van Oorschot publiceerde ooit fantastische vertalingen van
Roussel van de hand van Marij Elias, niet ontoevallig bewoonster van het pand aan
de Jetselaan 41.
In het Institut de Carton is met opperste regelmaat ook Henri Jacobs te vinden, een
kunstenaar die sedert jaren nagenoeg elke dag een tekening maakt, in zijn journaal
en doorgaans voorzien van een datumstempel. Jacobs stelde ooit werk voor in het
Van Abbemuseum onder de titel ‘over oppervlakken onderdoorgronden en
volume-loosheden uit onderzoeken naar schijngestalten’. Daar hing onder meer
‘Oppervlak onderzoek nr. 2’: ‘Salles des Gentilshommes’ waar in de catalogus een
tekst aan is toegevoegd: ‘ 's ochtends houthakken / 's middags vissen, / 's avonds
dansen en / 's nachts op jacht’. Een heerlijk leven? Het olieverfschilderij toont drie
naakte mannen, van wie er een op z'n kop staat; alles is bedekt met gelige
kwadraatjes, op de achtergrond grote vierkante vlakken in diverse kleuren - de
meetkundigheid maakt de schilder herkenbaar. Dat doen ook de drie woorden die
erop te lezen zijn: apathie, autistie en inertie, niet echt woorden die bij houthakken
en jagen passen; de mannen zitten ook, een van hen lijkt te hangen. In 1992 schreef
Leontine Coelewij over het doek: ‘Misschien is de rust en concentratie van die figuren
exemplarisch voor datgene wat de schilderkunst nog teweeg zou kunnen brengen
nu het tijdperk van de grote utopieën afgesloten lijkt.’ Jacobs zelf wees op de geheel
in zichzelf teruggetrokken mannen en op hun ‘regressieve, statische
gemoedstoestanden’. Dat staat behoorlijk haaks op dansen en vissen, maar zo
ontstaan wel verhalen. Jacobs is gevoelig voor narrativiteit, iets dat je ook afziet
aan de titels; in Eindhoven werd destijds vermeld dat de motto's bij de schilderijen
afkomstig waren uit het Institut de Vocabulaires, Bureau des Titres & Depot des
Mots. Ik begrijp dat het Bureau des Titres een administratieve tentoonstelling
voorbereidt van titels, vooruitlopend op de nog te maken kunstwerken. De titels
worden gecategoriseerd (zo zal er een
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archiefmap saboterende titels zijn en een map met titels ‘zonder kwaliteit’). Jacobs,
die dagelijks patronen en structuren tekent, denkt ook langs de weg van de taal en
zijn woordendepot zal menig dichter en vertaler volgaarne willen raadplegen.

Nu liggen zijn Journal Drawings voor me, fraai uitgegeven door Roma Publications
Amsterdam. Het boek is een repositorium van negen jaar tekenen: ‘The daily act of
journal drawing continues, but a line had to be drawn somewhere.’ In zijn inleiding
noemt Ludo van Halem het dagdagelijkse tekenen een perpetuum mobile dat ‘de
conditie van eeuwige onvolledigheid genereert’. Soms zie je een stempeltje staan,
soms schrift, soms letters zoals je die vroeger bezat in een zogenaamde stempeldoos
- veel lijnen, veel vormen, structuren, soms een periode met stippen, soms een zin
als ‘inhoud is niet meer dan een glimp’, soms een plaatsaanduiding als ‘Sortie est
du metro Comte de Flandre à Bruxelles’ (021) of ‘Square Sainctelette à Bruxelles’
(018), ‘Molenbeek palimpsest’ (311B e.v.). Vervolgens ook afbeeldingen van anderen,
Marlene Dumas, Raphael, Ustad Mansur, Broodthaers, Jan Andriesse, Rem
Koolhaas - ze functioneren als verwijzingen en leveren een stil commentaar
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dat je slechts kunt vullen met eigen verbanden (zo wordt de lezer toegesproken: de
beelden moeten werken ‘in the brain through your eyes’). Ook die verwijzingen zijn
gedateerd en vallen zo je wilt in de verte van je brein samen met wat er die dag
getekend is. Veel foto's van plaatsen waar hij werkte, zoals Calcutta, maar het vaakst
Brussel, waardoor deze stad de vruchtbaarste voedingsbodem van dit tekenen
wordt. Van sommige dagtekeningen kan ik me niet voorstellen dat ze in één dag tot
stand zijn gekomen, zo precies en gedetailleerd uitgewerkt zijn ze.

Wat opvalt is steeds de spanning tussen de tekening en haar naam: ‘Journal Drawing
701 D’ van woensdag 2 april 2014 heet ‘étude d'un certain MOT dans l'univers
CMYK’. Nr. 767 (donderdag 16 juli 2015) heet ‘terror, symmetry terror’, 680 D
(woensdag 6 november 2013) krijgt als naam ‘a circle grid is a clock’. Met die titels
doen emoties hun intrede; aan de emoties is de manier waarop zij woord worden
af te zien; woorden en emoties vonden inmiddels hun weg in de getekende structuren
en kleuren. Terreur kan alles zijn, zelfs de neiging symmetrisch te denken en te
leven; in de lege cirkels en gevulde stippen kan de tijd doortikken; de basale kleuren
waarmee een kunstenaar werkt (CMYK staat voor Cyan, Magenta, Yellow en Key
- zeg: blauwgroen, magenta, geel en zwart), leiden in de dagelijkse verdieping (de
étude) blijkbaar naar een zeker woord - ‘Sinds december 2003 is mijn belangrijkste
bezigheid het tekenen van Journaal tekeningen,’ zegt Henri Jacobs, ‘elke dag teken
ik iets uit het hoofd, met het idee om zo vrij te zijn als mogelijk is. Er is niet meteen
een voorafgaand idee, alles kan onderwerp zijn voor een tekening. Met één
uitzondering, ik teken niet naar foto's, al dan niet gevonden of verzameld
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uit magazines, kranten of ander drukwerk. Tekenen naar foto's is niet toegestaan,
is verboden.’ Het is te lezen in een tekst waarmee Jacobs zijn Journaal tekeningen
bij lezingen toelicht. Daar staan ook zinnen in als ‘het is fijn om met cirkels te spelen’
en ‘ik ben een gevangene van het raster, en daarom heb ik iets om mij van te
bevrijden’.
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Gawan Fagard
De orde der Agathopeden
Kort na de geestrijke oprichting van een nieuwe Belgische staat in 1830, die als
kunstmatige wig tussen de grootmachten Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië
werd gedreven, duiken talloze leden van de intelligentsia, de magistratuur en de
artistieke elite in de onderbuik van wat in de toekomst de ‘Belgische samenleving’
zou moeten worden. De centrale vraag is hoe aan deze diplomatieke farce,
uitgespeeld door de drie grootmachten van Europa, een eigenheid en een zin kan
gegeven worden, ondanks de vele linguïstische, sociale, ideologische en culinaire
verschillen. Gegroeid uit een geest van verlichting, vrijdenkerij en liberalisme, wordt
Brussel al snel een belangrijke trekpleister voor dissidenten en visionaire
wereldverbeteraars die zich het moderne principe van maakbaarheid van de mens
hebben eigengemaakt en dit nu in praktijk proberen te brengen. Broederschappen,
sektes en geheime genootschappen schieten er als paddenstoelen uit de grond,
en buigen zich over het vraagstuk van de Belgische identiteit.
Eén van de meest respectabele en erudiete broederschappen is de Société des
Agathopèdes. De oorsprong van deze Orde der Agathopeden gaat nog veel verder
terug dan die van de Vrijmetselarij, waarmee ze vaak ten onrechte wordt vergeleken.
Volgens de annalen werd de Orde reeds voorvoeld door Mozes toen hij vanop de
Neboberg een blik wierp op het beloofde land. Alvorens de profeet in de vruchtbare
Jordaanvallei neerdaalde, verscheen voor zijn geestesoog het visioen van een
agathopedisch broederschap en wel op de plaats van de hermitage van Sint Goedele
in de Zennevallei (tegenwoordig Brussels grondgebied). Deze sekte zou volgens
Mozes het stichten van vrede tussen de komende wereldreligies als missie in het
vaandel dragen.

Jean-Jacques Lequeu, Hermitage van de Graaf van Fortsas aan het eind van de weg der
eenzaamheid, ca. 1788

Het duurde tot het midden van de zestiende eeuw, toen in deze contreien hevige
godsdienstoorlogen woedden tussen katholieken en protestanten, voor de
agathopedische impulsen weer aan de oppervlakte kwamen. De nobele geesten
van de Orde der Agathopeden waren ervan overtuigd dat de spanningen tussen
beide partijen stoelden op onbegrijpelijke, metafysische onbenulligheden, en dat
de samenleving zich beter zou richten op de centrale problematiek
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van de menselijke huishouding, met name de vertering. Op deze manier trachtte
het genootschap beide verhitte partijen uit elkaar te drijven en tot rede te brengen.
In het heetst van de godsdienststrijd werd deze diep-menselijke tolerantie hen echter
niet in dank afgenomen, en vervolging viel de leden van de Orde der Agathopeden
ten deel. Velen van hen werden door de inquisitie verketterd en gemarteld (het
amputeren van de voeten werd opgetekend als één van de meest voorkomende
folteringen). In de komende eeuwen zou de Orde dan ook haar werken voortzetten
in het ondergrondse, en absolute geheimhouding werd één van haar belangrijkste
principes. Vanuit de anonimiteit ijverde deze zogenaamde Sekte der
Crypto-Agathopeden voor het voortbestaan van ruimdenkendheid, verdraagzaamheid
en gelatenheid.
Het was pas rond het midden van de 19e eeuw, op het culminatiepunt van de
Belgische industriële revolutie en het triomfantelijke liberalisme dat bezit neemt van
de Brusselse bourgeoisie, dat het geheime genootschap weer de kop opstak. Op
24 september 1846 (volgens sommigen reeds in 1837) werd de eerste
agathopedische bijeenkomst georganiseerd, met als voorzitter A.G.B. Schayes en
als schatbewaarder de illustere kluizenaar-bibliomaan-numismaticus
Jean-Népomucène-Auguste Pinault, Graaf van Fortsas, alias Renier Chalon. De
Orde werd aangeduid als menagerie, onderverdeeld in zogenaamde kooien (in
plaats van de maçonnieke loges) in Bergen, Namen en Parijs. De Brusselse
hoofdkooi was gevestigd in een parallello-gramvormige ruimte in de Finkettstraat nu Karthuizerstraat - ofwel in de Koningin-negalerij nr. 10, zoals u wenst. Daar
werden nachtelijke symposia gehouden en de inwijdingsrituelen voor profane
kandidaten die het agathopedische licht wensten te zien. In tegenstelling tot de
ledige, gastronomische excessen van de vrijmetselaars, zette de
Neo-Agathopedische Orde in op recepten ter verbetering en verfijning van het
mensenras. Elke Agathopede kreeg dan ook het predicaat vorace toebedeeld, als
eerbetoon aan de eetlust, gevolgd door de naam van een dier, bij voorkeur uit de
Roman de Renart.
Toegelaten tot de Orde werden enkel intellectuelen in het bezit van een graad
van wetenschappelijke excellentie, hetzij op het vlak van natuurkunde, economie,
astronomie of de hypothetische wetenschappen. Via pamfletten werd een reeks
wetenschappelijke vraagstukken gepubliceerd en over het hele continent verspreid.

Agathopedische medaille, ca. 1850

De oplossingen, vaak al even geestrijk als rigoureus, werden bekroond met een
gouden medaille ter waarde van 200fr. waarop een zegel met een afbeelding van
de onvolprezen metgezel van de heilige Antonius en de agathopedische leuze ‘amis
comme cochons’, of ook wel: ‘tout pour le canard.’
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Eén van de meest heldere bronnen over het 19e eeuwse Neo-Agathopedisme te
Brussel is zonder twijfel de al even erudiete als welbespraakte brochure Numismatik
des Ordens der Agathopeden, nebst vorangehender kurzer Notiz über den Ursprung
und die Geschichte dieser geheimen Gesellschaft die in 1853 te Berlijn verscheen.
De auteur, Dr. Walraff, die buiten deze publicatie een volslagen onbekende blijft,
bericht hier uitgebreid over de collectie van unieke munten en medailles in circulatie
gebracht door de Agathopeden, vervaardigd in 1585, 1617 en 1760. Met name de
Graaf van Fortsas stond bekend als een bezeten numismaticus. Hij produceerde
zegels, munten en medailles die tot op de dag van vandaag een veelbesproken
onderwerp zijn bij collectionneurs. Dankzij hun onverantwoorde schaarste overstijgt
de marktprijs inmiddels verre de waarde van gelijkaardige curiosa uit het midden
e

van de 19 eeuw. Helaas, herhaald en doortastend onderzoek ten spijt, is er tot op
heden geen enkel exemplaar van terug te vinden: de medailles zijn volstrekt
onvindbaar (wat menigeen aan hun werkelijke bestaan heeft doen twijfelen - een
twijfel die al even legitiem als nonsensicaal genoemd kan worden). Men kan zeggen
dat de Agathopeden bijgevolg de paragnosten zijn van het virtuele geld avant la
lettre, een speculatieve farce die tot op de dag van vandaag menige beursganger
met na-ijver vervult.
Behalve als bezeten numismaticus is de graaf van Fortsas ook wereldberoemd
geworden als excentrieke bibliomaan. Hij bezat naar verluidt een bibliotheek die
uitsluitend bestond uit unica. In geval een duplicaat van één van zijn boeken in het
bezit van een andere bibliotheek werd aangetroffen, dan liet hij die bewuste titel
onverbiddelijk uit zijn collectie verwijderen. Op 10 augustus 1940 werd onverhoeds
een bericht de bibliofiele wereld ingestuurd: de Graaf van Fortsas zou zijn collectie
per opbod verkopen! Een uitgebreide catalogus werd uitgegeven met de titel
Catalogue d'une très riche mais peu nombreuse collection de livres provenant de
la bibliothèque de l'ermite J.N.A. Fortsas, met daarin gedetailleerde beschrijvingen
van een vijftigtal merkwaardige boekdelen, precies afgestemd op de smaak van de
geïnteresseerde verzamelaars die van heinde en verre afgereisd waren naar het
stadje Binche. Op de dag van de veiling bleek echter dat de bibliotheek van de Graaf
van Fortsas nooit echt had bestaan, dat wil zeggen, enkel bestond in de koortsige
geest van de eerwaarde heren die de labyrintische bibliotheek van Fortsas in hun
verbeelding tot een bibliofiel monument hadden verheven. De catalogus zelf echter
verscheen in tweede druk in 1842, en bleef één van de meest populaire
bibliografische naslagwerken van zijn tijd - hoewel geen enkel van de erin beschreven
titels in werkelijkheid te vinden was.
Primaire bronnen van de geheime Orde der Agathopeden zijn, afgezien van deze
catalogus, erg zeldzaam. Dit is grotendeels te wijten aan het feit dat de activiteiten
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van de Agathopeden zich veelal al tafelend afspeelden. Hun grootste werken gingen
gepaard met het edele proces van de spijsvertering, waarbij materiële energie werd
omgezet in geestelijke spitsvondigheid. De auteur had echter het grote genoegen
onder strikt toezicht van de Graaf van Fortsas in eigen persoon de archieven van
de Orde der Agathopeden te raadplegen, die zich vandaag de dag in de stedelijke
bibliotheek van Binche bevinden. Het archief bestaat uit 2455 stukken, waaronder
boeken, drukwerk, tekeningen, vignetten en losse documenten. Afgezien van vele
anekdotische plaisanterieën en haastig op bierviltjes neergepende futiliteiten,
bevinden zich in dit archief enkele documenten die de interesse van het grote publiek
vermogen te wekken, zonder dat ze de strikte geheimhoudingsplicht van de Orde
schenden. Zo is er bijvoorbeeld een uittreksel uit een krantenartikel verschenen in
het dagblad l'Indépendance belge van 15 juli 1849. Hierin wordt bericht dat een
zekere Dr. Fétis, directeur van het Koninklijk Conservatorium van Brussel, een
apparaat heeft uitgevonden om muziek en zang te bewaren, en bovendien ook op
elk willekeurig moment exact weer te geven. Dit apparaat zou een fetisograaf worden
genoemd. Ik hoef u het visionaire karakter van zo'n uitvinding niet nader te verklaren.
Bovendien wordt door agathopedici vermoed, dat de fetisograaf de bijzondere
aandacht van de Orde der Agathopeden wegdroeg, omdat zij er een mogelijkheid
in zagen om de inhoud van hun geheime bijeenkomsten vast te leggen en voor de
mensheid te bewaren.

Catalogue d'une très riche mais peu nombreuse collection de livres provenant de la
bibliothèque de l'ermite J.N.A. Fortsas, Mons, 1940

Annuaire agathopédique et saucial, Cycle IV. Brussel, 1850

Eén van de verloren gegane documenten, waarover in het jaarboek Annuaire
agathopédique et saucial (deel IV) wordt bericht, is het pamflet met het evocatieve
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opschrift ‘Que veut l'Europe!’ gepubliceerd in het woelige jaar 1848, op 19 april. De
inhoud ervan, die me door de Graaf van Fortsas zelf werd overgeleverd tijdens een
fluistergesprek in de bibliotheek van Binche, mag ik
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hier jammer genoeg niet reproduceren. Ik kan me enkel een bedenking veroorloven
met betrekking tot het uitroepingsteken dat deze veelbelovende aanhef besluit.
Anno 1848 werden in Brussel, binnen de gesloten muren van de Orde der
Agathopeden, ver weg van het revolutionaire gedruis dat op dat moment het continent
beheerste, de krachtlijnen van het toekomstige Europa uitgetekend. Hierbij werd
rekening gehouden met de lessen die de Agathopedische Orde getrokken had uit
e

historische gebeurtenissen, hoofdzakelijk de 16 -eeuwse godsdienststrijd en de
eerste Bijbelse komst van het Joodse volk in het beloofde land, alsook met de
e

hoogdagen van het pathetisch nationalisme tijdens de tweede helft van de 19 eeuw.
Wie de Agathopeden vandaag zijn, waar ze zich ophouden, en wat ze in het schild
voeren, zijn vragen die regelmatig worden gesteld. Het antwoord op deze vragen
is al even dubbelzinnig als esoterisch. Het komt me voor dat de geheime Orde zich
meer dan ooit tussen (of beter onder) de regels van de Brusselse gang van zaken
door manifesteert. U bent gewaarschuwd. Gaat u het zelf maar na. De Orde der
Agathopeden heeft als teken de oesterschelp, als zegel de metgezel van Sint
Antonius, als middel de geest en als doel de lach. ‘Ik heb nog nooit een Agathopede
gezien, niet van ver, en niet van dichtbij. Ik heb ze gezien van binnenuit.’ (Anoniem)
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Geert van Istendael
Brussel
Ambrosia, wat vloeit mij aan als ik door Brussel loop?
Puur gif, mijn schat. Bezoek ons Schumanplein! Het hart van Europa! Wie zei
daar hart? Een hart klopt, een hart bonst, het stuwt warm bloed door de aderen. Dit
hart klopt nooit. Gooi weg dat woord. De diepvrieskist van Europa dan maar? Te
veel eer. Uit een diepvrieskist kun je lekkere dingen halen. Een diepvrieskist is veel
efficiënter dan de instellingen die hier hokken. Dit is de nulgraad van architectuur
en stad. Sinds enkele maanden is het ook het absolute nulpunt van de politiek.
Dit is het diepste zwart van alle zwarte plekken die Brussel ontsieren en dat zijn
er veel.
Een halve eeuw geleden hebben biefstuksocialisten hun dorre zerk opgericht op
de plaats waar de tempel van een vurig geloof prijkte, de weelderige tempel die
heette: Volkshuis.
Telkens als ik het Noordstation uit kom en het zinledige spiegelen van
reuzenspiegels in reuzenspiegels aanschouw, wil ik me afwenden.
Als ik door woestenijen bij het Zuidstation trek, verlang ik naar de geborgenheid
van de tombe.
En het houdt niet op.
De argeloze buitenlander zal niet gauw merken dat deze stad, die haar straten en
stenen met masochistische systematiek verminkt, niet enkel haar eigen stenen maar
ook nog eens haar eigen woorden heeft willen uitroeien. De triomfalistische
minachting die daarbij destijds aan de dag werd gelegd, zou menig ander oord in
een uitzichtloze burgeroorlog hebben gestort. Niet Brussel en dat is een klein mirakel.

Qu'est-ce que j'irais faire avec mon Vloms van in 't strotsje? Ik heb het gehoord als
kleine jongen, het staat in mijn geheugen gegrift. In die ene zin zijn tientallen jaren
vernedering, verachting, miskenning, verbanning van de oeroude Brabantse volkstaal
samengeperst, de taal die eeuwen lang algemeen gangbaar was in deze stad.
Schaam je je niet, werd de kleine man en vooral ook de kleine vrouw toegebeten
zodra ze halfluid hun Brabantse Nederlands lieten horen. De slopersbeul ertegen,
weg uit de geschiedenis. Wis alle sporen uit. Die taal was achterlijk. Was vuil. Was
lelijk. Moche. Fatsoenlijke lieden spraken Frans, alleen met Frans kwam een mens
vooruit in het leven, Frans was de taal van de toekomst, de stralende toekomst. Je
wilt toch niet in
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je strotsje, in dat morsige steegje van je blijven zitten rotten. Nou dan. Spreek Frans.
Speak white.
Vandaag is die logica achterhaald. De Brusselaar weet dat, onderschat hem niet.
Zijn taal hebben ze hem misschien kunnen afpakken, maar niet zijn vrolijke realisme.
Intussen hadden hijzelf en zijn ouders en zijn grootouders wel tegen heug en meug
dikke brokken Frans doorgeslikt en half verteerd.
Maar sporen uitwissen is nog zo makkelijk niet. Het nieuwe Frans en het oude
Brabantse Nederlands begonnen een nieuw leven te leiden. Het Frans in het
openbaar, maar met gewaagde klankverschuivingen en revolutionaire spraakkunstige
constructies die zelfs de wildste Parijse dadaïst niet vermocht te dromen. C'est un
peu peu. Elle sait la contre. Ouvre tes blaffetures. Ça veut just lukke que je te vois.
Tu vois ça d'ici. En stoemelings. Het Brabants overleefde het Franse geweld in de
schemerzone van kroeg en keuken, onder het grijzige licht dat de zwans nodig heeft
om open te bloeien.
De wát?
De zwans. Haha. Alleen voor ons. De zwans is de humor van de kleine man en
de kleine vrouw die weet dat zijn/haar taal geen recht van spreken heeft. Vandaar
dat de zwans zoveel zelfspot bevat, precies zoals de joodse witz overigens. Vandaar
dat wordt uitgeweken naar het absurde. Wij zeggen in onze twee stadstalen Nee
misschien / Non peut-être en het betekent: ja. Probeer dat niet uit te leggen aan
een noordelijke calvinist of een zuidelijke cartesiaan.
Bovendien is de zwans privé, alleen voor ons, Brusseleirs onderien, Brusselaars
onder elkaar.
Een subliem voorbeeld is het taalgebruik in de Kuifjesalbums van Hergé. Telkens
opnieuw schatten biografen dat volkomen verkeerd in, niet gehinderd door enige
kennis van zaken. Hergé laat Amazone-indianen, Syldaviërs en andere bizarre
volkeren uit eigenwijze gewesten puur Brussels dialect spreken.
Alleen wij weten dat. Wij alleen kunnen moeiteloos ontcijferen wat er staat. Nogal
logisch, het is onze dagelijkse taal. Verzamelaars van oude Kuifjesboeken in San
Francisco, Oxford of Barcelona gaan zich te buiten aan bloedernstige semiotische
analyses. Wij, Brusselaars, komen niet meer bij van het lachen. Het is de wraak
van de provinciaal op de boze, grote wereld buiten. Dankzij het planetaire succes
van Hergé.
Brussel is provinciaal én kosmopolitisch, zoals het Frans is én Nederlands, zoals
het een van de mooiste pleinen van Europa én het gruwzaamste plein van ons
continent bevat. Ik heb toch wel wat rondgereisd in de wereld, maar nergens hoorde
ik een meisje aan de kassa van de supermarkt binnen vijf minuten vier talen spreken.
Behalve in Brussel. Menig eurocraat kan daar een punt aan zuigen. Velen van hen
spreken geen woord Frans of Nederlands.
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Onheilsprofeten kondigen een nieuwe volksverhuizing aan, reusachtig van omvang
en verwoestend. Brussel is al decennia één grote volksverhuizing. Sinds diep in de
twintigste eeuw omarmt Brussel de chaos van de eenentwintigste eeuw.
Achthonderd jaar heeft Brussel Nederlands gesproken - en geschreven. Jan van
Ruusbroec is een mysticus van Europees formaat. Hij schreef in het Brabantse
Nederlands van Brussel. Zowat tweehonderd jaar geleden is daar het Frans
bijgekomen, een brutale vlerk, een opdringerige mooiprater. Maar goed, het Frans
woont hier nu, het Frans is voor de Brusselaar een tweede natuur geworden, het is
niet meer weg te denken, veeleer heeft het de neiging andere talen weg te denken,
maar steeds minder slaagt het daarin.
De wet bepaalt dat Brussel van hoog tot laag tweetalig is. Kijk, reiziger, naar de
straatnaamborden, bezoek de negentien gemeentehuizen, besef dat er twee volledig
onafhankelijke schoolnetten zijn, één voor elke taal, en trek conclusies. Ja, Brussel
is tweetalig, het lukt niet overal, het lukt niet altijd, er zijn notoire en zelfs schandelijke
uitzonderingen - sommige ziekenhuizen - maar toch, reiziger, zul je met mij moeten
toegeven: een stad die openlijk plaats ruimt voor twee talen, hoe verschillend ook,
zoiets kan bestaan.
Bedenk daarbij dat Brussel zowat de laatste grote Europese stad is die het koppig
volhoudt elke dag opnieuw meer dan één taal te erkennen. Er is, geloof ik, nog
Helsinki, en wellicht ook Barcelona. Vroeger waren ze veel talrijker, Praag, Bratislava,
Vilnius, Czernowitz - de geboortestad van Paul Celan. Al die steden - en het waren
er nog veel meer - zijn pas monochroom ééntalig geworden als gevolg van bloedige,
monsterachtige moordpartijen.
Czernowitz was een schitterend voorbeeld. Tijdens de Oostenrijkse
Dubbelmonarchie erkende het stadsbestuur drie officiële talen: Duits, Oekraïens,
Roemeens. In feite werden er meer gesproken, tenminste nog Jiddisch en Pools,
ik vergeet er vast enkele. Niet voor niets droeg Czernowitz trots de bijnaam heimliche
Hauptstadt Europas. Nostalgie is mij vreemd. Mij gaat het om het harde besef dat
je culturele bloei en tolerantie willens en wetens naar de verdommenis kunt helpen.
Als je maar genoeg moordt.
Vandaag heet de hoofdstad van Europa Brussel. Brussel erkent twee talen maar
het is in het dagelijkse leven een oerwoud van idiomen, tongvallen en dialecten:
Frans en Nederlands in alle denkbare schakeringen, en vervolgens Berber, Turks,
Koerdisch, Arabisch, Albanees, Italiaans, Spaans, Portugees, Grieks, Engels,
Lingala. Meer. Meer. Meer. Ieder jaar meer.
Doe volgende oefening, ze kost bijna niets, de prijs van één tramkaartje.
Neem de metro van station Stokkel naar het Weststation, van rijk naar arm, en
tel de talen. Voor je het eind van de rit bereikt, kom je vingers tekort. En tenen.
Neem dus
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potlood en notitieboekje mee of gebruik een of andere foon. Je zult reizen door een
linguïstische doorsnede waarin de taallagen even duidelijk naast elkaar liggen als
de aardlagen in een geologisch bodemprofiel. Vergeet nooit: taal hangt samen met
sociale klasse, taalgrens is klassengrens. Bij de talen ondergronds horen boven de
grond arme of rijke mensen, herenhuizen, kantoren, stedelijk verval.
Probeer ook de talen te benoemen. In het begin is dat niet al te moeilijk. Frans
en Nederlands, uiteraard, maar ook Euroduits, Eurospaans en alle mogelijke
brokstukken steenkolenengels. Boven de grond, brede lanen, schaduwrijke parken.
Na station Schuman (ga niet naar boven, zelfs een kort verblijf op het Schumanplein
beschadigt onomkeerbaar de hersens, dat hebben we bij de onderhandelingen
eerder dit jaar gemerkt) krijgen de twee nationale talen van België weer even de
overhand, maar dat neemt snel af, zodra de ministeriewijk achter de rug ligt. We
naderen station Zwarte Vijvers. Bovengronds, gaten in het wegdek, vuilnis op straat,
maar ook nijver klein bedrijf. De stemmen klinken steeds jonger en duiken steeds
dieper de kelen in. Arabisch. Berber. Geen Turks, dat is voor een andere lijn, voor
andere krotten.
De donkere jongens en meisjes die de toekomst van Brussel zijn, verven de
nationale talen met nieuwe kleuren, maar tegelijk spreken ze ook bij uitstek Belgisch.
Hun Frans is niet dat van de Parijse banlieue, hun Nederlands is niet dat van het
Amsterdamse Betondorp. Voortdurend duiken nieuwe talen op. Hongaars. Tsjechisch.
Roemeens. Pools klinkt al vertrouwd, met zijn dozijn sis-klanken en zijn licht
verongelijkte toon. En dan zijn er de talen die je niet zomaar thuis kunt brengen.
Steeds meer.
Je hoort expats vaak klagen. Brussel is chaotisch. Niemand voelt zich
verantwoordelijk voor de stad. Brussel is een rimboe. Ik spreek hen niet tegen. Daar
staat tegenover: Brussel is vrijheid.
Al vanouds verafschuwt Brussel de ene grote lijn waarvan je niet mag afwijken.
Van details echter kan Brussel maar niet genoeg krijgen. Een woord, een gevelsteen,
een balkon, een bijnaam.
Duizenden tonnen baksteen werden tegen de grond gegooid en toch blijven
duizenden ingetogen pralende panden overeind. In het bouwen is Brussel, zoals in
zijn talen en in zijn bestuur, een principiële bastaard. We verkondigen daar geen
ingewikkelde theorieën over, het is gewoon zo. We zijn zinnekes, de bastaardhondjes
die alles overleven, en we zijn daar nog trots op ook. Tweejaarlijks trekt de
Zinnekeparade dwars door de stad, een jolige explosie van alles wat in Brussel
springt, zingt, toetert, danst.
Zo ook Brussels stenen.
Bestudeer een gevelwand, alweer, niets spectaculairs, de eerste de beste rij
huizen in Schaarbeek of Elsene. Alweer heb ik een oefening. Één. Zoek de
verschillende stij-
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len. Twee. Zoek drie aan elkaar palende panden in één en dezelfde stijl. Drie. Zoek
in één gevel de elementen uit verschillende stijlen. Één is een makkie. Met twee is
een mens weken zoet, behalve in de Wolstraat of de Vanderschrickstraat, maar dat
zijn grote uitzonderingen. Met drie ben je, reiziger, waar de Brusselaar je hebben
wil. De bastaardij zit hem in het schijnbaar onaanzienlijke detail: de rand van de
brievenbus, het hek dat het kelderraam afschermt, het glas-in-loodraam boven de
voordeur, de klink van die voordeur. De gevel van mijn eigen huis bevat neogotiek,
classicisme, art nouveau, neorenaissance en de anonieme stijl die honderd jaar
geleden in Brussel algemeen geldig was. Bastaardij als principe. Het is zoals die
honderden en honderden andere huizen een onderdeel van een wondermooi
mozaïek waaraan het oog zich kan blijven laven zonder er ooit genoeg van te krijgen.
Nog veel meer dan de talen zijn de huizen de metafoor van Brusselse
menselijkheid. Naast elkaar staan, zich niet storen aan de verschillen, combinaties
vormen die bij een eerste beschouwing het woord ‘onmogelijk’ oproepen, in
fantastische stapelingen die, ondanks hun wankele evenwicht, overeind blijven. De
talen in Brussel liggen elke dag te woelen in elkaars bed. In Brussel worden talen
handtastelijk, ze strelen elkaar, ze sabbelen op elkaar, ze bijten elkaar, in Brussel
vrijen de talen met elkaar dat de stukken eraf vliegen, ze duiken onbeschaamd met
twee of drie of vier tegelijk in de koffer. Geen wonder dat er nogal wat bastaarden
worden geboren.
Het stelt me dan ook teleur dat die talen zo weinig sterke verhalen vertellen over
de stad waarin ze door elkaar tetteren. In de straten van Sint-Petersburg, Parijs,
Londen, New York zwerven de verhalen even talrijk rond als jeugdbendes, maar
die steden zijn veel groter.
Neem dan Praag. Praag heeft ons Švejk geschonken en het kafkaiaanse. Dat is
niet min. Ik heb het dan nog niet eens over auteurs, over een reeks auteurs, van
allereerste rang, Seifert, Holan, Hrabal. Een café als Slavia, waar je geen suiker
door je koffie roert maar versregels, één enkel café als Slavia heeft Brussel niet.
In Brussel schreef Multatuli zijn Max Havelaar maar de handeling speelt zich af
in Amsterdam en in voormalig Nederlands-Indië. Gelukkig is er nog een gedenkplaat
op de hoek van de Arenbergstraat. James Joyce heeft het onaanzienlijke Dublin
helder doen oplichten. Voor altijd is er Stockholm van Strindberg, Ferrara van
Bassani, Buenos Aires van Borges, een kleine stad als Lübeck is wereldberoemd
dankzij Thomas Mann, Danzig, dat eertijds Duits sprak, is al heel lang Pools, maar
het leeft voort in de boeken van Günter Grass.
Het mythische Brussel van een schrijver, Franstalig, Nederlandstalig, anderstalig,
onmiddellijk tastbaar, hoorbaar, ruikbaar, voor altijd onverwisselbaar, zoek het niet,
het bestaat niet. Is het niet verbazend dat meer Noord-Nederlandse auteurs van
formaat in hun boeken Brussel een plaats hebben gegeven dan Vlaamse? Wie staat
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tegenover Couperus, Du Perron, Hermans, Brouwers, Barnard, Van den Boogaard?
Herman Teirlinck, Het ivoren aapje, uitstekende roman, maar wie leest dat boek
nog? Bij de Franstaligen valt het gemis nog schrijnender uit, zij hanteerden en
hanteren de taal van de dominante cultuur. De mooiste gedichten over Brussel
werden geschreven door W.H. Auden, Gare du Midi en Brussels in Winter. Alweer
een stem van buitenaf.
De stad van vele talen kan zichzelf nauwelijks meedelen. Zou dat de straf zijn
voor een stad die haar eigen taal heeft willen verstoten? De tekenen die Brussel
geeft zijn zo tegenstrijdig dat ze niet binnen de samenhang van een verhaal
gedwongen kunnen worden. Daarom is Brussel emblematisch voor de beginnende
eenentwintigste eeuw: incoherent en juist daardoor duidelijk herkenbaar.
En toch.
Terwijl ik deze bijdrage schrijf, wordt een roman gedrukt die heet: Brussel. Hij is
geschreven door de Nederlandse (alweer!) debutante Basje Bender. Zij is een van
de vele buitenlandse stagiairs geweest die hier bij de Europese Commissie komen
werken. Je ziet die jongeren (en reguliere eurocraten) elke donderdagavond de
cafés op het Luxemburgplein omzwermen, Place Lux, waar ze komen pluxen netwerken, en al de rest. Haar figuren bewegen zich in de hoogst kunstmatige
Europese zeepbel. Ook dat is Brussel, een klein deeltje van Brussel, een zichzelf
schromelijk overschattend deeltje, maar toch. Ik kijk er naar uit.
Het meertalige Brusselse Dichterscollectief probeert sinds enkele jaren Brussel
te zeggen. Af en toe slagen we erin (ja, ik ben lid), maar dan alleen wanneer onze
stemmen naast en door elkaar heen echoën in alle talen die toevallig voorhanden
zijn. Polyfonisch? De eeuwenoude polyfonie der Nederlanden was een zeer
georganiseerde muzieksoort. De Brusselse dichters zijn op hun best zodra chaos
de polyfone illusie verstoort.
Want Brussel is een kluwen van grenzen, hopeloos verknoopt in elkaar, veelkleurige
draden en touwen, flodderende losse einden her en der. Met Brussel speelt
onophoudelijk een grote, illusieloze, wijze kater. Hij heeft vele kleuren zoals de
draden waarin zijn klauwen blijven haken. De kater spint in wel zeventig toonaarden.
En alle zijn ze Brussels. En toch ook weer niet.
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Over de medewerkers
Jan Baeke is dichter, redacteur, vertaler, presentator en programmeur bij
Poetry International. Hij publiceerde tot nu toe acht dichtbundels, met als meest
recente Seizoensroddel (Bezige Bij, 2015). Onder de naam Public Thought
maakt hij samen met beeldend kunstenaar Alfred Marseille digitale filmgedichten
en webpoëzieproducties (http://www.publicthought.net).

Emiliano Battista is een van oorsprong Braziliaanse filosoof, woonachtig en
werkzaam in Brussel.

Jurriaan Benschop werkt als essayist, kunstcriticus en tentoonstellingsmaker
in Berlijn. Hij publiceert regelmatig in Artforum International en DAMn* magazine.
Hij organiseerde o.a. de tentoonstellingen Geist and Form, Ten painters from
Berlin (Bloomington, Indiana, 2013) en A Painter's Hand (Thessaloniki, 2015).
In 2016 verschijnt een nieuw boek met essays en ontmoetingen met
kunstenaars bij Van Oorschot.

Marcel Broodthaers (1924-1976) en Julien Coulommier (1922-2014) leerden
elkaar in 1957 kennen bij de voorbereiding van de tentoonstelling Images
inventées in het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten. Ze hadden - de een
als dichter, de ander als fotograaf - de zin voor het surreële in de banale
werkelijkheid gemeen. Dit leidde in hetzelfde jaar tot Statues de Bruxelles,
waarin ze standbeelden uit de stad in tekst en beeld een magische metamorfose
lieten ondergaan. Het boek werd pas dertig jaar later door het Museum van
Elsene uitgegeven. Broodthaers werd vanaf 1964 beeldend kunstenaar die
invloeden van Magritte, de popart en het Nouveau Réalisme verwerkt tot een
volstrekt eigen vorm van spitse en kritische conceptuele kunst. Coulommier
ging door met subjectieve fotografie waarin hij, als met de blik van insectenogen,
de herkenbare werkelijkheid ver achter zich laat.

Gawan Fagard (1985) studeerde kunstgeschiedenis en filosofie aan de Vrije
Universiteit Brussel en de Freie Universität Berlin en filmtheorie aan de
University of California, Berkeley. Momenteel is hij verbonden aan het
internationale doctoraatsprogramma ‘Mimesis’ van de
Ludwig-Maximilians-Universität in München, waar hij een proefschrift voorbereidt
over de contemplatie in de film en videokunst. Daarnaast doceert hij, geeft
lezingen, en publiceert regelmatig over hedendaagse kunst en film.

Durs Grünbein (Dresden, 1962) is een vooraanstaande, veelgelauwerde
dichter, essayist en vertaler in het Duitse taalgebied. De hier vertaalde gedichten
zijn uit de bundel Porzellan (2005).

Kees 't Hart (1944) publiceert sinds 1988 bij Uitgeverij Querido verhalen,
romans, essays en poëzie. Voor de dichtbundel Kinderen die leren lezen kreeg
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hij in 2000 de Ida Gerhardt Poëzie prijs. In 2008 verscheen de dichtbundel Ik
weet nu alles weer. Recente romans: De
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Keizer en de Astroloog (2008), Hotel Vertigo (2013). Zijn laatste roman Teatro
Olimpico (2014) stond op de shortlist van de Librisprijs 2014. Eind november
2015 verschijnt de essaybundel Het Gelukkige Schrijven. Hij schrijft essays en
recensies voor De Groene Amsterdammer en woont in Den Haag.

Rokus Hofstede (1959), vertaler van Franse literatuur. Recente
solo-vertalingen: Mijn hart blootgelegd (Charles Baudelaire), De burgemeester
van Veurne (Georges Simenon), Commentaar op de spektakelmaatschappij
(Guy Debord). Recente duo-vertalingen (met Martin de Haan): Swanns kant
op (Marcel Proust), Wereld, wereld! (Régis Jauffret). Cf. www.hofhaan.nl

Felicitas Hoppe (1960), publiceerde sinds haar debuut Unglückselige
Begebenheiten zestien boeken en ontving in 2012 de Georg Büchner Preis.
Het vertaalde fragment stamt uit Sieben Schätze. Augsburger Vorlesungen,
S. Fischer Verlag, 2009.

Geert van Istendael (Ukkel, 1947). studeerde sociologie en wijsbegeerte aan
de Katholieke Universiteit Leuven. Werkte bij het Nationaal Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek, over ruimtelijke ordening. Van 1978 tot 1993
was hij journalist bij de televisie-nieuwsdienst van de BRTN (nu VRT). Sedert
1993 is hij zelfstandig schrijver. Hij woont in Brussel en verzint daar verhalen,
gedichten, sprookjes, romans en schotschriften.

Harry Kalmer (1956) woont in Johannesburg en is de veelbekroonde auteur
van onder meer 23 toneelstukken, zes romans en drie verhalenbundels. Zijn
meest recente boek is 'n Duisend stories oor Johannesburg: 'n stadsroman
(2014), dat volgend jaar in Engelse vertaling verschijnt. Het hier vertaalde
verhaal ‘Luminosity’ schreef hij in het Engels.

Oliver Kerkdijk (1965). Schrijft voor de VPRO Gids over cinema, muziek, strips
en cultuurcuriosa. Publiceerde daarnaast in onder meer NRC Handelsblad,
Oor, Vrij Nederland en diverse filmperiodieken. In 2010 ontving hij de Louis
Hartlooper Prijs voor de Filmjournalistiek, maar zette drie jaar later een punt
achter het recenseren. Is verknocht aan de rafelstad Brussel.

Anniek Kool (1990) is junior docent aan de Universiteit Utrecht en literair
vertaalster. Voor het Crossing Border festival vertaalde zij werk van Alexia
Casale en voor Het Literatuurhuis vertaalde ze essays van Hemingway. Op dit
moment werkt zij aan haar eerste romanvertaling.

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)
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en de Libris Literatuurprijs voor Franklin (Querido, 2000). Zijn laatste roman
heet Retourschip De Liefde (Querido, 2015).

Erik Lindner (1968) is dichter, criticus en redacteur. Recente publicaties:
Acedia (Gedichten, De Bezige Bij, 2014) en Naar Whitebridge (roman, De
Bezige Bij, 2013). Momenteel werkt hij aan zijn eerste bundeling essays.

Cathérine Lommée (1983) is beeldend kunstenaar en woont en werkt in
Brussel. Haar werk omvat composities in een fusie van bewegend beeld,
tekening en installatie die zich uitstrekken tot het gebied van de taal. Zij was
resident aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht (2013/2014) en WIELS
in Brussel (2011). Haar werk was recent te zien in diverse
groepstentoonstellingen bij onder meer
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Galerie Tatjana Pieters (Gent), WIELS (Brussel), Workshop Gallery (Beirut),
Cultuurcentrum Mechelen en V8 (Karlsruhe).

Gwendolyn Lootens (1981) studeerde Vrije Kunsten aan Sint Lukas Gent en
aan de Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam. Sindsdien werkt ze als vrij
kunstenaar en participeerde ze aan verschillende residenties en
tentoonstellingen waaronder Nida Art Colony (Litouwen), Wiels (Brussel) en
Cc Strombeek (hier neemt ze deel aan de groepstentoonstelling ‘A line is a
line is a line’ die momenteel loopt). Haar werk bestaat voornamelijk uit
tekeningen, video's en kleine sculpturen.

Silvia Marijnissen is vertaler en recensent van Chinese literatuur, zowel van
poëzie als proza. Ze verzorgde de bloemlezing Berg en water, klassieke
Chinese landschapspoëzie voor De Arbeiderspers en vertaalde
gedichtenbundels van onder meer Xia Yu en Shang Qin (Als kattenogen en
Ontsnappende hemel, Voetnoot, 2012). Van Nobelprijswinnaar Mo Yan
vertaalde ze voor uitgeverij De Geus de romans Kikkers (2012) en De
sandelhoutstraf, dat 15 september 2015 is verschenen.

Caroline Meijer (1962) is vertaler en redacteur. Zij vertaalde romans en
verhalen van onder meer Patrick deWitt, Siri Hustvedt, John O'Hara, Rebecca
Lee, Miroslav Penkov, Dara Horn, Elisa Albert en Susan Steinberg.

Els Moors (1976) is een dichter en prozaschrijver te Brussel. Recente
publicaties: Liederen van een kapseizend paard (Nieuw Amsterdam / Het
balanseer, 2013). Zij is redacteur van nY.

Ton Naaijkens (1953), essayist, vertaler, redacteur van Filter en Terras.

Charl-Pierre Naudé (1958). Recente publicatie Al die lieflike dade (Afrikaans,
Tafelberg, 2014). Hij schrijft poëzie, proza, essays en korte verhalen. Op het
moment werkt hij aan een bundel Engelstalige gedichten met de werktitel ‘Notes
from the Vanishing Point’. Hij woont en werkt in Johannesburg, Zuid-Afrika.

Tonnus Oosterhoff (1956). Recente publicatie: Op de rok van het universum.
Proza, De Bezige Bij, 2015.

Nigel Peake is geboren in Ierland, maar woont tegenwoordig in Parijs. Peake
studeerde architectuur in Edinburgh en ontving een zilveren medaille van het
Koninklijk Instituut van Britse Architecten. Van 2012 tot 2014 werkte hij als
directeur voor het ALICE atelier van de Technische Universiteit van Lausanne.
Peakes boeken verschenen bij Princeton Architectural Press en gaan onder
andere over duisternis, steden, woestenijen, bruggen, schuurtjes en plaatsen.
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Marion Poschmann (1969) is 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) en Die Sonnenposition (roman,
2013, zie ‘Dubbelgangercadeaus’ in Terras 06). Ze was dit jaar te gast op
Poetry International. Het gedicht ‘das Unzerstörbare’ werd geschreven bij de
‘Stadtlandschaften’ van de schilder Ronald Franke (1960-2015).

Fabiënne Rachmadiëv (1985) woont en werkt in Antwerpen en Berlijn. Ze
studeerde kunstgeschiedenis en filosofie aan de Universiteit Leiden en werkt
aan een proefschrift over kunst en conflict. Volgt daarnaast de opleiding literair
vertalen (Russisch, Engels). Werkt graag samen met kunstenaars en filmmakers
voor projecten met tekst en beeld. Schrijft gedichten, essays, verhalen.
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Martin Reints (Amsterdam, 1950) publiceerde vijf dichtbundels: Waar ze komt
daar is ze (1981), Lichaam en ziel (1992) (bekroond met de Herman Gorterprijs),
Tussen de gebeurtenissen (2000), Ballade van de winstwaarschuwing (2005)
en Lopende zaken (2010), en een essaybundel: Nacht- en dagwerk (1998)
(bekroond met de J. Greshoffprijs).

Marieke Rijneveld is een Nederlandse schrijver, muzikant en dichter. Werk
van haar is gepubliceerd in o.a. de VPRO gids, Das Magazin, De Revisor,
Hard// Hoofd, Passionate Platform, Het Liegend Konijn, De Poëziekrant, DW
B, Deus ex Machina en Hollands Maandblad. Ze won de Hollands Maandblad
Aanmoedigingsbeurs 2014/2015 en de C.C.S Crone Stipendium literatuurbeurs
2015. Naast het schrijven werkt ze op een koeienbedrijf. Juni 2015 verscheen
haar debuutbundel Kalfsvlies bij AtlasContact. Momenteel werkt Rijneveld aan
haar debuutroman.

Daniël Rovers (1975) publiceerde onder meer de romans Elf (een stadsroman
over Brussel door middel van elf portretten van bewoners) en Walter, de
essaybundel De figuur in het tapijt en het reisboek De zon is het probleem niet.
Samen met Iannis Goerlandt vertaalde hij David Foster Wallace' postume
roman De bleke koning.

Françoise Sagan, pseudoniem van Françoise Quoirez (1935-2004) was
schrijfster van romans en toneelstukken. Ze werd vooral bekend dankzij haar
debuutroman Bonjour tristesse uit 1954, die veel schandaal veroorzaakte maar
waarmee ze ook veel lof oogstte. Op Bonjour tristesse zijn nog vele romans
en theaterteksten gevolgd, waaronder Aimez-vous Brahms, Les merveilleux
nuages en Château en Suède. In 1985 ontving ze voor haar gehele oeuvre de
Prix Prince-Pierre-de-Monaco.

Barry Schwabsky is dichter en criticus en woont en werkt in New York. Hij
publiceerde recent een dichtbundel, Trembling Hand Equilibrium (New York:
Black Square Editions, 2015), en een bundel kritische essays over schrijven
in de kunst en schrijvende kunstenaars. Words for Art: Criticism, History, Theory,
Practice (Berlin: Sternberg Press, 2013). In 2016 zal The Perpetual Guest: Art
in the Unfinished Present verschijnen bij Verso (New York and London).

Erik de Smedt (1953) is criticus en vertaler. Recente publicaties: Ann Cotten,
Alle zwanen heten Reinhard en andere gedichten (2011), Spiel auf Leben und
Tod. Die Auferstehung des Konrad Bayer (Schreibheft 79/2012), Norbert
Hummelt, Geen veerman, geen Styx. Gedichten (2014, met Jan Baeke), Marion
Poschmann, Landschap van wilde geruchten. Gedichten (tweetalige
bloemlezing, Azul Press, 2015), Konrad Bayer, idioot (Studio 3005, 2015).

Philippe Vandenberg (Gent, 1952 - Brussels, 2009) was een Belgisch
kunstenaar die een groot oeuvre aan tekeningen en schilderijen naliet. Voor
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hem verlangde elk nieuw beeld de destructie van het voorgaande beeld. Dit
was de ultieme consequentie van zijn ‘kamikaze’ houding. Zijn werk bevindt
zich onder meer in de collecties van De Pont, Tilburg, La Maison Rouge in
Parijs, Guggenheim in New York en de Sammlung Falckenberg in Hamburg.

Anne Vegter (1958) publiceert sinds 1989 kinderboeken, theatermonologen
en gedichten. Recent reisde ze naar Zuid-Afrika waar ze op uitnodiging o.a.
gedichten las op de universiteiten van Kaapstad en Stellenbosch. Het gedicht
‘Jagers/ verzamelaars’ werd gemaakt in opdracht van de Stichting Lezen
vanwege het vertrek van de bestuursvoorzitter Eddy Schuyer. Anne Vegter is
tot 2017 Dichter des Vaderlands.
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Jeske van der Velden studeerde Engelse Taal en Cultuur aan de Universiteit
Utrecht en volgt momenteel de onderzoeksmaster Literair Vertalen. Ze vertaalde
eerder poëzie, proza's en essays voor o.a. Terras, Het Literatuurhuis en The
Chronicles Projects en liep daarnaast stage bij Terras. Eerder dit jaar droeg
ze haar vertalingen van Paul Farley voor op het festival Dichters in de
Prinsentuin. Recent ontving ze een door het Nederlands Letterenfonds
gesubsidieerde Talentbeurs voor literaire vertalers.

Pascal Verbeken (Gent, 1965) is journalist, auteur en documentairemaker.
Hij schrijft vooral verhalende non-fictie met België en Europa als belangrijkste
thema's. Enkele titels zijn Arm Wallonië, Grand Central Belge, Tranzyt Antwerpia
en Duistere wegen. Meerdere boeken werden verfilmd als
documentaire-reeksen op de VRT en RTBF. Arm Wallonië won de Brusse-prijs
voor het Journalistieke Boek van het Nederlands Fonds voor Bijzondere
Journalistieke Projecten. Hij werkt thans aan De bastaard van Europa, een
levende stadsbiografie van Brussel die verschijnt bij De Bezige Bij.

Eva Wissenburg (1990) besloot ooit Franse Taal en Cultuur te studeren uit
liefde voor literatuur en filosofie. Gaandeweg ontdekte ze dat ze die liefde het
best kon botvieren bij het vertalen van teksten en zo kwam ze bij de master
Literair Vertalen terecht. In 2013 ontving ze een Talentbeurs Literair Vertalen
van het Nederlands Letterenfonds en in 2015 verscheen haar eerste
romanvertaling.

Zhao Si (1972, geboortenaam Zhao Zhifang) publiceerde drie dichtbundels:
白乌鸦 (‘White Crow’, China Peace Publishing House, 2005), 拣沙者
(Gold-in-sand Picker', China Peace Publishing House, 2005) en 消失, 记忆:
2009 - 2014新诗选 (‘Disappearing, Recalling: 2009-2014 New Poems’ Oriental
Publishing House, 2015. Ze vertaalde werk naar het Chinees van Tomaž
Šalamun, Dariusz Tomasz Lebioda en Vladimir Holan. Ze werkt als
hoofdredacteur van Contemporary International Poetry en als vertaalredacteur
van Poetry Periodical en woont in Bejing.
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