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[Catacomben, Terras 12]
Ton Naaijkens & Jeske van der Velden
Een woord vooraf
Terras #12 duikt de diepten in, met het idee dat er in de kelders van de kunst meer
valt te halen dan op de bel-etages met hun salons. Het onderaardse leven is vreemder,
raadselachtiger, onverwachter en al zeker niet keurig. Catacomben lijkt ons het woord
waarin het door mensen ontgonnen onderaardse het fraaist samengebald wordt. We
wilden letterlijk afdalen in de aarde, ondergrondse werelden verkennen, door
oppervlaktes heen breken en in diepere gronden spitten. Soms leidt dat tot
archeologische of geologische verkenningen, zeker ook met een politiek accent.
Want in de aarde is ook dat opgenomen wat opgeruimd of verborgen moest worden,
dat wat we voor een ander of onszelf wegstoppen.
We hebben de bijdragen in zes afdelingen gerangschikt. In ‘Terrapoëtica’ en
‘Catacomben’ wordt het ondergrondse letterlijk genomen. In het eerste geval staat
de menselijke invloed op de aarde centraal. De auteurs gaan op zoek naar de
sedimenten van een nieuw, door mensenhanden teweeggebracht geologisch tijdperk.
Dit is wat Daniel Falb een antropologische ingreep bij uitstek noemt: dat de aarde
inmiddels zo'n beetje helemaal door de mens is uitgewoond, geïndustrialiseerd en
gekapitaliseerd. In de tweede afdeling zijn de auteurs op zoek naar wat zich onderaards
afspeelt - in catacomben, grotten, mijnen en onderaardse gangenstelsels. Ze onthullen
werelden die zich aan ons oog onttrekken, die bedolven zijn door wat er in de loop
der tijden op opgestapeld is. Onontdekte werelden, de plaats waar de geschiedenis
van de aarde is opgeborgen en de doden hun leven leiden.
Maar we verkennen het ondergrondse ook in ruimere zin. ‘Underground’ staat
voor die cultuur en literatuur die zich verzet tegen het officiële, zowel het politieke
en maatschappelijke als dat wat gecanoniseerd is en in de salons gefêteerd wordt.
Het nieuwe komt van onderen, vanuit de avant-garde. We vragen in deze afdeling
ook naar de actualiteit van het literair ondergrondse, dat eenmaal aan het daglicht
gekomen zo snel zijn weg vindt naar de burgerlijke boekenplank. Waren de rebellen
van de jaren zestig gedoemd hun spoor te zien verdwijnen, of vegen ze hun voeten
uiteindelijk netjes op de mat? In ‘Onderhuids’ wordt het menselijk ondergrondse
verkend en verdiepen de auteurs zich op geheel eigen wijze in de krochten van de
ziel, van de opiumdromen van Marguerite Young tot de handboeien van Caroline
Lamarche. Er is ook plaats voor de parallelle geschiedenissen van de gevierde
Hongaarse schrijver Péter Nádas. ‘De mensen spraken hier nauwelijks tegen elkaar,
je kon hoogstens

Terras. Jaargang 2017 (12-13)

11
gesis horen en korte fluitsignalen,’ aldus Nádas in zijn fabuleuze, nog steeds niet
vertaalde meesterwerk Párhuzamos történetek. ‘Ze doken op en verdwenen weer.
Hij had al bekenden, figuren die hem zochten, volgden en in de gaten hielden, of die
hij volgde, maar even snel werden ze weer spoorloos verzwolgen door de nacht.’
De vijfde afdeling sluit aan bij de ongekende wegen die zich voordoen in de
verschillende onderwerelden. In ‘Labyrint’ blijkt dat je niet alleen de weg kunt
kwijtraken, maar ook een taal of zelfs een land. De hier vertegenwoordigde auteurs
schreven hun teksten in het kader van de Nacht van de Europese Literatuur. Zij kregen
de vraag voorgelegd wat de notie ‘thuis’ hun nog zegt in de huidige meertalige,
unheimliche wereld. We waren zo vrij er de tekst van de Japans-Duitse Yoko Tawada
aan toe te voegen, al was het maar om deze zinnen: ‘Voor meertalige dichteressen
en dichters kan het een voordeel zijn als er tussen de schotten in de hersenen “een
schroefje los” zit. Als schotten niet potdicht zitten, maar op losse schroeven komen
te staan, vloeit de klank van de ene taal in de andere en produceert zo atonale muziek.’
We besluiten ons nummer met de Terraslezing 2017, zoals dit jaar voorgedragen
tijdens Poetry International door de Amerikaan Michael Palmer, die dankzij twee
littekens losgezongen raakt van het ‘ik’ en van de tijd.
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Terrapoëtica
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Daniel Falb
Leven op de ingraving
Vertaling: Ton Naaijkens
[Snowden is lang al dood]
***
Snowden is lang al dood
De vroegere North Road Street in Elizabeth City, tegenover het voorm. Albemarle Hospital
waarin hij op 21 juni 1983 om 4:42 's ochtends geboren werd
op een zomerse dag van het jaar
18342
De servers van de Guardian
staan in de Londense zomer van het jaar '13, maar kunnen mobiel overal worden opgeroepen,
ook voor een goed geconserveerd exemplaar van een Hollerithvolkstellingsmachine,
no?
Op Heathrow wordt door klootzakken dat onderzocht wat ik
David Miranda's verzameling edelstenen
noem. De gekristalliseerde robijn. De uitgedroogde opaal.
De harsige barnsteen.
De gebrande agaat.
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De foto van een Miranda-geheugenkaart en de foto van een Hollerith-ponskaart liggen naast
elkaar
op de desktop.
‘Wat is Snowdens input in de aarde?’
‘Je hebt noösfeer’
als iemand een open pak vruchtensap in de afvoerlucht van de servers heeft laten staan
stinkt het naar bedorven sap
De concrete leessituatie vergaat en daarmee de kans
het geheim te bewaren,
te leaken. De situatie sterft met u,
lezex
Want met U sterft, dunkt me, de reden van de geheimhouding
de lieve aard' is de
reden van het geheim
want er is geen leak van de
lieve aard'

Terras. Jaargang 2017 (12-13)

16

[Heb je het over Witte Donderdag]
***
Heb je het over Witte Donderdag, te weten een 13e april 1525, en de boerenopstand
in Halbstedt, dan heb je 't automatisch over de Boerenoorlogen
in Obersdorf, en dat de mijnwerkers in opstand kwamen in Stetten, vleugel 1,
wolfraam en koper, de een of andere
bullshit
Ze blazen batterijen van vacuümbuizen uit de rots.
Ze openen mijngangen waar nog talloze klikkende lichtschakelaars zijn, samen
met adres- en databussen.
Orgie.
Ze plunderen gewoon de insluitsels van motherboards en al verkwartste harddisks
de enorme metalen lijsten van mainframes, met pijl en boog,
indianenveren
daarin
De paarden aan de windas doen ‘Gaan’ bij één slag,
‘Stop’ bij twee slagen,
‘Weer aan’ bij drie op de
gong bij de ingang van de schacht

Terras. Jaargang 2017 (12-13)

17
opdat de mand met spullen boven de nederzetting, de ronde hutten in gaat komt
waar de hele zooi weer uit elkaar gehaald, opengevijld en gesorteerd wordt en stoffen als
goud
zilver en palladium met koningswater en salpeterzuur
in een staat van dilutie gebracht kunnen worden
de complete dag dus
De complete dag van gisteren in het stratum van de NSA Mission Data Repository, Camp
Williams, Bluffdale
UTAH
heel dicht aan tegen de Perm-Triasgrens

[Dear Ermine St.]
***
Dear Ermine St.,
hem betreden via grote brokken basaltlava,
een laag fijn
cement van stuk gestoten kleischerven en kalk, dan bouwpuin of cement
van natuursteen, dan handgrote stenen,
het kerkhof van Spitalfields,
met elkaar lachen,
een hand op elkaars schouder,
elkaar bij de hand houden.
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de grote gouden letters van de
Geological Society
in het burlington house,
piccadilly,
in de londense avondzon.
een auto van Google Earth
rijdt er met volgebouwd imperiaal langs
de verse geurige, opgeworpen aarde, zonsopgang,
de glanzende doodskist
waarop de schaduwen van de bladeren spelen,
een vrolijk geflakker en geschitter, de wapperende linten,
de glans in het rosbruine haar
daar is een druipsteengrot
die met onvoorstelbare kleurenlust een hele zee
van druppeltjes met prisma's bekranst, en uit bonte dampen rijst daaruit op
in deze lente
een regenboog boven stalagmieten.
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[Hierbij verklaar ik na rijp beraad]
***
Hierbij verklaar ik na rijp beraad dat dit altijd alleen maar in jouw
tegenwoordigheid gelezen kan worden, op de dag
na het ophouden van het ontbreken kunnen van ondergetekende m/v
100.000 in het jaar 1989
7340 tijdens mijn rit van Essen naar vliegveld Keulen/Bonn in april '85
9000 in de tweede EExai’-oorlog
mijn rit van rüsselsheim naar osnabrück in oktober '84.
daar stapte ik uit en plukte in de berm een paar jasmijnbloemen, wat hertshooi.
88.000 in het jaar 1986.
36 voor de zuigelingen-stuff. 75.000 voor medicijnen,
70.0000 voor de grote prijs in chemie
3%
78.000 dagelijks
in april '87 op een parkeerplaats bij schaffhausen.
de vulpen glijdt vlot over het blad.
Mijn ritten
van Elbstedt naar Osnabrück in de maanden na Tsjernobyl
Het pompstation van Laimont in het Engadin, waar het water omhoog gepompt wordt om
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potentiële energie op te slaan.
Afgevroren sneeuw, Smerige gletsjersneeuw.
72.000 in de derde EExai’’-oorlog
72.000 voor de tweede EExai’’-oorlog
Securitate
Dignitas
we beleefden
opgewekte dagen en uren,
plukten een bosje rozemarijn, kamillebloemen, dragon,
langgras, klaver, ooievaarsbek, dat
vormde al bijna een heel
boeket na het ophouden van het evt. ontbreken
van Securitate, geneeskrachtige planten, na het ophouden van het ontbreken kunnen van Dignitas,
De
schriftelijke ondertekening

[kleding is van groot nut]
***
kleding is van groot nut omdat ze heel zacht rechtgetrokken en
afgeschud kan worden om aarde te verwijderen.
ze beschermt het lichaam tegen het plamuurmes. bij vrij liggende handen of voeten
moeten deze in kunststofzakken ingepakt worden om
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er zeker van te zijn dat niet een vinger- of teenkootje verloren
gaat van het bijna
complete kinderskelet waar
de met een stomp voorwerp verbrijzelde
eekhoorntjesschedel
bij hoorde, het forse sleutelbeenbot van een Australopithecus, zijn verwonde
lange botten
waaraan de zakken vastgebonden zaten
Etc.
de aarde kan nu voorzichtig verwijderd worden
om zichtbaar te maken dat alle fragmenten in het graf van codes voorzien zijn; volgens één
catalogeersysteem
De ruimtelijke constellatie van de fragmenten
in het massagraf lijkt op
de internationale constellatie ervan, hoe ze boven
en naast elkaar
in tassen en kisten over de rekken verdeeld
in de veilige, gekoelde magazijnruimtes van het Sejkovaca Identification center
in Sanski Most, Bosnië
liggen
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in de verduisterde kelder van mijn plaatselijke natuurkundemuseum
van de Archeologische Collectie van het
Smithsonian
Eekhoorntjesschedel
De gearceerde internationale ribbogen, teer gefossiliseerde
varens overwoekeren het opgravingsterrein
Internationaal fantasieskelet!
daar ligt een lineaal
Maar wie daar tegenwoordig wonen
moeten dagelijks tegen de prehistorische genocide protesteren, diep beneden
in zichzelf een affect ten gehore brengen dat
De tijdelijke grenzen van hun eigen levenssfeer voor hen
bevestigt!
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Daniel Falb
Over terrapoëtica
Vertaling: Ton Naaijkens
Het in 2000 door Paul J. Crutzen en Eugen F. Stroemer gemunte begrip anthropoceen
stelt dat de aarde in de tweede helft van de twintigste eeuw is binnengetreden in een
nieuw geologisch tijdperk dat in tegenstelling tot het holoceen en alle andere perioden
daarvoor vooral gekarakteriseerd wordt door de planetaire activiteiten van één enkele
species - de homo sapiens namelijk. Dat deze soort sinds 1800 in getal is toegenomen
van ongeveer 1 miljard tot ruim 7 miljard exemplaren, inmiddels meer dan de helft
van het continentale aardoppervlak door agricultuur en urbanisering heeft
gemodificeerd en meer natuurlijke grondstoffen over het aardoppervlak heen en weer
schuift dan alle non-anthropogene processen bij elkaar; en dat de soort inclusief haar
gebruiksvee en huisdieren meer dan 97% uitmaakt van de totale terrestrische biomassa
van zoogdieren en vogels, een klimaat teweegbrengt zoals dat op aarde sinds het
tertiair niet meer geheerst heeft en op weg is de zesde mass extinction van soorten
in de geschiedenis van de planeet te veroorzaken1. - dat allemaal bij elkaar doet
vermoeden dat de aarde in het anthropoceen is opgehouden een vaste ‘grond’ te zijn
waarop het theater van de geschiedenis der mensheid zich afspeelt. Veeleer is de
vervorming van het planetaire toneel de eigenlijke handeling van het schouwspel
geworden.
Onder ‘terrapoëtica’ versta ik een poëtica die onderzoekt hoe aan de hierboven
aangeduide uniciteit van het anthropoceen en de daarmee gepaard gaande ontologische
transformaties van de aarde literair recht kan worden gedaan. Dit kan verschillende
dingen inhouden: kritiek op het ‘groene’ en de oudere ecolyriek van de jaren zeventig
en tachtig; omgang met ecologische realiteiten - zoals de klimaatverandering - die
zich onttrekken aan de directe waarneming en de poëzie uitdagen tot
verwetenschappelijking, kwantificering en overdracht; reflectie op de crisis van de
representatie in dienst van de anthropocene hyperperformativiteit van kennis; de
herontdekking van politieke poëzie in een tijd waarin de belangrijkste ecologische
en evolutionaire ontwikkelingen niet meer ‘daar ergens’ - ‘in de open lucht’ plaatsvinden, maar in het hart van activistische milieugroepen, kapitalistische

1.

Paul J. Crutzen, Eugene F. Stoermer, ‘The Anthropocene’, in: Global Change Newsl. 41
(2000), 17-18; Paul J. Crutzen, ‘Geology of Mankind: the Anthropocene: Are Humans Now
Overwhelming the Great Forces of Nature?’, in: Ambio vol. 36, no. 8 (2007), 617; Will
Steffen et al., ‘The Anthropocene: conceptual and historical perspectives’, in: Philosophical
Transactions of the Royal Society A 369 (2011), 847-867.
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ondernemingen, brancheorganisaties en lobbygroepen, regionale parlementen alsook
binnen het institutionele regime van de klimaatverdragen van de VN. Etc.2.
Op deze plaats wil ik slechts één enkel aspect uitlichten uit het panorama van
terrapoëtische mogelijkheden, en wel iets dat op bijzondere wijze resoneert met deze
uitgave van TERRAS.
Doordat het anthropoceen een geologisch concept is - ook nu het discours ervan
zich in toenemende mate interdisciplinair verbreedt (zie bijvoorbeeld het
richtinggevende anthropoceenproject van het Berlijnse Haus der Kulturen der Welt3.)
- wordt er een verband gelegd met de methoden van de Historische Geologie waarin
de geschiedenis van de aarde cognitief ontsloten wordt door de in geologische tijden
ontstane strata en geologische formaties te analyseren. Als namelijk de
wetenschappelijkheid van geologische uitspraken gekoppeld is aan de omstandigheid
dat deze gestaafd worden door empirische waarnemingen aan aardlagen, dan valt
ook het anthropoceen alleen binnen het geldigheidsgebied van de wetenschappelijke
geologie indien en voor zover je er een stratum aan kunt toekennen - zelfs als dat er
een is dat nog helemaal niet bestaat of nog niet voltooid is. Dus is het voor
anthropoceenonderzoekers m/v belangrijk erop te anticiperen hoe de aardlaag die
we vandaag de dag produceren, er te zijner tijd zal uitzien en zal verschillen van de
holoceenlaag eronder: volledig nieuwe materialen, gesteentes en technofossielen;
afwijkende sedimentspatronen; verhoogde concentraties van koolstofisotopen door
klimaatverandering, van stikstof door bemestingsmiddelen, van radioactief materiaal
door kernsplitsing; sporen van mijnbouw; het plotselinge en massale verdwijnen van
dier- en plantensoorten - dit soort elementen zal het anthropoceenstratum kenmerken
en bovendien waarschijnlijk doen gelden als extreme anomalie in de geschiedenis
van de aarde.4. Echter: wie zal ooit in staat zijn deze aardlaag te observeren en
analyseren aangezien het anthropoceen pas dan voorbij - en het stratum voltooid is wanneer de laatste mensen van deze planeet zijn verdwenen?
Op dit punt verandert het project van een geologie van het heden letterlijk in
sciencefiction. Neem Jan Zalasiewicz - voorzitter van de werkgroep Anthropoceen
bij de Internationale Geologische Vereniging, die in het najaar van 2016 na jaren
van overleg voorstelde om ‘anthropoceen’ op te nemen in de officiële nomenclatuur
van de Historische Geologie: in zijn populairwetenschappelijke boek The Earth After
Us,

2.

3.
4.

Deze thema's heb ik iets uitvoeriger ontwikkeld in het essay ‘Antropoceen. Lyriek in de
geologie van het heden’, vertaald door Els Moors, in: nY #27 (2015), 23-53. Zie voor andere
in de geest van de terrapoëtica geschreven gedichten mijn bundel CEK (Berlin: kookbooks
2015) en het ook in het Nederlands beschikbare lange gedicht CHICXULUB PAËEM
(Duits-Nederlands), vertaald door Ton Naaijkens (Gent: Druksel 2016).
http://hkw.de/de/programm/projekte/2014/anthropozaen/anthropozaen_2013_2014.php
Jan Zalasiewicz et al., ‘Stratigraphy of the Anthropocene’, in: Philosophical Transactions
of the Royal Society A 369 (2011), 1036-1055; id. et al., ‘The Technofossil Record of
Humans’, in: The Anthopocene Review vol 1(1) (2014), 34-43.
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What Legacy Will Humans Leave in the Rocks? stelde hij zich de landing op aarde
voor van alien-geologen in het postanthropoceen (100 miljoen jaar in de toekomst),
om geologisch plausibel te kunnen spreken over de definitieve vorm van het heden
ten dage geproduceerde anthropoceenstratum: ‘[T]hey had good balance, these
explorers, their tails and sharp claws helping them scramble up the near-vertical
rocky surfaces.’5.
Dat is ook de bredere context van de voor TERRAS uitgezochte gedichten, want
anticiperen op het toekomstige stratum heeft een onbedoeld neveneffect: ze werpt
een licht ‘terug’ op de ‘gebeurtenislaag’6. van het anthopocene heden en doet de
menselijke biotoop nu uitkomen als omgekeerde geologische uitgraving, dat wil
zeggen als ‘ingraving’ van het sedimenteren en het geologiseren van ons eigen
tijdperk. We leiden ons dagelijks leven, zo wordt ons nu duidelijk, inmiddels al op
een geologische ingraving.
Zo stammen de twee eerste gedichten uit een cyclus die de geschiedenis van de
calculator kortsluit met geologische geschiedenis en computerhardware - in het
bijzonder harddisks - voorstelt als component van ons technofossiele erfgoed. De
politiek-historiografische pointe is dat hoe strenger de geheime diensten van de
wereld de digitale infrastructuren van het sociale leven bewaken - hoe meer zich dus
in de monstrueuze archieven van de NSA, de GCHQ etc. een compleet databestand
van het hedendaagse leven ophoopt -, des te meer informatie de technofossiele sporen
van het heden bevatten: wanneer de aliens van Zalasiewicz in het anthropoceenstratum
op het fossiel stuiten van het Utah Data Center van de NSA in Camp Williams, zullen
ze kunnen nagaan wie vandaag hoelang met wie gebeld heeft en wiens privacyrechten
dan op dat moment in het kader van deze spionage geschonden werden...
Van de al lang gestorven - vermoorde of in Russische ballingschap aan ouderdom
bezweken - klokkenluider Edward Snowden is het een kleine stap naar de drie andere
gedichten, afkomstig uit een cyclus waarin het motief van het begraven ondermijnd
wordt door het direct in een geologische tijdsbestek te plaatsen. Een kerkhof uit de
Romeinse tijd (Spitalfields) is hier zelf al lang dood en begraven. De verse bloedbaden
van de huidige tijd en zojuist pas gevulde massagraven zakken ogenblikkelijk weg
in het archeologische of geologische, worden bijvoorbeeld

5.

6.

Jan Zalasiewicz, The Earth After Us, What Legacy Will Humans Leave in the Rocks? Oxford:
Oxford University Press 2008, xii. - Interessant genoeg tref je de denkfiguur van een
toekomstig stratum inclusief extraterrestrische observators m/v al aan sinds het begin van
het anthropoceendiscours (avant la lettre), - bijvoorbeeld bij de Italiaanse geowetenschapper
Antonio Stopppani: ‘Let us admit, though eccentric it might be, the supposition that a strange
intelligence should come to study the Earth in a day when human progeny, such as populated
ancient worlds, has dissapeared completely...’ (Antonio Stoppani, ‘Corso die Geologica’
[fragment vertaald door Valeria Federighi, Etienne Turpin], in: Elisabeth Ellsworth, Jamie
Kruse (ed.), Making the Geologic Now. Responses to Material Conditions of Contemporary
Life. New York 2013, 34-41, hier 40).
‘Event layer’, Jan Zalasiewicz et al., ‘Stratigraphy of the Anthropocene’, 1047.
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niet meer onderzocht door de forensische medewerkers m/v van het Internationale
Strafhof voor het voormalige Joegoslavië, maar reeds door paleontologen m/v. De
hominidale resten komen rechtstreeks in de archieven van de Smithsonian Institution
terecht. En als de tekst van een testament er tautologisch op wijst dat hij ‘altijd alleen
in Jouw / Tegenwoordigheid gelezen’ kan worden (in tegenwoordigheid van een zelf
wederom postume lezer m/v), dan zie je in het postanthopoceen de ogen van die
aliens over de regels van mijn gedicht glijden: als attachment bij een email aan de
redactie van TERRAS valt het 100 miljoen jaar later moeiteloos uit te lezen in het
technofossiel van Camp Williams.
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Miek Zwamborn
Tireragan
*
eilanden drijven los
tot de zee
vloeibaarder dan de magmakamers
de doordruk en ondergrondse
stollingen bedekt
*
een sikkel van lucht houwt de zee aan land
*
scherper dan de rots die door de ijskap werd bekrast
*
in de schepping van de wereld
draaien windrichtingen tegen elkaar in
ontvouwt zich een oerbos
vermenigvuldigen wieren zich
klinkt de turfmolm in
*
zandstraalt het strand onafgebroken
*
de klok van de zee loopt op ons voor
*
baaien worden verzwegen
golven mengen moeizaam en mistflarden missen
scherpte zoekend naar drasland en dalgrond
raakt de kaart op de achtergrond
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*
elke dag worden spaties aangeslagen
de zee splintert open maar wie bewaakt wie
als de rotsen opzwellen verlaagt het water
wordt de vloedlijn plooibaar als een touwtje
meet hol en bol de omtrek raakt bijster
het spoor sluit het eiland af van het eiland
*
een rode wolk waait binnen bereik
de bodem heeft turfmolm omhoog gestuwd
de lucht komt kleuren kijken
*
geen boom kan bestaan aan de hemel
waar takken ruim aan de wind gewiekt
de kaart wordt stil en verbergt wat er leeft
in de transparante kamer valt niets te lezen
alleen de regen op het raam schrijft
in steno de geschiedenis van de lucht
*
droog zal alle graniet blijven
geen enkele helder groene zee kan het kwijt spelen
zo vochtig en omsingeld door water
blijft het rotsvast gespikkeld
op de plek waar de ijstongen verdwenen
*
trouw aan waar onder vandaan verschenen
bestaat ook de kaart uit wat weg viel zoals het veen
het kienhout in zich koestert en
het losgeraakte wier na de storm
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*
de kracht van de wind onthult
de tijd is (altijd)
terug te leiden tot het moment waarop iets miniem
in beweging gezet de episode voorafschaduwt
vanuit de lucht lijken de kruinen vol vleugels
het komt niet aan op dit uur
*
kalm als korstmos wacht het land
als de zee opkomt prikken aanstormende meeuwen
golven aan hun snavels
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Laia Jufresa
De nacht dat Nederland verdween
Vertaling: Heleen Oomen
Sylvie hield niet van tango. In welke betekenis van het woord dan ook. Ze hield niet
van de Argentijnse tango omdat die haar deed denken aan een ex en ze hield niet van
andere tango's omdat ze liever om het leven lachte. Ik ontmoette haar in Delft, op
een boot die was ingericht als Grieks restaurant. Het was er zowat uitgestorven, de
boot dobberde rustig en de obers hadden niks Grieks: ze kauwden het bijna perfecte
Engels van de gemiddelde Nederlander. Later kwamen Sylvie en ik tot de conclusie
dat er zo weinig gasten waren omdat de Delftenaren het weerbericht nooit oversloegen
en vroeg naar huis waren gegaan om emmers klaar te zetten en handdoeken voor de
deuren te leggen.
Ik was er als eerste. Ik bestelde een salade met feta en begon ansichtkaarten vol
te schrijven met leugens over hoe goed het slechte weer me hier beviel. Op een
gegeven moment keek ik op en daar zat Sylvie, aan een ander tafeltje, het menu
aarzelend voor haar gezicht. Ik feliciteerde mezelf met mijn instinct: dit was een
restaurant voor vrijgezelle vrouwen. Wat zij dacht weet ik niet, maar zodra ze zag
dat ik naar haar keek, kwam ze naar me toe, stak haar hand op en groette me met
zo'n Frans ‘hello’ dat ik ‘salut’ terugzei. ‘Ah t'es française!’ riep ze duidelijk
geëmotioneerd. Voor ik nee kon zeggen zat Sylvie al aan mijn tafel. Ze vroeg wat
ik had besteld en hakkelde in het Engels dat ze ons tweemaal de specialiteit van het
huis moesten brengen, plus een fles wijn, want deze mademoiselle - ze bedoelde mij
- kon toch niet alleen maar een salade eten op haar verjaardag. Daarna legde ze uit:
‘Het is vandaag mijn verjaardag numero twintig.’ Ik denk dat ik toen met dat
twintig-jaar-is-niks op de proppen kwam en zei dat het een citaat uit een tango was.
‘Ik hou niet van tango,’ zei ze bruusk, alsof ze het onderwerp meteen van tafel
wilde vegen, ‘het doet me altijd denken aan een ex.’
‘Een Argentijn?’
‘Nee, een Fransman met pretenties.’
Vrolijk begonnen we te eten en halverwege het dessert begon het water te stijgen.
Of nou ja, het was al een hele tijd aan het stijgen, maar bij de laatste slokken wijn
viel ons dat eindelijk op. Sylvie vroeg of het aan haar lag, of dat de brug op de hoek
kleiner was geworden. ‘Ik weet niet,’ zei ik. En: ‘Welcome to the Netherlands.’ Ze
verzuchtte dat het tij nu eenmaal stijgt. We bestelden nog een fles wijn.
Of het nou de wijn was of het simpele feit dat we drie uur lang hadden gedobberd,
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toen het restaurant uiteindelijk sloot en Sylvie en ik buiten kwamen, was de straat
niet meer hetzelfde. De stenen leken vele malen harder en erover lopen was een
geheel nieuwe ervaring, iets wat alleen lukte in opperste concentratie. Sylvie deed
haar schoenen uit en hield ze de rest van de weg in haar hand. We wandelden een
tijdje in de aangename stilte die soms valt tussen oude vrienden, en dat we in de
verste verte geen oude vriendinnen waren maakte het nog aangenamer. We sloegen
een hoek om en bleven staan voor het oude huis van Vermeer. ‘Hier woonde
Vermeer,’ zei ze, en ik begreep dat we moesten blijven staan. We gingen op een
bankje tegenover het oude gebouw zitten en keken naar het raam. Sylvie zette haar
voeten op het bankje. Ze had resten rode nagellak op haar teennagels.
‘Mijn lievelings-Vermeer,’ zei ik na een hele tijd, ‘is die met die vrouw die een
weegschaal vasthoudt zonder iets erop. Ze heeft haar ogen dicht: ze wil op de tast
het luchtledige wegen. Jarenlang heb ik er een prent van gehad, ter grootte van een
ansichtkaart, maar wel ingelijst. Ik vond het rustgevend om ernaar te kijken. Ik weet
niet of ik me net zo voelde als zij, of dat ik graag wou doen wat zij deed.’ Sylvie
antwoordde dat ze meer van het schilderij met de luit hield. En dan vooral van de
landkaart aan de muur. Maar dat schilderij kende ik niet.
Op het bankje legde ik Sylvie de tweede betekenis van het woord tango uit. ‘In
Mexico,’ zei ik, ‘is “er een tango van maken” dat je ergens een drama van maakt,
dat je iets groter of erger maakt dan het is.’ Daar moest ze ook niets van hebben. Op
het bankje viel het ons eveneens op dat het water te snel steeg - als ze haar voeten
op de grond zette, verdwenen Sylvies halfrode nagels onder de oppervlakte - en we
besloten dat we maar eens verder moesten. Ik was diep onder de indruk van het raam
van Vermeer. Wanneer je het vanbuiten had gezien, begreep je waarom je op al zijn
schilderijen dat identieke, schuine licht zag. Zij had hetzelfde en we spraken af de
volgende dag een bezoek te brengen aan het atelier.
Op onze wandeling door Delft vertelde Sylvie dat protestantse huizen nooit
gordijnen hadden. Dat het een teken van transparantie was. Ze meende zich te
herinneren dat Vermeer zich had bekeerd tot het katholicisme en we probeerden te
bedenken of dat iets had veranderd aan het licht. Had Vermeer zich bekeerd tot de
gordijnen? En als dat zo was, hoe zou hij zich dan fijner hebben gevoeld: voor
iedereen zichtbaar of verstopt?
Ik verbleef in een huis aan de Trompstraat. Ik wou aan Sylvie uitleggen dat die
trompet de twee violen voor haar verjaardag verving, maar de grap leek me
onvertaalbaar en dus wees ik haar alleen waar we heen moesten.
Ik trok mijn doorweekte gympen uit en we liepen de trap op naar het dakterras,
de beste plek van het huis. De eigenares, een Nederlandse die Aziatische spullen
verzamelde, had er een daktuintje aangelegd met oude stoelen en slingers gekleurde
lampjes. We gingen zitten en rookten de hasj die ik onderweg had gekocht als
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verjaardagscadeautje en omdat Sylvie het eten had betaald. Vanaf dat hoge, platte
dak, waar we nu eens een tijdje stonden, dan weer een oude ligstoel deelden en
praatten te midden van de rookwolken en twee grote plastic Boeddha's, zagen we
het water opkomen.
Eerst als iets onwerkelijks, alsof de gracht alleen in onze verbeelding overstroomde.
Schitteringen. Flauwe lichtjes op de grond, zes meter onder onze handen, die we
heen en weer bewogen om ons zicht te veranderen. Maar later, toen de Trompstraat
al meer een rivier was dan een straat, moesten we wel toegeven dat het ernst was.
Delft liep stilletjes, op recordtempo, onder water. Misschien zou dit dobberende land
dan eindelijk wijken voor het water dat zijn gebied opeiste. Misschien zou Nederland
verdwijnen, was het op dit ogenblik, onder onze neus, bezig dat te doen.
Het regende niet en de nacht was tamelijk zacht, gemeten naar nationale maatstaven.
Ik geloof dat we het vooral over nationale maatstaven hadden. We gingen lang door
op de Nederlandse mentaliteit: vlak. Vlak als het landschap. En we bediscussieerden
of het landschap wel of niet vormgeeft aan de volksgeest. Terwijl het water steeg,
ontwierpen we verschillende hypothesen over hoe de plaatselijke bewoners de
gebeurtenis zouden opvatten. Sylvie dacht dat ze hem zouden aanvaarden met die
oude, volmaakte tolerantie van ze, die zoveel wegheeft van onverschilligheid. Ze
zouden de vloed vanachter hun protestantse ramen eens goed bekijken en daarna
zonder protesteren hun opblaasboten uit de kast halen, hun meest waardevolle spullen
erin zetten en hun levens zonder pieken of dalen weer oppakken. Ik voorzag
daarentegen ophef, vergaderingen van de grootmachten om geld in te zamelen of
hulpmiddelen: enorme waterpompen, dat soort dingen. Even dachten we erover
binnen de tv aan te zetten, maar omdat we geen Nederlands verstonden besloten we
dat verder roken op het dak de beste strategie was om kalm te blijven. We gingen
alleen even het huis in om sokken te halen en thee te zetten - nationale maatstaven
of niet, we vonden elkaar in het universele principe dat je rampen warmpjes het hoofd
moest bieden - en handdoeken voor de deur te leggen, al stond het water op de eerste
verdieping inmiddels tot onze enkels. We zetten alles wat op de grond stond op tafel.
De eigenares was in Thailand en ik wist niet waar ze haar waardevolle bezittingen
bewaarde. We liepen enigszins koortsachtig rond. We lachten nerveus, vast en zeker
uit pure angst. We haalden de stekkers uit de stopcontacten. We verplaatsten zoveel
mogelijk spullen naar boven. Wikkelden doeken om de kasten. Knoopten de gordijnen
op. De buren hadden het licht uitgedaan en wij deden hetzelfde, al lieten we, ten
langen leste terug op het dak, de lampjesslingers branden.
Warmer ingepakt en voorzien van mokken kouwe thee draaiden we nog een joint
en gingen verder met onze therapie. We waren niet van hier en konden nergens heen
als het water straks het dak bereikte. Wat deden ze in dit soort gevallen met
buitenlanders? Zouden ze ons ergens opvangen, of stuurden ze ons in een bootje
terug
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naar huis? Misschien deden ze helemaal niks en sleten we de rest van onze dagen
op het dakterras, zwommen we af en toe naar de markt en terug, met
boodschappentassen die dropen van het zoute water, terwijl de jaren als sneeuw over
onze slapen vielen, Nederland overdekt raakte met algen en de fietsen werden uitgerust
met zwembanden. Af en toe citeerde ik uit Volver om Sylvie te pesten en omdat het
waarschijnlijk de enige tango was die ik kende. We rookten, huilden, keken honderd
keer van de stromende straat naar de vreemd genoeg droge hemel en vroegen ons af
of we verzwolgen zouden worden door het water of ten onder zouden gaan aan het
doodtij van onze onzekerheid. We werden zo woest heen en weer geslingerd tussen
cynisme en paniek dat we ten slotte een evenwicht bereikten: omstebeurt waren we
doodsbang en rustig. Het was niet mijn verjaardag, maar iets ouder ben ik op dat dak
zeker geworden.
Toen het water door de ramen van de eerste verdieping naar binnen begon te
stromen, stelden we ons angstig voor hoe het ook de tweede zou bereiken, waar mijn
kamer zich bevond en, in een ander deel van Delft, het raam van Vermeer. We hoopten
maar dat we het huis in dat geval nog mochten bezoeken. We wilden zien hoe het
licht door die talloze malen afgebeelde rechthoek schuin naar binnen viel. We spraken
nog eens af erheen te gaan, alsof we tegen elkaar zeiden: ‘Er is een morgen.’
Bij zonsopkomst leek het water halverwege de eerste verdieping tot stilstand te
zijn gekomen. Het licht of de uitputting overtuigden ons ervan dat we wel wat slaap
konden gebruiken. We liepen de trap af naar de tweede etage: de vloer en het bed
waren droog. We zeiden welterusten en wat jammer nou dat deze stad en dit land
eraan gingen en leuk elkaar te hebben ontmoet, gefeliciteerd met je verjaardag, twintig
jaar is al heel wat. Of misschien zeiden we dat allemaal niet en stelden we ons
tevreden met het klotsende water dat een deel van de landkaart meenam, en met het
historisch besef dat we iets hadden om aan onze kleinkinderen te vertellen: ‘Ja, m'n
kind, ik was erbij, de nacht dat Nederland verdween.’
Toen ik rond het middaguur wakker werd rook het naar natte hond. Ik zette mijn
voeten op de grond: de tweede verdieping was intact. Ik liep naar beneden en vond
Sylvie in de weer met een dweil. De eerste verdieping was nat en rommelig, maar
de schade leek mee te vallen. We veegden de vloer, wrongen dweilen uit, hingen
handdoeken te drogen op het dakterras en ontbeten. Daarna liepen we terug naar
Vermeer, maar ze waren gesloten. Teleurgesteld, zowel daardoor als door de
onverwachte ochtendlijke droogte, of misschien gewoon moe van al het reizen, nam
Sylvie niet haar trein naar Berlijn maar ging terug naar Toulouse: ‘Dan kan mijn
moeder me een verjaardagsknuffel geven.’
Ik bleef nog een paar dagen in Delft, reisde een paar keer op en neer naar
Amsterdam. Het atelier van Vermeer heb ik nooit meer bezocht. Ik had geen zin om
er in mijn eentje heen te gaan en ook niet om met eigen ogen te zien dat het water
er was
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binnengekomen en het hout had verpest, dat de sponningen waren opgezwollen, het
raam niet meer open kon en ik nooit meer echt zou kunnen begrijpen hoe het nou
zat met dat licht. Bij mijn terugreis liet ik Nederland ordelijk en hooghartig achter,
maar toch iets afwachtender, iets minder zeker van zichzelf. Een Nederland dat
ternauwernood was ontkomen. Vanuit de trein zag ik het kleiner worden: fragiel,
bibberend, op het punt om in huilen uit te barsten en zich opnieuw te laten
overstromen. Het deed me goed om het zo te zien, om die precaire vlakte zo te zien
aarzelen. Ik kreeg zin om er een lied of een brief over te schrijven, maar Sylvie hield
niet van tango.
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Harry Man
Aarde en andere gedichten
Vertaling: Jeske van der Velden
De kamsalamander
Armen langszij gleed ik door het leven na uitkomst,
krauwde zandribbels in de koele bries van de kreek,
leerde denken in de kleuren van je droom.
Met het paramedisch instinct van hernieuwde liefde
vouw ik een dak van halmen voor onze kroost,
leg watersluiers af, kwikdruppeltjes regen
onder de bouwlampen, schietmotten ook.
Alles waaraan ik behoefte had was
wat zwemruimte, een theoretisch ander leven.
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Vleermuiszicht
Op de verstrooide echo's staan motten stil als verkeerspaaltjes,
naast de halfdichte luiken, zuilen van Lavazza-stoelen,
het zigzag gesponnen zijde van een wielwebspin,
scherp op elke radiale, zwevende lijn in de wind.
Grauwe ganzen, halve achtjes, zwemmen boven de armen
van een Bratz-pop, cellofaan, 7 dagen versgarantie.
Londense hulpdiensten naderen, het tableau verdwijnt,
vleermuizen gaan op in het platanen-ultramarijn.
Een voile vleugel in telefoonlicht, een mensengezicht zegt
nee ik niet, nee ik nooit, alsof nu meer betekent
dan toen. Ian de parkwachter denkt na met ogen dicht,
we zwijgen verlegen, geveld door de stille radio.
Stel je voor wat je als streelstille vleermuis zoal ziet:
het gewicht van elk woord dat
lippen verlaat, het geluid van elke aardse satelliet.
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Aarde
Geboren op 22 april 454 miljard v.C. Jij en Zwaartekracht zijn nu vrienden
Je geboorteplaats in Spiraalarm, Melkweg is ‘Zonnestelsel’ 0 vinden dit leuk
De Maan heeft aangegeven dat jullie broers zijn. Bevestigen? Toestaan? Blokkeren?
Hallo AARDE ik wil je graag toevoegen aan mijn professionele netwerk
Volgens Fossielen heb je gewerkt voor ‘Meercellige Organismen’
Archaea en Eukaryoten hebben een link gedeeld op je tijdlijn
Bacteriën en Eukaryoten hebben een link gedeeld op je tijdlijn
Gewervelde Dieren stelt voor Primitieve Vissen toe te voegen als vriend
Ozonlaag is vandaag jarig. Uv-Straling zegt: ‘Ozon - flikker toch op’
Pannotia heeft gereageerd op je status ‘Aangename atmosfeer’ Leuk vinden?
Je bent lid geworden van het netwerk ‘Craton en Pannotia's supercontinent’
Ozonlaag heeft je uitgenodigd voor het evenement ‘Feest, UV is GEBLOKKEERD!’
Onbekend heeft je uitgenodigd voor het evenement ‘Laat-Ordovicische massa-extinctie’
Onbekend blokkeren? Meldingen van Onbekend worden niet op je tijdlijn weergegeven
Naast Pangea zijn nu ook Eurazië, Antarctica, India en Noord-Amerika lid van je netwerk
Jij en Vroege zoogdieren, Reptielen, Zaden en nog 700 miljoen zijn nu bevriend
Je hebt je profielfoto aangepast naar ‘Eengrotegroenekluit.jpg’ Leuk vinden?
Het Devoon vindt ‘Perm-Triasovergang en adaptieve radiatie in boom des Levens’ leuk
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Jij gaat naar ‘Perm-Triasovergang en adaptieve radiatie in boom des Levens’
Overlevende Insectensoorten las een artikel van Nu.nl ‘Primitieve zoogdieren mogen
zoveel uitgestorven Facebookprofielen uit Perm-Trias blokkeren als ze willen’
Archosauriërs en Het Late Perm veranderden hun status van ‘Hebben een relatie’ naar
‘Het is ingewikkeld’ Jij en Vulkanische Activiteit zijn nu vrienden
Zonlicht ‘Heeft Vulkanische Activiteit me geblokkeerd? HALLO dit is een *sociaal* netwerk!’
Hallo AARDE ik wil je graag toevoegen aan mijn professionele netwerk
Spitsmuis-achtige Resten geeft aan dat jullie werkten voor ‘Langzaam herstel van zoogdieren’
Jij en Eerste Vogels zijn nu vrienden Jij en Stegosaurus zijn nu vrienden
Moerasland en Prehistorisch Woud zijn nu lid van ‘Ik wil van Aarde zompig drijfhout maken’
Nieuw bericht van Dinosauriërs, 150 miljoen jaar geleden - Wij RULEN jau tijdlein!
Therapsida gaat misschien naar ‘Evolutie tot vroege mensachtigen’ over 100 miljoen jaar Leuk vinden?
Gondwana heeft zijn relatiestatus gewijzigd in ‘Alleenstaand’ in Iapetusoceaan 0 vinden dit
leuk
Microraptors, Hadrosauriërs, Bloeiende Planten en Enorme Asteroïde zijn nu lid van je
netwerk
‘Krijt slaat in als een bom’ Enorme Asteroïde heeft je gepord op je tijdlijn
Buideldieren hebben gereageerd op hun eigen status ‘Vaarwel 75% van mijn vrienden RIP’
Boombewonende Primaten hebben een nieuwe functie bij ‘Homo Habilis in de maak: We
zijn van start.’
Mensen die je misschien kent: Alle Neanderthalers. De Recente IJstijd is een
gemeenschappelijke vriend.
Mensheid vindt Leven leuk. Mensheid heeft Opwarming van de Aarde toegevoegd.
Zonlicht Blokkeer dit profiel? Rapporteer? ‘SETI’ wordt lid van deze groep?
Bekijk je tijdlijn. Wat ben je aan het doen? Aarde er wachten nieuwe vrienden op je.
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De laatste woorden van een tijdmachinepiloot met liefdesverdriet
En zou je er ooit achter komen als ik
de sleutels onder de mat had meegepikt,
de kern van onze oude Astra had ontsloten,
met zijn quarkjes benzine en lege sigarettenpakjes
en een eindje met mijn jonge zelf was gaan rijden,
langs de rolluiken die baden in een blauwe gloed,
het licht van de vriezer in Kennedy's vishandel,
toch niet Frankensteins laboratorium, jammer,
en gezegd had, Donny, onthoud dit goed:
zet door en vraag Susie Whitlow mee uit
net als woensdag, toen je het wilde vragen
in het zwembad, dubbel misselijk door de hoogte
en de zenuwen op de trap van de duikplank.
Dit mag je eigenlijk niet weten, maar over tien jaar,
met een hele fles wijn op, zal ze toegeven dat
ze een nieuwe vriend heeft, wiens naam, grap jij, klinkt
als een pannenmerk, wat voor jou niet zo leuk is
eerder een klap, al is soms een beetje
pijn een heel hart waard - zoals samen koken
met pa met een gebroken voet
van de ovenschaal die veel te zwaar was,
en o ja, neem lucifers mee naar Dover,
en zet nog wat extra's in op Little Polveir
dit jaar tijdens de Grand National, maar let op
steek je winst in de voering van mams handtas,
zoals je van plan was en als ik voor de deur stop
zeg ik: dit is mijn laatste bezoek, ik herstel de tijdlijn,
dus sluip naar binnen, maar blijf even staan
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op de derde tree, en als het verleden vlakbij is,
probeer dan je drie zelven ongemerkt te passeren,
anders wordt iedereen wakker en lukt het ons niet,
en ma wil antwoorden, en pa wordt ziek,
en praat trouwens met niemand over ons gesprek,
na verloop van tijd zal je het vergeten.
Noem me het beste van een goed geweten,
en zeg deze dingen, en enkel deze dingen,
te weten wanneer je de fusiereactor test in Culham
na de persconferentie, blijf altijd nieuwsgierig,
stap in de transtemporele verplaatser,
met het gevoel diep in je deeltjes dat alles kan.
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Ruth Lasters
Drie gedichten
Porie
Als je beseft dat de zwembadladdermaker
en de brandladderfabrikant een en dezelfde is
dán dus ben je het, onomkeerbaar volwassen.
Als je je erover verbaast dat het kan, dat evacuatieladders
vervaardigd voor de absolute onwaarschijnlijkheid
vaker besteld en duurder zijn van groter
economisch belang dan treden voor in frisopspattend
chloorwater. Vooral in de zomer als die laatste soort
aldoor trap-op-trap-af wordt gebruikt moet
zo'n maker van zelden echt betreden vluchtladders
soms bevreemd in een onwerkelijk aangevoelde seconde
als in een uitvergrote porie
vallen waardoor de dag de lederhuid in slingert van talgnaar
talgklier. Om heraansluiting met alles te hebben
volstaat één aanraking, één door iemand teruggestreken
armhaar, maar het gebeurt niet. Iedereen is
zwemmen.
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Erwt
De man die het ‘er’ uit de erwten probeerde te halen
werd langzaamaan
graatmager/gek, vergeefs in elke erwt
een exclusieve smaak zoekend, maar niets dan
eenderheid proevend. Zijn dag uitgestippeld
in rijen van drieduizendzeshonderd groene
groentestippels, was de nacht niet meer dan het blootsvoets
erover lopen en dan één blauw uur de voldoening van
zolen vol geplette - . Ergens
wist hij ook wel dat erwten eigenlijk gewoon zaden zijn uit peulen
en niet het hier en nu in de meest compacte, echtste
vorm. Soms schoof hij erwten als hoezen over zijn tanden
en trachtte zo met zichzelf in de spiegel te lachen om zijn erwtenernst,
tot er daarbij één zijn luchtpijp in glipte en eindelijk
wel iets bepalend, verstrekkend werd, onuithoestbaar,
eeuwig reuzegewichtig, er.
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Poot
Is het niet prachtig dat juist vogels
met de duidelijkste verliesstrategie
(het waden op één poot tegen lichaamswarmteval)
het olijkst zijn van kleur
roze?
Sinds ik flamingo's zag
naast reigers die probleemloos op twee poten kou verbijten
weet ik het zeker: niet-winnaars hébben
kwijt als voorraadkuilen waarin bodemhard, mul desnoods,
extreme zelfbewoonbaarheid.
Het kan ook makkelijker, zo: als ik gewoon non-stop
die flamingo van op reis
haarscherp zie waden op zijn linkerpoot
en op zijn rechter- jij. Dan baadt hij in
zekere zin op beide tegelijk, houden wij in het hoofd
toch weer staande een soort
reiger.
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Ton Naaijkens
Ongebaande wegen
Sonja vom Brocke werkt alsof het onderwerp dat zij aansnijdt bepaalt hoe de tekst
eruit ziet - ze beperkt zich niet tot gangbare vormen die zich aanbieden. In haar
eigenlijke debuutbundel Venice singt staat bijvoorbeeld een afdeling ‘Cameeën’,
miniatuurgedichten waar zich in het reliëf stieren, nimfen en honden aftekenen, bezet
met waarnemingen die naar actualiteit en mythen verwijzen. De meeste andere
gedichten zijn wilder, grilliger, buitengewoon associatief en helemaal niet uit op
decoratieve schoonheid of een lopend verhaal. De taal zelf nodigt ertoe uit ongebaande
wegen in te slaan. Sommige teksten dragen weer wel kenmerken van proza en lijken
een verhaal op te pakken, bijvoorbeeld wat er met iemand gebeurt als die de
Auerstraße in Berlijn inloopt of een bijzonder persoon ontmoet. Vrijwel meteen
ontstaat er dan een andere gelaagdheid waarin de eerste werkelijkheid gefictionaliseerd
wordt en een andere verbeelding het voor het zeggen krijgt. Al haar teksten reageren
scherp en intens op het actuele - de commercialisering, de medialisering, de
vernietiging van onze leefwereld, de manier waarop het internet de mensen
binnenloodst in de nieuwe hedendaagsheid van het antropoceen.
Deze dichteres boort alle lagen en registers van de taal aan, hoog en laag, en zij
aarzelt niet die te vermengen. Ze is sterk in onverwachte beelden. Vooral de unieke,
ongegeneerde, bijzonder speelse combinaties van woorden vallen op. Sonja vom
Brocke reageert indringend op andere teksten maar vaker nog op andere media en
niet-talige kunstvormen, een lied van Peer Raben, een tv-serie of de reeksen abstracte
en esoterische schilderingen van Hilma af Klimt. In de afdeling ‘Gemäldegalerie’ in
Venice singt speelt ze toe op Titiaan, Cranach en Lippi, maar ook op de vrouwelijke
zaalwacht, als vlees dat verf geworden is. Haar teksten zijn abstract en figuratief
tegelijk en volgen een geheel eigen, eigenzinnig maar aantrekkelijk ritme. Je zou
denken dat de taal van Sonja vom Brocke, die zo hangt aan klank, soms op de vlucht
lijkt voor betekenis en samenhang, maar de lichamelijkheid die haar woorden
oproepen, is er een die streeft naar de volheid van aandachtig en verrassend
eenentwintigste-eeuws leven.
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Sonja vom Brocke
Le luxe, Lossing & andere gedichten
Vertaling: Ton Naaijkens
Le luxe
op stenoslurf en -beenderen
'n Lunatica geplakt
; alleen naar de letter leverde Le Luxe von Bräuns de melk voor een
vergaan decennium, waarin toetsenborden - insecten door wereldsteden liftten
groef wat pyramidaals, inclusief A's vol littekens, verhemelte en gemene zonnen
een Lethegraf
de raderogen van Lunatica overwogen beren van realiteit, maar
hoe moesten ze rechtop staan, in het schuimdal van het gifidee
op de hygiënemolm van gesorteerde foetussen?
Na hiërogliefenoorlogen de zoen van een gesmokkelde grizzly
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Lossing
Wat ontliep ie. Een eihologram? Een keurig verwijderde
chip-cyste? De Nieuwe-Bottenman is clean; tot in 't miniemste
teennagelhaaltje gesteriliseerd; zelfs tussen z'n billen onthaard,
afgetraind kleurvrij, tot in 't symmetrische merg. Reinste data. Sinds
het azoïcum alle kobolddagen geliquideerd, één blanco screen.
Hij doodt nog, maar greeploos (materie is 'm enkel tot oude last,
anachronistische drift), zonder opwellend interesse - eigenlijk is 'n shift
genoeg. Zorgt voor oplossing. Duistere types moet ie niet, toplaminaat,
geen ingenieursinstrument om te draineren. De snik volgt zonder
kiemen, valt onder de garantie.
Met detectives, waarin ze trekkebekken, wormvormige aanhangsels
kronkelen, slaat de bouli aan het braken. Dan is zijn minusmaag leeg
als 'n unload-... urn waarin, haatbaar retrograad, de A- fluit.
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[Wei wee, m'n luim zakt]
Wei wee, m'n luim zakt
in je genestelde kuil
indien omgekeerd
in werking getreden, en ik
door al je leden trek
want sinds ik verschrikkingen vergeld
mis ik elke angst
ze lijken lief - of vertwijfeld.
Vergelen
vliesjes, beschouwen me
daar zeulen over de wei
hun onbedisselde eendracht
van de boszoom, onder de
bomen, hoog, door
de akkers schrijden, hesen
een dampende soetra onder
de losbandigen, ringneuzigen
spreken ze? Met de kleinkinderen?
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[de insecten komen als jij je net verlaat]
de insecten komen als jij je net verlaat
schiet je te binnen, brijwijf
sloddert okerkleurig rond
tot je romp je (dankzij zijn trechterraderen) gewond
het aardrijk in draait
waar de lieren wachten, Elysese almen
waar de ellende geurt
en de wandelschoenen dragen wat jij wegsleept
kruip door de hoepelrijp
halmen glaceren de dijen
haarmousse schuimt uit 't water, hof
van je armoe, ontroest de winden
dunne katabase
olie je voeten goed!
En spuw in je knuisten, druk je gal
het net uit
omrond
all-round (allemaal samen, bestiarium)
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vulgo adel, o gieren
waarom zo taboe? Zit je geduldig op de stoeprand
draait je takelende strot
nu eens naar saguaro's, dan ook 'ns naar ons, in onze superbolides
ook al is 't de woestijnfox - of zijn wij het - je
hangt er wat bij. En grijnst.
We mogen lossen
de lampen doven. Ontnavelen
spatborden polijsten, en gaan
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[Liep de Auerstraße in]
Liep de Auerstraße in, door bouwgebied en vergat na te gaan
welke weg al achter me lag - geen draad, een binnenwringen en je
binnenpraten tot de stad ophield te sjorren in fibers. Fever-, cyberland,
afgewend, was amper bestemming, voor het bange vertoeven.
Een kerkhof, daarin het theater, de dametjes oud en mottig, in hun
jassen gemuft. Hoeden van raven. Hun kibbelende conferentie die getal na
getal rond het klimopgraf rankte. Maar hun gegoochel verstoof (ik geef toe
gesnikt te hebben).
Flinke heisa. Daarna alleen nog een paar hoedenveren die geen veren
waren en op de grafsteen dwarrelden die een grafsteen was, en
zo voorts maar voor altijd, regelrecht in de rommeltuin van de afwezigheid
waarin ik vervolgens opging.
De kliniek van fel licht buiten de muren een opkalken van nuchtere
tijdstippen. Molm en bandendepots bepaalden de tocht, het autohuis, in de
wand van een brug, bood koffie aan. ‘Ga maar zitten, haarscherp en flanken
echt! Dit vel is slachtvee, goed gesorteerd, koepeldak naar believen
en hier, die plastic knop temt, wat je zegt - zeg het maar! Wat krijgen we
nou?! Begrepen? Geen spatjes; ga er maar gewoon vantussen.’
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[Ondanks haast wat duurt bekransen]
Ondanks haast wat duurt bekransen, de harige homp mergelgod binnen
in de gang, zonder coördinaten vult hij zich, vermagert, leeft hij
moeizaam, in en uit. Niet te vatten dat hij zich niet los begint te maken;
maar hij is gespannen, Lot houdt hem vast aan zijn sandalen, bij een
bleke dochter van Munch is het andere einde van de draad door haar
vingertoppen gestoken.
Boven - mag ik vermoeden dat het verder gaat. In 't grauwstof van de bewolking,
en boven 't damast moet het heelal zijn. Het heelal in ons hoog boven,
beneden, op, voorbij, naast ons, het heelal zonder plattegrond boort zich
hitteresistent door me heen alsof ik de uithoek van de globe ben.
Dat het niet verder gaat. Gidsen al helemaal niet. Het toeristenboemeltje gaat
vandaag loodrecht van start en tjoekt richting maan, als iemand honger heeft
kan ze bonen plukken, als ze water moet laten, wachten a.u.b., weldra
zweeft het gebundeld henen. Van hoofd tot ster masseert de rauhfaser ons
anders, maar de ether waait in on-eindige nabijheid van ons weg. Met flits
kieken doet de meteorieten schrikken, schuw als een boss die alles heeft.
Op de rug van de snoezige kleine robjes waarmee het hier boven gaat zoals
in de hemel, eerlijk, groeit oesterkleurig vloeipapier, dan glijdt
't eraf en zingt er een lied bij tot 't in mijn handen neergestreken is,
dan zwijgt 't maar bromt nog geruisloos verder. De weggedrukte
letters staan op en klimmen met hun maffe voeten op de
ladder van het brommen mijn oor in, het klinkt weer, weerklinkt een matrozenlied,
de vleugels van de meeuwen de zielen der matrozen, de ziel van de zee
een gebed.
Ik heb honger. Bonen zou ik krijgen. Ik zet de 3D-bril
af en merk hoe plat het hoofd is van wie voor me zit.
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[Behoef ik een ouijabord?]
‘Het merg werd op de een of andere manier vervangen door een soort
luchtzakken.’
Het morgenrood der soorten
Behoef ik een ouijabord? Een wonder in eggen?
Het hoeft niet te razen, langzaam.
Je botst op de vlucht; takgroei, licht
ging het maar altijd zo weg - de verwisseling in voedsterhand.
En spoelt ze altijd weg.
Wasgoed, je glazige blik doorgoten, van de slaap
aan de Arguszoom; rijst op uit evoluties, klam en glinsterend
om de koelte te kalmeren
klinkers in vliegmachien OIL - via 'n onomwonden lus
naar 't zichzelf verlarvende land.
Een mandala voor de kleuren, fel
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Echoloods kwaadmaal
‘Ik ben bekist - en zij goochelen!’
grist de vleermuizen tot woedeklompen
kauwt op leren wambuizen, werkspieren
dwingt je binnen in de harten zenuwwurgers, een hartzenuwwurgermachinegeslacht, geijkt.
Natuurlijk geijkt! En door alle goede geesten
bij de minigoochelaars in de doodshof gelaten
spuug je in kwasten, gedroogde hermafrodieten, korst- bijt in schuim. Ach.
Haak maar af...
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Mensenmeute halfapenbijl
We glijden weg
begieten de nimfentemperatuur
veroveren zwak gewas
'n nomen gegoten in gips
heupgewrichten opwaarts
daalderregen!
'n slaperig, tikkend ei.
Dat jij, vrouw, en wij, de andere wissers,
nijver en in slow motion tegelijk
de vloeken tegemoet gaan.
Stoppen we in onze jaszak zomaar
wat vormloze plakjes
ze zullen meegeven
in der minne nestelen
uitgeput en in flegma leggen
nog vol van ether, van slag door 't hemelse geschenk
alleen en in een, hun zorg.
In bar en bozere tijden zal ze ons bijstaan.
Gedrongen, softer in den duur.
Door het heelal jagen intussen
hitsige teeniekoortjes
verstarren blindelings van schrik
voor de zon - die feller is dan je denkt! en zichzelf.
De verkoolden. Nog oplossen tot tentakels
dan wenken ze hun aanverwanten
en tikken elkaar aan:
zeepaardje, hé, zeepaardje,
eventueel was die gloed
een ander soort ophalen
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Arctisch paper-vel
waar 't spiegelt en basta vervaagt
droogt
daar had 't niet op gerekend
maakt kegels in het oog van de stift
af als pootgebaren
slaat 't in 't weggebogen heelal
daar ontbreekt elke armatuur
geen rug en doorslag
uitlaat noch damp
-wolken noch patrouilles
het kan ook niet!
Hoe staat u tegenover de bekrachtiging
van kattenspelletjes en bunkers, tegenover het mixen van drinks per glas?
Dit alles een constellatie
van het waarschijnlijke licht en ongeluk
maar met sitcoms de chronologie van het beëindigen verluchten
kon alleen G. bedenken
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Nieuws
Het doctorfantoom op het terras. Als je nu je slippers uittrekt
beschermt de slang je dan of valt ze je aan?
En wat nu. Nee
je hebt geen idee. Betaalt de friet en wankelt
blaast in de polyacrylhals, knakt
en denkt aan Gregor, Saskia of Ev
met dat dikke, zichtbaar vermoeiende haar.
Ze draagt haar kind van nature, naast 'n accessoire (broche).
Een bries van malve en tapdans blaast haar tegemoet en die vent (type sporttype)
heeft sterke tenen en bijt in een appel.
Terwijl jij erin kruipt, weer eens je borsten verspeelt
(verhelpen) en tot buste versteent. Waarin een taaie zenuw, een - fraaie een - holle ruimschoots cultushuis van de Abelam.
Beschermt de slang je nou of valt ze je aan?
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Frank Keizer
De ondergrond van de ondergrond
Hoe kunnen we leefbare werelden vinden op een uitgewoonde aarde? Kolonialisme,
kapitalisme en klimaatverandering, om drie grote verhalen van vandaag te noemen,
hebben ons niets anders te bieden dan een verhaal van de afgrond, van een klif waar
we met zijn allen van af rennen, om vervolgens te pletter te storten. Is dit boze
ondergangsverhaal het enige wat we delen? Literatuur, als verhalenmachine, moet
tot iets anders in staat zijn. Niet tot een verhaal van een afgrond, met in het beste
geval een zacht kussentje op de bodem, maar een verhaal over gezamenlijk overleven.
Rehabilitatie, zo herinnert de Amerikaanse denker Donna Haraway ons in Staying
with the trouble, betekent weer bewoonbaar maken, op beschadigde aarde.
Misschien biedt het werk van de Russische schrijver Andrej Platonov (1899-1951)
zo'n verhaal - een van deze verhalen, want het zullen er meerdere moeten zijn. Andrej
Platonov was behalve schrijver ook ingenieur, en die technische belangstelling zet
zijn werk apart van andere schrijvers die zuiver en alleen tot de intelligentsia
behoorden. Op het nippertje ontsnapte hij aan de zuiveringen onder Stalin. Gedurende
de jaren twintig en dertig schreef hij een reeks romans die lezen als een ondergrondse
geschiedenis van de opbouw van het socialisme - het graven van slenken, funderingen
en putten, het aanleggen van elektriciteitsnetwerken, watersystemen en andere
infrastructuur, de hele basis van de basis waarop de socialistische heilsstaat zich kon
vestigen. Geen van alle verschenen ze tijdens zijn leven. Dit viertal boeken Tsjevengoer, De bouwput, De gelukkige Moskou en Dzjan - werd pas in de loop van
de jaren negentig ontdekt en uitgegeven, toen de censuur was opgeheven en ze
opdoken uit de archieven van de KGB of uit de eigen familiebezittingen.
Wat zijn werk zo bijzonder maakt is het perspectief: hij laat de periode van de
revolutie tot de Tweede Wereldoorlog zien van onderaf. Zijn romans zijn composities
van bovenwerelden, onderwerelden en de werelden daar weer onder, de werelden
die we altijd vergeten in onze zoektocht naar het ideaal, een geruststellende fundament.
Het is die onderste laag, de meest morose, meest troebele, meest vulgaire, die Platonov
zichtbaar maakt. De personages die hij opvoert behoren vaak tot het subproletariaat,
of het zijn ingenieurs en andere technische functionarissen, maar wat ze gemeen
hebben is dat ze verslingerd zijn aan hun socialistische idealen en moeten overleven
terwijl ze genadeloos worden blootgesteld aan de domme kracht van inerte natuur,
onderdrukkende staatsverhalen en de geschiedenis, met haar
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voortdurende uitwissing van levens. Platonovs proza is een mengeling van sentiment,
ideologische ernst en gefnuikte overtuiging. ‘Moskou Tsjestnova had gelijk dat liefde
geen communisme [toekomst] is en dat hartstocht verdriet betekent’.
Toch bespot Platonov niet, bedrijft hij geen satire over de rug van zijn personages.
Eerder krabt hij de hoogglans van het socialistisch realisme af, op zoek naar een
nieuw realisme dat zich kan meten met de situatie ter hand, hoe krap ook. Hij weigert
zijn handen af te trekken van de moeizame totstandbrenging van een leefbare wereld.
Ik lees zijn werk als een poging om uit de negatieve dialectiek van hartstocht en
verdriet iets te laten bloeien, om revolutiegeloof te verbinden aan de alledaagsheid
waar ze anders, als we niet beter weten, onder zou bezwijken. De ijver van de
personages, die zich op absurde wijze vereenzelvigen met hun technische taken, is
niet blind, maar gericht op het verwerven van inzicht in hoe de dingen werken.
Gereduceerd tot basale levensdrang, op het meest viscerale niveau van honger,
dorst, slaap en liefde, houden ze zich koste wat kost vast aan een reeks problematische
proposities die het leven en zijn reproductie mogelijk moeten maken. Lauren Berlant
zou die gehechtheid aan wat niet werkt aanduiden als wreed optimisme. De levens
van zijn personages zijn versmald tot een soort gerumineer over de mogelijkheid om
iets, al is het maar iets, te realiseren in de wereld. Zijn romans en verhalen bevatten
aanwijzingen om door te gaan, zonder grote ideologische, technologische of zelfs
maar praktische zekerheden. De ingenieur Sartorius, die gedwongen wordt ‘de grote
weg van de techniek’ te verlaten en zijn zoektocht naar een zuivere weegschaal te
staken; Vosjtsjev die een verzamelaar wordt van allerlei klein schroot als ode aan de
planloze wereld; het personage in Tsjevengoer dat zich richt op de praktische
problemen van het socialisme in het hier en nu, zodat hij niet overweldigd wordt
door het terugwijken van de communistische horizon.
Zulk denken en handelen met beperkingen is actueel in ons eigen leven in een tijd
zonder grote beloftes. Platonov leest als een tijdgenoot voor ons eigen leven, niet in
socialistische, maar in kapitalistische ruïnes. Al zijn hoop is gevestigd op het werken
met het weerbarstige en ongenaakbare, in plaats van over de troebelheid heen te
stappen. Dit is de opdracht, als we de wereld willen blijven bewonen: om leren gaan
met de grond waar we op staan, waar we in staan, zonder daarvan onze fetisj te
maken, het zoveelste prachtige idee waarmee we af kunnen komen van de smeur op
onze handen die de fetisjen van de bovenwereld - revolutie, vooruitgang - daar hebben
achtergelaten.
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Catacomben
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H.C. ten Berge
Veldnotities uit het souterrain
1
Mollen eten geen mensen.
Zij vinden blindelings hun weg.
Ik ging hun gangen na, raakte kwijt
onder de weiden:
tunnels, wegen, kamers
waarin maden, wormen, zaden.
Duisternis totaal, geen draad te zien.
Ik was geen blinde muis met graafhand
noch een Griekse held.
Grondsmaak, larf en emelt in de mond.
Droom en verstikking. Voedsel
voor de dood. De weg terug
was afgesneden. Ik werd aarde,
werd de grond die mij omsloot.
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2
Een dode mol met dauw bedekt
lag in het tuingrind van mijn ouders een zwart fluwelen lijfje, roze snuitje, vliezen
voor de ogen, graafklauwtjes nog uitgestrekt.
Dakloos en verkleumd
had zij het die nacht begeven, kon
tussen de kiezels
niet meer ruiken waar de doolhof
in de losgewoelde grond begon.
Ik groef een graf waar zij ten naastenbij
haar worp te eten gaf
en nog geen dag geleden leefde.
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3
Ook de middeleeuwers wisten dat mollen niet aan lijken snuffelden, laat staan dat
zij aan het gebeente knaagden. Zij vormden een gastvrij volk van ‘blinde beeste’ dat
hof hield onder de aarde en graag feestte met gestorvenen die nog maar net waren
gearriveerd. ‘Hoe jong, hoe schoon, hoe vroom of wijs’, ieder die geroepen werd
trok onherroepelijk naar het ‘land van Mollengijs’.
In zijn gedicht over het mollenfeest bezong Anthonis de Roovere de dood als grote
democraat voor wie geen hoog en laag bestaat, en ‘allen gelijk’ zijn die ‘ter mollen
feeste’ voor een laatste dans verschijnen. Zijn tekst van omstreeks 1460 past in de
traditie van de dodendans die na de eerste grote pestepidemie van 1348 ontstond. De
cyclus van pestuitbraken vaagde één derde van de Europese bevolking weg. Gevoegd
bij andere ziekten, hongersnoden en eindeloze oorlogen was het voldoende om de
dans van de dood in beklemmende verzen en liederen te vangen. ‘Gedenk te sterven’
werd de lijfspreuk van die tijd. Zij had nu en in de vorige eeuw na de massale sterfte
door volkerenmoord, uitbuiting, oorlogsgeweld en bommenterreur weer opgeld
kunnen doen.
De dodendans die bovengronds begon en zonder aanzien des persoons elk
slachtoffer de adem benam, werd ondergronds uitbundig voortgezet: de man met de
zeis maakte plaats voor de ‘Coninck der mollen’ met zijn fluweelzachte vacht. De
dans op aarde mocht niet te lang duren. De gasten werden in het aardedonkere paleis
van nijvere gravers ongeduldig opgewacht. Hoe blij ‘van gheeste’ zij ook waren, de
omslag vond onverbiddelijk plaats.
Het was gedaan.
Het is geweest.
Zij moeten gaan ‘ter mollen feeste’.
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4
Het lichaam als stilleven.
Drie levens geleden hield ik mij onder meer bezig met de archaïsche technieken
van de extase, zoals die onder andere door Mircea Eliade en Vilmos Diószegi in
studies over het sjamanisme werden beschreven. Fins-Oegrische, Siberische en andere
Arctische gemeenschappen, die het oude en ‘rauwe’ sjamanisme ooit gekend hadden,
verschaften mij toegang tot een wereld die onbekend en fascinerend bleek. De New
Age beweging, die het sjamanisme voor modieuze doeleinden zou kapen, was in die
jaren nog niet opgestaan.
Deze interesse, gekoppeld aan persoonlijke onderzoekingen en ervaringen, brachten
mij ertoe een bundel als De witte sjamaan te schrijven en mij grondig te verdiepen
in de mythische verbeelding van nog bestaande of voormalige natuurvolken.
In een reeks getiteld ‘De andere slaap’ (een term die verwijst naar de doodsslaap
van de sjamaan in wording) doken ineens mensen op die sinds de ijzer- of bronstijd
in het veen van noordelijke landen waren verzonken, totdat zij als intact gebleven
lichamen werden ontdekt, geprepareerd en als museale objecten tentoongesteld. Zij
waren slachtoffers van rituele moorden. Bij sommigen zat het wurgkoord nog om
nek en hals. Het Drentse meisje van Yde, een jonge vrouw uit Windeby, de mannen
van Tollund en Grauballe, de veenlijken uit Sleeswijk-Holstein - ze waren uit de
donkere aardkorst naar het licht getild: verschijningen uit het ondergrondse die, als
de mensen die zij vroeger waren, op de grens van aarde en lucht, half bedolven onder
turf en heidegrond, in al hun kwetsbaarheid werden getoond.
In de novelle Zelfportret met witte muts kwamen ze terug, de goed geconserveerde
veenlijken die mij blijkbaar nog niet loslieten. Het waren die uit Gottorf bij Schleswig,
waar Stefan (de protagonist) en Hannele (zijn gedoemde vriendin) een bezoek aan
het museum brachten en hij ontroerd raakte door wat hij zag:
‘De lijken lagen opgebaard in een ruimte die als grafkelder was ingericht.
Zacht licht op de geblinddoekte gezichten achter glas. Een lichaam half
begraven onder turfmolm, ongeschonden vingers, voeten, armen. Een gaaf
dijbeen, een met huid beklede buik. Sporen van een rituele wurging. De
verveende inhoud van een borstkas. Een leren kapje om een mannenhoofd.
Gebroken stokken over een arm, alsof ze achteloos daar waren neergelegd.
Huidlijnen en haarstrengen. Een meisje uit de ijzertijd. Een teer, rond oor.
Een kaalgeknipte schedel. De oogkas zonder oog, de blinddoek naar haar
delicate neus verschoven. De welgevormde ronding van haar achterhoofd.
Het lichaam als stilleven.’
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Hannele had geen belangstelling en rookte in de hal een sigaret, onwetend van het
lot dat haar te wachten stond en dat later in een duister, vergelijkbaar ritueel op de
moerassige oever van een rivier zou worden voltrokken.
Het beeld van ‘in schrik gevangen’ en van leven ontdane mensen werd in De witte
sjamaan verder doorgevoerd. Tijdens een opgraving aan de boomgrens in de
Siberische permafrost wordt een onderaardse woning uit een onbestemde voortijd
laag na laag blootgelegd. Men stuit op ‘tekens’, ‘een spekstenen kom en sporen van
vuur’ op de stookplaats recht onder het rookgat in het half vergane huidendak.
Dan openbaart zich een wonder: een grafbed waarin twee geliefden liggen die
elkaar omstrengelen in een (mythische) bijslaap van eeuwen. Bij toeval verrast door
de dood zijn ze ‘ten prooi aan gestolde verrukking’ de geboorte nog verwachtend
en al bezig met de dood.
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Het ondergrondse heb ik nooit bewust als motief of thema gehanteerd. Al was het
alledaagse leven de grondslag van alles wat zich voordeed in de geest, de realiteit
van de verbeelding was aan het woord, de intuïtie van het ogenblik stuurde de
schrijvende hand. Ton Naaijkens echter hielp mij uit de droom: hij heeft mij eraan
herinnerd dat zich in het souterrain van de geest meer moet hebben afgespeeld dan
ik destijds besefte.
De situatie waarin wij nu verkeren verschilt grondig van die in het al weer verre
verleden van de jaren vijftig en zestig. De druk van de wereld zwol aan, de wereld
zelf werd voor velen onherkenbaar: chaotisch, onsolidair, gericht op het ik en
doordesemd van elektronisch genot en agressie. En toch bleef zij dezelfde. Intelligentie
en stompzinnigheid strijden nog steeds om voorrang. Onder onze voeten bevindt
zich nog dezelfde ontvlambare vulkaan die in de diepte gromt en rommelt, en wij
zijn weer de dansers op de broze korst die de krater bedekt. Een dodendans van deze
tijd? Misschien. Maar dan is er opnieuw de dans van het woord, vertolkt door de
overjarige maar o zo vitale sjamaan, die zich het hart uit het lijf zingt en zich verbeeldt
dat hij de kwade geesten uit de onderwereld (soms) bedwingt...
Een spreken in tongen alsof de extase
nog aanhoudt,
de euforie niet bedwongen
en de ziel het vuur niet is ontwend alsof het water ons niet tot de lippen,
de taal onbeklad, het beeld
niet verbasterd, de geest
ongetemd en het zuivere lied
weer gezongen
Een spreken in tongen, terwijl de wereld
het leven vermaalt en zich
dansend, door niets meer geremd,
tot de wellust van het doden bekent
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Kiki Coumans en Katrien Vandenberghe
Vitale hopeloosheid
Christian Oster (Parijs, 1949) debuteerde in 1989 als romanschrijver met Volley-ball
en schreef in totaal achttien romans. Samen met Jean Echenoz, Jean-Philippe
Toussaint en Christian Gailly wordt hij wel gerekend tot een stroming die wordt
aangeduid als ‘les minimalistes’, ‘le nouveau nouveau roman’ of ‘les impassibles’.
Kenmerken van deze literatuur zijn een minimalistische intrige, grote aandacht voor
stijl, vertelplezier en droge humor.
Ondanks de herkenbare, onnavolgbare osteriaanse toon baadt elk van zijn boeken
in een eigen sfeer en geeft Oster in zijn oeuvre blijk van grote inventiviteit. Zijn
hoofdpersonage is doorgaans een uitgesproken antiheld, een mannelijke ‘ik’ die vaak
net door zijn geliefde is verlaten, ofwel zijn oog op een vrouw heeft laten vallen en
met een innemende onhandigheid probeert haar te veroveren. Ze compenseren (of
verergeren) hun onvermogen in sociale situaties vaak met ingewikkelde, plechtig
verwoorde redeneringen in een poging grip te krijgen op de wereld, en in het bijzonder
op amoureuze aangelegenheden. De aandoenlijke klunzigheid van de hoofdpersoon
zorgt voor een spannende combinatie van afstand en betrokkenheid.
Het hierna vertaalde fragment komt uit Mon grand appartement, dat in 1999 werd
bekroond met de prestigieuze Prix Médicis. Ondanks de wervende titel zet de ik-figuur
in de hele roman geen voet in zijn grote appartement, want hij is zijn sleutels kwijt.
Niet alleen zijn sleutels, ook zijn tas, waar hij erg op gesteld is en waarin die sleutels
zaten. En dan is hij ook nog zijn werk kwijt, en zijn nieuwe vriendin, die met de stille
trom uit het grote appartement is vertrokken. Toch is er niet alleen leegte en verlies:
in het zwembad, waar de verteller afspreekt met een oude vriendin die niet komt
opdagen, wordt hij verliefd op een hoogzwangere vrouw. Hij reist met haar mee naar
haar broer om haar tijdens de bevalling bij te staan (en ziet het kleintje in gedachten
al opgroeien in het grote appartement). Bij de broer maakt de ik-verteller zich nuttig
als gids in een ondergrondse grot - niet zonder eerst de sleutels van het toegangshek
te zijn vergeten. In het hier vertaalde fragment krijgt hij een voorbereidende
rondleiding.
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Christian Oster
In de grot
Vertaling: Kiki Coumans en Katrien Vandenberghe
Om acht uur stonden we op. We ontbeten. We wasten ons, kleedden ons aan. Met
laarzen liep ik Jean achterna naar de ingang. Voor het eerst kwam ik in de buurt van
het hek. Jean diepte een sleutel op, deed de deur open. We begonnen de trap af te
lopen. Recht vóór ons de wanden, groen en mossig. Hoe dieper we afdaalden, hoe
groener en mossiger. Bossiger. Een soort varens. Asplenium scolopendrium, zei
Jean. Moet ik dat tegen ze zeggen? informeerde ik. Nee, zei Jean, de planten
interesseren niemand. Ze komen voor de stenen. Ik zeg het tegen jou. Aardig van je,
zei ik.
Maar, zei Jean, je legt wel uit waar ze zijn. Waar ze in afdalen. Dit is een karstpijp.
Eigenlijk een put in de grond. Als gevolg van een verzakking uiteraard. Dat zeg je
tegen ze. We zijn hier in een karstpijp.
We liepen door een tweede deur, een massieve dit keer. Tweede sleutel. De trap
werd vochtig. Toen nat. Ik voelde de kou. Ik volgde Jean en keek omhoog. Mijn blik
klom tegen de wand op. Het licht daarboven schitterde. Kwam er niet meer in. Maar
liet, van onderen gezien, de hemelcontouren trillen. De trap liep in een bocht. Beneden
zag ik een gestrand rotsblok voor de opening van een gang liggen. We bleven door
het schemerduister lopen. Spots tekenden nissen, schiepen contrasten, accentueerden
kleurnuances. Het gesteente glom nu. Er volgden reliëfvormen van het soort dat ik
op de affiches bij de receptie had bekeken. Maar toen minder echt. Hier scherper
afgetekend in het licht dat Jean zo'n beetje overal had aangestoken door in een
muurkast hendeltjes over te halen voor hij naar beneden ging. Natuurlijk weet je het
verschil nog, zei hij, en het viel me op dat zijn stem vreemd genoeg niet nagalmde,
tussen een stalactiet, maar ik onderbrak hem. Komaan, zei ik. Begin vooral daar niet
over, zei hij, zorg dat je niemand beledigt, hè. Uiteraard, zei ik. Je kunt op me rekenen.
Hier kunt u, hernam Jean, de pracht en het buitengewone raffinement van de
kalksteenafzettingen bewonderen, dat kun je desnoods wel zeggen, maar ik loop op
de zaken vooruit, je moet eerst de onderaardse gang voorstellen. Hier begin je écht.
We kwamen in een min of meer cirkelvormige open ruimte die boven een iets
lager gelegen gang lag, waarvan alleen het begin glinsterde in het halfdonker en die,
schatte ik, niet kon worden betreden zonder lichtjes te bukken. De gestrande, aan de
zijkant dikkere rots vormde met de wand een smalle doorgang, waar het oog
aanvankelijk moeizaam in binnendrong, om vervolgens op een haast pikzwarte
duisternis te stuiten, die door een verre spot geel werd omrand. Je kon ergens druppels
horen vallen.

Terras. Jaargang 2017 (12-13)

70
Al met al was het dus donker, nogal slecht verlicht eigenlijk. Nu en dan keek ik naar
de grond. We liepen met onze voeten in het water. Jean begon nu pas goed aan zijn
rondleiding en zoals afgesproken maakte ik aantekeningen. Ik had een notitieboekje
meegenomen. Soms vroeg ik of hij iets wilde herhalen. Zuil, zei hij. Simpelweg.
Poort. Wacht, zei ik, wat is dat daar? Praat ik te snel, vroeg hij. Nee, zei ik. Je loopt
te snel. Ik had de tijd niet om te kijken.
We bleven staan. Toen verzocht ik hem een paar stappen terug te doen. Ik wilde
afstand nemen. Het is indrukwekkend, zei ik. Bevalt het je? vroeg hij. Dat is het
woord niet, zei ik. Ik vind het... Maar je zult het wel een beetje beter moeten inkleden,
zei hij. Zie je, dat daar, dat zijn de wachters. Die twee stalagmieten. De poortwachters.
Als er kinderen bij zijn dan zeg je bijvoorbeeld luister even, als er kinderen zijn (je
doet of je ze in het donker niet had gezien), kinderen zeg je dus die de wachters
willen vragen of ze door de poort mogen, nou, vooruit. Alsof je een grapje maakt
hè. Om het ijs te breken. Komt de stemming er wat in.
Ja, zei ik. Kunnen we even terug?
Hoezo, vroeg hij. Wat wil je zien?
De slagtand van de mammoet, zei ik. Maar ik wil die niet zien. Ik wil het nog eens
horen. Wat er te zien is.
We liepen terug. Daar, zei Jean. Links van u ziet u een zwarte verticale streep. En
door die streep een soort witte stok. Ziet iedereen dat goed? Komt u wat dichterbij,
komt u gerust dichterbij. Daar, ja. Het gaat hier in feite om de slagtand van een
mammoet. Die is gedateerd op driehonderdduizend jaar oud. Ik wijs u er nog eens
op dat deze karstpijp, waarin een grote verscheidenheid aan dierenbotten is
aangetroffen, waarvan u straks een selectie kunt bewonderen in ons kleine museum
achter de receptie, als een natuurlijke val werkte. Die slagtand, fluisterde hij op
zonderlinge toon, weid daar maar niet te veel over uit. Ze moeten het zelf zien. Ze
zien tenslotte wat ze willen. Je blijft meer de nadruk leggen op het gesteente. En je
wijst er nogmaals op dat hier nooit het geringste spoor van menselijke aanwezigheid
is gevonden. Vreemd genoeg horen ze dat graag. Dat maakt indruk. En het is nog
waar ook. Lukt dat?
Ja, zei ik. Dat lukt.
Ik schreef snel. Niet alles. We keerden terug naar de poort. Gingen erdoor. Liepen
om suggestieve vormen heen. Een lid in erectie, een vrouwenborst. Een bolle, blanke,
opstaande vrouwenborst op manshoogte. Ik raakte die aan. Ik doe of ik thuis ben,
zei ik. Tuurlijk, zei Jean. Maar met anderen erbij blijf je overal af hè. Uiteraard, zei
ik.
We liepen door in de richting van de uitgang, en Jean gaf verdere uitleg. De grond
liep onmerkbaar omhoog en kreeg er ineens treden bij. Een bordje vestigde de
aandacht op de gids. O ja, zei Jean. Nu ik eraan denk. Je vraagt een fooi. Dan lijkt
het net echt. Maar wacht, zei hij. Je wilt toch geen vergoeding?
Ik ben mijn baan kwijt, zei ik.
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Nee, zei hij. Dat kan niet.
Toch wel, zei ik, dat gebeurt. Mij gebeurt dat. Maar ik.
Er is een vast bedrag, zei Jean. Niet al te hoog, maar met de fooien erbij komt het
in de buurt van het minimumloon. Iets minder. Het probleem is vooral dat we eind
oktober dichtgaan. In de winter loopt het hier niet. Er is trouwens de jonge gids. Het
is haar job. Je zult iets anders moeten vinden.
Gewoon voorlopig, zei ik.
Gewoon voorlopig, tuurlijk. Maar ik moet aan Maude denken. Dat wordt krap.
Weet ik, zei ik. Maar dat is niet zo erg. Ik ben haar vader niet.
We kwamen boven op de open plek, via een deur met daaromheen een vrijstaand
gebouwtje, een eind van de andere vandaan, en toen ik me omdraaide bedacht ik dat
het speciaal hiervoor was gemaakt. Om om een deur heen te zitten. Dit was kortom
het huisje van de deur, een huisje helemaal voor de deur alleen. Met grote kelder
uiteraard. Dat vond ik wel aardig. Een nephuis.
Ik snap het niet goed, zei Jean.
Maude, zei ik. Ik ben haar vader niet. Ik heb Flore pas eergisteren ontmoet.
Hij bracht zijn hand naar zijn mond, zoals oude dames weleens doen. Zoiets zuig
je niet uit je duim.
Dat kan niet, zei hij weer.
Toch wel, zei ik. In het zwembad.
O, zei hij.
Hij leek het te snappen. Door het zwembad. Voor hem lagen de zaken in het
zwembad duidelijk anders. In het zwembad kon het. Daar kon het dat je de vader
niet was. In de bioscoop, in de schouwburg, dat weet ik zo net nog niet.
En de vader dan, zei hij. Hoe zit dat. Die figuur.
Dat weet ik niet, zei ik.
Maar, zei hij.
Hij dacht zelf na. Dat leek me beter.
Maar, ging hij verder, dat is niet echt het punt.
Daar was ik het helemaal mee eens. We vulden elkaar aan. Ik stelde het scherper:
Het punt is dat ik niet zeker weet of Flore van me houdt. Dat is het eerder.
Ik ken haar niet goed, zei Jean. Het is maar mijn zus.
Mijn zus ken ik goed hoor, zei ik.
O ja?
Maar ik ga het nu niet over mijn zus hebben, zei ik. Vertel me liever over jouw
zus.
Ze is een prima meid, zei Jean. Ik hou veel van haar. Jullie hebben toch wat gepraat,
jullie twee, stel me gerust.
We hebben aardig wat gepraat, zei ik, maar het lukt me niet. Het lukt me niet
erachter te komen.
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Maar wat voer je hier dan uit, vroeg hij. Wat dacht je eigenlijk?
Ik heb er niet bij nagedacht, zei ik. Ik was het denken moe. Ik ben meegekomen.
Ze vond het best, dat ik meekwam.
Had ze het gevraagd?
Dat weet ik niet meer.
Pf, zei Jean, je maakt het me lastig.
Ik zou niet willen dat het je stoort, zei ik.
Nee nee, zei hij. Eigenlijk stoort het me niet. Het zijn jullie zaken. Maar ik bedoel
tegenover Flore.
Hoezo?
Ze zal niet snappen waarom ik je hier laat blijven. Als ze niet van je houdt.
In de grond, zei ik, is dat niet eens zeker. Misschien houdt ze wel van me. Of gaat
ze nog van me houden. Trouwens, ik hou van haar.
Dat trof hem. En deed hem in diep gepeins verzinken. Waaruit hij na de nodige
stilte om zo te zeggen ontwaakte. Abrupt.
Zomaar, vroeg hij. In twee dagen tijd?
Nee, zei ik. Ik hield in het zwembad al van haar.
Ja, zei hij. (Hij leek weer in gedachten verdiept, maar minder, veel minder.) Ze
zeggen dat het gebeurt. Trouwens, ik was er niet bij hè.
Je kunt op me rekenen, zei ik. Vanaf het zwembad.
Ik voelde dat ik met dat zwembad, of dat woord zwembad, zo goed weet ik het
niet, een zwaarwegend argument had. Misschien was hij gevoelig voor bepaalde
woorden, die bij hem iets losmaakten, zomaar. Bij mensen weet je het nooit.
Goed, zei hij. Nou, dan doen we alsof.
Hoezo alsof? zei ik.
Jij blijft hier. Helpt me in de grot. En we wachten af.
Wachten op wat?
Heb je soms een ander voorstel?
Hij werd boos. Voor het eerst. Net als zijn zus. Goed. Oké.
Nee, zei ik. Dat lijkt me geen slecht idee. Dat is verstandig. Het is een verstandige
oplossing. Ja.
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Aase Berg
Zeven gedichten
Vertaling: Lisette Keustermans
Het gat van Urd
De sopranen van Dovre janken in de berg. Op een afstand hoor je de autoweg zingen.
Schrik riekt naar vos op deze plek.
De machines breken in Dovre. In oorden waar schaduwen broeden. Uit de Dovrekloof
krioelen en glinsteren diepgroene metallische hagedissen.
Waar duistere machten huizen. Waar spokerij gering en trollen trekt. Waar Våtvatn
oliezwart tussen de vliezen van het Gaudommoeras rust.
Waar het grondwater in de spleet stijgt. Waar het houten kasteel zo eenzaam glanst
aan de rand van borrelende schachten. De machines kauwen op de berg bij de leisteen
molen van Dovre.
Het zwarte gat hier trekt tijd naar zich toe. Wij hebben levend aan de rand gestaan en
voelden hoe de ionen los gezogen werden, hoe het magnetisme cellen uit hun omhulsel
rukte.
De machines sissen in de grot. Fladderende klanken trekken door de nevels van Nidaros.
De verlaten dagbouw met zijn reservoirs en meren. Hier loopt een duidelijke ondergrondse grens.
De machines knagen in de mijn. Waar de man repen uit zijn zwakke spierhart scheurt.
Waar het Es in klamme lompen aangekropen komt, ondergekotst en bloedschuimend,
met zijn tong smakkend.
Waar enorme basaltstromen in slome reuzenvallen in de diepte storten langs de bergwand bij Daudebotn.
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In de leisteen molen van Dovre
Ik manoeuvreer mijn lichaam over diepe vallen, over ondergelopen gaten en open
waterputten, over de natte pels van een dier met angst in zijn opgejaagde rug.
Scherpe takken striemen en slaan bloednaalden tegen mijn vingerhuid mijn gezicht
van blauw glazuur tegen naakte netelvezels. Aan de overkant van de smelterij aan
de rand van het troebele meer daar zie ik Zachris te dicht bij de schacht komen. Ik
loop dichter naar het hoofd toe ondanks kettingen klepelen mat metaal tegen de
jachtige radula. Hier loopt een duidelijke ondergrondse grens een fistelgang naar
Mare Imbrium. Ik stoot de bursa tegen de machines die daar in de wonde bonzen.
Welk onheil kan je overkomen welk onheil kan je overkomen hier bij de zware
wateren. In de smidse de gekwelde velgen van het Daudekoor schreeuwend tegen
scherpe spiesen. Chitinestaven, porfier, koude koolkristallen. Mijn stijve handen tot
een kom gevouwen, mijn stijve handen tot een kom gevouwen rond het oppervlak
van je zwarte cranium.
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In reactor
a) De steenrots draait zijn massa tot die in de juiste inkeping komt. Continentale platen
kantelen en splijten. Kom Leatherface mijn geliefde, glijd in het gezicht van het beestiger
verlangende geheim. Voel het oppervlaktecontact dat kokend hard trilt onder de broze
korrelgrenshuid. Kom, Golem suddert onder het lichaam van onze handen, kruipdieren.
Bij de leder-vervelling van blootgelegde hominiden. Glijd in het massieve tunnel materiaal van de kus.
b) Onder het schild kruipt, onder het schild kruipt woedende, orgiastische boulimie.
Je in het vlees eten spugen geliefde en in het vlees gegeten spugen geliefde bij een
onbarmhartige terugkeer van bloedbonkende vleselijke onmacht.
c) Luisteren, weten, kalibreren: storingen uit de nobusferen van de kosmische ruimte.
d) Het is de dood niet het is de rand laat het vizier neer we willen de donkere materie
losrukken uit elkaars uiterlijke halo scheur stukken sluit de ogen loop richting gletsjer
Ivo klimt verwijdert mij en ik verdwijn onder het watervlak scholen zingende vissen
tussen de pilaren ik creëer een onderzeeër voel het vleselijke schenden maar zend geen
geluidssignalen ik bedwing de platen van de duikbootwand de watermassa 's.
Ik bedwing de platen van de duikbootwand.
Ivo klimt de heroïne zingt.
Voor het geheim in zijn scheefheidssteilte van het Niets.
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Warmbloed: De Volksziel danst in de mist, kleuren zwieren rond
op de muren van de liefdestunnel. Het parasitaire ja
knabbelt van binnenuit, draai de hoeven voor en achter, aait een
vijfde hart, vijfwieler, houtpaard!
Kom hier, lachende Trojaan. Als de dodelijke angst
binnencrasht, wees een hangbrug over het niets. Kom,
draaibrug over de leegte, het heelal achter zich. Ademend paard,
dampend beest, toernooitortuur in snelle ren en schuimbekkende
galop als gek, de honden ernaast, ze slingeren hun
wildbotten op de stijve velden.
Een levenslang leven. Een levenslange levensvreugde
in tweedracht.
Onmogelijk de geil eisende degen te ontwijken.
De diepzuigkracht van de eterne levenskus.
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Lipstick
en mijn lichaamsdelen
verduisterd in de inspirerende
Incredible Deniability
U hebt geen idee
wat een mooie borsten ik heb
Hoe bleke handen
creatief door de netten krimpen
Het vrije net en het donkere
oneindig eenzaam
in mijn algoritmische sequentie
een mis geconfigureerde
open proxy server
wanneer de zwarte doos
zachtjes de zeebodem
nadert
voor de kust van China

Terras. Jaargang 2017 (12-13)

78
Dichter met kater zit op een bal in een stal en zingt
subversieve reggae hits voor een dik wild paard dat
niks snapt en 150 kg moet afvallen. Ze heet Taiga, uit
een Russisch woud, en zoiets moet eigenlijk
liefde heten.
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Wie beslist over de vrouwen-valstrik,
is zij het of hij die gevangen wordt,
wie klapt hem dicht?
Tralies herslepen
tot een getande vulva,
Wie is wie?
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Stephan Keppel
Seraing
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Erik Lindner
Seraing
Op een onbetreden hoogte zo schijnt
een balk van zonlicht de fabriek in
grijpt je hand in het fijne stof op de reling
een balk tussen je benen boven de diepte
de twinkeling uit de berg scherven
springt door ijzeren vierkantjes onder je voeten
tot op de gladde kant van het leisteen
valt als een balk licht door het raam
de bruine gloed in het zwarte haar.
Ver boven de brokstukken op de grond
staat een afdruk in het stof dat nat is
geworden en weer opgedroogd waar
nervenstructuren in doorliepen
de lijnen kriskras door de handpalm
de grip om de reling je gekromde vingers
het zonlicht hangt als balk in de ruimte
in een stilstaande ventilator staat zand
de hoogte trekt een riem rond je buik.
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Moeten en gekerfde kreten
in houtblokken die op de grond vallen
onbetreden de vrees voor je evenwicht
de streep door een van je wenkbrauwen
raggen van zakken waaruit aarde ophoopt
het puin dat daar ligt de resten van straten
een steen in je hand zwart van het stof
in een lichtboog hoog in de ruimte
de stalen trappen de pand van je jas.
Als op ongekende hoogte een regenboog
gevangen tussen licht uiteen staande benen
de doorsnede is de omtrek van het raam
gaten in metaal gras in de dakgoot
je voeten naast elkaar op het raster
de stempels bijeen tussen steen
tekenen je vingers strepen lijnen
de fabriek uit het gat in het hek door
de spoorbaan langs naar de rivier.
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Erik de Smedt
Stifters ondergrondse dodenstad
De Oostenrijkse schrijver Adalbert Stifter wordt nog altijd geassocieerd met brave
Biedermeierliteratuur. Hij koestert in zijn verhalen en romans idyllische taferelen en
vraagt aandacht voor het kleine, de ‘zachte wet’ waardoor het mensdom wordt geleid:
‘Een leven dat volledig in het teken staat van rechtvaardigheid, eenvoud,
zelfbeheersing, redelijkheid, werkzaamheid in eigen kring, bewondering van
schoonheid, gepaard aan een blijmoedig en kalm sterven, houd ik voor groot.’ In de
roman Oude meesters van Thomas Bernhard noemt het personage Reger deze Adalbert
Stifter ‘de saaiste en meest leugenachtige auteur die er in de Duitse literatuur bestaat’.
Toch doet dat zoetsappige beeld Stifter onrecht. Naast het vertrouwde, huiselijke
had hij namelijk ook een unheimliche belangstelling, bijvoorbeeld voor het
natuurgeweld waaraan mensen weerloos ten onder gaan. Zijn eigen sterven was
allesbehalve kalm en blijmoedig. Zwaar ziek aan de lever, na jarenlang
alcoholmisbruik, sneed hij op 62-jarige leeftijd met een scheermes een halsslagader
door. Hij leefde nog twee dagen.
Die dubbelheid typeert ook Stifters bijdragen aan een non-fictiebundel over Wenen
en zijn inwoners, die hij in het begin van de jaren 1840 in opdracht van een uitgever
in Boedapest samenstelde. In het eerste stuk beschrijft hij de stad in vogelperspectief,
zoals hij ze ziet vanaf de toren van de Stephansdom. Het hoofdstedelijke reilen en
zeilen, al gekenmerkt door de versnelling en onoverzichtelijkheid van de moderniteit,
krijgt vanuit dit centrum weer een vaste betekenis. De tweede bijdrage, ‘Ein Gang
durch die Katakomben’, voor dit nummer van Terras op de inleidende alinea's na
volledig vertaald, doet precies het omgekeerde. We dalen af in de onderwereld onder de dom en het Stephansplein, waar eeuwenlang de doden werden begraven,
tot keizer Jozef II dat in 1783 heeft verboden.
Hier is geen sprake meer van overzichtelijkheid of menselijke betekenis. Anders
dan op een kerkhof, is de genealogische band tussen de levenden en de doden
doorgesneden. In de catacomben zijn geen grafzerken, kruisen, monumenten die de
doden nog als individu herdenken en de vergankelijkheid aan het oog onttrekken.
Hier zijn slechts anonieme doden en krijgt de bezoeker, meer dan hem lief is, enkel
de materiële resten te zien van wat eens bezielde wezens waren. Het verschil in rang
en stand is weggevallen, de onderaardse dodenstad lijkt onbegrensd en eindeloos,
de verteller verliest zijn oriëntatie. Zijn fantasie en voorstellingsvermogen slaan op
hol.
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Wat als je hier zou verdwalen? Wat betekent al de inzet van mensen op aarde als je
bedenkt dat onze planeet op enkele lichtjaren afstand niet eens meer zichtbaar is?
Net als in de catacomben worden de zinnen steeds langer en kronkeliger.
Oriëntatiepunten in tijd en ruimte gaan ook in de tekst door spiegelingen en
herhalingen verloren. De verteller laveert tussen het overweldigd worden door emoties
en het zich herpakken door een wijs, aforistisch inzicht te formuleren. Wanneer hij
na een angstaanjagend visioen heelhuids weer op de straatstenen van het Stephansplein
staat, komt het leven - gesymboliseerd door de ratelende wagens en verlichte etalages
- hem ontzettend vreemd voor. De slotzin herinnert aan de moderne vervreemding
die Franz Kafka oproept aan het einde van zijn prozastuk ‘Auf der Galerie’. Daar
‘legt de bezoeker van het schellinkje zijn gezicht op de balustrade en, in de slotmars
wegzinkend als in een zware droom, huilt hij zonder het te weten’ (vert. Willem van
Toorn).
Dat de vermeend traditionele Stifter zulke ervaring zeventig jaar eerder zo
inleefbaar kon vertellen, zegt iets over zijn formaat als schrijver. Thomas Mann wist:
‘Stifter is een van de meest verbazende, raadselachtige, in het geheim onverschrokken
en ongewoon meeslepende vertellers uit de wereldliteratuur, door de kritiek veel te
weinig doorgrond.’
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Adalbert Stifter
Een tocht door de catacomben
Vertaling: Erik de Smedt
Het was een vochtige, nevelige novembermiddag toen we, met z'n vijven, op de natte
straatstenen van het St. Stephansplein bijeenkwamen - aan de achterzijde van de
kerk, waar de toren oprijst. Een vriend had beloofd ons rond te leiden in de
catacomben. Terwijl we op hem wachtten, stonden we te lachen en grapjes te maken
en te schamperen op het droefgeestige weer en het gebrek aan stiptheid van de vriend;
maar een uur later was het helemaal anders: nooit zal ik de indruk vergeten die dat
onderaardse verblijf van een uur in mij teweegbracht. Toen we een poos hadden
gewacht, verscheen de vriend samen met twee gidsen, omdat hij, hoewel hij al vaker
beneden was geweest, er toch niet zeker van was dat hij zichzelf en ons ervoor kon
behoeden verloren te lopen. Afdalen deed je niet van de kerk uit, zoals ik dacht, maar
een van de gidsen wenkte ons naar een huis op het plein dat met een hoek naar voren
springt en zowel woonvertrekken als winkels bevat - het ligt met de hoek schuin
tegenover de woning van de koster, die zich gelijkvloers in de Stephanstoren bevindt.
Bij dit huis deed hij een donkere zwarte hoge deur open, die ik wel honderd keer
voorbij was gelopen en altijd voor de toevallig gesloten helft van de poort van een
winkel had gehouden. Toen we naar binnen waren gegaan, bevonden we ons in een
smalle gang; de gids deed achter ons de deur weer op slot en de andere liet licht
branden; hij ontstak er een fakkel en wij ieder onze waskaars mee en toen ging het
niet langs een trap maar als over een zachte gang naar beneden; een zwakke straal
daglicht viel het eerste gewelf binnen door een smalle schacht die uitkwam op het
binnenplein van het huis van de Duitse ridderorde. Het gewelf was een soort
voorportaal en er lagen stangen, stro, planken, draagbaren en zo meer in een hoek,
die er allemaal vreemd en verouderd uitzagen.
Toen kwamen we in allerlei gangen en onderaardse gewelven die leeg waren.
Zoals bij onze voorouders waren de gangen smal en de gewelven betrekkelijk klein
en laag, maar het metselwerk was vast en stevig, alsof het uit een enkel reusachtig
blok graniet was gehouwen. Of we in die gangen naar het oosten of het westen, naar
het noorden of het zuiden liepen, kon niemand van ons zeggen, en omdat de gangen
elkaar vaak kruisten en de gewelfde cellen allemaal op elkaar leken, was het ons
overduidelijk dat je hier kon verdwalen en urenlang kon zoeken zonder de uitgang
te vinden. Eindelijk kwamen de eerste inwoners van deze stille duistere stad en wel:
als hout opgestapeld, vele vadems lang en hoog, niets anders dan botten van armen
en voeten - er komt een vreemde rilling over je heen.
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Wat zouden al die ledematen toen een denkende geest ze noch leven inblies, een
liefhebbend of hatend gemoed ze prikkelde, aan moois, heerlijks of ontzettends
hebben gedaan? En nu liggen ze hier: star, opeengestapeld als een waardeloze
angstaanjagende massa. Op bepaalde afstanden, als het ware symmetrisch geschikt,
steken tussen de botten koppen, maar ook op de grond slingeren al overblijfselen
rond, en de zachte tred laat voelen dat je op molm loopt. Een gids maakte ons duidelijk
dat men de veelal verstrooide beenderen van de catacomben en de eertijds op het
Stephanskerkhof uitgegraven botten om orde te scheppen hier heeft opgetast.
Mijn fantasie kwam al op gang, opgeschrikt door wat ik te zien kreeg of
terneergeslagen door het besef onder de aarde te zijn. Aan de lucht lag het niet, want
ondanks de processen van ontbinding die hier hadden plaatsgevonden waren die toch
al lang geleden en sindsdien is het zo droog geworden dat de lucht, door veel
schachten in verbinding met de buitenlucht gebleven, helemaal droog en zuiver is.
We lieten het licht van onze kaarsen en fakkels langs de grote stapel beenderen glijden
en beschenen nu eens dit, dan weer een ander gedeelte, en het vale grijs van deze
uitgedroogde oeroude gebeenten gloeide somber rood op in het schijnsel van onze
kaarsen dat, ondanks de ogenschijnlijke kleinheid van deze vertrekken, niet tot de
bovenste randen kon doordringen, zodat het schijnsel overging in onbehaaglijke
geheimzinnige schaduwen die je hoog bovenaan en opzij in de hoeken aanstaarden.
Als we dicht bij een wand kwamen, begon het gesteente van de muur in allerlei kleine
fonkelingen te schitteren, waarschijnlijk de mooie glimmerschilfers van het graniet.
Op de vloer lag een dikke laag molm, hier en daar een spaander en de voet raakte
soms even een flard van een ooit kostbare en glanzende zijden stof.
We liepen verder in een kruisgang. Daar lag een schedel met lange stoffige haren.
Iemand bescheen hem; ik moest onmiddellijk mijn ogen afwenden en er ging een
vreemde huivering door mijn lichaam. ‘Laat die liggen,’ zei een gids, ‘we zullen er
nog meer tegenkomen die beter bewaard zijn.’ En of we dat deden. Tegen een
vierkante machtig grote pilaar stond een doodskist, als enige in dat gewelf, alsof hij
opzettelijk van zijn plek hierheen was gebracht en was geopend en men hem dan
daar had laten staan. Het deksel lag er werkelijk naast en tussen de planken, die zwart
waren geworden van ouderdom en nog slechts los aan elkaar hingen, lag de
voormalige bewoner van dit getimmerde huis, een vrouw - ach, wie was ze? met
welke pracht en praal zou ze ooit zijn begraven? en in welke toestand ze er nu bij
ligt! prijsgegeven aan de blik van iedere toeschouwer, laatdunkend neergezet op de
naakte aarde en weerloos tegenover ruwe handen; gelaat en lichaam zijn prachtig
bewaard - de ontbinding moet deze gesloten ruimten niet hebben kunnen
binnendringen zodat de organische structuren enkel werden gedroogd maar niet
vernietigd - je kunt de gelaatstrekken herkennen, de ledematen zijn er, maar het
zedige omhulsel van het lichaam zit helemaal onder het stof en is stukgescheurd,
slechts enkele smerige zwarte lappen liggen om de ledematen en bedekken die pover,
aan een voet slobbert een zwarte zijden kous, de andere is bloot, het haar ligt er
verward en stoffig bij,
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en flarden van een zwarte sluier glijden zijwaarts en plakken aaneen als een gevlochten
touw - de uiteengereten kleding en de warboel, een soort liederlijkheid, toonden me
de ontroerende hulpeloosheid van een dode zodat het in mijn hart sneed en het stak
vreselijk af tegen de heiligheid van een lijk.
Ik legde met de punt van mijn stok de resten van de vast ooit prachtige kleding zo
fatsoenlijk als het nog kon over het lichaam en scheen vervolgens de vergeten dode
in het gezicht. Dat was in de doodsstrijd en door de erna in gang getreden
natuurkrachten verwrongen en in deze positie, die voor de menselijke aanblik zo
schokkend was, verstard. Zo bleef het, wie weet hoeveel honderden jaren, in
onbehaaglijke rust een beeld van een ooit gewelddadige doodsstrijd die het zo innig
geliefde leven van deze vormen had losgemaakt. En dit is nu juist het ontzettende
aan lijken en mummies: dat ze meestal in hun ijzeren rust toch terugverwijzen naar
een vreselijk bewogen moment - en verder ook dat we ze ons al aan de overzijde van
dat gordijn moeten voorstellen dat zo geheimzinnig tussen het ondermaanse en het
hiernamaals hangt, dat zij al weten hoe het is - en niettemin met hun verzegelde
zwijgen daar voor onze ogen liggen, vreemde burgers van een andere wereld. Wie
zou de dode voor mijn ogen - wie zou zij eertijds zijn geweest? Welk verschil mensen
ook tijdens het leven maken, aan wat voor nietige glitter ze belang hechten, hoezeer
ze zich zelfs inspannen om dat verschil over het graf heen te behouden: de dood
maakt alles gelijk en voor hem zakt lachwekkend in elkaar wat wij hier beneden met
grote inspanning belangrijk vinden.
Wie weet met welk aanzien en met welke kosten die dode het voor elkaar heeft
gekregen ooit in deze onbedwingbare grafgewelven te mogen rusten, het
toevluchtsoord van rijke en voorname lieden: en nu staat er een man voor haar die
toen ze nog in leven was niet eens haar drempel had durven te naderen en legt - niet
met zijn hand want dat vindt hij vies - maar met de punt van zijn stok enkele lappen
op hun plaats zodat ze haar lijf bedekken, en wie weet verschijnt er niet gauw een
kwaadwillige hand die haar uit de kist rukt en haar naakt en aan flarden daar op die
hoop naamloze rottigheid gooit, waar iedereen die deze kelders bezoekt haar
tevoorschijn trekt, beschijnt, omdraait en teruggooit. Met compassie wendde ik me
af om verder te gaan. Toen merkte ik dat ik alleen was en de lichten van mijn vrienden
al zwak in een gang verder zweefden. Met snelle passen volgde ik - iets als vrees
overviel me.
‘Hier staan we precies onder het hoogaltaar van de kerk’, zei een gids en hij scheen
met de fakkel omhoog naar het gewelf. We waren toevallig op dat moment allemaal
stil en plotseling hoorden we duidelijk met lange zware klanken het orgel uit de kerk
tot hier beneden klinken. Als bij afspraak bleven we staan en luisterden enkele
ogenblikken aandachtig tot het orgel zweeg en dan weer met hogere en zachtere
klanken inzette, die opvallend helder en liefelijk langs de gewelven op ons neerdaalden
- het moest net namiddagmis zijn - en als een zachte gouden ladder, zo leek het me,
kwamen die gedempte klanken van de geliefde levenden over ons neer. Tot slot
verstomde alles en liepen
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we door. Hoe wonderlijk muziek toch inwerkt op onze ziel! Ik had enige tijd nodig
om me weer te oriënteren en mijn verbeelding opnieuw aan deze onderaardse
vertrekken te laten wennen, en toch was het waarschijnlijk slechts het lied bij de
zegening geweest dat we hier beneden hadden gehoord.
We kwamen nu weer een nieuw portaal in en toen ik om de hoek van de pijlerboog
kwam en voor me uit scheen, schrok ik hevig. Een grote naakte man leunde roerloos
tegen de muur; bij zijn voeten zat een andere gehurkt, de handen over de borst
gevouwen en het hoofd, dat nog slechts los aan de hals hing, opzij gezakt over de
schouder - een vrouw stond gebukt in zichzelf verzonken, eveneens met gevouwen
handen, in een hoek te loeren en tegen de muren leunden of zaten of lagen anderen
- en terwijl ik zo voor me uit schijn, weer anderen en nog anderen - niets dan lijken
en niets dan mummies, de een met open, de ander met vreselijk dichtgeknepen mond,
de ene gestrekt, de ander in elkaar gehurkt, bijna allen met gevouwen handen zoals
men ze in de doodskist heeft gelegd - allen met verwrongen gelaatstrekken; maar
schrikbarend duidelijk waren de gezichten en lichaamsvormen, alsof ze hier pas
gisteren geplaatst waren; - want door een mij onbekende oorzaak was hier geen
ontbinding opgetreden, maar de huid was zacht opgedroogd en voelde aan als gelooid
leer, ook het celweefsel van het vlees was uitgedroogd en vulde de huid als ingestopt
zaagsel zodat zelfs de spieren elastisch bleven, meegaven met de druk van onze
stokken en weer lichtjes opzwollen als de druk verminderde.
Het was een vreemd en spookachtig gezicht in dit portaal, overweldigend voor
gevoel en fantasie. Molm hoopte zich op tegen de muren van het gewelf; er staken
flarden van kleren uit, soms houtspaanders of er kwam een arm tevoorschijn of een
voet met alle tenen, of een ineengekrompen gedaante zat erbovenop, weer anderen
stonden overeind en hoewel ze ooit ongedeerd waren geweest en dat van nature
konden blijven, had moedwil hun behoorlijk wat aangedaan; velen van hen waren
uiteengereten zodat een arm loshing of het hoofd of de ledematen volledig ontbraken
- misschien heeft ook gedeeltelijke ontbinding het hare gedaan.
Hoe vreemd dit is: de lichamen zijn gebleven en de kleren zijn bijna volledig
verpulverd en vermolmd! Slechts waar ze door puinstof waren beschermd, zijn hele
lappen bewaard gebleven die zelfs herkenbaar waren, meestal linnen en zijdewerk,
waarvan het laatste bijzonder sterk en hecht was geweven.
Toen we daar zo stonden in die bijeenkomst van al lang gestorven onbekende
mensen, die hier eeuwen geleden naartoe werden gebracht om te ontbinden en die
nu hun achterkleinkinderen dezelfde gelaatstrekken moesten tonen die men ooit uit
ontzetting met een doek had bedekt en in een doodkist had verborgen - en naarmate
het zuiver witte kaarslicht of de donkerrode gloed van de fakkels die we droegen
over de gezichten en ledematen van de doden gleed en daar hevige strijd of starre
rust of lelijk gegrijns liet zien, waren we allen tot diep in ons binnenste geschokt.
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Het kwam me voor of ik in een fabelachtig gebied van de dood was verzeild, in een
heel ander gebied dan we bij leven ervaren, een gebied waar alles met geweld wordt
vernield wat we in het leven gewoonlijk met schroom en ontzag bekijken - waar het
hoogste en heiligste van deze aarde, de menselijke gedaante, een waardeloos ding
wordt, bij het afval gegooid om er tussen de overige troep te liggen. - Och! wat een
vreselijke, monsterlijke macht moet het zijn waaraan we zijn overgeleverd zodat die
over ons kan heersen - en hoe reusachtig moeten het plan en doel van die macht zijn
dat ze heel ons denken vernietigen! Miljoenen keren gaat een kunstwerk voor haar
te gronde dat zijzelf met zoveel liefde heeft gebouwd, alsof die ondergang niets voor
haar betekent! - Of schept die macht er genoegen in als in een eentonige kringloop
steeds hetzelfde voort te brengen en te vernietigen? - het zou afschuwelijk absurd
zijn!
Midden in het rijk van vernietiging alom vonkte een sterke overtuiging van
onsterfelijkheid door me heen. We stonden allen te zwijgen en lieten onze fakkels
en kaarsen flakkeren. De indruk is zo sterk, zo nieuw en ernstig; hij overweldigt ons
hele wezen zodat al het andere van ons afglijdt en door de macht ervan nietig wordt.
- Ik was zo buiten mezelf dat het geratel van een kar dat we op dat moment boven
ons op de straatstenen hoorden, ons heel avontuurlijk leek, door de tegenstelling zelfs
griezelig. Is het wel de moeite waard, dacht ik, dat wie daarboven op de wagen zit
zich belangrijk voelt en over de straat dendert? Dat ze huizen bouwen en bonte lappen
uithangen alsof het wat voorstelt?
We vroegen de gids of men dan helemaal niet meer weet wie een van hen mag
zijn geweest die daar voor ons liggen? ‘Misschien is in het parochiearchief wel te
vinden’, antwoordde hij, ‘wie hier beneden is begraven, maar omdat het al meer dan
honderd jaar geleden kan zijn dat hieronder niemand meer werd begraven, kun je
ook volstrekt niet meer weten wie deze of gene is. Ooit hebben zij veel moeite gedaan
om in de crypte van St. Stephan te worden begraven om toch maar een voornaam en
ongestoord begraafplekje te hebben.’
Een voornaam en ongestoord begraafplekje! Alsof er ook maar ergens op aarde
iets ongestoords en onvergankelijks bestaat! Is onze planeet uiteindelijk niet zelf
vergankelijk en wordt hij niet net zo goed een lijk als degenen die men nu zo zorgzaam
in zijn ingewanden verstopt?
Ik moest denken aan de sage van de koning der Hunnen, Attila, wiens lijk men in
een gouden kist deed, de gouden in een zilveren, die in een ijzeren en die tot slot in
een stenen. Toen groef men een rivier af, liet de doodkisten diep in de aarde van de
bedding zakken en dan de wateren er weer overheen stromen - uiteindelijk doodde
men zelfs hen die ervan op de hoogte waren en eraan meewerkten, opdat geen mens
op aarde zou weten waar het graf van de koning der Hunnen was! - maar op een dag
zal de rivier het zand en het slijk bij een overstroming naar buiten duwen of er zal
een stuwdam worden aangelegd of de rivier zal van loop veranderen en men zal in
de oude bedding
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een veld of een tuin graven: op die dag zal men de kist vinden, het goud en zilver
stelen maar de koning wegwerpen op de grasweide bij de heide.
En zo gaat het met elke roem; er is voor ons stervelingen immers geen plek in dit
universum die bestendig genoeg is dat je er beroemd kunt worden; de aarde zelf is
vanaf de naburige zonnen niet meer te zien, al hadden ze telescopen die tienduizend
keer meer vergroten dan die van ons. En wanneer in de nacht waarin onze aarde
ophoudt te bestaan een bewoner van Sirius naar de mooie sterrenhemel kijkt, weet
hij niet dat er een ster minder is. Zelfs al had hij ze ooit allemaal geteld en in kaart
gebracht en hij telt ze vandaag opnieuw, dan nog ontbreekt er geen enkele en flonkert
de hemelt even prachtig als altijd boven zijn hoofd. En duizend melkwegen voorbij
Sirius weten ze ook van de ondergang van die ster niets, ze hebben zelfs geen flauw
vermoeden van onze hele sterrenhemel; niet eens een nevelvlek, niet eens een troebel
lichtend stipje verschijnt in hun telescoop wanneer ze er hun nachtelijke hemel mee
doorzoeken.
Terwijl ik dat dacht, ratelde boven ons weer een kar over het plaveisel van het
Stephansplein en dat leek me even onbeduidend of belangrijk als de
wereldgeschiedenis der muggen of eendagsvliegen.
We beschenen nog een keer de roerloze spookachtige bijeenkomst en keerden dan
om door te lopen; ze verzonken achter onze wijkende kaarsen weer in hun oude rust,
in hun oude nacht.
Steeds verder, steeds ingewikkelder en ruimer ontvouwde zich deze stad van
grafkelders: steeds nieuwe doden kon je er aantreffen; resten van doodkisten, heuvels
en wallen van dorre molm, dan weer botten, lege gewelven en gangen - en hoever
dit zich allemaal uitstrekte weet men nu nog niet zeker; in menig vertrek zie je in de
muur een stenen boog, stevig en kunstig gevoegd, om iets te stutten of om eronderdoor
te kunnen lopen zoals die waardoor we net binnen waren gekomen. Maar deze
luchtboog is dichtgemetseld zodat je gaat vermoeden dat erachter weer een gewelf
is dat ze hebben dichtgemetseld toen het vol met doden zat. En inderdaad kwamen we nu bij een plek waar men een blinde muur had
doorgeslagen en kijk: uit de bres staken onnoemelijk veel doodkisten, wel een vadem
hoog opeengestapeld, met vreselijke restanten en spaanders die uit het duister van
het gewelf opdoemden - de tijd had planken en voegen losgewrikt zodat een warboel
omlaag was gegleden en daar lag, en boven in de opening blote voeten en ledematen
van de doden in de lucht staken, aan hun lot overgelaten door de beschermende en
bergende wand van hun doodkisten, die al evenzeer waren bestemd om van de
hangende planken naar voren te glijden en ten slotte net als de andere op de grond
te vallen. De aanblik was nog ontzettender dan die in het gewelf van de mummies,
omdat hij directer het rijk van ontbinding en vernietiging blootlegde en dichter lag
bij de tijd waarin al deze mensen nog rondliepen en leefden, omdat hij indringender
toonde hoe ook wij eens zouden worden en omdat het werk van vergaan en vernietigen
meteen massaler en imposanter
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was te zien. Ook een opeengestapelde hoeveelheid kinderkistjes zagen we tevoorschijn
komen, een opeengegooide stapel huisjes waarvan de bewoners stierven voordat ze
leefden. Onnoemelijk deugd deed het dat je uit die doodkisten geen enkel van de tere
ledematen zag steken, maar ze allemaal aan het oog onttrokken werden, waarschijnlijk
doordat hun geringe gewicht niet in staat was de doodkistjes uit hun voegen te doen
barsten. Arme kleine wereld!
Het was een sombere grootse aanblik toen we daar zo voor de starre wirwar van
ruïnes stonden en het lichtschijnsel van onze fakkels glansde op het graniet van de
muur en op de oude bruine planken van de doodkisten - en toen verder achter ons
tussen de resten van de planken duisternis naar buiten staarde en onze fantasie zich
erachter dezelfde bevolking van doden moest voorstellen, steeds voortgezet en steeds
voortgezet - liggend in de onverbiddelijke nacht, tot ook die vooraan tot stof zijn
vergaan en weer een andere eeuw en een andere hand het dieper gelegen gewelf
openbreekt en de slapers in het licht van de fakkels blootlegt, zoals zij die nu in het
licht van onze fakkels glanzen.
Het was zonneklaar dat dit systeem van gewelven, hoe ver het ook mocht reiken,
toch een keer moest worden aangevuld, tot de dag waarop de grafkelders van de
Stephansdom voorgoed dichtgingen - dat het alleen de machtigste en de rijkste mensen
kunnen zijn die we daar in die rommel en smadelijke verlatenheid zagen liggen, en
dat contrast maakte de scène nog tragischer en al de flikkering waar we anderen om
plegen te benijden nog erbarmelijker. Zij die daar voor ons liggen hielpen een stuk
verleden en wereldgeschiedenis op te bouwen. Misschien zijn er helden onder hen,
met een dodelijke blik voor vijanden; misschien zachtmoedige kunstenaars die de
hemel van het schone in hun borst koesterden zonder erbij stil te staan hoe wreed
dat hemelhuis ooit omver zou worden geworpen - misschien mooie vrouwen en
meisjes, wier oog de verrukking van de liefde in andere harten uitstraalde en omwille
van wie een dweperige waanzinnige jongeman zijn lichaam voortijdig vergooide.
Hoe ze er nu ook liggen: - de droom is voorbij en allen zijn ze een waardeloze massa
- misschien liggen er ook bij van wie de lichamen waren bekleed met zijde en purper,
naar wier wimpers duizend ogen keken om te zien of ze aardig knipperden of toornig,
die uit goud en zilver aten, al wat ruw was en vies ver van zich afhielden en nu zelf
armer en viezer zijn dan het dier in het gebergte dat in een rotskloof is gevallen en
er in de middagzon verdort en door de windvlagen in de nacht wordt gedroogd. Zij allen deden moeite, kochten in, gaven uit, werkten, klommen op, verrichtten
daden, duizend armen waren iedere dag in de weer, zielen dachten, harten gloeiden
van verlangen en begeerte of van bevrediging en triomf, hartstochten kookten en
koelden af - nu is alles voorbij en van het bergmassief van al wat ze in hun leven
hebben gepresteerd is een bladzij geschiedenis overgebleven en zelfs dat blad krimpt,
terwijl de eeuwen voorbijrollen, tot een enkele regel ineen, tot ook die ten slotte
verdwijnt en er helemaal geen tijd meer is die ooit eens wie erin leefde zo groots en
heerlijk uniek is voorgekomen.
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In de stilte van onze overpeinzingen klonken nu de woorden van een gids: ‘Het zal
hier, zodra alles is uitgegraven en verlucht, nog veel uitgestrekter en prachtiger zijn
om rond te lopen dan nu; want ook de vloer waarop we op dit moment lopen is
hoogstwaarschijnlijk slechts het plafond van andere gewelven die onder ons zijn
gelegen.’ We hadden inderdaad op plaatsen waar we geen zachte molm onder onze
voeten hadden al vaker het gevoel dat we over harde, licht gewelfde plekken
wandelden. En toen de gids die woorden had gesproken, verlieten we de nare bres
en bereikten inderdaad een vertrek waarvan de vloer opengebroken was en kijk,
beneden was opnieuw zo'n portaal als dat waar we nu in stonden, een ladder leidde
er door de gemaakte opening naartoe en twee van ons daalden af. Het gewelf leek
lager, vermoedelijk alleen vanwege het opgehoopte puin. Naar de wanden toe en in
de hoeken viel er, door de molm en de diepe duisternis waarin onze kaarsen behoorlijk
krachteloos waren, niets duidelijk te zien, maar onze gids verzekerde ons dat hier
beneden alles volgepropt was met doden. Oneindig opgelucht klommen we weer
naar boven - vreemd! - Ofschoon de lucht onbegrijpelijk droog en zuiver was, voelde
de fantasie zich bevrijd toen ze wist dat er opnieuw nog maar één plafond boven haar
hoofd was. Zij die niet waren afgedaald beschenen nog één keer de grot en toen
liepen we verder verscheidene gangen en lege gewelven door, op de terugweg, zo
leek het me.
We waren alle oriëntatie al zo erg kwijt dat ieder ten volle besefte hoe onmogelijk
het was zonder gids de weg naar buiten te vinden - zeker wanneer iemand helemaal
alleen was. Men zei dat hij de wegen waarlangs hij was gelopen slechts met beenderen
moest bestrooien om steeds andere gangen te vinden, ook die dus die hem naar buiten
kon brengen.
‘Maar wat als in het slechtste geval ook zijn kaars zou uitgaan?’ merkte een ander
op.
Het is een verschrikking zoiets te denken en het verhaal van zulke ogenblikken
zou loodzwaar van inhoud zijn. Nog één keer flakkert de kaars en gaat uit: rondom
hem nacht, zo diep als de aarde er geen kent. De doden, die hem door de kaars tevoren
werden getoond, moet hij nu met zijn innerlijk oog ontwaren en omdat de begrenzing
van de ruimte die het kaarslicht hem voorheen zo vriendelijk heeft laten zien, hem
door de duisternis is ontrukt, moet hij zich nu het hele dodengewelf ineens voorstellen,
de hele opengebroken dodenstad met al haar bewoners - ingespannen luistert hij misschien beweegt er iets in het geniep - alles stil, alleen het knisperen van zijn stap
en het doffe geritsel van zijn handen als hij op de tast langs de muren loopt - hij roept,
hij roept - niet de minste hoop dat hij wordt gehoord; hij ijlt van doodsangst en uit
schrik voor spoken als gestoken door gangen en gewelven die eeuwig uitkomen op
elkaar. - Uren al, misschien is er zelfs al een dag voorbij - hij pakt, steeds de rotswand
grijpend, een dode vast en merkt dat het dezelfde is die hij al een keer heeft vastgehad
- intussen hoort hij boven het orgel klinken, misschien ook de parochianen zingen
of de klokken luiden, de vrolijke karren op de straatstenen ratelen - hij roept en roept
- iedereen vervolgt zijn weg, het wordt
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stil, nacht dus - iedereen vervolgt zijn weg - en 's anderendaags hoort hij weer precies
hetzelfde - enzovoort en zo verder - tot de grafkelder er een dode bij heeft.
Ik huiverde toen ik dit dacht en onwillekeurig schurkte ik tegen de gidsen aan, gaf
me met een zachte rilling over aan de gedachte ‘als ze maar veilig de smalle hoge
deur terugvinden waardoor ze ons naar binnen hebben gelaten.’
‘We zijn nu onder de post,’ zei een van hen en scheen met zijn fakkel verder de
gang in.
Bijna begon het in deze massieve kruisgangen en overwelvingen drukkend te
worden - altijd maar mensen, rotsvaste stenen muren, geen ramen, geen enkele
opening. - Hoe moeilijk kan de mens zonder dat lichte luchtige plafond dat hij,
onbezonnen als hij is, geen blik waardig keurt, het plafond van het firmament! Het
kwam me voor alsof ik de lucht zelf miste. Op dat moment viel een bleke streep van boven neer, het was daglicht door de
schacht van het Duitse huis - ik herkende de stangen en het stro, de planken en de
draagbaren van het eerste gewelf - de vloer ging omhoog - de smalle deurvleugel
ging open en we stapten naar buiten, op het plaveisel van het Stephansplein, dat
glansde van de regen.
De borst van de sterkste man verhief zich vrijer in de frisse lucht; een fijne
november-regen viel neer uit de hemel. Men stak net het avondlicht aan, goud, zilver,
zachtjes glimmende zijden stoffen werden er in de schitterende winkels door verlicht
- kostbaar geklede mensen wemelden langs me heen; prachtige koetsen reden voorbij;
de toren van St. Stephan rees hoog in de lucht op, en aan de overkant weerklonk
gepraat en gelach langs de verlichte huizen. Ik evenwel liep als in een drukkende droom naar huis, terwijl de stroom van het
onbegrijpelijke leven der mensen aan mij voorbijflitste.
Uit: Adalbert Stifter, ‘Ein Gang durch die Katakomben’ in: Die Mappe meines
Urgroßvaters, Schilderungen, Briefe Winkler Verlag 1995.
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Antoine Volodine
De steenkoolmaatschappij
Vertaling: Katrien Vandenberghe
De toneelbezetting telt slechts twee acteurs:
Moreno, mijnwerker,
Loegovoj, mijnwerker.
Bij de stemmen van deze twee spelers komen nog de stemmen van twee
personages die niet op het toneel staan:
Kamtsjatkin, ingenieur, coördinator van de reddingsteams, Bandzo Grimm,
lama.
Op de scène heerst een diepe duisternis zonder schakeringen. We zijn in een mijngang,
negenhonderd meter onder de grond. Er is een ramp gebeurd. De twee overlevenden,
Moreno en Loegovoj, zijn ongedeerd. Hun toevluchtsoord is een smalle ruimte, een
intact gebleven verbindingsgang waar neergestorte steen en kool de uitwegen
versperren. Elders in de mijn is de catastrofe niet te overzien. Ondergelopen galerijen,
verdiepingen die in brand staan, onbruikbare schachten - de nis waar Moreno en
Loegovoj zitten te wachten is in feite een graf dat nog lange tijd buiten het bereik
van redders zal blijven.
In de donkere ruimte doen zich nu en dan minieme verzakkingen voor. Er zijn
over elkaar schuivende, rollende stenen te horen. Ergens in de buurt van de twee
mannen sijpelt water. De geluiden worden door de omringende stilte versterkt.
De twee kompels hebben een werklantaarn bij zich. Ze springen er zuinig mee
om. Ze blijven zonder veel te zeggen in het duister zitten. Ze hoesten, schrapen hun
keel. Ze weten hoe klein de kans is dat ze hier nog uit komen. Een van de redenen
waarom ze hun lamp niet zo vaak aansteken is ook dat hun schaduw in het schijnsel
luguber oogt. ‘Het is beter om in het donker te blijven,’ zegt Loegovoj. ‘In het licht
vind ik ons iets weg hebben van doden. Net twee doden die in de diepten van een
crypte zijn ontwaakt. Daar baal ik ontzettend van.’ Het feit dat er naast hen een lijk
ligt stimuleert hen al evenmin om de duisternis te doorbreken. De overledene heet
Yano Waldenberg, hij ligt driekwart onder het steengruis bedolven. Alleen zijn benen
steken uit. Om dit deprimerende beeld te vermijden doen Loegovoj en Moreno de
lantaarn niet aan.
Door de ettelijke tonnen ingestort materiaal dringt geen geluid van menselijke
oorsprong. Desondanks veronderstellen beide mijnwerkers dat reddingsploegen de
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begane grond al achter zich hebben gelaten, in de mijn zijn afgedaald en op zoek
zijn naar overlevenden. Ze koesteren een sprankje hoop, het belet hun bij de pakken
neer te blijven zitten.
Aan een stutbalk op een meter van de plaats waar ze roerloos gezeten zijn is een
diensttelefoon bevestigd. De verbinding is uiteraard verbroken. Niettemin staat
Loegovoj om de zoveel tijd op, neemt de hoorn van de haak en belt. Dat is een
troosteloze handeling, waar Moreno mismoedig kritiek op levert. Het lijkt
onwaarschijnlijk dat telefoonlijnen voor de verwoesting gespaard zouden zijn
gebleven. Maar opeens is er een kiestoon. Een wonder is geschied, het contact met
de begane grond wordt hersteld, en iemand staat Loegovoj te woord.
De man die met de mijnwerkers spreekt is de hulpcoördinator, Kamtsjatkin, een
brute ingenieur met wie Moreno en Loegovoj herhaaldelijk in aanvaring zijn gekomen
over vakbondskwesties. Ze hebben geen enkele achting voor hem en hijzelf
verafschuwt hen om hun anarchisme. Het gesprek met Kamtsjatkin verloopt slecht.
De ingenieur beschrijft hoe omvangrijk de schade is: het puin op de verdieping waar
de twee overlevenden vastzitten kan pas over verschillende weken worden geruimd.
Hij meldt hun dat ongezouten. Hij snapt niet hoe er telefoonverbinding kan zijn en
hoe Loegovoj en Moreno het klaar hebben gespeeld om niet om te komen. Na een
opmerking van Moreno wordt de toon bitser. De belangstelling van Kamtsjatkin
spitst zich toe op de doden en niet op de overlevenden, zijn gedachten zijn bij het
tellen van de doden die tot de groep van Moreno en Loegovoj behoorden, zijn
medeleven gaat uit naar Yano Waldenberg, een voorbeeldige ploegbaas, die hoog
aangeschreven stond bij de hiërarchische chefs en niet van medeplichtigheid aan
terrorisme werd verdacht. Het is zo'n levendige gedachtewisseling dat wederzijds
aan inhaken wordt gedacht. Kamtsjatkin kan zijn woede niet bedwingen en geeft het
toestel door aan Bandzo Grimm, een lama die op de rampplek is aangekomen om de
vermisten en hun familie te ondersteunen.
Nu treedt het mechanisme in werking dat De steenkoolmaatschappij tot een
regelrecht bardostukje maakt. Bandzo Grimm is een lamapriester wiens geestelijk
gezag door Loegovoj en Moreno amper wordt erkend, want noch de een noch de
ander is ooit een fervent beoefenaar van het boeddhisme geweest. Hun persoonlijke
geschiedenis telt vele vechtpartijen met de werkgevers, lidmaatschap van groepen
die de gewapende strijd steunen, maar luttele uren meditatie in tempels.
Bandzo Grimm moet beide mijnwerkers er dus dringend van overtuigen dat ze,
als ze luisteren en zijn aanbevelingen volgen, ideologisch niet van hun voetstuk
vallen. Loegovoj en Moreno knopen rustig een dialoog aan met de lama. Samen
praten ze over de dood. De twee mijnwerkers hebben slechts een fragmentarisch
beeld van wat er na hun overlijden kan komen, maar de gedachte dat ze dan
negenenveertig dagen lang kunnen rondlopen en daarna herboren worden trekt hen
aan en lucht

Terras. Jaargang 2017 (12-13)

103
hen op. Bandzo Grimm heeft een stem met overredingskracht, alles wat hij zegt geeft
rust. Na een poos vatten beide mannen een sterke sympathie op voor de lama. De
tijd gaat voorbij en om hun akelige nietsdoen te bestrijden accepteren ze Bandzo
Grimms voorstel: ze zullen Yano Waldenberg door de eerste stadia van het bardo
heen helpen, en bij het verlenen van deze dienst aan Waldenberg zullen ze tegelijk
leren wat de sleutel is tot een heilzaam leven, met andere woorden de grondslagen
voor een goed gedrag na de dood. Bandzo Grimm vraagt hun namelijk, vanuit de
overweging dat ze nog niet op sterven liggen en veeleer psychologische dan religieuze
bijstand nodig hebben, om in eerste instantie te zorgen voor Yano Waldenberg.
Zo hebben Loegovoj en Moreno nu dus opdracht om het Bardo Thödol op te
zeggen in Yano Waldenbergs bijzijn, of liever in het donker, in tegenwoordigheid
van Waldenbergs benen, die uit het steenkoolerts steken. Ze doen dit beurtelings. De
gebeden, terechtwijzingen, aansporingen en wenken voor de dode worden door
Bandzo Grimm telefonisch voorgezegd, en zij herhalen dat. Soms herhalen ze het
onmiddellijk, zonder het toestel los te laten, met een manifest gebrek aan geloof, en
soms gaan ze op de tast tot bij de dode, getroffen door de kracht en de beelden van
deze of gene passage, die ze op invoelende toon voordragen. Aanvankelijk gaan ze
aarzelend te werk, want hun anarchistische overtuiging fluistert hun in dat ze een
klucht opvoeren, maar toch raffelen ze de tekst niet af. Enerzijds is het een mooie
tekst, en anderzijds willen ze Bandzo Grimm niet bedroeven.
Daarna slaan hun gevoelens om.
Ze beginnen de toewijding waarmee Waldenberg wordt omringd, het hele vertoon
van ceremonie om hem te redden ondraaglijk te vinden. Ze beginnen jaloers te worden
op de dode. Waldenberg bewandelt op dat moment de weg naar verlichting en naar
wedergeboorte, hij hoort de waarschuwingen en toelichting die elke doorsneedode
nodig heeft om niet te sidderen van angst en ontreddering, bij zijn doodsbed zeggen
twee stemmen beurtelings het Bardo Thödol voor hem op. Terwijl zij, Moreno en
Loegovoj, ver van het licht zullen sterven, in de gruwelijkste eenzaamheid, zonder
iemand die hen eraan herinnert hoe stom het is te zwoegen en te worstelen om
herboren te worden als een individu dat opnieuw gedoemd is te sterven.
De voorleessessie van het Bardo Thödol beleeft nu een chaotische fase. Bandzo
Grimm blijft halsstarrig de heilige tekst voorzeggen aan de mijnwerkers, maar steeds
vaker neemt geen van beide mannen de moeite om de woorden door te geven in de
richting van Waldenbergs lijk. Loegovoj en Moreno gaan ver van de telefoon af
zitten en doen er het zwijgen toe, of houden monologen of dialogen over de laffe
streken van Kamtsjatkin en Waldenberg, of tobben over hun lot, over dat van
bevoorrechten van verschillende gezindten, over dat van proletariërs.
Ze raken steeds meer uitgeput.
Ze hoesten.

Terras. Jaargang 2017 (12-13)

104
De stem van Bandzo Grimm knispert in het donker. Knispert eindeloos. Schildert
een pikdonkere wereld waar elke overledene moeiteloos door reusachtig dikke muren
of elk donker obstakel heen kan lopen.
Loegovoj en Moreno luisteren daarnaar, in hun kerker van steenkool, ze steken
de lamp niet aan, ze hoesten, ze schrapen hun keel en wachten.
Uit: Antoine Volodine, Bardo or not Bardo, Éditions du Seuil 2004.
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Tom Van de Voorde
‘I'm a catalyst, I'm a catalyst’
Ik heb twee dingen aan Tomaž Šalamun te danken. Een echtscheiding en een
dichtbundel. Over het eerste kan ik kort zijn. Na een lezing stond hij me op te wachten,
getooid in een linnen hemd met korte mouwen, een wijdse broek die zijn lelijke
sandalen net niet bedekte. Een beetje beschroomd, als een kandidaat-leerling tegenover
een bewonderd leermeester, vroeg ik hem welke goede - poëtische uiteraard - raad
hij me te geven had. De vraag kwam hem niet onverwacht, ze was hem duidelijk
vaker gesteld en ook voor mij had hij een antwoord klaar. Flatterend als een donkere
spiegel, bevestigend als een horoscoop die je onderdrukte dromen en wensen beter
kent dan jijzelf. Dichterlijke raadgevingen of niet, het volgende moment flitste het
door mijn hoofd dat ik met de verkeerde vrouw getrouwd was en een echtscheiding
onafwendbaar was geworden.
Een jaar later, in een nieuw leven, zat ik te dineren met Šalamun en de geweldige
vrouw die ik een paar maanden eerder had ontmoet. We genoten van een late zon op
het terras van zijn favoriete restaurant in het centrum van Ljubljana. De Ljubljanica
klotste lui tegen haar oevers. Het was zo'n avond op het eind van augustus, wanneer
de hitte van de voorbije dag nog aan het nagonzen is, maar je de verkoelende geur
van de nakende zomerstormen al meent te herkennen.
Het gesprek laat zich herinneren als een monoloog van vijf uur die mijn geliefde
helemaal murw sloeg. Ik heb altijd vermoed dat ze sinds die avond de grote Sloveense
dichter een beetje was gaan mijden. Hoffelijk als altijd schreef hij daags nadien.
‘Please forgive me I was manic and obsessed’.
Zelf had ik me als een spons laten vullen met die lange monoloog vol manieën en
obsessies. Die avond heb ik werkelijk bijna niets gezegd. Behalve dat ik al maanden
vast zat met een bundel die maar niet af wilde geraken. Alle gedichten waren klaar,
maar ik was al een jaar op zoek naar de juiste volgorde. Welk gedicht wordt het
tweede, het derde, het elfde, het voorlaatste. Zet ik het lange gedicht ‘De moord op
Maurice Lippens’ vooraan of eindig ik ermee. Wat doe ik met de reeks ‘Onnatuurlijke
vijanden’. Verspreid ik hen over de hele bundel, of moet ik ze eerder bij elkaar
houden? Dat zijn - in mijn ogen - cruciale, strategische beslissingen die niet alleen
de architectuur, maar ook de toon van een bundel bepalen. Ik ging niet in detail, maar
vertelde Šalamun vooral over mijn wanhoop en creatieve droogte die nu al zo lang
duurde. Het moet een vreemd moment zijn geweest in het hoofd van de dichter die
zowat in elk jaar van zijn volwassen leven een bundel heeft gepubliceerd.
Ik heb me sindsdien vaak afgevraagd hoe hij precies gereageerd heeft op mijn
korte
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relaas - het waren met moeite een paar zinnen. Hoe dan ook, ik ben de volgende
morgen opgestaan, heb mijn papieren genomen, ben mijn gedichten voor de
honderdste maal beginnen rangschikken en een kwartier later was mijn bundel klaar.
Ik ben er nog steeds van overtuigd dat het de enige volgorde is die mijn bundel toelaat
en ben er Šalamun voor eeuwig dankbaar voor. Zonder die avond was ik wellicht
nog steeds aan het rangschikken, totaal wanhopig, stijf van angst nooit meer iets te
zullen maken. Het waren wellicht de helderste, meest geconcentreerde minuten van
mijn jonge dichterschap. Ik heb al vaak getracht om ze opnieuw te beleven, maar
bots steeds op een hoge blinde muur, volgeklad met nervositeit en afleiding.
Een paar dagen na onze ontmoeting kwam ik Šalamun weer tegen. Opnieuw
kwamen de omstandige excuses voor zijn vijf uur durende monoloog. De avond was
uit de hand gelopen, het was de wijn, zijn narcisme. ‘I'm sorry, so sorry.’ Ik vertelde
hem over het lucide moment na onze ontmoeting waarin ik mijn bundel had voltooid.
Hij bekeek me, er veranderde iets in zijn blik, de glanzende trots van een kind dat
tussen toejuichende omstaanders net zijn eerste stappen heeft gezet, en met zijn
zachte, vrouwelijke stem begon hij meer voor zichzelf dan voor de omringende
menigte luid te roepen ‘I'm a catalyst! I'm a catalyst!’.
U vraagt zich wellicht af wat hij in die vijf uur heeft verteld. Welke magische
geheimen van de poëzie hij voor me heeft ontsluierd, waardoor ik even heb kunnen
genieten van dat lucide moment van transcendente inspiratie. Eerlijk gezegd alleen
maar banaliteiten. Hoe hij elke avond na het eten één sigaret rookt, hoe John Ashbery
de trein neemt, hoe hij in zijn jeugd als ‘petit provincial’ naar verre familie in Brussel
was gestuurd, hoe ‘bourgeois’ hij wel niet was, hoe hij alleen in dat restaurant wilde
zitten, hoe deze of gene collega-dichter dit of dat. Allemaal zaken die een twijfelend
dichterschap niet vooruit helpen, laat staan verklaren wat me daags nadien had
bewogen om op een kwartier tijd het poëtisch werk van maanden te verzetten.
Maar toen ik bij het uitschrijven van deze herinnering de naam van het restaurant
van die bewuste avond opzocht, begreep ik wat hij me echt had gezegd: Vitez. Het
is niet alleen het Sloveense woord voor ridder, maar heeft dezelfde klank als het
Franse ‘vitesse’, snelheid. Het klinkt bovendien als een verbasterde variant van
‘vivez’, de imperatief van het werkwoord ‘vivre’: Leef. Šalamun heeft me geleerd
mijn poëzie te laten leven, te durven laten leven, snel doch ridderlijk, dapper je
demonen bevechtend, oog in oog met het banale, misschien wel de sterfelijkheid.
En daar ben ik hem ruiterlijk dankbaar voor.
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Tomaž Šalamun
Gedichten
Vertaling: Tom Van de Voorde & Staša Pavlović
Painted Desert
Toen we bij Painted Desert in Arizona
aankwamen, moest ik aan Heidegger denken.
Ik zei tegen Maruška: ik wil naakt
in de zon door de woestijn lopen, want ik herinner
me die bange film van
Antonioni, maar toch voel ik
de drang om naakt te zijn in het zand. Maruška
zei: ezel! Denk je dat ik zal
toezien hoe je achter de horizon
verdwijnt, waarna ik je met de auto
op dat zand tracht te vatten.
Nee, zei ik, we gaan samen.
En Ana dan, zei Maruška.
We laten haar achter in de auto en geven haar
een cookie. Cookie was toen nog
een drankje voor Ana. Maar de woestijn
zal ons in bekoring brengen en we zullen
nooit meer terugkeren, zei Maruška.
Het is inderdaad gevaarlijk, zei ik, maar
je moederinstinct zal zegevieren
en al gauw zal je je weer naar Ana reppen.
We hadden een gehuurde Chevrolet 1972, Impala,
de air condition was zo sterk dat we
de temperatuur op 60o Fahrenheit konden houden.
Volg me op het zand met de Impala.
Te gevaarlijk, zei Maruška, maar
ik deed het portier open en begon
de kleren van mijn lichaam te rukken, omdat
ik moest denken aan Heidegger en Ed Dorn
die sinds drie jaar op cocaïne leefde.
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Al zijn relaties waren relaties
met junkies. Ai! Wat was het zand
heet en duizelig! De woestijn is
een fantastisch orgasme, beter dan
een vrouw. Ana moest ontzettend lachen en
de hemel was bijna zwart, zwarte lucht.
Painted Desert is roze, vandaar haar
naam, maar als je in het zand staat,
is het zand niet roze, maar duivels.
Als je in het zand ligt, is het zand
duivels.
God weet of ik weet hoezeer ik alsof doe,
schoot het door mijn hoofd en ik herinnerde me
dat ik ooit, toen ik nog met Braco in die
kamers in Gradišče woonde,
eens deed alsof ik Gregor Samsa was en dat met
zo'n monsterlijke kalmte en nuchterheid
en dermate lang, dat Braco alsmaar bleker werd,
ik eiste een salade
en samen gingen we de straat op,
want Braco dacht dat ik zo
nuchter zou worden, maar ik bleef
voorbijgangers tegenhouden en zei hen
dat ik Gregor Samsa was en dat ik een salade
wou, zodat Braco pastel askleurig werd en
ervan overtuigd was dat ik gek geworden was,
en inderdaad, als hij niet met zijn vuist
op mijn hoofd had geslagen, tegenover de Nonnenkerk,
waardoor ik duizelig en razend
werd, god weet zou ik dan ooit naar beneden
zijn gekomen en Braco begon te braken
en ik wist, dat hij echt van mij hield.
Ik wist niet dat het zo ver
kon komen. Ik stormde terug naar de auto.
Maruška was als een brons
en Ana voelde in haar kleine hoofdje dat het niet
grappig was en huilde. Maruška wist
zich te beheersen, alleen haar lichaam
beefde en ze reed met de auto als met een bestelwagen,

Terras. Jaargang 2017 (12-13)

109
kalm, dertig mijl naar het zuiden via route
66 en stopte bij het tankstation.
Met haar handen op het stuur
zei ze: kleed je aan en ik kleedde me
aan en ik wist:
ze is zeker geen heks, ze houdt
van je, stommerik, op een dag
zal je exhibitionisme je verscheuren.
Daarna overleefden we vijf dagen
in de Grand Canyon
kalm en teder en nam ik voortdurend
foto's van Maruška zodat de mooiste
foto's van Amerika die zijn waarop Maruška
op de top van de Grand Canyon staat, in die
beige gehaakte jurk die we
ergens aan de Oude Markt gekocht hadden en
ik kocht haar ook nog een Hopi armband en een Hopi
ring en veel ijsjes voor Ana.
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History
Tomaž Šalamun is een monster.
Tomaž Šalamun is een bol die door de lucht raast.
Niemand kent zijn baan.
Hij ligt in de schemering, hij zwemt in de schemering.
De mensen en ik kijken naar hem, vol verbazing,
we hopen het beste, misschien is hij wel een komeet.
Misschien is hij een straf van god,
een steen, een grenspaal van de wereld.
Misschien is hij een stipje in de ruimte,
die aan de planeet energie zal geven
wanneer er geen olie, staal en voedsel meer is.
Misschien is hij niet meer dan wat spelende cellen, een gezwel
waarvan men het hoofd zou moeten afrukken, zoals bij een spin.
Maar dan zou iets Tomaž Šalamun
opslorpen, waarschijnlijk een hoofd,
meer waarschijnlijk een hoofd dan een lichaam.
Uit dat hoofd zouden nieuwe benen groeien.
Het zou waarschijnlijk goed zijn om hem
tussen twee glasplaatjes te steken, een foto van hem te maken en in formol
te zetten, zodat kinderen hem kunnen observeren
als foetussen, zeefeeën en grotolmen.
Portiers zouden sjoemelen
en toegangskaarten twee keer verkopen.
Dat is goed voor de mensen, het geeft hen brood.
Volgend jaar zal hij waarschijnlijk in Hawaï zijn
of in Ljubljana. In Hawaï is het zeer
warm. Mensen lopen op blote voeten naar de universiteit.
De golven zijn tot honderd voet hoog.
Ze trilt, voortdurend trilt de aarde.
Profiteurs rennen door de stad.
Het is een geweldige plek voor de liefde,
de lucht is zout en het waait er zachtjes.
Maar in Ljubljana zeggen de mensen: Kijk!
Daar is Tomaž Šalamun, hij doet boodschappen
met zijn vrouw Maruška en koopt melk.
Hij gaat melk drinken.
And this is history.
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Dode jongens
dode jongens! dode jongens!
waar de vogels door de steppe zoeven en de dag zich in tweeën deelt
waar blokjes van hoofden zeilboten van gefluister zijn en waar karren met planken
van de rotsen kaatsen
waar ochtenden glinsteren als Slavische ogen
waar in het noorden bevers elkaar meppen, waarin een uitnodiging tot de dood echoot
waar kinderen hun blauw oog laten zien en razend op bundels sprokkelhout springen
waar ze met afgerukte armen de boeren hun stieren doen schrikken
waar ze in de rij staan te wachten op de koude
waar brood naar azijn stinkt, en vrouwen naar beesten
dode jongens! dode jongens!
waar hoektanden flitsen en sprookjes ruisen
waar midden in de lucht een slaaf vastnagelen de opperste vorm van kunst is
waar maïs op grote vlaktes verbrand wordt waardoor god het kan ruiken
dode jongens! dode jongens!
waar vogels hun eigen kerken hebben om aan het gewicht van de ziel te wennen
waar inwoners bij elke maaltijd hun bretels laten kletsen en onder tafel heilige teksten
vertrappelen
waar paarden zwart zijn van het roet
dode jongens! dode jongens!
waar kegels werktuigen van reuzen zijn, die hun vette handen aan een blok hout afvegen
waar šalamun met een kreet zou worden gegroet
dode jongens! dode jongens!
waar alle portiers spleetogen hebben omdat zij sneller hun ogen kunnen sluiten
waar vleesverkopers met rackets worden doodgeslagen en niet begraven worden
waar de donau naar de bioscoop stroomt en van de bioscoop naar de zee
waar de legertrompet de lente aankondigt
waar zielen hoge bogen maken en fluisteren in een beestenkoor
dode jongens! dode jongens!
waar lezen met grind versterkt is waardoor je hoort als je ertegen stoot
waar bomen een schroefdraad en dreven gewrichten hebben
waar kinderhuid al vanaf de eerste dag na geboorte geschild wordt zoals de kurkeik
waar oude vrouwen alcohol wordt ingeschonken
waar de jeugd haar mond uitdiept, als de kraan de rivierbodem
dode jongens! dode jongens!
waar moeders trots zijn en vezels uit hun zonen rukken
waar locomotieven besmeurd zijn met zalmenbloed
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dode jongens! dode jongens!
waar het licht wegrot en barst
waar ministers in graniet gekleed zijn
waar tovenaars dieren in manden doen vallen, jakhalzen rechtstaand
voor de ogen van otters
dode jongens! dode jongens!
waar windstreken met een kruis gemarkeerd zijn
waar granen ruw zijn en wangen opgezwollen door het vuur
waar kuddes ogen van leer hebben
waar alle watervallen van deeg zijn, gebonden met zwarte linten van jonge wezens
waar ze genieën hun wreefbenen breken met haken om hout te vervoeren
dode jongens! dode jongens!
waar fotograferen beperkt is tot planten die blijven groeien en het papier doen
openbarsten
waar op zolders pruimen drogen en in oude liedjes druppelen
waar soldatenmoeders voedselpakketjes op de fiets wikkelen
waar reigers gebouwd zijn als de atletische gestaltes van argonauten
dode jongens! dode jongens!
waar zeemannen op bezoek komen
waar paarden hinniken in villa's en reizigers lekker geuren
waar in de badkamers kinderpotjes beplakt zijn met plaatjes van iriszaad
waar kannibalen met dakspanen gevoed worden
waar wijngaarden in grijze sluiers gewikkeld zijn, waardoor er staar op de ogen van
afgunstigen zit
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[Het hart van Europa is elegant en]
*
Het hart van Europa is elegant en
dood. Alleen kinderen
sidderen nog vooraleer de tijd hen
verpulvert. Twee grote platen
verscheuren ons: Satan, het instituut
voordeur en de rotswand
van vrijheid die de Pacific
in stroomt. Maar we
z i j n herinnering. Daarom zijn we onmisbaar
voor de wereld, hoewel onze mythe is ingebouwd
in de machine die ons niet meer ter beschikking staat.
Onze enige echte historische mogelijkheid
is genade, maar
we kunnen haar niet echt meer
verbruiken laat staan operationaliseren.
Psychoanalyse is de bodem, de nacht voor
de openbaring.
Alle laboratoria van de macht gaan
failliet.
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Underground
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Jeske van der Velden
Een dossier in fragmenten
Het is maar de vraag wat een auteur en zijn werk nu precies ondergronds maakt. Is
het een stijl van leven of van schrijven, een historisch moment, of simpelweg een
gebrek aan erkenning door een breed leespubliek? In dat laatste opzicht kan William
Seward Burroughs geen undergroundschrijver meer genoemd worden. Zijn roman
Naked Lunch geniet de status van cultklassieker en met Allen Ginsberg en Jack
Kerouac behoort hij tot de grote drie van de Beatgeneratie. Zijn werk is gecanoniseerd
en zijn leven gemythologiseerd door fans, critici en filmmakers. Terugkerende thema's
als drugs en seksualiteit, kritiek op het burgerlijke Amerikaanse leven, en het gebruik
van surrealistische procedés en collagetechnieken plaatsen hem in het centrum van
de Amerikaanse naoorlogse avant-garde.
De hier vertegenwoordigde teksten zijn echter van later datum en bestrijken een
periode vanaf eind jaren zestig tot en met begin jaren tachtig van de vorige eeuw,
een periode die volgde op de eerste golf van enthousiasme over de Beats en waarin
zij de jazzkelders van de jaren vijftig al een tijdje achter zich hadden gelaten. The
Burroughs Files bestaat uit teksten die in deze periode zijn geschreven en verschenen
in verschillende tijdschriften en vormen, in 1984 verzameld en uitgegeven door het
al even mythische City Lights Books in San Francisco.
Burroughs proza staat bol van versnipperde zinnen, verwijzingen en associaties.
Het wordt gekenmerkt door een absurdistische humor met een melancholieke
ondertoon, waardoor het in ieder geval droomachtig aandoet, zelfs al wordt de lezer
er soms in een koortsachtig tempo doorheen gesleurd. Gebrek aan interpunctie en
een stroom opeenvolgende indrukken dragen hieraan bij. In deze teksten worden
vooral alle lagen van een bewogen leven aangeboord: jeugdherinneringen, reizen,
vriendschappen en liefdes. De oplettende lezer stuit in de volgende passages op
literaire en persoonlijke sedimenten, dichtregels van William Wordsworth en T.S.
Eliot, populaire liedjes uit voorbije tijden, krantknipsels en volksverhalen.
De hier gepresenteerde fragmenten uit The Burroughs Files werden vertaald door
twee jonge debuterende literaire vertalers. Tom ten Hove stortte zich op de korte
autobiografische tekst ‘St. Louis Return’, waarin Burroughs na lange afwezigheid
een bezoek brengt aan zijn geboortestad. Lodewijk Busscher ontfermde zich over
een heus droomdagboek, geschreven tijdens een schoorvoetende deelname aan een
Boeddhistische retraite.
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William S. Burroughs
Retour naar St. Louis
Vertaling: Tom ten Hove
(kaartje naar St. Louis en terug in een tweepersoons eersteklascoupé wie is de derde
die naast je loopt?) Na een interval van meer dan veertig jaar kwam ik mijn oude
buurman Rives Skinker Mathews tegen in Tangier. Mijn geboorteadres 4664 Berlin
Avenue, omgedoopt tot Pershing tijdens de oorlog. De familie Mathews woonde
naast ons op nummer 4660 - bakstenen huizen met drie verdiepingen van elkaar
gescheiden door een steeg grote achtertuin waar ik van tijd tot tijd onvermijdelijk
een rat zag vanuit mijn slaapkamerraam op de bovenste verdieping. Nou, we hebben
het over St. Louis en het gesprek komt op ‘hoe het die en die verging’ en Rives
Mathews weet echt hoe het die en die verging in St. Louis. Zijn moeder zat vroeger
op dansles met ‘Tommy Eliot’ - (zijn sokken zakten altijd af. Hij had klamme handen.
Ik laat je vrees zien in een dansles) - Sta me nog een onderbreking toe nou kijk Rives
Mathews had een plakboek bijgehouden van zijn tijd in St. Louis en zijn moeder had
een verzameling visitekaartjes achtergelaten uit de hoofdsteden van Europa. Ik was
op weg terug naar St. Louis toen ik het plakboek van Rives doorkeek, schemerige,
flikkerende stukjes T.S. Eliot die oprezen uit de pagina's - (Maar wat, mijn vriend,
kan ik jou nog geven, opzij gelegd op nog een schaal? Die kaartjes zijn verkoold bij
de brand in mijn winterhuis op 27 oktober 1961 - Comte Wladmir Sollohub Rashis
Ali Khan Bremond d'ars Marquis de Migre St. John's College 21 Quai Malaquais
Principe de la Tour - Gentilhomo di Palazzo - je bent een heel eind van St. Louis
vandaan en vice versa.
‘Ik zou graag een saloncoupé willen reserveren naar St. Louis.’
‘Een saloncoupé? Waar kom jij vandaan?’
‘Het buitenland.’
‘Ik kan je een slaapcoupé geven of een chambrette wat wil zeggen kleiner.’
‘Ik neem de slaapcoupé wel.’
***
Toen ik aankwam bij het Chase Plaza Hotel werd ik naar een grote tweepersoonskamer
gebracht echt een kamer van topkwaliteit. Zoals het een echte Europeaan betaamt,
sprong ik een poosje op de bedden, testte ik de warmwaterkranen uit en staarde ik
vol verbazing naar de handdoeken, de zeep, het gratis schrijfmateriaal, de televisie
- (En dan noemen ze óns boerenkinkels).
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‘Dit is een paradijs,’ zei ik tegen B.J. En ik ging naar beneden naar de lobby om de
plaatselijke kranten te pakken die ik altijd nauwkeurig doorzoek op artikelen of foto's
die iets van mijn vroegere, hedendaagse of toekomstige schrijven kruisen, vergroten
of aantonen. Relevant materiaal knip ik eruit en plak ik in een plakboek - (een paar
hints - por eso ik het heb overleefd) Relevant materiaal knip ik eruit en plak ik in
een plakboek - (Schiet op alsjeblieft het is tijd) - Afgelopen winter stelde ik
bijvoorbeeld een pagina samen getiteld Afternoon Ticker Tape die werd gepubliceerd
in My Magazine, uitgegeven door Jeff Nuttal in Londen. Deze pagina, een experiment
in krantformaat, was grotendeels een herschikking van zinnen van de voorpagina
van The New York Times van 17 september 1899, in de vorm van codeberichten.
Aangezien sommige lezers tegenwierpen dat de betekenis voor hen onduidelijk was,
hield ik mij vooral bezig met het vinden van kruispunten, je zou het een
decoderingshandeling kunnen noemen die de tekst verbindt met externe coördinaten:
(Uit Afternoon Ticker Tape: ‘Meest vruchtbare prestatie van de Amsterdamse
Conventie een dronken politieagent’). En gewoon hier in de St. Louis Globe Democrat
van 23 december stond dat een politieagent op non-actief is gesteld wegens drinken
onder diensttijd, ladderzat in zijn patrouillewagen met een lege fles cognac - (nog
een paar cognacjes zonder ijs alsjeblieft) - (Uit A.T.T.: ‘Veel plezier in Omaha’) En dit stuk uit de Vermillion in South Dakota: ‘Omaha Kid stuurt elk jaar een briefje
naar gevangenis met $10’ - ‘Graag te gebruiken voor noten, voedsel of peuken voor
alle gevangenen die met kerst vastzitten in jullie klerebajes’, was getekend ‘The
Omaha Kid’ - (Uit A.T.T.: ‘Wat voor gladjakkers voorspelden Retreat 23?’) - St.
Louis Globe Democrat: ‘Een woordvoerder van het 6de leger verklaarde dat er nog
twee lichamen zijn geborgen uit de Eel River. Dodental staat nu op 23.’ - (Uit A.T.T.:
‘Kom op Tom nu is het jouw beurt’) - St. Louis Post Dispatch: ‘Tom Creek treedt
buiten zijn oevers.’
B.J., die zich niet kon bedwingen, rolde in sycofantische stuiptrekkingen over het
bed: ‘Ik zeg het je baas jij schrijft het en het gebeurt. Nou als je mij niet schreef dan
was ik hier niet.’
Ik vertelde hem bits dat dat soort ogenschijnlijk toeval ongetwijfeld vaker
voorkwam als mensen beter op zouden letten. We gingen voor het diner naar beneden
naar de Tenderloin Room waar ik kennis maakte met een Amerikaanse specialiteit:
gepofte aardappel geserveerd met zure room. Ausgezeichnet.
‘Ik zeg het je baas in Parijs zou je dit eten nergens kunnen krijgen voor zo'n prijs.’
De volgende dag heel zacht en warm liep ik door de oude buurt die niet ver
wandelen is welnu het huis van de Bixby's stond vroeger precies waar het hotel nu
staat en ik liep er als kind elke dag langs op weg naar Forest Park met broer ‘Bu’ en
onze Engelse gouvernante die altijd tegen me zei: - ‘Stel geen vragen en maak geen
opmerkingen’ - . Dit raadselachtige bevel heb ik om professionele redenen naast me
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neer moeten leggen, begrijpt u. Maar goed ik was dus op jacht met mijn camera op
zoek naar restjes van 1920 - stukjes zilverpapier in de wind - zonlicht op verlaten
kavels - het Ambassador - ‘Hotel met een hart’ - waar een oude vriend in Clark Street
woonde - nummer 4664 staat er nog altijd, ziet er precies hetzelfde uit - (‘Vindt u
het erg als ik een paar foto's maak? Heb hier vroeger gewoond, vandaar.’) - zo weinig
mensen op straat - Zusters van het Heilige Hart - Deze boodschap op een stenen
muur - ‘Gay - Verloren’ - de huizen lijken allemaal leeg - Ik had niet het geluk een
rat tegen te komen, maar ik wist wel een paar foto's van eekhoorns te maken (bood
ons zijn foto's van een eekhoornjacht aan) - Dus terug naar mijn rustige afgelegen
kamer en mijn plakboeken.
‘Asgroeven - een achterstraatje - een rat in het zonlicht - Allemaal hier,’ ik tikte
op mijn camera, ‘alle magie van vervlogen tijden zoals het lied luidt recht voor je
neus, gewoon in je eigen achtertuin. Waarom vervelen mensen zich? Omdat ze niet
kunnen zien wat er recht voor hun neus gebeurt, gewoon in hun eigen achtertuin. En
waarom kunnen ze niet zien wat er recht voor hun neus gebeurt? - (Tussen de neus
en het object valt de schaduw) - En die schaduw, B.J., is het vooropgeschreven
woord.’
‘Och meneer, u heeft te diep in het glaasje gekeken.’
‘Stel nou dat ik hierheen kom om “een paar boerenpummels in Nergenshuizen te
zien”? Nou dat is dan precies wat ik zie. Ik kom hier om te zien wat ik zie en dat is
een heel ander verhaal. Een hele hoop verhalen zelfs. Loop een blokje om, hou je
ogen open en je kunt een roman schrijven over wat je allemaal ziet - beneden in de
lobby gisteravond - rokerige rozige zonsondergang boven de rivier.’
‘De rivier is de andere kant op, baas.’
‘Nou en? Schuif met een paar details. Nou zeg moet je dat eens zien er zitten daar
mensen met hun rug naar die zonsondergang.’
‘Ik wil het niet geloven, baas.’
‘B.J., herinner je je de achtbaan in Forest Park Highlands nog?’
‘Natuurlijk baas. Nou toen dat Mexicaanse meisje en ik in de spleetoogwasserij
in Olive Street werkten - ’
‘Oké B.J., kappen. Vanaf nu is dit een fatsoenlijke show. Het soort show waar je
gerust je kinderen en je grootmoeder mee naartoe kan nemen. Gewoon simpel,
fatsoenlijk plezier voor de hele familie. Herinner je je Thurston nog?’
‘Natuurlijk, baas. Hij liet een witte olifant verdwijnen.’
‘Precies - een witte olifant - al onze grijze gribusdagen van weleer - alles helder
en klaar als na de regen.’
Op dit punt sprong B.J. op, klapte een paraplu open en brulde luidkeels ‘April doet
wat-ie wil’ - (Witte regen klotste neer - een muur van regen welteverstaan.)
‘Oké, B.J., kappen!’
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Zondag 27 december rijd ik door St. Louis met broer ‘Bu’ en hier en daar stoppen
we om foto's te nemen - de oude rechtbank en de archieven /Klik/ en daar bij de rivier
of aan de andere kant van de rivier, het hangt er vanaf van welke kant je komt staat
de boog die toen nog steeds in aanbouw was, honderdtachtig meter hoog toen hij af
was - (de ‘Poort naar het Westen’) - hij heeft een onheilspellende uitstraling alsof
hij het enige monument is dat een atoombom of andere natuurramp heeft weten te
doorstaan /Klik/ klinkerweggetjes langs de oeverwal - toevluchtsoord uit de tijd van
de rivierboten - lagen baksteen en metselwerk - de sedimenten van een stad - de
MacArthur-brug /Klik/ en precies dáár zal een truck door de vangrail heen breken
en twintig meter naar beneden storten waarbij de chauffeur overlijdt, je kunt het
stippellijntje zien op de foto in de Post Dispatch /Klik/ de River Queen en de Admiral
zoals vanouds rood pluche schuldgevoel de hele boel zakt de rivier af op een
zondagmiddag.
‘Zullen we West End gaan bekijken?’
Clayton en de buitenwijken van West End die nu onherkenbaar verbouwd zijn na
een afwezigheid van twintig jaar. In de jaren twintig verhuisde mijn gezin naar het
westen, naar Price Road - (nummer 700 zuidzijde). /Klik/ en iets verder de straat in
staat de John Burroughs School en daar is de kleedkamerdeur /Klik/ waar ik op een
middag lang geleden stond te kijken hoe de gescheurde hemel met de wind meeboog
de bliksem trof de school precies dáár /Klik/ (Wie beweert dat bliksem nooit tweemaal
op dezelfde plek inslaat is geen fotograaf.) - 1929 de tornado als ik het me goed
herinner toen alle archieven in rook opgingen naam en adres oude boog daar bij de
rivier met het nieuws van een koude lente.
‘Cruising down the river on a Sunday afternoon’ - (Deze muziek klinkt over het
water - het Veiled Prophet Ball achter de coulissen) - Fotograaf van dienst is William
Born Field St. Louis Magazine 52, Achterlijke Kinderen Project, de
tweehonderdjaarlijkse groet van de jonge burgers van St. Louis: (Gelukkig Nieuwjaar
Comte Hector Perrone de San Martine Mrs. Edge thuis afgelopen donderdag in mei,
Fete Dieu, Principe de la Tour, Gentilhomo di Palazzo, je bent een heel
gesluierd-achterlijke-kinderenprojecteind van St. Louis. Ik, Vermaarde Barprofeet,
had niet gedacht dat Doodstijdschrift 52 zoveel mensen had uitgewist, aangezien ik
ze allemaal heb gekend: Baron Rashid Pierre de Cobo-Helen Zapiola Theresa Riley
- ik dwaal af ik dwaal af.)
‘Wat in 's
Horton-Vernet-Gen-San-Martine-Zpiolo-The-Swan-Last-Day-de-Cobo-Principe-di-Castel-Hose-it-Chicale-Randy-Vielen-Miguel-Garcia-de-Rube-Gordonsnaam
betekent dat, verdomme?’ interrumpeerde B.J.
(Een lange recensie - mensenstemmen - Zíj hadden antwoorden verwacht?)
Familiereünie bij mijn tante K. thuis. B.J. heeft met al zijn scherpzinnigheid die
je bij dat soort zaken moet hebben opgemerkt dat er maar een halve fles whisky op
de dientafel staat, werpt zich op als barman en voorziet zichzelf ondertussen heimelijk

Terras. Jaargang 2017 (12-13)

121
van dubbele maten zodat wanneer er liever vroeg dan laat een nieuwe fles tevoorschijn
komt, we ons beiden enigszins nou ja je-weet-wel voelen B.J. is een voormalige
Anonieme Alcoholist en verlevendigde de bijeenkomsten met zijn bekentenissen:
‘Eens bij een vriend thuis’ begint hij met een grafstem ‘in het holst van de nacht glipte ik’ - hij port met een vinger zijn borstkas - ‘de kamer van de puberale zoon
van mijn gastheer binnen.’ Hij sluipt over het podium en draait zich naar het publiek
toe. ‘Zie je het voor je?’ Het publiek gaat ongemakkelijk verzitten. B.J. hanteert een
denkbeeldige zaklantaarn - ‘hier pijlpunten - daar een stenen bijl - een vlinderbak de stikpot - een opgezette uil - Wie o wie drinkt daar de pot met de duizendpoot op
sterk water leeg?’ - het was braakverwekkend op een heilzame manier. (Ik dwaal af
- een dronken politieagent - Stein keert terug naar zijn tijdschrift.)
Ik richt mij tot een neef die nu accountmanager is bij een reclamebureau: ‘Wat ik
bedoel is dat het tijd is voor de kunstenaar en de reclameman om symbiotisch tot
elkaar te komen en het leven te schenken aan wat we “creatief adverteren” kunnen
noemen ik bedoel reclame die een verhaal vertelt en een sfeer neerzet. Zoals dit
begrijp je? Dus jij bent verantwoordelijk voor Southern Comfort?’
‘“Ty Bradly, beroepsgokker en rivierbootpassagier, tot uw dienst, m'neer.” Met
zijn blauwe ogen geamuseerd op de omvangrijke boezem van de bardame gericht
zei hij lijzig “Doe mij maar een dubbele Southern Comfort, mejuffrouw.”
“Pardon hoor bent u kolonel Bradly? Kolonel Ty Bradly?”
Bradly draaide zich om naar de spreker zijn ogen zonder emotie onleesbaar twee
vingers in een zak van zijn gilet rustten lichtjes op het koude blauwe staal van zijn
Remington-pistool.
“Dat klopt, m'neer.”’
‘Ja, en beeld je eens in wat we voor Simmons Matrassen zouden kunnen verzinnen,’
interrumpeerde B.J.
(Oké, B.J., káppen!) ‘Snap je wat ik bedoel? Glamour - romantiek - Inspecteur J.
Lee van de Nova Police rookt Players - (laat die vuile rotpenning van hem zien) Agent K9 gebruikt een Bradly lasergun - Reclames zouden hetzelfde
amusementsgehalte moeten hebben als wat er in een tijdschrift staat. Úw product
verdient het beste. Waarom zou je er een stom deuntje bij verzinnen? Waarom niet
gewoon een gouwe ouwe gebruiken zoals “Annie Laurie.” Aan dat lied zit nog een
verhaal vast. En herinner je je een jonge agent die “Annie Laurie” floot terwijl hij
door de met klinkers bestrate weggetjes wandelde? Toen stopte hij bij een bar op de
hoek om een glas Budweiser te drinken wat hij natuurlijk eigenlijk niet had mogen
doen onder diensttijd. Ja hij zou het eens zijn met je favoriete sigarettenmerk. Alle
Players, laat je kaarten zien. En denk aan een jonge agent die “Annie Laurie” fluit
en zijn knuppel rondzwiert boven de straatklinkers, tekende 17 september 1899 boven
St. Louis.’
(De hemel gaat uit achter zijn rug.)
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William S. Burroughs
Het retraitedagboek
Vertaling: Lodewijk Busscher
Afgelopen zomer in Boulder sprak ik met Chogyam Trungpa Rinpoche over een
eventuele retraite in zijn centrum in Vermont. Ik vroeg of ik een schrijfmachine mee
mocht nemen. Hij maakte bezwaar omdat dat het doel van een retraite voorbij zou
schieten, als een timmerman die zijn gereedschap meeneemt - en ik begreep dat we
een totaal verschillend doel voor ogen hadden. Dat hij op de proppen kwam met de
timmermanvergelijking gaf het verschil duidelijk aan. Het verschil in kwestie, met
alle respect voor het metier van Jezus Christus, is dat een timmerman kan timmeren
wanneer hij wil, terwijl een schrijver afhankelijk is van het moment en een verloren
ingeving komt nooit meer terug, zoals bij Kubla Khan van Coleridge. Schrijvers
schrijven niet, ze lezen en transcriberen. Er wordt hen slechts op willekeurige
momenten inzage verschaft in de boeken. Die gelegenheden moeten ze optimaal
benutten. Bovendien gaat het mij meer om het schrijven dan om welke vorm van
verlichting dan ook, die vaak even ongrijpbaar is als de horizon, net zoals de volledig
geanalyseerde of compleet bevrijde persoon. Ik gebruik meditatie om schrijfmateriaal
te vergaren. Het gaat mij niet om een of ander abstract nirwana. Het zijn juist de
visioenen en het vuurwerk die bruikbaar voor me zijn, juist hetgeen waarvan de
meesters zeggen dat we er zo min mogelijk aandacht aan moeten besteden. Telepathie,
buitenlichamelijke ervaringen - Volgens Trungpa zijn deze manifestaties niet meer
dan afleidingen. Afleiding. Precies. Afleiding: plezier, zoals deltavliegen of surfen
of snorkelen. Waarom zou je geen plezier hebben? Ik bespeur hier een onderliggend
dogma waaraan ik me weiger te conformeren.
De doelen van een bodhisattva en een kunstenaar zijn verschillend en wellicht
onverzoenbaar. Noem maar eens één goede boeddhistische romanschrijver. Toen
Huxley het boeddhisme opliep, stopte hij met het schrijven van romans en ging hij
boeddhistische traktaten schrijven. Meditatie, uittreding en telepathie zijn allemaal
slechts hulpmiddelen voor de romanschrijver. Zelfs scientology heeft me kopij
opgeleverd. Het is maar waar je het meeste belang aan hecht. De schrijver die zijn
schrijven niet als zijn allerbelangrijkste bezigheid beschouwt, wiens schrijven niet
zijn enige redding is, die - ‘die vertrouw ik mijn geestesheil niet toe.’ Zoals de Fransen
zeggen: ‘pas serieux’.
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***
Het retraitedagboek is geen chronologische weergave. Daarmee bedoel ik dat het
geen opsomming is van de dromen en ingevingen van maandag, dan door met dinsdag,
enzovoort. Het kan zijn dat donderdag en vrijdag bij de maandag inbegrepen zitten,
of dat de verhandeling over een droom in de droom zelf verweven zit, in een
samenvoeging van verleden, heden en toekomst. Zoals de mythische laatste woorden
van Dutch Schultz. Sommige van zijn associaties zijn volstrekt onnavolgbaar. Andere
kunnen juist weer logisch verklaard worden aan de hand van de gebeurtenissen uit
zijn leven. De structuur is die van een man die een film ziet die samengesteld is uit
verleden, heden en toekomst, droom en fantasie; een film die de lezer niet rechtstreeks
kan bekijken maar slechts kan afleiden uit de woorden. Dat is de structuur van dit
dagboek.
Om te beginnen met droom 9 augustus 1975... ‘WOORDEN’. Misschien zijn
vrouwen woorden, en zoals Brion Gysin zegt, waren de eerste woorden ‘Hallo’. Toen
God Adam anestheseerde en Eva schiep uit een van zijn ribben zei Eva toen Adam
weer bijkwam: ‘Hallo Adam.’ Of toen Pat Garrett een hut had omsingeld waar Billy
the Kid, Charlie Browder en nog een paar anderen zich schuilhielden. Charlie was
net naar buiten gegaan om te pissen toen hij terug de hut in werd geknald door een
.30-30 in zijn buik waarna Billy hem weer naar buiten duwde met een geweer in zijn
hand. ‘Probeer er een mee het graf in te nemen.’ Charlie strompelt vervolgens naar
Garrett. Hij is halfdood, plast in zijn broek, spuugt bloed en is niet meer in staat om
zijn geweer op te tillen, dus Garrett schiet niet. Hij gaat recht voor Garrett staan en
zegt ‘Ik wou... Ik wou...’ en valt dan voor Garretts voeten neer en Garrett zegt
zachtjes: ‘Hallo Charlie.’
Dood is een woord. Stauroliet was vroeger een geneesmiddel tegen een verbrande
huid en men zegt dat het heet is op de planeet Venus. Woorden kunnen ook dekking
bieden. Woorden zijn pijnstillers, zoals heroïne. En daar de droom over Dokter Dent,
die me genas van mijn heroïneverslaving middels een APO-morfinebehandeling.
Het dagboek bestaat uit stukjes dromen en stukjes poëzie en associaties, allemaal
door elkaar. Ik kan niet elke associatie bespreken, maar slechts een paar voorbeelden
geven. Ik dacht aan Bradbury Robinson, een Engelse vriend die toen helemaal van
het mystieke Christendom was, toen er een hert de weg overstak. Spaanse ondertiteling
bij de film Rashomon. De houthakker had de politie om de tuin geleid en een ring
gestolen. En een of andere versufte boeddhist heeft de brandblusser onder het
kampeergasstel gezet. Ik zie de brandende vloeistof als een deken neerdalen terwijl
iemand bij de brandblusser probeert te komen. Leg de brandblusser op een betere
plek.
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***

Maandag 11 augustus, 1975
Eerste dag van retraite. Evalueer het proces. Beckett heeft me gevraagd in zijn vijver
te vissen. Interview door Kiki geregeld met Playboy. Op station met Ray M. wachtend
op de trein naar St. Louis. Klein huis in New Orleans. In verkeerde huis in Wyoming
Street, ik woon in Denver Street. Kroongetuige van moord in Spanje. Hebben ze de
moordenaars gepakt. ‘Ja’ zegt een agent. ‘Ik heb hem bij mij thuis. Ik had namelijk
vroeger een discotheek.’ Tarara boemdié. I hurry to my blue heaven. Eten met Bill
Willis en Brion bij Italiaans tentje. De lekkerste steak van de stad bij Lucky Nick
Dickendorf's. Romeinse ruïnes in Engeland. Huurde een hutje aan de rivier van D.
Camel. Tandem-toilet. ‘Zullen we kamelen?’ Een toilet in de Hel. Gevecht met de
uitsmijter. ‘Ik ken jouw soort.’ Die verdomde bus. John Brady in New York met Pat.
Lege, onmenselijke blik. Tehuis aan Price Road. Bradbury Robinson - hert steekt
over. Enganado a la policia. Rashomon. Het zou fijn zijn om wat van je te horen.
Dit veld, deze rust, deze stille omgeving. Waarom slangen doden? Het is
Onafhankelijkheidsdag in Marokko. Ian is morgen in Parijs. Stuk bevuild touw.
Zijdeplant Minnesota. De plooi in mijn broekspijpen laat mij al koud. Karma is een
woord. Daar gaat Madrid. De trolleybus in Alexandria. ‘Delodge, waar zijn de
sleutels?’ Sjofel stationnetje, gele lichten. Het wordt steeds donkerder en steeds later.
***

Donderdag 14 augustus, 1975
Chaos en vuurgevechten. Verward rumoer van angst en lijden. Smeris neergeschoten.
Waar blinde legers elkaar 's nachts bestrijden.
Kiki had een interview met Playboy geregeld. Ik arriveer te paard. Legerzadel.
The Playboy of the Western World, gitaar is ik hou van je. Woorden bestaan van
adem. Jouw adem. Woorden hebben je nodig. Jij woorden niet. Woorden adem van
bestaan. Woorden zijn wat niet is. Wat niets is zijn woorden. Woorden niet zijn wat
is? Woorden niets zijn? Is wat? Wat niets is? Woorden zijn? Wat? Niets zijn woorden?
Is? Wat is niet zijn woorden? Zijn woorden is niets wat?
Zag hert rond middaguur af te lezen aan de zon. Is woord het omgekeerde
spiegelbeeld van wat niet is? Probeer eens Chinese tekens of Egyptische hiërogliefen
in spiegelbeeld. Ik zag Ian als kleine sater met rood haar en puntoren.
(Naar vrijdag 4 april:)
The Evening News, 14 augustus 1975. Delfts blauwe halve maan in de late
namiddag. Briefje voor G. Ferguson bevestigd aan zijdeplant. La Cuerda met een
kluit modder van de tractor. (8.2.7.6 op toiletpapier) Zit. Bradbury. Het hert. Linkerpad
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om een modderpoel. Naar de muur gelopen. Zij woonde aan 't verlaten pad, maar
wat een verschil met mij. Terug naar zit. Controle heeft de tijd nodig. Controle heeft
een wezen nodig met beperkte tijd, dat tijd ervaart. Wie wist er zo dat Lucy 't leven
liet? Mooi als een ster wanneer er één maar aan de hemel blinkt! Viooltje tussen mos
en steen dat half aan 't zicht ontzinkt. Naar links. Zit. De zon zakt. LSD-verhaal.
Stoot. Day is done. Gone the sun. From the lake from the hill from the sky. All is well
soldier brave, God is nigh. Terug over dennennaalden. Twirling his club down
cobblestone streets the sky goes out against his back.

Vrijdag 15 augustus 1975
(Naar contact met Brion, 22:00 u)
In een treinstation met Ray M. en co. Ik wachtte op de trein naar St. Louis. Meet
me in St. Louis Louie, meet me at the fair. Ray had een kamer vol koffers en pakketjes.
Daarna proberen te achterhalen wanneer de trein naar St. Louis vertrekt. Geen
informatie. Ik zou er hoe dan ook achter komen. Dranghekken (Plan 28 op het eerste
gezicht) maar ik had mijn kaartje. Oude stoomtreinen. Groezelig station gele lichten.
Kaartjes. Wanneer gaat de volgende trein naar St. Louis?
Eén drankje heeft niet zo veel zin.
(Naar dinsdag 3 juni:)
Sint-Ian. Sint-Jacques. Sint-Allen.
Ian die radslagen maakt in het dal. Ian in Parijs vandaag? Waar is mijn mesje?
Wanneer heb ik het voor het laatst gebruikt? Kan het me niet herinneren. Laat je
benen je naar beneden leiden. Ik weet het weer, om het kartonnen briefje voor G.
Ferguson (waar zou hij uithangen?) te perforeren. Ja daar ligt hij bij de zijdeplant.
Kreeg gisteren sap op mijn handen toen ik het briefje vastmaakte. Harbor Beach,
klein gouden mesje. Splits het vuile touw. Zit. Zijdeplant Minnesota. Grootste
zijdeplant en kleinste mensen. Naar het dal. Terug. Hoeveel soorten onnozelheid?
Het pad. Ik heb honger. Terug naar de hut. Ik draag mijn broekspijpen opgerold.
Durf ik een perzik te eten? Zijn ze al rijp? Nee.

Zaterdag 16 augustus, 1975
(Naar contact met Campbell Dalglish)
Afgesproken met Tim Leary in een restaurant in treinstation grenzend aan de
galerij. De mensen daar boden me eten aan en wodka. Buiten, toen ik wegging, zag
ik Tim, die er nogal anders uitzag - lange paardenkop, bruine tanden, als een Engelse
professor.
Ik had een klein huisje in New Orleans aan de rivier. Thuiskomen op mijn fiets
van licht. Ah, daar ben ik dan: oranje sofa op de veranda. Oprit op. Fiets op de veranda
achter het huis. Klein stukje grond achter te koop. Misschien wordt het hele stuk wel
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overgenomen voor de uitbreiding van de kade? Het huis slechts twee gevels en
veranda voor en achter. Slee op veranda achter. Opeens realiseer ik me dat dit niet
mijn huis is, ik kleed me nog op tijd aan om mijn shirt dicht te knopen. Vergeet
sokken. Op mijn fiets en de deur van de garage open. De oprit af terwijl een jongeman
in stropdas en zomers pak met een koffertje door de voortuin loopt. Hij roept naar
me ‘Delodge, waar zijn de sleutels?’ Ik rij door, en besef ondertussen dat dit Wyoming
Street is en ik in Denver Street woon.
(Naar maandag 16 juni:)
Huis in droom half binnen en half buiten. Deur naar de oprit. Stoelen. Voordeur
geeft toegang tot plateau. Bed op veranda achter geeft toegang tot achtertuin.
Liedjes in mijn hoofd vandaag, 16 augustus. Crosby's Love Thy Neighbor. Tarara
boemdié. For a nickel or a dime.
Bedorven perzik apart leggen voor wasbeer. Gisteravond haalde hij zijn neus op
voor een aubergine. Ik neem het hem niet kwalijk.
Woord is een andere stem. Put your little foot right in. De avond valt al gauw, ik
haast me naar 't hemelsblauw, van mijn blauwe hemel.
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Naninga Lens
De man met de magnetofoon
Over Jean-Jacques Abrahams
‘Ik kan me noch opdirken, noch mijn mond houden. Ik heb dezelfde microbe onder
de leden als het kind uit het sprookje van Andersen, dat zich er niet van kan
weerhouden te brullen dat de koning helemaal naakt is; ik ben een gevaarlijk
provocateur, tenminste op het eerste gezicht.’ Met deze woorden karakteriseerde de
Joods-Brusselse activist Jean-Jacques Abrahams (1935-2015) zichzelf in één van de
vele brieven die hij naliet. Zijn ongeremdheid uitte zich zowel in schrijven, spreken
als handelen. Een onderscheid tussen deze drie maakte hij immers niet. Zijn auto
puilde uit van de schrijfsels en zodra hij begon te spreken was er geen speld tussen
te krijgen. Als hij geen blad kon vinden, schreef hij op wc-papier. Vond hij geen
gesprekspartner, nodigde hij zichzelf wel ergens uit - desnoods via een raam. Mensen
omschrijven hem als anarchistische indringer, alternatieve theoloog, geëngageerde
performer, intellectuele vagebond, hyperactieve onruststoker, parasietachtige goeroe,
maar vooral als l'homme au magnétophone, de man met de bandopnemer. Hoewel
Abrahams en zijn opnameapparaat onafscheidelijk waren, kreeg hij dit epitheton pas
toen zijn drang alles en iedereen op te nemen in 1967 de gebruikelijke grenzen
radicaal overschreed.
Op zijn veertiende werd Abrahams door zijn vader verplicht in therapie gestuurd.
De reden hiervoor is onduidelijk. Na meer dan vijftien jaar psychoanalyse richt
Abrahams zijn dictafoon naar zijn arts, Jean-Louis Van Nypelseer, en vraagt hem
verantwoording voor diens methodiek. Hij verwijt de analyticus zijn autoritaire en
onmenselijke houding tegenover zijn patiënten en noemt het gebruik van de divan
een fysieke geweldpleging. Abrahams draait de machtsstructuur om. Hierbij jongleert
hij vaardig met het psychoanalytisch discours en spreekt de psychiater vaak aan alsof
het om een kind gaat. Spelend met de verwarring en vrees van zijn arts, wisselt
Abrahams sussende woorden en streng geroep voortdurend af. Wanneer Van
Nypelseer hem gevaarlijk noemt, verduidelijkt Abrahams zich: ‘Als ik gevaarlijk
ben, ben ik niet gevaarlijk voor Jean-Louis, ik ben gevaarlijk voor de arts, voor de
sadistische arts, niet voor Jean-Louis.’
De psychiater gaat nauwelijks in op de provocaties en zolang het opnameapparaat
in werking is, weigert hij te spreken. Meermaals vraagt hij Abrahams zijn dictafoon
uit te schakelen en te vertrekken. Wanneer dit niet gebeurt en Abrahams
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daarop de enige deur van het kabinet blokkeert, schijnt de arts te willen vluchten via
een raam. Andermaal reageert Abrahams spottend en hij vergelijkt het tafereel met
een komisch toneelstuk. De opname eindigt wanneer Van Nypelseer, na minutenlang
luid en angstig om hulp te roepen, dreigt de politie te bellen. Abrahams, die de
telefoonlijn doorknipte, geeft hem er nog een laatste keer van langs: ‘Kom nu, laten
we gaan zitten en laat ons wachten op de politie, de komst van uw vader.’ Op verzoek
van zijn eigen vader en halfbroer, wordt Abrahams hierop tweemaal gecolloqueerd.
Tevergeefs echter, de eerste keer wandelt hij de instelling eenvoudigweg buiten en
de tweede keer weet hij te ontsnappen met een sprong van de derde verdieping.
Abrahams' expliciet theatrale en antiautoritaire revolte bracht eind jaren '60 en jaren
'70 een internationale discussie op gang. Abrahams verscheen o.a in Les Temps
Modernes, L'Anti-OEdipe, Le Nouvel Observateur, Tel Quel en Semiotext(e). In
1976 werd zijn boek L'homme au magnétophone gepubliceerd, een zonderlinge
verzameling brieven en (theater-)teksten waarin psychoanalyse, marxisme, Joods
existentialisme, antipsychiatrie en (taal-)filosofie met elkaar vervlochten worden. Al
gauw kende het werk vertalingen in Duitsland en Italië.
Ondanks de opvallende interesse voor het voorval, bleef Abrahams zelf steeds onder
de radar. Toch duikt zijn naam op in haast alle mogelijke maatschappelijke sectoren.
Abrahams verbindt tal van ondergrondse, alternatieve instituten en anti-bewegingen
in België en Frankrijk. Zo intervenieerde hij bijvoorbeeld met zijn opnameapparaat
in 1969 op de opening van Marcel Broodthaers' Musée d'art moderne in het
alternatieve, Antwerpse kunsten- en communicatiecentrum A 37 90 89 en speelden
hij en zijn dictafoon een vooraanstaande rol in de Ecole Elisée Réclus (1974-1981),
een post-mei '68 discussieplatform voor dissidenten van de Université Libre de
Bruxelles. Bovendien maakte Abrahams als voorvechter van de antipsychiatrie
filmopnames en theater samen met volwassenen en kinderen uit verschillende
alternatieve (psychiatrische) centra als La Verrière nabij Parijs, Club Antonin Artaud
te Brussel en Le Snark in La Louvière.
Onder de radar blijven was noodzakelijk, want vele impulsieve acties brachten
Abrahams herhaaldelijk in contact met het Franse en Belgische gerecht. Zo verbood
Interpol hem de toegang tot Frankrijk en werd hij in het vizier gehouden vanwege
het smokkelen van lsd, paspoortvervalsing en diverse diefstallen - de meest
opmerkelijke die van het lijk van zijn eigen moeder.
Zijn laatste wapenfeit was het dagvaarden van de stad Brussel voor de antisemitische
glasramen in de Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele. Begin jaren '80 maakte
een CO-vergiftiging een bruusk einde aan Abrahams' toenmalige leven. Tot aan zijn
overlijden in 2015 leefde de man met de bandopnemer in alle stilte.
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De volgende, korte theatermonoloog uit L'homme au magnétophone getuigt van
Abrahams' talent zijn toehoorders volledig in te palmen. Bij aanvang looft hij de
duidelijke en geruststellende basisconventie van het theater: de acteurs staan op het
podium en hebben het woord, terwijl de toeschouwers zitten en zwijgen. Waar hij
zijn toehoorders eerst overtuigt van het nut van deze regel, onthult hij hem niet veel
later als de ultieme onderdrukking. Net als bij zijn psychiater tracht Abrahams de
huidige machtsverhouding bloot te leggen en om te keren. Hij vergelijkt de
toeschouwers met weerloze, angstige kinderen, overgeleverd aan het autoritaire
discours van de acteurs. De acteurs vervullen op hun beurt de rol van ouders. Roepend
moedigt hij de toehoorders aan zich te emanciperen. Door zelf op te staan en het
woord te nemen, zullen ze een einde kunnen maken aan hun angst en repressie.
Abrahams maant hen aan zelf ouders te worden voor de rest van de wereld.
Terwijl Antonin Artaud in zijn Théâtre et son double (1938) pleit voor een afschaffing
van podium en zaal, stelt Abrahams voor dat iedereen zich - althans denkbeeldig op het toneel verzamelt. Zodra de toeschouwers echter meegaan in Abrahams'
bevrijdende denkoefening en zich al hogerop wanen, zet hij hen bruusk terug op hun
plaats. Agressief en dreigend spot hij met hun naïviteit. Hiermee etaleert hij een
laatste maal het gezag van de acteur. De vernedering blijkt echter educatief, Abrahams
wilde louter het comfort en de vlotheid aantonen waarmee de toeschouwers opnieuw
instemden met hun onderdrukking. De machtsverhouding blijft ongewijzigd, ze
hebben niets geleerd. Of toch?
Het manipulatieve spel waarmee Abrahams de toehoorders, net als psychiater Van
Nypelseer, zonder overgang heen-en-weer slingert tussen geruststelling en provocatie,
was zijn strategie bij uitstek om mensen wakker te schudden. Hij hechtte dan ook
veel geloof aan het emancipatorische en genezende potentieel van stemgebruik en
theater. Theater geeft mensen de mogelijkheid hun lot weer in eigen handen te nemen.
Net als Artaud hoopte hij leven en theater te kunnen verzoenen. De monoloog is
emblematisch zowel voor Abrahams' verlangen naar een transparante, verenigde
wereld, als voor zijn vaak vurige en slinkse manier van spreken en schrijven.
Ondanks Abrahams' statuut van absolute outsider, duikt zijn naam geregeld terug op
in de geschiedenis. Meer dan een zonderlinge casus vormt hij immers een radicale
incarnatie van een tegencultuur. Als geen ander weet hij de idealen van '68 als het
anti-institutionele en de gezagsverwerping ten volle te doorleven en tastbaar te maken.
Un rien de révolte, une joie totale!
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Jean-Jacques Abrahams
Daar zijn ze
Vertaling: Naninga Lens
Daar zijn ze.
Dankzij het theater zijn er goede ouders aanwezig, goede blikken.
Agressiviteit is helemaal niet nodig, aangezien alles goed geregeld is, of niet soms!
Er is een goede regel.
Jullie, de toeschouwers, zijn daar beneden, wij, de acteurs, hierboven - jullie hebben
die regel geaccepteerd, geaccepteerd dat jullie je mond zouden houden, dat jullie ons
zouden laten spreken - in het theater is alles eenvoudig: geen conflicten, alle conflicten
zijn geregeld. Jullie zitten op jullie plaats, jullie zijn gerust - wij zijn gerust.
Jullie zien dat wij door hier boven te gaan staan voor jullie een einde hebben
gemaakt aan alle conflicten, zolang jullie maar daar beneden blijven.
Ah! Wat mooi! Is het niet mooi als alles goed geregeld is, op orde, als je weet
waar de ouders zijn, als hun plaats niet langer leeg is, maar wel degelijk bezet door
deskundigen die weten wat ze er doen en voor wie?
Jullie dachten dat we jullie verrot zouden slaan, dat we zouden profiteren van al
deze absolute macht om met jullie af te rekenen.
Welnu, helemaal niet. Dat zullen we niet doen, jullie overrompelen, jullie
vermorzelen, helemaal niet.
Integendeel, precies het tegenovergestelde van wat jullie alweer voor onvermijdelijk
hielden.
Het onverwachte gebeurt! De verrassing!
Stel jullie datgene voor wat jullie altijd hadden gewild, het onbereikbare, ja, het
summum! We verhogen jullie, dat kun je wel zeggen. We verhoren jullie.
Jullie dachten dat jullie beneden waren: de plaatsverdeling! Ten opzichte van de
verdeling van stemmen en blikken! Jullie zien hoe bedrieglijk de gewone waarneming
is! Jullie waren het slachtoffer van een hallucinatie. En kijk! Jullie voelen je al veel
dichter bij ons, omdat er geen conflict meer is, de grote theatrale afstand is haast
verdwenen - ja, de nachtmerrie verdwijnt.
Ditmaal zijn jullie niet langer onnozel klein grut, de ouders zeggen dat ze jullie
erkennen als groten. Ah zo! Het is het woord ‘ouder’ dat jullie choqueert - jullie
wilden ouders, maar op de uitdrukkelijke voorwaarde dat we die naam voor jullie
niet uitspreken - jullie willen graag dat wij jullie ouders zijn, hierboven, in een
theatrale relatie, hier, waar er altijd van een theatrale relatie sprake is, maar jullie
moeten niets
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hebben van die naam, waar jullie bang voor zijn. Hij kleineert jullie. Jullie willen
degenen zijn die de naam van ouders dragen! Dus dit is wat we gaan doen om dat
voor elkaar te krijgen. Als we zeggen dat we allemaal goede ouders zijn - zeggen
we: ‘Al diegenen die zich in dit circus bevinden zijn goede ouders voor alle anderen.’
Beeld jullie in dat we ons allen op dit podium bevinden, op dit balkon - we kunnen
dat niet echt doen, want dan zou het instorten - maar degenen die hier zijn en die
spreken representeren degenen die beneden zijn! Al degenen die aanwezig zijn in
het circus zijn hier, en de rest van de wereld is beneden, alsof de hele zaal een paar
kilometer gestegen is ten opzichte van de rest van de wereld! We zouden ons
bijvoorbeeld ineens op de top van de Himalaya bevinden, of in een ruimteschip en
het universum is daar beneden - maar wij hier zijn stuk voor stuk goede ouders...
terwijl zij, de anderen, alle anderen, onze kinderen zijn die nog niet weten dat we
goed zijn, goede ouders natuurlijk, en dat wij spreken voor hen, dat we ons tot hen
richten (onze achterkleinbroers) en dat wij hen allemaal graag in ons schip zouden
willen laten instappen, zodat zij ook niet meer hoeven te lijden onder de afstand waar
jullie zelf onder meenden te lijden toen we begonnen, toen jullie nog niet wisten wat
wij bekokstoofd hadden. Zo dus, we zijn het eens, hè, wij hierboven, wij willen dat
heel de wereld zich bij ons voegt, nietwaar. Kom op, roep luidkeels ‘wij willen dat
jullie naar ons toe komen! in het schip Snark!’ ‘Ja, jullie zijn hetzelfde als wij!’ Kom
op, roep luid (daarbeneden tot aan het middelpunt van de aarde) (waar onze gevangene
opgesloten zit, die we moesten bevrijden - houd je mond, je vergist je van stuk - nu
goed, we gaan verder) het is nodig dat van daar waar wij zijn, de aarde ginds beneden,
de hele mensheid, ons hoort en opklimt tot bij ons.
Kom, allemaal samen, ‘alle goede ouders’ (terwijl wij staan te brullen en te doen
alsof we toneelspelen in Snark, om misschien anderhalve jeugdwerker en een
paardenkop te wekken, gebeurt er van alles en nog wat op het echte toneel!)
Roep: ‘Er zijn alleen nog goede ouders’, roep ‘wij zijn helemaal niet meer bang
voor het woord “ouders”’ ‘er is nooit iets anders geweest, er zal nooit iets anders
zijn’. Wij hebben het gedaan: de Verrassing, het Onverwachte is verwezenlijkt. Wat
een mirakel, nietwaar! Wij zijn allen gelijk en wij allen representeren elkaar. We
hebben alles in een handomdraai veranderd, hop! Eenvoudigweg omdat we hebben
ontdekt dat we de macht hadden en dat we er voor de eerste keer niet langer gebruik
van konden maken om kwaad te doen, om de kindjes te koeioneren, om het verschil
te beklemtonen met de mensen die die macht niet hadden. Wij hadden die macht
alleen maar om het bewustzijn te herstellen dat zij hadden tegenover de hele mensheid.
Luister, misschien is het niet helemaal duidelijk, het is ook zo snel gegaan, alles
is misschien te eenvoudig, te onverwachts, dus, dit is wat we gaan doen: morgen
komen jullie terug en we nemen de hele situatie door vanaf het begin, en elke dag
van ons leven opnieuw, afgesproken.
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Nee, serieus! Moet je dat stelletje klootzakken zien! Jullie hebben (...tekst onleesbaar,
red.) hadden we eenmaal de macht gehad, dat we jullie niet op jullie bakkes gingen
geven! Stelletje sufkoppen. Kom op! Uitkleden! De zweep! Dat ze hen in plakjes
snijden! - de praatjes van zo-even waren maar om jullie gerust te stellen, om jullie
in de gewenste staat te brengen. Ha! Jullie hebben het zomaar geslikt dat de wereld
zou kunnen veranderen, dat jullie daar zouden zijn op het moment waarop hij zou
veranderen, dat jullie eindelijk gelijk zouden zijn aan ons. Gespuis dat jullie zijn!
Nog liever creperen dan het miraculeuze programma van zo-even uit te voeren.
Vooruit! Allemaal de put in! In de stront!
Je moet lijden om het paradijs te bereiken en jullie wilden het zomaar voor niets,
voor een theatereffect? Geen denken aan! Ja, we gaan jullie afranselen, en daarna
zien we wel of we jullie toegang kunnen geven tot die plaats. Hoeveel tijd denken
jullie dat wij hebben gerepeteerd (gestudeerd) om het te kennen, dit stuk? Wij hebben
hard gewerkt om het te verdienen hier (hierboven) te zijn. Willen jullie tot hier
opklimmen, leer dan het stuk, de rollen, smeerlappen! Misbaksels! En zijn jullie niet
tevreden, richt jullie tot de directie. Zeg! Ik walg van ze! Nee, ze verdienen niet dat
we voor hen spelen.
Dat ze de weg vinden.
Genoeg erover.
Afgelopen!
Donder op! We verachten jullie!
Goedenavond!
Dit hebben jullie toch liever, of niet soms.
In wezen is dit wat jullie geruststelt - jullie gaan door als voorheen!
We sluiten het haakje.
Het is ook maar theater dat niets verandert.
We hebben jullie niets geleerd.
Nee? Niets?
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Ariana Reines
Rainer Werner Fassbinder
Vertaling: Tom Van de Voorde
Ik ben zo lui
Het enige wat ik wil is er goed uitzien en gedichten schrijven
En het enige wat ik doe is gedichten schrijven
Omdat mijn tijd om er goed uit te zien nog niet gekomen is. Soms
Ga ik staan en weer zitten en denk aan mijn gedichten
Echt, ze zijn zo fantastisch dat ik beroemd zou moeten zijn
En op een dag zou ik er goed genoeg moeten uitzien om ernaast te staan
Misschien zal dat ooit eens gebeuren
Maar niet vandaag
Wat hoe dan ook nog beter zou zijn
Is de vernietiging van het systeem
Dat zulke belachelijke fantasieën bij me opwekt
Moet ik mezelf vernietigen of eerst
Boven aan het systeem proberen te geraken
En daarna mezelf vernietigen, na te zijn geconsacreerd
Door wat hier veracht zal worden?
Terwijl ik je schrijf, luister ik naar NEU! Wat ik wil zeggen is
Dat ik vannacht naar een film probeerde te kijken
Van Rainer Werner Fassbinder
Geen film maar eerder de eerste aflevering van een miniserie,
Je kent het ongetwijfeld, Berlin Alexanderplatz.
Weet je, ik zorg deze week voor de groentetuin
Van twee goede vrienden die echte intellectuelen zijn. De dvd-box
Van Berlin Alexanderplatz staat in hun kast. Ooit begeerde ik heel erg
Een oudere man, ietwat onbeholpen, maar verfijnd, en ik herinner me nog goed
Zijn rode mond bij het uitspreken van het woord FASSBINDER
Terwijl hij zijn zoontje in zijn armen hield. NEU! is echt sexy muziek.
Heb je er ooit naar geluisterd? Ik heb ze pas laat ontdekt, zowat twee maanden geleden
Via een jongen met wie ik tot vorige week nog neukte, misschien komen we elkaar later
opnieuw tegen.
Weet je, hoewel ik er melancholisch en uilachtig uitzie, blijf ik een analfabeet op het gebied
Van cultuur; alle sterke dingen die gedaan zijn, zelfs dertig jaar geleden,
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Bereiken mij maar maar moeizaam, zo nu en dan, via de mensen die zich verwaardigen om
Hun tijd en superieure kennis met mij te delen.
Ik beschik wel degelijk over een culturele gevoeligheid,
Die je bezwaarlijk onverschillig kunt noemen
Maar mijn narcisme is zo overheersend geworden
Dat het bijna al mijn tijd in beslag neemt. Er was een periode
Vijf of zes jaar terug dat ik mensen ontmoette die zeiden Ariana,
Heb je The Bitter Tears van Petra Von Kant al gezien? Nee, zei ik dan, nog niet.
Maar ik zou het echt moeten zien; was ik maar een cinefiel! Ik zou beter stoppen met
Middeleeuwse poëzie te lezen, want ik kan immers niet veilig en onbezoedeld blijven
Door me te verbergen achter dingen die zo oud zijn. Mensen die naar films kijken zijn zulke
dromers,
Heb ik altijd gezegd, en ik wil er ook één zijn, een dromer, en mezelf voeden met iets
sterkers
Dan de dingen waar ik me veilig bij voel omdat er geen levend wezen aan te pas komt.
Ik zou op andere manieren moeten dromen, ambitieuzer; zou dat ook kunnen als ik
Iemand was die naar films kijkt. Maar toen had je er de apparatuur
En geduld voor nodig, veel meer dan vandaag het geval is.
Trouwens, ik heb een paar jaar geleden dan uiteindelijk naar zowat
De helft van The Bitter Tears van Petra Von Kant gekeken. Ik voelde me onwennig
Bij mijn vrouw-zijn. Maar goed
Vannacht probeerde ik naar de eerste aflevering te kijken
Van de revolutionaire filmmaker Rainer Werner Fassbinders Berlin Alexanderplatz
Gebaseerd op de roman van Alfred Döblin, met wie mijn werk trouwens
Vergeleken is, en ik heb wel vijf keer gekeken naar
Het totaalshot waarin de man langs muren in een blakende zon liep, alleen maar om te
beseffen
Bij de eerste gesproken woorden van de aflevering, ik denk van een soldaat,
Dat de ondertiteling niet aanstond; en elke keer als ik dacht haar te hebben aangezet,
Bleek ze niet aan te staan, en ik probeerde het keer op keer.
Werd rustiger en rustiger, naarmate de nacht vorderde, rustiger
Want steeds gelatener en ik keek naar
De zon op de groeven van de man zijn gezicht terwijl hij over straat liep
Tot het moment dat er iets in het Duits werd gezegd, en de angst
Die me had bewogen en er de oorzaak van was dat ik zo graag naar een film wou kijken,
Ebde langzaam weg en maakte plaats voor de angst
Die het totaalshot van de film vult, de man wiens gezicht in lichtklonten
Beweegt langs muren waarin verschillende soorten wit bewegen.
Uiteindelijk moest ik aanvaarden dat de ondertiteling niet werkte
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En gekweld omdat ik noch een bekende dichter noch een vrouw wier uiterlijk
Overeenkomt met het futloze van haar aspiraties was, dacht ik aan een man
Van wie ik ooit gehouden had, een Duitser genaamd Rainer, die, toen ik hem op een nacht
Naar zijn doopnaam vroeg, ‘Rainer’ zei, op de meest beledigende toon waarop
Een stem kan klinken, want Rainer wist dat ik veel fantasie heb
En ook al eist het kennen van Fassbinder een ander soort verfijndheid
Dan die welke ik me had eigen gemaakt om me af te zonderen van
De wrede en elegante mensen van mijn leeftijd, Rilke
Was iets dat ik kende en dat mijn kortademigheid en openlijk
Bonkend hart ook goed kenden. Nu
Ja. Misschien leer ik ooit wat het betekende om in de jaren zeventig
Een revolutionair te zijn. Die ideeën zijn belangrijk
Voor de culturele elite, die volhoudt
Dat dit systeem omvergeworpen moet worden en dat wat ik aanvaard
Als de ronduit suïcidale massa, eraan meedoen
Is ermee instemmen, niet aanvaard hoeft te worden. Ik moet
Gewoon proberen te slagen zonder te aanvaarden, maar ik haat
Het proberen alleen al. Ik zou de bondgenoot moeten worden
Van alle cultuurcritici die op bepaalde momenten
Van de nacht ook romantisch worden, en het zou wellicht ook mij overkomen
Zodra ik de fantasie loslaat
Dat mijn dromen weer lief kunnen worden
En geparfumeerd, niet langer beklemmend
Enge taferelen waarin ik de cultuur overheers
Zowel als held als heldin, een offeraar die versmelt
Om een pure erts van schoonheid te worden, die werelden schept, laat staan
Dat ik, de erfgename van producten
Aangeleverd in de vorm van iemand anders
Zijn geheimen, overgedragen in films, in boeken, in kledingstukken
Ze moet doorgeven en onderschrijven
Indien ik de waarheid wil vasthouden waarop ze zich richten,
Zowel hun behoedzaamheid als geschiedenis,
De beperkingen ervan, en de obsessies
(Die niet de mijne zijn) die ze legitimeren
Omdat ze zijn doorgegeven.
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Mischa Andriessen
De aalmoes van een enkel woord
Over de doeltreffendheid van schrijven via een zijspoor - Vercors
en Krasznahorkai
1
‘De voetstappen - een hard, een zacht, kwamen de trap af.’ Een mens gereduceerd
tot het geluid dat hij voortbrengt, tot zijn aanwezigheid die zich met de aankondiging
ervan al manifesteert en daarmee tegelijk de afkeer voelbaar maakt van degenen in
wier gezelschap hij zich dadelijk zal melden. Die hij is een Duitse legerofficier,
ingekwartierd bij een oude man en diens nicht, ergens in Frankrijk, op zeker moment
gedurende de Tweede Wereldoorlog. De militair heeft een stijf been vandaar het
verschil in volume tussen de twee voetstappen. De oude man en de nicht hebben
besloten hem tijdens zijn verblijf met louter stilte te benaderen. Wat de Duitser ook
zegt, hoe hoffelijk hij zich gedraagt, fijnbesnaard blijkt te zijn, de enige reactie die
hij krijgt op zijn analyses, verhalen, zelfs de allersimpelste groet, is een hardnekkig
zwijgen.
Dat alles zit al in die ene zin van maar tien woorden uit het prachtige, dunne boekje
La Silence De La Mer dat Jean Marcel Bruller onder het pseudoniem Vercors in 1942
publiceerde en als De Stilte Der Zee twee jaar later een van de eerste uitgaven was
die door De Bezige Bij illegaal werd verspreid. De keuze voor juist deze novelle is
even opmerkelijk als begrijpelijk. Het stille verzet van de twee Fransen is weinig
heroïsch en al helemaal niet spectaculair. Geen wapens en vluchtauto's, geen
adrenaline. Hoewel, als lezer merk je dat de spanning stijgt, dat de Duitser door het
negeren van zijn bestaan geleidelijk aan het wankelen wordt gebracht en dat wat als
een eenvoudig te volbrengen opdracht klinkt, dat in het geheel niet is. Steeds krijgt
de lezer mondjesmaat nieuwe informatie toegediend die de Duitse legerman alleen
maar sympathieker maakt. Eigenlijk is hij geen officier, maar een componist. Hij is
geletterd, voorkomend en ten slotte zo niet vredelievend dan toch zeker niet
oorlogszuchtig. Hij heeft Franse wortels bovendien. Vercors maakt de man bladzijde
voor bladzijde complexer en compliceert daarmee ook de verzetsdaad. Er zijn
momenten dat de twee Fransen nauwelijks in hun zwijgen kunnen volharden,
momenten ook waarin de sympathie bij de lezer van de oude man en zijn nicht
verschuift naar de officier. Zo voelen die twee dat ook zelf: ‘Zwijgend rookte ik mijn
pijp leeg. Ik kuchte even en zei: “Het is misschien onmenselijk hem de aalmoes van
een enkel woord te onthouden.” Mijn nicht hief haar gezicht omhoog. Ze trok haar
wenkbrauwen heel hoog op, boven van verontwaardiging schitterende ogen. Ik had
enigszins het gevoel dat het schaamrood me naar de kaken steeg.’

Terras. Jaargang 2017 (12-13)

137
Goed, het mag minder makkelijk zijn dan gedacht, maar dit stille verzet vraagt geen
bijzondere fysieke eigenschappen, niemand is bij voorbaat uitgezonderd, je kunt
klein van stuk zijn, ook een slapjanus met een horrelvoet, zo lang je maar enigszins
moedig en vooral volhardend bent. Dat is de boodschap die in de oorlogsjaren zal
hebben aangesproken en die zijn geldigheid behoudt, ongehoorzaam zijn, je afkeur
laten te blijken door niet te doen wat van je wordt verwacht. Mooi, maar mij fascineert
iets anders. Hoe lukt het Vercors zo terloops de essentie van zijn verhaal naar voren
te brengen? Of nee, dat is een technische vraag en die is lichter te beantwoorden dan
wat ik werkelijk weten wil, namelijk waarom zou het schrijven via een zijspoor
behalve mooier ook effectiever zijn dan direct op je doel afgaan?

2
‘In de nodeloze strijd (want zoals al gauw bleek, hoefde niemand te blijven staan)
had mevrouw Pflaum, onderweg naar huis na de winterse familiebezoeken, zich niet
onbetuigd gelaten, en nadat ze - door iedereen voor haar weg te duwen en de mensen
achter haar tegen te houden met een kracht die haar kleine postuur logenstrafte - een
plaats bij het raam had bemachtigd, al het was het een waar ze achteruit moest zitten,
was ze nog een hele tijd niet in staat haar verontwaardiging over het genadeloze
dringen te onderscheiden van het tussen ergernis en angst schommelende gevoel dat
haar vervulde doordat ze met haar kaartje eerste klas hier in de bijtende stank van
knoflookworst, goedkope brandewijn en slechte tabak moest zitten, in de bijna
dreigende aanwezigheid van schreeuwende, boerende pummels, en de onzekerheid
moest verdragen over de kardinale vraag bij het reizen, tegenwoordig hoe dan ook
een riskante aangelegenheid, namelijk of ze wel ooit zou thuiskomen.’
Een zin van 157 woorden ingeklemd tussen zinnen van vergelijkbare lengte - kijk
je door je oogharen bestaat De Melancholie Van Het Verzet van László Krasznahorkai
uit louter zwarte pagina's. Geen licht, geen lucht. Daarmee lijkt het in alles het
tegendeel van Vercors' De Stilte Der Zee. Zoveel terzijdes en aanvullingen, zo
vreselijk veel details dat dit moeilijk terloops schrijven kan worden genoemd. Toch
is het dat. Krasznahorkai focusseert met zoveel precisie, zet wat hij beschrijft zodanig
scherp in het licht dat hij daarmee schaduwen werpt op waar het hem in wezen om
gaat. Hij legt hier wel degelijk een zijspoor aan.
Hoe dan? Dankzij deze ene zin weet de lezer al veel over deze mevrouw Pflaum.
Ze is op de terugweg van familiebezoek, klein van stuk, maar ze staat haar mannetje.
Ze detoneert tegen de schreeuwende, boerende pummels en weet toch het doel te
bereiken dat haar voor ogen staat: een zitplaats bij het raam bemachtigen, nou ja, ze
moet achteruit reizen, in dat opzicht is ze niet helemaal geslaagd en de ergernis
daarover is voelbaar. Erg sympathiek is ze niet. Krasznahorkai koos weliswaar voor
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het perspectief van de alwetende verteller, maar de gebruikte woorden ‘goedkope
brandewijn, slechte tabak’ zijn dusdanig clichématig dat de lezer ze niet aan de
schrijver, maar aan zijn personage verbindt. Je ziet het haar denken.
Het is duidelijk dat deze dame aan decorum hecht. Of ze echt chic is of het graag
wil zijn, weet de lezer dan nog niet. Krasznahorkai dringt het vermoeden op dat ze
een snob is om haar vervolgens genadeloos te ontluisteren. Haar beha is in het gedrang
losgegaan en wanneer ze naar het treintoilet gaat om zich te fatsoeneren, wordt ze
lastig gevallen door een bruut in een lakense jas. De vrouw die haantje de voorste
was toen het om iets futiels als een zitplaats bij het raam ging, staat nu doodsbang
in de wc-cabine en precies wat zij niet wil dat iemand kan zien, een totaal
decorumverlies, zien wij als lezer fel bijgelicht. In maar een paar pagina's - de
tumultueuze treinrit is enkel de proloog van het verhaal waarin mevrouw Pflaum
slechts een bijrol speelt - kantelt het beeld dat de lezer van deze vrouw heeft vrijwel
totaal, dat blijkt een voorbode; de gekende orde gaat er in de ruim vierhonderd
bladzijden die de roman telt finaal aan. We zullen later lezen hoe begaan mevrouw
Pflaum is met haar planten, hoe vreselijk burgerlijk ze is, hoe ze net als de andere
hoofdpersonages in het boek naar een structuur in haar leven én de maatschappij
zoekt, hoe alles desondanks volkomen naar de Filistijnen gaat. Dat is het zijspoor.
Er is een woede vrijgekomen waarvoor geen mens veilig is.

3
Het meest onthutsende beeld in Béla Tarrs verfilming van De Melancholie Van Het
Verzet: een oude man, naakt en bang, te zwak om zoals de anderen in het ziekenhuis
door de opstandigen in elkaar te worden getrapt.
Een angstaanjagend en vooral vanwege het ontbreken van een functionele taal ook
onthutsend beeld als dit is het eindpunt van het zijspoor. Alleen al de hoeveelheid
woorden in De Melancholie Van Het Verzet is beangstigend. Alleen al de aanblik
van die tot een zwart vlak met inkt volgelopen bladzijden beneemt de lezer de adem.
Vrijwel vanaf het eerste ogenblik dat de lezer met mevrouw Pflaum kennismaakt, is
hem duidelijk dat het met haar en waarschijnlijk vele anderen slecht zal aflopen. Op
een vergelijkbare manier bekruipt hem het gevoel dat de mateloosheid (die overigens
deels schijn is, De Melancholie Van Het Verzet overspoelt de lezer wel, maar is niet
oeverloos) waarmee Krasznahorkai de woorden over zijn gehoor uitstort niet eindeloos
kan zijn, vroeger of later moet er een moment van rust komen, desnoods een minieme
pauze. Dat wordt nog duidelijker wanneer je de verfilming aan de hand van
Krasznahorkai's eigen script ziet en ziet hoe de lang verwachte ontlading van frustratie
en boosaardigheid uitmondt in het meest gruwelijke want meest laffe en doelloze
geweld. Ook dat stopt, wanneer de oude man, de botten haast zichtbaar
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onder zijn blote huid, ontdekt wordt en zijn bange kwetsbaarheid een onderbreking
wordt in de brute sloop- en knokpartij.
Ook in De Stilte Der Zee is er zo'n omslag. Spiegelbeeldig zoals het boek in zijn
geheel wellicht spiegelbeeldig is aan dat van Krasznahorkai. Tegen het eind, de
ingehuisde officier staat op het punt voorgoed te vertrekken, wordt door de oude
man toch een woord of wat tegen hem geuit. Daar culmineert het venijn van het
zwijgen in de vergoelijking die de oude man voor dat enkele zinnetje probeert te
vinden. ‘Komt u binnen, meneer.’ Dat is de zin en de verzonnen uitvluchten
concentreren zich op dat ene woord: meneer. Omdat de oude man daarmee de
mogelijkheid openhoudt dat hij het misschien niet tegen de officier had, die immers
anders aangesproken zou moeten worden, maar tegen een ander. Mogelijk onbewust
schept Vercors daarmee ook de plausibele verklaring dat de oude man die ene officier
tot twee personen maakt, waarbij voor een van hen het zwijggebod niet geldt. Hoe
dan ook, hier breekt het - waar in De Melancholie Van Het Verzet de voortdurende
woordvloed ten slotte stilvalt, wordt in De Stilte Der Zee na een lang en hardnekkig
zwijgen toch gesproken.

4
‘We hebben de deur nooit op slot gedaan. Ik weet niet zeker of de redenen waarom
we dat niet deden erg duidelijk en erg zuiver waren. Stilzwijgend hadden mijn nicht
en ik besloten niets, zelfs niet het geringste detail in ons leven te veranderen: alsof
de officier niet bestond; alsof hij een spookverschijning was geweest. Maar het is
niet uitgesloten dat in mijn hart bij dat besluit nog een ander gevoel meespeelde: als
ik iemand beledig, zelfs als hij mijn vijand zou zijn, doet me dat verdriet.’
Zelden breekt de psychologie bij Vercors zo duidelijk naar buiten als in bovenstaand
fragment. Dan is het nog een psychologie van niets, in die zin, dat de oude man die
hier het woord voert klaarblijkelijk zelf goeddeels in het duister tast waar het zijn
beweegredenen betreft. Wat kan worden uitgelegd als een grootmoedige daad van
verzet is in belangrijke mate gevoed door de behoefte aan zo min mogelijk verandering
en de wens een ander niet onheus te bejegenen. Bij de lezer komt dan ook nog dikwijls
de vraag boven of dat laatste nu niet juist is wat de oude man doet: heeft die keurige
Duitse officier het wel verdiend om stilzwijgend ingewreven te krijgen dat zijn
aanwezigheid ongewenst is?
Is dit ook een zijspoor? Kijkt de lezer hier in de spiegel? Welke psychologische
verklaring had hij verwacht? Wat zou in een vergelijkbare situatie zijn eigen doen
en denken bepalen? Vervolgens staat die spiegel voor de porem van die ene,
eigenaardige lezer die ik ben. Waarom vind ik een verlangen naar non-verandering
en een afkeer van kwetsen plausibele drijfveren in een pijnlijke en complexe situatie?
Mijn
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weinig verheffende antwoord zou zijn: omdat het zo gaat, en ik weet het, daarmee
betwijfel ik onomwonden heel de psychologie.
Is dat ook de reden dat ik zoveel waarde aan het terloopse schrijven hecht? Het
ontroerendste boek over de liefde gaat grotendeels over de dieren in de Berlijnse
dierentuin, de werking van een automotor en tal van andere bijzaken die Zoo of
brieven niet over liefde van Victor Sjklovski uiteindelijk wel degelijk over liefde
laten gaan, over de wanhoop van de afgewezene, de surrogaat nabijheid die hij zoekt
om op zijn minst in de buurt te zijn, de verbinding niet te verbreken omdat het afwezig
zijn van de beminde ondenkbaar, ondragelijk is, precies de reden waarom de vrouw
in Jean Cocteau's La Voix Humaine maar aan de telefoon blijft hangen en eindeloos,
eindeloos praat, zoals Nick Cave op Skeleton Tree de ene zin aan de andere rijgt,
omdat stil zijn, stil vallen, hem daar brengt waar hij per se niet wil zijn: in de
afwezigheid van zijn doodgevallen zoon Arthur.
Dat is ook wat de lezer bij de keel grijpt in die korte tekst van Vercors, hoe
gruwelijk die stilte is. En Krasznahorkai gaat maar door, detail na detail, zwarte letter
na zwarte letter, ik ken geen boek dat er zo evident op uit is de lezer de adem te doen
stokken; talloze momenten zijn er waarop het je teveel wordt, de blik even moet
worden afgewend, even lucht, even niets, maar gaandeweg ontdek je dat die
ontzettende veelheid noodzakelijk is, een klap in je gezicht misschien, maar verreweg
te verkiezen boven het stilvallen, het niets van het stil zijn, stil blijven. Daarmee zou
het verzet worden ontkend, haar onmachtige gewelddadigheid, de weemoed van het
wegmaken. ‘Es mag sein dass es nichts ist aber es beschleunigt und wenn dass nur
beschleunigt was ohnehin vergeht ist das kein vergehen’ zong Blixa Bargeld, lang
Nick Caves rechterhand, bij de Einstürzende Neubauten, hij had ongelijk.
Nick Cave kan nog met zoveel overtuiging vragen: ‘Don't touch me’ hij is pas
echt alleen en op zijn breekbaarst wanneer hij niet meer vraagt niet te worden
aangeraakt.
Het licht ernaast richten om de schaduw te doorgronden. Het geloof dat het de
details zijn - een harde en een zachte voetstap, een losgeschoten beha - die het verhaal
vertellen, die boven de intenties van de bedenker staan. Er is ook een ondergrondse
weg naar het licht. De prudentie van het niet direct op je doel afgaan, omdat je met
het bereiken van het doel de plank misslaat, je blindstaart op een bijzaak. Dus draai
het om, richt ernaast, weet dat elk woord een aalmoes is en weeg het, niet te licht
mag het zijn, niet te zwaar, behoud de hoop dat door er langs te lopen je twee werelden
omvat: die van wat je werkelijkheid noemt en die van het boek. Als die elkaar raken,
als die elkaar, al is het maar even en zo mooi als in De Stilte Der Zee en De
Melancholie Van Het verzet, Skeleton Tree en Zoo Of Brieven Niet Over Liefde kort
maar volkomen raken.
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5
‘Alles was er nog, hoewel er geen boekhouder bestaat die alle bouwstenen ervan zou
kunnen inventariseren; dit eenmalige en waarlijk onherhaalbare imperium was hiermee
definitief verloren gegaan, verpulverd door de oneindige kracht van de chaos die
kristallen van orde in zich borg, door de onverschillige en onstuitbare circulatie tussen
de dingen. Vermalen tot koolstof, waterstof, stikstof en zwavel, zijn fijne weefsel in
stukken ontleed, het geheel uiteengevallen en vergaan, omdat het was verteerd door
een vonnis uit een ondenkbare verte, zoals ook dit boek hier wordt verteerd door het
laatste woord.’
Nick Cave, Skeletron Tree, Bad Seed Ltd. 2016.
László Krasnahorkai, De melancholie van het verzet, vertaling Mari Alföldy, De
Wereldbibliotheek 2016.
Victor Sjklovski, Zoo of brieven niet over liefde, vertaling Maya de Vries, Van
Oorschot 1979.
Vercors, De stilte der zee, vertaling Frans de Haan, De Bezige Bij 2015.
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Emilia Menkveld
Gefascineerd door waanzin
Het verhaal ‘De letter U (Manuscript van een gek)’ is ongetwijfeld een van de
origineelste bijdragen aan de literatuur van de Scapigliati. Deze groep jonge schrijvers
en kunstenaars wilde afrekenen met de burgerlijke cultuur die hoogtij vierde in het
Italië van na de eenwording in 1861. Daarbij moest vooral Alessandro Manzoni het
ontgelden; in zijn invloedrijke historische roman De verloofden draait alles om
godsvrucht, deugd en patriottisme.
Daar moesten de Scapigliati niets van hebben. Zij gingen in hun werk juist op
zoek naar het duistere, het immorele, de zelfkant van de samenleving. Ze waren
geobsedeerd door thema's als ziekte, dood en decadentie. Voorbeelden vonden ze in
buitenlandse schrijvers als Edgar Allan Poe, E.T.A. Hoffmann en Charles Baudelaire.
Zo ook Iginio Ugo Tarchetti (1839-1869), de belangrijkste auteur van de groep.
In zijn bekendste roman Fosca (in 2014 vertaald door Yond Boeke en Patty Krone)
beschrijft Giorgio, een jonge legerofficier, hoe hij gevangen zit tussen twee
onmogelijke liefdes, die hem bijna tot waanzin drijven. In een onophoudelijke
woordenvloed deelt de hoofdpersoon zijn twijfels en emoties met de lezer. Daarbij
lijkt de buitenwereld nauwelijks te bestaan; het boek speelt zich volledig af in het
hoofd van de protagonist.
Eenzelfde bezetenheid kenmerkt ook het korte verhaal ‘De letter U’ uit de bundel
Racconti fantastici (1869), die net als Fosca postuum verscheen. (De auteur overleed
al op negenentwintigjarige leeftijd aan tuberculose en tyfus.) Dit keer is de oorzaak
van alle rampspoed geen ongelukkige liefde, maar een aangeboren afkeer van de
letter U. In dezelfde memoireachtige stijl beschrijft de verteller hoe ‘deze verfoeide
letter, deze afgrijselijke klinker’ hem het leven zuur maakt, en uiteindelijk zelfs tot
zijn ondergang leidt.
Tarchetti werkt het absurde thema tot in de puntjes uit. Gedetailleerd laat hij zijn
verteller de verafschuwde letter beschrijven, in een poging begrip te kweken bij zijn
lezers (‘Huivert u niet? Beeft u niet bij die klank?’). Als de man vervolgens zijn
levensverhaal vertelt, wordt duidelijk hoe de obsessie langzaam zijn gedachten is
gaan beheersen. De gekte komt tot een hoogtepunt als hij zijn vrouw Ulrica toetakelt
omdat ze weigert de U uit haar naam te verwijderen.
Het dwingende ritme, de vele herhalingen en het uitbundige gebruik van vraagen uitroeptekens in ‘De letter U’ zijn voor de hedendaagse lezer bij vlagen wellicht
wat veel van het goede. Maar voor Tarchetti was de redundantie functioneel: zelfs
in het taalgebruik komt de waanzin van zijn protagonist tot uiting. In mijn vertaling
heb ik dit tot uitdrukking trachten te brengen.
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Iginio Ugo Tarchetti
De letter U (manuscript van een gek)
Vertaling: Emilia Menkveld
U! U!
Heb ík deze vreselijke letter, deze afschuwelijke klinker geschreven? Heb ik hem
zo precies uitgetekend? Heb ik hem in al zijn afgrijselijke precisie neergezet, met
zijn noodlottige contouren, met zijn twee gehate punten, met zijn verfoeide bocht?
Heb ik deze letter echt neergeschreven, waarvan het geluid me rillingen bezorgt, de
aanblik me met ontzetting vervult?
Ja, ík heb hem geschreven.
Hier heeft u hem nog een keer:
U
En nog eens:
U
Bekijk hem, neem hem goed in u op - beeft u, verbleekt u maar niet - vat de moed
om hem te blijven aanschouwen, hem van alle kanten waar te nemen, hem tot in de
details te bestuderen, alle afkeer die hij in u oproept te overwinnen... Deze U!... Dit
noodlottige teken, deze verfoeide letter, deze afgrijselijke klinker!
Heeft u hem nu gezien?... Wat zeg ik?... Wie van u heeft hem niet gezien, niet
geschreven, niet duizendmaal uitgesproken? Ik weet het, maar toch wil ik u vragen:
wie van u heeft hem onderzocht? Wie heeft hem geanalyseerd, wie heeft gekeken
naar zijn vorm, zijn uitdrukking, zijn invloed? Wie heeft hem tot voorwerp gemaakt
van zijn verkenningen, zijn inspanningen, zijn doorwaakte nachten? Wie heeft er
gedurende alle jaren van zijn leven zijn gedachten aan gewijd?
Immers... u ziet in dit teken niet meer dan een letter, zachtaardig en onschuldig
als alle andere; gewoonte heeft u onverschillig gemaakt; uw apathie heeft u ervan
weerhouden om zijn eigenschappen nauwkeuriger te bestuderen... maar ik... Als u
eens wist wat ik heb gezien!... Als u eens wist wat ik in deze klinker zie!
U
Laten we hem nu samen aanschouwen.
Bekijk hem goed, bekijk hem aandachtig, onbevangen, intens!
En, wat denkt u er nu van?
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Die lijn die ombuigt en zich splitst; die twee punten die u roerloos aankijken, die
elkaar roerloos aankijken; die twee schreefjes die de punten op onverbiddelijke,
gruwelijke wijze afkappen; die boog onderaan, waar de letter grinnikend op balanceert
en schommelt; en binnenin dat zwart, die leegte, die verschrikkelijke leegte die in
de opening tussen de twee stokken gaapt, en dan opgaat en verdwijnt in de
oneindigheid van de ruimte...
Maar dat is nog niets. Houd moed!
Verdubbel uw intuïtief vermogen, kijk ernaar met een onderzoekender blik.
Vertrek van een van de twee punten, volg de buitenste bocht, daal af naar de boog,
ga eronder langs, klim weer omhoog tot u de andere punt bereikt...
Wat heeft u gezien?
Houd halt!
Ga nu in tegengestelde richting. Daal af langs de binnenzijde - daal af met durf,
met energie - tot u de bodem bereikt, houd halt, stop een ogenblik, kijk onderzoekend
rond; klim dan weer omhoog tot aan de punt vanwaar u aanvankelijk was vertrokken...
Beeft u? Verbleekt u?
We zijn er nog niet!
Sta een ogenblik stil bij de twee lijnen die de punten afkappen; ga van de ene naar
de andere; bekijk de letter dan in zijn geheel, bekijk hem in één oogopslag, bestudeer
zijn hele omtrek, doorgrond zijn hele uitdrukking... en vertel mij of u bij die aanblik
niet verlamd bent, verslagen bent, verpletterd bent?!?!
Juist.
Laat ik hier alle klinkers voor u opschrijven:
aeiou
Ziet u ze? Zijn dit ze?
aeiou
Wel?!
Maar ze zien is niet genoeg.
Laten we nu hun klank beluisteren.
A - De uitdrukking van eerlijkheid, van eenvoud, van een kleine, maar fijne
verrassing.
E - Vriendelijkheid, tederheid, volledig in één klank vervat.
I - Wat een vreugde! Wat een diepe, intense vreugde!
O - Wat een verrassing! Wat een verwondering! En wat een welkome verrassing!
Wat een rauwe, mannelijke eenvoud heeft die letter!
Luister nu naar de U. Spreek hem uit. Haal hem uit uw diepste binnenste, maar
articuleer hem goed: U! Uh! Uhh!!! Uhhh!!!!
Huivert u niet? Beeft u niet bij die klank? Hoort u niet het gebrul van een wild
dier, een gekerm van pijn, alle stemmen uit de bewogen, gekwelde natuur? Voelt u
niet dat in die klank iets dieps, iets duisters, iets duivels zit?
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Mijn God! Wat een vreselijke letter! Wat een ijzingwekkende klinker!!
Ik wil u mijn levensverhaal vertellen.
Ik wil dat u weet hoe deze letter me tot een wandaad bracht, en me een smadelijke,
onterechte straf bezorgde.
Het was bij mijn geboorte al voorbestemd. Een vreselijk vonnis hing me boven
het hoofd vanaf de eerste dag van mijn bestaan: mijn naam bevatte een U. Daaruit
vloeit alle rampspoed in mijn leven voort.
Vanaf mijn zevende ging ik naar school.
Een instinct, ik begreep niet vanwaar, verhinderde me om die letter te leren, om
hem te schrijven: telkens als ik de klinkers moest oplezen, stopte ik onwillekeurig
bij de U; mijn stem viel weg, een onbeschrijflijke paniek maakte zich van me meester
- ik kon die klinker echt niet uitspreken!
Hem schrijven? Dat was nog erger! Mijn hand, die de andere zo trefzeker
neerschreef, verkrampte en beefde als ik deze wilde opschrijven. Nu eens kwamen
de stokken te dicht bijeen, dan weer gingen ze te ver uiteen; nu eens vormden ze een
rechtopstaande V, dan weer een omgekeerde ; het lukte me op geen enkele manier
om de bocht te tekenen, en vaak kwam ik niet verder dan een vage, kronkelige lijn.
De meester gaf me een tik op de vingers - ik verstarde en weende.
Ik was twaalf jaar toen ik op een dag een enorme U op het bord zag staan, zoals
deze:
U
Ik zat tegenover het schoolbord. Die klinker stond daar maar, en leek me aan te
kijken, hij leek me aan te staren en uit te dagen. Ik weet niet waar ik plotseling de
moed vandaan haalde: kennelijk was het moment van de waarheid aangebroken! Die
letter en ik waren vijanden; ik nam de uitdaging aan, liet mijn hoofd op mijn handen
rusten en begon hem te bekijken... Zo bleef ik hem een paar uur aandachtig
beschouwen. Toen had ik alles begrepen, had ik alles doorzien wat ik u net heb
verteld, of in elk geval heb geprobeerd te vertellen, want het is onmogelijk het u
precies uit te leggen. Ik zag opeens de oorzaak van mijn afkeer, van mijn haat, en ik
besloot tot een strijd op leven en dood tegen deze letter.
Waar ik maar kon, pakte ik de boeken van mijn klasgenoten en schrapte alle U's
die me onder ogen kwamen.
En dat was pas het begin van mijn wraak. Ik werd van school gestuurd.
Toch kwam ik er later weer terug. Mijn meester heette Aurelio Tubuni.
Drie U's!! Om die reden verafschuwde ik hem. Op een dag schreef ik op het
schoolbord: Dood aan de U! Hij voelde zich persoonlijk bedreigd. Opnieuw werd
ik geschorst.
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Ik mocht nog een derde keer terugkomen. Toen kwam ik voor een examenopdracht
met het voorstel om deze klinker af te schaffen, hem uit het alfabet te verwijderen.
Ik werd niet begrepen. Ik werd voor gek verklaard. Toen mijn klasgenoten eenmaal
doorhadden dat ik die klinker verafschuwde, vingen ze een gruwelijke strijd tegen
mij aan. Ik zag, ik vond overal U's, ze schreven ze waar dan ook op: op mijn boeken,
op de wanden, op de banken, op het schoolbord - mijn schriften, mijn papieren
stonden er vol mee: tegen die vreselijke, bloedige hetze kon ik me niet weren.
Op een dag vond ik een briefkaart in mijn zak waarop een lange rij U's geschreven
stond, op deze duivelse manier:
UUUUUUUU

Ik werd furieus! Door de aanblik van al die U's, op deze wijze gerangschikt, in
die akelig aflopende rij gezet, raakte ik buiten zinnen. Ik voelde het bloed naar mijn
hoofd stijgen, mijn verstand vertroebelen... Ik rende naar school; daar vloog ik een
van mijn klasgenoten naar de keel, die ik zeker had verstikt als hij niet bij me was
weggetrokken.
Dat was de eerste wandaad waartoe die klinker me bracht!
Ik mocht mijn opleiding niet voortzetten.
Vanaf dat moment was ik op mezelf aangewezen, begon ik na te denken, te peinzen,
zelfstandig te werk te gaan. Ik kwam tot een nieuwe wijze van observeren, die
verhevener, actiever was: ik bestudeerde op welke manier deze noodlottige letter
verbonden was aan het lot van de mensheid; ik vond alle verbanden, ik ontdekte alle
oorzaken, ik doorzag alle wetten; en ik werkte gedurende vijf lange, moeizame jaren
een omvangrijk boekwerk uit, waarin ik wilde aantonen hoe alle menselijke ellende
uitsluitend voortkwam uit het bestaan van de U en uit de manier waarop we die
gebruiken bij het spreken en schrijven; en hoe het mogelijk was hem af te schaffen,
een remedie te bieden, en het kwaad dat ons bedreigt te bestrijden.
Wat denkt u? Het lukte me op geen enkele manier om mijn werk gepubliceerd te
krijgen. De samenleving wilde niets weten van mijn remedie, het enige wat haar nog
kon genezen.
Op mijn twintigste werd ik verliefd op een meisje, en mijn liefde werd beantwoord.
Ze was goddelijk lief, goddelijk mooi: bij de eerste blik hielden we al van elkaar, en
toen ik de kans kreeg om haar aan te spreken, vroeg ik:
‘Hoe heet u?’
‘Ulrica!’
‘Ulrica!’ U. Een U! Het was iets verschrikkelijks. Hoe kon ik me onderwerpen
aan het wrede, onophoudelijke geweld van die klinker? Mijn liefde was alles voor
mij, niettemin vond ik de kracht om er afstand van te doen. Ik verliet Ulrica.
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Ik probeerde mezelf te genezen met een nieuwe liefde. Ik verpandde mijn hart aan
een ander meisje. En wat denkt u? Ik kwam er later achter dat ze Giulia heette. Ook
bij haar ging ik weg.
Ik kreeg een derde liefde. De ervaring had me behoedzaam gemaakt: ik vroeg naar
haar naam voordat ik haar mijn hart verpandde.
Ze heette Annetta. Eindelijk! We bereidden onze bruiloft voor, alles was besloten
en beklonken, totdat ik haar geboorteakte bekeek en tot mijn afschuw ontdekte dat
haar naam Annetta maar een koosnaampje was, een afkorting van Susanna,
Susannetta, en dat ze bovendien - o, gruwel! - nog vijf doopnamen had: Postumia,
Uria, Umberta, Giuditta en Lucia.
Stelt u zich eens voor hoe ik huiverde bij het lezen van die namen! Ik verbrak
terstond het huwelijkscontract, ik wees dat valse monster op haar hardvochtige
verraad, en kwam nooit meer in dat huis terug. De hemel had me nogmaals gered.
Maar wee mij! Ik kon niet meer liefhebben, mijn gevoelsleven was opgedroogd,
uitgeput door al die vreselijke ervaringen. Het lot voerde me naar Ulrica; de
herinneringen aan mijn eerste liefde herleefden, mijn passie laaide nog heviger op...
Ik wilde opnieuw afstand doen van haar liefde, van het geluk dat deze liefde me weer
in het vooruitzicht stelde... Maar ik had er de kracht niet voor - we trouwden.
Op dat moment begon mijn strijd.
Ik kon niet verdragen dat er een U in haar naam zat, ik kon haar met dat woord
niet aanspreken. Mijn echtgenote!... mijn levensgezel, de vrouw van wie ik hield...
met een U in haar naam!... En ze had het al zo vreselijk slecht met mij getroffen,
omdat er ook al een in mijn familienaam zat!
Het was onmogelijk!
Op een dag zei ik haar: ‘Mijn lieve vriendin, zie je niet hoe vreselijk die U is! Geef
je naam op, kort hem af of verander hem!... Ik smeek het je!’
Ze antwoordde niet, en glimlachte.
Nogmaals zei ik haar: ‘Ulrica, je naam is voor mij onverdraaglijk... Hij kwelt me...
Hij doodt me! Geef hem op!’
Mijn vrouw glimlachte weer, de ondankbare! Ze glimlachte!...
Op een nacht werd ik overvallen door een ontzettende razernij: ik had een
benauwende droom gehad... Er zat een gigantische U op mijn borst die me omhelsde
met zijn enorme, gebogen stokken... die me vasthield... me neerdrukte, steeds verder
neerdrukte... Razend sprong ik uit bed: ik greep mijn dikke wandelstok, haastte me
naar een notaris, en zei hem: ‘Komt u mee, komt u onmiddellijk met me mee om een
officiële akte van naamswijziging op te stellen...’
Die ellendeling verzette zich. Ik sleurde hem mee, ik sleurde hem naar het bed
van mijn vrouw.
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Ze sliep; ik maakte haar ruw wakker en zei: ‘Ulrica, geef je naam op, geef die
verachtelijke U in je naam op!’
Mijn vrouw keek me strak aan, en zweeg.
‘Geef hem op,’ herhaalde ik op angstwekkende toon, ‘geef die U op... Geef je
verfoeide naam op!!...’
Ze bleef me aankijken, en zweeg!
Haar stilzwijgen, haar weigering brachten me buiten zinnen: ik stortte me boven
op haar, en sloeg haar met mijn stok.
Ik werd gearresteerd en gesommeerd om me te verantwoorden voor dit geweld.
De rechters spraken me vrij, maar veroordeelden me tot een veel gruwelijker straf,
tot opsluiting in dit gekkenhuis.
Ik, gek! De schurken! Gek! Omdat ik het geheim van hun lot heb ontdekt! Van
hun ongelukkige lot! Omdat ik heb geprobeerd het ten goede te keren?... De
ondankbaren!
Jawel, ik voel dat deze ondankbaarheid mijn dood zal worden: hier zo alleen,
weerloos! Oog in oog met mijn vijand, met deze gehate U die ik elk uur, elk ogenblik
zie, in mijn slaap, in mijn waken, in alle voorwerpen die me omringen, voel ik dat
ik uiteindelijk zal bezwijken.
Het zij zo.
Ik ben niet bang voor de dood: ik bespoedig hem juist, als enig eindpunt van mijn
ellende.
Ik had gelukkig kunnen zijn als ik de mensheid met de afschaffing van die klinker
een dienst had mogen bewijzen; als die nooit had bestaan, of als ik de raadselen ervan
niet had doorgrond.
Het was anders beschikt! Misschien zal mijn rampspoed een goede les zijn voor
de mensen; misschien zal mijn voorbeeld ze aansporen mij na te volgen...
Laat ik daarop hopen!
Moge kort na mijn dood het tijdperk van hun grote bevrijding aanbreken, hun
bevrijding van de U, hun bevrijding van die afgrijselijke klinker!!! De ongelukkige die deze regels neerschreef, stierf op 11 september 1865 in het
dolhuis te Milaan.
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Tristan Garcia
De vreugde en de ziekte
Vertaling: Eva Wissenburg
De jaren tachtig waren rampzalig voor ieder cultureel of geestelijk product, behalve
dan voor televisieprogramma's, economisch liberalisme en westerse homoseksualiteit.
Dominique Rossi had nul belangstelling voor liberale economie. Tv zou hij later
alsnog gaan kijken.
Het was Vreugde Alom! Dat zei hij altijd. Was het een unieke periode in de
ontwikkeling van de mensheid of een terugkerende fase van bevrijding en emancipatie
voor homo's? Ik heb geen idee.
‘Het leek nauwelijks op het oude Griekenland en al helemaal niet op Oscar Wilde,’
grinnikte Doumé vanachter een glas bourbon.
Hij zat in New York, hij zat in Londen, hij zat in Parijs.
‘Achteraf zie ik ook wel dat geld in die jaren een sociaaldemocratische waarde
was geworden, dat de hele wereld ongegeneerd rondliep met een grijns die droop
van beurskoersen, uiterlijk vertoon, modieuze fratsen, kitsch en slechte smaak. Het
was de esthetiek van de neonreclames en de eerste Atari's, knalroze leggings,
desktoppublishing en synthesizers. Goedkope troep.’
Doumi barst in lachen uit.
‘Wij... voor ons had het allemaal de kleur van de liefde - maar ik moet zeggen, als
ik hetero was geweest had het meer geleken op het eind van alle intelligentie en de
kleur van de hel.
Zelf was ik in die tijd vooral bezig met neuken, en we dansten. We konden in het
openbaar uit, we hadden de tijd van ons leven, het voelde alsof we ergens bij hoorden.
Het was een gemeenschap, maar het leek meer op een universum dan op een
gevangenis. Daarna werd dat anders. Later snap je dat het sowieso op hetzelfde
neerkomt.’
Dominique bestudeerde zijn pillen altijd voor hij ze in zijn mond stopte. Hoe vaak
had hij niet op deze rotbank gezeten, met zijn lange benen op de kersenrode sofa
naast de stereo? Hij denkt na.
Die fotograaf had hem meegenomen naar Le Palace en jezus, zoiets had hij nog
nooit gevoeld. Hij was een klein studentje met overhemd en bril en zelfs al was hij
gespierd, je voelt je de eerste keer altijd een kind, dus daar liep hij door een gang
terwijl het geluid van de boxen, met name de bas, doordreunde tot in zijn buik. Het
voelde alsof hij tussen de zuilen en soldaten uit een lang vervlogen tijd naar een arena
liep. Het was hard, het deed pijn, maar het was nu al fijn om te denken dat het straks,
even verderop, misschien lekker zou worden. Hij was bijna bij de dansvloer,
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de muziek trof je in je maag, hij dacht serieus dat hij ging kotsen, maar toen merkte
hij dat hij zich door het geluid moest laten opslokken, alsof het een gigantisch hart
was dat ons allemaal eenstemmig liet bonzen en leven. Hij vergat Sjostakovitsj,
Fauré, bebop, postpunk, en alles wat hij kende, deze muziek leefde, was ongeremd,
vrij en dwingend tegelijk, goed gekleed en onbeschaamd. Hij leerde met zijn handen
boven zijn hoofd te dansen, en later met zijn broek op zijn enkels. Zoals iedereen
ooit in zijn eigen leven doet, ontdekte hij dat hij een lichaam was. Hij experimenteerde
met dat lichaam. Hij danste - eerst was dat helemaal niet fijn, omdat hij bleef
nadenken, vervolgens vergat hij dat en werd het lekker omdat het niet meer lekker
was, o nee, het was veel meer dan dat. Al het andere kon de pot op.
En hij genoot.
‘Jezus, wat konden we genieten toen, volgens mij wordt er nu echt niet meer zo
genoten.’
Hij gniffelde, noemde zichzelf een jonge ouwe lul, een ouwe jonge lul. Hij had
wel zo veel zelfinzicht dat je hem niet veroordeelde. Even dan. Even maar.
‘Niet alleen de muziek was vrolijk, de house nation, de disco daarvoor nog of de
seks. Zelfs de vriendschappen, de filosofie, de outfits, de harige lichamen, het eten,
de kleuren. Jezus, alles was vrolijk. En bovendien, zeiden ze toen, het was politiek.
We waren niet meer bezig met partijen, Trotski, discussies en de “arbeiders”. Het
was sexy, snap je? Je neukte en dat was al politiek. Je zoende met een man en dat
was de Oktoberrevolutie. Het was individueel en persoonlijk - maar omdat we gay
waren werd het persoonlijke politiek. We hoefden niet eens moeite te doen om te
gaan protesteren of vakbondsstrategieën uit te stippelen. We neukten met elkaar, we
hielden zelfs van elkaar en dat was heel wat politieker dan een ledenvergadering.
Tuurlijk, uiteindelijk veranderde het in economisch liberalisme, alles is geprivatiseerd,
geïndividualiseerd. Maar toen... Jezus, ik lijk wel een oorlogsveteraan.’
Hij glimlachte.
Hij trok zijn mond scheef, streek met zijn vingers over de recorder. Hij wist hoe
dit ging. In de jaren tachtig schreef hij zelf interviews voor de krant. Cultuur en
politiek, hij deed verslag van het nachtleven en de strijd van de minderheden.
‘Ach ja, de minderheid... Dan stond je aan de goede kant van de democratie, hè?
Toen je maar bij de minderheid hoefde te horen om de waarheid in pacht te hebben,
tegenstrijdig genoeg.
De fotograaf heeft me gedumpt. Kon mij het schelen, in die tijd deed je niet aan
stelletjes. Het waren onze sixties, onze seksuele revolutie. Daarna kwam de ecstasy...
We gingen los, we gingen echt helemaal los... Nee, voor mij had het niet per se zo
door hoeven gaan.
Ik wou dat het anders was geëindigd, dat is alles. Achteraf krijgt het allemaal een
nare bijsmaak, snap je?’
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Doum loopt naar het balkon, hij is de laatste tijd mager en dat is niet gek. Hij ademt
de frisse avondlucht naast halte République in. Hij rookt niet meer. Hij haalt een
pepermuntkauwgompje uit de verpakking.
‘Een kauwgompje... Moet je zien, ik pak het uit alsof het een condoom is, dat komt
door al die demonstraties. En bij demonstraties is het gebleven.’
Hij legt zijn handen op zijn heupen, kastanjebruin tegen het zwart van de nacht
staat hij naast de schuifpui en de groene planten.
‘Weet je, al die dingen, al die vreugde, die gemeenschap, neuken, dansen, politiek
en die nasmaak... Het was alsof we aan de goede kant van de tijd stonden, hetero's,
links, intellectuelen, vrouwen, iedereen was in die tijd zo treurig, er was niets wat
hen bond, behalve dan de honger in Afrika en Nelson Mandela. Wij hoefden alleen
maar te doen wat we wilden, waar we zin in hadden, en dat was in één klap goed,
mooi en waar. Je merkt het niet, maar door je eigen tijd vorm te geven werk je ook
aan de toekomst. En dan ineens merk je dat die toekomst waar je aan bouwde op een
dag ook gewoon weer verleden wordt, vergeten, zo werkt het met het leven, zo werkt
het als je de belichaming bent van een tijdperk, een periode, een moment - en dit
tijdperk is afgelopen. En slecht ook. Je begint na te denken bij het neuken, je krijgt
zin om te neuken als je nadenkt, terwijl het eerst allemaal hetzelfde was. Het was
die Vreugde, snap je, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Alles wat volgens mijn
opvoeding, alles wat volgens mijn vader stompzinnig, onbelangrijk, oppervlakkig
of egoïstisch was, werd ineens intelligent, cruciaal, diep en politiek. Van een man
houden, hem willen, van hem genieten, hem laten genieten. Het was gestoord. Dat
was kunstzinniger dan het schrijven van een roman, intelligenter dan een filosofisch
boek, mooier dan een schilderij of symfonie, en nobeler dan opkomen voor de armen.
Jezus.’
Hij deed de deur dicht en in de ruit werd de woonkamer amberkleurig weerspiegeld
tegen de nachtelijke sterrenhemel, met mij in het midden in kleermakerszit op het
kleed, een glas gin in mijn hand. Ik luisterde. Hij had verder niemand om mee te
praten. Alleen wij tweeën waren over. En het was ook voor de column die we de
volgende ochtend samen voor de krant zouden schrijven - je moet wel werken voor
je geld, hè?
‘Zullen we tv kijken?’
Ik zet hem aan. Zo ver is het met ons gekomen.
Uit: Tristan Garcia, La meilleure part des hommes, Éditions Gallimard 2008. De
integrale vertaling zal verschijnen bij Editie Leesmagazijn.
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Lisa Thunnissen
Grenzen oversteken
In 2015 kwam de jury van de dat jaar in het leven geroepen Mexicaanse prijs Mauricio
Achar/ Literatura Random House voor een verrassing te staan. Uit de 392 inzendingen
hadden ze een debuutroman gekozen die, zo dachten zij, was geschreven door een
man van een jaar of veertig. Een roman over een zeventienjarige jongen die illegaal
de grens tussen Mexico en de VS was overgestoken en tussen de gringo's een leven
probeerde op te bouwen. Een roman waarin straattaal en literaire verwijzingen elkaar
afwisselden, en poëtische passages en dialogen vol inventieve scheldwoorden elkaar
opvolgden. De roman bleek het debuut te zijn van Aura Xilonen, een toen
negentienjarig meisje uit Puebla. Het ging snel: nadat ze de prijs won, werden de
rechten van het boek verkocht aan uitgevers uit China, Duitsland, Frankrijk, Italië,
Nederland, Polen en de VS. Critici prijzen vooral het taalgebruik van Xilonen, de
curieuze mix van registers in haar roman.
Die mix is niet toevallig ontstaan: tijdens haar schooltijd viel het Xilonen op dat
het taalgebruik van haar leeftijdsgenoten steeds vlakker werd. Dat had onder andere
te maken met de sociale media, waar iedereen in een zelfde incorrect taaltje met
elkaar sprak, maar het werd eigenlijk alleen maar erger toen zij en haar vrienden naar
de universiteit gingen en zichzelf begonnen te corrigeren. Er ontstond een soort
neutraal Spaans, keurige woordenboekentaal. In de berichten die werden uitgewisseld,
werden telkens dezelfde vijfhonderd woorden gebruikt. Meer was er niet nodig om
elkaar te begrijpen. Toen Xilonen haar boek schreef, wilde ze dat vocabulaire
uitbreiden, deneutraliseren. Haar hoofdpersoon gebruikt dan ook allerlei vreemde
woorden, die meestal wel te herleiden zijn: zelfstandige naamwoorden zijn plots in
werkwoorden veranderd, hebben een bijvoeglijke uitgang gekregen, of zijn op een
ongebruikelijke manier samengevoegd. Maar ook in Campeón gabacho (De
cowboykampioen), het debuut van Xilonen, vindt een verschuiving plaats: de
hoofdpersoon gaat steeds neutraler praten naarmate hij langer in de VS woont.
Langzaam maar zeker lijkt ook hij zijn identiteit - deels - te verliezen.
Het gaat Xilonen niet alleen om de taal. Een belangrijk thema in Campeón gabacho
is de situatie van de Mexicaanse immigranten in de VS, een onderwerp dat de
schrijfster aan het hart gaat. Veel Mexicanen ontvluchten de armoede in hun vaderland
en reizen illegaal naar de VS in de hoop daar een betere toekomst op te kunnen
bouwen. De tocht naar de overkant is levensgevaarlijk: niet zelden leggen deze
‘mojados’ (letterlijk: natten. In het Engels worden ze ‘wetbacks’ genoemd: natte
ruggen, omdat velen van hen de rivier die Mexico van de VS scheidt overzwemmen.)
onderweg het loodje. Toch hebben zich inmiddels al behoorlijk wat Mexicanen in
de VS gevestigd: naar schatting zijn dat er zo'n 35 miljoen. Als de nieuwe president
Trump zijn plannen wil uitvoeren, zou dat wel eens grote gevolgen kunnen hebben
voor beide landen. Speciaal voor Terras schreef Xilonen een tekst over dit thema.
De tekst eindigt met een variatie op een in heel Latijns-Amerika bekende zin uit
een
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strijdlied van de Chileense componist Sergio Ortega. Oorspronkelijk luidt de gehele
zin: ‘El pueblo, unido, jamás será vencido,’ letterlijk: het verenigde volk zal nooit
worden overwonnen. Aura Xilonen geeft de strijdkreet een internationale draai: in
haar versie is het niet het volk dat zich verenigt, maar de hele wereld (‘el mundo’).
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Aura Xilonen
Underground life
Vertaling: Lisa Thunnissen
De wereld is een chaos,
een primitieve chaos waar barbarij en misère
zich golvend uitbreiden;
absurde tijden waarin alles ineenstort;
tijden van muren,
Jericho-tijden;
van de elfduizend muren die de mensheid stilzwijgend heeft opgetrokken:
van de Chinese muur tot aan de Berlijnse,
van de Maginotlinie tot aan die schandalige muur van Netanyahu;
van de mens die wordt getiranniseerd door fanatiekelingen;
van massamoorden op Palestijnen en moslims,
op Christenen, Boeddhisten of Joden;
massamoorden op zwarten en blanken, op latino's,
de regenboog van roze en grijze mensen, rode en blauwe, groene, en anemoontjes;
Noord tegen Zuid, West tegen Oost;
vuur tegen ijs;
mannen tegen vrouwen,
kinderen tegen hun ouders, grootouders tegen hun kroost,
iedereen tegen iedereen,
alsof we rivieren zijn, scholen
van dode vissen
of slachtoffers van de zware lucht
zoals vogels die worden neergeschoten;
luidruchtig ontaardende regeringen die zich voeden met ons bloed
en ons steeds rijkelijker minachten.
Waar het humanisme zich eeuwig ontbindt en alleen goud blinkt,
met juwelen behangen huid beslag legt op de zon
en aan ons alleen haar schaduw laat, die lethargisch aan onze zielen knaagt.
Gewelddadige tijden, waarin de menselijkheid geknakter is dan ooit;
waarin vooroordelen ons moreel verval verbeelden;
tijden waarin het kwaad alleen in koppels reist,
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twee aan twee richting de hel marcheert
zoals Hitler en Mussolini,
Trump en Netanyahu;
tijden van onenigheid waarin rijken minder vermogenden vertrappen
en armoede maakt kou intenser,
woeliger, overweldigender;
tijden van wervelwinden die onze ingewanden ontwrichten
en wij kijken in de ogen van de verhevene
ontdekken zijn lege ziel
maar slaan nooit onze ogen neer
om ons niet vernederd te voelen
want alleen onze waardigheid kan ons verdedigen
tegen hun zwaarden.
Tijden van doem, donder en bliksem,
waarin enkelen het lot van triljoenen mensen bepalen;
wanhopige, troosteloze tijden,
vol tumultueuze protesten,
de miljoenste, om solidariteit en hoop te zaaien;
met miljoenen schreeuwen we op straat, harder dan ooit:
nooit meer
nooit
meer
onze handen steken als vlaggen omhoog, allemaal de lucht in!
naar de goddelijke hemel, vragend om kracht en evenwicht
maar aan het eind van de middag,
zegt een marktvrouw met ogen die baden in ochtendlijke tranen,
‘verontwaardigde protesten zorgen alleen voor een beetje ontlading,
een beetje troost in al onze machteloosheid,
want de machthebbers, koningen, aristocraten, multimiljonairs, despoten, dictators,
regeringen
leven in hun kristallen bubbel waar niets hen kan raken;
leven op hun marmeren, ommuurde toren, met geblindeerde, ondoordringbare ramen
waar geen schreeuw hen kan verwonden;
door niets in hun paradijs worden zij bewogen
ze zijn immoreel
net als goden
zien de mannen en vrouwen niet, hier beneden, aan de oever van het water
onder in de met hun wonden beklede kloof.
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‘Want de wereld is asymmetrisch,’ vervolgt de marktvrouw,
‘en niets wat wij doen is krachtig genoeg om de ketenen van hun haat te breken,
we protesteren om te zeggen: “Genoeg is genoeg!”
maar ons geschreeuw bereikt alleen dorre oren, waar het strandt, versterft;
over de hele wereld protesteren miljoenen mensen tegen die demonische Trump,
in de vrouwenmars, op de straten en in onze harten, duizend doden stervend,
zuchtend
en die duivel heeft gedaan wat hij maar wilde;
zoals het geweld tegen mijn Mexicaanse bakermat, mijn land, door zijn woede
vernederd,
zwartgemaakt;
hij heeft het met zijn Yankeelaarzen vertrapt,
het met zijn bebloede vuist verketterd,
die verdomde heidense vuist;
en opdracht gegeven een muur op de grens te bouwen, om zich in zijn fort van de rest
van de planeet te isoleren;
om ons te isoleren van onze Amerikaanse broeders en zusters;
een muur om de halve wereld te fusilleren
vanuit zijn marmeren Witte Huis; vanuit zijn xenofobie
die het lelijkste in de mens naar boven haalt;
een paar weken aan de macht en hij heeft al vrouwen en kinderen in Jemen vermoord;
moslims de toegang tot de Verenigde Staten ontzegd,
vluchtelingen in dat migrantenland;
getwitterd dat alle journalisten deserterende kakkerlakken zijn;
ruziegemaakt met de bomen en bloemen op alle vijf de continenten;
ons beledigd tijdens een telefoongesprek waarin hij zei Mexico niet nodig te hebben,
misschien de hele wereld niet,
en misprijzend geschreeuwd, met razende bubbels tussen zijn slagtanden:
“We gaan de muur bouwen en de Mexicanen betalen of ze willen of niet
misschien moet ik Amerikaanse troepen sturen om hen te regeren
want Mexicanen zijn verkrachters en moordenaars”
want zijn Trumpofobische gekte is een loden megalomanie
zwaar, net als zijn ego, barstensvol
seculair fanatisme
in zijn sinistere roofdierogen.’
‘Maar het maakt niet uit,’ zeg ik tegen de marktvrouw,
‘er is nog hoop
zolang wij lucht hebben
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zal het kwaad nooit rustig kunnen ademen;
want die demon heeft de hele wereld
aan het bidden gekregen, tegen hem
om het beest te verjagen;
voor hem zijn we uit de ondergrond gekropen,
die wereld die tussen alle verpletterde werelden is ingegraven,
snel de aardgaten uitgestroomd, als wormen;
en hebben we de graven afgeschud waar zijn allesetende zweep ons in wil jagen;
en komen we bovendrijven in de klimranken van de tijd
vanuit de kloof en de storm.’
‘Er is nog meer hoop,’ glimlach ik naar de droevige marktvrouw,
‘die man is al oud
en vandaag of morgen wordt hij door zijn eigen haat de wereld uitgekotst
in gruzelementen, als brokstukken van een ingestorte muur;
en op zijn graf zullen we dansen
op liedjes over een nieuwe lente.’
Zij, de droevige marktvrouw, glimlacht, steekt haar hand omhoog en sluit koortsig haar
vuist
de waardigheid landt weer in haar lichaam, denk ik, in haar vlees en haar botten, en ze
roept
met haar door en door geëuforiseerde, schorre stem:
“El mundo, unido, jamás será...”

Puebla, Pue, februari 2017.
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Onderhuids
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Péter Nádas
Margaretha-eiland
Vertaling: Mari Alföldy
Ik heb nog een ander leven.
Hij holde door, takken vol bloemtrossen sloegen hem in het gezicht.
Ja, hij had nog een ander leven.
Hij vluchtte.
Hij hoorde de haastige, lange stappen achter zich, de hevige ademhaling van zijn
achtervolger, het stevig aangestampte pad tussen de struiken en de bomen maakte
een dreunend geluid.
Ik ben te ver gegaan, kreunde hij in zichzelf, veel te ver. Niet te ver gaan was
onmogelijk, zich zulke verwijten maken had geen zin, want hij was ver van alles en
iedereen. Hij speelde met de gevaren om te kunnen voelen dat hij leefde, terwijl die
ander al die tijd nuchtere afwegingen maakte. Ik heb de spanning te ver opgevoerd,
ze te veel uitgedaagd.
In de duisternis vol bloemengeur en lispelende briesjes kon ook gevreesd worden
voor zakkenrollers en overvallers, moord en politierazzia's. Laat ze me maar
vermoorden, het kon hem niet schelen, dat was niet waar hij bang voor was. De
spanning liep op tot een ondraaglijk genot door de gevaren van de nacht. Vier dagen
eerder had hij die wonderlijke plek ontdekt, tegen de ochtend was hij naar huis gegaan
maar hij kon nauwelijks wachten tot het weer donker zou worden. Het was de vijfde
nacht die hij hier doorbracht. Alsof hij zich onderdompelde in een
cultureelantropologisch veldonderzoek en de strenge regels van de stam nog niet
helemaal doorhad.
De mensen spraken hier nauwelijks tegen elkaar, je kon hoogstens gesis horen en
korte fluitsignalen. Ze doken op en verdwenen weer. Hij had al bekenden, figuren
die hem zochten, volgden en in de gaten hielden, of die hij volgde, maar even snel
werden ze weer spoorloos verzwolgen door de nacht.
Er waren veel van die figuren.
Ze slopen er rond, waakzaam en op hun hoede, alsof ze met hun ogen konden zien
in de dichte duisternis, die gevuld was met gezucht en gekreun. Hij ontdekte dat hij
ook kon zien in het donker, en daar genoot hij bovenal van. Zijn brein was aan het
registreren, signaleren, combineren, maakte contact, ving op dringende toon gestelde
vragen op, functioneerde in totaalmodus. Na een tijd begreep hij de bedoelingen van
de schaduwen en silhouetten of meende ze in ieder geval te begrijpen,
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en doorzag hij de tot geluidloosheid veroordeelde hartstocht waarmee ze op elkaar
waren aangewezen. Hij was gelukkig met zijn wetenschappelijke ontdekkingen. Bij
het zien van de verschillende figuren en de afwijkende bedoelingen kreeg hij een
droge mond, opgewonden likte hij aan zijn gekloofde lippen.
De jongste van de twee, de man met de snor, zou nu een grote omweg maken en
nog voordat hij buiten het donkere bosje kwam, zou hij met zijn enorme ledematen
het pad voor hem versperren. Soms bleef hij niet alleen pal voor hem staan, maar
trok hem ook ruw naar zich toe en omhelsde hem teder. Sinds de man hem voor het
eerst in zijn nek had gekust, herinnerde hij zich niet alleen de aanraking van die
ledematen met zijn vlees, maar verlangde hij er ook naar. Hij zag de grijnzende tronie
van die jongere man met zijn grote, vlezige neus en de typisch Hongaarse snor over
zijn lippen, hij rook zijn adem waarin de geur van alcohol en tabak een bijzonder
afstotend mengsel vormde. Laat hem maar in zijn nek kussen. Van de gedachte alleen
al viel hij bijna in onmacht. Ze speelden samen, hij zou beklemd raken tussen de
twee enorm grote mannen. Hij had ook al door dat die twee de oudste als lokaas
gebruikten, omdat op dit jachtterrein de andere mannen - of vooral de jonge jongens,
net als hij - hem aantrekkelijker vonden. Ze vielen regelrecht op hem, ze hadden hun
hele leven verlangd naar lichamelijke kracht, grootheid en perfectie, en de oudste
van de twee beantwoordde aan dat verlangen alleen al door zijn aanwezigheid. Ze
stonden te wachten, die twee, tot hij argeloos in hun val zou lopen. Hun strategie
was gebouwd op de lichamelijke perfectie van de oudste, het verleiden gebeurde in
volledige harmonie tussen beiden. Niet de een of de ander, maar allebei samen wilden
ze hem krijgen, en die ontdekking maakte hem wantrouwig tegenover hen. Maar hij
zag ook in dat ook zijn voortdurende vlucht bij het samenspel van verleiding en
opvoeren van de spanning hoorde, in feite was het zijn eigen niet aflatende verlangen
naar lichamelijke perfectie dat dit spel met hem speelde. Alles stond bij voorbaat
geschreven en alles wat hij nu ontdekte of vooruitzag, gebeurde elke nacht meer dan
eens. Er was geen verschil meer tussen de innerlijke wereld en de buitenwereld, in
de schepping was alles voorbereid en nu ontbrak slechts nog de cadens van het
muziekstuk om tot de vervulling te komen: de doodsreutel of de zaadlozing. Als hij
aan hen zou toegeven, zouden ze hem aan een genadeloze marteling onderwerpen,
zijn spiervezels tot minuscule stukken vermalen met hun scherpe tanden, in een
oogwenk zijn vlees verslinden.
Dit schoot hem door het hoofd, hij kon zich geen andere voorstelling maken van
wat ze zouden doen, of hij wilde zich geen andere voorstelling maken van zijn genot
dat door die twee in alle geniepigheid werd voorbereid.
De zinderende duisternis, vlekkerig door het licht van de wiebelende gaslampen,
was vol van platgetreden paden en sporen. Wie het pad verliet en het dichte bos
inliep, gaf aan dat hij zijn lichaam als vrije prooi wenste aan te bieden of op zoek
was

Terras. Jaargang 2017 (12-13)

162
naar iemand die zwijgend het zijne aanbood. Dit was een van de algemene grondregels
van de plek. Als na tien uur de argeloos slenterende verliefde paartjes waren
verdwenen, lichtten spoedig alleen nog de blote lijven van poedelnaakte figuren op
in de diepten van de duisternis waar de lichten van de gaslantaarns noch de
weerkaatsingen van het stadsfirmament doordrongen. Wie ooit van een onrijp jongetje
een rijpe man had moeten worden, kon geen nee zeggen tegen de nieuwsgierigheid
naar andere mannen, hij wilde weten hoe andere mannen zijn. Als een bezetene
volgde hij zijn nieuwsgierigheid en wilde net zo worden als de anderen. Hij stelde
zich graag voor in hun plaats, terwijl ze zich aan elke willekeurige voorbijganger
aanboden of bezit namen van wildvreemde lijven, hoewel hij liever bleef herhalen
dat hij niets anders wilde dan toekijken, alles zien.
De wederzijdse fantasie werd hun afrodisiacum, en daardoor zinderde de duisternis
van een opwinding die door geen sterveling had kunnen worden bevredigd.
Alsof hij in het bezit was gekomen van een of andere geheime kennis, een verzegeld
geheim.
Als hij hen heel voorzichtig, oppassend voor elk krakje, benaderde, stoven ze
uiteen en gingen ergens anders verder, ze zochten anderen voor hun spelletjes of ze
riepen hem, wenkend, sissend, om zich als derde of vierde bij hen te voegen. Het
maakte hun niet uit. Ze boden hun lippen aan, geopend om te pijpen of te kussen, of
hun aars, of hun pik om te pijpen. Ze dreven de spot met het verlangen naar een leven
als stelletje of het sentimentele idee van de paring.
Alles kon gebeuren. En dan moest hij zich panisch uit de voeten maken.
Maar het maakte niet altijd niets uit.
Over het algemeen hechtte niemand aan vastigheid, niets kon ook maar even iets
blijvends worden, aan elke gelegenheidsverhouding kon elk moment een einde
komen, iedereen beschikte immers over enige vorm van mannelijkheid en dus kon
het verbond ter ere van de mannelijkheid altijd opnieuw worden gesloten, anders en
met anderen. Maar ook die strenge grondregels werden steeds opnieuw herschreven.
Ik kan de raadsels niet oplossen, dacht hij, en hij liep als een bezetene achter hen
aan.
Sommigen vonden opeens iemand, de enige ware, en liepen dan vrolijk lachend
met hem weg. Soms kwamen ze na een paar minuten terug, alsof er niets tussen hen
was gebeurd en zochten verder, onverschillig, of juist teleurgesteld. Sommigen
verstopten hun kleren tussen de ruïnes van het klooster van de heilige Margaretha
om met hun naaktheid beter op te vallen en uitdagender te zijn, ze lieten ze achter
in lege beeldnissen, portieken, achter van hun plek gehaalde gotische consoles,
anderen vouwden ze heel klein op en bonden ze om hun middel, of om hun been
onder hun knie. Vervaarlijke stamkrijgers. Hij was jaloers op hen, in zijn hart voelde
hij een diepe warmte voor hen, hoewel hij voor hen wel het meest moest oppassen,
want
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ze waren wild, meedogenloos, ruw en onberekenbaar. Soms vielen ze in groepen
aan. Met sisgeluiden en giechelend als kinderen maakten ze snerende opmerkingen,
hun gedrag was onnatuurlijk, vrouwelijk ondanks hun in alle mannelijkheid
tentoongespreide spierkracht. Ze verspreidden een geur van goedkope eau-de-cologne
en zware zweetlucht. Zonder na te denken kusten en pijpten ze of sloegen ze erop
los. Ze hadden ooit besloten dat hun leven zo teugelloos moest zijn.
Maar ik kon daar niet toe besluiten.
Ik kon bij mijn heldere verstand niet bedenken welke rol ik zou kunnen spelen in
dit krankzinnige gezelschapsspel. Ik kon geen enkel besluit nemen, in geen enkele
zaak. Eerst wilde ik kijken, alles met beide ogen duidelijk zien, die verschijningen
doorzien, want ik had het gevoel dat alles wat ze met elkaar deden pure vernedering
was, vernederen of vernederd worden, en ik kon daar met mijn verstand niet bij. Als
een vreemde bezag ik met weerzin mijn eigen onvermogen tot nederigheid.
Het was alsof ik keek naar iemand die zichzelf eeuwig verwijten maakte maar zijn
leven doorbracht met tijd rekken. ook al had hij beter nu meteen kunnen besluiten
dat het toch een kwestie van erfelijkheid was. Maar die iemand wist niet wat hij
moest doen voor die beslissing. Daarom moest hij op het pad blijven.
Het pad niet verlaten.
Volgens de gewoonten van de plek garandeerde het pad een zekere mate van
veiligheid, uitstel, bescherming, het betekende in de ogen van de anderen dat ik nog
geen besluit had genomen. Alsof ik tegen hen zei: hou je in, ik ben nog op zoek, ik
wacht nog op de grote onbekende, en zolang wil ik onaangeraakt blijven door jullie
tot ik mijn zelfbeschikking heb opgegeven, of juist heb teruggevonden.
Het viel ook te vrezen dat je in het dichte struikgewas in een stronthoop stapte,
ook daarom was het niet ongevaarlijk om het pad te verlaten.
Er waren ook anderen die, voortgejaagd door onvervulbare begeerten, eindeloos
over de paden doolden, ze gingen weg en kwamen weer terug, het waren er niet eens
weinig.
Helaas, ze vonden niemand.
Niet per se door hun schroom, veeleer door hun kieskeurigheid of uitzonderlijke
eisen.
Je kon niet alles begrijpen.
Daarom al had hij zijn eigen leven misschien wel willen verruilen voor dat van
de dappersten, om tenminste iets te begrijpen van de onverschilligheid van hen voor
wie het niet uitmaakt met wie, als het maar steeds opnieuw gebeurt. Kon hij zich de
toenaderingspogingen van elke vreemdeling maar toe-eigenen, kon hij maar alles
begrijpen en aan iedereen toegeven, zonder iemand aan te raken. Dat wil zeggen
door niemand te worden aangeraakt.
Had hij maar niet zo'n last van het gebrek aan lichamelijk contact.
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Hij kon zichzelf niet aftrekken, want dat had hier een eenduidige betekenis. Het
betekende dat je je lichaam als vrije buit aanbood, en hij werd van alle kanten in de
gaten gehouden, zoals hij ook anderen in de gaten hield, elke minuscule beweging.
Eén uitnodigend teken was al genoeg om elkaar regelrecht te bespringen, ze
bevredigden elkaar haastig of waren een tijdje bezig maar pasten op om niet klaar
te komen, waarna ze met iets dat een gebaar van dank of afscheid leek spoorloos
verdwenen in de diepste diepten van de nacht om met anderen verder te gaan. Alsof
ze een duurzame band als overbodige sentimentaliteit beschouwden. Samenzweerders
waren het, die hem pas in hun best bewaarde en gevaarlijkste geheimen zouden
inwijden als hij eerst een eed zou zweren op hun fundamentele beginselen. Zijn
lichaam had hij meteen over moeten geven. Zoveel nederigheid, of dit soort van
nederigheid, kon hij echter niet vinden bij zichzelf. Al was ook deze positie van
onervaren buitengeslotene ook niet onaangenaam, want door de panische angst
bevond hij zich in een permanente staat van opwinding. Hij had zich helemaal in
zichzelf op willen sluiten, maar hij moest open blijven staan. Het was belangrijk om
zich te gedragen alsof hij bij hen hoorde en de krampachtige verdediging van zijn
lichamelijke integriteit op zou kunnen geven wanneer hij maar wilde. Anders hadden
ze hem daar niet geduld. Intussen sijpelde er zachtjes sperma uit zijn paal. Zijn erectie
had niet betrekking op een bepaald iemand maar op die willekeurige persoon die elk
moment kon opduiken, die door iedereen werd verafgood en aanbeden. Degene die
ook hij zocht maar niet kon vinden. Dat was nu net de moeilijkheid, hij begreep hen
ten diepste, terwijl hij zijn kennis alleen had kunnen vervolmaken als hij zichzelf
opofferde zonder te begrijpen dat niemand hier een reële persoon zocht maar iedereen
zijn eigen imaginaties najoeg.
Zijn lust had betrekking op iedereen, bijna iedereen, maar zodra zich iemand uit
de groep losmaakte om hem te benaderen, dan op niemand meer, nooit meer.
Dan sloeg hij op de vlucht.
Hij rende weg voor die opdringerige figuren, want die iemand betekende dat hij
kleur moest bekennen tegenover die magische aantrekking. Zijn voetzolen kletsten
op het harde pad, hij holde door op de vlucht voor die figuren, als een wild dier
vertrouwde hij zich toe aan zijn verscherpte zintuigen en zijn benen droegen hem
blind vooruit. De planten omslingerden zijn lichaam en sloegen met hun scherpe
takken in zijn gezicht, ze knakten en kraakten maar hij rukte zich los. Ze hadden hem
met hun ranken en sprieten willen strikken om hem terug te trekken en te straffen
omdat hij zich niet overgaf aan de realiteit, zelfs niet uit nood, voor de korte
ogenblikken van de bevrediging.
Hij vond hun onstuimigheid, gretigheid en bruutheid angstaanjagend, of misschien
niet eens, misschien werd hij slechts op pijnlijke wijze ontnuchterd in hun nabijheid,
hoewel hij de waanzinnige moed wel moest waarderen waarmee ze, al
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was het maar voor één ogenblik, hun hele extatische wezen samen met hun geheime
verlangens aanboden of de extase van andere wezens dienden met hun mond, hun
attente hand of hun zorgvuldig met glijmiddelen bewerkte en opengestelde anus.
Hij vond hun vrijheid mooi en duizelingwekkend. Zichzelf zag hij als gebonden
met de touwen van de conventies.
Hij verachtte zichzelf om zijn geknechtheid, niet van hen had hij een afkeer maar
van zichzelf. Al was hij op veel manieren tegen zichzelf ingegaan, bijna alles had
hij gedaan. Hij had snel ingezien dat een mens niet dieper kon zinken voor zijn
vrijheid, hij hoopte althans dat hij niet dieper hoefde te zinken. Zijn hart sloeg met
zijn beklemmende geklop zijn borstkas bijna uit elkaar, door de innerlijke spanning
van angst en verbijstering stokte bijna zijn adem. Nog dieper zinken zou beslist
ondraaglijk zijn geweest, ook al wist hij dat er geen ophouden mogelijk was, hij zou
nog verder omlaag glijden. Hij was niet in staat om iemand op die manier aan te
raken, zoals zij, zei hij intussen vol verachting tegen zichzelf. En hij verontschuldigde
zich dat hij onder die vunzige omstandigheden zijn bevrediging niet kon
bewerkstellingen, zelfs wanneer zou blijken dat alle mannen het zo deden. Want dan
zou hij het maniakale zoeken moeten opgeven. Hij had gevoelens nodig, zo probeerde
hij zichzelf te verontschuldigen, terwijl hij in werkelijkheid de extatische gevoelens
door zijn lafheid niet kon accepteren en zich daarom met zulke gedachten berispte.
Of hij had het idee moeten aanvaarden dat er niemand in de wereld was die voldeed
aan wat hij zocht. Niet alleen geen man maar ook geen vrouw. Tegelijkertijd kon hij
het ideaal van een leven als paar niet opgeven, hij kon geen afstand doen van het
ijdele of naïeve idee dat hij die ander zou vinden zoals een zangvogel, want de
sentimentele hoop had hem nog niet verlaten.
Hij had toch nog een vage, bedremmelde hoop dat zijn lot wel iemand hierheen
zou laten komen, zoals het ook hem hierheen had gestuurd, en hem niet zou laten
gaan voordat ze elkaar hadden gevonden. Ondertussen voelde hij zich hoogst
belachelijk met die hele burgerlijke sentimentaliteit. Zijn wildvreemde evenbeeld
tegenkomen, dat in de juiste proporties van hem zou verschillen. Hij kon zich die
iemand niet anders voorstellen dan als zijn evenbeeld, daarom kon die ook geen
meisje zijn. Hij moest wel veel perfecter zijn dan hijzelf, een beetje zoals de reus
voor wie hij op de vlucht was. Want zo perfect kon ook alweer niemand zijn dat hij
hem met zijn lichamelijke en geestelijke superioriteit zou vernederen.
Hij kon zich niet eens voorstellen hoe hij de reus op zijn mond zou kussen, hij
ging hoogstens zo ver dat hij zich zijn naaktheid voorstelde, hoogstens tot het
fantaseren over het gevoel als de naakte huid raakte aan de dampen en de hitte van
de andere naakte huid.
Ook door de stamkrijgers van zijn eigen leeftijd of nog jonger, die vreemde, brutale
wezens, liet hij zich niet van dat idee afbrengen. Het moest iemand zijn, en niet
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zomaar iemand. Al liet hij zich door hen bijna altijd uit zijn evenwicht brengen. Hij
had goede reden om bang voor hen te zijn, en niet alleen omdat ze er gemakkelijk
op los sloegen, maar omdat ze in zijn geheimste bedoelingen konden kijken die hij
zelf niet eens herkende en waartoe hij niet graag in zijn eentje doordrong.
Laat dat lulletje maar, zeiden ze fluisterend tegen elkaar als ze hem weer opmerkten,
sluipend over hetzelfde pad, terwijl hij dichterbij kwam en toch niets toestond.
Niets stond hij toe.
Hij wacht op de prins op het witte paard, lachten ze.
Voor hen was werkelijk niets heilig, de hele wereld was een parodie ten dienste
van hun liefhebberijen.
Wacht je soms op de knappe admiraal, liefje, daar komt hij aan op zijn grote witte
schimmel, sisten ze giechelend in zijn oor als hij hen passeerde.
Ze keuvelden op dezelfde toon als de dames bij patisserie Gerbaud.
Dat die je op zijn rokende lul neemt! schreeuwden ze achter zijn rug.
Of Jean Marais.
Volgens mij wacht die op de vrouw van Béla Kun, jongens.
Het was onmogelijk om hen te ontwijken, toch nam hij hen niet helemaal serieus.
Hoe machtig en vermetel ze ook leken in de nacht, hij kwam er vrij snel achter dat
ze in werkelijkheid paria's waren, slaven van de lust van anderen, weerloos
overgeleverd aan iedereen, en daarom kon hij niet anders dan van hen houden.
Hij rende door.
Hij verlangde naar hun innerlijke kracht, hun naakte spieren, de bedwelmende
geur van hun poeders, hun ogen met nepwimpers, de onbeteugelde parodie, hun
volmaakte onbedektheid, hij verlangde niet naar hun weerloosheid.
Tijdens het hollen kon hij al helemaal niet wegwijs worden in het ingewikkelde
stelsel van sporen en paden dat in werkelijkheid niets anders was dan een topografie
van zinloze lusten, een afdruk van gekoesterde fantasieën en vergeefse verlangens
op deze smerige grond. Als hij alles kon zien, als hij het hele systeem van hun bestaan
kon doorzien, dan zou hij het wel begrijpen.
Zonder jezelf op te geven de ander beleven, hem met geen vinger aanraken.
De eerste nacht had hij al besloten om overdag terug te komen. De voornemens
van de nacht verloren echter overdag hun geldigheid. Alsof hij overdag slechts als
ornitholoog kon terugkomen in dit onderzoeksveld uit zijn andere leven, waren de
vogels chaotisch aan het schreeuwen, zingen, schetteren, kwetteren en koeren.
Overdag kon hij misschien wel in de geheime kamers van het bewustzijn van één
mens kijken, maar daar had hij met niets en niemand in het bijzonder iets te maken.
Bij daglicht waren juist diegenen uit zijn belevenis van de vorige dag verdwenen die
hem tot een bruikbaar antropologisch inzicht hadden kunnen leiden. Hij had daar
geen direct belang bij en daarom was hij overdag een wildvreemde geworden voor
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zijn nachtelijke zelf. In dat leven kon hij de behoeften van dit leven niet begrijpen,
of hij had een van zijn levens voor het andere moeten verruilen om het geheel van
zijn bestaan niet meer zo onontwarbaar en gecompliceerd te laten zijn, de twee tot
één geheel te maken. Als hij dat werkelijk zou proberen zou hij de waanzin riskeren,
dat wist hij. Of misschien zat hij er al tot zijn nek in en was hij niet meer in staat om
de verschillende vlakken en niveaus van de realiteit te scheiden. Er ging
onvermijdelijk iets gebeuren wat hem onmiddellijk en oncontroleerbaar uit handen
zou glippen.
Als hij met iemand praatte en zijn gedachten probeerde af te leiden van de constante
innerlijke monoloog, bleef hij geduldig glimlachen en dat was meestal voldoende
om de mensen voor zich in te nemen. Maar daardoor raakte hij pas echt doordrongen
van de realiteit van zijn waanzin. Die pijnlijke dubbelheid kon hij namelijk ook met
zijn zelf van overdag, dat nuchterder en sterker was, niet oplossen. Met zijn
voorkomende glimlach overdag beloofde hij meer en vergat hij meer dan wat de
nacht met zijn eigen beloften kon inlossen. Voor een betere afstemming had een van
zijn zelven hem eerst moeten vertellen welke van de twee zijn andere leven was. En
dat ging niet, want geen van beide was werkelijker of onwaarschijnlijker dan het
andere, dat van 's nachts noch dat van overdag.
En zolang het zo was, leek het zinvol om zich de nachten op het Margarethaeiland
niet te ontzeggen. Met een verbod had hij toch niets kunnen bereiken. Maar hij kon
niet anders dan zich de verplichting opleggen om strikt op de paden blijven. Kijken,
zien, observeren, maar geen contact aangaan met hen die slechts zijn nachtelijke ik
wilden veroveren. Op zijn hoede zijn om de dag-ik te bewaren en zichzelf tenminste
met betrekking tot het paringsideaal heel te houden. Zo niet nuchter, dan tenminste
op de grens van de waanzin.
[...]
Handen reikten naar hem uit de duisternis, plotseling pakten ze hem bij zijn dij of
tastten ze tussen zijn benen om de kwaliteit van zijn vlees te keuren, de staat van zijn
pik en vooral de grootte ervan. Iemand greep hem teder bij de pols, hij kon zijn
gezicht niet zien want de man was hem heel dicht genaderd met zijn hete adem, en
die ander legde volkomen onverwacht zijn eigen paal in zijn hand, terwijl hij hem
ook met zijn vochtige lippen wilde beroeren. Hij wees hem af, alles en iedereen
duwde hij onmiddellijk van zich af. Al kon hij de verrassende sensatie van de hete,
vochtige, vreemde pik, die goed was gestructureerd door de aderen, het strakke
voorhuidsbandje en de achter de rand van de eikel opeengeplooide voorhuid, niet
van zich af duwen, de gewaarwording dat een andere man zijn pulserende lot zo in
zijn hand legde. Hij pakte hem ook vast, zoals een baby een rammelaar pakt. Hij kon
hem niet vergeten, en dus was ook het besef van de uitzonderlijkheid en de
individualiteit van de pik niet afwijsbaar. Dit leerde hij van zijn voorzichtige, verstijfde
hand, timide handje en daarvoor waren een paar opdringerige mannen en het toeval
voldoende.
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Elke pik verschilde van een andere zoals de man zelf ook van anderen verschilde,
hoewel hij ook altijd verrassend anders was dan zijn drager. De herinnering aan die
toevalligheden drong zich steeds aan hem op, maar hij kon niet zeggen wat hij had
ontmaskerd. Ook in het gezelschap van geklede mensen kon hij die ontdekking niet
vergeten. Hij wist nu dat door de kleren iets werd bedekt waarover iedereen cruciale
informatie wilde verzamelen. Alsof hij iemand hem met geweld de steen der wijzen
in handen had gegeven met de pik van mannen, waar hij door zijn domheid niets
mee kon beginnen. Ook al werd hij al door walging vervuld bij de gedachte om een
vreemde aan te raken, in ieder geval een vreemde man, zijn lippen, zijn naar stoppels
geurende huid, de eerste spermadruppel die bij een langdurige erectie als glijmiddel
naar buiten komt, die aan alles blijft kleven en vlekken achterlaat. Zijn eigen pik
durfde hij ook niet grondiger te onderzoeken. Als hij zich waste, keek hij
onwillekeurig de andere kant op. In geërigeerde toestand was die toch al zo gevoelig
dat hij de pijn niet meer kon scheiden van het genot. Eén keer bleef hij door een
urenlange erectie aan zijn onderbroek vastplakken, hij moest hem zowat losscheuren.
Sinds hij deze plek had ontdekt, kon hij het niet laten om terug te komen, zijn
onoverkomelijke walging te tarten die minstens net zozeer zijn eigen lichaam betrof
als dat van alle andere mannen. Van vrouwen niet, op zijn gevoelens voor vrouwen
hadden deze ervaringen geen invloed. Maar ook in relatie tot hen kon hij niet alle
kennis uitwissen die uit deze nieuwe ervaringen voortkwam.
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Jan Baeke
In de tijd ontsnappen
Het is altijd schokkend om iets te verliezen dat er nooit was, een foto, een
herinnering, een getuigenis die niet synchroon loopt met het beeld.
Misschien juist vanwege het feit dat de essentie van een vliegveld daarin schuilt dat
niemand daar aankomt met een andere bedoeling dan weer te vertrekken, neemt de
angst hier nooit meer weg te kunnen komen gemakkelijk bezit van je. Niet eens
omdat het vliegveld om veiligheidsreden hermetisch is afgesloten, omdat alle vluchten
zijn geannuleerd, omdat de complete fluïde populatie van die transitionele wereld
gegijzeld is in de onvoorspelbaarheid van een revolutie of een terroristische actie,
maar eerder zoals in El Angel Exterminador van Luis Buñuel, waarin de gasten na
een diner merken dat ze (psychologisch, niet fysiek) niet meer in staat zijn om een
kamer in het huis van de gastheer te verlaten.
In die gedachte dringt zich een andere film uit 1962 naar voren, La Jetee van Chris
Marker, waarvan een cruciale scene zich afspeelt op de pier van de luchthaven Orly
bij Parijs. Een man herinnert zich als kind een vrouw gezien te hebben op die pier.
Dat beeld is hem altijd bijgebleven. Als volwassene levend in een ondergronds
netwerk van Parijs, na de derde wereldoorlog, brengen experimenten hem terug bij
dat beeld uit zijn kindertijd. Met een fatale uitkomst.
In beide films rest de hoofdpersonen niets anders dan een uitweg te zoeken in de
verbeelding - rationele verklaringen werken niet meer - of in de afleiding, de
ontkenning. Totdat de ban verbroken wordt en de grens tussen de kamer en de rest
van de wereld plotseling verdwijnt of er een ingreep plaatsvindt die je in de tijd laat
ontsnappen.
***
De vertrekhal van een luchthaven, midden op een warme vooroorlogse zondagmiddag.
Het geluid is wat het gewoonlijk is, veel stemmen tegelijkertijd en omroepberichten
voorafgegaan en gevolgd door belachtige toonreeksjes, riedeltjes met kleine intervallen
maar altijd herkenbaar als signaalgeluid. Op de achtergrond vliegtuigmotoren, het
af en aan rijden van auto's die spullen van en naar de vliegtuigen vervoeren en zo nu
en dan een luid gevoerde woordenwisseling tussen passagiers en baliemedewerkers,
tussen reizigers en douanebeambten. Dat die woordenwisselingen opvallen bewijst
dat het merendeel van de geluiden richtingloos en statisch zijn. Te midden van het
rumoer de nodige zwijgende gezichten, mannen en vrouwen met naar binnen gekeerd
geluid
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of persoonlijke stiltes. Te midden van de persoonlijke stiltes een man aan het begin
van een verhaal.
Een man staat bij de glazen wand die uitkijkt op de landingsbanen. De warmte van
de middag slaat op hem neer, trekt door zijn schouders, zakt langs zijn rug zijn benen
in, blijft daar hangen. Zijn hele lichaam voelt zwaar, ongewoon zwaar. Hij merkt dat
hem de kracht - of is het de moed? - ontbreekt om deze plek te verlaten. Ook de
anderen hier in de hal zijn nauwelijks tot bewegen in staat. Sommigen die naar de
aanplakbiljetten hebben staan kijken zijn op de stoelen gaan zitten tegenover de
deuren waarlangs de passagiers de hal zullen verlaten om naar de vliegtuigen te gaan.
Het druk pratende in donkere pakken gestoken groepje mannen is stilgevallen. Een
enkele reiziger leest een krant. De meesten staren voor zich uit of zakken weg in een
oppervlakkige slaap.
Een man loopt buiten voor de wand langs, op weg naar de vrouw die iets verderop
naar het landen van de vliegtuigen staat te kijken. Hij lijkt iets te roepen. Aan de
vrouw is niet te zien of zij de man gehoord heeft. Het landende vliegtuig overstijgt
elk ander geluid.
Een man kijkt naar een herinnering waarin een man op dezelfde manier naar een
vrouw toeloopt, dan neervalt, terwijl een stem de foto's van dat voorval aan elkaar
praat, gegil suggereert, zelfs paniek en tenslotte de dood van de man.
Het is een dood in een glimp, onzichtbaar haast, verborgen onder de stem die de
duur van alle beelden tot een glimp verkort. De stem heeft de kijker iets te vertellen,
verduidelijkt het beeld, verduidelijkt het kijken, maar het kijken zit het luisteren in
de weg. De tekst overrompelt het beeld en het beeld overrompelt de tekst.
De man heeft alleen de film gezien waarin het verhaal werd verteld van de man die
als kind van dit voorval getuige was en die beelden zijn hele leven is blijven
meedragen. Herinneringen onderscheiden zich in niets van andere momenten. Het
is dat ze zich later aan hun littekens laten herkennen.
Het verhaal vertelt dat het gezicht van de vrouw op de pier zowat het enige beeld
was dat hij uit die vredige jaren nog had bewaard, al is het de vraag of hij het gezicht
echt heeft gezien. Misschien heeft hij dit tedere moment bedacht om het moment van
waanzin te ondersteunen, dat zou komen met dit plotselinge lawaai, het gebaar van
die vrouw, dat wankelende lichaam, het schreeuwen van de mensen op de pier,
bevangen door angst.
Niet veel later wordt Parijs verwoest. Velen sterven. Sommigen beschouwen zich
als overwinnaars. Anderen worden gevangengenomen. De overlevenden vestigen
zich in het ondergrondse netwerk van Chaillot.
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De man daar op de tweede stoel van links heeft een masker voor zijn ogen dat hem
doet denken aan het masker dat in de film op de ogen van de hoofdpersoon is gelegd
tijdens de experimenten waaraan hij onderworpen wordt.
Geen enkele ruimte, zo werd de man in de film verteld, had betekenis voor het
overleven van de soort. Alleen de tijd kon nog redding brengen, zelfs in de vorm van
voedsel, medicijnen en energiebronnen.
Dit was het doel van de experimenten, om afgezanten de tijd in te sturen om het
verleden en de toekomst op te roepen het heden te hulp te schieten. Als hij een andere
tijd kan dromen of bedenken, kan hij er misschien ook in wonen.
In de hal heeft de tijd de mensen verdeeld. Er is een dag voorbijgegaan, misschien
wel twee. Het is niet drukker of rumoeriger dan op het moment dat de man voor de
glazen wand naar de vliegtuigen begon te kijken alsof hij naar de tijd zelf stond te
kijken, maar de behoefte om het over schuld te hebben is gegroeid. De uren hebben
de houdingen aangetast en de schaamte die de meesten vreesden is niet goed meer
te vermijden. Een bleke man met een bezweet gezicht en een zonnebril op begint de
verraders aan te wijzen. We hebben er zelf voor gekozen roept een man naar de
zonnebril. We kunnen natuurlijk gewoon weggaan zegt een vrouw tegen de rest van
haar gezelschap, maar de meesten zien niet in dat dit op dit uur, met nieuws dat ieder
moment kan komen, iets zal opleveren. De man bij de wand voelt een hand uit het
niets op zijn rug, heel even herkent hij zijn eigen hand niet meer. Een vrouw die hem
zijn hand ziet bestuderen komt hem bekend voor. Onder het bord ‘Étrangers’ recht
ze haar rug. Ze steekt haar hand op en lacht.
Als de werkelijkheid de film zou blijken te herhalen is dit gezicht van de vrouw onder
het bord ‘Étrangers’ vermoedelijk het enige dat hij uit dit beslissende jaar bewaard
blijkt te hebben, al is het de vraag of hij het gezicht echt heeft gezien. Het is misschien
wachten op de experimenten.
Op de tiende dag beginnen beelden door te dringen, als bekentenissen.
Een vredige ochtend, een vredige slaapkamer, een echte kamer. Echte kinderen.
Echte vogels. Echte katten. Echte graven.
Op de dertiende dag vindt de ontmoeting plaats. Die keer herkent hij haar. Hij weet
zeker dat zij het is, hier in deze wereld met een overdaad en een rijkdom die hem van
zijn stuk brengen. Om hem heen fantastische spullen: plastic, glas, reclameborden,
de geur van chocolade. Als hij uit zijn fascinatie ontwaakt is de vrouw verdwenen.
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De laboratoriummedewerkers die de experimenten op hem uitvoeren vergroten de
controle, sturen hem terug. De tijd ontrolt zich opnieuw, het moment keert terug. Dit
keer is hij dicht bij haar en spreekt haar aan. Haar reactie is hartelijk, zonder
verbazing. Ze hebben geen herinneringen, geen plannen. De tijd vouwt zich pijnloos
om hen heen.
Niemand in de hal weet of het om een experiment gaat of dat er een toevallige
omstandigheid is die hen hier in de hal verzameld houdt. Het experiment kan zich
beperkt hebben tot het vastleggen van ieders reactie op de verstrijkende tijd, maar
misschien is er geen plan, alleen een omstandigheid.
Op de monitor met de vertrektijden verschijnen nieuwe tijden. Uit de luidsprekers
komt het advies de monitoren in de gaten te houden. De man ziet door de glazen
wand dat er geregeld een vliegtuig opstijgt en een ander vliegtuig weer landt. Het
vliegtuig dat de reizigers in deze hal zal opnemen is nog niet gearriveerd. Of wel,
maar misschien nog niet gereed om aan het vertrek te beginnen. Even is de
mogelijkheid van een vertrek een onderwerp van gesprek bij de mensen die op de
stoelen tegenover hem zitten. Het is misschien vreemd dat het vertrek opnieuw is
uitgesteld, maar waarom - zo vraagt de jonge vrouw in het gezelschap zich af - zijn
de broodjes bij de lunchcounter nog niet aangevuld? En wat een geluk dat ze hier
zulke heerlijke koffie schenken. Ik denk dat we er allemaal van zouden opknappen
om nog een kop te nemen. De instemming is unaniem. Tevreden knikkend wachten
ze allen op wat komen gaat.
De man herinnert zich niet of er gisterenmiddag al een gesprek heeft plaatsgevonden.
Moest de verklaring die de beambte in de vertrekhal van hem verlangde de bedoeling
van zijn reis niet aannemelijk maken? Bent u op weg naar huis of naar een andere
bestemming? Welk doel dient uw reis? Is dit de eerste keer? De eerste keer van wat
eigenlijk? Kent u de plek van aankomst goed? Kunt u daar iets meer over zeggen?
Past bij het beeld van uw aankomst het woord thuis, of het woord druk of het woord
tuin?
De man en de vrouw zijn in een tuin. Hij herinnert zich dat er tuinen waren. Ze vraagt
hem naar de littekens op zijn hand. De littekens die dateren uit de eerste dagen van
de oorlog die nog moet komen. Hij bedenkt een verklaring. Van een waarheid te
fantastisch om te geloven behoudt hij de essentie: een onbereikbaar land, een lange
weg te gaan. Ze luistert. Ze lacht niet.
In de experimenten die op dit eerste experiment volgen zal hij haar op verschillende
momenten ontmoeten. Ze zal iets zeggen, ze buigt zich naar hem toe. Voor hem is
het niet duidelijk wie welk kant op beweegt. Hoe zeker is het dat hij droomt, of niet?
Voor
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haar is het een natuurlijk gegeven dat hij komt en weer gaat, dat hij bestaat, praat,
lacht, zwijgt, naar haar luistert en verdwijnt.
Een bericht ging uit van de mensen die in die wereld die nog moest komen een
heenkomen hadden gezocht. In de vertrekhal begon het idee te leven dat dit de
bedoeling was, dat het tijd werd om hen naar de toekomst over te hevelen. De man
die het ontbreken van de tijd voor de glazen wand begonnen was had de les begrepen.
De toekomst was beter beschermd dan het verleden. Hij herhaalde de les: omdat de
mensheid wist te overleven, kon zij haar eigen verleden de middelen van haar
overleving niet onthouden.
De zestiende dag. Opnieuw de centrale pier van de luchthaven Orly, midden op een
warme vooroorlogse zondagmiddag. Hij stelt zich voor dat het kind dat hij ooit was,
voorbestemd was om daar ook te zijn, om naar de vliegtuigen te kijken. Maar eerst
kijkt hij naar het gezicht van de vrouw daar aan het eind van de pier. Hij rent naar
haar toe. En omdat hij de man herkent die hem sinds zijn dagen in dat ondergrondse
kamp nauwlettend in de gaten heeft gehouden, wist hij dat er geen mogelijkheid was
om aan de tijd te ontsnappen, en dat dit moment dat hem als kind gegund was om te
bekijken en nooit had opgehouden hem te fascineren, het moment van zijn eigen dood
was.
De tijd om terug te gaan is allang verstreken. Het was misschien omdat het hoorde
bij de tijd dat we aan de oppervlakte van deze wereld het bewegen, en de haltes die
er tussen dat bewegen bestonden, zo vanzelfsprekend vonden. Ook de tropische
bestemmingen waren nog bereikbaar. Nu we allemaal in de catacomben van onze
geesten moeten schuilen is de meest directe winst dat het voor iedereen even donker
en even licht kan zijn. Omdat ook de schuldigen vergeten zijn is de tijd tot haar
kernachtige vergetelheid teruggekeerd.1
Noot: De cursief gedrukte passages in de tekst zijn door de auteur vertaalde
fragmenten van de tekst die in voice-over in La Jetée van Chris Marker is te horen.
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Caroline Meijer
De echte droom
Notitie bij ‘De opiumvrouw’ uit Miss MacIntosh, My Darling van
Marguerite Young
‘De buschauffeur zat te fluiten, in opgewonden afwachting van zijn echtgenote
misschien, die wel een vrouw moest zijn met weelderige borsten, van de tot wasdom
gekomen soort. In mijn ogen kon hij onmogelijk een man zijn zonder vrouw en
kinderen, inderdaad, een geluk dat voor mij onvoorstelbaar was als realiteit, of zelfs
als legende uit gouden tijden. Tijdens onze reis had hij talloze malen gesproken over
zijn vrouwlief die op hem wachtte, en nu was hij op weg naar huis.’
Zo begint de roman Miss MacIntosh, My Darling van Marguerite Young, met ruim
een half miljoen woorden een van de langste ooit geschreven. Aan het woord is Miss
Vera Cartwheel, de ik-verteller van dit wonderlijke, meanderende relaas over de
busreis die zij onderneemt door het binnenland van Amerika op zoek naar de Miss
Macintosh uit de titel, haar gewezen kinderjuffrouw. Kort na Vera's veertiende
verjaardag is Miss Macintosh namelijk spoorloos verdwenen, met achterlating van
al haar aardse bezittingen, en Vera wil de waarheid over haar verdwijning achterhalen.
Marguerite Young was een excentrieke Amerikaanse auteur die vooral vanwege
deze roman bekendheid verwierf. Het boek was al vóór publicatie in 1965
legendarisch. Meer dan zeventien jaar schreef zij er dagelijks aan, aangemoedigd
door niet de minsten: Anaïs Nin, Mary McCarthy, Norman Mailer. Hoewel weinigen
het in één ruk zullen hebben gelezen, kent het boek heel wat liefhebbers. Halverwege
de jaren zeventig werd het gedurende een jaar op de radiozender WBAI voorgelezen
door tijdgenoten van de auteur uit New Yorkse artistieke kringen, in een reeks getiteld
‘The Reading Experiment’.1. In Nederland behoorde de jonge Laurens van Krevelen
tot de fervente lezers. De uitgever in spe zocht de auteur niet lang nadat het boek
verscheen op in haar woning aan Bleecker Street in Greenwich Village en tekende
zijn herinneringen aan hun gesprek op in een mooi essay in het aloude Litterair
Paspoort.2. Wegens een defect aan de gastoevoer kon er geen koffie worden gezet
en was het vertrek onverwarmd. Gehuld in een grote omslagdoek tegen de kou
vertelde Marguerite Young hem dat zij sinds de publicatie van het boek een
hoofdthema daaruit heel sterk beleefde: ‘het probleem van de realiteitservaring. “Er
doen zich daarbij vier mogelijkheden voor,” zegt ze, “ten eerste komt het voor, dat
we iets als werkelijk ervaren dat alleen verbeelding is; even vaak gebeurt het dat we
iets als fantasie beleven, dat integendeel daarvan werkelijkheid is; in beide gevallen
kan een plotselinge, onaangename of aangename kortsluiting ontstaan. Maar soms
is dat wat we voor een verbeelding houden, inderdaad een verbeelding - dit is de
echte droom, die niet altijd geruststelt omdat we sommige delen uit die verbeelding
liever tot de werkelijkheid zouden rekenen. De meest absolute ervaring, die in veel
gevallen verschrikkelijk is, is dat wat wij tot de werkelijkheid rekenden, ook
werkelijkheid is; er is dan geen beweging, geen vorm van ontsnapping meer
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mogelijk. Ik weet op het ogenblik niet of ik hetgeen er met mij gebeurt nu als
werkelijkheid of verbeelding beschouwen zal, en of het daarna iets anders zal blijken
te zijn dan ik ervan dacht.”’ De hoogstpersoonlijke werkelijkheidsbeleving van de
personages is inderdaad kenmerkend voor het boek. In de hier vertaalde passage
vertelt de ik-figuur over haar moeder, Mrs. Catherine Helena Cartwheel, née Snowden,
de opiumvrouw in kwestie.

Eindnoten:
1. Te beluisteren op: clocktower.org/series/marguerite-young-miss-macintosh-my-darling
2. Laurens D. Vancrevel, ‘Marguerite Young: kristallisatie en sublimering van de werkelijkheid’,
in: Litterair Paspoort 1946-1973: een keuze door Jan van Geelen en Jan Vermeulen; met een
voorwoord van Hans van Straten. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1966, p. 228 - 237.
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Marguerite Young
De opiumvrouw
Vertaling: Caroline Meijer
Mijn moeder was geheel ontstegen aan alle werkelijkheden van vlees en bloed, aan
wat het lot geschapen had, en blijkbaar ook aan Miss MacIntosh, hoe luidruchtig en
fantasieloos die ook was, hoegenaamd geen rivale in de wereld van onzichtbare
dromen, de prozaïsche, duffe, rondborstige oude kinderjuffrouw met haar blozende
wangen, haar rode, gewatergolfde haar dat blonk als het met avondrood gestreepte
zand wanneer strandlopertjes door de glazige branding trippelen en het laatste licht
verkwijnt, met haar altijd zekere tred, de laatste van wie je verwachtte dat ze zou
verdwijnen, de morele gids van het bleke, afgewezen meisje van wie de ogen niet
hadden gehunkerd naar werkelijkheid. Mijn moeder vertrouwde niemand, noch zou
zij zich ooit laten verrassen, zo leek het, door ongewone transformaties of
transportaties, gedaantewisselingen, door iets wat zich zou kunnen voordoen, een
gedaante zou kunnen aannemen, want de opiumdromen rondom haar hadden geen
houvast geboden, geen roos die niet uiteindelijk verwelkte, geen stem die niet
verstomde. Zij ging er te allen tijde van uit dat de dingen niet waren wat ze leken,
dat alle vormen van gedaante moesten wisselen, dat alle karakters, zelfs voor wie
het meest vertrouwd met ze was, iets van kille verrassing in zich droegen, van afschuw
zelfs, dat haar leven bestond uit dit spel van illusie, dat niets zeker was behalve het
onzekere, dat geen ondergrond vaster was dan het glazige oppervlak van het
avondgetij en het verre rollen van de golven. Al haar dagen waren haar nachten, en
al haar nachten waren haar dagen, en ze waren vervuld van eeuwige schemering,
van altijd vertroebelde gezichten, van opperste wirwar. Als bedienden werden gekend
zoals zij gekend werd, zou hun leven dan niet monsterlijker lijken dan het hare en
afschuwelijk buitenmenselijk? Die vraag stelde zij dan, half pratend in haar betoverde
slaap, veelal wanneer er niemand aanwezig was behalve de droom over wie er niet
was.
Zwaar omhangen met juwelen als een Grieks lijk, mijn moeder, zij die zich had
teruggetrokken uit de wrede wereld, wier ogen van het platvloerse zonlicht waren
afgeschermd, zij sliep getijdenloze jaren lang, jaren die haar enorm opwonden, en
omringde zich met een wereld van dromen, visioenen, spookverschijningen, haar
slaapkamer even vol met bezoekers als Grand Central Station, sommige afkomstig
van de oevers van de Hades, stemmen van de dode, halfvergeten filmsterren uit de
stomme film, denkbeeldige telefonistes die denkbeeldige schakelborden bedienden,
geesten als langneuzige vogelhonden, verdronken parelduikers, oude koningen, oude
koninginnen, figuren ouder dan Oedipus of Troje, oude vrijsters uit New
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England met gezichten geblokt als schaakborden, jockeys die de skeletten van dode
paarden bereden, engelachtige vogels. Haar slaap was een vorm van waakzaam
wakker-zijn met de ogen wijd open. Haar waken was een vorm van slaap. Niets zou
haar zo verbaasd hebben als niets, als het complete ontbreken, de afwezigheid van
bestaan, want ook dat was iets, en altijd aanwezig in haar ogen, haar even vertrouwd
als menselijke zwakte. Jarenlang zweefde ze tussen leven en uitgestelde dood, genoot
van beide, met een fonkelende glans in haar ogen, die open waren op momenten van
diepe slaap, met altijd één wang naar de schaduw gekeerd, haar donkere haar zo
gedrapeerd dat die wang altijd verhuld bleef. Die beschaduwde wang was de
aanvankelijke reden geweest om al die jaren geleden in bed te gaan liggen, een
onvolkomenheid, een verkleuring, een voor anderen onzichtbare pigmentatie van de
huid die bovendien altijd met fijn wit rijstpoeder gecamoufleerd was, en dan nog in
schaduwen gehuld, omdat zij, als haar gasten kwamen, of zelfs wanneer die afwezig
waren, alleen daar lag waar de schaduw viel. Sowieso leek ze altijd in de kracht van
een onverklaarbaar opbloeiende gezondheid te verkeren, terwijl ze toch ook de
eeuwige zieke was, de horizontale persoon, iemand wier hart, zoals zij meende, niet
gecentraliseerd was maar verspreid over elke zenuwcel, stralend als een bronloze
ster. Roerloos in haar weelderige gebeeldhouwde bed vol gezichtsloze dolfijnen en
cherubs en koninklijke gezichten en heraldische tekens, altijd een doos lekkernijen
binnen handbereik, terwijl talloze parels door haar ivoorkleurige vingers gleden, een
witsatijnen sprei opgetrokken tot aan haar middel, haar schouders gehuld in tule en
fluweel en ragfijne watervallen antiek kant, geloofde ze dat ze in haar jeugd gestorven
was en niettemin leefde, dat ze twee ikken had, een dood en een levend ik, dat dit
prachtige dode lichaam of doodsbeeld op een marmeren sarcofaag, hoe roerloos ook,
haar levende ik was, dat met de heldere, fonkelende ogen, de verwarrende visioenen,
de eindeloze stroom denkbeeldig gezelschap, van reekalfjes getooid met bloemen,
mannen die vogels waren, vrouwen met hoofden als torentjes, terwijl haar dode ik
aan de wandel was, aan de wandel was langs de zee of op een wit paard door de
eindeloze branding reed.
Daarom lag ze er vredig bij. Ooit had ze in haar maanziekte wel eens liggen
schuimbekken, had ze werkelijk het risico gelopen haar verstand te verliezen, maar
haar gekte was door dit sluimerbestaan afgewend, gereguleerd dankzij de injecties
in haar arm, de opiumdoses, de kalmerende middelen, de dromen die haast volgens
een vast stramien verliepen, één langgerekt moment, die omwentelden als een planeet,
de immense omvang hadden van de ruimte, en wie vertrouwd was met haar vaste
gewoontes had bijna van ogenblik tot ogenblik, als las hij de stand van de barometer,
de twinkeling van de sterren kunnen voorspellen, haar spookachtige bezoekers, de
verloren sterrenbeelden, de dode koninginnen, de dode koningen, de seizoenen, de
jaren, de verdwenen getijden, de levensgrote schaakstukken die
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door de tuin bewogen, de twee ravenzusters die het universum hadden geschapen,
de dode schepping. Zij was immer degene die niet veranderde, ze veranderde alleen
van gedachte, haar lichaam bleef altijd hetzelfde, dat van het prachtige lijk dat een
leegte bevolkt had, zij die een hypothese leek te zijn, zelfs voor de enkeling die haar
het beste kende, een abstractie, niet van deze wereld, omringd door denkende cherubs,
etherisch, zwevend boven de wolken, haar ogen stralend van tedere of magnifieke
dromen, haar donkere haren zo zwart als de middernacht, haar hals en schouders
glanzend van sneeuwwit satijn en kant en de schaduwen van sabelbonten pluimen,
de fluwelen beddensprei bezaaid met witte bloemen als het deksel van de doodkist,
het merkwaardige bed met houtsnijwerk van fantastische figuren die leken te bewegen,
luiten, engelen, arabesken, haar gezicht overschaduwd, gepoederd om de onzichtbare
onvolkomenheid te verhullen, haar leven zo verleidelijk in zijn betoverde stilstand
dat veel mensen geen vraagtekens bij haar keuze hadden geplaatst, haar er alleen om
hadden benijd, om dat verlengde bestaan afgezonderd van de brute werkelijkheid,
die ademende dood midden in verhoogde sensitiviteit, haar leefwereld van gedachten,
haar slaapkamer waar eminente bezoekers zich verdrongen, sommige met gouden
veren, sommige met kronen, sommige die waren opgestaan uit hun graf. Altijd
straalde ze, begroette iedere schim verrukt, want haar dromen behoefden geen andere
aanbeveling dan dat het haar dromen waren, en haar vragen werden ambivalent
beantwoord.
Als die huidvlek onzichtbaar was, waarom was ze dan ooit in bed gaan liggen, zij
die zelfs als er niemand was de levendigste onder de gastvrouwen was, zij die zelfs
als er geen vos was meereed in de jacht? Haar eigen antwoorden waren talrijk,
wisselend al naargelang haar stormachtige buien, haar verbijsterende luimen. Zij was
in bed gaan liggen vanwege die onzichtbare huidvlek, die oneffenheid op haar
linkerwang, vanwege de kou van de sneeuw, vanwege de rijkdom van haar erfenis,
die grote schat aan flonkerende juwelen en waterrijke landgoederen waaronder zij
gebukt was gegaan en die haar anders maakte dan anderen, op aanraden van
toegenegen, cryptische geneesheren die, wellicht ten onrechte, hadden bevroed dat
ze haar verstand zou verliezen wanneer ze op was, net zo gek zou worden als de
anderen, omdat al haar dierbaren haar verlaten hadden en haar overlieten aan de
raven in de woestijn, vanwege de sociale vernedering die ze had moeten ondervinden
in Boston, waar ze geweigerd was in een chique hotel. Ze was in bed gaan liggen
omdat haar man, een onverbeterlijke nietsnut, een sportman die overal had gesport
behalve in bed, haar had achtergelaten met het ongewenste kind dat geboren was uit
hun vluchtige huwelijk, met een immens gevoel van zinloze ellende uitgedrukt in
vlees en bloed, omdat hij haar verlaten had, haar onbeschermd en alleen had
achtergelaten, ten prooi aan vreemden. Ze was getrouwd, zoals ze soms in herinnering
bracht, met de armste man die ze ooit tegenkwam, iemand die ze nauwelijks kende
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maar wiens intense medelijden met de armen en wiens zucht om op te klimmen tot
de rijken ze erg bewonderd had, zonder ook maar een moment te dromen dat hij, van
de ene dag op de andere, zou veranderen in de rijkste man die ze kende, zich zou
ontpoppen tot een van de vele playboys uit de internationale nachtclubscene, een
lapzwans die ellenlange telefoonrekeningen bij elkaar belde in interlokale telefonades
met diverse dames die hij nooit bezocht, grote kennels onderhield vol honden die hij
nooit zag, polopaarden bezat waar hij nooit op reed, jachten waar hij nooit in voer,
zeilboten die hij niet kon optuigen, zowel kitsen als sloepgetuigde scheepjes, een
man wiens grote en enige vreugde erin bestond om bij harde wind over een geolied
touw te lopen tussen twee alpentoppen boven de wolken of waar ook maar die
verspreide massa's zichtbare dampen in zijn gezicht waaiden, zijn ogen verblindden,
een man die altijd had gedroomd van de hoogten, de diepten, de wisselende vormen,
die al eens geprobeerd had haar immateriële hoogten te beklimmen en was
uitgegleden. Tijdens een beklimming van de Jungfrau of de Matterhorn, een van die
gevaarlijke toppen, want ze was altijd vaag over welke precies, omdat het haar in
feite weinig uitmaakte, was hij voorover naar beneden getuimeld en onder een bank
van sneeuw en graniet verdwenen, en hij was nooit teruggevonden, zelfs niet door
de zuinige Zwitsers, maar als hij was teruggevonden zou hij nog steeds de onvervalste
dandy zijn geweest, net als zijzelf geconserveerd in een of andere sprookjesgrot vol
bergkristallen kroonluchters en muzikale stalactieten, en toen hij voor het laatst
gezien werd had hij een witte roos in het knoopsgat van zijn revers gedragen, dus
was eigenlijk makkelijk te herkennen, en had altijd zijn wandelstok bij zich gehad,
zijn visitekaartje. Soms dacht ze dat hij was verdwenen in een voorjaarslawine in de
Dolomieten, een dak van sneeuw dat, tastbaar als sluierwolken en zachter dan
kersenbloesem, op zijn hoofd terechtkwam. Ze was er behoorlijk vaag over. Bovendien
was hij slechts haar ex-man geweest, want ze was al van hem gescheiden en had hem
een fortuin betaald om zo ver mogelijk bij haar vandaan te gaan als maar kon, om te
verdwijnen en nooit meer op te duiken tussen haar andere bezoekers. Er was geen
enkele reden waarom ze in bed was gaan liggen, behalve dat ze de zogenaamde echte
wereld onbevredigend vond, dat het leven haar in de steek gelaten had, dat haar
gewaarwordingen waren verdoofd, dat ze de opeenvolgende indrukken die de hare
geweest hadden kunnen zijn was misgelopen, dat ze altijd binnen was gebleven. Haar
lichaam had haar in de steek gelaten.
Haar eigen geest was het enige wat restte om haar van een betere wereld te
voorzien, steden, bergen, dode gezichten, vage, benevelde verlangens, en ze kon niet
zeggen waar de scheidslijn lag tussen wat echt was en wat onecht was, want voor
haar, een ballinge op deze subjectieve planeet, was de onwerkelijkheid reëel en de
werkelijkheid irreëel. De dromen brachten de enige werkelijkheid voort, en de dromen
hadden haar voortgebracht en zij was hun schepping. Zij had de dromen
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niet voortgebracht, want zij hadden haar voortgebracht en gemaakt tot alles wat ze
was en meer nog dan zelfs zij kon verwezenlijken. De opiumbetovering was
overvloedig, rekte haar ziel op tot een verre, ruimere horizon, waardoor het
onmogelijke niet alleen mogelijk maar zelfs waarschijnlijk werd in haar heldere ogen,
die te veel zagen of toch ook te weinig. Om haar in leven en eeuwig gefascineerd te
houden, was er, zoals ze zich realiseerde, haar eigen irrationele ziel geweest, verwijd
en enorm, de dolende, denkbeeldige pracht ervan, haar vele gedaanten en vormen,
de levens van levenloze voorwerpen waaraan zij haar speculatieve bewustzijn schonk,
de harpen, de gouden stoelen, de borden van goud, de bevroren kroonluchters, de
schelkoorden, de kaarsenvlammen weerspiegeld in donkere spiegels, de dingen die
buitenproportioneel groot werden of juist oneindig klein, de spookachtige golfbanen,
de wazige tennisbanen, het plof-ploffen van ballen, de vertroebelde boogschietbaan
en de reuzenschaakstukken, alle lege, weergalmende, in schaduw gedompelde kamers,
alles wat haar omringde dat niets anders was dan de belichaming van haar dromen,
haar herinneringen, indrukken, fabelachtig en fragmentarisch, al het aardse meubilair
en de koren van geobsedeerde engelen, niet veel meer dan een idee in het brein van
God, en God was dood of aan het slapen net als zij. Alles voor haar, het geanimeerde,
met juwelen omhangen dode lichaam, was compleet, zelfs het incomplete, het gevoel
van tastbaar verlies. Ze wendde haar gezicht af van wat zij niet kon toelaten. Ze zag
alleen wat ze wilde zien.
Uit: Marguerite Young, Miss MacIntosh, My Darling, Scribner 1965.
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Elin Ruuth
Dwalen (fragmenten)
Vertaling: Eline Jongsma
In den beginne riep God: ‘Er zij jicht!’ en sindsdien kunnen we hem maar moeilijk
serieus nemen.
*
De mannen die ik heb ontmoet, wegen geen grammetje te veel. Hun onderhuidse
vetweefsel zou alles bij elkaar ternauwernood een goudgerand koffiekopje vullen.
Maar ik zou er alle knarsende deuren mee kunnen smeren, dan was het niet zo
onmiskenbaar: hoe ze komen, hoe ze gaan.
*
Er zijn mensen die beweren dat sterrenkunde, in zowel observationele als theoretische
vorm, troost en perspectief kan bieden. Ik loop naar de binnenplaats van mijn
woonblok om een idee te krijgen van de verhouding tussen het heelal en mijn directe
omgeving. Vanaf de binnenplaats tel ik drieëntwintig sterren. Daarna tel ik
zesenveertig ramen, waarvan er zeven verlicht zijn. Ik overdenk dit. Ik begrijp het
niet.
*
Ik denk best veel na over zelfmoordkandidaten in de natuur. Er schijnen kuddes
suicidale lemmingen te bestaan, wat mijn interesse zou kunnen wekken maar het niet
doet. Ik heb meer sympathie voor rendieren. Ik geloof dat het zelfdestructieve patroon
van rendieren een-op-een vertaalbaar is naar dat van mensen. Doorgaans leven ze in
het noorden van Zweden en lopen ze in hun eentje door het bos met een drinknap
koffie met brandewijn, totdat ze zo tegen hun vijftiende alle levenslust verloren zijn
en in de berm gaan staan wachten. Als er dan een auto met hoge snelheid aankomt,
lopen ze waardig de rijbaan op om een einde te maken aan de ellende. Meestal is het
een privéceremonie zonder andere rendiergetuigen. Meestal is het een witte Volvo
245. Vlak voordat het voertuig hun flank ramt, bedenken ze dat ze het Louvre nog
hadden willen zien. Verder hebben ze geen spijt. Ze sluiten hun ogen en dan is het
voorbij.
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*
Een glimlach is een louter verbindende handeling. Je leert al snel dat mimiek
tijdverspilling is zonder iemand in de buurt om die waar te nemen. Meestal lopen
mijn gelaatstrekken als modder over mijn beenderen.
*
Het is 14 februari en er zijn voortekenen bij de vleet. Ze noemen het een bijzonder
milde winter. De hazelaars beginnen voortijdig te bloeien. Ongeruste luisteraars
bellen naar Sveriges Radio om te vragen hoe het nou moet als het toch nog gaat
sneeuwen, als de sneeuw komt als een engeltjesmaakster in de nacht en de hazelaartjes
laat verhongeren. Als de mereltjes vastvriezen aan de telefoondraden en het hele
telecommunicatienetwerk platleggen, zodat niemand nog iemand kan bellen.
‘Maar zo ernstig is het allemaal niet,’ zegt Göran Wesslén, ecoloog bij de provincie
Gävleborg.
Ach Göran, wat weet een ecoloog nou van ernst.
*
Het schijnt dat alle landmassa ter wereld tweehonderd miljoen jaar geleden één groot
continent vormde. Ik vraag me af of de mensen toen vaker bezoek kregen, of ze
koekjes voor elkaar meebrachten.
*
Ze hebben een grijze panty over Malmö gespannen die de hemel verduistert. Vaak
maakt de ruwe architectuur per ongeluk gaten in de panty, zodat er lange scheuren
ontstaan in het firmament. Door al die openingen stromen grote wolken naar binnen
en boven het Hilton en de vechthonden stort de regen neer. Er zijn toevluchtsoorden,
parken waar de kersenbloesem ontluikt als badzeepjes. Ouwe dametjes zijn zo slim
geweest hun paraplu's mee te nemen, zonder hun pas te vertragen klappen ze die uit
in een nauwkeurige choreografie. Plotseling word ik omringd door een kudde kinderen
en ik kan het niet laten me te verwonderen over hun beheersing van het Skånse
dialect. Ik probeer zachtjes de keel-r, die is best lastig.
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Het land strekt zich te ver uit, de zuidelijke dichtheid van bebouwing en loofbos
maakt me duizelig. Onvermijdelijk vluchten mijn gedachten naar denkbeeldige
inrichtingsprojecten in huiskamers en caravans die ik nooit bezeten heb. Mijn eigen
oppervlak, mijn vrijheid. Een visioen van een eenzaam rubberbootje op de rivier de
Luleälven, op de plek waar die uitmondt in het meer Vajkijaure, ten noordwesten
van Jokkmokk. Hoe mijn vingertoppen rusten op de zachte oppervlaktespanning.
Dan pas kan ik verder.
*
Ik kom erachter dat Marvel Enterprises de rechten bezit van meer dan 5000
personages. Je zou alle mensen die je in de loop van een heel jaar in de ogen kijkt
haast kunnen vervangen door stripfiguren. Je zou het haast doen.
*
Er kwam een huisbaas langs. De koffie schoot me in het verkeerde keelgat toen ik
plotseling besefte: hij daar, hij is het leven. Het hele. Rouwgerande.
*
Sommige avonden is het zo erg, dat ik Freule Julie twee keer helemaal moet lezen
voordat ik kan slapen. Andere avonden drie keer.
*
Mijn vader heeft ongetwijfeld wat Waals bloed door zijn aderen stromen. Hij heeft
een hoge bloeddruk en de beste algemene ontwikkeling van iedereen die ik ken. Hij
is pijnspecialist en hij stuurde me ooit een bijzonder bondige ansichtkaart vanaf The
World Congress of Pain in Texas. Als mijn vader een lijstje moest maken van de
meest wezenlijke dingen in het leven, zou dat er waarschijnlijk als volgt uitzien: 1.
Gezin, 2. Tuin, 3. Sciencefiction. Mijn vader heeft me op de hoogte gebracht van
het belang van regelmatige gebitsreiniging, de subtiele kleurschakeringen van
eersteklas whisky en de geneugten van het instituut zwembad. Toen ik negen jaar
oud was nam mijn vader chirurgische instrumenten mee uit het ziekenhuis om onze
rat te opereren aan een kwaadaardige tumor ter grootte van een golfbal. De rat
doorstond de gecompliceerde ingreep en leefde nog twee jaar vreedzaam voort. Daar
ben ik eeuwig dankbaar voor. Maar toen mijn vader vorig weekend bij me langskwam,
stelde hij op
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een ochtend de meest onvergeeflijke van alle vragen: ‘Voel je je hier nooit eenzaam?’
‘Eenzaam?’ vroeg ik. ‘Ja,’ antwoordde hij, ‘het is hier zo ontzettend stil.’ Eenzaam.
Eenzaam. De vraag stampte en schuurde, schuurde en stampte mijn
afweermechanismen tot fijn zout, dat ik daarna nauwkeurig in mijn schrammetjes
strooide, totdat die zich ontvouwden tot etterige binnenzeeën. Eenzaam?
Sindsdien heb ik niet één keer diep durven inademen, want ik weet dat de bibbers
diep in mijn longzakken op de loer liggen. Mijn stemming is een hard aangetrokken
elastiekje, gericht op een draaglijk dagelijks bestaan. Ik heb geen rekbaarheid voor
dat soort vragen. Eenzaam?
De rat was trouwens een vrouwtje dat Bernard heette. Toen Bernard uiteindelijk
heenging, legden we haar in een lichtblauwe plastic ijsdoos, op een bedje van watten.
De doos zetten we midden op de bevroren Luleälven, waarna we ‘What shall we do
with the drunken sailor’ zongen en wachtten op de lente.
*
Er kwam een elektrotechnisch installateur langs. Hij zei dat ik zwakke zekeringen
had. Dat was een persoonlijke aanval.
*
Om verwarring te voorkomen, is het belangrijk om maatstelsels vast te leggen. In
1889 vervaardigde het BIMP (internationaal bureau voor gewichten en maten) een
aantal standaardmeters, die verdeeld werden onder de landen die de meter wel zagen
zitten. De Amerikanen waren niet erg onder de indruk. Toch worden trans-Atlantische
muffins bijna op precies dezelfde wijze bereid als Europese, met theelepeltjes en
eetlepels, een ei en bijvoorbeeld bosbessen. Het enige verschil is dat zij cups gebruiken
in plaats van milliliters en dat de u wordt uitgesproken als a. Maffin.
Er zijn veel meer meetbare fenomenen dan alleen suiker en afstand. Maatstelsels
staan over het algemeen sceptisch tegenover subjectiviteit, maar bepaalde
verschijnselen, zoals pijn, kunnen nu eenmaal niet zo gemakkelijk begrepen worden
door een neutrale standaardmeter. Maar wees niet bang, iemand heeft daarover
nagedacht en heeft toen de Visueel Analoge Schaal (VAS) en de verbale en numerieke
pijnschaal uitgevonden, en natuurlijk de gezichtjesschaal, die geschikt is voor de
allerkleinsten.
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Wat we nog missen is een maatstelsel voor gevoelens. Ik denk dan met name aan
liefde. Ik denk dan met name aan hoe na de opmerking ‘Ik hou van je’ doorgaans de
vraag ‘Hoe veel dan?’ volgt. Die wordt niet vaak hardop gesteld, omdat de meeste
mensen intuïtief begrijpen dat het een domme vraag is. Maar de domheid ligt eigenlijk
niet in de vraag zelf, eerder in de formulering.
Laten we even reflecteren over andere manieren om onze vraag naar een specifiekere
liefdesverklaring op te werpen.
‘Ik hou van je.’
a) ‘Hoe ver?’ b) ‘Hoe zwaar?’ c) ‘Hoe lang?’ d) ‘Hoe warm?’ e) ‘Hoe snel?’
Je krijgt meteen al een duizelingwekkend vermoeden van de opties om de boodschap
effectiever te maken. Voeg daaraan de mogelijkheid toe de aard van de liefde vast
te stellen met behulp van begrippen als joule, herz, watt, volt, pascal of lux. Een
bevredigende gedachte, toch? En dan hebben we het SI-stelsel nog niet eens verlaten!
Op het eerste gezicht zou je kunnen denken dat de taal het maatstelsel is voor de
liefde. Dat iemand die liefheeft dat kan en zal uitdrukken in de maateenheden
(woorden) en voorvoegsels waar juist die liefde om vraagt of (o, verbazingwekkende
gedachte!) uit bestaat! Maar die hypothese houdt geen stand. Ze mag geen
standhouden.
Want jij bent zo stil.
*
Ik heb een tijdje een wiskundige gekend. In de beginfase van onze relatie vroeg hij
me: ‘Hou jij van iets anders dan wiskunde?’ en ik bedacht dat er in deze wereld veel
verschillende uitgangspunten bestaan.
Gisteren las ik dat FE4III[FeII(CN)6]3 hetzelfde is als Pruisisch blauw. Eerst
beschouwde ik die wetenschap als onzaligmakend, even voelde het alsof de poëtische
filters van het leven van mijn ogen waren gerukt en het universum een lab was
geworden. Buretten, pipetten, witte jassen, de hele sterrenhemel in de
kristalliseerschaal van een grijpgrage middelbareschoolleerling. Je snapt het beeld,
ik voelde me er heel onprettig bij. Maar al vrij gauw bemerkte ik een andere,
aangenamere sensatie. Het was alsof ik mijn leven tot dan toe had doorgebracht in
een extravagante zeventiendeeeuwse Franse banketbakkerij van drie bij vier meter,
en nu ineens de frisse lucht in gesmeten werd. ‘Verlossing, Elin, verlossing!’ fluisterde
ik verrukt en slikte in mijn

Terras. Jaargang 2017 (12-13)

187
enthousiasme achtduizend waterstofmoleculen door. Want weet je, als zoiets
buitengewoons als Pruisisch blauw samengevat kan worden in een simpele formule,
dan is niets te groot om uit te leggen. En met al deze inzichten begrijp ik bijna, zo
verschrikkelijk bijna, wat ik eigenlijk zeggen wil.
Uit: Elin Ruuth, Fara vill, Albert Bonniers Förlag 2010.
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Nathalie Tabury
Subtiel machtsspel
Afgelopen september las ik voor het eerst een tekst van Caroline Lamarche (o1955,
Luik), La Fin des abeilles1.. Ik was diep getroffen door dit prachtige, beeldende portret
van een moeder waarin Lamarche het alledaagse tot poëzie verheft. Meteen daarna
begon ik me in haar oeuvre te verdiepen. Le jour du chien (Minuit, 1996), door Rokus
Hofstede in het Nederlands vertaald als De dag van de hond (Van Oorschot, 1999),
was een ware ontdekking. Lamarche kreeg de prestigieuze Prix Victor Rossel voor
dit ontroerende verhaal van zes mensen die op een lentedag een hond paniekerig op
de middenberm van de snelweg zien lopen. Het jaar ervoor was La nuit l'après-midi
(heruitgegeven bij Minuit in 1998) verschenen, dat gerelateerd is aan Carnets d'une
soumise de province uit 2004 (Gallimard). In beide romans staat een bdsm-relatie
centraal, die op een indringende manier vanuit het perspectief van het vrouwelijke
hoofdpersonage wordt verteld. In La nuit l'après-midi reageert een vrouw na een
prikkelende droom impulsief op een advertentie van een man die een onderdanige
vrouw zoekt. Na de eerste ontmoeting besluit ze dat ze de man niet meer wil zien,
dat het niets voor haar is, maar ze is toch dermate geïntrigeerd dat ze nog twee keer
met hem afspreekt alvorens definitief het contact te verbreken. In Carnets d'une
soumise de province volgt de lezer het verloop van een langere relatie, vanaf het
prille, bijna extatische begin. De meester, die verder naamloos blijft, heeft de vrouw,
die hij ‘Vosje’ noemt, de opdracht gegeven om een dagboek van hun relatie bij te
houden en hem elke avond het resultaat door te sturen. In zesendertig hoofdstukken
volgt het relaas van een bijzondere liefde, maar ook van het subtiele machtsspel
tussen de twee minnaars. De roman begint met een citaat uit De ervaringen van de
jonge Törless van Robert Musil, waarin een gevoelige jongeman zijn driften ontdekt:
‘En als hij er overdag - bij het buitenspelen of in de klas - aan dacht dat hij 's avonds
zijn brief zou schrijven, was het alsof hij aan een onzichtbare ketting een gouden
sleutel droeg, waarmee hij zodra even niemand keek de poort naar prachtige tuinen
zou openen.’2. Carnets d'une soumise de province is in zekere zin het verslag van de
erotische, maar ook de persoonlijke ontdekkingstocht van het vrouwelijke
hoofdpersonage en net als in La nuit l'après-midi speelt de verbeelding hier een
belangrijke rol. Die verbeelding kan opwindend of beangstigend zijn, maar blijkt
vaak helaas niet met de realiteit overeen te stemmen, wat regelmatig tot teleurstelling
leidt. Ondanks het feit dat Lamarche weinig verbloemt en met een brute eerlijkheid
schrijft, waardoor sommige passages hard en pijnlijk zijn, blijft er poëzie, tederheid
en humor van de tekst uit gaan, op de meest onverwachte momenten. Lamarche toont
in Carnets d'une soumise de province de passie, toewijding, trivialiteit, ergernis,
verveling en kwetsbaarheid van een liefdesrelatie, met veel mededogen voor haar
diep menselijke personages.

Eindnoten:
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1. De vertaling van Rokus Hofstede van La Fin des abeilles, een fragment uit een roman in wording,
is te lezen op www.hofhaan.nl
2. Musil, Robert. De ervaringen van de jonge Törless. Athenaeum - Polak & Van Gennep,
Amsterdam, 1969, p. 8-9. Vertaling Frank Diamand.
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Caroline Lamarche
Nuttige metalen
Vertaling: Nathalie Tabury
De ketting die u als ijskoud water over mijn lendenen laat glijden, voordat u hem
strak om mijn bovenlijf gordt, die u weigert af te nemen voor de nacht, die ketting
dompelt me in een wonderbaarlijk zachte slaap. Het metaal vangt mijn angsten,
bundelt ze op een veilige plaats, en mijn geest loopt leeg. 's Ochtends zijn de schakels
lauw door mijn lichaamswarmte. Hun afdruk blijft nog lang zichtbaar.
De huid van de pols is niet zo teer. Het bot ligt er vlak onder, waardoor sporen
worden verdoezeld. De pijn, daarentegen, is heviger. Alleen uit nieuwsgierigheid hoe strak kun je de spanning opvoeren voordat er iets breekt - kan ik de boeien
verdragen wanneer de meester de sleutel heeft gebroken.
‘Dertig jaar ervaring en dit heb ik nog nooit meegemaakt.’
‘Dertig jaar?’
‘Ja, Vosje, ik ben er op mijn zestiende mee begonnen.’
Ik zie u in gedachten op uw zestiende. U lijkt op de foto die op uw bar mitswa
werd genomen, die u me hebt laten zien toen we elkaar pas kenden. Groot, slank,
wenkbrauwen toen al donker als de nacht, gitzwart haar, vastberaden blik. Die
vastberadenheid mag dan zijn afgezwakt door ouderdom, aangedikte gelaatstrekken
en de rode en gele lithiumpillen die u slikt, ik hoor haar nog altijd in uw stem: mijn
drug.
Er is nu al twee uur verstreken sinds u me de boeien hebt omgedaan, al twee uur
sinds u de sleutel hebt gebroken, al twee uur lang wordt het metaal door uw pogingen
me te bevrijden gaandeweg strakker aangetrokken, al twee uur lang hoor ik mijn
botten knarsen.
We zijn bij Christian. In zijn afwezigheid heeft hij ons zijn huis geleend, zijn
kerker en zijn mooie koelkast die ijsblokjes maakt, de ijsblokjes rollen er rinkelend
als een waterval uit, u drinkt flink wat grote glazen ijskoude limonade telkens als u
weer naar de kast loopt op zoek naar ander gereedschap.
‘Wacht even, ik moet de juiste boor zien te vinden. Ik heb een kleinere
schroevendraaier nodig. Ik zie nergens een hamer...’
U neuriet If I Had a Hammer. Ik moet lachen achter mijn duikbril met geblindeerde
glazen, die veel doeltreffender is dan een blinddoek, nog een van uw vondsten. Het
is stikdonker om me heen, ik hoor de tangen rinkelen, de ringen buigen. Nietig,
vruchteloos gefrunnik. U zegt dat ik vliegenogen heb, dat een vlieg zijn pootjes
gespreid moet houden, dat mijn kont, mijn kleine vliegenkont, zijn loon nog wel zal
krijgen,
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maar dat u, als het zo doorgaat, misschien geen tijd meer hebt om me met de zweep
te geven.
Later waag ik het de duikbril naar boven te schuiven.
‘Ik heb het koud.’
Daar kunt u in komen want ik ben naakt. U geeft me geen toestemming mijn trui
aan te trekken, hoe zou ik ook, met die handboeien? U legt uw jasje over mijn
schouders. We zitten aan de keukentafel, het plastic tafelkleed is bedrukt met vissen,
er slingert een krant rond. Ik tel de vissen, ik ontcijfer de krantenkoppen. Onder de
foto van een bruine beer met een sterk dalende lijn dwars over zijn snuit, lees ik:
AANDELEN: Mythe van beveks met defensief karakter ontkracht.
IN HET TEKEN VAN DE BEER: De beer, het symbool van de dalende markt,
heeft de stier, het afgodsbeeld van de bullmarkt, onderuitgehaald. In de afgelopen
zes maanden leverden maar weinig fondsen een positief rendement op.
Waar is de goede oude tijd gebleven toen er nog in goud werd gerekend? Het goud
van alchemisten, van muntwegers, van alambieken, van breekbare en uiterst
nauwkeurige weegschalen.
In het wandrek ernaast, op een kleine ezel, staat een aquarel van Christian. Een
nevelig landschap, een beetje weemoedig, net als zijn maker. Een paar fijntjes
geschilderde grashalmen steken helder af tegen de wazige horizon. Wat verder, aan
de muren, hangen nog meer lieflijke beelden. Een boom tegen een vuurrode lucht,
de naakte rug van een vrouw, een warrige massa bloedrode rozen, een hinde,
misschien, ik weet het niet meer. Ik weet alleen dat terwijl mijn botten knarsen en u
uw wenkbrauwen fronst, ik niet denk aan hoeveel ons, over een paar uur, de diensten
van een slotenmaker zullen kosten, en ook niet aan de verbijstering van die bij het
ochtendkrieken gewekte man. Ik ga helemaal op in de schitterende schilderijen, waar
een toegewijde tederheid van uitgaat, dezelfde tederheid waarvan u op dit moment
vervuld bent, nu u, als weerloze intellectueel, met buigtangen, schroevendraaiers en
nijptangen bezig bent.
‘Rustig, Vosje. Wind je vooral niet op.’
Ik begin weg te soezen, mijmerend over dromerige vragen: hoeveel druk is er
nodig om een bot te breken, en mag ik me, voor die ene keer in mijn leven, niet
gelukkig prijzen met de omvang van mijn polsen, met hun mannelijke sterkte? Wat
is een bevek? Wat betekent een defensief karakter? Waarom een beer, en waarom
een stier?
Uit: Caroline Lamarche, Carnets d'une soumise de province, Éditions Gallimard
2004.
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Jan Baeke
Theorie aangaande de honden
1.
Opeens zijn ze daar, het is hun tijd, mannen met voldoende geld
en vrouwen die al snel uit beeld verdwijnen.
Het werk laten ze voor jou, van de eerste twee uur zal je niks merken.
Daarna gaat de avond open onder sterren die niet willen bewegen.
Hier en daar duisternis, een verzameling afgelegen kindergeluiden
en deze mannen van nu die ons de wereld cadeau willen doen.
Achter die opluchting is de kliniek gaan schemeren. De mannen
helpen ons op weg: jij daar heen, de anderen naar de rust
van de beloofde medicijnen, van de vals gezongen slaapliedjes.
Is het de volgende avond vol blad en sterven, van vuilbekken
in de catacomben, behoefte aan alarm, aan beelden van
voor de verwoesting net zo goed als van na de verwoesting?
Let op de honden als je weten wil wanneer de verwoesting komt.
Ze proberen te schuilen in de keukenkastjes, in de voorraad medicijnen
onder het inbraakalarm, in begrip en complimenten.
We geven niet om het licht als ons duisternis wordt opgelegd.
Waarna de mannen weer in beeld zijn, goed verlicht opeens.
De patiënten zijn bang van het licht, ze denken dat het een monster is.
We geven toe dat ons vrije verleden een monster was. De dagen
duren niet genoeg, er is te veel om bij te houden. Ze zijn voor de mannen
gemaakt, ook ons gedonder met de honden hangt de keel uit.
Waarom kozen we de honden in plaats van de man met het manke been
in plaats van de vrolijk zingende kinderen die zo verhelderend afsteken
tegen de welwillendheid van een kliniek op vastenavond?
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2.
Ze komen omdat het hun tijd is, met gebruikte auto's en nieuwe honden, met voldoende
geld en met vrouwen die al snel uit beeld verdwijnen.
Met de tijd mee komen ze, de honden, de glimmende auto's, komt het geld los, de vrouwen
die verdwijnen, wetend dat het tijd is.
Met de honden in hun dampende auto's komen de mannen, het is hun tijd.
Is het tijd dat de mensen komen die jou gezien hebben, waar ze jou aan de tekenen des
tijds herkend hebben, zien ze hoe de honden wegrijden nu, hoe jij nu jezelf ziet en de
vrouwen die we zagen verdwijnen, zoals de honden verdwenen.
Zien we alles van de afgelopen maand terug, deze tijd, dat we dachten een stukje te
gaan rijden, komen ook de honden weer terug en de vrouwen, komen de vrouwen om
geld bedelen, komen de honden meteen mee om eten schooien, komen de mensen
schooien zodra ze weten dat er geld zit.
In de tijd of terug van waar de vrouwen van de honden komen we moe en niet eens
voldaan, weten we nog wat we kwijtraakten, wat we terugvonden, wat we in de haast
hebben overgenomen, met de honden op onze hielen en de vrouwen die ons bloed wel
drinken konden.
Bij het drinken hebben de honden het overgenomen, hebben ze de mannen verslonden,
zich met hun auto's uit de voeten gemaakt.
De vrouwen die zoekraakten hebben dezelfde mannen opnieuw verslonden hebben de
auto's aan het woord gelaten, waren zoals de auto's voor de honden zijn, de uren die
resten, de uren zijn monsters, zijn op de honden overgegaan.
Met de honden is geld overbodig geworden, de regels zijn definitief veranderd.
Het geld hangt voor de honden tegen de hemel als stenen en zwarte gaten als langzaam
rijdende auto's.
Rijden tergend langzaam rijdende auto's nieuwe scheuren in de tijd, waardoor je ons
ziet schooien, bedelen, waardoor je ons ziet blaffen.
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3.
Te koud om te gaan of te warm om te blijven.
Soms valt er niets over de honden te zeggen.
Tenminste een fatsoenlijke maaltijd en een boek
dat de waarheid vertelt. Alles wat we daar omheen
willen, valt passend te maken. Twee dagen later
de kaartjes voor de trein naar Brest. Zie je nou wel
dat je ook met de honden geduld kan hebben.
Zaterdag het traktaat over de grote heidenen.
Het is gemakkelijker jezelf als hond voor te stellen
dan als mens te leven (Sjklovski). De studie
kan wachten, de honger niet.
Als dit nog langer had geduurd hadden we zelfs
het boek opgegeten, maar er was een truck zo goed
hier tegen middernacht nog langs te rijden en de
silhouetten van onze helden en de vijanden met hun
honden uit het duister weg te snijden.
Zitten we opeens weer goed in onze argumenten.
Het is gek hoe alles naar een uitkomst praat.
De doorgetilde jaren zei je nog, op een gegeven moment
heb je als heiden geen gebruiksvoorschriften meer nodig jij had ze, maar ze werkten niet. Net als de restjes
filosofie die na het feestje waren overgebleven.
Je hebt de dagen, dat immense wachten op het leven
opgelost. Ook het hele mechaniek van je jonge
alle kanten opschietende lichaam.
Het boek heeft geholpen, ook jouw evenbeeld
de ongeduldige man die is aangesteld om ons te straffen
de vrouw die haar zoon heeft weggebracht
om een ongeduldig man te worden.
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Voor jou is het genoeg, geluk. Ik weet het nog niet
maar vertrouw de kennis die overal aan de bomen
en tegen de muren hangt, die ons voorgaat in de dromen
waarin we met de honden spreken, hun leider voor het
gebed uitnodigen, we doen alsof de platanen
voor het stadhuis er voor hen zijn gekomen, maar
ze stonden hier al minstens veertig jaar eerder, weet
je nog dat je aan de honden twijfelde, de reis naar Brest
hij was allang jouw kind. Op leeftijd dan, je had het
met hem afgesproken.
Mijn hand streelt zachtjes je haar, ik streel
ander haar. Zo op een achternamiddag verspelen
de jongen en het meisje passende termen. Ik bedoel
maar, we zouden ook minder kunnen zeggen.
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Clemens Meyer
Kinderspel
Vertaling: Elbert Besaris
Ik ken een kinderrijmpje. Ik neurie het wanneer alles in mijn hoofd begint door te
draaien. Ik geloof dat we het zongen als we rondsprongen op vierkanten van stoepkrijt,
maar misschien heb ik dat zelf bedacht of alleen gedroomd. Soms beweeg ik mijn
lippen en spreek ik het geruisloos uit, soms begin ik te neuriën en heb het niet eens
door omdat de herinneringen door mijn hoofd dansen, niet zomaar herinneringen,
nee, die aan de tijd na de grote Wende, de jaren waarin wij - contact opnamen?
Contact met de bonte auto's en met Holsten Pilsener en Jägermeister. Rond de vijftien
waren we toen, en Holsten Pilsener was te bitter, en daarom zopen we meestal
nationaal bewust. Leipziger Premium Pils. Dat was ook goedkoper, want we haalden
het rechtstreeks op de binnenplaats van de brouwerij. Meestal 's nachts. De brouwerij
van de Leipziger Premium Pils was het middelpunt van onze wijk en ons leven. De
oorsprong van straalbezopen nachten op de begraafplaats, eindeloze vernielingsorgiën
en gedans op autodaken tijdens het bokbierseizoen.
De Original Leipziger Brauereiabfüllung was voor ons een soort blonde geest uit
de fles die ons zachtjes bij onze haren pakte en ons over muren tilde, auto's in
vliegmachines veranderde, ons zijn tapijt leende waarop we ervandoor vlogen en
vanwaar we op de hoofden van de smerissen spuugden.
Toch eindigden deze merkwaardig nachtelijke droomvluchten meestal met een
landing in de dronkenmanscel of op de gang van politiebureau Südost, met handboeien
aan de verwarming geketend. Toen we kinderen waren (ben je met vijftien nog een
kind? Misschien waren wij het niet meer toen wij de eerste keer voor de rechter
stonden, die meestal een vrouw was, of toen ze ons de eerste keer 's nachts naar huis
brachten en wij de volgende dag naar school gingen, of niet, en de afdrukken van
die vervloekte 8 nog in onze dunne polsen stonden), toen we aardige kinderen waren,
was het middelpunt van de wijk voor ons het grote ‘Volkseigen Bedrijf
Duroplastspeelgoed & Stempelwaren’, waar de stempels en autootjes vandaan kwamen
die een verder oninteressante klasgenoot voor ons via zijn
stempelkussensvervaardigende moeder ritselde, waardoor hij van ons geen pak slaag
en soms een paar centen kreeg. Het grote volkseigen bedrijf ging in 1991 op de fles,
en het gebouw werd gesloopt, en de moeder van de kleine stempel- en autootjesheler
werd na twintig jaar werkloos en verhing zich in de buitenplee, zodat de oninteressante
jongen van ons ook nog steeds geen pak slaag en soms een paar centen kreeg. Nu
staat er een Aldi, waar ik goedkoop bier en spaghetti zou kunnen kopen.
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Dat met die moeder van die jongen klopt niet. In 1992 kreeg ze een baantje bij een
nieuw tankstation van Shell en deed alsof ze ons niet kende als we bier of sterkedrank
bij haar kochten, omdat het nacht was en de winkels dicht waren en de muren van
de Leipziger Premium Pilsner Brauerei soms gewoon te hoog.
Het mooiste was dat de brouwerij er ook was als we hem niet konden zien, omdat
we toevallig een paar straten verderop de handtas van een oud vrouwtje naar huis
brachten, of omdat het nacht was (ik heb het over de verschrikkelijk donkere
winternachten, als je alleen de lichten ziet en je je in- en intriest voelt), of omdat we
onze ogen dichtdeden als we erlangsreden. De grote oude Leipziger Premium Pilsner
Brauerei was er altijd. We konden hem ruiken. Hij rook echt zo teringlekker naar
kruidige hop, net zwarte thee, maar dan nog veel beter. Als de wind goed stond,
konden we het mijlenver ruiken.
En ook nu ruik ik het nog als ik het raam opzet, hoewel ik ver weg ben, maar de
anderen willen er niets van weten. En hoe kunnen ze het ook weten, ik heb het ze
niet verteld, en als we 's nachts slapeloos in onze bedden liggen, bijt ik op een hoekje
van het dekbed om maar niet over die wilde tijden te vertellen.
In zulke nachten denk ik vaak aan Alfred Heller, die we Fred noemden en wiens
gezicht grijsblauw van het zuipen is geworden, als ragfijne schimmel. Hij was een
paar jaar ouder dan wij, maar hij zag eruit als vijftien, droeg een ronde bril als een
brave scholier, maar reed door de wijk en de rest van de stad zonder rijbewijs in
gejatte of ergens voor een habbekrats gekochte auto's. Het was raar om bij hem in
de auto te zitten, want er was nauwelijks ruimte omdat overal bierblikjes lagen, en
we deden de achterlijkste dingen als we onderweg waren. Er gebeurde iets met ons
als we bij hem instapten, iets gooide al onze remmen los, we voelden een onbeperkte
vrijheid en onafhankelijkheid die we nog nooit hadden ervaren en die we er dan
uitschreeuwden; het leek alsof Freds gedeukte auto's in de greep waren van de heks
met de vijf katten, die mijn buurvrouw was. Soms gebruikten we de omlaaggedraaide
ramen als surfplank en hielden ons met één hand aan het dak vast. Het was als een
rit in een draaimolen na een fles ‘Stroh 80’.
Op een keer, toen we 's nachts door de straten scheurden, liet de straalbezopen
Fred het stuur los en zei: ‘Tering, ik kan niet meer.’ Ik zat achterin, naast de met
drugs volgepompte Mark en de toen nog nuchtere Rico, en ook wij konden niet meer
en hadden alleen maar oog voor de lichten van onze stad die aan ons voorbijraasden.
En als de kleine Walter, die voorin naast de plotseling resignerende Fred zat en wiens
leven ik later in één nacht twéé keer zou redden (en die dan nog veel later, in een
andere nacht, desondanks gewoon weggegaan is), het stuur niet had gegrepen en op
de half onderuitgezakte Fred was gaan zitten en de auto met veel verbrand rubber
tot stilstand had gebracht, dan was ik nu dood of was ik misschien mijn rechterarm
verloren en had ik de hele papierwinkel met links moeten afhandelen.
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Fred Heller had nog een broer, Silvio. Silvio beschikte niet over de criminele energie
van Fred, in plaats daarvan schaakte hij. De broers woonden bij elkaar, en terwijl
Fred & Co. in de woonkamer dingen deden waar de honden geen brood van lusten,
zat ik met Silvio in de keuken te schaken. Hij hield er ietwat typische spelregels op
na, maar dat accepteerde ik, omdat ze hem, zo vertelde hij me eens terwijl hij zijn
loper op een fles drank neerzette en mij, of beter gezegd mijn koning, daarvandaan
schaak zette, in DDR-tijden medisch naar de kloten hadden geholpen en hij nog maar
een paar jaar te leven had. Daar moest wel iets van kloppen, want hij trok met een
been en zijn linkerarm was nagenoeg lam. Daarnaast vertrok zijn gezicht zich soms
verschrikkelijk, hij verdraaide zijn ogen tot het wit ervan groen werd, en hij ramde
zijn hoofd steeds opnieuw op het schaakbord (ik was als de dood dat zo'n puntige
loper in zijn oog bleef steken). Ik was van dit alles zo onder de indruk dat zelfs als
ik aan de winnende hand was wanneer volgens zijn regels mijn paard zijn koning
sloeg, ik maar snel opgaf, dat wil zeggen, de kop van mijn koning afbeet en hem in
het viersterrenkoelvak stopte en naar Fred & Co. vluchtte en dingen deed waar de
honden geen brood van lusten.
In de getto medisch naar de kloten geholpen. Het heeft wel even geduurd voor ik
erachter kwam wat dat betekent, ‘getto’, toen Fred en zijn broer dat vertelden. Hun
ouders hadden hen afgestaan, en ze hadden jarenlang in een gesloten internaat voor
moeilijk opvoedbare kinderen en jongeren gezeten, oftewel de getto, en daar had
Silvio een beetje te veel antidepressiva en rustigblijvenspuiten gekregen die zijn
lever en nieren kapot hadden gemaakt, soms vertelde hij iets over experimenten,
maar ik denk dat dat niet klopt. Ik heb eens aan Fred gevraagd of hij nog contact had
met zijn ouders. ‘Nee’, had hij gezegd, ‘als ik die zie, krijgt mijn mes een stijve’.
Nou krijgt die ouwe Fred waarschijnlijk een stijve bij het minste of geringste briesje,
want hij zit ergens in een ellendige bajes. Ik weet niet precies wat de laatste actie
was die hem de bak in heeft geholpen, ik weet alleen dat hij voor de zoveelste keer
in een proeftijd zat en dat zijn dossier zo dik was als de Dikke Van Dale, en ik weet
ook alleen maar wat er werd verteld en wat inmiddels bijna een legende is geworden.
Hij reed door de stad, en de smerissen zaten achter hem aan, het was nacht, en zijn
promillage was op gebruikelijk niveau, en op de een of andere manier kreeg het
opeens vat op hem. Waarschijnlijk had hij zijn laatste show gepland. Stijl had het
zeker. Noodstop. Auto gekeerd. Plankgas. Eerste politieauto geramd. Tweede
politieauto geramd. In z'n achteruit. Hetzelfde opnieuw. Weet niet hoe vaak. Er wordt
gezegd dat de smerissen uiteindelijk hun deuren niet meer openkregen. Toen is hij
uitgestapt, heeft zijn handen in de lucht gestoken, net als Billy the Kid, en gezegd:
‘Ik geef het op’. Ik weet niet of de smerissen door het schuifdak uit hun
trekharmonica's zijn gekomen, maar in ieder geval heeft hij met een klap de neus
gebroken van de eerste die naar hem toestrompelde, en sindsdien is hij pleite.
Bovendien had hij me van tevoren

Terras. Jaargang 2017 (12-13)

198
gezegd dat hij nooit meer naar de getto ging en dat hij met al die shit wilde kappen.
En ik geloofde het ook nog bijna. Want toen wij, Fred en ik en een oude schoolvriend
van me, de toen al met drugs volgestouwde Mark, een keer in een kroeg zaten en er
een paar gasten ruzie zochten met Fred (het ging blijkbaar om oude koeien), ging hij
er niet op in, zelfs niet toen ze bier in zijn gezicht gooiden. En toen ik naar de barkruk
greep, zei hij: ‘Daniel, rustig blijven, laat maar, zijn mijn zaken’. Die drie gasten
stonden naast ons aan de bar, en eentje had Fred een duw gegeven waardoor hij van
zijn barkruk lazerde. Zijn bril ging kapot, maar hij zette hem weer op, knipperde
door de gebarsten glazen en zei tegen mij: ‘Daniel, rustig blijven’, en tegen hen: ‘Ik
doe niks, stelletje teringlijers, zit in m'n proeftijd.’ Dat bleef hij maar herhalen, terwijl
ze hem duwden, en eentje sloeg hem een paar keer in zijn gezicht. Toen haalde Fred
een stiletto uit zijn zak, een korte klik, het lemmet was uitgeklapt, hij legde zijn
linkerhand op de toog en ramde met zijn rechter het lemmet dwars door zijn hand in
het hout van de bar. ‘Jullie kutflikkers krijgen me hier niet weg!’ Toen gingen ze
ook snel weg, en ik heb een dokter gebeld. En voordat die kwam en het mes, dat
behoorlijk diep in het hout zat, eruittrok, heb ik met Fred nog een paar borrels
gedronken, terwijl de kroegbaas het verbazingwekkend weinige bloed wegveegde.
Hij had zich, zei Fred, nog nooit van z'n leven zo goed gevoeld als toen met zijn
hand aan de bar genageld. Mijn oude schoolvriend, de half bewusteloze Mark die
naast ons zat, had er niets van meegekregen. En tegenwoordig krijgt hij ook niets
mee, want hij zit ergens in een lege witte kamer, aan een bed vastgebonden, af te
kicken.
Bed. Afkicken. Mijn kleine Estrellita. Ik zing, ik droom, mijn kleine Estrellita. In
werkelijkheid heette ze helemaal niet Estrellita, maar ik noem haar graag zo, het
betekent sterretje in het Spaans, en toen een of andere klootzak met haar op de
bijrijdersstoel tegen een boom reed, lag ze vijf weken in coma, en toen ze weer
wakker werd, was ze nog mooier dan voorheen, zo klein en zo breekbaar, en haar
ogen hebben minstens vijf keer met me geflirt. Ik weet niet eens meer welke kleur
die hadden. Ik was wel een beetje verliefd op haar, want ze was echt een
wonderschoon, klein... sletje. Het was de eveneens kleine, maar niet zo wonderschone
Walter die me dat vertelde, hij zei dat ik mijn vingers niet aan haar moest branden,
want half Leipzig (inclusief hijzelf, de smeerlap) kende elk detail van haar lichaam,
behalve de kleur van haar ogen. En zo behoedde de kleine Walter mij voor syfilis
en revancheerde hij zich nog enigszins voor die nacht dat ik twee keer zijn leven
redde.
Het was een nacht als een droom. We zaten in óns park, waar ik straks weer
doorheen loop en de kinderen in de gaten houd die daar in dezelfde zandbak spelen
als waar we vroeger in pisten en niet zelden ook kotsten. In deze nacht werd Fred
weer eens gesnapt terwijl hij bovenop de muur van de brouwerij stond en de
bierkratjes naar beneden liet zakken, waar Rico stond te wachten, die we Randdebiel
Rico noemden als hij er niet bij was, omdat hij in DDR-tijden ooit een hap uit de
neus van
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onze pioniersleider had genomen omdat die Rico's Captain America-stripboek wilde
confisqueren, en Rico alleen maar niet van school werd getrapt, omdat er kort daarna
geen pioniers meer waren en daarmee ook geen pioniersleiders. Het klopt overigens
niet dat Rico een hap uit de neus van een smeris nam toen die de bierkratjes en Rico
en Fred wilde confisqueren. Mark, die eigenlijk bij de hele actie moest helpen maar
om een of andere drugsgerelateerde reden buiten het zicht van de smerissen op de
stoeprand met kiezelsteentjes zat te jongleren, zag dat en worstelde zich langs alle
spinnen en spinnenwebben richting het park waar Walter, Stefan, die toen al Pitbull
heette, ik en mijn spacende Estrellita dorstig zaten te wachten. We hadden echt
ontzettend veel dorst, want we hadden vlak daarvoor, om de avond zeg maar te
openen, een van Freds halflegale bakken aan gort geslagen. Fred zei dat hij de auto
niet meer nodig had en toen trapte iemand tegen een deur, en vervolgens hebben we
met z'n allen die deur eruitgetrokken en alle ruiten kapotgeslagen, de banden lek
gestoken, enzovoort. Ik denk dat als we dezelfde gave hadden gehad als die
Guinessbook-Fransman, we die hele auto hadden opgevreten. Ik weet niet wat er
met ons gebeurde, we kwamen in een roes, zeker, het was ook de alcohol, maar iets
in ons zei ‘klik’, iets drukte op de knop ‘donder in de kop’. Mijn kleine Estrellita
stond schreeuwend op het dak van de auto te dansen, mijn god, wat hield ik van haar.
Donder in de kop was er ook toen Mark ons vertelde waar Rico en Fred waren.
We wilden ze daar weghalen en hebben op weg naar politiebureau Südost alle
afvalbakken, verkeersborden, bankjes en elke vijfde auto kort en klein geslagen.
Absurd was dat de smerissen, toen we dapper tegen het grote ijzeren hek stonden te
trappen en onze komst verklaarden, gewoon zeiden: ‘Wegwezen, jullie kunnen ze
morgenvroeg ophalen’, terwijl het gebeuk, geraas en geschreeuw dat we hadden
voortgebracht hard genoeg was geweest om Rico's dove oma te wekken, die slecht
kon slapen, omdat Rico, die bij haar woonde, niet thuis kwam. Rico had zijn armen
achter zijn rug, en ze duwden hem voort door een lange witte gang een lichte witte
kamer in, naar een typemachine om het proces-verbaal op te maken, verdenking van
diefstal. We hoorden hem daarbinnen schreeuwen: ‘Alles in orde, gaat goed hoor,
wij zijn de grootste!’ alsof hij er toen al aan gewend was achter tralies te zitten.
Buiten kotste Estrellita op de voorruit van een inparkerende politieauto, waarna
we haar snel naar huis brachten. En in haar flat sprong de kleine Walter toen van de
derde verdieping, vanwege een of andere sloerie die hem niet zag zitten en niet met
hem naar zee wilde gaan, en ik kon hem in zijn val nog net bij zijn kraag grijpen, en
die idioot schreeuwde, nee, lalde nog: ‘Anja, ik hou van je!’, toen de stof scheurde
en zelfs de motorisch totaal labiele Mark uit het raam hing in een poging Walter weer
binnenboord te heisen. Ik weet niet meer precies hoe we het voor elkaar kregen dat
niemand zijn nek brak, ik weet alleen nog dat de kleine Walter het opnieuw probeerde
en zich voor een vrachtwagen gooide en wij, nadat ik hem vlak voordat
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hij vermorzeld zou worden van de straat trok, verward en dronken naar huis
strompelden. Het was allemaal zo gestoord als een nachtmerrie in een zomernacht
met dertig graden.
Er gaat geen nacht voorbij waarin ik daar niet allemaal over droom, en elke dag
dansen de herinneringen door mijn hoofd, en ik kwel me met de vraag hoe het allemaal
zo is gekomen. Zeker, we trapten veel lol toen, en toch hadden we bij de dingen die
we deden een soort verlorenheid in ons die ik lastig kan uitleggen.
Het is woensdag, en zometeen gaan ze de deur opendoen en brengen ze me naar
Dokter Biechtvader. Ik ken een kinderrijmpje. Ik neurie het wanneer alles in mijn
hoofd begint door te draaien.
Uit: Clemens Meyer, Als wir träumten, S. Fischer Verlag 2006.
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Labyrint
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Yoko Tawada
Accent
Vertaling: Bettina Brandt & Désirée Schyns
Het accent is het gezicht van de gesproken taal. Zijn ogen glanzen als het Baikalmeer,
of als de Zwarte Zee, of als een ander water al naar gelang wie er aan het woord is.
In de ogen van mijn taal zit water uit de Stille Oceaan waarin talloze klinkers als
eilanden ronddrijven. Zonder hen zou ik verdrinken.
De Duitse taal heeft mij niet genoeg klinkers te bieden. ‘Lufthansa’ spreek ik uit
als ‘Loefoetoohansa’ zodat bijna iedere medeklinker van een klinker is voorzien.
Waar moet ik anders heen met mijn gevoelens die alleen maar bij klinkers onderdak
vinden?
Hoe zou de wereld er uit zien als zij alleen uit medeklinkers bestond? Spreek maar
eens een ‘k’ of een ‘g’ uit en kijk wat voor uitwerking deze letters op je lichaam
hebben. In mijn oren klinken ze afwijzend, afstand scheppend of als een gemompeld
excuus. Ik ervaar dit als onaangenaam en probeer deze klanken daarom zonder al te
veel nadruk uit te spreken, waarbij ik op de koop toe neem dat zo mijn Japanse accent
in de verf wordt zet. Ook van de explosieve medeklinkers ‘p’ en ‘b’ krijg ik hoofdpijn.
Zij klinken verbolgen, verachtend en verwerpend. Ik kies er bij het uitspreken van
deze medeklinkers voor om de lucht naar binnen te laten zodat de explosie niet te
sterk wordt.
Er bestaan ook zachtere medeklinkers. Dat betekent echter niet dat ik deze
accentloos uitspreek. Ik haal bijvoorbeeld de medeklinkers ‘r’ en ‘l’ door elkaar.
Voor mij lijken ze op eeneiige tweelingzussen. Hier een paar oefeningen voor een
betere omgang met hun inwisselbaarheid: ‘Als gevolg van een prettige wandeling
in de natuur verandert meneer Müller van overtuiging.’ ‘De rug van een pony is laag
en daardoor lieftallig.’ ‘Als hij twee keer zo hoog zou zijn, dan was hij maar half zo
lieftallig.’ ‘Geen boekenkast is illegaal, ongeacht de boeken die erin staan, net zoals
geen mens illegaal is, ook al spreekt hij met een accent.’
Het accent brengt twee woorden bij elkaar die normaliter qua klank niet op elkaar
lijken. In mijn accent heeft het woord “Zelle” (cel) iets weg van het woord “Seele”
(ziel). Het is niet aan mij om onderscheid aan te brengen tussen een streekgebonden
klankkleur, een buitenlands accent, een sociolect of een spraakstoornis. In plaats
daarvan stel ik voor iedere afwijking als een kans voor poëzie aan te grijpen.
Het is gek dat ik het over een ‘afwijking’ heb, want ik weet niet of er eigenlijk
wel een ‘standaard’ bestaat. Tijdens de Duitse les in Japan werd mij geleerd dat het
puurste Hoogduits in Hannover te vinden is, op het toneel om precies te zijn, en niet
zo
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maar ergens op straat. Maar iemand die in Hannover op een toneelpodium geboren
werd en nooit de schouwburg uitgekomen is, bestaat niet. Daarom bestaan er ook
geen accentloze mensen net zoals er geen mensen bestaan zonder rimpels in hun
gezicht. Het accent is het gezicht van de gesproken taal, en zijn rimpels rond de ogen
en op het voorhoofd schetsen iedere seconde een nieuw landschap. De spreker heeft
al deze verre landschappen doorleefd, gemarkeerd, op muziek gezet, mee gevormd,
gevoed, ondersteund, misschien ook vernietigd, en dat blijkt uit zijn uitspraak. Zijn
accent is een autobiografie die met terugwerkende kracht in de nieuwe taal werd
ingeschreven.
Het accent is een genereuze uitnodiging om naar geografische en culturele vertes
te reizen. In een grote moderne stad moet je er steeds op bedacht zijn tijdens je
lunchpauze op reis te gaan. Zodra een serveerster ook maar één woord zegt, ben ik
al op weg naar Moskou, Parijs of Istanbul. De mondholte van de serveerster is een
nachthemel, daaronder ligt haar tong die het Euraziatisch continent belichaamt. Haar
ademtocht is de Oriënt Express. Ik stap in.
Wie met een accent spreekt voelt zich thuis. Het accent is je eigendom in de
letterlijke betekenis van het woord, want het is iets dat je bezit, en dat je ook in een
economische crisis niet kwijtraakt. In je mond draag je het altijd bij je en binnenshuis
kun je altijd gezellig je vreemde taal spreken.
Als er geen accenten meer waren, dan zouden we de kans lopen snel te vergeten
hoe verschillend mensen zijn.
Een accent geeft de mensen ook moed, want het is het levende bewijs dat je ook
nog als volwassene een exotische taal kunt aanleren. Als je de taal al als kind had
geleerd dan had je nu geen accent. Ook als we stokoud zijn kunnen we ons verhemelte
nog vergroten, nieuwe fictieve tanden laten groeien, de spieren in onze mond trainen,
meer speeksel produceren en onze hersencellen kneden en laten luchten. Het doel
van de taalstudent is niet om zich aan te passen aan de plaats van bestemming. Je
kunt steeds weer opnieuw een andere taal leren en de oude als accent handhaven.
Voor wie geen accent heeft en er niet vreemd uitziet, maar wel ergens anders
vandaan komt, is het moeilijk. De dochter van Duitse kennissen bijvoorbeeld die in
de Verenigde Staten werd geboren en daar ook opgroeide, is bang om in Duitsland
naar een postkantoor te gaan. Ze heeft weliswaar geen accent als ze Duits spreekt,
maar begrijpt er toch geen snars van als de baliemedewerker in het postkantoor het
over “Einschreiben” (aangetekende brief) “Nachname” (achternaam) of “unfrei”
(ongefrankeerd) heeft. Als ze een accent had, zou men haar deze woorden heel rustig
en met veel begrip hebben uitgelegd. Maar helaas heeft ze geen accent. Ze vertelde
me dat mensen denken dat er bij haar ‘een schroefje los zit’.
Voor meertalige dichteressen en dichters kan het een voordeel zijn als er tussen
de schotten in de hersenen “een schroefje los” zit. Als schotten niet potdicht zitten,
maar
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op losse schroeven komen te staan, vloeit de klank van de ene taal in de andere en
produceert zo atonale muziek.
Er zijn mensen die een spreker met accent onbewust minachten. Zodra ze een
vreemde klank horen, komen er hormonen vrij die de hersens signaleren dat er gevaar
is. Ik weet niet of deze genen uit het Stenen Tijdperk dateren of door de moderne
massamedia werden gemanipuleerd. Terwijl de hele geschiedenis toch bol staat van
positieve ervaringen met buitenlandse accenten. Zonder mensen met Nederlands
accent bijvoorbeeld zou de Duitse hoofdstad vandaag nog een moeras zijn.
Tegenwoordig heeft men het over een ‘migratieachtergrond’ alsof er fundamenteel
een afgrond achter de rug schuilt. Het accent is de voorgrond van de migratie.
Gelukkig redden we het nooit helemaal om accentloos te spreken. Anders zou de
taal kleurloos, aangepast, oninteressant, verkrampt, stijf, angstig, monotoon of koud
klinken. Dan was taal alleen maar een rottend restant van datgene wat gesproken taal
kan zijn.
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Guido Snel
Europa taallabyrint
De ingang in dit taallabyrint is een anekdote. In een gesprek dat aan het einde van
de Koude Oorlog plaatsvond tussen de Bondspresident Richard von Weizsäcker en
de Sovjetleider Mikhail Gorbatsjov begon de laatste over zijn idee over Europa als
gemeenschappelijk huis, en hij bereidde daarmee de weg voor een vreedzame
toenadering van de twee machtsblokken in die tijd. Zijn onuitgesproken idee over
een ‘huis’ was typisch Sovjet: een komunalka, een appartementenblok met meerdere
ingangen, met ruimtes die vaak door meerdere gezinnen werden gedeeld en waarin
grenzen zorgvuldig werden bewaakt. Von Weizsäcker antwoordde vanuit zijn ideeën
over wat een huis voorstelde: hij wilde een huis waarin iedereen - lees, de twee
Duitslanden - samen kon zijn.
Zodra de Britten zich erbij voegden kwam er nog weer een ander idee van een
huis bij: een hek om de tuin, losstaande huizen, en natuurlijk de vraag wie welke
kamer kreeg toebedeeld.
Dichters en schrijvers werken met de nuances van taal. Als je gevraagd wordt te
beschrijven wat ‘huis’ in jouw taal betekent, zijn je woorden en zinnen, je beelden
en metaforen, je instrument. Zodra je ‘huis’ vertaald wordt, stap je het taallabyrint
binnen: je gaat vergelijken, woorden zoeken, je slaat gangen in die nergens toe leiden,
of wel ergens, maar je eigen huis vind je er slechts onherkenbaar terug.
Voor de Nacht van de Europese literatuur van 10 mei 2017 werd de schrijvers en
dichters in de volgende selectie gevraagd na te denken over de vraag hoe ze hun
eigen notie van huis in een vreemde taal zouden omzetten. Welke taal zou het meest
geschikt zijn om die notie uit te drukken? En kan men zich een voorstelling maken,
ondanks misverstanden en onvertaalbaarheden, van een huis groter dan het eigene?
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András Gerevich
Identiteitenlabyrint
Vertaling: Mari Alföldy
Vuile communist, schreeuwde Luciano me toe. Smerige fascist, brulde ik terug.
Communist! Fascist! We zouden elkaar in de haren zijn gevlogen maar toen ging de
bel. We waren twaalf jaar oud. Dit gebeurde in 1988, in Dublin, waar ik de bepalende
jaren van mijn jeugd heb doorgebracht. Luciano uit Italië was de wildste jongen, hij
zat in de parallelklas, lokte vaak vechtpartijen uit, en ik was heftig verliefd op hem.
Als hij me voor communist uitmaakte, moest ik zeggen dat hij een fascist was,
adviseerde mijn vader. (Mijn moeder moest daar natuurlijk niets van hebben.) We
wisten nog niet zo goed wat die woorden betekenden, toch waren dit de ergste
beledigingen. Een Iers kind had je daarmee niet kunnen treffen, onze persoonlijke
betrokkenheid had er voor een deel mee te maken dat we zo de vreemdeling
brandmerkten in de ander, de buitenstaander, de immigrant. Allebei hadden we een
geschiedenis geërfd: we kenden die toen nog niet, maar binnen die gemeenschap
deelden we die met niemand. Tegenwoordig zijn dit alledaagse scheldwoorden in
Hongarije, de heftigste, die - vaak ten onrechte gebruikt - de meest pijnlijke wonden
van de geërfde herinnering openrijten of niet laten helen. Hongarije heeft aan beide
kanten bestaan, beide dictaturen gediend. Dit is onderdeel van onze culturele identiteit.
Het was daar in Ierland, in dat jaar, dat ik voor het eerst van de Holocaust hoorde,
de Ierse lerares vertelde erover in de Latijnse les. Ik begreep het nog niet, jaren
moesten er voorbijgaan voordat ik de volle werkelijkheid besefte van wat er gebeurd
was, ver van Dublin, in mijn geboorteland en omstreken.
In mijn kinderjaren was in Boedapest officieel iedereen Hongaars, in de tijd van
het communisme was immigreren noch emigreren gemakkelijk. In Ierland had ik al
Japanse, Finse, Noorse en Servische vrienden. We waren Europeaan. Elke zomer
reed het gezin met de auto van Dublin naar Boedapest, we reisden het halve continent
over, onderweg bezochten we geëmigreerde familieleden in Oxford en Parijs, een
vriend van mijn opa, een monnik die in het klooster op Mont Saint-Michel woonde,
zijn artiestenvrienden aan de Rivièra, velen van hen waren Hongaren, dissidenten
die gevlucht waren voor het regime. Met de wereld spraken we Engels, onder elkaar
Hongaars, mijn moeder sprak ook Frans en verstond een beetje Duits - sommige van
haar voorouders waren afkomstig van de Duitse minderheid in Hongarije. Mijn vader
kende ook Russisch, want hij had in Moskou gestudeerd, waar hij doctor in de
wiskunde was geworden. Toentertijd kon je nergens anders naar toe, zei hij, naar
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het Westen al zeker niet, en de Lomonosov-universiteit gold toen nog als uitstekend.
Later kreeg hij een baan in Oxford, maar het Verenigd Koninkrijk gaf hem geen
verblijfsvergunning: aangezien hij in de informatica tot de top behoorde, waren de
autoriteiten bang dat hij een Russische spion was. Zo kwam het gezin in Ierland
terecht. In mijn jeugd was in Hongarije Russisch verplicht, in Dublin Gaelic. We
kregen ook Latijn en Spaans, daarna zat ik jarenlang Duits en Frans te stampen.
Russisch heb ik maar één jaar gehad, voordat we naar Ierland verhuisden. Bij alle
ceremonies van school stonden we in het uniform van de communistische
jeugdbeweging in de houding in de met vlaggen behangen gymzaal en zongen het
volkslied van de Sovjet-Unie in het Russisch, het had een meeslepende,
zielsverheffende melodie, waar ik als kind dol op was. Hongarije was bezet door het
leger van de Sovjet-Unie, de militaire basis van Esztergom was vlak bij ons
vakantiehuis - vlak bij het centrum van het Hongaarse katholicisme. We werden vaak
aangehouden als we er langsreden. Nadat de soldaten een keer onze documenten
hadden gecontroleerd, wilden ze mijn vader in het geheim, fluisterend, een paar
militaire laarzen en een gevechtsmes verkopen: ze hadden geld nodig voor drank.
Het imperium beleefde zijn nadagen. Familie uit Amerika kon al op bezoek komen
en nam me tot mijn grote vreugde mee om boodschappen te doen in de dollarwinkel
in Boedapest, waar buitenlanders voor Westerse valuta alles konden kopen. Als kind
heb ik geleerd dat het niet uitmaakt waar iemand vandaan komt en wat zijn moedertaal
is; in bijna alle landen woonden verre of minder verre familieleden, voor mij was de
nationale identiteit of het concept van een vaderland dus niet belangrijk, ik had heel
vroeg geleerd hoe onbestendig en in feite leeg die begrippen waren. Een mens is
thuis waar hij wordt geaccepteerd en gesteund, waar hij zijn plek vindt in de
gemeenschap, waar hij met zijn kennis en werk leefbare omstandigheden voor zichzelf
kan creëren. Later heb ik in Wenen gewoond, in mijn middelbare schooltijd, en als
student nog in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk. In Amerika besefte
ik voor het eerst in mijn leven hoe Europees mijn culturele zelfbesef was, daar kon
ik het pas voor mezelf verwoorden terwijl ik mijn meest productieve jaren beleefde
aan de overkant van de oceaan. Daar betekende mijn Europeaan-zijn een hulpbron
die een bewust en vruchtbaar deel van mijn werk werd: ik had het gevoel dat ik die
enorme Europese culturele erfenis, die ik met de lucht had kunnen inademen, iets
verplicht was, ook al was dat een enorme uitdaging. In die tijd had ik een relatie met
een zwarte jongen uit Centraal-Amerika en mijn vrienden waren op verschillende
plaatsen in de wereld geboren, sommige ver, andere dichtbij. Ik studeerde in Londen,
daar werd het pas voor me duidelijk wat een Oost-Europese afkomst voor me
betekende in het Westen. Wat een melancholische poëzie vol zelfkwelling betekende
in een vechtlustige en doelgerichte wereld.
Als mijn identiteit een labyrint is, dan was het verhuizen van land naar land en
van stad naar stad een ervaring alsof ik rondjes liep in dit labyrint: ik bereikte steeds
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een ander punt van dit labyrint waar ik de wereld en mezelf steeds uit een ander
perspectief zag. In Boedapest was ik nooit echt gelukkig. Misschien is thuis, op de
geboortegrond, de druk te groot om de geërfde identiteit te ontplooien, in de taal die
de cultuur draagt van je voorouders en jezelf. Enerzijds was de erfenis te zwaar,
anderzijds wilde ik ook niet die opgedrongen sjablonen volgen. In je eigen land voel
je je verantwoordelijk voor de ontwikkelingen, terwijl je in Hongarije er voortdurend
mee geconfronteerd wordt dat je niets in te brengen hebt in het dagelijkse verloop
van de geschiedenis, elke dag merk je dat je aan de kant van de verliezers staat. Je
zou een buitenstaander willen zijn, maar daarvoor moet je je eigen erfenis loslaten
en een afstand tot de wereld scheppen die nodig is om de machteloosheid te
overwinnen.
Ik kwam er pas een paar jaar geleden, toen ik de dertig gepasseerd was, achter dat
een naaste verwant van me, een neef van mijn opa, in 1945 in Joegoslavië als
oorlogsmisdadiger was terechtgesteld. Ik was geschokt. Het was interessant: enerzijds
was het misschien geen geheim, op grond van eerdere aanwijzingen en niet goed
begrepen uitspraken kwam ik al reconstruerend tot de conclusie dat ik het had kunnen
weten - toch was het nooit openlijk uitgesproken. In een bezette stad was hij door
de Hongaarse bezetters tot politiechef benoemd. Tijdens familiebijeenkomsten werden
natuurlijk de bekende verontschuldigingen aangevoerd, hij was een bureaucraat
zonder blaam, die meegesleept werd door de gebeurtenissen, een grijze muis, een
doorsneefiguur, zeiden ze. Een ander familielid was tijdens de oorlog gaan wonen
in de geconfisqueerde woning van joden die naar het getto waren gedeporteerd, een
derde, een aannemer, was rijk geworden nadat de concurrerende joodse
ondernemingen waren gesloten. Later, onder het communisme, verloren ze zelf ook
alles. Als je in de spiegel kijkt, weet je dat je geprivilegieerde situatie mede het
resultaat is van die familiegeschiedenis die je hebt geërfd, dit is ook deel van wie je
bent geworden, wie je hebt kunnen worden - wie je bent.
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Kateřina Tučková
De taal van thuis is goede wil
Vertaling: Edgar de Bruin
‘Thuis, dat zijn deze vier muren en een deur met een veiligheidsslot, waarvan alleen
de gezinsleden een sleutel hebben,’ zei mijn moeder met een veelzeggend gebaar
toen ik haar vroeg wat voor haar de essentie van het gevoel van thuis is. Griffier bij
de rechtbank, achtenvijftig jaar oud, vier dochters, zes kleinkinderen, twee jaar voor
haar pensioen, de ervaring die haar heeft gevormd: dertig jaar doorgebracht in het
reëel bestaand socialisme. De toenmalige noodzaak van innerlijke emigratie - je
leven opsluiten tussen de vier genoemde muren van je huis, eventueel van een
buitenhuisje dat voor de Tsjechen achter het IJzeren Gordijn ooit een surrogaat was
voor de onmogelijkheid tot het maken van reizen naar het buitenland - had haar voor
altijd gescheiden van de rest van de samenleving die niet dezelfde genetische
informatie door het bloed heeft stromen.
‘Is het dan niet bijvoorbeeld een gedeeld historisch geheugen, een culturele
identiteit, de taal?’ vroeg ik voor de zekerheid, nadat ik me had voorgesteld hoe
verhuizers haar inboedel uit de flat in een buitenwijk van Brno zouden hebben
ingeladen en vervolgens in een soortgelijke flat in een buitenwijk van Tokio neergezet.
De sleutel van die flat zou er net zo uitzien als deze die ze aan mij en mijn zusters
had gegeven, maar ik zou hem toch niet met hetzelfde gevoel in het Japanse slot
hebben gestoken.
Ik probeer het nog een keer: ‘En de Tsjechische taal dan? Is thuis een plek waar
mensen je verstaan?’ Vandaag aan de keukentafel eet ik kwarktaart naar familierecept
als schrijfster en kunsthistorica, zesendertig jaar oud, kinderloos, vaak op reis, de
ervaring die mij heeft gevormd: een massagraf van vrouwen, kinderen en bejaarden
die het slachtoffer waren geworden van het naoorlogse geweld tegen de Duitse
bevolking van Brno - een feit dat tot aan de Fluwelen Revolutie van 1989 werd
stilgehouden.
Dan dringt de paradox van wat ik heb geopperd tot me door.
We weten beiden dat juist hier, destijds in deze wijk, vanaf begin negentiende
eeuw gebouwd door Duitse en joodse fabrikanten voor de arbeiders in hun textiel-,
wapenen chemische fabrieken, nooit Tsjechisch heeft geklonken. Hier hoorde je op
straat het hantec - een eigenaardige plaatselijke volkstaal met elementen van het
bargoens. Het kon zich ontwikkelen doordat vaklieden, afkomstig uit verre
Oostenrijkse of Duitse steden, en arbeiders uit omliggende Tsjechische dorpen hier
kwamen werken. Het hantec bestond uit een mengeling van Tsjechische, Duitse en
Jiddische elementen, het nam sommige uitdrukkingen uit het Romani over en na de
Eerste Wereldoorlog ook uit gebieden waar de zogeheten plotnaken - proletariërs uit
Brno en sprekers van
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het hantec - hadden gevochten, bijvoorbeeld uit het Italiaans. Er werd zo een uniek
amalgaam gesmeed, een soort Brno-Esperanto, dat daarna een van de symbolen werd
van de half miljoen tellende Zuid-Moravische metropool. Het was echter geen lang
leven beschoren.
Naar verluidt staan elk jaar op de wereld een vijftigtal talen op punt van uitsterven.
Het hantec is aan het eind van de Tweede Wereldoorlog gesneuveld.
Tijdens de oorlog verdween de joodse bevolking uit Brno, na de oorlog werden
de Duitsers verdreven. Vanuit het oogpunt van ras, religie en cultuur was de stad
gezuiverd en op weg naar een gelukkige socialistische toekomst, waarin de
arbeidersklasse haar ongewilde uitzonderingspositie moest verliezen. En zo bestond
niet langer de noodzaak je toevlucht te zoeken tot een speciale communicatiecode.
De taal van Tsjechen was immers het Tsjechisch.
Het hantec werd iets van een klein aantal sprekers. Ze gebruikten sommige
elementen ervan voortaan slechts als rariteit - een vermakelijk relict uit het verleden.
Van het rijke dialect resten in het algemene bewustzijn van de inwoners van Brno
slechts afzonderlijke woorden; het hantec als geheel kent men niet meer en wordt
door niemand gebruikt.
Zelf ben ik daar een goed voorbeeld van: zoals elke geboren en getogen inwoner
van Brno heb ik nooit de tram, maar de šalina genomen, zonder te weten waarom.
Pas nadat er weer gesproken mocht worden over het multiculturele verleden van
onze stad, hoorde ik dat het kennelijk een afkorting was van Elektrische Linie
(schelinie). Of ik hoorde vaak hoe in Brno de zon werd genoemd: zoncna - daarin
kan men eenvoudig het Duitse Sonne herkennen. Bij andere woorden is dat moeilijker
te achterhalen. Zo wordt in het Tsjechisch vaak het woord melouch gebruikt, oftewel
zwart werken, een woord dat is overgenomen uit het Jiddisch, net als póvl, oftewel
iemand met een dubieus karakter. Vanuit het Romani zijn weer uitdrukkingen in het
hantec gekomen die betrekking hebben op eerloos verworven eigendommen - woorden
als love, zoals de Roma in Brno geld noemden, of čórka, dat Romani is voor diefstal.
Elk van die woorden, net als alle andere hantec-uitdrukkingen, verdient aandacht,
omdat er een reden is waarom het hantec die heeft overgenomen - elk woord heeft
zo zijn eigen verhaal.
Het is moeilijk te zeggen hoeveel oorspronkelijke verhalen uit mijn geboortestad
zijn verdwenen met de transporten van joden en de verdrijving van de Duitsers,
hoeveel er uit het geheugen van de resterende arbeiders zijn gewist in de jaren van
het reëel bestaande socialisme, die niet gunstig waren voor uitingen van originaliteit.
Met het verdwijnen van het plotna uit Brno en hun sprekers, bleven maar weinig
verhalen over - opgetekend in toenmalige tijdschriften of later gethematiseerd door
intellectuelen, voornamelijk theatermakers, in Brno.
Ik mis die eigenaardige taal.
Het hantec was eigenaardig, zeker niet welluidend of poëtisch. Het was de taal
van

Terras. Jaargang 2017 (12-13)

213
stoere arbeiders die in de luwte van een gribusbuurt vol onbewoonbare galerijhuizen
besloten hun eigen waardigheid te behouden, ongeacht de massaontslagen als hun
werk door nieuwe machines werd overgenomen, of ongeacht de armoede die hen als
een permanente ongenode gast vergezelde. Ze schiepen een eigen wereld en bewaakten
die met behulp van de poorten van een eigen taal. En al was het een zeer onliteraire
taal en vanwege haar vulgaire tintje volstrekt ongeschikt voor aansnijden van serieuze
thema's, het zou tot op zekere hoogte toch het best mijn gevoel van thuis uitdrukken.
Want voor zover ik als schrijfster in woorden, zinnen, in de taal verblijf, dan zou de
taal die het milieu, waaruit ik voortkom, het treffendst belichaamt juist het hantec
zijn - als de vrucht van een concrete plek, de reflectie van een multicultureel milieu,
met de specifieke geschiedenis ervan, het resultaat van het liberale denken van de
gebruikers, een symbool van verzet tegen de elites, van trots op de eigen klasse.
‘Het hantec was geen taal zoals het Tsjechisch - het was een misbaksel.
Tegenwoordig verstaan we elkaar tenminste,’ rekende mijn moeder ten slotte af met
het arme hantec en daarmee kwam haar betoog gevaarlijk dicht bij het thema dat we
de laatste twee jaar op familiefeestjes zorgvuldig mijden. De scheidslijn tussen het
angstvallig koesteren van je thuis en dat thuis openstellen voor de behoeftigen, tussen
het bewaken van vertrouwde zekerheden en het beschouwen van veelzijdigheid als
een bron van verrijkend inzicht, wordt bij ons tussen de generaties getrokken. De
last van de ervaring met een totalitair regime - rigide en vijandig tegen alles wat
vreemd is - verdeelt ons, meer dan ooit tevoren, in dit deel van Europa, waar (geen)
vluchtelingen naartoe komen.
Ik kan het niet met haar eens zijn. Onze verschillende levenservaringen zijn er de
oorzaak van - en ik vind dat ongelooflijk triest - dat we elkaar niet begrijpen, ook al
praten we dezelfde taal. Elkaar begrijpen is geen kwestie van taal, maar van goede
wil.
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Maud Vanhauwaert
Thuis
Waar mijn Stella staat. Een Vlaamse soap die sinds 1995 elke werkdag wordt
uitgezonden op de Vlaamse televisiezender Eén. ‘Huis’, maar met een ‘t’ ervoor.
Waar mijn ouders wonen. Waar ik gedomicilieerd bent. Daar waar ik mij geen
vreemde voel. Toen ik mij gestut wist.
Weinig begrippen die zo overkoepelend zijn als het woord thuis. Weinig woorden
die aan zoveel verschillende ideeën onderdak bieden. Thuis is een begrip waar
je niet zo makkelijk bij kunt. Thuis is een begrip waar je nooit helemaal komt.
Zoekend ernaar, verdwaal je al snel.
Dit is een dwaaltocht.
^
‘Dit was de hoofdstraat’, zegt hij. ‘Die was ongeveer honderd passen lang.’ We zetten
honderd passen. ‘Zo, en nu moeten we naar links.’ Ik volg hem op de hielen. ‘Ja, en
hier maakte de weg een flauwe bocht. En dan moeten we doorwandelen tot we
uitkomen bij de derde straat rechts. Zo. Hier moet het ongeveer geweest zijn. Het
vijfde huis aan de linkerkant. Hier zat de deur.’ We doen alsof we over de drempel
heenstappen. ‘Kom binnen.’
^
Er is een man die de weg naar huis niet wilt verliezen. Hij spreekt alle bakkers aan
van zijn dorp. Die bakken samen een reuzebrood. De man bindt het reuzebrood op
zijn rug en vertrekt. Elke paar meter plukt de man een kruimeltje, en laat het vallen.
Achter de rug van de man pikken de mezen de kruimels op. Na een dwaaltocht van
vele maanden blijft de man staan aan de rand van het ravijn. Hij draait zich om, en
ziet dat er geen kruimelpad is. Er zijn wel heel veel mezen. De mezen tillen de man
bij de armen op en vliegen hem naar huis. Aandoenlijk muziekje. Einde.
^
Het is dinsdagmiddag, de gordijnen bollen op. Ik kijk op Facebook. Iemand die ik
niet ken heeft een citaat gepost van Rudy Kousbroek, die ik ook niet ken. ‘Het
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treurigste gevoel dat ik ken is de weg weten in een gebouw dat niet meer bestaat.’
De gordijnen bollen op, maar dit huis zeilt niet weg.
^
Hij doet alsof hij een deur opent. Ik stap achter hem aan. ‘Hier lag een kokosmat.’
We doen alsof we onze schoenen vegen aan een kokosmat. ‘Hier links stond een
commode, met daarop een opgezette marter.’ Hij maakt met zijn linkerhand een
golfje in de lucht. Het is een gebaar dat veel kan betekenen. Ik weet: hij aait, hier in
deze zandwoestijn, een opgezette marter.
^
Er is een man die de weg naar huis niet wilt verliezen. Hij is gemaakt van brooddeeg.
Hij vertrekt. Elke paar meter plukt de man een kruimeltje van zichzelf, en laat het
vallen. Eerst plukt hij een arm weg. Daarna zijn oren, en zijn neus. Vervolgens plukt
hij een gat in zijn buik. In het volgende beeld kijken we door het gat van de man. In
het gat zien we, in de verte, een klein huisje. Achter het raam staat een oude vrouw
aan een tafel. De vrouw kneedt een klomp deeg. Aandoenlijk muziekje. Einde.
^
‘Zie je, hij heeft een roeste baard.’ Ik kijk met mijn moeder door het raam. Ze heeft
een verroeste sleutel vast. ‘Ik zie het,’ zeg ik, binnensmonds en onderbroken. Het is
de sleutel van haar ouderlijk huis, dat niet meer bestaat. Het is dinsdagmiddag. Ik
denk aan mijn grootvader. Hij zei dat hij ros was omdat hij als kind te lang in de
regen had gelegen.
^
‘Als je zo rechtdoor loopt kom je zo uit bij de woonkamer. Maar je vraagt naar mijn
echte thuis? Kom, we gaan de trap op.’ We doen alsof we de trap op gaan door onze
knieën hoog op te trekken. ‘Drieëntwintig treden. Ik weet het nog goed. Ik telde ze
vaak als kind. Hier is een kleine overloop, met hier links de badkamer, en net daarnaast
mijn kamer. Hier is het.’ Ik kijk om me heen. Zand.
^
Er is een man die bang is dat hij zijn ouders zal verliezen. Hij heeft eens gehoord dat
het ongeluk altijd onverwachts komt. Daarom besluit hij om zoveel mogelijk het
ongeluk te verwachten. Hij probeert zich intens in te beelden dat zijn ouders hem
ontvallen. Wanneer hij de liefde voelt voor een vrouw, is hij bang ook haar te
verliezen. Hij beeldt zich in hoe ook zij gruwelijk aan haar einde komt. Wanneer hij
een dochter krijgt, betekent dat voor hem een nieuwe last. Nu moet hij ook voor haar
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gruwelscenario's bedenken. Er zijn op een gegeven moment zoveel dierbaren die hij
kan verliezen, dat de man beslist alleen nog halftime te gaan werken. Wanneer hij
zich ook nog eens zorgen begint te maken over zijn buren - het zijn tenslotte
sympathieke mensen - besluit hij om de rest van zijn dagen op een bankje voor zijn
huis te zitten. Sommige dorpsgenoten die een druk bestaan leiden en geen tijd hebben
om zich zorgen te maken, vragen hem of hij ook in hun plaats het ongeluk wil
verwachten. Ze benoemen hem tot talisman. Aandoenlijk muziekje. Einde.
^
‘Vroeger was ik alleen mezelf. Nu mijn beste vriend er niet meer is, draag ik mezelf
en mijn beste vriend. Nu mijn vrouw er niet meer is, draag ik mezelf, mijn beste
vriend en mijn vrouw. Nu mijn zoon er niet meer is, draag ik mijn beste vriend, mijn
vrouw, mijn zoon. In mij wonen steeds meer mensen.’ Het is dinsdag. Ik denk aan
mijn grootvader. Ik kijk op Immoweb, scroll langs huizen die ik nooit zal bewonen.
^
Ik zou een vogel moeten zijn. En kijk, ik ben een vogel. Ik vlieg boven het dorp uit.
Ik zie de bewoners afgemeten stappen zetten. Sommigen wandelen eerst nog even
dezelfde kant op, maar slaan uiteindelijk toch een eigen richting uit. Sommige
bewoners komen uit bij net dezelfde plek. Misschien waren ze ooit bovenburen en
zien ze elkaar nu voor het eerst. Ik kijk naar de thuiszoekers. In hun houding iets
zoekende en gedecideerds. Een choreografie. Ik hoor wind die door kieren fluit, maar
de kieren zie ik niet.
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Alvydas Šlepikas
Twee gedichten
Vertaling: Anita van der Molen
Zinspeling op een gedicht
Die vrouw belandt geheel bij toeval in zijn blikveld in het park
Natgeregend in de ochtendvroegte, onder enorme, oude en hopeloos eeuwige bomen
Ze draait zich om en wordt de waarnemer gewaar, haar oogopslag als van een angstig dier
Verbaast ze zich of vergeet ze haar stappen te tellen en raakt in de war
Zo vreemd en zo dwaas in de war, zelfs de duiven zijn ondersteboven en schudden hun kleine,
Onnozele kopjes vol van de zee van het vorige jaar
Als alles blijft zitten in de kamers van mijn fototoestel en dan plots naar buiten springt
Terwijl ik van niets weet en niets hoop en op geen enkel reddingsplan voor mezelf kan
vertrouwen
Wanneer de hemel met vochtige vingers het parapludak beklopt
Wanneer ik bang word van haar ogen, wanneer ik hunker naar haar tred
De vrouw van wie enkel het silhouet nog bestaat,
En slechts een tierende blinde met reusachtige schreden dichterbij komt
Slechts de door regen gestreelde tijd dichterbij komt en gaat
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Verblekend fresco
verblekend fresco licht zandbruin gekleurd
aan een kerkmuur uit de renaissance
Christus' brood brekende handen worden al zwart
een gebarsten gelaat
elk jaar diept de spleet verder uit
boven de hoofden
tegen de koepel
glas-in-lood o zo dun - de tijd
sloeg een aantal ramen kapot - ze zijn vervangen en nu
doodgewoon
door de gewone - schijnt een gewone winterdag
door de rode - een rode:
takken van een rode esdoorn reiken om lief te kozen
het patina hoofd van de kerk
ik zit geknield
en kijk met het hoofd in m'n nek naar de opgaande damp
uit mijn mond
ik bid niet:
ik ben zestien jaar oud
te oud om nog te geloven
te jong om alweer
te geloven
de sopraan van mijn moeder
stuitert rond in de bogen van de kerk
dwaalt rond
tot de hoogste noot is bevroren
bij de rode winterdag
Christus kijkt naar mij
vanuit het eeuwenoude fresco
en doorgrondt al mijn gedachten zelfs
mijn erotische dromen, vullend de ruimte tussen school en de kerk
ik kniel in de koude en halflege naaf
haast tegen de hemelboog
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zingt een in moeders keel neergestreken
vogel
aan de andere kant
van de muren
weergalmt het geronk van motoren mijn kameraden de centauren
zoeken de dood:
ik zie mijzelf, niet meer in leven, onder een zwaar, nog reutelend
beest - zijn stinkende bloed
gutst op mijn gezicht
op de sneeuw
op een rode winterdag
uit het afbladderende fresco wil Christus mij
met de ogen geloken iets zeggen
ik kniel met het hoofd in de nek
en bid niet
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Guillaume Rihs
Een landschap en een supermarkt
Vertaling: Martine Woudt
Ik was met drie collega's op weg naar Lissabon en we hadden het over Zwitserland.
(We wonen alle vier in Genève, in Franstalig Zwitserland.)
Ik: ‘Vinden jullie Zürich zo leuk?’
Zij: ‘Zeker.’
Ik: ‘Oké, maar als jullie naar Zürich gaan, voelen jullie je dan thuis?’
Zij: ‘Natuurlijk.’
Ik: ‘Maar ze spreken daar Zwitserduits!’
Zij: ‘Daar gaat het niet om. De nette straten...’
Ik: ‘Nee! Maak me niet wijs dat het aan de Zwitserse netheid ligt!’
Zij: ‘Niet alleen... Ook aan de reclameborden, een beetje aan de architectuur, aan
de winkels: kortom, je voelt je er in een vertrouwde wereld.’
Ik: ‘Oké, maar in Parijs bijvoorbeeld...’
Zij: ‘Parijs? Hè bah!’
Ik: ‘Maar in Parijs zijn de overeenkomsten toch...’
Zij: ‘Nee, we voelen ons helemaal niet thuis in Parijs! Hou op over Parijs!’
Ik: ‘Oké, maar in Lyon, of in de Provence...’
Zij: ‘Idem dito.’
Ik: ‘Maar verdorie, in Parijs spreken ze Frans! In Lyon en in de Provence spreken
ze Frans! Jullie gaan me toch niet vertellen dat jullie je meer thuis voelen in
Interlaken?’ (Interlaken is een ansichtkaartenstad in Duitstalig Zwitserland, waar ik
nog nooit ben geweest.)
Zij: ‘Jawel, toch wel, ja.’
Die middag leken onze standpunten onverzoenlijk en verzoenden we ons niet met
elkaar.
Mijn definitie was linguïstisch bedoeld: ik was vóór alles francofoon. Ik was
Quebecs, Waals, Senegalees (hoewel ik niets van Senegal weet), Tunesisch,
Corsicaans, Martinikaans.
Hun thuisgevoel hield verband met een bepaalde ambiance, iets in de lucht of in
de atmosfeer dat van onze bergen, rivieren en steden kwam, iets in onze houding en
onze handdruk, in ons beheer van de groenvoorzieningen en van de openbare
afvalbakken.
(We verzoenden ons trouwens wel rond de Portugese spijzen en in de avondzwoelte
van Lissabon, die we alle vier het toppunt van heerlijkheid vonden.)
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Ik ga vaak naar Charmey, in de Freiburger Alpen. Een mooie wandeling volgt het
Jognedal langs de rivier tot in Jaun, vlak voor de bergpas. Na de weiden te hebben
bedwongen, met mijn ogen op de bergtoppen boven me, en na me te hebben uitgeput
op de paden kom ik in het dorp Jaun, waar ik graag worst met frites eet. En daar ben
ik opeens, zonder me er rekenschap van te hebben gegeven, in Duitstalig Zwitserland
beland. In alle rust ben ik ergens in het traject de taalgrens overgestoken zonder er
iets van te merken. Want hier en daar is alles op alle fronten hetzelfde: Charmey en
Jaun, Franstalig en Duitstalig; in Jaun ruikt het gras hetzelfde als in Charmey (of als
in Gryon, waar mijn familie een chalet had toen ik klein was); de papieren tafelkleden
die ter bescherming op de restauranttafeltjes in Jaun liggen, het geloei van de koeien,
de aanblik van de stapels stenen die op de heuvelflank naar beneden rollen: dat komt
me allemaal heel vertrouwd voor. Inderdaad, ze spreken er geen Frans. Nou en? In
Jaun, in de Duits-Zwitserse bergen, voel ik me buitengewoon thuis, of ik dat nu leuk
vind of niet.
Bij een zondagse wandeling ben je vanaf het huis van mijn ouders na tien minuten
lopen in Frankrijk. (95% van de grens van het kanton Genève loopt langs Frankrijk,
tegen maar 5% langs de rest van Zwitserland.) Vanzelfsprekend gaan veel inwoners
van het kanton op zaterdagmiddag boodschappen doen in Frankrijk: bij de Intermarché
of bij de Géant. Toen ik nog bij mijn ouders woonde, gingen we altijd naar de Leclerc.
Toch vind je bij de Intermarché, de Géant of de Leclerc niet de Koude Thee van de
Migros. (De Migros is de grootste supermarktketen van Zwitserland.)
Dat zeiden mijn collega's tegen me, in Lissabon: ‘In Zürich is een Migros. De
Migros, die heb je niet in Parijs!’
Die Koude Thee vind je terug op de reclameborden in Zürich of Interlaken, of in
Bulle (vlak onder Charmey en Jaun), maar niet over de grens, niet in Lissabon of in
Amsterdam, en inderdaad ook niet in Parijs. (Als je in Frankrijk een ‘Koude Thee’
wilt, moet je dat in het Engels zeggen: ‘Ice Tea’, want anders brengt de ober je een
warme drank die hij heeft laten afkoelen, smakeloos en onaantrekkelijk, zonder enig
verband met de godendrank van de Migros waar heerlijk veel suiker en citroen in
zit.)
Eerlijk gezegd kan ik makkelijk zonder mijn Koude Thee van de Migros en zou
ik zo in Portugal, Senegal, Quebec of Nederland kunnen wonen, maar dan weet ik
wel dat ik bij terugkeer, als ik er een glas van zou nemen en dat heldere oranje van
het drankje weer zou zien, echt het gevoel zou hebben dat ik thuiskwam. Er zou iets
vertrouwds van vroeger, een bepaald geurtje van thuis in mijn glas zitten.
Kijk! Ik heb nu net een pak in handen. Op de zijkant staat in drie talen Zutaten /
Ingrédients / Ingredienti: we zijn duidelijk in Zwitserland. Maar kijk nou! Er staat
ook in grote letters Ice Tea. Krijg nou wat... De echte naam is Ice Tea, niet Koude
Thee!... Nou moe! Ik drink het al dertig jaar! Krijg nou wat! Ik was toch echt overtuigd
van het tegendeel.
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Mira Feticu
Acasa
Acasa doet pijn. In mijn eigen taal, die ik tegenwoordig slechts af en toe gebruik,
doet het woord veel meer pijn dan in alle andere talen. In mijn, chronologisch gezien,
tweede taal, die ik de laatste jaren echter als eerste spreek, doet het woord doorgaans
geen pijn. In het Nederlands geeft het woord ‘thuis’ mij, ontheemd vanaf mijn
dertiende, juist een soort comfort en gevoel van veiligheid. Of het klopt? Zo hoort
het, denk ik. Maar acasa, het woord in mijn moedertaal dat ooit ruimte voor mij in
het universum heeft gemaakt, dat woord bestaat niet meer. Voor mij niet, het is me
precies dertig jaar geleden afgenomen en nu, na zo vele jaren zonder, vorder ik het
niet meer terug. Ik heb het niet meer nodig. Ik heb geleerd om mezelf te redden
zonder acasa.
Vanaf mijn dertiende heb ik in 35 verschillende huizen gewoond. En dan tel ik
mijn internaat in Roemenië, waar ik gedurende zes jaar in meer dan tien kamers heb
gewoond, nog niet eens mee. Wat ik me herinner is veel angst, vooral in de nacht,
meestal in de nacht. Ik herinner me mijn hart in mijn keel, in elke vreemde kamer
die een tijdje mijn acasa moest voorstellen. Het verlangen naar acasa was na mijn
dertiende enorm, want acasa was mijn dorp aan de voet van de Karpaten, het dorp
waar je nooit iemand passeerde zonder met hem te praten en te informeren naar zijn
gezin, waar je iedereen kende en vertrouwde, want je was zelf ook een van daar, een
van hen, van het dorp. Acasa waren ook de velden, vol wilde bloemen in de zomer,
de overweldigende winters, acasa waren oma en opa.
Tijdens mijn eerste jaar in het internaat vluchtte ik regelmatig terug, midden in de
nacht, acasa. En elke keer stuurde mijn vader mij weer terug, midden in de nacht.
Acasa was waar mijn vader en moeder zaten te eten, vuur in de kachel maakten en
de dieren voerden. Acasa was waar ik niet meer bij hoorde, niet eens in het kippenhok
of varkenskot, acasa was ik niet meer welkom. Acasa begon zoveel pijn te doen dat
ik elke nacht uren lang huilde tot ik acasa uit mijn ziel sneed, nacht na nacht. Acasa
werd bewaakt door mama en papa, en ik was niet meer gewoon hun dochter, ik was
nu hun dochter die juffrouw moest worden en acasa kon dat niet. Om acasa uit mijn
ziel te verbannen heb ik veel verstandige en vooral onverstandige dingen gedaan.
Jarenlang, tot acasa een tumor werd die niet geopereerd kon worden, omdat de patiënt
tijdens de operatie zou overlijden.
En op een dag kwam ik in Boekarest op de universiteit een Nederlander tegen,
voor wie het woord acasa niet veel betekenis had en zeker geen gevaarlijke tumor
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was. Het woord betekende voor hem vooral geen pijn. Het leek alsof hij makkelijk
zonder acasa kon leven. Misschien hoopte ik dat hij dat mij ook zou leren. Hij kwam
met de trein via de Kaukasus en stopte bij mij. We kregen een dochter en toen zij
twee jaar oud was, verhuisden we naar Nederland; mijn Nederlandse man miste
namelijk het water. Zo zie je maar dat acasa ook zonder tumoren een bijzonder woord
is. En zo werd Nederland, nolens volens, ‘thuis’. ‘Thuis’ bleek het ook niet makkelijk,
met een echtscheiding na zeven jaar en vervolgens een tweede huwelijk met diezelfde
Nederlander. Het Roemeense woord acasa bestaat voor mij niet meer, maar doet
nog wel pijn, als een geamputeerd been dat nog steeds jeukt. Ik woon nu precies
twaalf jaar in Nederland en heb het leven opnieuw opgebouwd. Met minder dromen,
nuchterder. Als mijn man zijn armen voor mij opent, voel ik me thuis, maar mijn
eigen thuis vaststellen is niet meer aan de orde. Het is net die mooie jurk die ik twintig
jaar geleden had moeten kopen.
Ik voel me goed, op mijn gemak en gelukkig (dat voel je als je thuis bent, neem
ik aan) als ik naar mijn dochter kijk. Thuis is voor haar thuis. Thuis is voor haar
gewoon thuis. Thuis is voor mijn kind gewoon thuis, zoals het hoort. Thuis bestaat
en mijn kind heeft een thuis. Als een mantra zal ik dat altijd blijven herhalen. Thuis
bestaat, het is niet moeilijk om het te hebben en mijn kind heeft een thuis. Dit is mijn
mantra. Thuis bestaat en mijn kind heeft een thuis.
Op mijn werk organiseerden we nog niet zo lang geleden een gespreksavond over
Oost-Europa, waar ik vandaan kom. Het was niet makkelijk om me in te houden
tijdens het debat. Ik heb toen een vurig gedicht geschreven voor... Lief Oost-Europa
en de hele nacht gehuild. ‘Don't cry voor me, lief Oost- Europa, ik leef nu in het
Westen, maar ik red me wel,’ schreef ik, half ironisch.
Daar, acasa. Daar in Roemenië. Daar in Oost-Europa. Want ik ben een van de
gelukkige gevallen, zonder acasa, maar met een thuis. Een week geleden stond ik 's
morgens vroeg in Brugge op een taxi te wachten. Ik haastte me naar het
Concertgebouw, om aan een publiek mijn verhaal te vertellen. En ineens zag ik hem,
honderd meter voor me. Hij was dun, lang en donker en kwam zichtbaar uit een land
waar de even mooie, lange vrouwen zware dingen op hun hoofd vervoeren. Hij zeulde
een koffer achter zich aan, stopte en keek naar mij. Hij was geen toerist, toeristen
hebben nooit zo'n vraag in hun ogen. Hij zag eruit alsof hij helemaal niet had geslapen.
Kwam hij van een bootje? Ik stond daar, in mijn witte jas, op hakken, klaar om
Brugge mijn verhaal te vertellen. Had hij gegeten, had hij papieren bij zich? Zouden
ze hem terugsturen, zou hij het redden? Waar was zijn thuis? Waar had hij zijn acasa
achtergelaten? Ik had hem nooit van zo dichtbij gezien: de vluchteling. Zullen zijn
kinderen ooit een thuis hebben? Waar ging hij naartoe?
Niet... naar huis.
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Mary Costello
Naar huis rennen
Vertaling: Gabriele de Koning
Het is een avond in de zomer en ik ben niet ouder dan acht of negen. Ik ben bij mijn
vader en broers, een kudde schapen bijeen drijvend, ze in een stal jagend aan de rand
van het erf. Ik ben bij mijn vader en broers, we drijven een kudde schapen bijeen,
jagen ze een stal in aan de rand van het erf. Aan mijn vinger zit een zilveren ring,
een cadeautje van mijn Amerikaanse tante van eerder die zomer. Hij is bezet met
een rijtje gekleurde stenen en de eerste echte ring die ik ooit heb gehad. Van mijn
hand maak ik een vuist om hem niet te verliezen. Maar als ik op en neer ren en met
mijn armen zwaai in de chaos van langs elkaar stuivende schapen, blaffende honden
en het waarschuwend geroep van mijn vader, vergeet ik de ring die ongemerkt van
mijn vinger glipt en op de grond valt.
Later speur ik in de rondte, wroet met een stok in het vuil, zoek uren, dagen lang,
het platgetreden terrein doorkruisend, ervan overtuigd dat ik hem zal vinden, in de
klei gestampt door gekloofde hoeven. Ik herinner mij hoe, op bepaalde momenten
in die zomer, de aanblik en het gevoel van de ring, en alleen al de gedachte eraan,
een rilling van vreugde door me heen joegen. En hoe de ring 's nachts op mijn kaptafel
naast mijn verhalenboeken lag, een vage gloed verspreidde in het donker, en ik veilig
genesteld in het hart van de cirkelvormige gloed in slaap viel.
En nu was hij weg en werd ik ingewijd in de wereld van het verlies. Jarenlang was
ik ervan overtuigd dat ik hem zou terugvinden, dat het erf hem alsnog zou prijsgeven.
Tot op vandaag, steeds wanneer ik daar weer kom, komt de vervaagde herinnering
weer boven en bezit die hoek van het boerenerf een serene aantrekkingskracht, alsof
er nog een glimpje van de ring, en alles wat hij voor mij betekende, kan worden
opgevangen.
Ik weet niet op welke leeftijd de parameters van de kinderwereld toenemen en de
wereld groter wordt. In mijn jeugd in het landelijke westen van Ierland waren het de
familieboerderij en het omliggende landschap die de eerste natuurlijke begrenzing
vormden tussen thuis en de rest van de wereld. Een eindje verderop in onze laan
eindigde onze actieradius bij het Well Field, dat ooit een springbron had gekend.
Een ander eindpunt lag in de tegenovergestelde richting: het Mac's Field aan de
Menlough Road, meer dan een mijl verderop. De groene pomp op de betonnen voet
even voorbij de kerk en de brug bij Hoade's huis markeerden tenslotte - onze
noordelijke en de zuidelijke - eindbestemmingen. Binnen deze vier kardinale grenzen
bevond zich alles en iedereen - school, kerk, winkel, brievenbus, gemeenschapshuis,
mensen. Ik kende alle huizen, de schuren met hun rode verzinkte daken, de auto's,
de tractoren, de mannen op de velden.
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Ik kende alle sluipweggetjes door de landerijen, en de aangewezen plek om te schuilen
voor de regen onder de kastanjebomen bij het huis van de oude priester. Ik kende
elk zijstraatje en elk huis aan die zijstraatjes, de valse honden en de nukkige stieren,
het komen en gaan van mensen, de ritmes van het leven. Als ik mijn ogen sloot kon
ik de chauffeur van een naderend voertuig noemen aan de hand van het geluid van
de motor. Dit waren mijn wegen, mijn velden, de dorpsomtrekken van mijn paradijs,
en vanaf elke plek binnen deze coördinaten kende ik de weg naar huis.
Op een dag loop ik langs een zijlaantje. In de verte hoor ik het tikken van mijn
vaders balenpers, mijn zusters spelend achter de schuur, een vrachtwagen die afremt
op de hoofdweg. Ik sla de hoek om en loop tussen hagen van varens, kamperfoelie
en wilde rucola. Op het Well Field ligt ons vet geworden vee kalm te herkauwen,
schijnbaar onverschillig voor mij. Maar hun grote koeienogen draaien langzaam in
hun kassen en ik weet dat ze dit passerend lid van de familie registreren, en dat voelt
vertrouwd. Ik passeer de ondiepte in de laan die de oude bron markeert, kom dan
voorbij onze landerijen in een stuk land dat vrijwel onbevolkt is. De laan strekt zich
enkele honderden meters uit, omzoomd met zulke hoge heggen dat ik alleen van
bovenaf gezien kan worden. Minder op mijn gemak nu en gespitst op elk geritsel in
de haag verwacht ik elk moment voetstappen achter mij te horen, een gestalte voor
mij te zien. Ik nader de wat verder van de weg gelegen woning met leien dak van de
oude gebroeders Lynskey. Een krachtveld van acuut gevaar hangt rond deze plaats,
iets donkers en griezeligs zonder naam. Ik werp een heimelijke blik door de poort.
Rook kringelt uit de schoorsteen. Ik denk dat op dit ogenblik de deur zal opengaan.
Iets verderop leidt een pad vanaf de laan naar een drassig allemansland van ruwe
weerbarstige gronden met dijken, afvoerbeekjes en dicht struikgewas. Maar als ik
mij verder waag en als ik het volhoud tot het einde van de laan, waar deze naar rechts
draait en breder wordt, ben ik heel gauw op de hoofdweg. Ik sta stil en kijk terug
naar de weg die ik ben gegaan. Mijn moeder zal ons dadelijk roepen voor het eten.
We zullen allemaal aan de tafel zitten, praten, lachen, redeneren. Ik denk aan het vee
in het Well Field, hun goeiige, waakzame ogen. Ze zullen al op mijn terugkeer staan
wachten. Dus keer ik om en begin te rennen, terug naar huis.
Nu, tientallen jaren later, besef ik dat thuis overal kan zijn - een klein huis in
Dublin, een appartementje in New York - als er maar boeken zijn en het er veilig is.
En zo lang als ik maar de herinnering kan koesteren aan dat eerste thuis, de gedeelde
ervaringen en de innerlijke geografie van ons gezin. Maar zo eenvoudig is het nooit
en de hunkering naar thuis kan ons ook opbreken. Eens in Beijing, op een moment
van heimwee, vertelden twee aardige jonge vrouwen mij dat zij van Ierland en Yeats
hielden. Ze leidden me naar een nauw laantje in de Verboden Stad, trakteerden me
op thee, en stalen toen mijn geld. Thuis vinden is nooit eenvoudig omdat ik steeds
de spanning probeer op te lossen te tussen twee tegenpolen: het verlangen naar huis
en de drang om alles achter mij te laten en weg te gaan. Wij blijven altijd zoeken
naar wat wij verloren zijn.
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Michalis Piërís
Twee gedichten
Vertaling: Hero Hokwerda
In 't grootste vreemde land
Nee! Jij gaat niet je aan mijn benen klampen,
en ook de godsdienst en het vaderland
of ook mijn taal, ze gaan je niet meesleuren
als slavin. Na de ene slavernij voor jou
geen volgende. Ballingen gaan we blijven
in de andere taal. Waarin ik je ontmoet heb.
In 't vreemde land van de gevoelens.
Blijf altijd maar de vreemde, jij, de ander,
dat nederig ik beef in de vlam van je lichaam
dat ik je kus op sporen van de gruwelijke passies
van de bliksem die jou getekend heeft
dat ik met tranen in je ogen de ogen aanraak
samen met jou gevaar lopend in 't grootste vreemde land.
Ik ben geen dichter. Ik vereer je op mijn knieën.
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Terugkeer uit den vreemde
't Huis ging ik binnen door de hof
waar ooit het vee te rusten stond.
Van grote afstand hoorde ik de stemmen.
Wazige fluisteringen uit de Onderwereld.
Hoog rees het wilde onkruid op
het kwam me tot het middel.
De lemen vaten potten kruiken
als stilstaand water en zo klaaglijk.
Blind huis, en oven eenzaam en alleen
en donker. Waar ze planken vol met broden
naar binnen schoven, bladen met harde beschuitjes.
Binnen, in de opkamer, keek ik rond.
Stof van afwezigheid bedekt me
metselt me in tot de ziel.
Een vriend wroet in de oude dingen
zonder te kijken naar het wit
verkleuren van de dood.
Laat alles maar neerzakken in de zware stilte.
Worden tot botten-verzen
en tot muziek. In de lucht.
Ik had het niet gezegd of daar klonk sissen van de slang.
Ik stapte mee om hem te zien
en liep de achterkamer in.
In 't donker fonkelden de ogen van de doden
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Steven Fowler
Thuis
Vertaling: Anne Tjerk Popkema
Het zijn onze vormende jaren op deze aarde die bepalen hoe we ‘thuis’ opvatten. Of
het nu de plek is waar onze wieg toevallig stond, de plaats waar we opgroeiden of
waar onze ouders vandaan komen: de omgeving van onze jeugdjaren vormt ons thuis.
Althans, dat zeggen ze.
De kindertijd is de enige periode waarin we spontaan worden ondergedompeld in
een plek en de cultuur die daarbij hoort. Het is de tijd waarin we onze omgeving
ervaren als vanzelfsprekend, onveranderlijk, een universum op zich. En ik denk dat
het dit gevoel is - een diep hunkeren naar de geborgenheid van die onbekommerde
realiteit, die vriendelijke omgeving, die warme schoot - waarmee mensen zich
vereenzelvigen als het gaat om wat we plegen aan te duiden als thuis of als
thuisgevoel. Een gevoel bovendien dat zich onderscheidt van vaderlandsliefde of
lokale trots.
Ik heb geen thuis. Dat is geen dommigheid: ik weet dat ik Engels ben - vooral
wegens mijn ontkenning van veel van wat als ‘Engels’ wordt beschouwd. Dat is het
mooiste aan Engels zijn: tegendraadsheid, de zachte, beleefde afwijzing van
luidruchtige trots. Ik heb een thuis waar mijn geliefden zich bevinden. Ik heb een
thuis dat onderdoet voor dat van de meesten, omdat ik beter dan de meesten weet
wat mijn thuis, Engeland, werkelijk bepaalt. Ik heb in de uithoeken van mijn land
gewoond, dat ooit een derde of meer van de hele wereld bestreek. Ik weet dat mijn
land, zoals het zich sinds de Verlichting heeft gemanifesteerd, het thuisgevoel altijd
sterk heeft gecultiveerd, juist omdat het zelfbeeld altijd zo vloeibaar, vaak zelfs
mythisch was. Toegegeven: naarmate ik ouder word, is het meer mijn thuis. Maar
dit is aan het kenteren, en dus heb ik nog steeds geen thuis.
Misschien kan ik zo denken omdat ik mijn jeugd doorbracht in Devon, in
Zuidwest-Engeland, al ben ik elders geboren, komen ook mijn ouders van elders en
hebben hun ouders op hun beurt nog weer een andere herkomst. Een gerieflijke
komaf, zo gerieflijk zelfs dat die als gezapig, kleurloos en burgerlijk mag worden
aangeduid. Misschien is het dit gebrek aan culturele eigenheid - naast een zeker
gedragspatroon en een vage, grillige christelijke moraal - wat mij ertoe brengt
andermans overdreven trots op geografische afkomst als belachelijk af te doen. Nooit
zou ik er iemand op wijzen dat trots zijn op je thuisland of thuisregio hetzelfde is als
trots zijn op je lengte. Maar dit heeft dan ook niets met ‘thuis’ te maken.
Is dat misschien zo vanzelfsprekend dat het niet hoeft te worden gezegd? Thuis
is geen plek, maar een gevoel? Een motto op een ansichtkaart, om voor te leggen
aan
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mensen die zich thuisloos voelen, opdat ze zich beter voelen over de vervreemding
van een plek waaraan ze krampachtig vasthouden?
Ik heb altijd wantrouwen gekoesterd voor mensen die al op jonge leeftijd vaak en
vurig reppen over thuis. Mensen die in dezelfde plaats blijven waar ze geboren zijn.
Zo wordt thuis een term die gelijkstaat aan onderdrukking, een zachte klauw die uit
een keurige woning oprijst en over mijn mond glijdt.
Londen is mijn thuis omdat ik geen thuis heb. Londen is de wereld. Even boos en
zachtaardig en dichtbevolkt als onze wereld. Met de verdubbeling van de
wereldbevolking is ook Londen groter dan ooit geworden, waarbij kortgeleden het
inwoneraantal van voor de oorlog is geëvenaard. Ik ben een van de miljoenen,
opgetogen - wat haaks staat op mijn opvoeding - om deel uit te maken van de
wereldbevolking. Ik ben thuis, kortstondig, samen met mijn geliefden, in een stad
die niet genoeg geprezen kan worden om haar ware kosmopolitische karakter, een
stad waar ik nog nooit mensen in conflict heb gezien omdat ze niet hetzelfde thuis
delen. Omdat iedereen hier een ander thuis heeft, bestaat er zo goed als geen thuis
in Londen. Waarmee het ons aller thuis is. Gaat deze paradox op? Misschien niet:
het kan geen paradox zijn als ik zeg dat het mijn thuis is.
Als voor mij dan geldt dat er geen thuis is anders dan de plek waar niemand thuis
is, hoe kan dit dan vorm krijgen in taal, of liever nog: in poëzie, mijn werkgebied?
Daar - in mijn niet-thuis, mijn (on)thuis - is thuis niet een ruimte om me in te
verschuilen voor de onkenbare, tegengestelde immensheid van het leven. Het is de
plek van toelating, van de erkenning van beperkingen, van dankbaarheid voor het
leven zelf, in al zijn veelheid - een leven geleefd in verwarring. Dus wat heb ik aan
de traditionele, gangbare vormen van taal / poëzie / literatuur, die gebaseerd zijn op
het uitgangspunt dat de spreker / dichter / schrijver taal kan aanwenden om de diepe
ervaringen van het leven, van thuis, mee weer te geven? Wat heb ik aan middelen
die niet kunnen tippen aan de dingen die ze weer willen geven? De anekdotes,
observaties en gesprekken - sentimenten - die de wereld terugschroeven tot
paginaformaat?
Tegenover deze overweldigende complexiteit stel ik geen overtuiging. Dat zou
op zijn best onoprecht zijn, op zijn slechtst stupide. Mijn thuis kan alleen daar zijn
waar de enorme complexiteit van het bestaan zich even complex voordoet in de taal.
Daar draait mijn werk om. Dus in welke taal kennen wij thuis? In alle talen en in
geen taal. Kan een verkeerde vertaling, kan misverstand het inzicht in elkaar hinderen,
in waar we vandaan komen en waar we willen zijn, samen, of we nu willen of niet?
Is dat niet waar we moeten beginnen? Wederzijds onbegrip in onze eigen talen, in
ons eigen thuis? Is dat niet feitelijk ons thuis, als menselijke dieren? Elkaar niet
begrijpen, daarmee worstelen, feilbaar, verward? Is dat niet wat we allen gewend
zijn? Is dat niet: thuis?
Als ik mijn werk ergens in vertaald zou willen zien om het ‘thuis’ erin bloot te
leggen, dan zou het geen individuele taal zijn, geen notie uit het verleden, geen vast
semantisch
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uitgangspunt. Want het betreft een onmogelijkheid, iets wat zich nooit werkelijk laat
onthullen, net zoals ik nooit de werkelijkheid van andermans gedachten zal kennen.
Het zijn eerder pansemische letteren, onleesbare schriften en schrijfsels, vrijgezongen
abstracte kalligrafie en uitingen waarin de lezer of luisteraar de betekenis aanvult
van hetgeen open en tot in de kern onbegrepen blijft. Dat is de schrift of spraak van
thuis, taaloverschrijdend en obscuur qua inhoud, afwijkend, uitdagend en welwillend
ten opzichte van diegenen die willen weten wat thuis is, dit als aarde tussen hun
vingers willen betasten en voor het overige universeel, gul en schitterend.
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Michael Palmer
Brief aan Rotterdam
Vertaling: Caroline Meijer
De twee littekens op mijn gezicht lijken langzaam naar elkaar toe te groeien; ze zijn
nu nog maar luttele millimeters van elkaar verwijderd. Het kleinste, dat bijna
horizontaal naar het midden van mijn voorhoofd loopt, dateert van 1947, toen ik vier
jaar oud was. Het andere, flink wat groter, een vrijwel verticale s die vanuit mijn
linkerwenkbrauw omhoogrijst, stamt van ongeveer een maand geleden, van 2017,
het jaar van politieke aardverschuivingen en raciale en maatschappelijke onrust in
de Verenigde Staten. Mijn leeftijd nu: 73, in tijd zo op het oog behoorlijk ver
verwijderd van het jonge kind dat ik was. Toen ik na het recente incident op de
operatietafel lag en ze mijn voorhoofd aan het hechten waren, kwam me plotseling
weer levendig voor de geest hoe ik als dat jonge kind in een New Yorks ziekenhuis
op een operatietafel had gelegen, terwijl een arts mijn eerdere wond aan het
dichtnaaien was. Met op de achtergrond mijn moeders verschrikte stem die vroeg:
‘Is het kritiek? Is het kritiek?’ Dat woord klonk me zo vreemd in de jonge oren,
‘kritiek’. Pijn voelde ik nauwelijks maar ik vroeg me wel af of ik aan het doodgaan
was, want op weg naar het ziekenhuis was er zoveel bloed van mijn voorhoofd over
mijn ogen gestroomd dat ik voor even blind was. Iets van verwondering, dat mijn
leven zo snel voorbij zou zijn, herinner ik me ook nog, al voelde ik geen angst. En
het woord ‘kritiek’ dus, wat het ook mocht betekenen. Elke dag als jong kind nieuwe
woorden om me over te verbazen, de taal zelf een bron van verwondering, woorden
die binnenstromen, bewustzijn dat zich ontwikkelt. Taal waar toen nog een aura
omheen hing van magische benoeming, toverformules en bezwerende krachten.
Waarom begin ik hiermee, met het aan elkaar koppelen van deze twee gebeurtenissen,
het stromende bloed, de littekens, de boog van de tijd? Misschien helpt deze ‘brief’
me om daar achter te komen. Dat simultane krimpen en rekken van de tijd, het ‘ik’
dat zijn vastheid verliest, een vastheid die het misschien nooit gekend heeft; het
tastbare gevoel van tijd als een enorme ruimte tussen het ‘nu’ en het ‘toen’, een
afgrond misschien zelfs waarin het mysterie van het leven zich afzondert. En terwijl
deze twee ikken (laten we ze voor de gelegenheid Mr. Big en Mr. Small noemen)
nadenken over elkaar, wordt de tussenliggende tijdspanne, de kloof, smaller, wat
doet denken aan de titel van Wim Wenders' film uit 1993: In weiter Ferne so nah.
Ook komt me een beeld van Rotterdam voor de geest: 1947, het stadscentrum nog
in puin van het bombardement in 1940, terwijl op hetzelfde moment een kind in het
centrum
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van Manhattan, in de tuin van een huis aan West 46th Street, achter een hondje aan
rent, een witte terriër, struikelt en zijn voorhoofd schramt aan een laag houten hekje.
Ongeveer twee jaar nadat Hiroshima en Nagasaki door de atoombommen werden
verwoest en het nieuws over de nazivernietigingskampen algemeen bekend werd in
de Verenigde Staten. De Koude Oorlog dreigt en het Rode Gevaar is aan de horizon
verschenen, met zijn revival van heksenjachten en schervengerichten jegens de Ander.
Het jonge kind weet hier niets van. Het wordt vaak voorgelezen maar kan zelf nog
niet lezen. En wat de poëzie aangaat, wat nestelt zich in? Misschien de opzegrijmpjes
waar kinderen altijd zo dol op zijn, met hun woordspelletjes en omverwerping van
vaste betekenissen en het alwetend subject, met hun duistere mysteries: ‘London
Bridge is falling down, falling down... Ring around the rosey, a pocket full of posies,
ashes, ashes...’ Rijmen en ritmes die dans oproepen, plagen oproepen, onheil oproepen,
terwijl de zangers niet weten wat ze zingen, louter uit de behoefte om te zingen. Maar
wie is het dan die zingt? Of die de ritmes van kindertaal nabootst, zoals we de vraag
ook zouden kunnen stellen wanneer we willen onderzoeken How Writing is Written,
om de titel van Gertrude Steins verzameld werk te citeren.
Op 12 januari 2017 ontvang ik een e-mail van Jan Baeke, programmeur van het
Poetry International Festival, met het verzoek om tijdens de editie van dit jaar een
‘voordracht/lezing’ te houden en die te publiceren in Terras. Eerst ben ik geneigd
om de uitnodiging af te slaan, om verschillende redenen. Ten eerste is daar de tamelijk
intimiderende deadline, nodig om de tekst op tijd vertaald en persklaar te krijgen.
Ten tweede ben ik een deel van de mij vergunde tijd op reis om voor te lezen uit
eigen werk. Ten derde schud ik een lezing niet zomaar uit mijn mouw, omdat ik me
niet graag zomaar overgeef aan een onderwerp, in welke conventionele zin van het
woord ook, en omdat de vorm waarin ik dat doe in mijn ogen nooit van tevoren vast
kan staan. En dit heeft te maken met de conventies van een exposé, die naar mijn
mening indruisen tegen de dichterlijke impuls en die verraden, die ingaan tegen de
flow van het maken en ontdekken. Voor mij moeten inhoud en vorm zich samen
ontvouwen, zich voordoen tijdens het proces. Kort gezegd, als ik trouw wil zijn aan
mijn poëtica, dan kan ik mezelf geen retorisch format of retorische richtlijn opleggen.
Met enige terughoudendheid besluit ik toch ja te zeggen op de lezing, in de gedachte
dat het toch mogelijk moet zijn om er zogezegd ‘tijd voor te vinden’ en de opdracht
al doende te ontdekken. Dit soort voorspellingen wordt als het eenmaal zover is al
snel ingehaald door een onvoorziene omstandigheid: een zware bronchitis die meer
dan vijf weken duurt en me alle kracht of volharding om te schrijven ontneemt, me
naar adem doet happen, me in een toestand brengt waarin het lichaam geen ‘maten’
kan bieden bij het vormen en ontwikkelen van gedachten. Zonder lichamelijke kennis
kortom, zonder pneuma ook, de adem of geest. In Wiki lees ik dat de pneuma
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volgens de geneeskunst van de oude Grieken de circulerende lucht is ‘nodig voor
het systemisch functioneren van de vitale organen. Het is de materie die het bewustzijn
van het lichaam ondersteunt. Volgens Diocles en Proxagoras fungeert de psychische
pneuma als verbinding tussen het hart, gezien als zetel van de Geest [...], en het
brein.’ En dan valt me in, ‘al doende’, dat ik van echo naar echo stommel, wat in dit
geval misschien de aangewezen manier is om vooruit te komen, nu ik van de rechte
weg ben afgedwaald, het pad nogal duister is en de ademnood, de haperende
lichamelijke communicatie met een beschadigd bewustzijn tot gevolg, me nog helder
voor de geest staan.
Terwijl ik nadenk over de littekens die mijn gezicht door de jaren heen tekenen,
tegelijkertijd het raakpunt en de kloof markeren, word ik eraan herinnerd hoe we
onze stemmen opwerpen, hoe we die door de ruimtetijd slingeren om, zoals Lyn
Hejinian het noemt, ‘op onderzoek uit te gaan’, een opdracht die ook het ontdekken
van de taal van dat onderzoek zelf omvat. Waar het om gaat is identiteit, niet als een
vastomlijnd gegeven, maar als een zich ontwikkelende en wisselende categorie,
waarbij het ‘ik’ slechts een van de vele ‘wisselvormen’ is die we inzetten. Waar is
‘Michael’ in dit verhaal? En waar is ‘George’, de voornaam die het jochie bij zijn
geboorte kreeg, de naam uit zijn jeugd waarvan hij afstand heeft genomen? Bij zijn
geboorte wordt hij vernoemd naar zijn vader, George, alhoewel de naam van zijn
vader, die vanuit Noord-Italië naar Amerika emigreerde, oorspronkelijk Giuseppe
was, wat gewoonlijk wordt verengelst tot Joseph. Waar en wat is het ‘Rotterdam’
dat hij wil toespreken? Wat weet hij er eigenlijk van, behalve een paar feitjes die
makkelijk zijn na te slaan (zoals de herkomst van de plaatsnaam) en wat hem bekend
is van een aantal korte, zij het intensieve, bezoekjes? Om Gertrude Stein nog maar
eens aan te halen: ‘Ik ben ik omdat mijn hondje me kent.’ Kan dat waar zijn? Is het
zo simpel? Ik heb geen hond natuurlijk, maar de hond waar ik mee speelde toen ik
vier was, de hond van de buren, die kende me vrij goed. Hij had een doodgewone
naam, een naam die ik na al die jaren ben vergeten. Maar volgens recent cognitief
onderzoek zit die naam nog ergens hierbinnen, in de geheugenopslag, in afwachting
van het moment dat hij wordt opgeroepen. Hij is niet weg en pas onherroepelijk
verdwenen als ik er niet meer ben, net zoals de talige klanksporen uit de vroegste
jeugd die baby's helpen ontdekken waar de volwassenen om hen heen op reageren,
de sporen die hun taal vormen. De rest van de geluiden, de ongebruikte (‘de
vreemde’), zullen neerdwarrelen in dat tamelijk omvangrijke reservoir van
potentialiteiten waarvan misschien wel nooit meer gehoord zal worden, of ze komen
op een later moment toch nog bovendrijven, net als latente herinneringen. Onder
bepaalde omstandigheden komen ze dan ineens terug of doen ze zich opnieuw voor,
bijvoorbeeld wanneer een gedicht de grenzen van het sonische en semantische en
mnemotechnische potentieel wil oprekken, of
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zoals Wittgenstein het zou formuleren, wanneer het gedicht de grenzen van onze
wereld op de proef stelt en daarmee impliciet vraagtekens plaatst bij het hele idee
van grenzen op zich. In een lezing die ik lang geleden gaf (1990) ging ik in op de
kwestie van ‘Actieve grenzen: poëzie en periferie’ en nu ik erop terugkijk besef ik
dat veel van de kwesties die ik toen te berde bracht - kwesties als culturele grenzen,
grenzen aan het lyrisch subject en de gemeenschap van makers - ons altijd zullen
blijven bezighouden, per definitie niet vastomlijnd zijn. Zoals Walt Whitman
verkondigt in zijn ‘Lied over mezelf’, is het ‘ik’ veelvoudig in zijn enkelvoudigheid;
kan het ‘ik’ ook ‘jij’ en ‘wij’ omvatten. Op veel punten is ‘Lied over mezelf’ in feite
een gedicht van blakiaanse tegengestelden, van Blakes ‘oppositie is de ware
vriendschap’. Het biedt één benadering van de ‘onuitsprekelijke gemeenschap’, de
‘denkbeeldige’ of ‘negatieve gemeenschap’ zoals gedefinieerd door Maurice Blanchot,
een gemeenschap die niet vastomlijnd kan zijn wil zij überhaupt overleven, een
samenkomst die eeuwig gaande is en huist in paradoxen en tegengestelden, ‘een
gemeenschap van hen die geen gemeenschap hebben’; zoals Georges Bataille het
uitdrukt. Whitmans ‘Lied over mezelf’:
Spreek ik mezelf tegen?
Goed dan... ik spreek mezelf tegen,
(Ik ben weids, ik omvat menigten.)

Geen ‘Walt’ te bekennen, sterker nog, ook geen ‘ik’, noch een ‘mezelf’, alleen het
lied, het ‘lied van’, zoals het reageert op de seizoenen en de getijden, de ritmes van
de dag en de nacht, het lichamelijke kloppen en stromen van bloed, het inclusieve
en grenzeloze. Is het nodig toe te voegen hoezeer een dergelijke visie in deze bange
tijden aan ons appelleert, nu uiterst reactionaire, zelfs neofascistische sentimenten
dagelijks aan populariteit winnen in de Verenigde Staten en Europa, democratische
enclaves die zogenaamd bestand zouden moeten zijn tegen de ergste uitwassen van
die ontwikkeling? (Natuurlijk, we hadden beter moeten weten, zouden altijd beter
moeten weten - nogmaals Gertrude Stein: ‘de geschiedenis leert dat je leert van de
geschiedenis’.) (Ik voeg hieraan toe dat in de New York Times van vandaag een artikel
staat over geld van extreemrechts in Amerika dat Nederland wordt binnengesluisd
om de aanstaande verkiezingen te beïnvloeden.) Nogmaals het lied van Whitman:
Ik vraag niet wie jij bent... dat is niet belangrijk voor mij,
Jij kan alleen maar dat doen en alleen maar dat zijn waarmee ik je bekleed.
(vertaling uit: Leaves of Grass /Grasbladen, Querido 2005)
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Zelfs terwijl het wordt verkondigd en bezongen, lost het ik op. Zelfs terwijl de Ander
wordt aangesproken lijkt het ik overal en nergens te zijn, maar daarom nog niet
minder reëel, niet minder verbonden met het spel van de tijd en met het materiële
leven van dingen, en uiteindelijk met veranderlijkheid zelf, de reis van de dronken
boot naar zee, waar Rimbauds ‘ik’ terwijl het de stroom afzakt zijn oplossing nadert:
Et dès lors, je me suis baigné dans le Poème
De la Mer...
En sedertdien ben ik in het Gedicht verzonken
Der zee...
(vertaling Paul Claes)

‘Poëtische taal... geweven van water.’ Aldus Osip Mandelstam. En terwijl ik Rimbauds
gedicht herlees komt William James bij me op, zijn niet-freudiaanse psychologie
van het bewustzijn, en met name de door hem gemunte ‘stream of consciousness’,
die zo'n weerklank kreeg in de literaire perioden die volgden op die van Rimbaud.
Is de reis van de dronken boot door zo'n lens te bezien, vraag ik me af, of de hieronder
beschreven reis - en schipbreuk wellicht - van het ik, die zowel de aanleiding was
voor deze ‘brief’ als het obstakel vormde voor een tijdige afronding ervan?
Terugkerende gebeurtenis: ik word wakker, happend naar lucht, naar adem die niet
komt, mijn borstkas en hele lijf zwoegen van de inspanning, het zweet breekt me uit.
Het is tien voor halfvijf, of halfvier, of tien voor halfdrie, diep in de nacht of vroeg
in de ochtend; het valt niet te voorspellen. Het lichaam kromt zich, kromt zich
nogmaals, kromt zich voor een derde keer, terwijl de handen zich nu uitstrekken naar
een houvast, helemaal verwrongen alsof ze een portret van Francis Bacon in extremis
nadoen. Op de tast zoek ik mijn inhalator, en wanneer het happen naar adem wat is
bedaard, inhaleer ik twee pufjes albuterol sulfaat. Binnen een paar tellen heeft dat
effect en geleidelijk keert het bijna-bijna-normale ademritme terug. Weken houden
de aanvallen nu al aan, in weerwil van de diverse medicamenten die worden
uitgeprobeerd. Een virus heeft zich diep in de holte van mijn bronchiën genesteld,
en ik krijg te horen dat het zijn eigen tijd bepaalt, dat ik moet wachten en de momenten
van paniek, de hopeloosheid, de uitputting moet uitzitten. Mijn dag- en nachtritme,
mijn onwillekeurige ‘maten’, al mijn vaste ritmes inclusief mijn normale ademritme
hebben me verlaten, en dan vindt ten slotte het incident plaats waar ik aan het begin
van deze verkennende lezing aan refereerde.
Op een avond, toen mijn vrouw en ik net klaar waren met eten, voelde ik plotseling
een zware aanval opkomen. Misschien in paniek door ademgebrek, stond ik abrupt
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op van tafel om in de andere kamer mijn noodinhalator te pakken. Maar ik viel flauw,
was heel even buiten bewustzijn, om vervolgens languit op de grond bij kennis te
komen met een hevig bloedende snee in mijn voorhoofd, waardoor ik eerst niet kon
opstaan. Nadat het bloeden gestelpt was, bracht Cathy me naar de eerstehulppost,
waar ik inmiddels al vaker was geweest. Na diverse onderzoeken die vijf of zes uur
in beslag namen, liet de arts van dienst me op de operatietafel plaatsnemen, spreidde
een operatielaken (doodskleed?) over me uit en maakte aanstalten om zich over mijn
wond te ontfermen. Hij had de eerste hechting nog niet gezet of de aan het begin van
deze lezing beschreven tijdreis voltrok zich en ik kreeg gezelschap van mijn vierjarige
ik zodat we samen de twee gebeurtenissen met elkaar konden vergelijken. Kan het
zijn dat we een kort moment met elkaar samenvielen, of kwamen we elkaar alleen
maar even tegen, voor een kort zij het intiem gesprekje, om vervolgens verder te
wandelen? Als dit laatste het geval is, waar verkeren wij dan sindsdien, in welk
werkelijk tijdsverloop, want het ‘nu’ verdwijnt en ontsnapt ons zoals altijd, het ‘nu’
dat het gedicht onzeker nabootst en bewoont of omsluit en er vertwijfeld uit wegvalt?
En de woorden zelf, hoe gemakkelijk breken die niet uit elkaar om vervolgens uiteen
te stuiven tijdens hun reis van de een naar de ander, afgeranseld door de wind, door
andere stemmen en het lawaai van de stad. (Op dit moment begint er op straat een
politiesirene te loeien.)
Hoe dus valt de inherente ritmische en neurologische kennis van het lichaam uit zijn
gebroken staat te herstellen? Hoe kan de lege tijdruimte tussen de twee littekens, het
ene uit mijn vroege jeugd, het andere uit mijn beginnende ouderdom, overbrugd
worden? Kort gezegd, hoe is de maat te vinden of te herontdekken, of zoals William
Carlos Williams zou zeggen, de variabele versvoet die de strofe schraagt, de kamers
van je leven, de syllabische dans? Want meer dan ooit lijkt het lichaam in de wereld,
het stoffelijke lichaam met zijn bereik en zijn tastzin, de aanjager van het projectieve
poëtische denken te zijn, een denken dat verschil oproept, die andere plaats waar
betekenis berust. Poëtisch denken dat, door naar buiten te kijken, de dwaling van
cartesiaanse subjectiviteit weet te vermijden en de rol van materiaal en omstandigheid
en menselijke gebeurtenis herbevestigt in het gesprek dat het gedicht is, het open
Ik/Gij van een dialoog, een discours in directe oppositie met het autoritaire of
dictatoriale, en in stevige oppositie met instrumentaliteit als zodanig. Het nutteloze
gedicht, met andere woorden, dat het verstrijken van de tijd bezingt en beweent,
onbestaande tijd, onofficiële en ongeregeerde tijd, de tijd van De Nervals nachten
en van Funes, dat personage van Borges. Daarom opnieuw Whitman, die het
anti-cartesiaanse gebaar van het omvatten en insluiten tot wet verheft, aandringt op
het primaat van doorgang en veranderbaarheid, het primaat van de dans (zonder eind)
van woorden en het spel van de paradox die de kern vormen van het poëtisch
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denken, poëtische projectie in de oneindige en tegelijkertijd minuscule kloof tussen
spreker en ontvanger, die actieve ‘luisteraar’ die op zijn of haar beurt het gedicht
opnieuw vorm geeft, net zoals de maker van het gedicht op zijn of haar beurt het
gedicht luisterend moet afwachten. (‘Je moet wachten,’ zoals Rilke schreef.) Zoals
velen hebben opgemerkt over deze gedichten van Whitman die draaien om een
alomtegenwoordig ‘ik’, verdwijnt datzelfde ‘ik’ bij close reading, het lost op in
‘menigten’, wórdt het boek. Allen Ginsberg is de meest vooraanstaande en zeker de
meest invloedrijke Noord-Amerikaanse erfgenaam van de whitmaniaanse stem en
de whitmaniaanse prosodie; daarentegen is Charles Olson de meest uitgesproken
vaandeldrager van het projectieve, getuige zijn theorieën over ademlengte en
projectieve poëzie, die aan de basis liggen van zijn prosodische theorieën. (Olson,
ooit liefdevol omschreven als ‘een dansende beer’ door Merce Cunningham, toen
hij mij vertelde over een in 1952 door John Cage georganiseerd evenement op Black
Mountain College dat de geschiedenis inging als de eerste ‘happening’.) Wat het
lichaam in het gedicht aangaat - of belichaamde poëzie en belichaamd denken, of
het lichaam van de beer in het gedicht - neemt Olson in zijn overpeinzingen over
proprioceptie, gepubliceerd meen ik in 1965, de anti-cartesiaanse en impliciet
fenomenologische handschoen op, hoe fragmentarisch ook. Aan dat korte opstel, dat
ik in geen jaren meer gelezen had, moest ik denken toen mijn lichaam in crisis
verkeerde, toen ik mijn best deed de verschillende dimensies van mijn dilemma te
begrijpen. Waar bevond ik mij, als dichter, in de tijdspanne dat ik verstoken was van
de kennis die je ontleent aan je lichaam in de wereld, met zowel zijn bewust gestuurde
als zijn onwillekeurige functies, zijn eb en vloed, zijn beweging en stilstand? Ziek
als ik was, een dronkenman in een dronken boot, op weg naar zee, maar met
dichterlijke verplichtingen die ik moest nakomen. Wat ik hier via een omweg wil
postuleren, is welke vorm de reactie op zo'n gebeurtenis zou kunnen aannemen,
simpelweg door er in de context van een ‘brief’ op in te gaan, al improviserend en
in het rauwe episodische moment, zonder schema of richtlijn vooraf. Vandaar mijn
vertrekpunt, de spiegel en de twee littekens, en de poging om tegelijkertijd contact
te leggen met het kind en zijn ouder wordende dubbelganger, en met mijzelf en
degenen die ik over een paar maanden in Rotterdam hoop te ontmoeten. ‘Contact’,
een woord dat van cruciaal belang is in zowel The Principles of Psychology van
William James, als de poëtica van William Carlos Williams in zijn verdediging van
de menselijke, communicatieve dimensie van het gedicht - waarover uiteraard veel
meer te zeggen valt. Zoals er ook veel meer te zeggen valt over dat ‘menselijke
universum’, om met Olson te spreken, waarin het gedicht vorm krijgt en graag wil
circuleren.
Dit alles afgezet tegen dit onmiddellijke, onmenselijke moment in de Amerikaanse
geschiedenis: het in toenemende mate wispelturige en irrationele handelen van Donald

Terras. Jaargang 2017 (12-13)

240
Trump doet veel waarnemers twijfelen aan zijn psychologische gezondheid. De
grotesk verwrongen, goya-eske muil opent zich en het vuil stroomt naar buiten. Zijn
toch al schrikbarend beperkte woordenschat is de afgelopen weken en dagen merkbaar
geslonken, terwijl zijn woede-uitbarstingen in frequentie en hevigheid zijn
toegenomen, net zoals zijn verbazingwekkend doorzichtige leugenachtigheid nog
karikaturalere proporties heeft bereikt. (Toch vraag ik me soms af of hij niet vlak
onder onze neus een nieuwe, alles en iedereen beheksende Kunst van het Groteske
heeft ontwikkeld, want zijn snoeverij en onkunde zijn voor iedereen onmiskenbaar,
althans voor degenen die zin hebben om naar de nieuwe kleren van de keizer te
kijken.) Terwijl Trump in zijn presidentiële kabinet generaals en oligarchen en
antidemocratische ideologen om zich heen verzamelt, met daarnaast een stal van
witte racistische en seksistische adviseurs, stelt hij voor de toch al magere
overheidsfinanciering voor de kunsten en humaniora stop te zetten - door opheffing
van de federale agentschappen National Endowment for the Arts en National
Endowment for the Humanities -, terwijl hij het nu reeds onvoorstelbaar hoge
defensiebudget met $54 miljard dollar wil uitbreiden. Bronnen die het kunnen weten
zeggen dat Trump nog nooit een boek heeft gelezen en dat hij daar behoorlijk trots
op is. (Hij beweert dat hij zo slim is dat hij geen boeken nodig heeft.) Noch heeft hij
er ooit een geschreven, moet ik daaraan toevoegen, hoewel hij op een aantal boeken
als auteur wordt vermeld (een fraai staaltje van ‘branding’). Het gaat in dit geval niet
om een cultuurstrijd, maar om een strijd tegen cultuur. Mensen met historisch besef,
besef van nog relatief recente geschiedenis, zullen in het gebrul van de opgefokte
woedende menigte die roept om een gezuiverd thuisland wel echo's van het
doodshoofd herkennen. (Zouden we ook hier kunnen spreken van een gebroken
staatslichaam, waarvan de ademhaling, het vermogen tot circuleren, verstoord is, de
verbinding tussen hart en brein en geest is aangetast?) Ik plaats deze opmerking hier,
in mijn brief aan Rotterdam ter gelegenheid van het Poetry International Festival,
aangezien onder meer ook de Nederlanders plotseling bedreigd worden door de
hernieuwde krachten van extreem rechts, en aangezien taal het enige is waarover we
werkelijk beschikken en we de vraag moeten stellen, zoals die in het verleden al is
gesteld (en hier parafraseer ik de grote Palestijnse dichter Mahmoud Darwish): ‘Wat
kunnen wij overwinnen met taal?’ Wat kan de open tekst, de tekst die openstaat voor
de Ander, overwinnen? Het moge duidelijk zijn dat ik het evenmin als Darwish heb
over gedienstige retoriek (al kent die zijn specifieke tijd en plaats), maar over die
verlangende taal, zowel persoonlijk als historisch in uitwerking, taal die overkomt
als nooit-eerder-gehoord, taal die zichtbaar maakt wat anders ongenoemd bleef, of
verborgen of ongehoord, de taal van het oog en het oor die vrijgelaten wordt in de
publieke ruimte. Een taal van contact, van bezingen, bewenen en erkennen, een
gesprek wellicht tussen Klein en Groß ‘in de bergen’, zoals Celan het omschreef, of
een taal van de gelittekende, generaties van elkaar
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verwijderde Mr. Small en Mr. Big, de één een beginnende taalgebruiker, de ander
happend naar adem en vastbesloten de taal niet te verliezen, allebei snakkend naar
contact. Big en Small die elkaar de hand reiken over de boog van de tijd heen, of
samen reizen in de ark van de tijd, in de stroom van de tijd of op een subversieve
zee van woordspelingen.
Hier ben ik dan, in mijn poging het tweetal littekens te duiden en het verband te
ontdekken tussen Mr. Big en Mr. Small, niet anders dan enig andere brave burgerman,
en ik schrijf proza. Niettemin valt me in dat ik op andere momenten geprobeerd heb
dezelfde reis af te leggen door middel van een gedicht, de reis terug naar het in-fans,
het nog-niet-spreken, en andere vroege stadia van taalontwikkeling, om te ontdekken
wat er verdwenen is en te zien wat er tussen die geluiden en stiltes te vinden is. Hier
zijn twee gedichten uit een reeks met de titel ‘Songs for Sarah’/‘Liedjes voor Sarah’,
geschreven in de loop van een aantal jaren toen mijn dochter klein was, en voor het
eerst in één band en in een kleine oplage gepubliceerd in 1987, met illustraties van
Irving Petlin:

Liedje van de bolle man
Voor Sarah, als ze wat ouder is
De sombere bolle man pafte sigaren alsof
hij echt leefde. Anjers
links van de appel, rechts purperklokjes
en daarachter een grasgroene heuvel.
Ik ben somber vandaag, zei de sombere man
want ik heb mijn hoofd in een Japans doosje gestopt
en de sleutel verloren.
Ik ben somber vandaag, vertelde hij me,
want er staan anjers bij de appel
en purperklokjes die ik niet kan zien.
Wil je er voor mij naar kijken, vroeg hij,
en me vertellen wat je ervan vindt?
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Dat kan ik niet, antwoordde ik
want mijn blik werd zeemzoet en mat
door te lang bij kaarslicht te lezen.
Vertel me dan wat je gelezen hebt
zei de sombere, bolle man.
Dat kan ik niet, antwoordde ik
want mijn geheugen werd moe en mat
door te lang naar dingen te kijken
die geen enkel licht kan zien
en ik heb mijn hoofd in een Japans doosje gestopt
en de sleutel weggegooid.
Dan ben ik jou en ben jij mij
zei de sombere man alsof hij echt leefde.
Ik schrijf je waar ik zou moeten staan
tussen de anjers en de purperklokjes
en de appel en de heuvel
en we paffen van 's middags tot 's avonds sigaren
alsof we echt leefden.

Hier probeer ik toegang te krijgen tot verschillende niet-rationele elementen uit
kinderversjes, het soort alternatieve logica dat ons in staat stelt ons te onttrekken aan
de wet van het uitgesloten midden en een wereld te bewonen (denk aan Lewis Carroll)
waar gelijk en verschillend, waar het ik en de Ander één worden, waar Big en Small
zich kunnen onttrekken aan hun ‘plaats’ in dit leven, zelfs aan hun proporties. Een
bijzondere, aloude melodie is hier het werkzame element, denk ik.
En de tweede in de reeks:

Deze keer
Nog eentje voor Sarah

Terras. Jaargang 2017 (12-13)

243
Ik viel eens in de oceaan toen
ik niet wist dat ik in de oceaan viel
Toen haalde mammie me eruit
Dit is niet waar
gewoon iets dat ik nog weet
Ik brak eens in het park in tweeën
en raakte één helft kwijt
welke helft herinner ik me niet
Ik was eens in een kamer
Die werd groter en groter
waarom weet ik niet meer
Ik werd een keer helemaal blauw
toen werd ik helder als glas
Dit is echt gebeurd
maar niet met mij
Ik kon eens niet zien
voor een tijdje
waardoor ik liggend luisterde
Een andere keer keek ik uit het raam
en zag mezelf bij het raam
aan de overkant van de straat
Deze keer was ik het

Misschien lost hier alles wat vast is op in de lucht. Alles wat binnen de eigen
waarneming gebruikelijk is geworden wordt verlaten ten gunste van de weidsheid
en schaal van verbeelding en droom, onbezoedeld door intentie. Het gedicht is een
voorbeeld van het linguïstische vermogen, dat menselijke vermogen gedreven door
het melos, om gelijktijdigheden en onvergelijkelijkheden die buiten onze alledaagse
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waarneming vallen te bezingen. Het is ook een voorbeeld van dat stadium in de
taalontwikkeling waarin de expressie tot op zekere hoogte nog onbelemmerd is. En
ook hier kunnen het ik en de Ander heel even als één gevoeld worden, met alle angst
en genot die daarmee gepaard gaan.
Het derde gedicht dat ik wil citeren maakt deel uit van een reeks getiteld ‘Still’ in
mijn onlangs verschenen bundel The Laughter of the Sphinx. Eigenlijk is de hele
reeks te lezen als een poëtische overdenking, een omtrekkende overdenking, van dat
binnenkomen in de taal (inclusief de eerste littekens?) waar ik hier steeds op terugkom.
Het is opgedragen aan mijn kleinzoon Nico en heeft geen titel:
En de kinderen zingen
wetend en onwetend
in de ruimte van het veld
die zich opent,
in de trage tijd van het kind,
de rijmen van de dag
en de rijmen van de nacht,
de rijmen van roerloos water
en die van plots vuur,
van het lam, de dolfijn en de eenhoorn,
en de witte spin die een wolk bouwt.
Zeg voor het eerst appel,
zeg gele appel, wagon, pruim,
zeepaard, vliegend paard, rivierpaard
en proef munt, zeg munt,
kijk naar het lantaarnlicht dat speelt
op de beklede schuurwanden
de curves van rijsporen in een zandweg,
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talrijke woorden bestemd voor oren?
Voor ogen? Talrijke ogen, zeg
ik, zeg cyaan, violet, wintergroen
onder je voeten, de simpele
woorden die verdwijnen
tussen de witte eiken
hun echoënde schaduwen, de pawpaws, de
sassafras met gelobde bladeren,
de kringels van zomerse gedachten,
zing de geheimen van de stroom.
voor Nico

Het gedicht, misschien vooral het gedicht dat vorm krijgt door zijn eigen weerbarstige
en ongeremde innerlijke momentum in plaats van door narratief gewicht of intentie,
lijkt nog het meest op een visioen van het vluchtige moment waar dingen, zelfs
onwaarschijnlijke dingen, zich verzameld hebben om ‘de geheimen van de stroom’
te bezingen. Dat soort poëzie lijkt het ‘nu’ dat niet cognitief gevat of gekend kan
worden te willen terughalen of opnieuw tot leven te willen wekken; die poging tot
expressie van dat wat elders is, het elders dat in potentie of in het ondergrondse van
de ervaring altijd aanwezig is, berust dus op de paradox (en de heterodox). In zijn
essay ‘Robert Creeley: The Time of Animality’ merkt Jean Daive op dat voor Creeley
‘elke tijd de tegenwoordige tijd is’. En hij vervolgt: ‘Te weten dat dit oneindige
verstrijken van de tijd bestaat uit breuken in de tegenwoordige tijd, en wel volgens
Olivier Messiaens definitie van ritme, een definitie die zich bijna als een wet laat
lezen: ritme is een verandering van getal en een verandering van duur.’ Daive wijst
erop, en hier citeert hij Lacan, dat we bij ziekte sprekende wezens worden, wezens
die zijn afgestemd, zoals ik het begrijp, op de breuken die gepaard gaan met ademen
en het ophouden van de ademhaling. (Ik dank de dichteres Norma Cole die mij wees
op haar vertaling van dit essay in Formes Poétiques Contemporaines #12.) En hier
begin ik eindelijk te zien hoe de draden van deze vreemde en misschien wat zwalkende
lezing, of brief gericht aan onbekenden, beginnen samen te komen, hoe een gebrek
aan adem of onderbreking van de ademhaling een ervaring van ademen in extremis
inhoudt, hoe
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die onderbreking de aandacht bundelt en het beeld opheldert van de twee littekens
boven mijn oog en wat daartussen wordt uitgewisseld, tussen Mr. Small en Mr. Big
in hun wederzijdse erkenning van sterfelijkheid.
Terwijl ik deze lezing al schrijvende aan het uitdenken was en mezelf tegelijkertijd
probeerde te vrijwaren van de tsunami van talige bagger, de besmette taal van de
nieuwe president en zijn lakeien en jaknikkers, begon ik Notes sur le cinématographe
van Robert Bresson te herlezen, waarin hij zo gefocust is op het ontdekken van de
definitie en het wezen van zijn kunst, de resonerende stilte die er de basis van vormt
en de manieren waarop die kan ademhalen. In zijn inleiding bij de Engelse editie
van Bressons ‘aantekeningen’ merkt J.M.G. Le Clézio het volgende op: ‘[Bressons]
woorden zijn meer dan aantekeningen uit het dagboek van een ervaren filmmaker.
Zijn woorden zijn littekens, tekens van lijden, het zijn parels. In onze duisternis (de
nacht van de creatie die moet vallen voordat het doek oplicht) stralen ze als sterren,
laten ze ons de eenvoudige, moeilijke weg naar perfectie zien’. Ik wil besluiten met
enkele van die ‘aantekeningen’ (littekens?) - en daarbij laat ik de twijfelachtige
kwestie van ‘perfectie’ buiten beschouwing - het zijn aantekeningen die volgens mij
van toepassing zijn op alle deelnemers aan de kunsten die het alledaagse en verwachte
- waarin de maker als manipulator en de toeschouwer als passieve consument worden
voorgesteld - hopen te overstijgen. Die elke starre notie willen overstijgen van het
vastomlijnde of statische ‘subject’ in alle betekenissen van dat woord (wie spreekt
en tot wie en waarover) en van elke vooropgezette mening over het medium als
voertuig voor het bekende, het gegevene. Het is aan de maker om dat aan te bieden
wat nooit eerder is gezien of gehoord, zelfs of vooral in het woud van het bekende.
(Mijn ‘brief’ gaat uiteindelijk natuurlijk over poëtica.) Tot besluit dus Bressons
woorden:
Twee soorten film: films waarin de middelen van het theater worden
aangewend (acteurs, regie enz.) en de camera wordt gebruikt om
te reproduceren; films waarin de middelen van de cinematografie
worden aangewend en de camera wordt gebruikt om te scheppen.
Filmen. Breng jezelf in een staat van intense onwetendheid en
nieuwsgierigheid en zie de dingen toch van tevoren aankomen.
Hoe groter het succes, hoe dichter het grenst aan mislukking...
Zorg ervoor dat je alles wat door onbeweeglijkheid en stilte kan worden
overgebracht volledig hebt benut.
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Jaag geen poëzie na. Het dringt vanzelf door de naden (weglatingen)
naar binnen.
Breng uit evenwicht om een nieuw evenwicht te verkrijgen.
Plotselinge opbloei van mijn film als ik improviseer, neergang als ik uitvoer.
Niets is bestendig behalve dat wat wordt opgepakt door ritmes. Buig
inhoud om naar vorm en betekenis naar ritmes.
Maak zichtbaar wat zonder jou nooit gezien had kunnen worden.
Ze willen de oplossing vinden waar alles raadsel is (Pascal).

San Francisco
Februari-maart 2017
Vertaling gedichten: Tom Van de Voorde
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Over de medewerkers
Jean-Jacques Abrahams (1935-2015) was een Joods-Brusselse activist, auteur
en advocaat, die zich voornamelijk toelegde op theater en antipsychiatrie. Van
hem verschenen o.a. ‘Dialogue Psychanalytique’ (Les Temps Modernes, 1969),
‘Tu Comprends’ (Tel Quel, 1976), L'homme au magnétophone (Le Sagittaire,
1976), ‘Fuck the Talkies’ (Semiotexte, 1978) en ‘Phallophonie’ (1978, Cistre).

Mari Alföldy (1962) is geboren in Boedapest, studeerde Klassieke Talen en
Hongaars aan de Rijksuniversiteit Groningen en is tweetalig
(Hongaars-Nederlands). Ze vertaalde onder meer Sándor Márai, György Konrád,
Imre Kertész, Dezső Kosztolányi, László Krasznahorkai, Margit Kaffka en Géza
Ottlik in het Nederlands. Na eerder bekroond te zijn met de Hongaarse
Kosztolányi vertaalprijs en de Gouden Kruis van Verdienste van de Republiek
Hongarije ontving zij in 2014 de Filter Vertaalprijs.

Mischa Andriessen (1970) publiceerde bij uitgeverij De Bezige Bij de
dichtbundels Uitzien met D (2008), Huisverraad (2012) en Dwalmgasten (2016).
Zijn poëzie werd bekroond met de C. Buddingh' Prijs, de J.C. Bloem poëzieprijs
en het Charlotte Koehler Stipendium. Hij werkt aan een roman en schrijft voor
verschillende media over muziek en beeldende kunst. Andriessen is redacteur
van Terras.

Jan Baeke (1956) is vertaler en dichter. In 1997 verscheen zijn debuutbundel
Nooit zonder de paarden bij Uitgeverij De Bezige Bij. Hiervoor had hij reeds
gedichten gepubliceerd in Tirade. De vierde bundel van Baeke, Groter dan de
feiten (2007), werd genomineerd voor de VSB Poëzieprijs 2008. Naast dichter
is Jan Baeke vertaler van Lavinia Greenlaw, Liz Lochhead en Deryn Rees-Jones
en is hij verbonden aan Poetry International.

Aase Berg (1967) is een Zweeds dichter en publiceerde aanvankelijk poëzie
(o.a. Mörk materia, 1999) met surrealistische trekjes. Inmiddels toont ze zich
sterk geëngageerd en schrijft furieus en soms humoristisch in een sterk
persoonlijke taal over respectievelijk moederschap, het kapitalistische
neo-liberale Zweden en in Hackers (2015) over de alom heersende vrouwenhaat.
De gedichten in dit nummer komen uit Mörk materia en Hackers. ‘In reactor’
werd oorspronkelijk vertaald voor Poetry International.

H.C. ten Berge (1938) is dichter, prozaschrijver, essayist en vertaler. In 2006
ontving hij de P.C. Hooftprijs. Ten Berge is de oprichter van het tijdschrift
Raster (1967-2008, tijdschriftraster.nl), dat beschouwd kan worden als de literaire
voorganger van Terras. In 2016 verscheen zijn nieuwste dichtbundel Splendor.
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Een spreeuw voor Harriët (essays, dagboekbladen & veldnotities) is vrijwel
voltooid.

Elbert Besaris (1993) studeerde Taalwetenschap en Duitse Taal & Cultuur in
Utrecht en Leipzig, en is op dit moment bezig met de master Literair Vertalen.
Voor vertaaltijdschrift Filter vertaalde hij een essay van Felix Philipp Ingold,
voor The Chronicles
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van Crossing Border een kort verhaal van Dorian Steinhoff. Dit najaar verschijnt
zijn eerste boekvertaling.

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

Sonja vom Brocke (1980) komt uit Hagen en studeerde filosofie, germanistiek
en anglistiek in Keulen, Hamburg en Parijs. Ze publiceerde veel in tijdschriften
en werkte vaak samen met kunstenaars en musici. In 2010 verscheen de kleine
bundel Ohne Tiere, in 2015 Venice singt bij de toonaangevende uitgeverij
kookbooks. Ze won er de GWK-Literaturpreis 2015 mee (een prijs van de
Gesellschaft für Westfälische Kulturarbeit).

Edgar de Bruin (1958) heeft Tsjechische taal- en letterkunde gestudeerd en
inmiddels een kleine vijftig romans vertaald. In 2007 werd hij onderscheiden
met de Aleida Schot-prijs. In 2008 kreeg hij uit handen van Tsjechische Bond
van Schrijvers de Premia Bohemica Prijs voor zijn verdiensten voor de
Tsjechische literatuur en in 2015 ontving hij de Letterenfonds Vertaalprijs.

William S. Burroughs (1914-1997) wordt gezien als een van de grootste
Amerikaanse postmodernistische schrijvers van de twintigste eeuw. Hij behoorde
tot de Beat Generation, een groep schrijvers die in de jaren '50 experimenteerde
met narratieve vormen en controversiële onderwerpen. Zijn bekendste boek is
Naked Lunch, waarvoor hij werd aangeklaagd wegens obsceniteit, een zaak die
hij uiteindelijk won, waarmee er praktisch gezien een einde kwam aan literaire
censuur in de VS. Van zijn hand verschenen in totaal achttien romans, zes
verhalenbundels en vier essayverzamelingen.

Lodewijk Busscher (1994) studeerde Engelse taal en cultuur aan de Universiteit
Utrecht en volgt nu de master Literair Vertalen. Vanwege een grote passie voor
muziek, musical en theater liggen daar ook zijn voornaamste vertaalambities,
maar hij heeft tevens een grote interesse in poëzie en experimentele literatuur.

Mary Costello groeide op in het westen van Ierland. Haar eerste boek The
China Factory (2012), een korte verhalenbundel, werd genomineerd voor de
Guardian First Book Award. Haar debuutroman Academy Street (2014) werd
meerdere malen bekroond en won onder andere de Irish Novel of the Year
Award en Irish Book of the Year 2014. De roman stond op de shortlist voor de
International Dublin Literary Award en de Costa Prize. De Nederlandse vertaling
van de hand van Wim Scherpenisse verscheen bij Hollands Diep in 2016.
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Kiki Coumans (1971) studeerde Nederlandse en Franse letterkunde in
Amsterdam en Parijs en vertaalt Franse literatuur. Ze vertaalde o.a. proza van
Boris Vian en Marguerite Duras, en poëzie van Yves Bonnefoy. Onlangs
verscheen De eerste keer dat ik mijn hoed verloor, een deel in de reeks
Privé-domein van Colette. Daarnaast is ze redacteur van poëzietijdschrift Awater.

Daniel Falb (1977) studeerde filosofie, politicologie en natuurkunde.
Dichtbundels: die räumung dieser parks (2003); Bancor (2009); New Zork
(vertaling in het Nederlands, 2014). Falb won diverse prijzen. In 2015 verscheen
CEK en in 2016 - tegelijkertijd in het Duits en in het Nederlands - Chicxulub
Paem (bij Druksel in Gent).

Mira Feticu is een Roemeens-Nederlandse schrijver en journalist. In Roemenië
was zij behalve als schrijver ook actief als radiomaker en publicist. De eerste
Nederlandstalige roman
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van Feticu, Lief kind van mij, verscheen in 2012. Een jaar later verscheen De
ziekte van Kortjakje, volgens de Groene Amsterdammer geschreven in ‘een
ongekend markant proza, robuust en lyrisch tegelijkertijd.’ In 2015 verscheen
haar derde roman, Tascha. De roof uit de Kunsthal.

Steven Fowler (1983) is een Brits dichter en kunstenaar. Zijn modernistisch
en avantgardistisch getinte werk omvat poëzie, fictie, theater, geluidskunst,
visuele kunst, installaties en performance. Hij publiceerde verscheidene poëzieen prozabundels en werkte in opdracht van het Tate Modern, BBC Radio 3, The
British Council, Tate Britain, Liverpool Biennial en de Wellcome Collection.
Zijn werk is in meer dan twintig talen vertaald. Hij is poëzieredacteur voor
3:AM Magazine, geeft les aan Kingston University en Tate Modern en is curator
van het Enemies-project. Fowler's werk verscheen in een Nederlandse vertaling
van Tsead Bruinja en werd gepubliceerd in Sample Kanon.

Tristan Garcia (1981) is filosoof en romancier. Hij oogstte veel lof met zijn
debuutroman La meilleure part des hommes (2008). In deze roman blikt
journaliste Elizabeth Levallois terug op de opkomst van aids in de Franse
homoscene van de jaren '80. Na La meilleure part des hommes volgden nog
diverse veelgeprezen romans, verhalenbundels en filosofische teksten. Garcia
is een meester in het schetsen van tijdsbeelden. Ondertussen werpt hij tussen
de regels door vragen op over onze samenleving: hoe zit ze nu eigenlijk in elkaar
en moeten we daar tevreden mee zijn?

András Gerevich (1976) is een Hongaars dichter, schrijver en vertaler. Naast
vier dichtbundels schreef hij essays, verhalen, recensies, filmscenario's en
toneelstukken. Zijn werk is onder andere vertaald in het Engels, Frans, Duits,
Bulgaars en Sloveens. Daarnaast vertaalde hij zelf werk van onder andere Seamus
Heaney, Charles Bernstein en Frank O'Hara in het Hongaars. Hij gaf
poëzieworkshops aan Vassar College in New York en aan de Eötvös-universiteit
in Boedapest, was redacteur voor het Hongaarse Kalligram en het Britse Chroma
en radioproducent bij het programma Poetry by Post voor de BBC World Service.
András was voorzitter van de Hongaarse vereniging voor jonge schrijvers József
Attila Kör.

Hero Hokwerda (1949) heeft in Groningen en Thessaloníki klassieke talen en
Middel- en Nieuwgrieks gestudeerd en was van 1979-2014 half-om-half
universitair docent Nieuwgriekse taal- en letterkunde en vertaler van
Nieuwgriekse literatuur; dat laatste is hij nu nog steeds. Verder is hij redacteur
van uitgeverij Ta Grammata (reeksen Obolos [Griekse poëzie] en Grieks Proza).
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Tom ten Hove (1993) vertaalt vanuit het Engels. Hij is momenteel student aan
de Universiteit Utrecht waar hij de onderzoeksmaster Literair Vertalen volgt.
Zijn afstudeerscriptie richt zich op de vertaling van non-standaard taalvarianten,
zoals regionale dialecten en sociolecten. Zijn eerste literaire vertaling, ‘Stormtij’,
verscheen op het Chronicles-platform van het Crossing Borders-festival. Sinds
2015 is hij parttime werkzaam als freelance vertaler en in 2016 liep hij stage
bij Terras.

Eline Jongsma (1991) studeerde Scandinavische talen en culturen aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Ze volgt momenteel het tweede jaar van de master
Literair Vertalen, waar ze vertaalt uit het Zweeds en Engels. In juni 2016 ontving
ze een door het Nederlands Letterenfonds gesubsidieerde Talentbeurs Literair
Vertalen. Ze werkt op dit moment aan een vertaling van Ninni Holmqvists
verhalenbundel Biroller, die later dit jaar zal verschijnen bij uitgeverij Wilde
Aardbeien.

Terras. Jaargang 2017 (12-13)

251
Laia Jufresa (1983) is een Mexicaanse schrijfster. Ze publiceerde de
verhalenbundel El esquinista (2014) en de roman Umami (2015). Ander werk
van haar verscheen in Letras Libres, McSweeneys, Pen Atlas en Words without
Borders. Laia was te gast op diverse festivals, o.a. het Crossing Border Festival
in Den Haag en het Hay Festival in Whales, waar ze writer in residence was.
Haar roman Umami verscheen al in drie talen en wordt momenteel in vier andere
vertaald. De Nederlandse vertaling komt uit in juni 2017 bij Atlas Contact.

Frank Keizer (1987) is een dichter die ook essays schrijft. Hij debuteerde in
2016 met de bundel Onder normale omstandigheden bij Uitgeverij Polis, is
redacteur bij nY, tijdschrift voor literatuur, kritiek & amusement en geeft boeken
uit bij Perdu.

Stephan Keppel (1973, Anna Paulowna) ontving een bachelor of Fine Arts
van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag en werkt
sindsdien vooral met fotografische technieken. Zijn werken zijn gebaseerd op
de randomstandigheden van de architectuur. De laatste jaren heeft hij zich meer
specifiek toegelegd op het residu van deze omstandigheden. Zowel het
boekproject Reprinting the City (2012) als Entre Entree (Parijs, 2014) beide
gepubliceerd door FW:Books in Amsterdam, werden aangekocht voor
verschillende belangrijke collecties, zoals het Stedelijk Museum Amsterdam,het
MOMA in New York, het International Center for Architecture in New York
en het Canadian Center for Architecture in Montreal.

Lisette Keustermans is oud-docent Scandinavistiek aan de UvA. Ze vertaalt
Scandinavische poëzie.

Gabriele de Koning is al meer dan 20 jaar werkzaam als vertaalster. Naast
zakelijke teksten vertaalde ze eerder ook non-fictie en poëzie. Ze vertaalt uit en
in het Duits, Engels en Nederlands. Bij vertalingen in het Nederlands wordt ze
bijgestaan door journalist Ger Tielen. Ook zijn bijdrage aan de vertaling van
Mary Costello was zeer welkom.

Caroline Lamarche (1955, Luik) publiceerde onder meer de romans La nuit
l'après-midi (1998), L'Ours (2000), Carnets d'une soumise de province (2004),
Karl et Lola (2007), La Chienne de Naha (2012) en La mémoire de l'air (2014).
Haar jongste roman Dans la maison un grand cerf (2017) is in maart bij
Gallimard verschenen. Le jour du chien (1996), door Rokus Hofstede vertaald
als De dag van de hond (Van Oorschot, 1999), werd bekroond met de Prix
Victor Rossel. Lamarche schrijft ook poëzie, korte verhalen, theaterteksten en
radiostukken.
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Ruth Lasters (1979) werd geboren in Antwerpen, studeerde Romaanse filologie
in Brussel en debuteerde met de roman Poolijs (Meulenhoff-Manteau) waarvoor
ze de Vlaamse Debuutprijs 2007 kreeg. In 2010 verscheen haar tweede roman
Feestelijk zweet (Meulenhoff-Manteau) en in 2014 haar derde roman
Vlaggenbrief (De Bezige Bij Antwerpen). Haar poëziedebuut Vouwplannen
(Meulenhoff-Manteau) werd bekroond met de Debuutprijs Het Liegend Konijn
2009. In 2015 verscheen haar tweede dichtbundel Lichtmeters (Polis), waarvoor
ze de Herman De Coninckprijs in ontvangst mocht nemen. Naast proza en poëzie
schrijft ze ook columns en zo nu en dan een opiniestuk voor De Standaard.

Naninga Lens (Houwaart, 1992) is onderzoekster en kunstenares. Ze studeerde
grafiek aan KASK Gent en wijsbegeerte aan de KULeuven. Recent publiceerde
ze A/Altona/Altamira (Croxhapox, 2016) in het kader van een onderzoek naar
het leven en werk van Jean-Jacques Abrahams (1935-2015), L'homme au
magnétophone. Ze woont en werkt in Brussel.
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Erik Lindner (1968) is dichter, schrijver, redacteur en criticus. Van hem
verschenen onder andere Terrein (poëzie, 2010), Naar Whitebridge (roman,
2013) en Acedia (poëzie, 2014). In het Duits verscheen Nach Akedia (poëzie,
2013) en in het Italiaans Fermata Provvisoria (poëzie, 2013) en Acedia (poëzie,
2016).

Harry Man (1982) is een Brits dichter en auteur van de bundels Lift (2014) en
Finders Keepers (2016). Voor Lift won hij de Bridges of Struga Award. Zijn
debuut geeft blijk van een speelse nieuwsgierigheid naar hedendaagse
fenomenen, van sciencefiction tot social media en ruimtevaart tot
computerspellen. In Finders Keepers staan bedreigde diersoorten centraal en
verkent Man de levens van wilde dieren in de moderne westerse wereld. Voor
deze bundel werkte hij samen met kunstenares en illustrator Sophie Gainsley.

Caroline Meijer (1962) is vertaler en redacteur. Zij vertaalde werk van onder
meer Rachel Cusk, Vivian Gornick, Rebecca Lee, Julia Blackburn, Siri Hustvedt,
Patrick deWitt en John O'Hara.

Clemens Meyer (1977) groeide op in het Oost-Duitse Leipzig. In 2006 verscheen
zijn succesvolle en verfilmde debuutroman Als wir träumten. Daarna verscheen
van zijn hand onder meer in 2008 de bundel Die Nacht, die Lichter. Stories en
in 2013 de roman Im Stein. Meyer ontving voor zijn werk onder andere de Preis
der Leipziger Buchmesse.

Emilia Menkveld (1990) is literair vertaler, recensent en eindredacteur. Onlangs
verscheen bij uitgeverij Cossee haar eerste romanvertaling, De rode anjer van
Elio Vittorini.

Anita van der Molen (1958) studeerde Slavistiek aan de Rijksuniversiteit
Groningen met Litouws als bijvak. Sinds een jaar of 10 vertaalt ze verhalen van
moderne Litouwse schrijvers naar het Nederlands om zo de Litouwse literatuur
onder de aandacht te brengen van een Nederlands leespubliek. Eind 2016
verscheen het door haar vertaalde Mijn naam is Maryte van Alvydas Šlepikas.

Ton Naaijkens (1953) is vertaler, essayist en redacteur van de tijdschriften
Filter en Terras. In 2016 verscheen zijn vertaling van de bundel Chicxulub
Paem van Daniel Falb.

Péter Nádas (1942) geldt voor veel literatuurkenners als de grootste levende
Hongaarse schrijver. Zijn romans Einde van een familieroman (1977) en Boek
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der herinneringen (1986) zijn ook in het Nederlands vertaald (vertaling: Henry
Kammer). In 2005 verscheen in 3 delen zijn monumentale werk Parallelle
geschiedenissen dat in een aantal kunstig door elkaar gevlochten verhalen de
geschiedenis van de twintigste eeuw samenvat, met een focus op Duitsland en
Hongarije. Dit wacht nog op een Nederlandse uitgever. In april 2017 verschenen
Nádas' langverwachte memoires. In het uitgekozen fragment uit Parallelle
geschiedenissen bezoekt een personage het Margaretha-eiland in Boedapest,
een parkachtig terrein dat 's nachts als homoontmoetingsplaats fungeert. Geheel
volgens Nádas' opvatting dat in literatuur alles in woorden gevat kan worden,
wordt ook deze scène in minutieuze stijl beschreven.

Heleen Oomen (1988) studeerde viool en Spaans in Utrecht en Granada en
volgde daarna de master Literair Vertalen in Utrecht. In 2015 won ze een
Talentbeurs Literair Vertalen. Voor Terras vertaalde ze eerder een verhaal van
Fabio Morábito. Ze was één van de jonge vertalers voor The Chronicles tijdens
het Crossing Border Festival in 2014. Haar debuutvertaling, de roman Umami
van
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Laia Jufresa, verschijnt in juni 2017 bij Atlas Contact.

Christian Oster (1949) publiceerde sinds 1989 achttien romans. Ze gaan vaak
over een eenling die zich in het (amoureuze) leven staande tracht te houden.
Christian Osters stijl is geestig, inventief en veelzijdig. Mon grand appartement
werd in 1999 bekroond met de Prix Médicis. Werk van Oster is onder meer in
het Engels, het Duits, het Spaans en het Italiaans verschenen. In Nederland
kwamen tot nu toe twee romans uit in vertaling: Volleybal (Van Gennep, 1990)
en In de trein (Vleugels, 2014), en verder fragmenten in Tortuca en Deus ex
machina. In de loop van 2017 zal Mon grand appartement eveneens bij
Uitgeverij Vleugels in vertaling verschijnen.

Michael Palmer (1943) is een Amerikaans dichter en vertaler. Hij studeerde
Frans en Comparative Literature aan Harvard. In 2006 ontving hij de Wallace
Stevens Award voor zijn poëtisch oeuvre. Hij is weleens geassocieerd met
language poetry, een stroming die sterk de nadruk legde op de rol van de lezer
bij het toekennen van betekenis. Zijn bundel Aygi Cycle verscheen in 2009 in
een vertaling van Tom Van de Voorde (Druksel, Gent). Zijn meest recente
bundel is The Laughter of the Sphinx (2016). Dit jaar draagt Palmer tijdens
Poetry International de Terras-lezing voor.

Staša Pavlović (1987) is een Sloveense literaire vertaler, woonachtig in Belgïe.
Ze vertaalde uit het Pools werk van o.a. Wiesław Myśliwski, Justyna Bargielska,
Joanna Bator en Marcin Świetlicki en uit het Nederlands werk van o.a. Stefan
Hertmans en Toon Tellegen. Met Tom Van de Voorde werkt ze aan een vertaling
van de poëzie van Tomaž Šalamun.

Michalis Piërís (1952) is een Cypriotische dichter, filoloog, toneelschrijver en
toneelregisseur. Zijn poëzie werd onder andere vertaald in het Italiaans, Frans,
Russisch en Spaans. Hij nam deel aan belangrijke culturele festivals en zijn
werk is opgenomen in verschillende Europese literaire tijdschriften en
bloemlezingen. Naast zijn creatieve en artistieke werk is Michalis Piërís ook
literatuurwetenschapper op de gebieden van middeleeuwse, renaissance en
hedendaagse Griekse en Europese literatuur.

Anne Tjerk Popkema (1975) is vertaler, uitgever en tekstschrijver. Zijn primaire
werkgebied is de Friese taal. Naast zijn werk als zelfstandige (Taalburo Popkema,
sinds 2008) geeft hij les aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2012 won hij
voor zijn vertaling van Tolkiens The Hobbit de vierjaarlijkse provinciale Friese
vertaalprijs.
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Ariana Reines (1982) is een Amerikaanse dichteres, theaterauteur, performer
en vertaalster. Ze publiceerde o.a. The Cow (2006, bekroond met de Alberta
Prize van Fence Books), Coeur de Lion (2007) en Mercury (2011).

Guillaume Rihs (1984) is geboren in Genève en doceert geschiedenis en Engels
aan de middelbare school. Zijn debuutroman Aujourd'hui dans le désordre (Kero
Editions, 2016) werd bekroond met de Prix des écrivains genevois. De roman
verscheen in Nederlandse vertaling onder de titel Vandaag in de chaos bij
Ambo/Anthos. De nieuwe roman van Rihs, Un exemple à suivre, zal verschijnen
bij Kero in 2017.

Elin Ruuth (1986) werd geboren in Luleå, in het noorden van Zweden. Ze
studeerde aan de hogeschool voor drama in Stockholm en woonde een tijd in
Malmö, waar ze haar debuut Fara vill (‘Dwalen’) schreef. De bundel verscheen
in 2010 en werd zeer lovend ontvangen door de Zweedse pers. Sindsdien schrijft
Ruuth teksten voor theater en radio en
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is ze werkzaam als cultuurrecensent. In 2016 ontving ze een grote cultuurprijs
van de provincie Västerbotten. Ze werkt momenteel aan haar eerste roman.

Tomaž Šalamun (1941-2014) wordt algemeen beschouwd als de grootste
Sloveense dichter, die al generaties lang jonge dichters inspireert in binnen- en
buitenland. Tijdens zijn leven publiceerde hij een vijftigtal dichtbundels en
verschenen een honderdtal boeken in vertaling. Vooral in het Engels wordt zijn
werk systematisch vertaald. In het Nederlands is er weinig werk van hem
verschenen. Lela Zečković introduceerde hem in 1971 in één van de eerste
nummers van het tijdschrift Raster. In 1995 verscheen een bundeltje met
vertalingen van Mon Detrez bij uitgeverij Plantage en in 2012 was hij te gast
op Poetry International in Rotterdam.

Désirée Schyns (1959) is universitair docent vertalen Frans-Nederlands en
Vertaalwetenschap aan de Universiteit Gent en literair vertaalster. Zij publiceert
over literair vertalen en cultural memory in het werk van Franstalige auteurs.
Ze is redactielid van Filter, tijdschrift over vertalen.

Alvydas Šlepikas (1966) is een Litouws schrijver, dichter en toneelschrijver
en is daarnaast werkzaam als regisseur, scriptschrijver en acteur. Šlepikas
publiceerde verschillende boeken, waaronder twee dichtbundels, Taika tavo
kraujui (‘Vrede voor je bloed’, 1997) en Tylos artejantis (‘De naderende stilte’,
2004) en een prozatekst, Lietaus Dievas (‘De regengod’, 2005). Voor zijn roman
Mano vardas - Maryte kreeg hij een prijs van de Litouwse Schrijversbond. Het
boek werd in 2012 uitgeroepen tot ‘boek van het jaar’. Zijn werk werd onder
andere vertaald in het Engels, Russisch, Duits en Nederlands. Šlepikas woont
en werkt in Vilnius.

Erik de Smedt (1953) is criticus en vertaler, onder meer van Konrad Bayer,
Ann Cotten, Norbert Hummelt, Heiner Müller, Marion Poschmann en Gerhard
Rühm. Recentelijk vertaalde hij de fallische hymnen van Rainer Maria Rilke
(Poëziekrant 2017/1).

Guido Snel (1972) is schrijver, vertaler en docent Europese letterkunde aan de
Universiteit van Amsterdam. Hij debuteerde met Op drift en schreef de romans
De dichter en de dief (2004) en Mr. Lugosi's Butler (2008). Recent verscheen
zijn verhalenbundel Huis voor het hiernamaals (De Arbeiderspers, 2016).

Adalbert Stifter (1805-1868) was een Oostenrijks schrijver van romans en
verhalen. Hij behoort tot de Biedermeierperiode, tussen romantiek en realisme.
De schijnbaar idyllische wereld die Stifter beschrijft is niet zelden afgrondelijk.
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Bekende werken zijn Studien (1850), Bunte Steine (1853, Ned. vert. Kleurige
stenen in 2008 door Wilfred Oranje) en de ontwikkelingsroman Der Nachsommer
(1857).

Nathalie Tabury (1976) werkte jarenlang als dramaturg. Verleden zomer
voltooide ze het Postgraduaat Literair Vertalen aan de KU Leuven en ontving
ze een Talentbeurs Literair Vertalen. Momenteel studeert ze aan de
VertalersVakschool in Amsterdam. Ze vertaalde eerder voor The Chronicles
Projects en Filter, tijdschrift over vertalen.

Iginio Ugo Tarchetti (1839-1869) was een Italiaans schrijver, dichter en
journalist. Hij maakte deel uit van de Scapigliatura, een avantgardistische
artistieke beweging die rond 1860 ontstond in Milaan. Zijn bekendste roman,
Fosca, verscheen in 2014 in Nederlandse vertaling.

Yoko Tawada (1960) schrijft gedichten, essays, toneelstukken en romans in
het Japans en in het Duits en publiceerde tot nog toe meer dan veertig titels. Ze
woont sinds 1982 in Duitsland. Voor een van haar eerste Japanse verhalen, ‘Inu
muko iri’,
, (‘De hondenbruidegom’) ontving zij al in 1993
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de prestigieuze Akutagawa literatuurprijs. In Duitsland werd haar werk onder
andere bekroond met de Chamisso-prijs, die ieder jaar voor een werk van een
niet-Duitstalige schrijver uitgereikt wordt, en in 2005 met de Goethe-medaille,
een officiële onderscheiding van de Bondsrepubliek Duitsland. In 2016 ontving
zij de Kleist-prijs.

Lisa Thunnissen (1984) rondde in 2012 cum laude de Master Literair Vertalen
en de Research Master Latin American Studies af. Daarnaast ontving ze in 2011
een Talentbeurs Literair Vertalen van het Nederlands Letterenfonds. Ze vertaalde
werk van Eduardo Halfon, Juan Villoro en Raúl Zurita voor Terras, Filter en
voor het Poetry International Festival. De cowboykampioen van Aura Xilonen
(De Wereldbibliotheek, maart 2017) is haar eerste boekvertaling. Daarnaast
werkte ze mee aan de bloemlezing Twaalf verhalen en een Revolutie, eveneens
verschenen in het voorjaar van 2017.

Kateřina Tučková (1980) groeide op in een klein dorp in Moravië in Tsjechië
voor zij voor haar studie naar Praag verhuisde. In 2006 verscheen haar
debuutroman Montespaniáda en in 2009 brak ze definitief door met haar tweede,
veelbekroonde roman Vyhnání Gerty Schnirch (The Expulsion of Gerta
Schnirch). Daarnaast is ze ook werkzaam als freelance curator, schrijft ze
wetenschappelijke artikelen en werkt ze aan haar PhD in twintigste-eeuwse
kunst aan de Karelsuniversiteit in Praag.

Katrien Vandenberghe is van opleiding classica. Ze vertaalde onder meer
Paris-Brest van Tanguy Viel, fragmenten van Antoine Volodine en drie romans
van Mathias Enard (recentelijk Kompas, een wervelend verhaal over de
kruisbestuiving tussen Oost en West).

Tom Van de Voorde (1974) is dichter en vertaler. Hij publiceert dit voorjaar
zijn derde dichtbundel Zwembad de verbeelding, alsook Beloftes van glas, een
uitvoerige selectie uit de poëzie van de Amerikaanse dichter Michael Palmer.
Met Staša Pavlović werkt hij aan een vertaling van de poëzie van Tomaž
Šalamun.

Maud Vanhauwaert (1984) is schrijver en tekstperformer. Haar debuutbundel
Ik ben mogelijk verscheen in 2011 bij Querido en kreeg de Vrouw Debuut Prijs.
In 2014 verscheen de bundel Wij zijn evenwijdig, die werd gelauwerd met de
Hughues C. Pernathprijs, alsook de Publieksprijs van de Herman De
Coninckwedstrijd voor het mooiste gedicht.
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Jeske van der Velden (1987) studeerde Engelse Taal en Cultuur en Literair
Vertalen aan de Universiteit Utrecht. Ze vertaalt poëzie en proza en is redacteur
voor Terras. In 2015 ontving ze een door het Nederlands Letterenfonds
gesubsidieerde Talentbeurs voor literaire vertalers.

Antoine Volodine (1950) is het hoofdpseudoniem van een Frans romanschrijver.
In zijn oeuvre, dat hij omschrijft als ‘postexotisme’, roept hij trefzeker en
bevreemdend fijn een eigen universum op, tussen postapocalyptisch onirisme,
politiek engagement, humour du désastre en oosterse invloed. Hij kreeg diverse
prijzen (o.a. Prix du Livre Inter en de Prix Wepler voor Des anges mineurs,
1999; Prix Médicis voor Terminus radieux, 2014) en is in het buitenland in
ruime mate vertaald. Bardo or not Bardo (2004) is geïnspireerd op het Tibetaanse
Dodenboek of Bardo Thödol.

Eva Wissenburg (1990) koestert een diepe liefde voor taal, literatuur en
filosofie. Ze studeerde Frans en Literair Vertalen in Utrecht en is sinds 2014
werkzaam als literair vertaler. Het liefst vertaalt ze teksten die zich op het
snijvlak van literatuur en filosofie bevinden en
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daarnaast laat ze zich graag verrassen door het experiment.

Martine Woudt (1957) ontving in 2007 het Elly Jaffé Stipendium voor
veelbelovend beginnend vertaler uit het Frans. Inmiddels heeft ze bijna veertig
titels op haar naam staan, waaronder het debuut van Guillaume Rihs, Vandaag
in de chaos (2016). Ze geeft onder meer les op de VertalersVakschool in
Amsterdam.

Aura Xilonen (1995) is schrijfster en filmmaakster. Campeón gabacho, dat in
Nederland verscheen onder de titel De cowboykampioen (De Wereldbibliotheek,
maart 2017), is haar eerste roman. Voor haar debuut kreeg ze de Premio Mauricio
Achar / Literatura Random House. Ook haar werk als cineaste werd gewaardeerd:
in 2015 won ze een universitaire competitie met de korte film ‘Celagdakhi’. Ze
studeert Film- en televisiewetenschap aan de Benemérita Universidad Autónoma
in Puebla, Mexico. In maart 2017 trad ze op tijdens het Passa Porta Festival in
Brussel, in november 2016 stond ze al op het Crossing Border Festival in Den
Haag.

Marguerite Vivian Young (1908 - 1995), ‘darling of the avant-garde’,
legendarisch docent creative writing aan onder meer The New School in New
York en de Iowa Writers' Workshop, was een Amerikaanse cultauteur, die
behalve haar monumentale roman Miss MacIntosh, My Darling, twee
dichtbundels, twee historische studies, een verhalenbundel en een essaybundel
publiceerde.

Miek Zwamborn (1974) is schrijver, vertaler en redactielid van Terras. Zij
publiceerde Oploper (2000), Vallend Hout (2004), Het krieken van Sepia (2008),
De duimsprong (2013) en Getemde hemel (2015). Ze vertaalde de romantrilogie
Sez Ner van Arno Camenisch en Honingprotocollen van Monika Rinck. Het
gedicht ‘Tireragan’ ontstond op het Schotse Isle of Mull. Tireragan betekent
‘Land van kwade golven’ in het Gaelic.
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[China, Terras 13]
Silvia Marijnissen
Carte blanche
Voor menig vertaler, of in ieder geval voor mij, is het krijgen van carte blanche een
soort ideaal: je eigen voorliefde volgen en vertalen wat jijzelf de moeite van het lezen
waard vindt, in de hoop dat je anderen daar ook van kunt overtuigen en daarmee hun
horizon wellicht een beetje kunt verbreden. In plaats van dit nummer te vullen met
bijvoorbeeld de meest trendy Chinese literatuur, of het waardevolste van de laatste
vijftig jaar (maar dan zat je nu een paar uur met mijn smaak opgescheept), leek het
me dan ook een mooi idee om die carte blanche bij alle vertalers Chinees neer te
leggen: Wat vertaal je het liefste en zou je binnen de Nederlandse letteren eens onder
de aandacht willen brengen?
Zo'n tien vertalers gingen in op dat verzoek en zo ontstond bijgaand nummer.
Graag had ik daarbij ook aan diezelfde vertalers gevraagd om uit te leggen waarom
ze deze teksten hadden gekozen en wat hun ervaringen bij het vertalen ervan waren,
maar dat zou dit nummer flink hebben doen uitdijen. Gevarieerd is het in elk geval
wel geworden. Er zit klassieke poëzie bij van Du Fu uit de achtste eeuw, in dit nummer
de oudste bijdrage, maar de nadruk ligt op de hedendaagse literatuur, dat wil zeggen,
de jaren negentig en later. Vooral wat de poëzie betreft is er ook zeer recent werk:
van de twee dichters Woo Sai Nga en Qin Shanshu, die met hun nog geen dertig
levensjaren nog maar net komen kijken. Ook de overige poëzie is bijna allemaal van
de laatste tien, vijftien jaar, met recent werk van dichteres Ye Mimi, ooit nog geen
dertig toen ze al optrad bij Poetry International Rotterdam (2007), van de intense en
ironiserende Yu Xiang, de grappige Zhu Zhu, de intellectuele Zang Di en van
‘sappeldichter’ Xu Lizhi, die allemaal niet eerder in het Nederlands werden vertaald.
Blij ben ik ook met de bijdrage van Liu Xia, de vrouw van Liu Xiaobo, de
mensenrechtenactivist die in 2010 de Nobelprijs voor de Vrede won; via haar werk
kunnen we hier ook stilstaan bij de tragische dood van haar echtgenoot afgelopen
zomer.
Afgezien van Yu Hua zijn ook de prozaschrijvers in dit nummer voor Nederland
nieuw. Heel moeilijk is dat niet, want de Chinese literatuur is in Nederland letterlijk
een carte blanche, een wit kaartje: vrijwel onbekend. Misschien schiet Mo Yan nog
een paar lezers te binnen, omdat hij in 2012 de Nobelprijs voor literatuur won (en
om die reden hier dus maar niet is opgenomen). Verder herinnert u zich vast wat
klassieke dichters, zoals Li Bai, Du Fu of Wang Wei, die terecht steeds weer opduiken;
iedere nieuwe vertaling zet hun werk weer in een nieuw perspectief. In dit nummer
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dus vrijwel allemaal onbekende schrijvers, voor ons, want in eigen land hebben ze
naam gemaakt, ieder met een geheel eigen stijl, die in bijgeleverde inleidinkjes kort
wordt gekarakteriseerd. Hoe divers al die schrijvers ook zijn en hoe groot de contrasten
tussen hen onderling - ook geografisch gezien, want ze zijn afkomstig uit China,
Hongkong, Taiwan en Amerika - betrokkenheid is iets wat hen allemaal tekent,
betrokkenheid bij de maatschappij, de mens, het leven.
Noot van de redactie: buiten het Chinese dossier vindt u achterin dit nummer een
bijdrage van Daniël Rovers over de Joegoslavische, of Servische, schrijver Danilo
Kiš aan wie Raster uitgebreid aandacht heeft besteed en een vertaling door Reina
Dokter van een fragment uit zijn werk dat niet eerder in het Nederlands verscheen.
Breyten Breytenbach is present met vier nieuwe gedichten, vertaald door Laurens
Vancrevel. En Piet Meeuse schreef een essay over Brian Boyd en Christopher Booker
en de functie van fictie.
Dit nummer tenslotte bestaat deels op papier en deels online. Bijdragen van Bin
Chun, Jaap Blonk, Anneke Brassinga, Dung Kai-cheun, Wilt Idema, Pay-Uun Hiu,
Sanmao en Zhu Xiang vindt u op www.tijdschriftterras.nl onder #13 China, net als
meer gedichten van Breyten Breytenbach, Yi Sha, Yu Xiang en Zhu Zhu dan wij
hier hebben kunnen opnemen. Ingevouwen in dit nummer is een poster van Zhou
Junsheng uit de reeks The Pointless Point.

Terras. Jaargang 2017 (12-13)

8

K. Michel
Over Arthur Sze
Het werk van Sze wordt gekenmerkt door onverwachte combinaties en door grillige
verbanden; in zijn gedichten combineert hij stads- en natuurbeelden, ideeën uit de
moderne natuurkunde en de oude Chinese filosofie, anecdotes uit het rurale en het
industriële Amerika. Zo creëert hij teksten waarin de complexiteit van de
werkelijkheid wordt gevangen en gereflecteerd.
In zijn vroege poëzie uit de jaren '70 en '80 was soms een anekdotisch element
aanwezig en werd vaak één centraal idee uitgewerkt. In zijn latere gedichten valt de
nadruk meer op het verweven van verschillende beeldenreeksen en verhaallijnen, op
het samenbrengen van ‘de brokkelige momenten van onze levens’ in een soort
mozaïek. Vanaf het begin van de jaren '90, wordt in (meestal) gedichtenreeksen een
rijk geschakeerd beeld geschapen van onze wereld. Arthur Sze schroomt niet om
natuurbeelden te combineren met regels die verwijzen naar de moderne sterrenkunde,
en hij monteert losse elementen uit heel verschillende culturen tot één geheel;
elementen uit bijvoorbeeld de oude Mayacultuur en de klassieke Chinese cultuur
combineert hij met moderne uitvindingen als bijvoorbeeld de berylliumgyroscoop.
Sze is vooral gefascineerd door de gelijktijdigheid waarmee totaal verschillende
gebeurtenissen kunnen plaatsvinden; de conjunctie van iemand die doodvalt en
iemand die lacht; een looptocht door een natuurpark die samenvalt met een misdrijf
ergens anders. Hij lijkt dat wonderlijk te vinden én verbijsterend.
Arthur Sze werd geboren in New York in 1950. Hij studeerde aan de Universiteit
van Californië in Berkeley. Zijn eerste zes poëziebundels werden verzameld in The
Redshifting Web, poems 1970-1998. Daarna verschenen er nog drie bundels. Hij
publiceerde ook een verzameling van vertalingen van klassieke Chinese gedichten
onder de titel The silk dragon (2001) en hij stelde een boek samen waarin hedendaagse
Chinese literatuur wordt belicht, Chinese Writers on Writing (2010). Zijn meest
recente boekpublicatie is Compass Rose, dat in 2014 verscheen. Arthur Sze woont
in New Mexico. Hij doceerde meer dan twintig jaar ‘creative writing’ aan het Institute
of American Indian Arts in Santa Fe. In 2007 was hij te gast op het Poetry
International Festival. Eerdere vertalingen in het Nederlands verschenen in het
tijdschrift Raster nr. 111/112 en in nr. 119.
Het gedicht ‘Oolong’ verscheen oorspronkelijk in de bundel Archipelago (1995).
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Arthur Sze
Oolong
Vertaling: K. Michel
1
Theeblaadjes verwelkt in de zon worden geschud
en gekneusd zodat de randen rood worden
en de nerven transparant. Aan de bar eet een man
gekookte zijdewormen en hoest;
een vrouw stopt met praten en staart
naar het sterrenbeeld Perseus. Ooit
sloeg een handelaar een zwarte raku-kom kapot
toen die een theemeester niet bekoren kon,
weer samen gelijmd bleken de zwarte scherven
de textuur van moerbeiblaadjes te hebben.
Je passeert iemand die al telefonerend buigt
en de schok is een witgloeiende quark
die een spiralend spoor achterlaat in je geest:
je voelt hoe onmogelijk het is, in een veldgids,
om de groeicirkel van een paddestoel te bepalen
maar stuit je op rijen oesterzwammen
groeiend op dode populieren dan zie je
hoe in deze wereld niets nog van jou is.
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2
Waar of onwaar:
termieten stoten methaan uit en dragen bij aan het broeikaseffect;
de huid van een kogelvis is dodelijk;
kruisen langs de wegen in Mexico markeren verkeersdoden;
de aarde is plat;
bij volle maan bevatten oesters hepatitis;
niemand heeft ooit een neutrino gezien;
vlinders dromen;
de vinnen van een kogelvis zijn altijd eetbaar;
oolong betekent zwarte draak, maar oo betekent kraai en long betekent draak;
hij hield van de rondingen van haar lichaam;
de zon draait om de aarde;
cafeïne stimuleert het centrale zenuwstelsel;
licht is een golf;
de geest is samengesteld uit het helderste helder en het duisterste duister;
context is cruciaal;
pfennig, xu, qindarka, centime, stotinka, qursh zijn munten;
de rauwe lever van een tijgerkogelvis
gevangen tijdens de winterzonnewende is een delicatesse;
ik bezit een mes waarin de namen van achtenveertig vissen zijn gekerfd.

Terras. Jaargang 2017 (12-13)

11

3
Je zeeft sluiers van rood licht
glinsterend in de novemberlucht,
zeeft de gedachten van een terende dakdekker.
Door een gang lopend sta je even stil
en zeeft de hersens in een glazen kom,
zeeft het label hangend aan de pols van een lijk,
zeeft de gevouwen vleugels van een musje.
De heersende noties van het seizoen zijn
groen gevlekte melkzwammen die in de bergen
wijdverspreid drie dagen en een uur heersen.
Wat je moet verwerpen zijn ideeën van disjunctie
en collage, verwerp ook advies, lofprijzing.
Pas dan kun je kijken naar een kaart van Hangzhou
uit de Song-dynastie en de configuratie zien
van ionkanalen in het brein. Kun je kijken
naar een aboriginal zandschildering en daarin
een kosmologie van smart zien. Kun je kijken
naar de zwaaiende beweging van een tak
en voelen wat het is om een verschroeid
verschrompeld blad te zijn hangend aan de dood.
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Ik staar in een zwarte kom en ruik
geroerde groene thee, zie gezwaai van staarten
en oranje koi die tegen een stroom optornen.
Zonlicht daalt door hoogste dennenbomen;
ik houd halt op een brug en het water
passeert onderlangs en door mij heen.
Zoals een pottenbakker van de dood een voorgevoel heeft
wanneer hij vermijdt rode glazuur te gebruiken op een vierkant bord,
leren we de vorm en de druk van een emotie kennen
als die voorbij is: een alleenspraak van wanhoop
eindigt als een schroeispoor van touw in je handen
en genot bloeit uit tot een gouden chrysant.
Draait het draaien roerloos als niets van jou is?
De geest vertraagt tot een groen gevlekte werveling;
ik raak de contouren aan van de zwarte scherven.
Voor zonsopgang snijdt een man alle
dagwindes af die in de tuin bloeien
en plaatst een ervan in een pot in een theekamer.
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Zij smokkelden zijn lijk de stad binnen onder een stapel rottende zeeoren;
‘Heel beroemd’: ze knikten allemaal;
hij wist dat de daphne een verboden bloem was;
‘Klojo’, mompelde een restaurant-inspecteur
en plaatste een C in het raam;
zij slurpten noedels en lazen stripboeken;
hij spuwde vanaf het metroperron;
het geringste geluid stoorde hem zó dat hij een geluiddichte kamer liet bouwen;
witte muren, witte vloer;
zij bleef maar een slak in haar nek voelen;
voor de theeceremonie
plukte hij drie gentianen en deed die in een Acoma-pot;
zij begroef de placenta in een korenveld;
een jager ontdekt een honingzwam die groter is dan een blauwe vinvis;
wat opent en sluit zich, sluit en opent zich?
zij benam hem de adem;
hij doopt zijn penseel
schrijft het karakter ‘bloem’ en neemt daarin het karakter ‘geest’ op;
een gevilde olifantenhuid;
zij roerbakt theebladeren in een wok.
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Rode klaprozen bloeien langs de muur;
ik kijk naar groene en onderliggende blauwe verf
die van een bank bladdert: jij rommelt in een schuurtje,
vindt een spintol en bemerkt het vet van
vele handen dat in de steel is getrokken.
In de rimpelende schaduwen, geglinster van water.
Ik zie gele irissen in een vaas op de keukentafel
en ruik bliksem; forenzen in het World Trade
Centre mogen roltrappen aflopen naar de metro's:
het is altijd 5.05 uur; Su-wei bracht hem
vijfduizend gele pillen en zei dat zijn haar
als hij er iedere dag twaalf zou slikken
zou terugkeren, is dit een vorm van
sake slurpen gerijpt in een pot vol slangen?
Voetsporen onder water in een rijstveld
en wolken op het wateroppervlak;
Altair en Vega tollen van verlangen:
de zon zakt achter de horizon in waterig goud.

Terras. Jaargang 2017 (12-13)

15

7
Het mycelium van een honingzwam
gloeit in het donker. Wat weet een gele
ridderzwam van winter en lente?
Een boer drukt zijn vuist in klei
en vormt een kom. Zal de wereld blijven
voortduren zolang als twee Aboriginals
zingen en boomerangs laten klappen?
Een vrouw heeft de waterachtige glans
van een saffier en verandert in geel weerlicht.
Zij heeft een droom die lijkt op een geode:
konden we die openen dan zouden we
de tint hervinden van de eerste wereld.
Het licht door een pot met geplette octopus
heeft een rimpelende textuur die lijkt
op een schaduw die koel over huid golft.
In het donker vormt het tollen
en slingeren van een emotie een ster:
Sirius, Arcturus, Capella, Procyon, Aldebaran:
schaduwen van muggen bewegen nu
over een scherm van rijstpapier.
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Wu Ming-yi
Licht stroomt als water
Vertaling: Mathilda Banfield
Verbluft keek ik naar al de verschillende schaalmodellen die de hele verdieping
vulden. Het leek alsof ik een fantasiewereld binnenliep, alsof ik verdwaald was in
een andere tijd. Ik wist even niet waar ik als eerste moest kijken, wat ik als eerste
moest denken. Carol, Aka's vrouw, overhandigde me een vergrootglas. Toen ik
daardoor keek, kon ik al helemaal geen woord meer over mijn lippen krijgen. In het
midden van de ruimte op een tafel lag een klinkerstraatje zoals in middeleeuws
Europa, met winkels aan weerszijden. Alles, van de paarden tot de cipressen langs
de weg, zag er levensecht uit. Een brug verbond het straatje met een andere straat.
Op de brug wandelde een verliefd stelletje. Je kon zien dat het een verliefd stelletje
was, want ook al raakten ze elkaar niet aan, toch straalden ze verliefdheid uit.
Ongelofelijk, het waren echt maar twee modelfiguren. Langs die stille straat stond
om onduidelijke redenen een woeste draak met uitgespreide vleugels, gele ogen en
groene schubben. Voor mijn gevoel kende ik hem, maar ik kon niet bedenken waarvan.
Zijn houding was niet dreigend, eerder vragend. Hij zag er absoluut niet uit alsof hij
vuur ging spuwen. Ik kon ook niet zeggen waar dat gevoel dan weer vandaan kwam.
Naast de draak stond een modelhuisje in barokstijl met inscripties en zuilen. Als je
door de kleine raampjes keek, zag je binnen een groot kabinet, wandtapijten en
namaakantieke meubelen. Op de boekenplanken kon je zelfs boeken van Stendhal,
Jane Austen, Sabbatini, Dumas en Conrad ontwaren. Op tafel stond een vaas met
bloemen die op narcissen leken... Dat was natuurlijk ook allemaal namaak, want
planten zouden nooit zo miniklein kunnen zijn, maar het blad was zo groen dat je
het water er bijna in kon zien bewegen.
Naast het huis stond een rechthoekige betonnen constructie van ongeveer gelijke
grootte. Carol overhandigde me een kleine camera die er uitzag als een
elektriciteitsdraad en liet me de lens ervan naar binnen steken. Ik volgde haar
instructies en stak de cameralens in het gaatje van ongeveer een halve centimeter.
Langzaam verscheen op het schermpje wat er binnen te zien was. De muur was in
een onberispelijk patroon gebutst en gehavend; alle gaten waren ongeveer even groot.
Het duurde even voor ik besefte dat ik naar een mierennest keek.
De kleine Carol had de gewoonte om bij het praten omhoog te kijken, alsof ze
daar iets zag. ‘Aka heeft zijn hele leven gehoopt dat hij een wereld zou kunnen
kopiëren die net zo uitgebreid was als de echte wereld,’ zei ze met een stem die geen
enkele emotie verried. Ze pakte iets wat op een tandenstoker leek en stak het in het
huisje in barokstijl. Binnen bevond zich een kleine draaitafel. Ze zette de naald op
de plaat, en tot mijn
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stomme verbazing hoorde ik Das Musikalisches Opfer van Bach. Ik kon een zucht
niet onderdrukken.
Aka was mijn rivaal op de lagere school. Ik werd vaak door de onderwijzer
uitgekozen om deel te nemen aan allerlei kunstwedstrijden en wedstrijden voor
Chinees schilderen en aquarelleren. Maar op één onderdeel moest Aka altijd onze
klas vertegenwoordigen. Dat was metaalbewerking. Misschien moet ik het geen
metaalbewerking noemen, want het was nog maar de lagere school. We maakten
geen metalen voorwerpen van edelmetaal, maar we knipten allerlei vormen uit lege
drankblikjes. De meeste kinderen konden alleen een lelijke taxi uitknippen, of een
bloem, een lompe plant of iets anders stoms. Maar Aka kon zomaar een tank
vervaardigen uit een Heisong blikje. Hij kon een paard-en-wagen knippen uit een
Coca-Cola blikje. Als ik er nu aan terugdenk was dat ongelofelijk knap. Het leek wel
of hij door de buitenlaag van dingen heen kon kijken. Hij wist precies wat je van een
opengebogen blikje kon maken. Ik was jaloers op zijn talent, omdat ik wist dat ik
alleen tweedimensionaal kon werken, terwijl zijn talent drie dimensies besloeg.
Terwijl Carol beneden koffie ging zetten, maakte ik van de gelegenheid gebruik
om in het huis rond te kijken. Op de begane grond van het woonhuis stond een Nissan
March met allerlei gereedschap. Er was een witte hond die Duoduo heette. Op de
eerste verdieping waren de slaapkamer van Aka en Carol en de eetkamer. Ik bevond
me op de tweede verdieping, die iets meer dan honderdveertig vierkante meter besloeg
en uit één ruimte bestond. Er stonden een aantal rijen tafels met allerlei schaalmodellen
erop. Dat klopt ook niet helemaal; vanwege de ruimtelijke indeling en de belichting
vormden die miniaturen allemaal afzonderlijke scènes. Steeds als ik me een stukje
verplaatste, had ik het gevoel dat ik naar een volgende scène ging. Ik wist zeker dat
er over de plaatsing van de schaalmodellen was nagedacht.
Carol zette de koffie op een tafeltje vlakbij de deur. We keken zwijgend de kamer
rond en wisten niet hoe we het gesprek moesten beginnen. Ik deed een poging. ‘Wat
een spectaculaire kamer,’ verbrak ik de stilte. ‘Dit is het levenswerk van Aka. Heb
je er weleens over nagedacht om het open te stellen voor publiek?’ Carol schudde
het hoofd. Als ze glimlachte had ze duidelijke lachrimpels, alsof ze geen verdriet
gekend had. Ze begon te vertellen over de periode nadat Aka van school was, over
een Aka die ik niet kende.
Aka heeft me ooit verteld dat hij schaalmodellen was gaan bouwen omdat zijn vader,
toen hij elf was, Star Wars van George Lucas gehuurd had om de aankoop van een
videorecorder te vieren. Hij zag de film vier jaar nadat die uitkwam. Star Wars kwam
in 1977 uit, en geheel toevallig was het kassucces 770 miljoen. Hij werd fan van de
Millennium Falcon toen hij hem had gezien. Het ruimteschip werd later gekozen tot
een van de vijftien meest sexy ruimteschepen. Kun je je indenken dat een ruimteschip
‘sexy’ kan zijn? Aka zei dat het inderdaad sexy was. Ooit probeerde hij een exemplaar
van de Millennium Falcon uit een blikje te knippen.
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Lucas gebruikte in die tijd modeltechnologie bij het filmen. Dat hield in dat hij
realistische miniaturen gebruikte om die ongelofelijke beelden van sterrenoorlogen
te filmen. De sterrenoorlogen leken zich af te spelen in een oneindig uitgestrekt
universum, maar waren in werkelijkheid in een klein kamertje geproduceerd. Het
ruimteschip kon alleen maar bestuurd worden door een modelchauffeurtje ter grootte
van een kleine hagedis. En de veelkleurige lichteffecten in die sterrenstelsels waren
al helemaal kunstmatig. De beheersing daarvan is een geavanceerd vakmanschap,
want de lichteffecten bepalen of de miniatuur wel of geen illusie van echtheid
overbrengt. Deze technieken, waarbij miniaturen worden gebruikt om een realistisch
ruimtelijk effect te bereiken, worden mechanische speciale effecten genoemd.
Volgens Aka verwachtte de filmstudio in eerste instantie niet veel van de film.
Daarom ruilde Lucas zijn salaris in voor het eigendomsrecht van de film. Enkele
tientallen jaren later had Lucas al miljarden dollars verdiend aan spelletjes, speelgoed
en verzamelartikelen. Het begon allemaal met miniaturen in een studio. Het laat zien
dat Lucas beschikte over een buitengewone vooruitziende blik en sterke fantasie.
Het gebruik van miniaturen voor het produceren van een film werd in de twintigste
eeuw langzaamaan vervangen door computer graphics. Vanuit artistiek oogpunt was
dat een achteruitgang. Aka vond dat alleen verfijnde miniaturen een tastbare
herinnering achterlieten. Hij zei dat digitale technologie beperkt was tot elektronische
signalen en dat digitale signalen niets tastbaars achterlieten.
Ik weet niet of jij een fan bent van Star Wars, maar in vergelijking met andere
science fiction-klassiekers zoals Blade Runner stelde de Star Wars filmserie
inhoudelijk weinig voor. De serie is zelfs oppervlakkig te noemen. Zelfs Aka was
het daarmee eens, maar hij was gefascineerd door het vermogen om het universum
te verkleinen en in een kamer tot zijn recht te laten komen.
In 1975 heeft Lucas voor het filmen van Star Wars Industrial Light and Magic
opgericht, misschien heb je daar weleens van gehoord. Dit bedrijf vertegenwoordigde
later de top waar het ging om de productie van miniaturen. Het hoorde bij de
Hollywood-industrie, maar volgens Aka was hun werk ook een belangrijke
verworvenheid in de kunstgeschiedenis van de mensheid. Toen hij in San Francisco
Beeldende Kunst studeerde, ging hij met een zelfgemaakt schaalmodel naar Industrial
Light and Magic, om een trainingsplaats te bemachtigen. Louis, de interviewer, was
hoofd van de afdeling mechanische structuur. Hij zag wel wat in zijn werk en Aka
kreeg een positie als basistechnicus. Op mijn vraag welk schaalmodel hij hem heeft
laten zien, zei hij dat het maar een model van zijn vaders fiets was, dat later
zoekraakte.
Aka praatte graag over zijn tijd bij Industrial Light and Magic. Zijn technische
trainer herinnerde hem er weleens aan dat een miniatuurmaker maar één ding hoeft
te kunnen: de wereld die je met gesloten ogen in je fantasie schept, tastbare
werkelijkheid laten worden. Je moet scènes in je hoofd concreet kunnen maken. Een
briljant technicus weet
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dat de buitenmuur van een huis er totaal anders uitziet dan een badkamermuur als je
van beide de tegels verwijdert. Dat komt doordat de herkomst van de waterdampen
en de snelheid waarmee die doordringen verschilt. Zo'n technicus weet dat scheuren
in de pijlers van bruggen altijd horizontaal zijn, terwijl scheuren in de steunpilaren
van gebouwen altijd verticaal zijn. Dat komt doordat voertuigen die over de brug
rijden niet alleen zorgen voor drukspanning vanwege zwaartekracht, maar ook voor
trekspanning door hun snelheid. Daardoor zien beschadigingen in het beton er anders
uit. Roestplekken op bronzen beelden, gewapend beton, waterleidingen of stalen
rolluiken hebben elk hun unieke kleur, die je niet met elkaar mag verwarren. De
technici van Industrial Light and Magic gebruikten in hun laboratoria hun ervaringen
uit de echte wereld door almaar lagen lak op voorwerpen aan te brengen en dingen
uit te proberen. Ze konden stadsmuren maken van hout, lieten grasvelden groeien
van mos en gebruikten doorzichtige plastic zakken om de lichtinval te veranderen
en zo de weersomstandigheden te beïnvloeden. Ze gebruikten whisky om een
diepgekleurd meer voor te spiegelen, vulmiddel om ijs te produceren, gaven bomen
vorm door middel van katoenvezels... Technici die zagen hoe ze eindelijk de
werkelijkheid opnieuw hadden laten verschijnen in alle kleur en glorie hieven met
vochtig-glimmende ogen het hoofd. Ze richtten hun blik niet op andere technici,
maar omhoog, alsof er een wolk bij het plafond van het laboratorium zweefde.
Misschien geloof je het niet, maar dit soort magische kunsten heb ik mijn echtgenoot
ooit zelf voor mijn eigen ogen zien uitvoeren.
Later ging Aka weg bij Industrial Light and Magic. Niet omdat hij het allemaal al
kon, zei hij, maar omdat hij steeds slechter tegen Lucas kon. Hij vond dat de grote
baas de vooruitziende blik die hij had toen hij een universum verkleinde tot een
miniwereld kwijt was. Na zijn terugkomst in Taiwan maakte Aka schaalmodellen
voor buitenlandse filmstudio's en maakte hij op bestelling via internet speciale
modellen. In die tijd ontmoetten we elkaar. Hij kwam vaak bij ons penselen kopen
om zijn schaalmodellen te kleuren. Mijn vader maakt nu nog steeds penselen met de
hand, hij is een kleine beroemdheid in die branche. Ik vroeg Aka een keer waarom
hij zo'n voorkeur had voor mijn vaders penselen. Hij antwoordde dat mijn vaders
penselen leefden, en dat alleen een levend penseel levende kleur kon aanbrengen.
Later kwam ik er pas achter dat Aka's vader op de derde verdieping van het
winkelcentrum een ateliertje had voor het schrijven van condoleanceposters,
Nieuwjaarsposters en gelukwensposters voor winkelopeningen en huwelijken. Daarom
hecht hij bijzonder aan goede penselen.
Bij Aka's terugkomst uit Amerika was het winkelcentrum al afgebroken. Hij vond
het vreselijk dat hij geen kans had gekregen om laatste foto's te nemen. Veel
herinneringen zijn zo met de tijd vervlogen. Nadat hij een aantal jaar informatie had
verzameld, is hij ongeveer tien jaar geleden begonnen met een serie miniaturen van
het winkelcentrum. Het kan zijn dat hij toen al te veel chemicaliën en verf had
ingeademd. Misschien hadden er al pathologische veranderingen plaatsgevonden in
zijn longen. Later overleed
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zijn vader en viel de last van financiële verplichtingen tegenover zijn familie van
zijn schouders. Daarom investeerde hij het geld dat hij over de jaren verdiend had
in zichzelf. Hij begon steen voor steen en winkel voor winkel de bouw van een
schaalmodel van het winkelcentrum te plannen. Voor zijn dood vorig jaar heeft hij
maar viereneenhalf gebouw kunnen afmaken. Toen je belde dat je Aka wilde
bezoeken, dacht ik dat je ervan wist. Daarvóór was ik juist in de veronderstelling dat
ik de enige in de wereld was die ervan wist. Ik schrok behoorlijk.
‘Waar is het schaalmodel nu?’
‘Op de derde verdieping.’
‘Kan ik een kijkje nemen?’
‘Daarvoor kwam je toch hier?’
Soms denk ik terug aan dat moment waarop ik van de tweede verdieping van Aka's
huis naar de derde liep. Het was een oud, muf ruikend appartement, maar door de
sfeer die in alle donkere hoeken hing, leek het wel licht uit te stralen. Het deed me
denken aan de trappen aan twee kanten van het winkelcentrum, zwart en vettig. Als
kind liep ik op mijn slippers klepperend zo'n trap op. Aan het eind zag je het daglicht
schijnen.
Zelfs als ik nu terugdenk aan het moment waarop ik die deur op de derde verdieping
opende, voel ik weer die schok. De tijd tussen toen en nu lijkt gekrompen, en dat
moment verschijnt opnieuw voor mijn ogen. Omdat de woning langwerpig was,
stond het langwerpige schaalmodel van het winkelcentrum op een rij lange tafels.
Het was een lange rij, net als vroeger. Carol legde uit dat geen van de gebouwen echt
af was: ‘Aka brak alsmaar zijn hoofd over de precieze locatie van sommige winkels.
Hij kon er niet op komen, ook al had hij zoveel mogelijk foto's van het winkelcentrum
verzameld, op internet om foto's gevraagd en oude mensen geïnterviewd. Maar foto's
zitten vol dode hoeken en de herinneringen van mensen vervagen. Dus het kan zijn
dat de plaats van sommige winkels verschoven is.’
‘Ik weet het ook niet meer. Soms weet je zeker dat die-en-die winkel daar-en-daar
was, en soms twijfel je opeens weer.’ De herinneringen lijken langzaam maar
onherroepelijk uit elkaar te zijn gevallen vanaf het moment dat het winkelcentrum
werd afgebroken. Die vier gebouwen van het winkelcentrum waren bijzonder
gedetailleerd gemaakt. Op de voetgangersbrug had Aka bijvoorbeeld zelfs het
kauwgom op de grond aangebracht. Tot en met de roestplekken op de stalen handrails
zag het er echt uit. Door het vergrootglas keek ik de straat af, van het gebouw
Loyaliteit tot het gebouw Liefde. De plaats van ieder winkeltje begon samen te
vloeien met mijn herinnering. Van het gebouw Loyaliteit tot het gebouw Liefde was
de miniatuur vrij compleet, van het gebouw Vertrouwen stond alleen een geraamte
en de voetgangersbrug tussen Liefde en Vertrouwen was helemaal niet af. Dat was
alleen een vorm zonder kleur, met bovenop kleurloze poppetjes. Tussen de kinderen
die zich verzameld hadden rondom de tovenaar vond ik mezelf. Ongelofelijk
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dat ik in een kleurloze miniatuur een meer dan twintig jaar jongere versie van mezelf
kon herkennen. Ik kon een zucht niet onderdrukken.
Ik bekeek het allemaal rustig. Toen trok de kleurloze miniatuur van Vertrouwen
mijn aandacht, omdat één winkel daarvan al helemaal af was. Die had Aka duidelijk
gebruikt als oriëntatiepunt. Het was het Enige Echte Yang-Chun Noedels eettentje.
In dat eettentje van zes of zeven centimeter stond dicht bij de uitgang een vouwtafel,
met daarop een paar borden suddervlees. Aan de kleur kon je zien dat het lang had
staan sudderen en overheerlijk was. De varkensoren waren ongetwijfeld heerlijk
zacht. Iets verder naar binnen stond een pan kokend water, een pan kokende
varkensbottensoep en een pan met soep van runderbouillon. Natuurlijk kan een
miniatuur geen echt heet water bevatten. Toch voelde ik de hete lucht tegen mijn
gezicht slaan als ik dichtbij kwam, ik wist ook niet hoe het kon. Op het oppervlak
van de runderbouillon dreven glanzende vetkringen. Ik keek langs het interieur verder
naar binnen. Aan twee kanten waren houten planken tegen de muur gespijkerd die
dienst deden als tafels, eronder waren de goedkoopste zwarte ronde krukjes geplaatst.
De verf op de randen van de kurkjes was grotendeels weggesleten. Sommige van de
krukjes hadden nog maar drie poten. Je kon zien dat het een oud eettentje was.
Helemaal achteraan was een gootsteen voor de afwas, met stapels schalen en borden
waar het vet nog niet vanaf was gespoeld. Aan de zijkant was een houten trap naar
een lage zolder waar een gemiddelde volwassene onmogelijk rechtop kon staan.
Ik zat altijd graag aan de kant van het raam op de zolder noedels te eten, omdat je
van daaruit de voorbijgangers in de wandelgang langs de weg kon zien. Langs de
muren van de zolder waren ook allemaal lange tafels gespijkerd, met diezelfde krukjes
eronder. De muren waren volgeplakt met minuscule reclameposters voor stripshows.
In die tijd zaten we allemaal voor dat soort posters de hete Yang-Chun noedels te
eten. Als je je hoofd ophief, staarde je vaak recht naar de navel of borsten van de
vrouwen op de posters. Meestal bedekten twee sterretjes de tepels, alsof het je leven
was dat weliswaar voor je lag te schitteren, maar dat je toch nog niet te zien kreeg.
Ik herinner me dat de eigenaar zijn neus vaak snoot in zijn handen, die hij dan
afveegde aan een doek. Die doek gebruikte hij dan weer om de soep van de zijkant
van schalen af te vegen. Zijn duim stak altijd in de soep als hij die naar je toe bracht.
Nooit klaagde een klant erover. Uiteindelijk was het toch de enige eettent in het hele
winkelcentrum waar ze harde tofu verkochten die de hele dag in runderbouillon had
staan koken, zodat er bouillon in de tofu zat. De smaak deed je kwijlen als je erin
beet. Je kocht harde tofu en je kreeg er een hele slok gratis bouillon bij.
De vaardigheid van Aka had het allemaal bij me teruggebracht: de geur, de
smerigheid en het vettige gevoel van dat eettentje. Ik had zelfs de indruk dat er net
als in mijn herinnering kleine stukjes uit de schalen waren. Dat zorgde er toen ik
klein was vaak voor dat de soep uit mijn mondhoeken droop als ik mijn kom ophief
en de soep dronk. Ik keek op naar Aka's vrouw, die mijn emoties misschien opgemerkt
had. Mogelijk stelde ze vertrouwen in mij omdat ik geraakt was door de miniaturen
van haar man. ‘Aka zei eens dat
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hij hoopte dat iemand zou helpen om dingen toe te voegen,’ zei ze. ‘Hij bedoelde
niet de miniatuur afmaken, maar de dingen die een miniatuur niet kan weergeven.’
Ik stelde me voor hoe Aka zich verloren had in het werk; hoe hij met een scherp
mes de klei of het papier vormgaf om die miniatuurwereld te bouwen. Hoe hij het
vervolgens met schuurpapier steeds weer bijschaafde, en hoe hij vervolgens stukje
voor stukje voorzichtig verf aanbracht met katoen en een penseel. Dat herinnerde
me aan de geconcentreerde blik van Aka als hij bezig was met metaalbewerking. Het
was dan altijd alsof het oude blikje in zijn hand een parel was.
Ik herinner me dat ik een keer werd aangewezen om met Aka samen te werken. We
namen deel aan een wedstrijd namens onze school en moesten een lantaarn maken.
We bleven samen achter in het kunstlokaal en besloten een feniks als thema te nemen.
Hij hield vol dat we iedere veer van de feniks apart moesten uitknippen. Ik vond dat
je het papier gewoon kon vouwen en dan knippen. Zo kon je wel acht veren in één
keer knippen. We hebben er niet over gekibbeld, maar gewoon het lijf van de feniks
verdeeld en ieder ons eigen stuk gedaan. Maar aan de veren die we op het lijf van
de feniks plakten, zag iedereen die oplette een klein, maar cruciaal verschil. Onze
lantaarn won de eerste prijs van het land, maar toen we de prijs in ontvangst namen,
schaamde ik me zo dat ik geen woord kon uitbrengen.
‘Aka was alleen zo bedreven als hij een miniatuur aan het maken was,’ zei Carol.
‘Zodra hij terugkeerde tot de werkelijkheid, werd hij weer die man in zijn goedkope
kloffie die zijn baard niet eens netjes schoor.’ Het viel me op dat er geen spatje vuil
op haar witte T-shirt zat. Ze zag er verzorgd uit. Aka was er niet meer, dus ze was
ongetwijfeld in de rouw. Toch liet ze zich niet versloffen. ‘Aka en ik zijn vijftien
jaar samen geweest,’ zei ze, ‘en ik heb altijd gedacht dat hij in een droomwereld
leefde. We waren gelukkig samen, maar het was niet gemakkelijk om met hem te
zijn.’
Misschien leven we wel echt in een droomwereld. Die dag was ik eerst met Aka naar
De Enige Echte Yang Chun Noedels geweest om noedels te eten. Daarna renden we
naar het dak. We keken naar de stromen van autolichten op de weg en hadden het
erover dat de zomervakantie bijna voorbij was. We vroegen ons af hoe we die
vreselijke schooltijd moesten doorkomen.
‘Stel dat we nooit meer naar school hoeven, zou dat kunnen?’
‘Als er steeds tyfoons zijn.’
‘Sukkel, hoeveel tyfoons heb je dan wel nodig?’
‘Of een grote aardbeving.’
‘Bij een grote aardbeving is het winkelcentrum er ook gelijk niet meer.’
‘Of de directeur van de school wordt aangereden.’
‘Jij denkt dat ze geen nieuwe kiezen.’
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‘Sukkel.’
‘Jij.’
‘Nee, jij bent een sukkel.’
‘Ik heb het. Als alle lichten uitgaan, dan kan niemand meer iets doen en dan gaat
de school misschien ook dicht.’
‘Dat kan wel.’
‘Ja, dat kan wel.’
Toen vertelde Aka me over die keer dat hij op het dak een ‘Lichttovershow’ had
gezien.
Iedere middag tijdens de lunch legde Aka voor zijn vader de posters met karakters
op het dak om te drogen. Dat was zijn taak. Ik wist niet dat de belangrijkste inkomsten
van Aka's vader uit het schrijven van condoleanceposters kwamen. Er stierven iedere
dag mensen, dat was nu eenmaal zo, zei zijn vader. Hij hoopte niet speciaal dat er
veel mensen stierven zodat hij veel werk had. Werk had hij toch altijd wel. Er stierven
immers elke dag mensen en als ze stierven, moesten er condoleanceposters komen.
Iedereen zorgde dat er condoleanceposters geschreven werden, zodat andere mensen
wisten dat er verdriet was om de overledene. ‘Eigenlijk is het niet bijzonder verdrietig
als er iemand doodgaat. Dood is dood, wat je ook over de overledene zegt en hoe je
diegene ook prijst.’ Omdat de vader van Aka slecht ter been was, moest Aka tijdens
de lunchpauze van school naar huis rennen over de voetgangersbrug. Hij moest de
condoleanceposters tussen de was van de buren te drogen te hangen op het dak aan
de lijnen die de bewoners opgehangen hadden. Er stonden meestal dingen als: ‘Te
vroeg uit het leven’, ‘Een goede reputatie die generaties zal voortduren’ of ‘Voor
altijd een voorbeeld’. Aka zei dat hij zijn vader had gevraagd wat die dingen
betekenden. Zijn vader zei dat het verzuchtingen waren dat die mensen te jong waren
gestorven. Ze wilden zeggen dat diegene goed had geleefd. Op die bewuste dag was
Aka na schooltijd, toen het donker werd, vergeten de posters weer binnen te halen.
Hij dacht er pas aan na het avondeten. Hij rende naar boven en zag de tovenaar daar
verveeld naar het nachtelijke uitzicht over de stad zitten kijken. De tovenaar zag Aka
naar boven komen om de condoleanceposters binnen te halen. ‘Heeft je vader die
geschreven?’ vroeg hij.
‘Hm.’
‘Erg goed geschreven. Jammer dat hij condoleanceposters schrijft. Je vader kan
goed kalligraferen.’
‘Bedankt. Ik zal het tegen hem zeggen. Hij zal heel blij zijn.’
Aka wilde zich omdraaien en weglopen, maar hij bedacht zich opeens. ‘Tovenaar,
kun je echt toveren?’ vroeg hij aan de tovenaar.
‘“Echt”? Dat ligt eraan wat je bedoelt met “echt”,’ antwoordde die.
Aka schudde zijn hoofd. Hij begreep het niet.
‘Ik neem wel een voorbeeld. Denk je dat licht echt is?’
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‘Bedoel je zoiets als zonlicht?’’
‘Ja.’
‘Natuurlijk is dat echt.’
‘Maar kun jij licht zien?’
Aka stond met een mond vol tanden. Dat was voor Aka nog een te moeilijke vraag.
‘Licht heeft kleur, maar dat zien wij normaal niet. Wij zien de kleuren in licht pas
als het door bepaalde dingen heengaat of onder andere specifieke omstandigheden.
Wij denken dat het pas echt is als we het zien, maar die kleuren zijn er ook in
doorzichtig licht. Het is eigenlijk heel simpel, maar de mensheid heeft er heel lang
over gedaan om erachter te komen,’ legde de tovenaar uit. ‘Waarom denk je dat dit
neonlicht rood is?’
‘Ik weet het niet.’
‘Denk er eens over na. Je mag ook zomaar raden.’
‘Omdat er rood licht in zit?’
‘Denk je dat dat kan?’
‘Hm?’ reageerde Aka onzeker.
‘Een beetje zeker van je zaak, kom op.’
‘Hm.’
‘Harder.’
‘Hm!’
‘Dan is het dus echt zo.’
De tovenaar pakte in één beweging een steentje op en gooide dat met kracht richting
de grote neonreclame. Hij gooide het steentje tegen één van de neonbuizen, die met
een knal kapot sprong. Aka schrok, want volgens zijn vader mocht je niet zomaar
andermans spullen kapotmaken. Maar nu kwam er rood licht uit het gat in de neonbuis.
Het stroomde eruit als rook. Het leek wel of het rode licht leefde. Het kronkelde en
dreef langzaam in de lucht. Het draaide voor Aka's ogen rond, draaide daarna richting
de lucht boven het winkelcentrum en verspreidde zich rustig. Toen kwam het weer
even bij elkaar alsof het ergens aan dacht, en verdween toen langzaam. Aka keek
ernaar, alsof hij getuige was van de geboorte van iets. Hij stond even verstomd.
‘Dus in de blauwe neonlichten zit blauw licht, en in de groene zit groen licht?’
De tovenaar keek hem aan en antwoordde niet.
‘Dus je zag echt dat er rood licht uit de rode neonbuis kwam?’
‘Echt, als een slang.’
‘Ik geloof er niets van.’
‘Geloof je het niet? Probeer het maar, dan zul je zien.’
We stonden aan het uiteinde van het vijfde gebouw. Daar was ook de grote
neonreclame van National. Het bijzondere was dat de witte lichten van die
neonreclame eerst van beneden naar boven rij voor rij aansprongen, en daarna
sprongen de bredere rode

Terras. Jaargang 2017 (12-13)

25
aan. Als alle neonlichten aan waren, gingen ze van boven naar beneden weer rij voor
rij uit. Dan was de neonreclame weer verborgen in de duisternis. Daarna knipperde
het geheel plotseling heel snel twee keer, alsof het bliksemde. Het was in die tijd
vast en zeker de schitterendste neonreclame van heel Taipei.
Ik raapte een stukje tegel op van de grond en lette op wanneer de rode neonlichten
aan zouden gaan. Daarna gooide ik met al mijn kracht het stukje tegel naar de
neonbuizen. Er volgde een rinkelend geluid. Er zat zeker een gat in de neonbuis,
maar we zagen alleen maar een beetje zwarte rook. De neonbuis gaf geen licht meer.
Waar zou het rode licht eruit gekomen zijn? Toen Aka zag dat ik ongelovig naar hem
keek, raapte hij ook een stukje tegel op. Hij gooide het naar de rode neonlichten aan
de andere kant, maar ook daar kwam alleen een beetje zwarte rook uit. We waren
diep teleurgesteld.
‘Er moet een spreuk zijn waar de tovenaar niets over gezegd heeft.’ We gingen
zwijgend naar de weg voor het winkelcentrum zitten kijken.
‘Misschien lukt het alleen bij dit rode neonlicht niet?’ opperde ik.
‘Ja, vast, het kan misschien niet bij alle neonlichten.’
Aka en ik waren allebei doeners, dus we liepen gelijk naar een vluchtheuvel om
stenen te verzamelen. We begonnen bij de neonlichten op het eerste gebouw van het
winkelcentrum: de zwart-witte ‘Parel inkt, Parel schoenpoets’, en toen de wit-blauwe
‘Seiko horloges’ en de groene ‘Heisong Cola’ (ik vergis me niet, het is Heisong
Cola), de rode neonreclame van mondwater, de blauw-paars-witte Tenco reclame
en de rode van HCG... Alle neonreclames op het dak lieten we gehavend en gebroken
achter. Veel neonbuizen gaven geen licht meer. Overal waar een zwarte buis was,
leek het wel alsof de neonreclame een tand verloren had. Maar het gaf allemaal steeds
alleen een ‘katsjoeng’ geluid, en er kwam steeds een pluimpje zwarte rook uit. Deze
uitkomst was een vernedering voor Aka. Hij twijfelde of ik hem wel geloofde.
‘Die stomme tovenaar is een bedrieger.’
‘Misschien snappen wij niets van toveren.’
‘Maar hij heeft gezegd dat het al genoeg is als je het gelooft. Hij heeft helemaal
niets gezegd over spreuken en zo.’
‘Heeft hij dat gezegd?’
‘Dat heeft hij gezegd, de stomme leugenaar.’
Plotseling leek het wel of hij gek werd. Hij pakte een stuk baksteen op en gooide
het richting de neonlichten. Ik was verbaasd. Even leek hij de gewone Aka niet. Het
kan zijn dat hij te zacht gooide, of misschien mikte hij niet goed omdat hij boos was.
In ieder geval kwam de steen tegen de onderkant van de neonverlichting aan het eind
van het winkelcentrum. We hoorden plotseling één harde knal en die enorme
neonreclame floepte opeens helemaal uit. Omdat er plotseling veel minder licht was,
sloten we allebei in een reflex even onze ogen. Witte schaduwen bewogen over onze
netvliezen. Toen we onze ogen weer openden, leek het wel of het hele winkelcentrum
donker was geworden, alsof
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we verblind waren. Al snel kwam ons gezichtsvermogen weer terug. Aka en ik
kreunden allebei even. Op het dak van het achtste gebouw van het winkelcentrum
zagen we allebei de grote neonreclame die we kapotgemaakt hadden. Er kwam groen,
geel, wit, rood, blauw en paars licht uit. Het licht stroomde als water, van veraf tot
recht voor onze ogen. Het stroomde rustig richting de grond, naar de voetgangersbrug,
over de trap naar beneden. Het stroomde samen de weg op en vormde een rivier van
licht, die richting de twee kanten van de stad stroomde. Dat soort licht heb ik sindsdien
mijn hele leven niet meer gezien. Tot op het moment dat ik dit schrijf, kunnen mijn
ogen nog steeds niet helemaal aan dat licht wennen.
Ik was verzonken in mijn herinneringen. Het gesprek met Carol strandde meerdere
keren omdat ik geen antwoord gaf. Ik vertelde haar het verhaal, omdat ik me schuldig
voelde.
‘Denk je dat het echt was?’
‘Je mag me uitlachen, maar ik heb het zelf gezien.’
‘Hoe liep het af?’
‘Aka en ik zijn snel weggevlucht van die plek. Ik hoorde dat de schade in het hele
winkelcentrum meer dan tienduizend dollar was.’
‘Ha ha, jullie zijn me een stelletje...’
‘Oh ja, heeft Aka je weleens verteld waarom hij zo graag schaalmodellen maakte?’
Carol staarde naar mijn koffiebeker. Het viel me op dat ze ontzettend lange wimpers
had. ‘Hij heeft een keer iets gezegd, ik weet niet of dat een goede uitleg is. Hij zei
dat hij niet goed met de echte wereld kon omgaan.’
‘Is dat zo,’ reageerde ik. Ik kon deze redenering volledig volgen en begrijpen.
Carol leek opeens iets te bedenken. Ze stond abrupt op en deed alle lichten in de
kamer uit. Ze tastte onder de tafel, glimlachte kort naar me, en zette toen een
schakelaar om. De lichten van alle winkels in het centrum bleken aan te kunnen.
Zodra ze aan waren, werd het opeens een drukte van belang in het centrum dat eerst
alleen maar een miniatuur geweest was. Ik geloofde mijn ogen niet, mijn hele lijf
voelde heet. Het was alsof ik weer met mijn moeder mee was en luidkeels onze waren
moest aanprijzen. De enorme neonreclames torenden boven het dak van het
winkelcentrum uit. De manier waarop ze aan en uit sprongen en knipperden was
precies hetzelfde als dertig jaar geleden. De neonreclame van National ging net als
vroeger van beneden naar boven aan, eerst wit en dan rood. Vervolgens ging hij weer
in tegengestelde volgorde uit, als de schuimkoppen van golven. Daarna knipperde
hij nog even twee keer als in een blije uitroep. Ik concentreerde me op de lichten en
zag dat sommige ervan geen licht gaven. Alsof er gaten in zaten. Het waren de lichten
die Aka en ik dat jaar met stukken tegel kapot gooiden.
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Silvia Marijnissen
Inleiding Zhu Zhu
Van een wingerd tot een wasserette, van de Chinese Muur tot Florence en New
Jersey, van Mandelstam tot Nalan Xingde, geen onderwerp lijkt de Chinese dichter
Zhu Zhu (1969) vreemd. Maar een gedicht gaat zelden echt over datgene wat het
noemt, zo is de wingerd, door hem beschreven in termen van een aanvallende tijger
(het Chinese woord voor wingerd is ‘over muren kruipende tijger), in feite een beeld
voor een bezitterige geliefde.
Door zijn onderwerpen goed te kiezen en ze vaak rond één beeld te concentreren,
dat hij in alle facetten belicht, weet de dichter - tevens afgestudeerd politicoloog en
jurist, essayist, kunstcriticus en curator - een gedetailleerde en beeldende stijl te
creëren. Elke regel is een uitbreiding van het beeld dat een wingerd kan oproepen.
Een lichte speelsheid en ironie zijn hem bij deze manier van werken niet vreemd,
zoals in het gedicht ‘New Jersey op de maan’, waarin een naar Amerika verhuisde
Chinese dame in de leegheid van haar bestaan wordt vergeleken met een
speelgoedtreintje dat over haar loopband loopt - een mooi portret dat getuigt van
spijt én acceptatie.
In het verraad van idealen dat in dat gedicht aan de orde komt, zien we dat achter
de gedichten een betrokken persoon schuilt. Zhu Zhu lijkt een dichter die nadenkt
over individuele ontwikkelingen, maar ook over bredere maatschappelijke problemen
zoals de vluchtelingencrisis en het terrorisme (in ‘Lekker weer’), of het feit dat
westerlingen levende Chinese schrijvers anders beoordelen dan westerse schrijvers
(in ‘Florence’). Een meer persoonlijke, lyrische blik komt dan weer naar voren in
een gedicht als ‘De zee in mij’. Al met al geeft het werk van Zhu Zhu een heel
originele, toegankelijke en menselijke indruk.
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Zhu Zhu
Lekker weer
Vertaling: Silvia Marijnissen
Verwilderde chinese muur
I
Label van het aardoppervlak
of wurgspoor van de afgrond van herinnering, verdwijnt in
bergen die, getroffen door erosie van zandstormen en droogte,
steeds meer lijken op de kleur van onze huid.
Ooit waren wij hier. Zelfs
een jonge soldaat, opgeroepen uit een gehucht,
zal met een rechte houding en het gemoed van een rijkaard
tussen de kantelen door de vreemdelingen opnemen,
die niet meer zijn dan over dor land kruipende beesten.
Hier hebben we een gigantische badkuip geconstrueerd,
onze dagen zijn vaak een onderdompeling in warmte en loomheid.
Wanneer vrouwen in de tuin schommelen,
vergapen mannen zich aan weerspiegelingen in het water;
bloederig, ongekookt vlees is te vulgair,
de dakspanten van onze beschaving
zijn gepreciseerd tot de laatste omgekrulde hoek.

II
Nu de grondigste
van alle verwoestingen doorstaan:
vergeten - hij is als
de ruggengraat van een reptiel
die het einde van de verwering nadert,
bergkammen vol stilte uit de Juratijd,
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met het dalen van de zon sterft de verre motor weg,
de avondgloed valt als roestige speerpunten.
Ik kom de kiem zoeken van een leven dat voor onze geboorte is verdwenen,
zoals filologische vingers geïrriteerd trommelen op
de rand van een holle schelp,
zijn binnenste al geleegd.

III
In de paar perzikbomen op de steile helling
gaan de bijen zoemend en bedrijvig heen en weer,
ze hebben in de buurt een paar
als aardewerk stukgesmeten seintorens uitgekozen
om hun kamp op te slaan.
Hun lied lijkt te zeggen:
alles aan de natuur teruggeven...
Onkruid, als vingers diep in de aarde,
als een vitaal leger van schimmen dat hellebaarden en lansen ophoudt
klimt op de ingestorte treden,
in deze tijden vluchten talloze verschrikte landschappen
van museummuren zeker overal in paniek alle kanten op.
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Wingerd
Wild is ze, haar zachte handpalmen
zijn getransformeerd tot tijgerklauwen en zuignappen,
vanaf de allereerste sprong bedekt ze,
overlapt, verzwelgt de hele muur, hecht
het hele huis, tempert al het licht;
nooit deinst ze terug, zelfs als ze in de leegte stapt
verandert ze in een spiraalvormig schild;
zelfs in haar winterkleed als de bladeren zijn verwelkt, dan nog
versiert ze haar lichaam, met een rits gaatjes die achterblijven
nadat het garen is weggetrokken, ze wijkt geen duimbreed,
geniet van verbrijzelen, doet zodra de lente komt
aan zelf-verwenning door uitdijen, zoals
in een maquette plaatst ze haar vlaggetjes dicht op elkaar,
ze denkt zoals aanstormende golven de rots kapot te slaan;
is wanhopig, niet in staat het huis binnen te dringen,
maar tenminste beschut ze alles buiten,
jaar na jaar, zij heeft echt lief.

Noot van de vertaler: De wilde wingerd heet in het Chinees letterlijk: Over muren
kruipende tijger.
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Aan het noorden
Ik droom van een wasserette een straat bij mij vandaan,
een hele groep wasmachines gromt bij vlagen.
Door een aquascopisch, rond glazen gat
is te zien hoe vervuilde kleren worden gemarteld,
ze worden de maalstroom van de trommel ingezogen,
opgeslokt, overspoeld, rollen heen en weer in de vloed,
schommelen daarna slap als algen, lange vezels drijvend
in opborrelend helder water, langzaamaan transparant;
een eigenaardige warmte roostert vanbinnen,
tot de kleren geplooid zijn als een baby, opgerold in de droom.
Daar ben ik nadat ik mijn stoffige jasje heb uitgedaan
naakt, word in een andere reiniging gegooid,
zoenend en vrijend, als een bos stekels
vol realiteit en met netelroos,
bonzend te midden van de vlammen; wij verbruiken
lucht, en lucht alleen is voldoende.
Iedere keer ben jij dus de vlammen die mij wassen,
en ik dat legendarische shirt dat met vuur wordt gewassen.
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Lekker weer
Wat een heerlijk weer,
groen gejubel welt op tussen gespreide takken,
verandert in de lucht in blauwe linten en witte wolken;
straatvegers vegen de straten,
van vogels tussen de hulst zijn de veren kleuriger dan mooie postzegels.
Alles is zoals het moet zijn,
helder, oogverblindend, fonkelend in glanzende waardigheid,
zelfs de vlekken op de zijkant van het gebouw,
zelfs de vliegen die rond het gat van de vuilnisbakken zwermen...
alsof alles uit penseelstreken van de eeuwigheid komt. Wat een heerlijk
weer, het lijkt op de ochtend waarop de kleine Oost-Europese landen
uit het totalitarisme ontwaakten,
de lange nacht was voorbij, er was geen avondklok meer,
geen vluchtpogingen, geen onderdrukking...
Dagen als een wieg, als een schommel, brengen een zoet geroep voort
onder de dichte schaduw van het hofje op het platteland; ver weg
willen vluchtelingen terug naar huis, zoals op weg naar een ontmoeting
een lied in je keel jeukt. Maar toch somber als
Manea, aarzelend tussen terugkeren of niet,
hij voelde dat wat hij ging zien angstaanjagender zou zijn dan vroeger...
Ja, er zal nog slecht weer komen, er zullen nog
langdurige crisissen zijn, langdurige vernieling; lijden
dat weinigen willen erven, in rijkdom transformeren.
Het kwaad is slinkser dan ooit, onzichtbare oorlogen zijn net begonnen,
verbrande vlaggen wapperen nog steeds in het denken, maar in actie
hebben de overwinnaars zelf nergens weet van...
En wij, wij staan nog steeds in een verre rij van ijzeren jetlaghekken,
als slakken die hun zware schelp dragen en hun mastachtige antennes ophouden,
niets meer dan lekker weer-toeristen zijn we, wier antennes
af en toe uit het gat van de atmosfeer steken.
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New Jersey op de maan
- aan L.Z.
Dit is jouw boom, rivier, grasveld,
jouw grote huis, jouw Amerika,
dit is jouw leven op een andere planeet,
je rijdt langzaam om mij door de heuvels te leiden,
als een Private Life-documentaire op een breedbeeldscherm.
Aan de muren van de woonkamer hangen replica's van impressionisten,
de grond ligt vol met het speelgoed van je dochter,
overdag, wanneer je echtgenoot naar Manhattan is,
je kind naar de crèche, de buurt stil is
en alleen het gesprek tussen een stofzuiger en een grasmaaier resteert,
maak jij op je loopband, als een speelgoedtrein
op zijn ronde spoor, het ene na het andere cirkeltje...
Hier ben ik verbaasd over een vervreemding,
niet omdat je al van nationaliteit bent veranderd
of iemands vrouw bent geworden, ik
ben verbaasd dat aan jouw omzwervingen zo snel een eind is gekomen het land van geluk waarvan we in onze jeugd droomden
is al vereenvoudigd tot een comfortabele kooi,
en op de dikke, zacht fluwelen kussens
hoef ik maar over China te praten of je mond trekt in een spottend lachje.
Het spijt me dat je een epische verandering bent misgelopen,
een mythe van tijd ondersteboven gedraaid in de realiteit:
ieder jaar van jou hier
is een dag die we in onze geboortestreek doorbrachten.
's Avonds, wanneer ik terug in mijn hotelletje in Queens ben
en mijn jas over de stoelleuning hang, drijft voor mijn ogen
die wilde meid van vroeger voorbij, die meer hield van
vrijheid dan de Carmen uit de pen van Mérimée, die meeliep
in demonstraties, als de godin geschilderd door Delacroix.
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Het geheugen onthoudt alleen de haspel van de vlieger,
ik weet dat ik je niet meer terug naar huis kan brengen,
zelfs gelukwensen lijken overbodig.
Er is niemand om een taak aan toe te kennen, diep in de nacht
droom ik dat ik met één voet over de Stille Oceaan stap,
terug naar het brandende en rokende slagveld,
waar ik kruisbogen span en verder ga met het neerschieten van giftige zonnen.
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Het schiet me te binnen dat dit de stad van Nalan Xingde is
Het schiet me te binnen dat dit de stad van Nalan Xingde is,
een Manchu, een scherpschutter in het Chinees,
hij was zo dicht bij de macht, zo dicht bij de liefde,
maar beide hoorden hem nooit toe - zijn korte leven
was geboekt door luxueuze en desolate loges in een theater,
als hij over de reling heen iets wilde omhelzen,
verdween het. Ah, gedoodverfde toeschouwer,
zeldzame basstem, eeuwen stilte kon alleen hij doorbreken zelfs zijn verre reizen naar grensgebieden waren niet om gevechten,
maar om uitgestrektheid en desolaatheid
terug te brengen naar onze poëzie. Wanneer de punt van zijn penseel,
opgeslokt door nachtelijke gletsjers, stilviel,
doofden soldaten in ontelbare tenten hun olielampen
onder het geluid van hoorns. In de eindeloze derde wake van de ziel
was thuis nergens. Leven was enkel
een ontwakende droom. In de hoofdstad werden tijdens gewone jaren
netjes gerangschikte geglazuurde dakpannen dof van het roet,
schudden vlaggenstokken in de zeewind;
de deur van zijn landhuis keek uit op een vijver, binnen de omheining
werd een zuidelijke tuin gekoesterd, regen van de dakspanten
was omsluierd door rook, zwaaiende, fonkelende parelgordijnen onthulden
deze monnik die tussen woorden zat te mediteren,
deze man wiens leven begon vanaf een volle maan,
eeuwig op zoek naar die allereerste, ontroerende blik.
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Zoomen
I
Voorbij de Chinese Muur, voorbij
de bergen die kilometerslang geen begroeiing hebben,
zodra je in de lucht de bron van water kunt ruiken,
is het alsof je naast een uitgeholde grot
een fresco kunt zien die in het zonlicht is geplaatst:
een hellend, hoger en hoger stijgend bos van kakibomen,
wortels de rotsen ingedrongen, schimmels verwijderd,
vechtend om licht en regen met andere boomsoorten,
het groen wordt helder, wordt compact als
gesmolten metaal, stroomt naar de afgrond;
in die reeks van bijna oneindige getallen
is elk blad blij om anoniem te zijn,
blij om te dwarrelen, of nog aan een tak te blijven.
Langs een gouden door de wind beroerde strook
wordt het fruit door het gepik van vogels nog zoeter,
zorgeloos zwellend, verwekend, druppelend.

II
Voor het raam vangt deze ene boom het blikveld, weer,
(licht in de stijl van Vermeer valt via hem het appartement in,
beschijnt dit maar half geschreven gedicht),
we zullen altijd in wederzijds onderzoek verzeilen,
zoals twee bladeren een bevende kaak vormen.
Kaki's zijn vroeg in de zomer nog klein als ontluikende tepels,
schuilen tussen het gebladerte, verlegen door hun toenemende gewicht,
hun kleur verandert als blozende, transparante oorlellen,
na wat vorst rijpen ze versneld,
veranderen in brandend rode soldeerbouten, naakt in de lucht
in de sneeuw, verlangend te worden gestreeld, uitgezogen.
Ik heb nog nooit zulke verdrietige borsten gezien,
hard als keien, het magma koud, beschadigd door gevorkte takken
wanneer ze vallen. Gescheurd vel, incontinente
afscheiding: bloed, gal, ras, kern.
Mijn starende blik verdonkert tot een grot waar het vreugdevuur uit is.
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De zee in mij
Die zee heeft geen uitweg, golven
slaan een gat in het gelaagde ravijn,
naderen in een oogwenk, beuken op deze kaap;
ze komen, om te botsen op de uitspringende rots
met miljoenen bliksemflitsen diep in een woord,
laten een boorgat achter, stijgen tot halverwege de lucht, vallen
als stoom verspreid in het zeebekken, veranderen in vuurwerkresten,
kwastjes van algen, veranderen in ontelbare tenten,
een kamp van een halve seconde, krijgen plotseling een energieke
stoot, strekken dan weer uit tot de ruggengraat van de noodtoestand,
zodat de volgende rij golven nog hoger springt, komt ie!
Zo'n stroperige doorgang, met bloed opgekruld lemmet,
met een ploeg rechtgetrokken waterval, opgezweept door de wind
klimmen ze opnieuw, ja, pas na een botsing
zijn ze tevreden, pas na het uiteenvallen draaien ze terug,
nooit willen ze echt een stuk grond, een naam,
een oever - hoewel hij niet vaak meer te horen is,
de zee in mij, weet ik dat hij nog bestaat.
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Maghiel van Crevel
Tegen het overzicht: de poëzie van Xu Lizhi
Sappelverzen
Naar de stad om werk
vele jaren eerder
met zijn tas op zijn rug
zette hij voet in deze
bruisende metropool
een en al wil en durf
vele jaren later
met zijn as in zijn handen
staat hij in deze stad op een
kruispunt
verloren allerwegen

Dit is een gedicht van Xu Lizhi. Het beeld bij de tekst dient zich aan. Een stoffige
Chinees in sleetse kleren en op afgetrapte schoenen, met een enorm valies van
gestreepte kunststof op zijn nek, of een opgerold dekbed met daarin de rest van zijn
spullen. Misschien ergens in de eindeloze menigte op een stationsplein, misschien
op de trappen van de metro, misschien in onderhandeling met een ongeduldige,
minachtende taxichauffeur, in wederzijdse onverstaanbaarheid van dialect, over de
vraag hoeveel lotgenoten er in de auto passen en wat de rit naar de bouwplaats gaat
kosten. Ooit ‘een en al wil en durf’. Dan onwennig, onzeker, overdonderd,
achterdochtig, aangeslagen, uitgeput. Nu ‘verloren allerwegen’.
De man in het gedicht is een icoon van de grootste volksverhuizing in de
geschiedenis van de mensheid. In de afgelopen dertig jaar zijn in China een slordige
driehonderd miljoen mannen en vrouwen van het platteland naar de steden getrokken,
op jacht
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naar een droom van werk, welvaart en stads avontuur. Of, beter gezegd, op de vlucht
voor een nachtmerrie van werkloosheid, armoede en dorpse verveling. Schakels in
de werkplaats van de wereld: talloos, naamloos, gezichtsloos. Ze werken in de bouw,
fabrieken, de horeca, de prostitutie, in razendsnel gegroeide mega-steden waarvan
de rest van de wereld vaak nog nooit gehoord heeft. Dongguan, bij voorbeeld, in de
zuidoostelijke provincie Guangdong, waar àlles wordt gemaakt. Er zijn in Dongguan
zo'n tien miljoen mensen. Men zegt dat negentig procent geen ingezetene is.
Dongguan is meegesleurd in de dynamiek van buurstad Shenzhen. Dat was het
spreekwoordelijke slaperige vissersdorpje van 30,000 zielen in de delta van de
Parelrivier dat Deng Xiaoping in de jaren 1980 uitkoos voor een eerste experiment
met de vrije markt. Shenzhen zuigt migranten aan met de kracht van een zwart gat.
Zijn bevolking is in dertig jaar gegroeid tot zowat 11 miljoen, of 18 miljoen, als je
de omstreken meerekent. Shenzhen is nu hectisch-kapitalistisch en steenrijk, het
centrum straalt kosmopolitisme en decadentie uit, er zitten innovatieve hi-tech
bedrijven, en de stad zoekt haar eigen weg op cultureel gebied. Maar Dongguan is
voor een buitenstaander ongrijpbaar. Dongguan voelt aan als de scherven na een
ontploffing, als een pulserende lappendeken van fabrieken, industrieterreinen, norse
infrastructuur met een morsig centrum, ergens onderweg tussen Shenzhen en
Guangzhou (de hoofdstad van Guangdong, ook bekend als Canton). Buitenlandse
zakenmensen komen en gaan in Dongguan met de regelmaat van de klok - ze zijn
daar kampioen foreign direct investment - maar de stad heeft op het eerste gezicht
weinig internationaals.
De migranten-arbeiders worden ‘volks-arbeiders’ genoemd, een afkorting van de
officiële aanduiding ‘plattelands-volks-arbeiders’. Minder zakelijk zijn ze wel
aangeduid als ‘de blinde vloed’, een dehumaniserende uitdrukking die een sociale
klasse omschrijft als een natuurverschijnsel, even stuurloos als overweldigend. Er
zijn ook mensen en instanties die vinden dat het overkoepelende ‘arbeider’ volstaat.
Geen goed idee, want het maakt de schrijnende sociaal-economische ongelijkheid
bìnnen die categorie onzichtbaar. En voor wie al wat langer meeloopt doet het zelfs
denken aan de mythische arbeider uit de Mao-jaren, die blakend van ideologische
gezondheid en lichamelijke kracht het lot in eigen hand neemt, en kapitalistische
bazen achteloos wegvaagt. Maar dat is vermoedelijk precies wat de mensen en
instanties in kwestie willen.
Wat de migranten doen heet in het Chinees dagong. Dat komt in aanmerking voor
het lijstje van beroemd-onvertaalbare woorden (gezellig, sophisticated, savoir vivre,
saudade, om een paar comfortabeler voorbeelden te geven), maar voor het Nederlands
zou je kunnen denken aan ‘sappelen’. Letterlijk betekent het iets als ‘werken’, maar
dan wel werken voor een baas, meestal tijdelijk, en vaak zonder fatsoenlijk contract.
Wie dagongt heeft geen greep op de eigen toekomst. In zijn
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algemeenheid verwijst het naar laaggeschoold, laagbetaald, fysiek zwaar werk.
Daarnaast, in het geval van de migranten-arbeiders, veelal naar erbarmelijke
arbeidsomstandigheden, die soms nauwelijks menselijk zijn te noemen. Slopende
werktijden, verbijsterende gezondheids- en veiligheidsrisico's, inwoning achter slot
en grendel met minimale bewegingsvrijheid, ontwrichting van sociale structuren
(gezinnen, dorpen, lokale cultuur) en persoonlijke ontwikkeling (seksualiteit,
ouderschap), wurgcontracten, rechteloosheid. Wetenschappers, activisten en
journalisten in China en elders hebben in voorkomende gevallen gesproken van
slavernij.
Deze situatie is in China van meet af aan onderwerp geweest van maatschappelijk
debat. Dat debat wordt onder andere gevoerd in gedichten die de sappelaars zelf
schrijven. In politiek correcte bewoordingen heten die teksten dus
‘plattelands-volksarbeiders-gedichten’. (Ik kort dat verderop af tot PVAG, maar de
eerlijkheid gebiedt te vermelden dat het in het Chinees de helft korter is, en beter
bekt.) Of ze vallen onder een bredere noemer van ‘arbeiders-gedichten’ - maar dat
is dus hypercorrect, om niet te zeggen misleidend.
En er is een derde term, met dat onvertaalbare woord erin: dagong shige
‘sappelgedichten’ of ‘sappelverzen’. Ook in het Chinees een aparte uitdrukking, maar
minder apart dan in het Nederlands, want het Chinese discours over literatuur kent
een opvallende rijkdom aan etiketten in uiteenlopende registers. Auteurs en
commentatoren roeren zich onder die vlag vanaf de jaren 1990. In de vroegste jaren
schreven ze vooral in onofficieel uitgegeven blaadjes en gelegenheidspublicaties,
bij voorbeeld voor voordrachtsbijeenkomsten. De opkomst van het internet in China,
rond het jaar 2000, gaf de sappelverzen vleugels, via blogs, Weibo en WeChat.
(Weibo en WeChat zijn losjes te omschrijven als Chinese equivalenten van Twitter
en Facebook, die in China verboden zijn.) Verder duiken ze de afgelopen jaren steeds
vaker op in mainstream literaire tijdschriften, individuele bundels en collectieve
bloemlezingen, online en in druk. Alles bij elkaar hebben deze teksten sinds de tweede
helft van de jaren 2000 sterk aan zichtbaarheid gewonnen. Eerst in literaire en
wetenschappelijke kring, daarna ook in de media; eerst in China, daarna internationaal.
In recente jaren hebben sappeldichters bij voorbeeld hoge ogen gegooid in een hard
gehypete, nationale poëzie-prijsvraag die bekend staat onder het semiacroniem Artsbj.
Guo Jinniu won in 2013. Hij nam in 2015 deel aan het Rotterdamse Poetry
International.
Liu Dongwu is een van de vroegste beoefenaren en voorvechters van de
sappelliteratuur. Liu, geboren in 1973, komt van het platteland rond Huaihe in de
provincie Anhui, in oost-China. Na de middelbare school kon hij geen werk vinden,
en in 1992 trok hij naar Dongguan, zijn zuster en andere streekgenoten achterna. Hij
werkte daar als fabrieksarbeider (speelgoed, borduurpatronen). Later werd hij
stratenmaker in Shanghai, kreeg een rugkwaal, zakte weer af naar Dongguan, en wist
zich met
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het onwaarschijnlijke doorzettingsvermogen dat je in China overal ziet en de nodige
mazzel om te scholen tot freelance tekstschrijver en redacteur. In de afgelopen twintig
jaar heeft hij een stroom artikelen en boeken over sappelliteratuur gepubliceerd.
Inmiddels is hij als gasthoogleraar verbonden aan een lokale technische universiteit
met een kleine, dappere letterenfaculteit die in dit heiligdom van het fabricaat per
definitie in de verdrukking zit. Ik was er een ochtend te gast, en het was zonneklaar
dat de sappelliteratuur Dongguans claim to fame is qua hedendaagse cultuur, en het
pronkstuk binnen een breekbare, plaatselijke culturele identiteit.
Bij het gemeentelijk Instituut voor Literatuur en Kunst van Dongguan runt Liu
een opleidingscentrum sappelliteratuur. Dat is een eenmens-operatie, maar het
verschaft de teksten in kwestie een zekere legitimiteit, biedt toegang tot subsidies,
enzovoort. De vraag is natuurlijk of je mensen kunt opleiden om sappelliteratuur te
schrijven - maar die vraag kun je eigenlijk over alle genres stellen. En in China zal
het antwoord vaker ja zijn dan in, pakweg, Europa. Dat weerspiegelt een diep
doorvoelde opvatting van literatuur als iets dat je kunt leren, en dat je vanzelfsprekend
beoefent en beschouwt in verband met maatschappelijke vragen, eventueel onder
begeleiding van mentoren en docenten met een salaris van de overheid. (Ik wil niet
suggereren dat literatuur in Europa geldt als louter een zaak van talent en inspiratie,
of als iets dat losstaat van de samenleving. Maar het werkt in China echt anders.)
Liu is een gezaghebbend pleitbezorger van de sappelliteratuur, maar niet de enige.
In Shenzhen, de vroegste broedplaats van het genre, heeft Yang Honghai als ambtenaar
cultuur vergelijkbaar activisme ten toon gespreid. In Shanghai hebben Xu Qiang,
Luo Deyuan en Chen Zhongcun een reeks bloemlezingen uitgebracht. Enzovoort.
In de praktijk gaat het vrijwel altijd over ‘sappelverzen’, in weerwil van op zich
niet onredelijke argumenten voor het sterieler taalgebruik van PVAG. Die argumenten
gaan ongeveer zo: (1) Dagong in algemene zin verwijst naar veel meer dan alleen
de beproevingen van de migranten. (2) Onder de dichters in kwestie zijn er flink wat
die hoger zijn opgeleid dan die stoffige man met dat valies op zijn nek en dat dialect
om zijn tong, en die ooit aan de lopende band of de betonmolen zijn begonnen maar
inmiddels bureau-banen hebben, of zich anderszins hebben ontworsteld aan het
dagong-bestaan - dat niet alleen slachtoffers maakt maar ook kansen biedt. (3) Velen
schrijven niet alleen, of niet meer alleen, of helemaal niet meer over dagong.
Allemaal waar, maar mensen houden nu eenmaal van iconen. Ik ook. Als ik hierover
een academische lezing houd nuanceer ik me een slag in de rondte. Maar eerlijk
gezegd denk ik dat het eind van het liedje zal zijn dat ik ook in de wetenschap de
nuance overboord zet, en ga betogen dat we ook daar een pakkender term nodig
hebben dan PVAG, en dichter bij dagong moeten blijven. (Sloggers poetry, of
grindstone poetry - maar die is misschien te ‘leuk’ - voor het Engelstalige circuit?).
Want het is de icoon die tot de verbeelding spreekt. Als je in China over sappelverzen
begint
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komt er een gesprek, ook als dat soms eerst herrie oplevert over de terminologie. Als
je over PVAG begint, zal dat bij vrijwel iedereen behalve de specialist een glazige
blik oproepen - en daarna misschien de vraag of je sappelverzen bedoelt.
Maar het is ook link om ons te laten leiden door de icoon. Want als we dat doen
ligt een beeld voor de hand dat aantrekkelijk is in zijn overzichtelijkheid, maar niet
hoeft te kloppen. Als volgt: deze poëzie is maatschappelijk van belang omdat ze
onrecht aan de orde stelt, maar ze is literair onbeduidend. Dus: dat deze poëzie zoveel
aandacht krijgt is om redenen die qua poëzie moeten gelden als oneigenlijk. Is dat
zo?
Terzijde: een klassieke Chinese poetica geeft de dichter het recht, zo niet de plicht,
zich uit te spreken over misstanden in de samenleving. Maar moderne Chinese poëzie
heeft een complexe en ongemakkelijke verhouding met de klassieken, en een Chinees
is net zo vatbaar voor overzichtelijkheid als een Belg of een Braziliaan.

De dichter, de zelfmoord, de media en de poëzie
Twee van de beroemdste sappeldichters zijn Zheng Xiaoqiong en Xu Lizhi. Zheng,
geboren in 1980, komt uit Nanchong, in de provincie Sichuan in centraal China. Ze
volgde een opleiding tot verpleegster en werkte een half jaar in een ziekenhuis,
alvorens in 2001 naar Dongguan te migreren, een dikke 2000 km verderop. Daar
werkte ze in een reeks fabrieken (gereedschap, speelgoed, audio-cassettes, meubelen,
staal, contactlijm), en begon gedichten te schrijven over dat loodzware bestaan, met
een directe, soms pamfletachtige woordkeus. Ze schrijft veel over de vrouwen onder
de arbeiders, en over leed dat wordt veroorzaakt door het genadeloze arbeidsregime.
Permanent verstoorde menstruatie, bij voorbeeld, en bedrijfsongevallen. Liu Dongwu
was een van de eersten die de aandacht vestigden op Zhengs werk, en ze liep een
tijdje mee in zijn centrum. Ze is een van de weinige sappeldichters die bekend zijn
bij een handjevol buitenlandse wetenschappers en arbeids-activisten. Inmiddels is
ze al een paar jaar redacteur bij Werken (hier in de betekenis van literaire teksten),
een in Guangzhou gevestigd, invloedrijk tijdschrift. En ze staat vrouwen met
arbeidsconflicten bij met juridisch advies en persoonlijke steun, als
ervaringsdeskundige.
Xu Lizhi werd geboren in 1990 in Jieyang, in Guangdong. Na zijn middelbare
school had hij af en aan werk in Jieyang en Guangzhou. In 2010 begon hij gedichten
te schrijven, en te publiceren op zijn blog. In 2011 verhuisde hij naar Shenzhen. Daar
ging hij werken, eerst aan de lopende band en later in de logistiek, bij de plaatselijke
vestiging van Foxconn, een Taiwanees bedrijf en de grootste electronica-producent
ter wereld, dat onder andere iPhones en iPads maakt. In 2010 was Foxconn wereldwijd
in opspraak geraakt vanwege de gruwelijke arbeidsomstandigheden van zijn
werknemers in Shenzhen, toen breed bekend werd dat zelfmoord er, bij wijze van
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spreken, aan de orde van de dag was. In dat jaar waren er minstens achttien
zelfmoordpogingen, waarvan minstens veertien met dodelijke afloop. Ook Guo
Jinniu, die van de de Artsbj-prijs en Poetry International, heeft bij Foxconn gewerkt.
Een van zijn gedichten beschrijft hoe hij opdracht krijgt om vangnetten aan te brengen
rond de fabrieksgebouwen.
Xu Lizhi vertrok vroeg in 2014, na afloop van zijn contract, naar de provincie
Jiangsu in oost-China - naar verluidt had hij daar een vriendin - maar een dik half
jaar later keerde hij terug naar Shenzhen, en naar Foxconn. Een paar dagen nadat hij
daar opnieuw in dienst was gekomen, op 30 september 2014, sprong hij van de
zeventiende verdieping van een flatgebouw in de buurt van de fabriek. Hij had een
Weibo-post klaargezet voor middernacht, die om op 1 oktober om 0:00 uur bij zijn
volgers binnenkwam. Er stond in: ‘Een nieuwe dag’.
Dat is een andere boodschap dan de blogpost van Jeroen Mettes op 21 september
2006. Die was leeg. Maar Xu's boodschap bevestigt de aloude paradox op eenzelfde
publieke, even werkelijke als onwerkelijke wijze, die mogelijk wordt gemaakt door
sociale media. Zelfmoord, als een fundamenteel zich-afwenden, of als ultieme
afwijzing, dwingt wie verder leeft te antwoorden, te spreken tot iemand die
onomkeerbaar stil en doof is geworden. Te reiken naar iemand die heeft losgelaten.
Bij schrijvers en kunstenaars gebeurt dat spreken en dat reiken veelal in de openbare
ruimte. Xu's dood genereerde een explosie van publiciteit in binnen- en buitenlandse
media. In maart 2015 volgde een dikke bundel van zijn gedichten, onder redactie
van Qin Xiaoyu, uitgegeven bij het gerenommeerde huis Zuojia, gefinancierd met
crowd-funding. Het boek heet Een nieuwe dag. Qin wist dat Xu bij leven het
voornemen had uitgesproken om naast zijn blog online een bundel te publiceren, met
als titel In het diepst van de winter. In het voorwoord schrijft hij dat hij heeft
geworsteld met de vraag of hij het boek desondanks naar Xu's laatste Weibo-post
mocht noemen. Dat hij dat heeft gedaan kan ik hem niet kwalijk nemen, omdat ik
erin lees dat het hem helpt te vechten tegen een vertwijfeling die ik kan navoelen,
los van de vraag of ik in zijn plaats hetzelfde zou hebben gedaan. Hij rondt af met
het vergeeflijke cliché dat Xu voortleeft in zijn gedichten. Qin wil hoop bieden. Ook
als dat niet helpt zij het hem gegund, en de lezers die hij overtuigt.
Voor Xu's heiligverklaring heeft die titel vast niet uitgemaakt. Die was er ook wel
gekomen als het boek In het diepst van de winter had geheten, of gewoon Gedichten.
Dat ik dat zo opschrijf, een beetje cynisch of zelfs schamper, en impliciet argwanend,
is niet omdat ik niet begrijp dat de zelfmoord van de kunstenaar iets doet met het
kunstwerk. Mijn argwaan komt voort uit ergernis om het feit dat die zelfmoord, liefst
op jonge leeftijd en dramatisch-gewelddadig - een trein of een flat of een touw is dus
beter dan slaappillen - ertoe kan leiden dat het leven in kwestie achteraf wordt
herschreven als één langdurige opmaat tot een uiteraard ‘onvermijdelijke’ dood, of
je daaraan
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nu een leuze van hopeloosheid verbindt, of een leuze van hoop. Dat zint me niet. Als
wetenschapper vanwege een zeker respect voor de tekst, en als mens vanwege de
diepgevoelde overtuiging dat de gemoedstoestand die voorafgaat aan zelfmoord
onoverbrengbaar is. (Liever een beter woord, maar dit is wat ik bedoel, en een lijdende
vorm past hier niet.) Bovendien gaat een en ander nogal eens gepaard met
lofprijzingen voor kunst en maker waarvan je je kunt afvragen of die er ook waren
gekomen als de maker op saaie, braaf-burgerlijke wijze een hoge ouderdom had
bereikt - en waarbij soms het vermoeden rijst dat er in de opwinding om het spektakel
weinig tijd overschoot om die gedichten eens te lezen, of, in het beste geval, nòg
eens te lezen.
En al is de fascinatie voor de zelfmoord van de kunstenaar algemeen-menselijk,
ik meen te zien dat ze in China extra sterk is. Dat kan te maken hebben met Qu Yuan,
aartsvader van de Chinese dichters, die zich na miskenning van zijn verdiensten als
staatsman zowat 2300 jaar geleden verdronken zou hebben in de rivier de Miluo, en
met andere Chinese memen rond de notie van het dichterschap door de eeuwen heen.
Bij dit alles is het moeilijk wegkijken van het feit dat in China sinds de jaren 1980
een schokkend aantal dichters zelfmoord heeft gepleegd.
Twee van die zelfmoorden zijn ook buiten China op bescheiden schaal bekend.
Bij Gu Cheng (1956-1993) komt dat doordat een en ander zich afspeelde in Nieuw
Zeeland, waar hij sinds 1987 woonde, en hij zijn vrouw Xie Ye met een bijl de hersens
insloeg alvorens zich te verhangen aan een boomtak. Bij Haizi (1964-1989), wiens
zwaar-romantische levensverhaal van de tragische dichter eindigde onder een
vrachttrein, nabij de oostpunt van de Grote Muur, doordat de Chinees-binnenlandse
reactie niets minder is dan vergoddelijking. Die gaat door tot op de dag van vandaag,
en is zo heftig dat er hier en daar ook in andere talen iets over is geschreven.
Maar toen Xu Lizhi uit het raam sprong, leidde dat meteen tot knetterende
publiciteit in vele talen, door de combinatie van des dichters zelfmoord met de
maatschappelijke lading: de wreedheid van Foxconn, en de suggestie van
medeplichtigheid van rijke westerlingen die houden van dure gadgets die in
lage-lonen-landen in elkaar worden gezet. (Rijke Chinezen zijn trouwens net zo hard
groot-afnemers van Apple en andere Foxconn-klanten.) Er verschenen felle stukken
in kranten als de New York Times, de Frankfurter Allgemeine, de London Review of
Books en Time; maar ook in publicaties van politiek activisme, bij voorbeeld het
China Labour Bulletin (Hong Kong), en de website van Libcom / Libertarian
Communism (Londen), met daarop het blog van het Nào Project. Nào is gewijd aan
klassenstrijd in China, maar dan niet volgens de regels van de Chinese autoriteiten.
Nog in 2016 maakte Family Planning, uit de electronische noise scene van
Minneapolis, twee nummers op basis van gedichten van Xu. De website omschrijft
het genre als ‘Electronic, Non-Music’, en de stijl als ‘Experimental, Industrial,
Rhythmic Noise’. Van een dergelijke persmap kunnen de meeste dichters alleen maar
dromen.
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Zijn zelfmoord maakt de vraag voor déze dichter des te prangender. Is Xu's poëzie
maatschappelijk van belang, maar literair onbeduidend? En vervolgens: zijn Xu's
gedichten representatief? En als het antwoord twee keer ja is, moeten we de
sappelverzen dan niet terzijde schuiven, na een zorgelijke verklaring van
betrokkenheid ‘op zich’ en eventueel een nette donatie aan het China Labour Bulletin?
Ik zou nu allerlei verdedigingslinies kunnen opwerpen, opgetrokken uit die
vermaledijde nuance maar daarom niet minder oprecht, om duidelijk te maken dat
een eenvoudig ja of nee voor geen van die vragen volstaat. En ik zou me daarbij
onder andere kunnen beroepen op wat Chinese commentatoren die dieper gaan dan
de media erover gezegd hebben. Maar als dat niet mag, of als het niet hoeft, zeg ik
drie keer nee. Of één keer nee, op alle drie de vragen bij elkaar.
Dat Xu Lizhi's gedichten maatschappelijk van belang zijn behoeft nauwelijks
betoog. Ze horen bij de meest gelezen individuele bijdragen aan de sappelliteratuur.
Ook als dat komt doordat mensen ervan houden als dichters zelfmoord plegen, en
door de zichtbaarheid van déze zelfmoord. En dat overheden en NGOs en individuele
activisten zich ook zonder sappelliteratuur wel zouden inspannen om iets te doen
aan de mensonterende toestanden rond de migranten-arbeiders neemt niet weg dat
literatuur kan bijdragen aan die inspanning, net als film. Xu was een van de
hoofdrolspelers in Iron Moon (eerder bekend als The Verse of Us, dat dichter bij het
Chinese origineel blijft, zij het op wat hoekige wijze), een film van Qin Xiaoyu en
Wu Feiyue over sappeldichters - die zijn titel ontleent aan een maan van ijzer in een
van Xu's gedichten. Iron Moon is vanaf 2015 te zien geweest in het Chinese en het
internationale festivalcircuit, en tijdens een duizendtal lokale screenings in China,
alweer via crowd-funding. In januari 2017 is de film in China vrijgegeven voor de
bioscoop. De reacties lopen uiteen van idolatrie tot verkettering, maar de kritiek doet
niets af aan de aandacht voor de goede zaak. Ook andere films hebben aandacht
gevraagd voor het lot van de sappelaars. Een beroemd, vroeg voorbeeld is Blind
Shaft (2003), van Li Yang, een portret van kompels in illegale mijnen in noord-China
dat de adem, inderdaad, in de keel doet stokken. Blind Shaft is in China verboden
en nooit officieel vertoond, maar door velen gezien. Hij staat op YouTube.
Maar als je het verhaal van de migranten en Xu's zelfmoord wegdenkt, loopt zijn
poëzie dan leeg? Je kunt die dingen natuurlijk niet echt wegdenken. En we lopen we
al sinds mensenheugenis in kringetjes rond de vraag wat poëzie is, en dus ook wat
goede poëzie is. En als Xu geen zelfmoord had gepleegd was die bundel er niet zo
snel gekomen, en niet zo dik geweest. Er staan veel zwakke teksten in, en ik denk
dat Qin Xiaoyu's hang naar volledigheid gevoed is door zijn vertwijfeling. Maar de
vraag is niet onzinnig.
Nog even over dat wegdenken. Misschien is, los van de vraag of dat mogelijk is,
ook aan de orde of het nodig is? Of zinnig?
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Hartverscheurend
NAAR DE STAD OM WERK, waarmee dit essay opent, is geen diep, moeilijk of
geheimzinnig gedicht. Het behoeft geen interpretatie. Hier is iets existentieel
verschrikkelijks aan de hand, en we weten wel ongeveer wat. Het is, net als de rest
van Xu's werk, geschreven in vrije verzen, in een afwisseling van persoonlijke
spreektaal met redelijk stijlvolle clichés - in dit geval onder andere de uitdrukkingen
die ik heb vertaald als ‘een en al wil en durf’ en ‘verloren allerwegen’. Het gebruik
van herhaling en spiegeling is effectief, ook vanwege de beperkte lengte van de tekst.
Daarin is het brandpunt de derde strofe: ‘vele jaren later / met zijn as in zijn handen
/ staat hij in deze stad op een / kruispunt’. Dat beeld is absurd, en van een vreselijke
eenzaamheid. Het raakt ook direct aan de vraag naar representativiteit. Er zijn veel
sappeldichters - de poëzie wordt in China druk beoefend, in allerlei genres en
maatschappelijke en culturele settings - en die hebben veel sappelverzen geschreven,
waarin veel ontworteling, heimwee, thuisloosheid voorkomt. Maar een beeld als dat
van de eigen as in de handen, al dan niet in een urn, als spiegeling van die typische
migranten-tas op de rug, is zeldzaam.
Er zijn nogal wat poëziekenners die de vraag waar het gedicht over gaat afwijzen.
Ze vinden, voor zover praten en schrijven óver poëzie in hun ogen überhaupt de
moeite waard is, dat de vraag zou moeten zijn wat het gedicht is, of wat het doet, en
dat (goede) poëzie naar haar aard parafrase uitsluit. In die visie reduceert de vraag
naar waar het over gaat het gedicht tot een statisch instrument van documentatie en
verwijzing - terwijl het een tekst is die steeds opnieuw tot stand komt in interactie
met de individuele lezer / luisteraar, en die de aandacht vestigt op zichzelf, met een
krachtig, grillig verband tussen klank en betekenis. De referentialiteit van de tekst
tegenover zijn onvervangbaar-eigene materialiteit, zogezegd, waarbij die materialiteit
evenzeer register en toon kan omvatten als prosodie: rijm, ritme, klankkleur,
enzovoort. Uiteraard heeft het weinig zin het gemiddelde Sinterklaasvers puur vanuit
zijn onvervangbaar-eigene materialiteit te benaderen, net als het weinig zin heeft het
gemiddelde gedicht van Hans Faverey te benaderen als een Sinterklaasvers. Maar in
de praktijk zetten de teksten die we lezen en beluisteren ons vaak ergens tussen die
beide uitersten in, en passen we onze leeshouding navenant aan.
In Xu's poëzie tekent zich een duidelijke ontwikkeling af. Er is geen harde
scheidslijn, maar veel gedichten uit ruwweg de eerste helft van zijn oeuvre, zo'n
beetje van 2010 tot 2012, gáán inderdaad vooral ergens over. Ze zien onrecht en
leed, ze doen verslag, ze betogen. Er is vaak aanleiding om de spreker en/of
hoofdpersoon gelijk te stellen aan de historische persoon die Xu Lizhi heet, of
minstens om vast te stellen dat zijn ervaringen doen denken aan dingen waarvan het
aannemelijk is dat Xu ze heeft meegemaakt. Xu heeft vanaf het begin een eigen stem.
Al gebruikt hij
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geregeld uitdrukkingen die kunnen gelden als clichés, hij doet dat minder dan andere
sappeldichters, en heeft minder de neiging om domweg de sluizen open te zetten.
Maar later wordt zijn werk ook in andere opzichten creatiever en persoonlijker.
Veeleer dan wat hij ziet lijkt het er dan om te draaien wie hij is, en hoe hij dat ervaart.
Dat is geen vrolijk verhaal. Zwartgalligheid kan iets triomfantelijks hebben, en de
blues zijn in de mooiste definitie een truuk om anderen jaloers te maken op je eigen
ellende. Maar Een nieuwe dag is hartverscheurend, met vooral in de tweede helft
van 2013 veel gedichten die hard aankomen. Nog steeds is vaak duidelijk dat de
wanhoop in de gedichten deels het gevolg is van een wrede, externe werkelijkheid.
En ook in 2013 en 2014 benoemt Xu af en toe nog met zoveel woorden het drama
van de migranten-arbeiders. Maar tegelijk keert de blik zich geleidelijk naar binnen.
We lezen iemand die niet is opgewassen tegen het leven.
Dat Xu's werk niet representatief is wil niet zeggen dat andere sappeldichters nooit
een origineel beeld produceren, of dat Xu niet bij hen zou thuishoren. (Het benoemen
van generaties, stromingen en zo meer in de literatuur heeft in China soms iets
maniakaals, en levert dezelfde onenigheid op als elders in de wereld, maar dan dus
in extra grote hoeveelheden.) Een van zijn beroemdste teksten, ‘Ik slik een maan van
ijzer door’, is in technisch opzicht een grove, onafgewerkte tekst, waarin de de
nachtmerrie van de migrant ondubbelzinnig centraal staat. Maar tegenover de
voorspelbaarheid van die beelden (afvalwater, werkloosheidsformulieren) en de
verontwaardigde clichés (het ganse moederland) staat die maan van ijzer, en verderop
in het gedicht de voetgangersbruggen. En, doorheen het hele gedicht, het slikken.

Ik slik een maan van ijzer door
ik slik een maan van ijzer door
ze noemen dat een schroef
ik slik afvalwater van fabrieken door, werkloosheidsformulieren en jonge mensen, minder dan machines, sterven voor hun tijd
ik slik afpeigering door, ik slik dakloosheid door
ik slik voetgangersbruggen door, ik slik dit schurftige leven door
ik kan niets meer slikken
alles wat ik geslikt heb gutst uit mijn keel weer naar buiten
en spreidt over het ganse moederland
een vers van schande
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Poëzie vertalen is steeds opnieuw kiezen welke regel je wilt overtreden. Deze keer
is dat de regel die zegt dat je één en hetzelfde woord in dezelfde tekst op één en
dezelfde manier vertaalt (en liever nog in het hele oeuvre in kwestie, en liefst in alle
mogelijke teksten - veel geluk ermee). Ik begin dus met doorslikken en eindig met
slikken.
De schroef komt geregeld terug in Xu's poëzie, met een lading die tegengesteld is
aan die van de Maoïstische variant. In het Mao-tijdperk verbeeldde de schroef een
blijmoedige ondergeschiktheid van het individu aan het collectief. In Xu's werk staat
de schroef voor iemand die niet geldt als een mens, die straffeloos wordt
weggesmeten, van wie het niet erg is als hij op de grond valt, wegroest, wegraakt.
De voetgangersbruggen lees ik als een metoniem voor de enorme aantallen mensen
op alle mogelijke plekken in China, extra dicht opeengepakt als ze worden
gekanaliseerd. Op een voetgangersbrug in het spitsuur, of tussen de hekken voor een
stationsingang, negentien uur per etmaal. Voetgangers staan bovendien onderaan in
de voedselketen, en moeten voortdurend op hun hoede zijn voor het groeiende leger
van dikke auto's, die het recht van sterkste hanteren. Omlopen dus, over de
voetgangersbrug - die ook de achtergrond vormt bij een paar van de weinige foto's
van Xu Lizhi die in omloop zijn. Ze zijn niet heel scherp, wel pakkend. Google
Images brengt ze onmiddellijk op het scherm.
Een ander aspect waarin Xu Lizhi niet representatief is voor de sappeldichters is
dat hij zich expliciet identificeert als dichter. De meesten doen dat niet, of niet primair.
Hij verwijst naar klassieke Chinese dichters: de archetypische dichter-zelfmoordenaar
Qu Yuan, maar ook Tang-celebrity Li Bai en Song-keizer Li Yu. Ook, en dat is
ongewoon, blijkt uit een van Xu's gedichten dat hij op de hoogte is van allerlei
etiketten binnen dichterskringen uit hetzelfde land, maar ook uit een andere wereld.
Laten we zeggen: beroepsdichters, veelal lid van elitaire netwerken, met grote
onderlinge verschillen maar collectief bekend als de Avant-Garde, die zich min of
meer afzetten tegen de officiële poetica van de staat. Bei Dao, bij voorbeeld, of Yin
Lichuan. Ze genieten nationale en soms internationale erkenning. Hun bestaan is in
het overgrote deel van de gevallen bevoorrecht, en lichtjaren verwijderd van dat van
een sappelaar. In het gedicht in kwestie verklaart Xu overigens, na een opsomming
van verschillende stromingen in de Avant-Garde, dat ze uiteindelijk allemaal op deze
of gene manier aan hun eind gaan komen, en dan ‘ingeblikt’ worden. Er valt niet uit
af te leiden of dat lot ook anderen dan de Avant-Gardisten te wachten staat.
Xu spreekt zichzelf ook aan als dichter - althans, zo lees ik dat.

Terras. Jaargang 2017 (12-13)

49

Aan de dichter
ernstig pluk je
een mier uit de wond
in je oog licht fluks de kaarsvlam op
en nu de regen uit een vorig bestaan
de rijst in dit leven nog niet bespoeld heeft
haast je je te wassen en schone kleren aan te doen
jezelf te vangen in een cirkel op de grond
en zweer je diep door de aderen van het moederland te reizen
ach dichter, gevangene van de bergen
denk maar niet dat jij de zee ooit te zien krijgt

Dat levert een opmerkelijke tekst op, die van het persoonlijke (een mier in een wond)
naar het gemeenschappelijke gaat (opnieuw dat moederland), en van iets
hoopvolkleins (een frisgewassen mens en zijn rituelen) naar iets onverschillig-groots
(de zee, buiten bereik).
Xu's poëzie is van meet af aan van een diepe somberheid. Maar met de
bovenbeschreven ontwikkeling in zijn werk, naar meer eigenheid en introspectie,
wordt het gitzwart. Om de haverklap verwijst hij naar de eigen dood en naar
zelfmoord. In de eerste paar jaar van zijn dichterschap biedt hij min of meer reguliere
beschrijving van dingen als pijn, vermoeidheid en ziekte, op verslagen en soms
wanhopige toon, in onderworpenheid aan de terreur van de lopende band. Later komt
steeds vaker een uitgesproken wrede omgang met het lichaam in beeld. Het
desintegreert, en wordt aangevallen of op masochistische wijze beschadigd of
vernietigd.

Wasbeurt
eerst snijd ik met een scheermes
een opening in mijn linkerpols
en als het rood uit de ader spuit
vang ik het gauw op in een emmer
als de emmer vol is
pak ik mijn waslap en begin me te wassen
ik schrob met kracht
schrob de zweetgeur weg, schrob het vuil weg
en omdat ik me niet schoon vind schrob ik verder
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schrob huid, vet, vlees laag voor laag weg
schrob lever, maag, nieren, longen stuk voor stuk weg
dat spektakel geeft de burger moed
ik hoef maar even te knarsetanden
of de tien witte botjes om de waslap verpulveren
ten slotte is alleen de waslap nog over
als een lijkkleed
dat me zachtjes afdekt, op de grond

In de laatste tekst die ik wil citeren wordt het lichaam van de spreker ook onttakeld,
maar op een kalme toon, en de gedachte aan al dan niet masochistisch geweld blijft
uit. Dit is een afscheid - van het zelf, en van de wereld. Van dit gedicht vraag ik me
af wat ik ervan zou vinden als ik niet wist wie het geschreven had, en het niet las als
een van de bijna tweehonderd teksten in Een nieuwe dag. Dat is een open vraag, en
ik ben oprecht benieuwd naar het antwoord, dat zich niet laat kennen. Ik stel die
vraag in nauw verband met de (on)mogelijkheid en de (on)zin van wegdenken.

Drie botten
vreemdeling, vergezel me niet verder
en hier, neem wat ik vannacht uit mijn lichaam
heb gehaald: drie botten
het eerste is een hak, om in de jaren die je resten
te ploegen in je tuin en in je hart
en het tweede, pak het stevig vast
zo'n stok is voor geen goud te koop, steun erop
en je hebt 's nachts niets te vrezen
en het derde, pas er goed op
en plant het vandaag over een jaar als het donker wordt
in het woekerende onkruid op mijn
graf
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Dit is, alweer, geen tekst die uitnodigt tot close reading. De spreker ontdoet zich van
essentiële onderdelen van zijn lichaam. Hij schenkt die aan een vreemdeling die hij
verzoekt hem niet verder te vergezellen. (In het Chinees gebruik je die uitdrukking
om iemand bij wie je te gast bent geweest en die jou uitgeleide doet niet verder te
ontrieven.) Hij vraagt die vreemdeling in ruil daarvoor zijn dood te herdenken. Die
dood komt vandaag, of ze is er al, en de spreker weet dat niemand zijn graf zal
onderhouden. Het gedicht is origineel, het is beeldend, het is melancholiek, het laat
los. Ik weet dat dit een gedicht van Xu Lizhi is, ik heb het gelezen als een van de
bijna tweehonderd teksten in Een nieuwe dag, en ik vind het prachtig.
Categoriseren zit ons in het bloed, en we houden van overzicht. In ‘Drie botten’
is geen migranten-arbeider te bekennen. Maar dat maakt niet uit.1
De originelen van de geciteerde gedichten staan in Xu Lizhi, Xin de yi tian [Een
nieuwe dag], onder redactie van Qin Xiaoyu, Beijing: Zuojia, 2015, respectievelijk
op pagina's 146, 204, 175, 162, en 177. Een rijke bron om een en ander te
contextualiseren is Qin Xiaoyu (redactie), Wo de shipian: dangdai gongren shidian
[Mijn verzen: een canon van hedendaagse arbeidersgedichten], Beijing: Zuojia, 2015.
Sappelliteratuur is nog nauwelijks vertaald of beschreven in westerse talen. Iron
Moon: An Anthology of Chinese Migrant Worker Poetry (Buffalo NY: White Pine
Press, 2016), een wat slordige maar belangrijke bloemlezing onder redactie van Qin
en vertaald door Eleanor Goodman, maakt een begin.
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Jan De Meyer
Acht dingen om te weten over Yu Xiang en haar poëzie
1. Yu Xiang geldt als een van de markantste figuren van de generatie Chinese
dichters die bekend is als ‘post-1970’.
2. Yu Xiang werd in november 1970 geboren in Ji'nan, hoofdstad van de
noordoostelijke kustprovincie Shandong, en begon in 2000 te schrijven. In 2006
verscheen haar debuutbundel, Haqi (Uitademen).
3. Yu Xiang doet weinig om op te vallen in Chinese literaire kringen. Overdag
heeft ze een kantoorbaantje, en net zoals haar echtgenoot schrijft ze poëzie en
is ze beeldend kunstenaar in haar vrije tijd. Publiceren doet ze spaarzaam;
schrijven uit financiële overwegingen doet ze niet.
4. Naar eigen zeggen vindt Yu Xiang haar leven weinig interessant en zelfs ronduit
vervelend, maar ze zal beslist niet ontkennen dat precies daar een poëtische
dimensie kan worden ontdekt.
5. Uit Yu Xiangs werk blijkt een zekere bekendheid met een aantal
Latijns-Amerikaanse auteurs, Elizabeth Bishop en Emil Cioran.
6. Gespletenheid is een belangrijk kenmerk van Yu Xiangs poëzie. De dichteres
is intens aanwezig in haar gedichten, en tegelijk voel je hoe ze met ironische
afstandelijkheid zichzelf en haar poëzie waarneemt.
7. Yu Xiang leest graag boeken over religie en spiritualiteit.
8. Ziekte is een frequent terugkerend thema in Yu Xiangs poëzie. Vroeger hadden
we mogen wijzen op het feit dat Yu Xiang in haar jeugd vaak ziek was of in
ziekenhuizen verbleef, maar nu Westerse academici in de ban zijn van de
opvatting dat het kunstwerk volledig los moet worden gezien van de biografie
van de kunstenaar kan dat niet meer.
9. Deze selectie kwam tot stand op basis van verscheidene Chinese blogs, een in
2015 verschenen Chinese papieren werkuitgave getiteld Xiang tamen yonglai
(‘Naar hen opwellen’) en een tweetalige (Chinees-Engels) bloemlezing (vertaling
Fiona Sze-Lorrain) getiteld I Can Almost See the Clouds of Dust (Hong Kong,
2013).
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Yu Xiang
Gedichten
Vertaling: Jan De Meyer
2002, ik heb
ik heb een deur, en daarop staat geschreven:
opgelet! misschien verdwaal je
ik heb een paar vellen papier, van de soort zonder ruitjes
gevuld met mijn onbedeesde zinnen
maar waar zijn de leuke momenten die ik heb gehad naartoe
ik heb een verschrompelde geldbeugel en een heel klein beetje talent
als ik een gehoorzaam meisje ben
word ik wellicht een goede dochter, een goede burger, een goede minnares
dan verlies ik mijn vrijheid en schrijf ik geen gedichten
maar ik ben een vies mens, met een paar vuile voeten en een goedkope sjaal
daardoor wordt mijn man een echte man
dat maakt hem gelukkig, dapper, plotseling verliefd op het leven
ik heb een echte man
ik heb armen om mee te omarmen
ik heb een rechterhand, om mee vast te houden weg te gooien vreemden aan te raken
ik heb een linkerhand, om mee te strelen en om mee te beminnen
maar waar zijn al die pijnlijke kwesties naartoe
die complicaties, overbodige sleutelbossen en formules
ik heb sigaretten die mijn longen zwart kleuren en mijn vingers geel
ik heb zelfkennis, ik heb fanatisme en ik heb ook wonden
ik heb elektriciteit, als je een pijnlijke schok krijgt word je blij
ik heb een schuilplaats, een brievenbus met een lang geheim nummer
ik heb pillen tegen zwangerschap en om beter te slapen
ik heb een telefoon, die rood is als begeerte
ik heb de gewoonte nummers te draaien, ringtones ben ik moe
waarom bel ik altijd naar een plaats
waar niemand antwoordt
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ingehouden
een blad valt
in een hele nacht valt slechts een enkel blad
elke nacht in elk van de vier seizoenen van een jaar valt een blad
bladeren vallen
vallen. zonder hoorbaar geluid
als een mens die heel lang alleen heeft geleefd, en daarna sterft
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lijdende persoon
de persoon in de spiegel lijdt meer dan ik
al haar lijden heeft met mij te maken
alsof ze ter wereld is gekomen om op mij te vitten
alsof ze het leuk vindt haar neus in mijn zaken te steken
ze ontdekt wat er mis met me is
een nieuwe rimpel of een nieuwe witte haar
een tand met een gaatje en mijn stinkende adem,
die ze niet op tijd wist te ontwijken, in haar gezicht
ach. te zware benen, te dikke kont
een trui waaraan een knoop ontbreekt
schoenen en kleren die niet bij elkaar horen, een al te schreeuwerige sjaal
deze haarsnit past niet bij dit gezicht
ach. dit gezicht is niet opgemaakt, huilt vaak. is opvliegend
lui, rookt, drinkt te veel, houdt van mannen
ze lijdt onder al die dingen
ze lijdt omdat ze niet weet of een gelaatsuitdrukking wijst op scheel zien
van de honger koorts bij een verkoudheid of verliefd zijn
ze lijdt omdat ik haar aanstaar
ze lijdt omdat ik doe alsof ze niet bestaat
ze lijdt omdat ik haar lijf schrob met een dweil
ach. wanneer ik lijd lijdt zij
en wanneer ik blij ben lijdt zij ook
de persoon in de spiegel lijdt meer dan ik
ze lijdt omdat ze als twee druppels water op me lijkt
ze lijdt omdat ze mij niet kan worden
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een windvlaag
je klopt op mijn deur
als een man die stiekem een relatie met me wil
liefste, je mag openlijk en onbeschroomd mijn man worden
je mag openlijk en onbeschroomd om het even welk ding worden
je mag een sleutel zijn
binnendringen in mijn sleutelgat, mijn deur opendoen
je mag mijn wijnfles aan stukken slaan, mijn sigaretten oproken
plat op je buik op de vloer liggen als een hebzuchtige hond
wijn oplikken. liefste, je bent wel degelijk een hebzuchtige hond
je slaat dit boek open
en daarna dat boek
vlak bij de typemachine gluur je naar mijn weinig schitterende schrijfsels
je kunt niet wachten om mijn lichaam binnen te dringen. liefste,
je mag mijn lichaam binnendringen, door mijn spleet
mijn poriën gaan open, als een honingraat
je kunt binnendringen op plaatsen waar geen man naar binnen kan
je laat me voelen hoe leeg mijn lichaam wel is
hoezeer het gevuld wil worden. je mag me opvullen
je verbindt de kabels, laat de elektrische stroom binnen
op dit moment is mijn schreeuw beslist geen gejammer

Terras. Jaargang 2017 (12-13)

57

ramen
de ramen waar ik aan denk zijn prachtig
omdat ze voorbijgaande taferelen omlijsten
van binnenaf bekeken is dat altijd het geval
ik weet niet hoe de mensen het buiten waarnemen
en ik wil het ook niet weten
mijn mama's raam is op de negentiende verdieping
telkens wanneer ik het zie
denk ik: naar buiten stormen
mijn eigen raam is op de begane grond
het omlijst toevallige voorbijgangers
en iemand die opzettelijk hiernaartoe komt
mijn werkruimte is in het souterrain
het raam is een opening helemaal bovenaan
in een smalle kleine rechthoek
ik moet omhoog kijken
om rioolwater te kunnen zien, en aarzeling, en verlies
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autisme
1
het ene oog volgt het andere oog in een trance
waarop het andere neerslachtig wordt
ze groeien op hetzelfde gezicht
verspreiden dezelfde hallucinatie
maar het ene kan het andere niet zien

2
wanneer ik dorst heb
heb ik nood aan een mond ter bevochtiging
om me te bevochtigen en te overtuigen
maar gewoonlijk zijn mijn lippen volstrekt bloedeloos
nagenoeg hetzelfde als mijn huid
ik laat ze zo, gebruik nooit lippenstift

3
ik verf mijn haren
verveeld en angstig, keer op keer
ik verf de haren die je zomaar kunt afknippen
verf tot ze verdorren verdorren verdorren
ik ben nog steeds aan het verven, hoor hoe iemand zegt
die persoon gaat zo verdwijnen

4
wanneer ik oud ben
is verlatenheid mijn met rimpels bezaaide lijf
eenzaamheid is het litteken van het mes op mijn onderbuik
het maakt dat ik me niet durf te ontkleden
of op iemand verliefd te worden
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tovenares
ik ben van gevorderde leeftijd. zou om het even wiens grootmoeder kunnen zijn
wanneer mijn rechterhand een masker omhooghoudt
houdt mijn linkerhand een hart vast, ik ben zonder enige twijfel
door de wol geverfd. als bezitster van antiek vakmanschap
scheer ik de pels van muizen. laat kandelaars ontploffen
word door luipaarden verzwolgen. ik laat straten kapotgaan van verdriet
uit elkaar gevallen mensen laat ik uit elkaar vallen
ik begrijp beschaamde rituelen
doe schoorvoetend afstand van wat ik koester. wanneer de zon opkomt over de bergen
en het midden van het podium verlicht
ben ik de traditie, door niemand overtroffen
wanneer ik de offerschaal in de lucht houd
spettert het geestenbloed erin over de rand. ik ben degene
die vernederingen in deze wereld verdraagt
in de wereld van het denken ben ik de grootste wijsheid
het kleinste vernuft. verwissel linker en rechteroog
en genade en kwaad worden verborgen
maar op elk precies moment
meng ik tranen achter weefgetouwen
en verzamel het geld dat ik in ruil krijg
nu ben ik van plan om met pensioen te gaan
en een alledaagse onschadelijke persoon te worden
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halve gedichten
zo nu en dan schrijf ik halve gedichten
ik ben nooit van plan ze te voltooien
een gedicht
is niet in staat me naar de dood te voeren
en evenmin is het in staat me als kostwinning te dienen
waarom zou ik het schrijven
met een gedicht kan iemand aan de haal gaan
iemand die je kent of iemand waar je niets mee te maken hebt
iemand die van je houdt of iemand die je moe bent
halve gedichten blijven bij jou
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Xi Xi
Speelgoed
Vertaling: Annelous Stiggelbout
Ze hadden een heleboel speelgoed: tinnen soldaatjes, een teddybeer, een doosje dat
kon zingen en een motorbootje. In het park haalden ze hun speelgoed tevoorschijn
en legden het in het gras. De speelgoedbeer en het doosje dat kon zingen zetten ze
op een parkbank, het motorbootje zetten ze in de vijver.
- Neem je speelgoed mee.
- Dan kunnen we samen spelen.
Dat zeiden ze. Dus ik bracht de bellenstok mee die je me gegeven had. Hij was
gemaakt van een heleboel ijsblokjes aan koordjes, die tegen elkaar tinkelden als ik
liep. Ik nam ook ijsvis mee die ik zelf had gemaakt. Ik vertelde hen dat mijn speelgoed
een beetje wonderlijk was, dat ik het zorgvuldig met mijn eigen handen had uitgekerfd
en dat het er elke keer anders uitzag. Maar ze konden het niet zien en ze geloofden
het trouwens ook niet.
Onderweg naar het park was de ijsvis stukje bij beetje gesmolten, het water drupte
tussen mijn vingers door op de grond. Eerst was zijn staart niet meer te zien, daarna
werd zijn hele lichaam steeds kleiner en dunner. Langzaamaan bleef er alleen een
onduidelijke langwerpige vorm over, tot hij uiteindelijk helemaal verdwenen was.
Met de belletjes van de ijsbellenstok ging het net zo: ik hield alleen kale touwtjes
over, aan een stok gebonden. Dat is toch geen speelgoed, zeiden ze.
In het park wisselden ze allerlei soorten speelgoed uit. Ze hielden meer van concrete
dingen. Ik deed de touwtjes die ik in mijn hand had dus maar in mijn zak en rende
in mijn eentje over het gras. De wind blies mijn nog nadruppende handen droog.
Daarna groeide ik op. In galeries zag ik allerlei tentoonstellingen. Ik zag concreet
koper en ijzer, glasvezel en graniet, boomstammen en beton, in allerlei vormen
gewrocht, stuk voor stuk stonden ze daar tastbaar en werkelijk. Je kon de vorm van
de beeldhouwwerken zien, ze met je hand aanraken. Het was kleur, textuur, vorm,
het was abstract of figuratief, helder en duidelijk. Onder de werken stond een naam.
Daarom moest ik aan jou denken.
Hoe had jij je ijsbeelden tentoon kunnen stellen? Als je een enorme fles of die
wonderlijke maskers in een galerie zou zetten, zouden de mensen niets kunnen zien.
Dit zijn toch geen beeldhouwwerken, zouden ze zeggen. Ze zouden zich omkeren
en weglopen, op zoek naar concretere dingen. Maar jij werkte niet voor het concrete,
niet voor een grote tentoonstellingsruimte, niet voor het publiek dat kwam kijken,
en
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ook niet voor de mensen die je daar met een pen in hun hand stonden te analyseren.
Daarom was je juist gelukkig, zei je, daarom had je geen zorgen.
Hij woonde destijds op de verdieping onder de hare. Als ze naar beneden liep, kon
ze een iets openstaande deur zien, kon ze zien hoe hij bij het raam in een hoek van
de kamer stond te beeldhouwen, met een mes en een beiteltje in de hand.
Van de markt bracht hij grote, zware blokken ijs hierheen. Hij legde het ijs op een
duwkar met vier wieltjes dat hij ratelend terugreed langs de weg. Er lagen een paar
jutezakken over het ijs, en als het water erdoorheen sijpelde veranderden de zakken
van rijstkleurig in walnootkleurig. Ze stond altijd bij de poort te kijken hoe hij het
ijs optilde en naar binnen bracht. Ze liep achter hem aan de kamer in.
In de kamer was het meestal koud. Als ze binnenkwam, zag ze soms alleen een
houten krukje en een lange tafel met vier poten en was de kamer donker. Maar soms
ook schitterden de ijsbeelden haar tegemoet als ze de deur binnen stapte: hier een
enorme fles, daar een muur vol maskers, elk stuk ijs doorzichtig als glas. Ze stralen
echt, zei ze. Hij gaf haar een bellenstok van ijs: een heleboel ijsblokjes aan een
heleboel touwtjes. Als de touwtjes heen en weer zwaaiden, tinkelden de ijsblokjes
zachtjes tegen elkaar.
Soms gaf hij haar een klein blokje ijs en een spijker of een sleutel, zodat zij ook
een visje van ijs kon maken, of een handvormig boomblad van ijs. Als ze met haar
handen de blokjes ijs aanraakte, voelde ze hoe prachtig koud ze waren. Het ijs was
altijd de volgende dag al gesmolten. Het visje en het blad dat ze gemaakt had, waren
langzaam veranderd in water, en de grote fles en al die interessante, wonderlijke
maskers waren ook beetje bij beetje gesmolten. Terwijl ze smolten veranderden ze
geleidelijk aan van vorm. De mond van de fles zakte langzaam scheef, onder de
kinnen van de maskers groeiden vanzelf lange baarden. Voor haar bood dat allemaal
weer iets heel nieuws om te bekijken.
Als al het ijs gesmolten was, werd het weer donker in de kamer. Wat is er morgen?
vroeg ze. Vliegende vissen, zei hij, zeepaardjes, een xylofoon met toetsen van ijs
waar je allerlei noten op kunt spelen. Kan ik later als ik groot ben ook zó'n grote fles
maken? vroeg ze, en ze maakte een grote cirkel met haar armen. Haha, zei hij,
natuurlijk, nog groter dan zo'n grote fles, en mooi ook.
Je was visboer. Je was een visverkoper die ijsbeelden kon maken. Ik weet niet of je
eerst vis verkocht en daarna beelden bent gaan maken, of eerst beelden maakte en
daarna vis bent gaan verkopen, dat is vast een interessante geschiedenis. Maar jij zei
dat het verschil niet belangrijk was.
Ik zag je graag beeldhouwen en ik zag je ook graag vis verkopen. 's Ochtends
vroeg op de markt lag er overal water op de grond en voor de viskraam was het nog
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natter dan op andere plekken. Mensen liepen in drommen voorbij. Soms bleef een
boodschappenmand haken aan een draad van mijn gebreide trui en werd ik zelf bijna
meegenomen. Soms streek er een steel waterkers langs mijn gezicht, scherp als een
mes. Maar ik wilde per se voor die houten ton blijven kijken hoe je vis verkocht. Je
hebt allemaal modder op je schoenen, zei jij.
Ik keek graag hoe de vissen zwommen in de ton, terwijl er water uit een slang op
hun lijf spatte. De waterdruppels hadden dezelfde kleur als ijs, maar als de druppels
in het water vielen, glinsterden ze niet meer. Als er grote witte bellen in de ton naar
boven dreven, waren dat vissen die met hun buik naar boven lagen. Soms zat er een
scheef zwemmende garnaal in de ton met een bijna doorzichtig lijfje. Die leek ook
wel uit ijs gehouwen, en vaak verdween hij opeens in het water, alsof hij ook maar
een ijsbeeldje van een garnaal was geweest dat langzaam was gesmolten.
Vissen die niet meer zwommen lagen op hun zij op de viskraam. Naast hen lagen
ijsschilfers. Daardoor was de hele viskraam één zilveren schittering. De mensen die
vis kwamen kopen pakten de vissen op om ze te bekijken, vouwden hun kieuwen
open, duwden op hun buik en bekeken hun ogen. Sommige mensen hielden een vis
voor hun neus om eraan te ruiken, alsof hij een witte magnoliabloem was. De vissen
die ze hadden uitgekozen woog je een voor een af. Met een getande rasp schraapte
je de schubben eraf en met een mes sneed je de stukjes eruit die weggegooid moesten
worden. Daarna pakte je de vissen in een krant die je dichtbond met een streng
waterplant.
Als de schubben in het rond vlogen, was het precies alsof je aan het beeldhouwen
was. De fijne ijssplinters sprongen net zo alle kanten op en waren even glimmend,
even vervuld van een idee van water, even koud, en dat was de reden dat ik graag
keek hoe je vis verkocht. Maar eigenlijk was je geen vis aan het verkopen, hè? Je
was gewoon nog steeds aan het beeldhouwen, alleen had je nu een vis in je hand in
plaats van ijs. Nee hoor, zei je, ik ben vis aan het verkopen.
Die keer vroeg iemand van de volkstelling: Wat doet die man die hier beneden
woont? Die is visboer, zeiden ze. Ik zei ook iets:
- Hij is beeldhouwer.
- Hij maakt beelden van ijs.
De onderzoeker van de volkstelling schreef ‘verkoper vis’ op zijn papier, omdat
je op dat moment net terugkwam, en toen ze het je vroegen zei je dat je visboer was.
Dus toen je daarna een masker aan het uithakken was, ging ik nog met je in discussie.
Maar je gaf je me een stuk ijs en terwijl je zachtjes op mijn hoofd klopte, zei je:
Waarom mag ik geen vis verkopen? Mijn ogen werden rood. Nee hoor, zei ik, ik
vind het fijn dat je vis verkoopt. Als ik later groot ben, zei ik ook nog, dan wil ik net
als jij vis verkopen.
Maart 1976
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Silvia Marijnissen
Inleiding Ye Mimi
De in Taiwan geboren en getogen Ye Mimi (1980) studeerde Chinese literatuur aan
de Dong Hwa Universiteit in Hualien, daarna deed ze een MA-studie creative writing
en Engelse literatuur, en een MA Film aan het Art Institute of Chicao. In 2004
publiceerde ze haar eerste dichtbundel, Pikdonker. In 2007 had ze haar eerste
buitenlandse optreden op het Poetry International Festival in Rotterdam, sindsdien
is haar ster snel gestegen en nam ze deel aan tal van internationale poëziefestivals.
Ye Mimi schrijft in een vlotte spreektaal, maar haar manier van optekenen is
beeldend en grillig, met veel gevoel voor het ritme en de ambiguïteit van de taal. Ze
speelt bijvoorbeeld graag met de dubbele betekenis van woorden, met homoniemen,
synoniemen of rijmwoorden. Ook verzint ze graag nieuwe woorden en gebruikt ze
regelmatig zelfstandige naamwoorden als werkwoord, en andersom. Haar verzen
maken vaak grote sprongen, zonder duidelijke verbanden, waardoor de lezer veel
ruimte krijgt om zijn eigen leespad te bewandelen, zijn eigen gedicht te creëren.
De gedichten van Ye Mimi, die ook essays en korte filmscripts schrijft, filmt en
filmgedichten maakt, lijken vaak een aaneenschakeling van snapshots uit het
dagelijkse leven, of uit dromen - uit bizarre dromen, zegt ze zelf, zoals ‘een mot die
haar eitjes in mijn oksel legde en toen stierf’. In een interview zei ze zelf ooit daarover:
‘Ik had echt gedroomd dat een mot zijn eitjes in mijn oksel legde en toen stierf. Het
was echt zoiets dat je meteen per telefoon aan je vrienden wilde vertellen, daarom
heb ik er zoveel over telefooncellen aan toegevoegd. Ik ben meer geïnteresseerd in
taalspelletjes dan in het overbrengen van ideeën of het uiten van gevoelens, maar in
dit geval zijn mijn gevoelens over telefooncellen in het gedicht terecht gekomen. Ik
hou wel van een goede telefooncel en vind het jammer dat ze allemaal verdwijnen
nu iedereen in Taiwan een mobieltje heeft. Ik neem aan dat je “Mot” een soort elegie
zou kunnen noemen voor die verdwijnende sociale ruimte.’
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Ye Mimi
Een mot legde haar eitjes in mijn oksel en stierf toen
Vertaling: Silvia Marijnissen
Een mot legde haar eitjes in mijn oksel en stierf toen
ooit komt er een dag / dat regen niet nat is de weg niet effen gras niet droog paraplu's
niet kapot / dat de lucht gebroken is / strand en branding uit elkaar
/ dat een briesje melktandjes onthult / wolken meer van lachen houden dan mist
dan wil iedereen / zijn eigen telefooncel betrekken / daarin een hond houden
/ of een pauw / of een poes
elke veertien dagen een zak munten uitgeven / tweemaal per maand luchtspray
en schijfvormig geschoren haar / en een verplichte zwarte zonnebril
's winters in regenkleding / 's zomers in bikini / een willekeurige maat sandalen
/ en kousen in een kleur die neigt naar appel / groen
iemand belt naar / iemand anders / en iemand anders
belt naar iemand anders
/ en zo wordt er onophoudelijk / verder gebeld
uiteindelijk belt eentje ten slotte naar / de eerste / ooit
op een dag
hij zegt / hallo / de eerste zegt ook / hallo
zegt hij /
hij zegt / gisteravond / legde een mot haar eitjes in mijn oksel
/ o / zegt de eerste
en stierf toen / dat kon hij niet meer zeggen
/ voor hij ophing / hingen ze allemaal op
elk jaar met het Drakenbootfestival / wisselt iedereen zijn telefooncel uit
draagt zijn eigen kat / of pauw / of hond
na enig rumoer / vleien ze zich tegen elkaar
/ spelen samen een polonaise / met de toetsen van hun telefoon
/ dit is de enige feestdag
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wie ben jij / vraagt zij
waterval / antwoordt hij / flauwtjes
wie ben je / vraagt ze nogmaals / verbluft / aan de hoorn
weet je wel / water / valt
valt met geluid / bedekt en verspert / alles
/ zoals een pianoklep / wc-klep / brievenbusklep
antwoordt hij / nogmaals
ik hou van jou / zegt zij
hij overspoelt haar / heel snel
een hermetische telefooncel / glas is transparant / gevoel van in een auto zitten
/ moeiteloos heen en weer schieten / oversijpelende landschappen
hun taalbouwsels dwarelen als papiersnippers / van de mond het oor in
en stapelen zich via het oor op in het hart
ooit komt er een dag dat iedereen alles gezegd heeft / tegen iedereen
willekeurige overdreven metaforen
gebrekkige stijlfiguren / willekeurige eindeloze klachten en liefdesuitingen
dan zal iedereen / aan de telefoondraad frunniken
/ en tegelijkertijd / zwaaiend met een schaar knip / knip
/ hoorn en apparaat scheiden
dat is het moment / om aan iedereen tomatensap uit te delen
/ en sterke songteksten
als betekenisvolle beloning
de song gaat zo
/ o / zeg maar niets
/ o / rotzooi maar niet / met iedereen
/ wij willen allemaal onze borstvinnen uitslaan / vrolijk leven
/ zeg maar niets
ze willen het allemaal zingen
/ en vloeken daarna kort / #@%$!!
/ kort / zachtjes / fuck
het klinkt als een olijf / zoet / schoon
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ooit komt er een dag
dat vlinders onregelmatige rechthoeken zijn / kamelen heuvels voortbrengen
/ bruggen mistroostiger zijn dan slangen
/ mieren sterker dan kogels / krachtiger
dan zal iedereen / zijn eigen telefooncel betrekken
/ en alles zeggen / als een fruitpers / die op hoge snelheid draait
/ de ha ha hatsjie van een windbel
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En hoe zwart is het?
‘En je melancholie?’
‘Bij zondag gebleven...’
‘Hoe zwart nog?’
‘Zwart genoeg om drie oude straten af te lopen.’
‘Smeult het?’
‘Alleen... alleen als ik naar het strand ga.’
‘En je knieën?’
‘Daar stelen muggen elke avond een beetje van...’
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Hoe meer ze wagent hoe verder
Ze verzamelt allerlei kleuren lege flessen, marineert komkommers uit verschillende jaren.
Begiet de bloemen op tijd met het zondagse schuim. Heeft thuis een koe, een man en een
inktsteen. Maakt in de hof vaak een schuine draad. Stapt soms onvoorzichtig over een
paar kattenkopjes. Explosies deren haar niet, beschouwt ze als hondengeblaf in een
pan. Houdt ervan om larve-achtige karakters te schrijven, larve voor larve. Heeft in haar
buik een bord vol babykruimels gekweekt, glanzend als glazen knikkers.
Op een dag trekken ze een spoorrail naar haar, leren haar rook uit haar kruin te stoten.
Dan komt ze dus aangewagend. Tegenover de spoorrail, tegenover de spanten.
Ik ben precies. Ik ben ondeugend. Ik ben zwaartekracht.
Zingt ze.
Hoe niet uitgeput raken?
Wie staat aan wiens grens?
Zingt ze.
Wanneer ze onder het raam voorbijwagent, staart haar man in het raam naar haar.
Wisselstroom vast in de hand.
Hij laat het hoofd hangen, als oude kaneel in een container.
Haar koe staart in het raam naar haar. Haar inktsteen staart in het raam naar haar.
Ze zijn verbijsterd, persen onophoudelijk inkt en melk uit hun ogen,
drup drup drup drup.
Eenzaamheid is wat zoeter dan water.
Vis is toch krokanter én zachter dan zee.
Vanaf nu zal ik de woestenij gaan woestenijen.
Zingt ze.
Hoe meer ze wagent hoe verder.
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2 Nachten 9 geheimen - voor mijn 29ste verjaardag
het tempo van haar ontsnapping vertraagt toch blijft ze slechte poëzie schrijven
gloeiend... hete thee drinkend obscure onderwerpen afwijzend
ogen zijn post-it-velletjes soms licht soms donker
zich soms terugtrekkend als een overstroming
na zoveel jaren houdt ze nog steeds van de plaats aan het raam
in het landschap is zee is sneeuw zijn mensen zijn oude straten
en er vliegen zachtaardige kamelen
wanneer donkere wolken samentrekken omschrijft zij met anderen zichzelf:
amusant en energieverslindend. Hoe warmer hoe stabieler. Hoe kouder hoe bloeiender.
ze zou eigenlijk best een lamp kunnen zijn een boom
een oven of een puzzel
in ieder geval was het enkel een kwestie van vorm zei ze
ze heeft een paar intrinsieke risico's genomen
wisselt vaak van electriciteitsbron in haar hart
wat ze droomt is altijd meer dan wat ze ziet en woorden zijn muziek
natuurlijk doorgaans verstopt ze zich in het lichaam van een kind
meet deze wereld met de lengte van een kind
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Ik wist niet dat jij niet wist dat ik niet wist, voor S
ik wist niet hoe ver de lente kon gaan
maar ten slotte op een avond voor de wolken waren veranderd
in regen of wegen toen kraaien de wacht hielden
hadden wij de crème brûlée al opgegeten
het begon allemaal met een zwarte sinaasappel
we waren in de mist
zijn zangstem als een lang wegennet
was naast een onophoudelijk kolkende rivier
wij draaiden
in het spoor van de kolkende maalstroom
wanneer de noordoostmoessons beginnen te zieden en razen
is het tijd om de shiitake af te snijden
in een ronde pan te doen en samen met een lach te laten rollen
dit is onze herinneringspenning van herfst en winter
zei jij
op de middag nadert de trein het station als een netjes gevuld lunchtrommeltje
jij gooit je regenjas neer gaat er vandoor
laat mij overhellende rijmoefeningen verzinnen:
een hap nemen voldaan
langs de rand van de afgrond gaan
terwijl spoken in de kelder staan
op wacht
voor marsmannetjes in de nacht
jij opent je rugzak
drinkt een fles spaans leeg
voor de volgende onbekende smakelijke reis
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Een blind date laat hem braak
De achtergrond is zoutvlokkig groen. Hun verdriet is samengebrond. Enkele kersen zijn
in glas veranderd.
Haar rechterhand lijkt op een crackertje. Verspreide vingerafdrukken fluiten zacht in de
lucht.
Juist nu de lente ontvouwt \ hebben zij een blind date \ in zijn hand een donderslag \
zij sluit haar ogen als was ze een lege plaats \ iemand maakt muziek \ iemand komt
aanlopen met een caramel macchiato \ iemand levert de nacht \ hij maakt een licht
paarse donderafdruk door zacht te knijpen \ zij vindt eenzaamheid prachtig en lekker
van smaak \ besluit hem verder braak te laten
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Rode regenjas
Ze is in een copyshop, hij vraagt haar een rode regenjas te leen.
Hij schudt onophoudelijk zijn handen als een accu.
Aan een stuk door doen mensen papier in de machine,
printen een stapel vingerafdrukken en kattensnorharen.
Ze geeft hem een paraplu,
hoofschuddend zegt hij dat hij alleen een - rode - regenjas wil.
Zij begint met wol het lot te breien.
Het geluid van de machines is verstikkend, sjjj, klik klik, sjjj.
Morgen leen ik hem pas, zegt ze.
Hij zegt, dan kom ik morgen niet meer.
Hij heeft een erg nasale stem.
Iedere keer als het regent, denkt ze aan vliegende vissen boven zee.
Een van zijn familieleden is piloot.
Hij zegt, geef me een - rode - regenjas.
Zij komt met een doos lekkere ijsjes.
Hij gaat op de grond zitten, als een modderstrand.
Haar wriemelende tong overtreft een speedboot.
O jee, o jee, de machines hebben geleidelijk geen adem meer.
Iemand stopt hem een halve sinaasappelschil toe.
Onder zijn oksel zit een libel.
Kwaad steekt zij haar hand in de machine, print een zin:
Wat mankeer je eigenlijk?
Hij zegt, mijn liefde wil maar niet ontdooien.
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De lente zal niet komen
maar de winter laat nog een deken achter zoveel
huid van iedereen heeft nog een huls / haren
lang gegroeid als een gedicht of / winterse liefdesliedjes
wanneer donkere wolken opstijgen
zijn ze zwaar als oude kranten
al het verlopen nieuws wordt bij elkaar geveegd
schimmelend sap stroomt eruit / verandert in zwarte katoenregen
later bedekt sneeuw alles / vanaf de bergtop tot zo ver je naar beneden kunt kijken
iedereen voelt een vlaag van leegte
ze rennen zelfs door een dal de kou in
verzinnen het spelletje rollende hagelstenen
hoe dan ook / de lente zal niet komen
hij besluit eindelijk
eindelijk van zichzelf een cake te bakken
vermomd in een puddingkleurige schaal
voelt hij zich veilig / niet zo slap
niet zo verlangend naar de lente
met een paar warme handschoenen aan
kan hij zichzelf opeten wanneer hij wil
(ter herinnering aan maart 2005, met sneeuw en hagelstenen)
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Een letterlijk houden
het is tegenwoordig erg populair om een letterlijk te houden
dat zijn het soort lijken dat graag tussen letters rondzwerft
het soort lijken dat het niet alleen leuk vindt om naar een let te kijken
maar dat ook altijd met een hoekstokje begint
dit soort lijken praat gewoonlijk erg letterlijk
maar die letterlijkheid heeft zo z'n stijl
hoe letterlijker het letterlijk hoe geliefder
iedere dag spreken vrouwen om 5 uur af bij postloket 55 op de 5de straat
en openen het pakketje letterlijken dat speciaal wordt gebracht op die tijd
een voor een pakken ze de duizelige letterlijken eruit
trekken hen stevig bij de hand mee
trekken de letterlijken mee naar de letterzee voor wat vertier met letterzetters
een zooitje letterlijken en een zooitje letterzetters die samen spelletjes doen
alsof ze een huisdierenvereniging zijn
wanneer een letterlijk aan zijn hoekstokje trekt betekent dat dat hij honger heeft
dan moet iedereen zich inspannen om een paar emmers sesamolie
en pompelmoezen te regelen
zodat het letterlijk zijn neusgaten opent en langzaam snuift
soms knippen ze letterwoorden uit de krant om aan de letterlijken voor te lezen
soms zingen ze een paar ranzige liederen voor hen
tot een letterlijk geleidelijk opzwelt als een rode leren bank zo warm en rond
dan gaat iedereen staan, doet de lichten uit en applaudisseert
sommigen stellen voor om de letterlijken vitamine C te geven
sommigen zeggen dat ze nieuwe kleren voor hen zouden moeten bestellen
sommigen willen canyoning met hen gaan doen in de bergen
sommigen verlangen ernaar kinderen met de letterlijken te krijgen
maar dat is een schending van de strenge regels ter bescherming van letterlijken
wanneer de klok zeven slaat
verdwijnt het minst letterlijke letterlijk het snelste
het langzaamst verdwijnende is het letterlijkste
iedereen voelt zich verscheurd om hen te laten gaan
dus gaan ze maar ter plekke uiteen in afwachting van de volgende keer
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Uit: Tingelende regen heeft een toegeeflijke betovering
10-10
mezelf terugspoelend
leg ik het stukgezongen lied op jouw tong te drogen
tingelende regen heeft een toegeeflijke betovering
we zijn allemaal afgekoeld door de herfst
11-07
In zijn huid van aarde groeit een ovale uitputting.
Nog maar één schemering
en de verdwaalde mug kan van de melancholie in zijn aderen
langzaamaan een rubbing maken.
11-14
een tangerine-zon heeft mijn vogelkooi grondig gespoeld
zijn ruimtelijke time-out is zeer helder en luid
precies een dubbeltje
12-25
Vingertopjes zijn vonkkleurig.
Hun melk bevat 1% vet.
Vertraag resultaten. Verdaag de bochel van de weduwe.
Onderliggende pijn. Lekkende vuist.
Ik wil tien seconden winter voor je afsnijden.
01-09
oerwoudwezens houden van zoute zeven
dragen glibberig nageboorte
eten tandgebakken koekjes
hun huid geurt naar mango
hun ogen zijn zachtaardige meertjes
03-20
soms overslapen soms overwaken
soms zonder aandacht soms gedachtenvol
soms tribuut geven soms valstrikken
soms een prachtig silhouet weglikken
soms met een vuist geheven je met anderen uitleven
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Silvia Marijnissen
Inleiding Zang Di
Hoe vaak zijn onze ogen niet groter dan onze maag? Of het nou gaat om iets concreets
als eten, of om abstractere dingen als rijkdom of status, we willen altijd meer. De
Chinese dichter Zang Di (1964) laat ons in een paar woorden de ironie daarvan zien:
die kleine maag van ons is tegenstrijdig aan
onze nietigheid,
neemt eigenlijk altijd risico's voor de
kosmos.

Uit deze paar regels kunnen we meteen een paar dingen afleiden, namelijk dat de
dichter zich graag met grotere levensvraagstukken bezighoudt, zich waarschijnlijk
zorgen maakt om de toekomst van de wereld en daar op een eigenzinnige wijze mee
omgaat door onze ‘kleine’ maag tegenover de nietigheid van de wereld te stellen. In
het Chinees kun je zeggen dat iemand een ‘grote maag heeft’, of ‘grote trek heeft’
om aan te geven dat hij of zij ambitieus is, iets dat we ook vanuit het Nederlands
begrijpen, Zang Di speelt met die connotatie door hier de nietigheid van de maag,
van onszelf, te benadrukken.
Na zijn studie en doctoraat aan Peking University in 1997 werd Zang Di docent
Chinese literatuur aan dezelfde universiteit. Als dichter deed hij zijn eerste stappen
in de jaren tachtig tijdens zijn universitaire studie. Inmiddels heeft hij tal van bundels
gepubliceerd en helpen publiceren, en won in China vele prijzen voor zijn poëzie.
Daarnaast werkt hij als criticus, vertaler en redacteur. In China wordt Zang Di tot de
‘Intellectuele school’ gerekend, maar dat etiket zou zijn werk zeker tekortdoen.
Zang Di komt in zijn poëzie naar voren als een echte denker, hij filosofeert
bijvoorbeeld over de veranderde manier waarop mensen tegen leven en dood
aankijken, de onmogelijkheid voor sommigen om langdurige relaties aan te knopen,
of de vraag naar de essentie van het leven, maar hij doet dat niet vanuit een ivoren
toren, hij staat juist midden in de wereld door op humoristische en zintuigelijke wijze
zijn observaties te geven en vragen te stellen. Grote vraagstukken worden
teruggebracht tot elementen uit het alledaagse leven. Als hij woorden met erwten
vergelijkt zie je ze groen door de pan rollen, en op voortreffelijke wijze weet hij in
deze selectie paddenstoelen, forsythia en mieren in al hun geuren en kleuren tot leven
te wekken. Het gedicht ‘De inleiding tot de studie van een sneeuwlaag’ heeft ook
werkelijk iets koels over zich.
Zang Di is een goede observator met veel verbeeldingskracht. Geen wonder dat
bij hem buskaartjes tegelijk ook bioscoopkaartjes en lottokaartjes zijn.
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Zang Di
Gedichten
Vertaling: Silvia Marijnissen
Honderd jaar eenzaamheid van de nieuwe poëzie
Wat betreft jouw poëzie ik vermoed dat die zich beter dan jijzelf
aanpast aan de natuurlijke omgeving hier.
Zij heeft het probleem van erfenis vermeden.
Wanneer ze voeding absorbeert lijkt ze op een wiegende maiskolf,
wanneer ze slaapt, lijkt ze op een zwangere straathond.
Wanneer ze wandelt, lijkt ze op een riviertje dat stroomt voorbij
een gedenkplaatachtige spoorbrug.
Zij ontslaat taal,
omdat taal werk te serieus neemt.
Ze deelt een klap uit aan het dienstbare object. Ze doet
het condoom van de versleer af. Ze onthult het onmogelijke.
Als een houten lepel in een anti-aanbakpan leidt zij
de niet openlijk verklaarde oorlog van de erwten.
Die erwten mogen dan rond, zacht en vol zijn,
het zijn nog steeds geen woorden.
Wat betreft de band tussen jou en mij,
jouw poëzie is een nog niet verhuurd huis.
De locatie is zo leeg
- alsof de ring elders is gekozen.
Langs de afscheidingshaag brengt zij zelfs heerlijke sponskomkommers voort;
als die ik van de ochtendmarkt heb meegebracht, net zo vers en zacht,
net zo bijdehand voor erotische verhaaltjes.
Ze is het leven in het leven.
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Ze is verbaasd over het aantal keer dat je bent teruggekomen,
en ik doe mijn best niet te vragen waar je bent geweest.
Dit is jouw gedicht.
Ja, heel even was ze bijna niet door jou geschreven.
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Hoe wordt het leven gesmeed, serie
In het programmaboekje is het landschap al weggebonjourd
naar een onopvallende plek. Geen wonder. Recente rekeningen
lijken steeds meer op programmaboekjes. De huishuur moet betaald,
de hypotheek afgelost, alle etenswaren zijn vervuild,
die kleine maag van ons is in strijd met onze nietigheid,
neemt eigenlijk altijd risico's voor de kosmos.
Het hart van de mens is heel dicht bij de gehaktmolen. Elke kans
is als een barst in de afgrond.
Nog extremer dan hoe ijzer wordt gesmeed is
hoe het leven wordt gesmeed. Van die duivelstraining
krijgt ieder zijn deel, je hoeft niet bang te zijn dat je er niet door komt.
Iedere persoon die de realiteit wil hypnotiseren kan toch niet vermijden
door de realiteit gehypnotiseerd te raken. Iedere zaak die met geluk is opgelost
verandert uiteindelijk in een soort vage vernedering.
De dood is niet langer een sereniteit, het is een woede,
een diepe onverschilligheid, een beetje lijkend op
hoe de dood wordt gesmeed. Iedereen
is vaker dan eens gestorven. Leven is als de plantenteelt
en bovendien over verschillende plaatsen verspreid je wortels zijn hier, je bladeren daar,
je bloemen worden op een jou onbekende plek
in een vaas gezet die je nooit hebt gezien. Boeiend werk
hangt nog steeds af van je eigen inzet, dan lijkt het wel op
banden wisselen van hoop. Als je te hard rijdt,
wordt wanhoop niet beboet. Als poëzie je niet kan redden,
zijn andere inzichten vast subtieler.
De dood kan alles niet meer als vroeger onderbreken,
maar reizen kan dat wel. De grote rivier stroomt onstuimig,
reizen lijkt op het terugtrekken van een voet
uit het woeste rivierwater. Maak je geen zorgen over kaartjes,
hier kun je geen bioscoopkaartjes kopen, daar
kun je zeker wel buskaartjes kopen. Denk eraan,
buskaartjes zijn niet gewoon buskaartjes, het zijn tegelijkertijd bioscoopkaartjes.
Geen wonder. Buskaartjes kunnen tegelijkertijd ook lottokaartjes zijn.
Het menselijke landschap is bezig om de mens uit het landschap te duwen
naar het loket waar de enkele reizen worden verkocht.
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Marionettenspeler, serie
Als je iets bekijkt, moet je je eerst omdraaien,
daar is ze dan. Als je haar direct aankijkt,
wordt ze zenuwachtiger dan een hond tijdens een aardbeving.
Hoe je de wereld ook bekijkt, nooit is ze zo'n lust voor het oog als een poes.
Soms kan ze een vergelijking tussen mensen en honden niet onderdrukken.
Ze is veel strenger tegen poezen dan tegen honden.
Ooit had ze zich ervan overtuigd dat ze net zoveel van iemand zou houden als van
poezen.
Haar conclusie luidde dat liefde nog moeilijker was dan wiskunde.
Zij wil niet worden beperkt in het lijden van haar ziel,
onder de dingen die haar vijand zijn bevinden zich de universiteit, de metro en de
televisie.
De wilde beesten in de tv zullen het beeldscherm uitrennen, haar wenkbrauwen en oorbellen likken.
Dit soort dingen lijken vaker dan zomaar een paar keer te zijn voorgekomen.
Dus wordt alles waarmee ze in aanraking moet komen
uiteindelijk iets wat ze moet overwinnen.
Ze heeft een speciale gevoeligheid voor haar omgeving. Die wisselt ze voortdurend als ze te lang op een plaats blijft, veranderen mensen in ruïnes.
Dus loopt ze vaker dan wie dan ook ruïnes uit.
Dat lijkt voor haar een elementaire gedragsregel.
Soms kan ze dat zelf ook erkennen.
In een nieuwe liefde zitten al gebreken die niemand kan waarnemen,
zij kan niet tegen gebreken. Oftewel, ze kan er niet tegen
dat anderen ook de gebreken hebben die zij heeft.
Het is niet zozeer een kwestie van het verzachten van tegenstrijdigheden,
in haar herinnering lijken oude vervagende liefdes een beetje beter.
Hersenspoelen dient nergens toe. Pas als je kruis is gespoeld,
is er grondig gespoeld. Zij weet dat er op deze wereld mensen
bestaan die denken met hun kruis. Met een kussentje eronder ligt ze wat hoger,
dan kan ze misschien vanaf de verste plek de staart van dit gedicht zien.
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Inleiding tot ahornsiroop
De hele middag wiegt de lokale ahornsiroop
haar taille van amber,
vanaf allerlei onbekende hoeken
bij jou leurend met een zoete, vertrouwde vuist;
hoe een vuist te maken? Het is toch zeker niet nodig
jouw ogen met de politiek van de tijd
nogmaals te bedekken? Het doelwit is gebruiksklaar,
aldoor verstopt in je lichaam;
zelfs als het duidelijk een object wordt, is er onderling toch
wedijver, mooier dan objectiviteit.
Het enige dat moet worden uitgelegd, hier,
is welke connotaties ‘vertrouwde’ uiteindelijk heeft.
Van transparant naar smeuïg, maar zij verhult niet
dat deze boomhoning is verzameld van wel veertig meter hoge
esdoorns; en die kleine in de boomstronk uitgekerfde gaatjes,
dienen als zoete tunnels, hun geschiedenis
is meer dan zestienhonderd jaar oud. Dit alleen al
wijst op de tekortkomingen die in je geheugen bestaan,
en het schenken van deze nectar is dringend nodig
om terug te kunnen keren naar de vrije natuur daar lijkt, via de oorspronkelijke digestie,
de zoete kracht een onvoorwaardelijke ingetogenheid
te hebben opgelegd, genoeg om jou van binnenuit
rechtstreeks bewust te laten worden van je pure oervorm.
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Nachtvogels, serie
Ik droom dat we altijd met z'n drieën zijn als we samen zijn.
Jij zegt dat die ander eigenlijk een vogel is.
Als ik je naam roep, roept die vogel ook altijd.
Als jij mijn naam roept, roept hij nog steeds.
Zijn geroep lijkt op een buis versierd met nachtdauw
die van buiten het donkere raam naar binnen reikt.
Als wij stil worden gaat zijn geroep nog onophoudelijk door.
Het heeft duidelijk betekenis, maar er komt geen naam in voor.
Zijn geroep sluit een nog hardere kreet in zich.
Voorheen dacht ik dat die niet kon bestaan buiten de schreeuw van de mens.
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Het lezen van Tsangyang Gyatso, serie
De Tibetaanse meisjes die ik als kind
zag op een afgelegen markt in Sichuan, zijn in jouw gedichten
uitgegroeid tot mooie jongedames.
Toen jij poëzie schreef leek de wereld niets met hen aan te kunnen.
Of, toen jij schreef, leek de tijd niets met hen aan te kunnen.
Stel dat je niet had geschreven, dan was je niet in staat geweest om jezelf
te identificeren als de grootste koning van de sneeuwgebieden.
Mooie vrouwen zijn natuurlijk goden,
zonder dat beginpunt zouden we onze oorsprong niet kennen.
Dat is niet hetzelfde als de vraag of god stom is of niet.
Vrouwen zijn hun eigen goden, maar dat weten ze niet.
Of, vrouwen zijn hun eigen goden
maar onze goden zijn ze geenszins.
1987, een verloren liefde was als een sneeuwlawine, ik was 23
jij ook, het verschil was alleen
dat ik het heb overleefd terwijl jij werd vermoord.
En tussen ons liggen tweehonderd jaren eenzaamheid.
Al vele jaren lijkt de manier waarop ik met jou in contact ben
alsof ik langs jouw poëzietijd
heimelijk naar mezelf terugkeer. 1989, ik was 25
jij 22, de schaduw van de rode doctrine was blauwer dan de meren bij Lhasa,
1996, ik was 32, jij 19,
hoe kan de stem van het hart enkel onafhankelijk zijn op imposante sneeuwbergen.
2005, ik was 41, jij 17;
ooit stonden parels en achterhoofdsbeen naast elkaar, de maan
was de achterdeur van iedere plek die we wilden binnengaan.
2014, ik ben 50, jij 15;
dat is het dan, de schillen van de jeugd afgepeld,
hoe kan jouw tegenstrijdigheid alleen mijn geheim zijn?
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Paddenstoelen, serie
Pessimisten worden niet vaak verliefd op paddenstoelen,
of zoals jij, zijn ze trouw aan de gevoelens die een paddenstoel hun bezorgt.
Gezond verstand zegt je dat iemand die het niets niet heeft verraden
geen interesse zal hebben om de essentie van de paddenstoel te begrijpen paddenstoelen rollen beter dan lichamen.
Ze rollen in een koekenpan, rollen de afgrond van jouw keelgat in.
Zacht en glad, delicaat, een beetje bang ook dat je
alles van ze weg zult nemen. Alle waarheden die optimisten zich kunnen herinneren,
zullen zij vorm geven. Alle dingen die jij zou willen verbergen,
kunnen zij het diepste begrip betonen.
Zij hebben de geur van kuikenvlees geroken.
Ze houden van een ondertekend contract met knoflook en broccoli.
De paraplu's die ze ophouden vallen, vallen, tot ze in jouw hart
veranderen in kleine voedingsrijke goden.
Het verschil tussen verdwijnen en verteren is misschien
niet zo groot als je wel dacht. Alvorens te verdwijnen
geeft eentje onder hen van binnen een nieuw recept,
vraagt je of je de volgende keer wat geduldiger kunt kauwen op
wat paddenstoelen laten doorschemeren. Nooit eerder
was doorgeschemerd dat zij veel dichter bij het universum staan.
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Vliegen, verbond
Tussen Celan en Amichai is een Du Fu;
we zouden een put moeten maken en hem omhoog hijsen.
We moeten de tijd nemen om te luisteren naar de ondergrondse boodschap.
Tussen Amichai en Tranströmer is een Wang Wei;
we zouden een gat moeten graven in de groene bergen,
hem wekken uit het slapende rijk van slangen.
Tussen Celan en Tranströmer is een Li Shangyin;
we zouden een verblufte steen moeten uitbeitelen, met vogelpoep van duizend jaar
langzaam een brood van zijn schaduw bakken.
Tussen Amichai en Ted Hughes is een Jiang Kui;
we zouden hem uit de boom moeten peuteren,
in een mand stoppen, vervolgens met een katrol en een touw
hoog in een boom moeten ophangen. Daar
zal de mand veranderen in een vogelnest. Met een omweg lijken we weer aan te komen
bij een tijdperk waarin mens en vogel samen proberen te vliegen.
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Inleiding tot de forsythia
Aan de zijkant staat wel meer dan één
winterjasmijn. Vergis je niet in mij.
Koester geen voorkeur voor de plannen van de ranonkelstruik.
Begrijp mijn helderheid niet verkeerd,
die is subtieler dan de onschuld van moeder aarde.
Mocht dit een oproep zijn, dan is de kreet al ten dele gehoord.
Verwar mijn geel niet weer met ander goudgeel
tot een verwaarlozing van het leven.
Het belangrijkste is, leg mijn overwinning
op de baas van de wereld, met een paar vlinders,
niet uit als: de plaats van handeling is vernietigd.
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Inleiding tot de studie van een laag sneeuw
De sneeuw is dik, zo dik dat je
het er wel mee eens zult zijn dat we in de droom die we hadden
al de beste antwoorden hebben gekregen.
Erg dikke sneeuw cirkelt je terug naar
de kern van menselijke honger; maar stel dat je geen honger hebt,
dan kan sneeuw het allerbeste vermaak bieden.
Borsten van sneeuw zijn weids en ijskoud ongeacht wat je streelt, je brein
kan niet vluchten van de tirannie van een witte mier.
Evengoed veroorzaakt stille observatie gemakkelijk
een gevoel dat nog puurder wit is dan de waarheid:
sommige mensen blijven voor altijd boven de sneeuw,
nooit twijfelen ze langer dan een halve seconde over de onsterfelijkheid van poëzie;
andere mensen leven juist onder de sneeuw,
kauwend op boomwortels om nauw contact met je te houden.
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Inleiding tot mijn broertje mier
In de zwarte kleren die ik heb gedragen
op de plaatsen met de levendigste kleuren
was overal jouw kleine silhouet geregen.
Zuchten van zwarte zijde verschuilen zich steeds
in geheime naden. Nooit
ontbreekt het aan zachte zwarte sluiers
opgedragen aan harde botten. In het dromendomein
smoren zwarte spieren de goed ontwikkelde
sterrenhemel der liefde. Zelfs mijn vastbesloten hart
had totaal niet gedacht dat de allerlaatste uitgang
zo primitief kon zijn. Ik weet niet of ik
me niet een beetje zou moeten verontschuldigen,
want sinds lang koester ik over jou
voortdurend ongezonde gedachten.
Ik wil over onze kloof stappen,
vreemd, plotseling, zonder enige reden,
in het openbaar jou mijn broertje noemen.
Om mij heen dunt de lentewind flink uit,
er blijven maar weinig ideale studieobjecten over;
maar er is iets aan jou dat zwarter lijkt
dan een schim; het hele jaar door
is er bijna geen dag dat je de microkosmos van het leven
niet beoefent. Jouw hardnekkigheid
is zo zwart, het laat angstaanjagende schimmen
een naamloze verlorenheid voelen.
Sommige blaadjes gaan al verwelken,
maar in april doet moeder aarde me nog altijd denken aan
een gigantische borst. Jij bent blind,
en door die blindheid nader je een doel:
in beweging lijk je op de gebroken, zwarte ledematen van het schrift,
maakt het hemelse boek onder mijn voeten af.
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Tsou Yung-shan
Driesprong
Vertaling: Mathilda Banfield
Met haar fotoapparatuur op haar rug stapte ze uit bij het station dat het dichtst bij het
drukke toeristische gebied lag, en nam de trap naar beneden vanaf het hooggelegen
perron. Ze stopte bij de uitgang van het station en keek tussen de gestaag
neerdwarrelende sneeuw door voor zich uit. Voor haar lag een groot plein omgeven
door koffietentjes en winkels vol slordige rijen kraampjes, waarop allerhande spullen
en versnaperingen werden verkocht. De rijbaan rechts van het plein kwam niet veel
verderop uit bij een driesprong, een punt waar voetgangers, fietsers, auto's en trams
uit allerlei richtingen elkaar ontmoetten.
De rails kruisten elkaar in het asfalt van de driesprong en er stonden allerlei
verkeerstekens op de weg voor de verschillende weggebruikers. De borden waren
bont en ingewikkeld en sommige waren met geelwitte verf doorgekruist om aan te
geven dat ze vervallen waren, waardoor de ongeldige aanwijzingen nog meer in het
oog sprongen dan de geldige. En terwijl er toch echt drie zebrapaden waren, waren
er maar twee paar voetgangersstoplichten zodat je alsnog zelf de verkeerssituatie
moest beoordelen en besluiten of je wilde oversteken. Omdat de toeristen uit allerlei
landen ter wereld kwamen, vatten ze de verkeerstekens allemaal anders op en was
de situatie op deze driesprong nog rommeliger dan de bewegwijzering. Er waren
altijd voetgangers die door rood liepen, het zebrapad negeerden en precies daarheen
liepen waar ze naartoe wilden via de route die hen beliefde. Door spookrijders en
fietsers die op de stoep reden omdat er een kruis door het fietspadteken stond
vervaagden de oorspronkelijk onderscheiden verkeersstromen en het verschil met
voetgangers, terwijl de tramrails eigenlijk strikt gescheiden hoorden te zijn van de
voetgangersgebieden. Tegen het hek langs het trottoir stond een dichte wirwar aan
fietsen geparkeerd, die als een dranghek een verwilderd gebiedje afzonderden tussen
de hekken, en de mensenstromen op een afstand hielden zodat het er
verbazingwekkend verlaten was. Daar wilde ze heen: naar een klein hoekje in de
grootste groep fietsen vlakbij de driesprong, aan de kant van het plein.
Ze had lang van tevoren bedacht dat ze vanuit dat kleine hoekje de complete
driesprong vrij kon observeren. Als ze daar was zag ze recht voor zich de vier banen
die vanuit beide richtingen naar de driesprong leidden de trambaan doorkruisen. Aan
haar linkerkant bevond zich een verhoogd trottoir midden tussen de vier banen, waar
trampassagiers op de tram wachtten. De plaats die ze in gedachten had was
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een keerpunt, want alle wegbanen aan de linkerkant waren eenrichtingsverkeer, en
de voertuigen en trams die op haar af reden konden alleen de eenrichtingsbaan
indraaien die recht voor haar langs liep. De trams die aan haar rechterkant langsreden
voegden zich ook bij de wegbaan aan haar linkerkant, en als automobilisten zonder
nadenken achter de tram aanreden, draaiden ze vanzelf rechtsaf een van de andere
banen op, kruisten de trambaan, en reden bij haar vandaan. De drie zebrapaden rechts
van, vóór en links van haar bevonden zich op een afstandje van haar beoogde positie,
zodat de overstekende voetgangers geen grote invloed op haar hadden. Daar was ze
erg tevreden mee en ze wilde het plekje snel gaan bezetten. Ze stapte door de
schuifdeur van het station naar buiten. Omdat ze zo geconcentreerd op haar doel af
liep, lette ze niet op wat er naast haar gebeurde en zoefde er een fietser, die het plein
helemaal niet over mocht, rakelings voor haar langs. Het deed haar niets. Ze hield
haar blik gevestigd op het doel dat ze in gedachten had, en dacht alleen maar aan
hoe ze dat plekje zou bezetten, waar niemand op haar zou letten en niemand haar
zou storen.
Maar ze had er niet op gelet dat het weekeind was, het laatste weekeind voor Kerst
nog wel, en het leek wel alsof iedereen die nog cadeaus wilde kopen vandaag op pad
was gegaan. De marktkooplui hadden deze kans ook gegrepen, ze maakten dankbaar
gebruik van de koopgekte en hadden al hun waren uitgestald. De overvloed aan waren
en mensen liep over naar de omgeving van de driesprong. Zelfs alleen rustig
ertussendoor lopen was al bijzonder moeilijk, want er was geen route die haar op
haar gemak over het plein leidde. Met haar hoofd gebogen hield ze haar blik gericht
op de tijdelijke elektriciteitskabels die zich uitstrekten onder de talloze voetzolen.
De gebundelde kabels kronkelden tussen de kraampjes door en vormden een bijzonder
patroon op de straatstenen. Wat zou het toch mooi zijn als er geen mensen rondstapten
op dat patroon, dacht ze.
Het geroep van de kooplui vervulde haar zintuigen. Ze zag de gezichten van de
mensenmassa niet duidelijk en wat ze zeiden drong niet tot haar door - dat wilde ze
ook niet. Ze had geen behoefte om ook maar iets te maken te hebben met al die
mensen die een feestdag zo commercieel uitbuiten en in de uitverkoop doen. Ze
ontweek de toeristenmenigte en in haar pogingen te zorgen dat haar apparatuur hen
niet raakte, zwenkte ze alsmaar van links naar rechts alsof de apparatuur op haar rug
erg zwaar was. Tegelijkertijd wilde ze de elektriciteitskabelslangen op het plein niet
opschrikken en ze stapte overdreven voorzichtig over de stalen beschermplaten heen
die over de kabels lagen om te voorkomen dat mensen struikelden. Door de grote
stappen die ze nam leek ze net een clown. Mensen met grote en kleine
boodschappentassen liepen langs en bekeken haar argwanend, maar letten daarna
direct niet meer op haar en gingen verder met hun laatste aankopen om vlak voor
Kerst de allerbeste koopjes te bemachtigen. Zij lette ook niet op hen en wurmde zich,
beladen met
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haar apparatuur, tussen de vieze lantaarnpalen en de kriskras geparkeerde fietsen
door, zonder op of om te kijken, alsof ze in het water sprong.
Omdat het al een aantal dagen koud en nat weer was, lag er veel sneeuw onder
het hek langs het trottoir, bij elkaar geveegd door sneeuwruimers. De sneeuw,
vermengd met kiezeltjes tegen gladheid, was gesmolten om vervolgens weer te
bevriezen tot een grillige grijszwarte massa die een beetje deed denken aan klippen
langs de kust. De sneeuwhoop reikte tot aan je knieën zodat fietsen die aan het hek
vastzaten daar niet rechtop tegen konden staan en zich tot op het trottoir opstapelden.
Er waren vandaag ook nog eens meer kraampjes dan normaal op de markt, dus de
spullen en waren van de kraampjes namen meer ruimte in beslag, zodat de kooplui
de fietsen nog dichter op elkaar gezet hadden om meer ruimte te creëren voor hun
kraampjes. Daardoor waren de fietsen opeen gepropt tot grote klompen metaal die
de lege ruimte tussen de hekken nog sterker afzonderden. De op kustklippen lijkende
sneeuwhoop isoleerde nog meer. Ze concludeerde dat het onmogelijk zou zijn om
haar ideale hoekje binnen te dringen, maar goed, ze kon ook een hoekje zoeken tussen
de fietsen. Het probleem was dat ze tussen die structuur die al tot een klomp was
geperst ook geen plek kon vinden die groot genoeg was om in te staan, ze moest met
al haar kracht een deel van de kluwen uit elkaar trekken om een hoekje vrij te maken
dat ze groot genoeg vond. Desondanks begon ze een beetje vrolijk te worden bij de
gedachte aan haar schuilplaats en met de volle tas met fotoapparatuur nog op haar
rug maakte ze plek vrij. Uiteindelijk had ze een stuk stoep vrijgemaakt aan de
buitenkant van de massa fietsen en schoof de vuile sneeuw opzij met haar voet voor
ze haar zware tas neerzette. Bij het bukken bleef ze haken achter het handvat van
een fiets die ze net opzij had gezet en draaide zich snel om om de fiets tegen te
houden, bang dat de hele kluwen fietsen zou omvallen, maar dat gebeurde gelukkig
niet. Ze draaide terug, trok de tas met het statief die aan haar schouder hing voor
haar borst, schoof het statief eruit en klapte hem uit. Daarna haalde ze de
beschermhoes van de fotocamera uit haar tas, zette de spiegelreflexcamera vast
bovenop het statief en stelde de positie van de camera in met de waterpas. Ze haalde
de lensdop van de lens, boog zich voorover en keek naar de het beeld dat de lens
ving.
Het was grauw in het noorden in december, alsof het al snel donker zou worden
- het weer en de tijd leenden zich allebei niet voor fotografie. Ze was vroeg vertrokken
van huis, maar toen ze net vertrokken was begon de sneeuw neer te dwarrelen en het
sneeuwde nog steeds hard toen ze uitstapte op het station vlakbij de driesprong. Ze
wilde niet dat de camera nat zou worden en kapot zou gaan door de natte sneeuw en
had daarom bij de uitgang van het station gewacht tot de sneeuw stopte. Er hing nog
steeds een dik pak wolken dat schijnbaar onmogelijk op te lossen was. Pas toen een
volgende sneeuwbui wat bedaarde zodat de camera die ze had geleend niet beschadigd
zou raken, was ze het station uitgelopen en hier gekomen. Vervolgens
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was het gestopt met sneeuwen en wat opgeklaard, maar het was nog steeds een grauwe
boel en de natte sneeuwvlokken vermengden zich aarzelend met de oude sneeuw op
de grond, zodat de sneeuwhopen eruit zagen als een modderige, natplakkerige massa
die zich vermengde met de donkere winterkleding van mensen op straat, waardoor
je niet eens zwart-wit hoefde te fotograferen om toch foto's in grijsschaal te maken.
Ze trok de kraag van haar jack op en slaakte een stille zucht, die haar bril deed beslaan.
Met de manchet van haar jack veegde ze over haar bril en haar gezicht en bekeek
door de niet erg schone glazen haar omgeving. Alles wat ze zag werd omringd door
een wazige witte cirkel.
Ze kende deze plaats wel, want ze kwam hier regelmatig langs, maar fotograferen
zorgde ervoor dat alles er anders uit zag, misschien doordat ze merkte dat zijzelf niet
helemaal hetzelfde was als normaal. Ze zag zich natuurlijk niet als een toerist, en op
dit moment was ze ook niet zomaar een lokale stadsbewoner, maar een fotograaf.
Als ze zichzelf zo identificeerde leek het wel alsof ze werkelijk ook een fotograaf
werd. Ze trok de kraag van haar jack op en huiverde van de kou. Ze voelde naar haar
eigen amateurcamera in de zak van haar jack, wilde daarmee eerst wat foto's nemen,
maar voelde alleen de hoes. De camera had ze thuis laten liggen toen ze het rolletje
verwisselde. Ze vloekte zachtjes en maakte met de vingers van beide handen een
rechthoek voor haar ogen om een compositie te kiezen. Ze wilde foto's zonder mensen
nemen maar er glipten steeds mensen het gebied binnen dat ze met haar vingers
afzonderde, daar baalde ze van. Ze liet haar handen weer zakken en voelde boosheid
tegenover de alsmaar toenemende mensenmassa. Na een tijdje begon ze weer diezelfde
beweging te maken, ook al was ze er erg ontevreden over.
Een passagier in een tram die aan haar rechterkant langsdreunde zat haar vreemd
aan te staren. Ze merkte niet dat ze bekeken werd en bleef in dezelfde houding staan.
De tram rinkelde en van schrik deed ze een halve stap achteruit alsof ze een plens
water over zich heen had gekregen. Het zag er belachelijk uit. De tram gleed rustig
om de bocht langs de driesprong en verdween links achter haar, zodat de passagier
die zo vreemd naar haar had gestaard niet meer te zien was, en alleen de achterkant
van de tram nog naar haar wees. De voetgangers bij het stoplicht naast de tramhalte
tegenover de driesprong keken om onduidelijke redenen ook naar haar, en nu merkte
ze wel dat ze werd bekeken. Ze deed alsof ze het niet in de gaten had en stelde de
camera voor zich af alsof ze klaar was met beeldzoeken. Opeens hoorde ze naast
zich het geluid van een sluiter en toen ze opkeek zag ze naast de lantaarnpaal iemand
staan in een rood windjack met verschillende cameratassen op zijn rug, die met zijn
spiegelreflexcamera met lange lens een foto nam in de richting waarin zij een foto
wilde gaan nemen. Hij lachte naar haar toen hij merkte dat ze naar hem keek, hing
zijn camera terug voor zijn borst en verliet haar geheime plekje. Alleen toeristen
hangen hun spullen zo luchtig en pocherig om hun nek, alsof iedereen die een goede
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camera heeft goede foto's kan nemen. Ontevreden mopperend richtte zich weer op
haar eigen geleende camera en overdacht haar plan voor vandaag.
Oorspronkelijk was ze van plan geweest om langere tijd de driesprong te
fotograferen en zo de verschillende verschijningen van deze plek vast te leggen,
zodat de geleidelijke verandering van het weer zou resulteren in een gevarieerde
serie foto's. Alleen had de sneeuw voor vertraging gezorgd. Het was al niet zo lang
licht, en bovendien was het een sombere dag. Als haar horloge geen tien over half
vier had aangegeven, had ze gedacht dat het een uur of vijf, zes was en de schemering
begon in te vallen. Ze kwam zelf uit een subtropisch klimaat en had altijd moeite om
het daglicht goed in te schatten in de winters van het noorden. Met de snelheid
waarmee het donker werd zou twee derde van haar foto's nachtscènes bevatten, veel
meer dan eigenlijk haar bedoeling was geweest. Ze bedacht zich nu dat het vandaag
winterwende was, vandaag was de langste nacht van het hele jaar. Dan was het wel
logisch dat er meer nachtscènes tussen de foto's zouden zitten, troostte ze zichzelf.
Ze had haar camera al bijna goed ingesteld.
Ze stond nog maar een paar minuten bij de driesprong, maar het werd al snel
donkerder en het werd ook steeds kouder, haar nagels waren ijskoud. De lage
temperatuur zou het fotograferen vandaag erg moeilijk maken. Desondanks hield ze
vol en wreef in haar handen. Ze deed handschoenen met open vingers aan en toen
dat niet hielp tegen de kou stak ze haar handen in haar zakken. Met opgetrokken
schouders zocht ze in het rond naar iets wat een foto waard was. Op het moment dat
ze materiaal aan het verzamelen was begon het weer aarzelend te sneeuwen. Ze keek
omhoog naar de kleine kristallen vlokjes, die helemaal niet koud voelden toen ze het
puntje van haar neus raakten, alleen wat glad en nat. Ze wist dat ze smolten vanwege
haar lichaamstemperatuur.
Opeens ging het harder sneeuwen, de sneeuwvlokken dwarrelden als veertjes in
de lucht en sloegen tegen haar brillenglazen, zodat ze niet goed kon zien. Ze had
geen tijd om haar bril schoon te maken, want ze moest snel de camera bedekken met
een plastic tasje en zette de capuchon van haar jack op, die een groot deel van haar
gezicht verborg. Met opgetrokken schouders en ineengedoken zag ze er nog kleiner
uit en haar zwartige voorkomen ging verscholen tussen de zwartige lantaarnpaal en
de fietsen. Ze kon andere mensen niet duidelijk zien en beeldde zich in dat anderen
haar ook niet goed konden zien, ze dacht op deze manier te kunnen verdwijnen.
Iemand zocht in haar buurt luidruchtig naar zijn fiets, maar ze deed alsof ze het niet
hoorde. De man vond zijn fiets; het was een van de fietsen die ze aan de kant had
geschoven. Hij opende het slot en wierp nog een blik op haar toen hij met zijn fiets
aan zijn hand wegliep. Ze deed nog steeds alsof ze niet merkte dat hij naar haar keek,
maar schuin achter haar was nu een gat ontstaan in de fietsen die haar eerst
afschermden. Op dat moment naderde er geroezemoes van stemmen achter haar,
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het was een groep Spaanssprekende toeristen die met gebogen hoofden voor haar
langs snelden. Ze praatten snel en klonken ongeduldig, alsof ze klaagden over de
plotselinge sneeuwbui. Met hun handen vol tassen en spullen was het een
indrukwekkende groep die het toch al niet brede trottoir, waarop de marktkraampjes
zich ook nog eens uitstrekten, in beslag nam. Zelfs het hek met de fietsen weerhield
hen er niet van dichterbij te komen, de fietsen werden opzij geduwd en vielen bijna
om. Ze begon zich zorgen te maken dat haar fort zou veranderen in een ruïne
waaronder ze bedolven zou raken. Een rugzak van een van de toeristen die langskwam
en tegen de fietsen duwde raakte haar. Ze fronste en keek boos naar hem. Met al zijn
spullen in zijn hand had hij helemaal niet in de gaten dat hij tegen anderen aanbotste
en voelde ook haar boosheid niet. Samen met de rest liep hij verder, een van de straten
bij de driesprong in. Ze staarde hen met priemende blik na en zag hun kleurrijke
boodschappentassen nog voor zich toen ze al uit zicht waren verdwenen. Boos keek
ze omlaag naar de grond, naar haar zwarte gympen op de grijze natte sneeuw. Er
was ruimte genoeg op het trottoir, en ze had zich al helemaal teruggetrokken tussen
de fietsen, waar niemand kwam. Waarom moesten ze haar hier alsnog lastig vallen?
Ze klopte zich af op de plaats waar ze was geraakt alsof ze het gevoel wilde wegvegen.
Het werd nog donkerder, zodat de instellingen van haar camera al niet meer
bruikbaar waren, en ze besloot maar te wachten tot de sneeuw stopte voor ze haar
camera opnieuw instelde. De kwiklampen op straat gingen een voor een aan en de
kerstversieringen bovenop de marktkraampjes vielen door de invallende schemering
meer op. Rijen warm en veelkleurig licht knipperden zodat er een vrolijke sfeer
ontstond onder de sombere lucht. De sterke kaneellucht van glühwein hing in de
lucht en deed haar in de richting van de markt kijken. Kerst deed haar niets, want
die feestdag bestond in haar eigen cultuur niet en ze wilde niet meedoen aan de
manier waarop het werd gecommercialiseerd. Uiteindelijk was haar taak nu om te
fotograferen en ze zag dat niet als een pleziertje. Ze keek weer naar de driesprong.
Het was niet gestopt met sneeuwen en het was zo donker dat er een laagje sneeuw
op haar hoofd leek te liggen. Ze dook nog verder ineen alsof de sneeuw op haar
schouders drukte. Ze wachtte zonder iets te doen. Zo stilstaand bij de driesprong
begon ze de kou in haar nek te voelen en haar neus deed ook pijn. Met een papieren
zakdoekje veegde ze de twee stroompjes snot af die uit haar neusgaten liepen. De
kou trok ook door haar schoenzolen heen in haar voeten en benen en ze stampte op
de grond, maar het lukte natuurlijk niet om de doordringende kou te verdrijven. Ze
voelde zich ellendig, maar wilde niet toegeven dat ze eigenlijk de verkeerde dag had
gekozen. Met haar vingers bakende ze weer het beeld af dat ze wilde fotograferen.
Ze wilde nog steeds niet dat mensen teveel op haar zouden letten, en omdat ze er
ook niet uit wilde zien als een amateuristische toerist, wist ze zich al helemaal geen
houding meer te geven.
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Ze richtte haar camera op de tramhalte recht voor haar, waar de wachtende passagiers
het wachthokje uitliepen en bij de rand van de vluchtheuvel gingen staan om zometeen
sneller te kunnen instappen. Ze droegen allemaal donkere kleding en hun gezichten
waren vaag. Ze wilde geen mensen fotograferen en gaf niet om hun gezichten, maar
kon haar ogen niet afhouden van een glimmende karmijnrode boodschappentas die
iemand droeg. Diegene merkte op dat ze staarde en in het vakje dat ze met haar
vingers had gemaakt zag ze diegene tot haar schrik naar haar kijken. Toen kwam er
uit de andere richting alweer een tram voor haar langs rijden die haar het zicht op de
passant ontnam. Nadat de voorbijrijdende tram was verdwenen, was degene met wie
haar blik gekruist had alweer in een tram in de andere richting gestapt. De tram kwam
in beweging en liet een doordringend getingel horen om daarna ook de baan aan haar
linkerhand in te draaien. Ze volgde de tram, of de passant, of misschien toch de
boodschappentas, met haar ogen, en liet haar hoofd weer zakken zodra de tram uit
zicht was.
Ze was vergeten en herinnerde zich weer dat ze aan het fotograferen was. Hoewel
het nog niet was opgehouden met sneeuwen, zette ze haar apparatuur nog een keer
goed en bracht de boel weer in orde. Ze had dorst en likte in een reflex langs haar
lippen. De luchtvochtigheid was vandaag wel hoger, maar haar lippen waren toch
nog gebarsten van de droogte. Tegelijk met de dorst voelde ze ook de aandrang om
te plassen. Dat was ontzettend lastig. De hele middag had ze niets gedronken. Ze
wilde het ophouden, maar het duurde niet lang of haar blaas begon pijn te doen. Ze
had nog steeds niet één foto genomen. Wat vond ze zichzelf een sukkel. Er waren
geen openbare toiletten in de buurt, dus ze moest gebruik maken van het toilet in een
koffietent schuin tegenover de driesprong. Bovendien kon ze haar apparatuur hier
niet zomaar achterlaten. Zich verbijtend ruimde ze al haar spullen op en stopte alles
in de juiste tassen, die ze op haar rug hees om naar het toilet te gaan. Nog steeds niet
één foto genomen, ze was echt een sukkel.
Als ze zich aan alle verkeersregels hield, moest ze over een zebrapad vrij ver bij
haar vandaan om bij het koffietentje te komen. Ze moest dan twee keer oversteken.
Hoewel het nogal pijnlijk was om haar plas op te houden, wilde ze niet over de
hekken klimmen om de driesprong schuin over te steken, vanwege het risico dat haar
apparatuur misschien een butsje opliep. Daarom liep ze toch naar rechts, richting het
zebrapad. Toen ze langs het kraampje met middenoosters voedsel kwam vroeg de
verkoper haar of ze geen thee of pita wilde. Ze hield haar pas niet in en liep langs
alsof ze het niet had gehoord, maar eigenlijk liep het water haar in de mond. Ze kwam
bij het zebrapad. Ze moest haar plas al ophouden, en nu moest ze ook nog eens samen
met een groep toeristen langs de weg wachten op het groene licht. Precies toen ze
kon oversteken kon ze juist niet meer lopen omdat ze haar plas bijna niet meer kon
ophouden, zodat ze helemaal achteraan kwam te staan. Het licht sprong weer op
rood. Voetgangers naast haar die het rode licht negeerden en tegen haar ellebogen
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botsten liepen gewoon door zonder hun pas in te houden, en verdwenen voor en
achter haar in de verte. Ze maakte zich klein en stond in een onnatuurlijke houding.
Eindelijk kwam ze in het koffietentje, waar haar brillenglazen direct besloegen
door de hete lucht, zodat ze niet zag dat iedereen in het kleine koffietentje op haar
lette. Ze veegde haar brillenglazen af met de mouw van haar jas, maar er zaten nog
steeds druppels op haar bril en ze zag alleen maar vaag dat de barman haar koeltjes
aankeek. Ze groette hem niet en liep snel het gangetje in naar het toilet, maar ontdekte
dat dat op slot zat. Het was een smal gangetje, zodat haar apparatuur met veel herrie
tegen de muur botste toen ze zich weer omdraaide. De barman die haar zojuist koeltjes
had opgenomen liep naar het gangetje en stak zijn hoofd om het hoekje. Hij zei op
rustige toon dat ze de sleutel bij hem moest halen, en voegde er nog aan toe dat ze
haar spullen achter de bar kon leggen. Ze liep terug naar de bar, pakte de sleutel
aarzelend aan, mompelde een bedankje en zonder enige poging zich groot te houden
legde ze haar spullen in een hoek achter de bar voor ze met vreemde passen naar het
toilet liep. Ze deed haar handschoenen uit om het slot te openen en merkte dat haar
vingertoppen rood waren van de kou en haar gewrichten zo stijf dat ze haar vingers
bijna niet kon buigen. Vanwege haar pijnlijke handen viel het niet mee om het slot
open te draaien. Toen ze de deur eindelijk open had, ontspande ze onwillekeurig
even, zodat ze bijna urine verloor. Onverbiddelijk spande ze haar spieren weer.
Ze had eigenlijk eerst haar handen willen wassen om ze wat op te warmen, maar
ze hield het niet meer en haastte zich het toilethokje in, waar ze haar broek uittrok.
Het plassen verlichtte de pijn in haar onderbuik. Ze slaakte een diepe zucht en boog
haar hoofd, zodat haar pony over haar bovenbenen streek. Ze bleef in die
ineengedoken houding met haar handen om haar knieën zitten en wilde niet meer
naar buiten. Met prikkende handen zat ze een poosje trillend op het toilet. Zo zat ze
een poosje versuft en kwam pas weer bij zinnen toen iemand op de deur klopte. Met
moeite trok ze haar broek weer aan.
Ze waste haar handen bij het wastafeltje. Eerst kwam er koud water uit de kraan
dat warm aanvoelde, en toen het opwarmde deed het lauwe water pijn aan haar
handen. Met de waterstraal nog steeds op haar handen legde ze haar handen op de
bodem van het wastafeltje. Pas toen ze haar vingers weer kon bewegen draaide ze
de kraan dicht, pakte ze een aantal stukken papier en veegde haar handen droog. Ze
zette haar bril af en veegde de waterdruppels zorgvuldig van de glazen. Toen bekeek
ze zichzelf pas in de spiegel. Haar haar was een beetje platgedrukt door de capuchon
van haar jack, dat nat was, en haar kraag zat aan de linkerkant scheef. De zwarte stof
van haar capuchon was nog een tint donkerder door al het vocht dat erin zat. Ze
woelde door haar zwarte haar en greep een pluk.
Toen ze het toilet uitliep wilde ze de warmte van het koffietentje eigenlijk niet
verlaten en overwoog een kop koffie te drinken voor ze wegging, maar dan had ze

Terras. Jaargang 2017 (12-13)

99
geen enkele foto genomen voordat het donker werd, dat kon echt niet. Ze bestelde
bij de barman een koffie om mee te nemen. Tijdens het wachten deed ze haar
handschoenen weer aan, hees haar rugzakken op haar rug en maakte een hand vrij
voor de beker koffie. Ze stond bij de bar en keek uit het grote raam. In die paar
minuten was het buiten al helemaal donker geworden en de gasten werden zo duidelijk
weerkaatst in het raam, dat het wel een spiegel leek. Ze baalde dat ze de dag zo had
verspild en was boos op zichzelf. Toen de barman de koffie voor haar neerzette nam
ze de deksel van de suikerpot en gooide twee grote scheppen suiker in de espresso,
waarna de barman de deksel er voor haar terug op deed.
Ze ging bij de uitgang van de koffietent staan. Het sneeuwde al niet meer en het
dunne laagje sneeuw dat er lag leek wel wit zand. Er kwam condens uit de putten
tussen het trottoir en de rijbaan, en de sneeuw eromheen was veranderd in een plas
smeltwater. Met haar koffie in haar hand stak ze nog een keer zij aan zij met anderen
de straat over bij de zebrapaden en liep met een heerlijk gevoel in haar blaas terug
naar de plaats waar ze aan het fotograferen was geweest. Het aantal fietsen dat kriskras
door elkaar stond geparkeerd leek afgenomen maar tegelijk ook toegenomen, en haar
plekje groter, maar ook smaller. Er zaten wat proppen boodschappentasjes tussen de
spaken van de fietsen, het witte plastic glansde in het donker. Haar plekje was niet
ingepikt. Zijdelings wrong ze zich in het hoekje, legde al haar tassen neer en stelde
haar apparatuur opnieuw in.
Omdat het al donker was en ze helemaal geen foto's bij daglicht had genomen,
hoefde ze zich met veel dingen die ze eerder had gewikt en gewogen niet meer bezig
te houden - ze kon nu gewoon de nachtinstellingen gebruiken. Nadat ze de camera
had neergezet, stelde ze het diafragma en de brandpuntsafstand in en probeerde een
aantal belichtingstijden uit. Ze had geen externe flits, maar omdat ze een statief had
hoefde ze niet bang te zijn dat het beeld verschoof bij een lange belichtingstijd, dus
ze kon vast wel wat geslaagde foto's nemen. Bij die gedachte kalmeerde ze wat, zodat
ze eindelijk rustig haar omgeving kon observeren en een goede houding kon vinden.
Op dat moment was ze zich pas bewust van wat ze zag. Half gehurkt bekeek ze door
de zoeker het beeld.
Ze bekeek de mensen die de camera in beeld had niet nauwkeurig en de gezichten
in het rechthoekige vlak waren nog steeds even onduidelijk, ze vermengden zich met
hun wazige kleding. De verschillende merklogo's op hun gekleurde
boodschappentassen sprongen rond in de zoeker en brachten allerlei boodschappen
over, die zich aan elkaar regen tot een reeks informatie. Ze kon het niet in woorden
vangen, maar ze wist wel wat voor informatie het was. Ze nam de boodschappentassen
in beeld en nam een foto.
Door de lange belichtingstijd trokken de felgekleurde boodschappentassen die met
de mensenmassa meebewogen lange dunne strepen op de negatieven, maar
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het waren geen vloeiende lijnen, het leek wel alsof ze tegelijkertijd het afschuwelijke
geluid hoorde van een hark die strepen trok in glas. Toch had ze niet echt een hekel
aan die herrie. De boodschappentassen bewogen voort over de negatieven tijdens de
belichtingstijd en veroorzaakten een onophoudelijk geritsel. Haar houding toen ze
met haar hoofd schuin een beeld koos in de zoeker zag eruit alsof ze een telefoon
tegen haar oor geklemd hield, en het leek net alsof ze echt al die taalflarden hoorde.
De neonlichten van de winkels gingen een voor een aan en weerspiegelden in het
zwak belichte natte asfalt. Het aantal toeristen nam niet af, het nam eerder toe, maar
hun gezichten en donkere kleding verdwenen in de achtergrond. Als stof dat door
water neersloeg op de grond verstomde het geroezemoes wat, zodat het haar minder
hinderde. De driesprong was zo vertederender dan overdag.
Ze nam een aantal foto's en stond op. Omdat het zo koud was deed ze de capuchon
van haar jack weer op zodat haar halve gezicht weer werd bedekt en haar platgedrukte
haar voor haar ogen kwam te hangen. Haar zwarte gestalte ging op in het zwart van
de vroege avond om haar heen, die ze zomaar opeens vertederend was gaan vinden.
Ze voelde zich plotseling zorgeloos maar kreeg ook trek. Ze bukte, haalde een stapeltje
meegebrachte boterhammen uit haar tas, nam het deksel van de inmiddels koud
geworden beker koffie en dronk hem in één teug leeg voor ze langzaam haar
boterhammen oppeuzelde. Ze had geen haast om haar rolletje in een keer vol te
schieten, dus ze ging op haar lege zachte rugzak zitten om uit te rusten. Ze was kort
van stuk en zat wat voorover, zodat ze niet boven de fietswielen uit kwam en nog
minder opviel dan de witte plastic tassen tussen de kieren van de fietsen. Hoewel de
mensen aan de andere kant van de driesprong haar konden zien, was het op deze
manier vrijwel helemaal gelukt om zo schuil te gaan dat niemand haar opmerkte. Ze
concentreerde zich op het eten zonder zich ervan bewust te zijn dat ze verstopt zat,
en dacht er niet over hoe anderen haar zagen.
De boterhammen zaten al zo lang in haar tas dat de smaak van het spek in het
brood was getrokken en haar dorstig maakte, maar ze besloot dat gevoel te
onderdrukken en niet te drinken. Tussen de happen door blies ze weer in haar handen,
die rood waren van de kou, en overdacht hoe ze op het idee was gekomen om hier
bij de driesprong te komen fotograferen.
Als ze eerlijk was wist ze niet echt wat haar hiertoe had gebracht, ze wist zelfs
niet waarom ze wilde fotograferen, dat was ook maar begonnen als een vage gedachte.
Een aantal jaren geleden had ze een expositie van Henri Cartier-Bresson gezien,
waardoor het idee om te gaan fotograferen stilletjes in haar had postgevat. Ze had
het ook echt geprobeerd - aan het begin enkel met een amateurcamera - waarmee ze
hier en daar zomaar wat foto's maakte. Kortgeleden had ze pas een
spiegelreflexcamera geleend om het wat gestructureerder onder de knie te krijgen.
De vriend van wie ze de camera leende had haar aangeraden om met fotorolletjes te
werken, en
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als hij dat niet had aangeraden had ze waarschijnlijk alsnog besloten om een
traditionele camera met negatieven te gebruiken, want ze had geen enkele behoefte
om mee te gaan in de digitale trend, ook al zouden veel mensen niet begrijpen waarom
ze zo stug vasthield aan dat idee.
Ongeacht haar persoonlijke voorkeuren werden producten razendsnel afgedankt,
zodat negatieven door de afnemende vraag steeds duurder werden en traditionele
fotografie een erg dure en niet erg eigentijdse bezigheid was geworden. Haar favoriete
merk negatieven werd sinds vorig jaar ook niet meer geproduceerd en de twee rolletjes
in plastic doosjes in haar tas kwamen uit de laatste partij. Desondanks wilde ze nog
steeds niet overstappen op een digitale camera. Met digitale technologie ging het er
veel te lichtzinnig aan toe, een lichtzinnigheid die voor haar gevaarlijk aanvoelde.
De teller op een camera die een voor een versprong en het aftellen per foto gaven
haar houvast.
Het gebruik van een traditionele camera betekende nog niet dat ze genoeg begreep
van fotografie, dus ze had ook een cursus gevolgd om foto's te leren ontwikkelen in
een donkere kamer. Kleurenfoto's ontwikkelen was een ingewikkeld proces dat ze
niet onder de knie had gekregen, en ze had uiteindelijk besloten dat ze alleen
zwart-witfoto's wilde ontwikkelen, misschien omdat het nu eenmaal te moeilijk was,
of misschien omdat ze toch echt een voorkeur had voor zwart-witfotografie. Zodoende
kon ze alleen zwart-wit foto's ontwikkelen. Dat deed ze in ieder geval met veel
geduld: ze leerde hoe ze de negatieven in het donker uit de houder kon halen en in
de baden leggen, en vervolgens in de goede volgorde de negatieven ontwikkelen en
fixeren. Als het goed ging en ze het niet verknoeide, kon ze zo haar foto's vergroten.
Ze ging vaak 's ochtends haar doka in en als ze klaar was en weer buiten kwam, was
het alweer donker buiten. Ze had een keer de nog natte, pas ontwikkelde foto's tegen
de muur buiten de doka geplakt. Toen ze de natte foto's die de helft van de muur
bedekten bekeek, besefte ze dat ze helemaal geen mensen had gefotografeerd.
Ze waardeerde Bressons foto's erg, maar ze vond zijn beslissende moment te
moeilijk vast te leggen en ze vond ook dat de mensen om haar heen niet echt iets
uitstraalden. Daar kon je geen mooie foto's van nemen en dan kon je het maar beter
helemaal niet doen. Ze had ook geen interesse in stadsgezichten, en terwijl anderen
zich bezighielden met de witte wolken bij een torenspits, had zij haar blik al gericht
op de modder en het vuil waar anderen in rondstapten. Ze voelde genegenheid voor
de driesprong, waar niet echt mooie stadsgezichten te zien waren, maar waar altijd
veel toeristen druk waren met kiekjes nemen als herinnering. Als die mensen er niet
waren, bleef er niets meer over dan alsmaar commerciëler wordende etalages,
verkeersborden die alleen maar zorgden dat je nog minder snapte van het verkeer en
een grote wirwar van fietsen die nooit verwijderd werden. Maar deze chaos waarin
mensen geen plaats hadden deed haar iets. Ze at haar boterham op, veegde haar
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mond af met een papieren zakdoekje, ging half overeind zitten, klopte haar achterwerk
af en stond op, klaar om verder te gaan met fotograferen.
Er volgde een tijdje rust, niet omdat de kooplui hun waren minder luid aanprezen
of de toeristen zich beter in toom hielden, maar omdat zij en haar omgeving aan
elkaar gewend waren geraakt, niemand reageerde meer op haar. Ze keek rond en
ontdekte een stille hoek op de markt waar een grote stapel spullen lag, maar niemand
dichtbij kwam. Het zag er verlaten uit. Ze verzette het statief zodat de camera zich
van veraf stiekem op de hoek richtte. De mensenmassa liep nog steeds over het
midden van het plein, maar ze had geduld - de geur van glühwein en gebakken
amandelen streelde haar zintuigen. Ze greep een zeldzame kans toen de notenverkoper
bij zijn kraam ging staan roken en koffie drinken om foto's te nemen van de
notenkraam. Daar was ze tevreden over en zelfvoldaan zette ze haar statief weer
terug in de positie waarin het eerst had gestaan. Ze dacht dat het fotograferen vandaag
verder soepeltjes zou gaan. Nadat ze een rolletje had volgeschoten haalde ze de
camera van het statief en deed ze er een nieuw rolletje in. Ze besloot de camera nu
in haar hand te houden. Ze hield de camera bij haar wang en keek links en rechts om
te zien wat ze zou fotograferen. Er was nog steeds weinig dat het waard was om op
de foto te zetten en ze nam niet haastig foto's, maar haar blik volgde steeds de trams
die van de ene kant van de driesprong naar de andere reden. Ze merkte niet dat haar
hoofd al een tijdje helemaal leeg was.
Om acht uur ruimden de verkopers hun kramen op en deden de lichten uit, net
zoals ze altijd deden, ook al zou de markt vandaag tot tien uur duren. Daardoor werd
het donker om haar heen. Omdat het etenstijd was, was er minder winkelend publiek,
waren er minder auto's en stonden er minder mensen bij de halte op de tram te
wachten. Dat kwam haar heel goed uit, want nu kon ze geconcentreerd de trams
fotograferen.
En terwijl het aantal mensen op straat afnam, kwam er een andere groep mensen
de straat op: schuin tegenover de driesprong stond op de stoep een rij opgedirkte
jonge vrouwen. In plaats van op een kluitje stonden ze op steeds een paar meter
afstand van elkaar, maar je kon direct zien dat ze bij elkaar hoorden, want hun
kledingstijl was steeds hetzelfde, alsof ze een soort uniform droegen. Ze hadden
allemaal witblond geverfd halflang haar en waren gebruind door de zon, droegen
korsetten om hun bovenlijf zodat hun - misschien vergrote - borsten omhooggeduwd
werden met een diep decolleté ertussen, zo groot dat het haast niet comfortabel kon
zijn, terwijl hun taille juist heel strak zat ingesnoerd. Ze hadden zwarte of witte
netpanty's aan en droegen witte laarzen met dikke zolen en hoge hakken. Een wit
leren rokje om hun middel bedekte de boel amper, zodat een deel van hun achterwerk
blootgesteld werd aan de koude wind. Vreemd dat ze het niet koud hadden. Ze hadden
alleen een bontjasje om zich te beschermen tegen de kou en droegen allemaal een
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heuptas op hun ronde heupen. Ieder droeg een paraplu die ze uitklapten als het begon
te sneeuwen en met één schouder tegen hun nek klemden. Ze hadden hun dunne
lange benen gekruist alsof ze op iemand wachtten. De jonge vrouwen droegen niet
alleen allemaal ongeveer dezelfde kleding, maar hun gebaren verschilden ook niet
veel. Zelfs hun make-up volgde hetzelfde patroon, zodat ze er allemaal ongeveer
hetzelfde uitzagen.
Ze wist dat het prostituees waren, die altijd werkten, weer of geen weer. Vandaag
stonden ze extra dicht bij de driesprong zodat haar zoeker ze in beeld kreeg. Ze was
hier niet om hen te fotograferen en vond dat ze elkaar niet in het vaarwater zaten,
dus ze ging gewoon door met foto's nemen, zonder van richting te veranderen. Maar
omdat de witte kleding van de vrouwen in het donker van de nacht erg opviel, kon
ze hen niet negeren en lukte het fotograferen niet meer. Ze baalde dat ze weer werd
gestoord, liet haar camera zakken tot voor haar borst, en draaide haar hoofd weg om
haar camera ergens anders op te richten. Op dat moment reed er een politiewagen
langs, van haar rechterkant naar een wegbaan links van haar en stopte bij de vrouwen.
Twee agenten stapten uit en praatten met de vrouwen alsof ze hen kenden. Daarna
kwamen de agenten in haar richting en zonder te stoppen liepen ze achter haar langs
om een ronde te gaan doen op de markt.
De politie viel haar niet lastig en daarom dacht ze dat alles in orde was rondom
haar - ook bij de vrouwen. Maar na een poosje staken twee van de vrouwen de
driesprong over, stapten langs het hek en de dichte kluwen fietsen heen en drongen
haar hoekje binnen. Toen ze zich niets van hen aantrok, klopten ze haar op haar
schouder en werd ze uit het wereldje van de zoeker van haar camera gehaald. Ze zag
de twee vrouwen haar wantrouwend aanstaren. Hun gezichten gingen verborgen
achter de make-up, zodat ze niet kon zien hoe ze er eigenlijk uitzagen en alleen wist
dat een van de twee een halve kop groter was dan zijzelf en op haar neerkijk toen ze
tegen haar praatte.
‘Bent u een paparazzo? Neemt u foto's van ons? U mag geen foto's van ons nemen.’
De lange vrouw sprak ondanks haar dreigende houding uit gewoonte beleefd tegen
deze vreemde. Haar kortere metgezel zei niets, maar stond met haar handen in haar
zij aan de andere kant met haar indrukwekkende boezem recht vooruit en keek haar
al even grimmig aan. Ze raakte behoorlijk in paniek toen ze op deze manier werd
bevraagd, het leek ook wel alsof ze haar camera wilden afpakken.
‘...Nee, ik ben bezig met straatfotografie.’ Ze had de hele dag niet gepraat en haar
stem klonk gespannen. Haar betrapte toon versterkte het wantrouwen van de twee
alleen maar en ze bekeken haar zwijgend, zodat ze zich erg ongemakkelijk voelde.
‘U bent niet van de pers?’ vroeg de lange van de twee, nog steeds vol wantrouwen
op boze toon door, zodat ze in haar paniek niet wist wat ze moest zeggen om
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zich eruit te redden. ‘Nee, ik studeer aan de kunstacademie, ik ben bezig aan een
opdracht.’ Ze hield de camera omhoog om het hen te laten zien. ‘Ik ben maar net
begonnen met fotografie, ik heb niet eens een flits, dus jullie komen helemaal niet
op de foto.’
De twee waren schijnbaar overtuigd door het feit dat de camera geen flits had en
ontspanden wat. Hun toon verzachtte: ‘Als u maar niet van de pers bent, want ons
bedrijf heeft gezegd dat er geen foto's van ons gemaakt mogen worden, anders komen
er problemen en krijgen wij de schuld.’ Ze knikte verbouwereerd en de langere van
de twee benadrukte nog een keer: ‘Als u maar geen foto's in onze richting neemt,
dan is het goed.’ Daarna draaiden ze zich om, na nog een beleefd: ‘Sorry voor het
storen, fijne Kerstdagen.’ De kortere van de twee zwaaide naar haar en vervolgens
liepen ze met wiegende heupen het hoekje met de fietsen uit. Toen ze zag hoeveel
moeite ze hadden met lopen, begreep ze niet hoe die twee net zo op haar af hadden
kunnen stormen.
Ze was nog wat ondersteboven van hoe de twee vrouwen haar hadden gestoord
en had geen zin meer om te fotograferen. Maar ze wilde ook niet de indruk geven
dat ze wegvluchtte - de twee vrouwen keken nog naar haar vanaf de andere kant van
de driesprong - dus ze dwong zich verder te gaan met fotograferen, ook al was het
enige wat ze deed stijfjes vastleggen wat ze voor zich zag. Zo schoot ze het rolletje
vol. Daarna pakte ze met bestudeerde kalmte haar apparatuur in, deed het statief en
de camera in de juiste tassen en klopte op de rugzak die wat nat was geworden. Toen
propte ze alle tassen haastig in de rugzak en hees de bobbelige rugzak op haar rug.
Terwijl ze wegliep, besteedde ze expres geen aandacht aan de vrouwen die haar
observeerden, alsof het voorval van zojuist nooit had plaatsgevonden. Ze liep expres
met opgeheven hoofd naar het station. Pas op de drukke markt keek ze stiekem even
achterom, maar toen waren de twee vrouwen al niet meer te zien. De verkoper van
het middenoosterse kraampje vroeg haar weer of ze niet iets wilde eten of drinken,
en deze keer keek ze hem wel aan en glimlachte even ongemakkelijk. Ze kocht nog
steeds niets. Zonder te stoppen liep ze recht op het station af. Vlakbij de ingang van
het station kwam ze de twee agenten weer tegen, die klaar waren met hun ronde en
weer teruggingen. Ze letten nog steeds niet op haar.
Eenmaal in de metro ging ze op de achterste rij stoelen van de achterste wagon
zitten. Pas toen ze haar tas naast zich had gezet merkte ze dat haar knieën knikten.
Toen kwam het verdriet pas in haar op. Ze schaamde zich omdat ze het hoofd had
gebogen om problemen uit de weg te gaan, en had ook totaal niet gedacht dat ze zo
bang zou zijn. Uiteindelijk was haar enige troost dat ze er zonder kleerscheuren was
afgekomen en dat niemand de geleende camera had aangeraakt of haar rolletjes
afgepakt. Het belangrijkste had ze nog. Toen ze bedacht dat een moeilijke dag
uiteindelijk zou resulteren in ongewone foto's, bedacht ze dat het allemaal nog niet
zo vreselijk was.
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Maar misschien kwam het doordat ze een fout had gemaakt met de instellingen, of
doordat de rolletjes al te lang lagen en daardoor van slechte kwaliteit waren, dat er
tussen de ontwikkelde foto's uiteindelijk niet één foto zat waarin ze nog terugzag
wat ze had willen fotograferen.
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Woo Sai Nga
Gedichten
Vertaling: Audrey Heijns
Cyclus
De winternacht met alleen wat straatverlichting
hem rest alleen de kou,
en een klein stuk karton
waar hij zijn ijskoude tenen instopt, opgekruld,
zijn hartslag en vochtige adem
warmte zoekend, een droom koesterend
terug naar de tijd toen
het bed groot was, vader en moeder nog jong en hij
naar morgen verlangde
natuurlijk heeft hij gevaarlijke ideeën gehad
over de dood
het was misschien de enige kier
van een halfgesloten deur die helemaal open kon
om te vluchten uit het oude lichaam, net als
kommetjes en bekers die gebroken zijn en
uiteindelijk weer in nieuwe vorm terugkomen
maar wat terugkomt zijn alleen de zomernachten, terwijl hij zich
onverwachts begint te hechten aan
zijn karton, de gekoesterde droom en
de wind, die plakkerige zweetvlekken meeneemt, onverwachts
kan hij toch wat sprongen vinden in
regenachtige druppels, sproeiend
alsook de vage hartkloppingen van het bestaan, zoals
de straten na de regen, natte oude kranten, de glans
van kakkerlakvleugels weerkaatst in zijn ogen
tot aan de volgende winternacht
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Vliegtechniek
De nacht wordt geleidelijk dunner, koeler
een rode plastic zak vliegt de lucht in
hoge gebouwen slapen, niemand beseft dat
ze verlangt om te vliegen, verlangt naar
een verre plaats
hoog in de lucht, het blijkt dat je geen vleugels nodig hebt om
op te stijgen, alleen maar
diep adem halen
en dan sterven, daarom
heb ik een wit wijd gewaad aan, ik open mijn lichaam
sta op mijn tenen als een boot die de zeilen hijst en
wacht op de wind, en val dan in slaap
een zachte schelp zwelt, zweeft, ik doe
mijn ogen open, en zie de horizon
luid roep ik vrijheid maar waarom
kan ik niet achter het vliegtuig aan
of die vogel die naar eten zoekt, ik vraag om hulp
de piloot zegt: God is gestorven, ga je eigen weg
de vliegende vogel waarschuwt mij: pas op voor
de storm en de mensheid
terwijl de wind lichamen verorbert
fabriceert men betekenissen
in dit tijdperk waarin opgestegen moet worden,
moet iedereen vliegen
zelfs de mensen zonder vleugels
de mankepoot die struikelt, alsook diegenen die
diep ademhalen en sterven,
ze moeten wel op de wind aan (deze keer volhouden om niet wakker te worden)
zou hij echt de verre plaats van vroeger meebrengen?

Terras. Jaargang 2017 (12-13)

108

Als ik de loopbrug opga
soms ben ik geneigd te accepteren dat het vanzelfsprekend is
dat de auto's op straat in één richting in de file staan
bijtanken kan nooit de oplossing zijn
overgevoeligheid kan in extreme weersomstandigheden uitzetten of inkrimpen
wegen die openbarsten
mensen die breken
zo moet de wereld zijn, vol van gebreken
en wij zijn uiteindelijk kwetsbaar
andere keren, bijvoorbeeld
op dagen met tegenwind, wanneer mijn pony opwaait
is het makkelijk te geloven dat
wat ik ooit geaccepteerd heb al verouderd is, en uiteindelijk
als een wegdek zal openbarsten
dat door ons
gerepareerd moet worden
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Liu Xia
Gedichten
Vertaling: Daan Bronkhorst
Hongerig kind
Jij bent dat kind dat nooit genoeg te eten had
in een vieze korte broek scharrelend op straat
In een fabel
was je hart van goud waren je ogen zwarte toermalijn
was je stem een bos zonder vruchten
dicht begroeid met hopeloze bloemen
Heel lange sigaretten en vette broodjes
en deze dikke hardgekafte leugen
die in het raam naar je staat te lachen
Je linkeroog wijd open je rechteroog gesloten
je handpalmen omhoog
een zilveren munt viel in je hand
Verleidelijke geluiden ketsen door de straat
en het zonlicht lijkt een mier die geschrokken
van je vingers wegsluipt

juli 1986
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Eén woord
Op zekere ochtend
staart een woord me aan
als uit een samenzwering
in andermans droom
zodra ik mijn ogen open
bezet het me
met elegant gebaar
Het enkele woord
is als een terminale ziekte
pijnlijk en scherp
misschien brengt het de mens zijn dood
maar ik benijd dit woord
dat na mij te hebben bezet
bruist van leven

28 juni 1995
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Niemand ziet me
Niemand die me zo ziet
hulpeloos
gekwetst ben ik niet
alleen aangetrokken door dingen die niet gemakkelijk te krijgen zijn
dingen die me afwijzen
dingen die buiten de werkelijkheid staan
Mijn leven steelt van me
ik geloof in dat
absurde illusoire krankzinnige werkelijke leven dat
zich verbergt achter een dodenmasker
zich verbergt achter een slagschaduw
ik kan huilen om mijn eigen gedachten
die in de kamer
tollen op de vloer
Ik zie een schim die op het pad des doods loopt
met langzame ritmische passen
doodgemoedereerd
niemand spreekt een woord
ik wuif een keer
niemand die me ziet

mei 1998
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Lege stoelen
Lege lege stoelen
zo veel lege stoelen
overal. Ze zijn zo
charmant in Van Goghs schilderijen.
Ik ga rustig op ze zitten
en probeer te schommelen
maar ze bewegen niet ze zijn bevroren
door wat in hen ademt.
Van Gogh zwaait met zijn kwast blad blad blad
er is geen begrafenis vannacht.
Hij kijkt me recht aan
en ik zit stil
in de vlammen van zijn zonnebloem
als klei die gebakken gaat worden.

augustus 1998
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Ingesloten - voor Xiaobo
Zodra je op de trein stapte
ging ik zitten wachten bij de telefoon,
vol angst. Er zijn dingen
waaraan ik niet ontkom
je verdween plotseling
en liet me je schaduw die
bleef hangen.
Elke keer maakte
je vertrek me nerveus
als ik sliep zag ik je
op plaatsen
die ik niet herkende
dan verdwaalde je op weg naar huis
en ik was bang.
Elke nacht moest ik
je stem horen
vóór aankomst van die vreselijke trein
ik kauwde en slikte elk woord dat je zei.
Dit is een ziekte.

29 augustus 20001
Liu Xiaobo, mensenrechtenactivist die in 2017 in hechtenis is omgekomen, was
echtgenoot van de dichter
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Zonder titel - voor Xiaobo
Je spreekt je spreekt je spreekt de waarheid
je spreekt dag en nacht zo lang als je wakker bent
je spreekt en spreekt
je bent in een dichte kamer waar je stem zich een weg uit baant
de doden van twintig jaar geleden zijn terug
gekomen en gegaan als met de tijd
je mist veel dingen maar bij je zijn de zielen van de doden
je verloor je dagelijkse leven en voegde je bij de roep van de doden
er is geen antwoord dat is er niet
Je spreekt je spreekt je spreekt de waarheid
je spreekt dag en nacht zo lang als je wakker bent
je spreekt en spreekt
je bent in een dichte kamer waar je stem zich een weg uit baant
de wonden van twintig jaar geleden zijn blijven bloeden
vers en rood vers en rood als het leven
je verlangt naar veel dingen maar het meest naar het gezelschap van de zielen van de
doden
je hebt hun beloofd samen de waarheid te zoeken
op de weg is er geen licht dat is er niet
Je spreekt je spreekt je spreekt de waarheid
je spreekt dag en nacht zo lang als je wakker bent
je spreekt en spreekt
je bent in een dichte kamer waar je stem zich een weg uit baant
het geweervuur van twintig jaar geleden bepaalde je leven
altijd leef je in de dood
je houdt van je vrouw maar bent trotser op de donkere tijd die jullie deelden
je laat haar maar vooral laat je haar na de dood voor jou gedichten schrijven
in de versregels is geen geluid dat is er niet

4 september 2009 [twintig jaar na het bloedbad van het Plein van de Hemelse Vrede]
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Hoe hij staat
Is dit een boom?
Dit ben ik, een mens.
Is het een boom in de winter?
Zo is hij altijd, elk seizoen.
Waar zijn de bladeren?
De bladeren zijn onzichtbaar.
Waarom tekende je een boom?
Ik hou van hoe hij staat.
Vermoeiend, niet, levenslang boom te zijn?
Hoewel ik moe ben, sta ik liever.
Is er niemand die je gezelschap houdt?
O, er zijn vogels.
Er zijn er geen te zien.
Luister naar hun gefladder.
Zou je geen vogels tekenen in de boom?
Ik ben te oud en blind om er een te zien.
Je kunt helemaal geen vogel tekenen hè?
Nee, dat kan ik niet.
Je bent een stomme oude boom.
Dat ben ik.

12 december 2013
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Zhou Junsheng
The pointless point
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Qin Sanshu
Gedichten
Vertaling: Daan Bronkhorst
Late maaltijd
Kom door de nauwe deur dan vertel ik je van mijn zonden.
Drie maanden lag mijn herinnering op deze
geoliede tafel, verbrand nu.
Je ontstak namaakvlammen om me je liefde te tonen.
Je verzengde me. Ik voel me hard, heet; de halfgekookte soep
blokkeert spontaan mijn tong, dat schuldige
orgaan, en vergeeft me juist nu ik onafwendbaar
in mijn lichaam krimp tot een regenwoudpit. Nog vormloos onweer
raakt mijn tranen en bliksemt, ik vraag geen genade.
Groenteblad, met al zijn macht, begraaft ons.
Stop, mijn enkelzijdig lichaam
kan verscheurd door pijn en liefde dat diner als een vangnet
niet afmaken. Mijn gezicht glijdt de vijver in
en wordt door dunne vissen opgepeuzeld.
Sta stil bij de vijver. Het regenwater
lijkt te willen opstijgen, de doodzieke lotus aan te roepen.

Shanghai, 24-25 november 2013
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Een verhaal om de wereld wakker te schudden
1
Rond twaalf uur hield het tijdelijk op te regenen,
je kwam eindelijk overeind, keek naar de hoopjes zout
uitgestrooid binnen de raamlijsten.
De wind strekte zijn hand uit, wreef
een sneeuwbergje van het raam op de grond.
Hun geboortebewijs, hangend uit het raam
die nieuwe groene drietand,
de eerste voet van de zomer
de nieuwe kromming op haar teentjes in de polkaflessenhals.

2
Je gebogen lichaam, in zijn slaap
gezwollen, als een kiespijnlijder die het mes van Tsjechov
net in het keukenblad laat bijten,
de zenuwen van gister nog meer vastgeklonken.
Pluk met vrije hand de kersen, met de geur van de avond
komen jouw als tepels zo rode pukkels, half klaargestoomd.
Slechts een snuifje zout aan je enkel geplakt,
een ringvormige schaduw pakt je in
nog meer verlopen dan makeup in de avond, die hand.

3
Zag een pen die de rechte hoeken
van 's lots loterijlot afsneed, maar door de woorden op de achterkant
schraapte je niet heen. Op de foto graven diepere ogen,
teruggetrokken, een pincet op.
Waarheen? Jij bent op een donkerder plek,
zacht loeiend. ‘De postbode van gisteren’,
als je erover praat, rol dan het diepe donker van poel in
waar je misschien een nieuwe slaapkamer kunt wekken.
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En rotting voor jou, en net nog de effening van regen en mist.
Zijn enorme ogen, weerkaatsend het guillotinemes
dat de bloemen bijsnijdt, zoals jouw latere jij
met jou zij aan zij zal liggen.

Shanghai, 2016
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Zonlicht brak door mijn angstvalligheid heen
We sprongen in de vijver
om de verdronken kikkers te tellen.
Elke voorbijganger is rijp fruit
op de rand van de instorting.
Een vogel kwam naar me toe,
weggepikte stenen opgehoopt tot een oever.
‘De helft van de wereld zal van jou zijn,
de lekkende luifels behoren je toe.’
Vorig jaar maart, een neergestorte vlucht,
de nachthemel huilde als een vrouw.
De slapelozen zijn allemaal zwanger.
Niemand komt iemand kussen in het bos,
de bladeren bijten elkaar hard en droog.
Een generatie gaat weer slapen,
een weg die was afgesloten keert weerom.

Shanghai, 17-18 april 2013, herzien 2 januari 2015
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Na de regen bij een vriend
Door de lange nacht luisterde ik naar de hete stroom van je hart
als verdrinkende vissen, ervoer nog eens die sprakeloosheid.
Als de regen is gestopt, zal ik nog regenwater voor je zoeken. Zelfs als
vóór jou en mij slechts een zwembad ligt waarvan je de bodem ziet.
Jij geeft je over aan vriendschap: drie jaar? Of verder.
Je stelt je die niet-bestaande grens voor, een jaar precies als een jaar
- en koele huid gereduceerd tot een magneetnaald
die in mijn slappe hart hangt een hele tijd voorbij, jij zegt bij aanvang al waren we ouderwets.
Als de onschuld in je ogen schijnt, sper je ze open
en het is maar een half met katoen dichtgestopt oor. Jij praat over mijn
duister hart, alsof het een verdrinkende keel is
die een verstikt eindrijm uitstoot.
De manier waarop jij de geschiedenis beziet, als een baby.
Die onbestemde vorm, op dat moment dat ik de rug wil
keren, verbreidt een zwakke glans.
En jij hebt geen kracht het door te snijden en de warme adem op te vissen
uit het vijverwater, je eigen verfijnde binnenste te omgorden.
De regen wrijft je hele lichaam droog, in strijd zal de geschiedenis verzinken
in haar keerzijde. Overal waar duisternis is, moet de gratie op haar hoofd staan.

26 april 2014
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Daan Bronkhorst
Inleiding Du Fu
Historici beschouwen de opstand van An Lushan als de meest moorddadige periode
uit de Chinese Tang-dynastie en wellicht uit de wereldgeschiedenis. Het aantal
slachtoffers in de jaren 755 tot 758 is geschat op 13 miljoen, 5 procent van de
toenmalige wereldbevolking (in de Tweede Wereldoorlog was het 2,5 procent).
Du Fu (712 tot 770), een ambtenaar van niet zo hoge rang, schreef tientallen gedichten
over zijn ervaringen in deze jaren. De rebellie onder leiding van de Iraanse generaal
An Lushan, die ooit door de Chinese keizer voor de grensbewaking was gerekruteerd,
was een breekpunt in Du Fu's leven. Hij moest meermaals vluchten. Na het herstel
van de orde trok hij gedwongen weg uit de hoofdstad, om er nooit meer terug te
komen.
Duizenden pagina's gruweldaden en anekdotes zijn overgeleverd van de opstand. In
deze compilatie gaat het alleen om het perspectief van Du Fu, die de grootste humanist
onder de Chinese dichters wordt genoemd. Het laatste gedicht hier is voor zijn vriend
Li Bai, de andere beroemde dichter van die tijd.
Vertalingen van klassieke Chinese poëzie hebben bijna zonder uitzondering het
voorbeeld gevolgd van de Engelse oriëntalist Arthur Waley (1889-1966). In dat
schema worden de rijmende regels van vijf of zeven karakters vertaald in verzen met
vijf of zeven klemtonen. Mijn vertalingen zijn geïnspireerd door de Amerikaanse
dichter Kenneth Rexroth (1905-1982). Hij breekt regellengtes, herschrijft verwijzingen
naar namen en plaatsen, en schrapt de literaire gemeenplaatsen die zo veel van de
Chinese poëzie uitmaken. De winst van die manier van vertalen is dat ze de
hedendaagse lezer dichter brengt bij de schok die Du Fu's beelden voor tijdgenoten
waren.
Rexroth schreef over Du Fu: ‘Ik heb mij dertig jaar lang met zijn poëzie doordrenkt
en ik ben er zeker van dat hij mij een beter mens heeft gemaakt, als morele persoon
en als waarnemend organisme.’
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Du Fu
Dichter in oorlog
Vertaling: Daan Bronkhorst
december 755
Midden in de nacht verliet ik de hoofdstad.
De vrieskou was zo fel dat mijn gordel knapte,
niets konden mijn bevroren vingers doen.
Toen ik langs het buitenverblijf van de keizer
trok dacht ik aan de ministers die zich daar
hadden vermaakt met vrouwen, muziek, banketten,
aan de zijde in die schitterende vertrekken
gesponnen door straatarme door kou bevangen
vrouwen, aan de zwepen die hun mannen
naar het hof jaagden, aan de godinnen die daar
voortschreden in wolken van parfum om hun
schitterende leden, aan de gasten warm in
hun sabelbont, aan de verfijnde hofmuziek en de
bouillon van kamelenpoot en de berijpte
sinaasappels op bedjes van mandarijnen.
Achter die achteloze deuren verzuurde wijn
en bedierf vlees terwijl buiten de botten
van de verhongerden bevroren. Splendeur
& misère, er zit maar één stap tussen.

januari 756
‘De ondergaande zon gloeit op onze legerbanieren, de wind slist, paarden hinniken,
onze tenten staan over het vlakke zand verspreid.
Volle maan en het commando is rust. Zelfs
de sterksten twijfelen: wie beveelt hier?
Maar bij ons soldaten niemand die er ook
maar over fluistert, je wordt stante pede
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onthoofd. Oorlog en doodslag hebben geen
grenzen als het rijk zijn grenzen niet kent.
Aanvallen kunnen we keren, maar niet dit
zinloze doden.’

op de vlucht, juli 756
We gingen op de vlucht voor de rebellen noordwaarts,
maanlicht bestreek de heuvels. We liepen en liepen
en schaamden ons als we iemand ontmoetten. Vogels
schreeuwden door de kloof, niemand kwam trouwens
uit tegengestelde richting. Mijn dwaze meisje
beet in mijn hand van de honger. Ik was bang dat
als ze huilde de Tijger-& Wolfrebellen dat zouden horen
dus hield haar stijf tegen me aan. Maar ze worstelde
zich los en huilde nog harder. De jongen hield zich
groot, zocht zure pruimen tegen de honger. De helft
van de tijd onweerde het. Hand in hand glibberden
we door de modder, doornat en tot het bot verkild.
Een paar kilometer vorderden we op slechte dagen.
Toen we jouw huis bereikten, mijn vriend, brandden
de lampionnen en de poort stond wijd open. Jij
warmde water en waste mijn voeten. Je knipte
stroken papier om onze boze geesten te bedaren.
Je vrouw en kinderen huilden maar onze kinderen
sliepen al, uitgeput.

in de hoofdstad, september 756
Ik zie in de stad een prins, meelijwekkend
heeft hij juwelen onder zijn kleren verstopt,
hij huilt, hij wil niet zeggen hoe hij heet,
zegt dat hij mijn slaaf wil zijn. Maanden
heeft hij zich verstopt tussen doornstruiken,
zijn gezicht vol schrammen maar een edel
gelaat verloochent zich niet. Spreek met
niemand, zeg ik, de rebellen kerfden hun
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gezichten om wraak te zweren, overal zijn
spionnen. Maar hou hoop, er is altijd hoop.

november 756
Vroeg in de winter vult hier het bloed van jonge
mannen uit voortreffelijke families de moerassen.
Weids dit zompig land, helder de lucht, geluidloos
na de slag met veertigduizend doden op één dag.
De bendes kwamen terug, bloed waste hun wapens,
ze zingen dronken hun ruige liederen op de markt.
En mensen wenden hun wanhopige gezichten naar
waar ze hopen dat de keizertroepen zullen komen.

december 757
De lepel schraapt in elke lege etenspot,
sintels hebben nog slechts de schijn van gloed.
Uit zoveel provincies is het nieuws gestopt,
neerslachtig schrijf ik woorden in de lucht.

maart 757
Hoe ver zijn onze versterkte steden, zo ver
achter de Gele Rivier, de fronttroepen
vertrokken naar het oosten op campagne,
de forten met braamstruiken overgroeid.
Veldheren van vroeger wisten raad met
de rivieren die de rebellen dekking boden,
de woestijn die ze niet zullen overleven,
de bergen van waaruit ons leger eerder
met overmacht de flanken overrompelde.
Stuur tienduizend man in geforceerde mars
naar de Grote Pas, wie kan dit advies ijlings
aan de keizer overbrengen? De barbaren
rukken op met ijzingwekkende snelheid.
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maart 757
Het rijk is een ruïne, bergen en rivieren
zijn er nog, en lente op de stadsmuur,
dicht gras, volle bomen. Soms overvalt
het me en huil ik met de bloemen,
soms voel ik me zo verlaten dat van
een vogelkreet mijn hart verspringt.
Drie maanden al branden de legervuren,
ik geef een miljoen voor bericht van thuis.
Ik heb me zo het hoofd gekrabd dat
mijn haarspeld geen haar meer vindt.

mei 757
Op strosandalen verscheen ik voor zijne majesteit, mijn
ellenbogen schemerden door mijn mouwen. Men stond
versteld dat ik uit de dood was teruggekeerd. Ik schreef naar
het dorp waar mijn familie verbleef, het moorden daar
had zelfs kippen en honden niet gespaard. Wacht er nog
iemand op mij. Zijn de lichamen nog niet gerot in de koude
bosgrond. Hoeveel kunnen er het bloedbad hebben overleefd.
Tien maanden keek ik reikhalzend uit naar nieuws, maar of ik
nieuws nu nog zou kunnen verdragen.

naar het noorden, augustus 757
Het was begin augustus en ik maakte me klaar
voor de reis naar het noorden, vol zorg over hoe
het thuis zou zijn. In crisistijden zijn vrije dagen
schaars maar ik kreeg, ik schaam me voor het voorrecht,
speciaal verlof om mijn druiven en bramen terug te zien.
Ik bracht een respectvol afscheidsbezoek bij het hof
dat ik bezwaard en na lang treuzelen verliet.

Terras. Jaargang 2017 (12-13)

137
Met mijn knecht reis ik traag over de
akkerpaden - hier en daar de rook van
een huis in de woestenij. Wie we zien
is meestal gewond, bloedt zelfs nog.
In een gebied dat diep ligt verscholen in de
aarde en waardoor een rivier snijdt, kruisen
woeste Tijgers ons pad, zo brullend dat de
grijze rotsen splijten. Chrysanten
hangen hier in herfsttooi, op de stenen weg
zie je oude wagensporen, de blauwe wolken
brengen me in verrukking want mysteriën
zijn altijd een genot, bosbessen groeien
meest ondermaats en teer tussen de eikels,
kastanjes, soms zo rood als cinnaber soms
zo zwart als druppels lak. Waar ook maar
regen viel of dauw kwam draagt alles vrucht.
Het is een landschap als een idylle dat je
alleen maar meer je domme lot inwrijft.
Ransuilen roepen uit donkere moerbeibomen,
muizen houden wacht bij hun omwoelde holen.
In diepe nacht passeren we een oud slagveld,
een koude maan schijnt op witte beenderen.
Hier is de pas van Tong, waarom zijn indertijd
een miljoen man zo schielijk hier gevlucht?
Het moest zo zijn, half het land was gewond,
gebroken, of ‘tot andere wezens overgegaan’.
En ik strompel door het stof dat de barbaren
achterlieten en kom met grijs haar thuis.
Meer dan een jaar zag ik hen niet. Mijn
vrouw en kinderen in vodden, hun gehuil
antwoordt de wind van de dennen, hun
snikken het gedruis van de beek. Mijn zoon,
een leven lang verwend, draait zich huilend
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om als hij me ziet, zijn gezicht witter
dan sneeuw, zijn voeten bloot en smerig.
Voor ons bed staan de twee kleine meisjes
in versteld goed, tot de knie gekrompen,
het is net een zeegezicht al die golven
op hun jurkjes met zoveel fout lapwerk
dat watergod en feniks op hun kop staan.
Ik voel me oud en ziek in ziel en buik,
blijf dagen in bed, kotsend en met diarree.
Maar geld heb ik wel meegebracht,
het zal uit zijn met klappertanden!
En pakjes ook: poeder, mascara,
dekens, stoffen, een hele uitstalling.
Mijn vermagerde vrouw kan weer stralen,
de meisjes kammen al zelf hun haar en apen
in alles in hun moeder na, met ochtendcrème
smeren ze zich vol dan doen ze rouge op
en verven zich met mascara enorme ogen.
Ik leef weer nu ik mijn kinderen zie en ik
geloof dat ik de ellende vergeet, laat ze maar
vragen en aan mijn baard trekken, hoe kan ik
ik boos zijn of ze tegenhouden? Na de radeloze
oorlog is deze chaos me lief.

oktober 757
Nu zijn de kippen in rep en roer, bezoek,
ik jaag ze hoog de bomen in als er geklopt
wordt op de poort, vier vijf oude kennissen
komen vragen naar mijn tocht, iedereen brengt
iets mee, we klinken met lichte en zware wijn:
‘Bocht maar beter hebben we niet, de oorlog
houdt niet op, onze jongens zijn aan het front.’
Ik reciteer een gedicht voor die oude mannen,
ontroerd door hun vriendschap. Als ik klaar ben
en opkijk vloeien aan alle kanten de tranen.
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Ik leef een gestolen leven in de schemering
van de ouderdom. Mijn jongen laat mijn
knieën niet los, bang dat ik weer vertrek.
Vorig jaar nog liepen we in een lauwe bries
de vijver rond, nu waait almaar gure wind.

in de hoofdstad, lente 758
In de nachten die ik doorbreng op de kanselarij
kijken de sterren neer op de paleisdeuren,
in de maan licht een heel stuk hemel op.
Ik kan niet slapen en luister naar het slotengeknars,
de wind die de jaden klingels bespeelt. Bij het eerste
ochtendkrieken moet dit memorandum klaar zijn.
Hoe ver is de nacht al gevorderd, vraag ik telkens.
Was de wapens schoon! schrijf ik. We mogen nu
uitzien naar tribuut dat elke natie onder de hemel
ons zal sturen, uitzonderlijke giften zullen ons
toevloeien... En dat er dan een machtig man
vanuit de Melkweg neer mag dalen om alle
wapens schoon te vegen en weg te bergen
zodat ze nooit meer worden gebruikt, nooit meer.

juni 758
Ik sta dus op de loonlijst, mijn salaris: een stel prachtige
kleren, gemaakt in het keizerlijk paleis. Op de labels zie ik
het handschrift van de keizer, het is nog nauwelijks droog.
Hoe hebben ze mijn maten zo precies kunnen raden?
Maar elke dag na de dienst ga ik bij het pandjeshuis
mijn lentekleren brengen. En elke avond kom ik dronken
terug van de rivier. Drankschulden heb ik bijna overal
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waar ik voorbijkom. Nou ja, er zijn toch niet veel mensen
die de zeventig halen. Vlinders zie ik diep tussen de bloemen,
libelles tikken her en der het oppervlak van het water aan.

in ballingschap, herfst 758
Jou zie ik in mijn dromen, mijn vriend Bai.
De scheiding bij dood maakt een eind aan
alle pijn, maar bij leven is ze een marteling.
Uit het diepzuidelijk malarialand waar jij
verbannen bent komt geen enkel nieuws.
Maar dat jij steeds in mijn dromen bent
betekent dat we aan elkaar denken, als het
tenminste jouw ziel bij leven is, gekomen
door esdoornbossen die groen, gekeerd bij
bergpassen die zwart zijn. Jij zit verstrikt
in het net van de wet, hoe heb je dan weg
kunnen vliegen? Ik zou zweren dat de maan
in mijn kamer jouw gezicht weergeeft.
Diep zijn de zeeën, hoog de golven, zorg
dat de draken je niet te pakken krijgen.
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Leung Ping-kwan
Het zakhorloge van tante Lee
Vertaling: Audrey Heijns
Iedereen was al naar huis, alleen ik zat nog op kantoor de transacties in het grootboek
over te schrijven, toen de telefoon ging. Ik pakte de hoorn op en zei: ‘Hallo.’
‘Directeur Wong.’ Een lage stem met een gebiedende toon klonk door de telefoon.
Ik herkende de stem en begon bijna meteen te stotteren.
‘Is het tante Lee? Directeur Wong is al weg.’
‘Hoe laat is hij weggegaan?’
‘Om vijf uur.’
‘Wat? Het is nog niet eens vijf uur.’ Ze gooide ruw de hoorn erop. In mijn oor
klonk de pieptoon. Mijn oor gloeide. Ik weet niet of het kwam door het gescheld of
wat anders. Ik keek op mijn horloge en zag dat het vijf over vijf was. Ik keek achter
mij op de klok aan de muur en die gaf ook vijf over vijf aan. Directeur Wong was
vast volgens de tijd op de klok naar huis gegaan. Ditmaal had hij pech. Stilletjes zette
ik mijn horloge vijf minuten terug; ik dacht even na en zette hem nog wat terug. Het
was absoluut noodzakelijk om volgens de tijd van tante Lee te werken.
In onze fabriek is alleen de tijd van tante Lee accuraat. Niemand weet hoelang ze
hier al werkt. Sommigen zeggen dat ze er vanaf het begin is. Anderen menen dat ze
familie van de baas is. Hoe het ook zij, ze is hier vanaf dat ons bedrijf nog maar
bestond uit een kleermaker en een handjevol naaisters, dat winkeltje heeft zich
ontwikkeld tot de huidige grootschalige westerse fabriek. Niemand weet wat haar
positie is maar als onze fabriek een grote familie zou zijn, dan zou zij de strenge oma
zijn met alle macht in handen. Zij is er en bepaalt de bedrijfsregels en deelt straffen
en bonussen uit. Als de naaisters klachten of de medewerkers voorstellen hebben,
dan gaan ze meestal naar haar toe. We hebben heel wat mooie verhalen gehoord, hoe
ze nieuwe collega's prijst en bonussen uitdeelt. Maar dat is alleen van horen zeggen.
Weer anderen uiten eindeloze lof over haar mensenkennis, maar ook dat is natuurlijk
van horen zeggen. Het komt erop neer dat wij te jong zijn en nooit de kans hebben
gehad om getuige te zijn van haar vroegere glorie. Toen we begonnen met werken,
bezat zij al buitengewoon veel macht. We hebben ook nooit gezien hoe die macht
uitgeoefend werd. Zij staat symbool voor het ontwerp en uitvoering van alle wetten.
We zijn allemaal bang van haar. Als er iets niet in orde is, het maakt niet uit wat,
dan belt ze meteen op. Zodra je die diepe en bazige stem hoort, weet je al dat er
beslist wat mis is.
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Tantes besef van tijd is precies zo'n besef van rechtvaardigheid. Ze heeft een antiek
zakhorloge dat ze altijd bij zich draagt. Men zegt dat het een van die zeldzame
curiositeiten is die China werden ingevoerd tijdens de Qingdynastie en die haar
grootvader haar nagelaten heeft. Dit zakhorloge staat bekend om zijn precisie. In de
gebouwen van ons bedrijf worden alle uurwerken altijd gelijk gezet met het zakhorloge
van tante Lee. Net als in ieder geschil tussen collega's is het oordeel van tante Lee
de norm. Kortom, tante Lee en haar zakhorloge zijn eenvoudig de wet in ons bedrijf.
Daarom keek directeur Wong ook zo geschrokken, toen ik hem de volgende dag
vertelde dat tante Lee hem gebeld had. Hij klonk wel heel resoluut toen hij zei dat
hij volgens de klok werkte maar ondertussen was hij toch zichtbaar van slag en begon
hij te twijfelen aan zichzelf en de klok in ons kantoor. Even later werd hij door tante
Lee in haar kantoor geroepen. Toen hij na ongeveer een half uur terugkwam, keek
hij niet blij. Ik durfde niet te vragen hoe het was gegaan.
Toen het tijd was om naar huis te gaan durfde directeur Wong inderdaad niet
meteen weg te gaan. Hij keek alsof er niets aan de hand was en schoof wat papieren
heen en weer. Ik kon hem natuurlijk niet verraden. Hij bleef tot even na vijf over vijf
(dat was de tijd die de klok aan de muur aangaf, terwijl het op mijn horloge, dat ik
de dag ervoor had aangepast aan tante Lee's tijd, precies vijf uur was). Hij zuchtte,
bleef nog een paar minuten ritselen, en toen hij zag dat er verder niets bijzonders
was, ging hij er snel van door.
Toen het vijf over vijf op mijn horloge was (en tien over vijf op de klok aan de
muur), ruimde ik mijn bureau op en wilde ook weggaan.
Maar juist toen ging ineens de telefoon. Het was tante Lee. Ze wilde directeur
Wong spreken.
‘Hij is om vijf uur weggegaan,’ zei ik waarheidsgetrouw.
Het bleef even stil aan de andere kant. Ik werd nerveus en vroeg:
‘Mag ik vragen..., tante Lee, hoe laat is het op uw horloge?’
‘Nu is het net vijf uur!’
Snel zette ik mijn horloge vijf minuten terug. Gewone horloges als dat van mij
zijn onbetrouwbaar. Zo zie je maar. Dit keer is directeur Wong serieus in de
problemen.
De volgende dag werd Wong weer naar de kamer van tante Lee gesommeerd. Dit
keer bleef hij langer weg. Collega's Fung en Chu van de boekhouding waren druk
in discussie. Vandaag niet over het gebrek aan voorzieningen in ons bedrijf, problemen
met promotie of salarisverhoging, zoals voorheen, maar de penibele situatie van
Wong. Net als ik vonden ze het toch wel al te bar voor Wong, maar nu hij afging op
die onnauwkeurige klok aan de muur, wat kon je nog zeggen? Net als alle andere
collega's prezen we ons zelf gelukkig dat wij niet de klos waren, en met het oog op
het behouden van onze positie, hielden we voortaan de tijd goed in de gaten. We
hadden respect voor tante Lee en waren bang voor haar. Gelukkig dat ze
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een goed voorbeeld gaf en dat we onze uurwerken gelijk konden zetten met haar tijd.
Natuurlijk moeten we haar normen inachtnemen, precies zoals Chu zegt, wij zijn
werknemers en daarom moeten wij ons houden aan andermans regels. Daar hadden
we het nog over toen Wong terugkwam. Hij keek nog chagrijniger dan gisteren, dus
we hielden ons mond maar.
Wong zei de hele dag niets en had aldoor een verongelijkte blik op zijn gezicht.
Ik hield mijn hoofd gebogen en keek niet naar hem. Ik had het toch druk genoeg met
mijn werk. 's Middags kwam bij ons op de afdeling de manager van onderhoud langs
(men zegt dat hij verwant is met tante Lee), samen met een technicus. Terwijl ik me
voor overgebogen hield over mijn werk, zag ik ineens zwarte sokken voor me. De
technicus bleek z'n schoenen te hebben uitgedaan en was op m'n bureau geklommen
om de klok aan de muur bij te stellen. De manager belde een interne lijn om instructies
van tante Lee te krijgen. Daarna keek hij naar de klok aan de muur en zei tegen de
technicus: ‘Zet hem vijftien minuten terug.’
Ik keek op mijn horloge. Ik had hem gisteren al aangepast, maar nu bleek hij weer
verkeerd te lopen. Ik zette m'n horloge weer vijf minuten terug en nam me voor om
voortaan extra voorzichtig te zijn en om er zeker van te zijn dat mijn horloge niet
afweek van tante Lee's tijdsnorm.
Daarna hoorde ik de manager door de telefoon zeggen: ‘De klok bij de boekhouding
is aangepast, we gaan nu naar de fabriekshal.’
Toen ze weg waren zag ik Fung en Chu allebei hun horloges omhooghouden en
aanpassen aan de klok aan de muur. Directeur Wong twijfelde even maar deed het
toen ook. Alleen het geknars van het mechanisme van de klok was nog hoorbaar in
het stille kantoor.
Vanaf die dag werd de tijd een veelbesproken onderwerp op kantoor. Fung had
de volgende dag een insiderbericht dat hij had gehoord. Volgens hem werd er extra
streng gelet op het gedrag van het personeel omdat het bijna de dag was van de
jaarlijkse salarisverhoging. Chu kwam met een ander bericht, hij wist te vertellen
dat als gevolg van de algehele malaise het slecht ging in de textielsector, dat er
ontslagen zouden vallen en daarom de situatie heel ernstig was. Beide nieuwtjes
maakten me blij en bang tegelijk. We waren niet meer dan onbeduidend
kantoorpersoneel, maar natuurlijk moesten we wel ons eigen hachje redden. Vroeger
belandde andermans werk ook op mijn bureau. Op de boekhouding heb ik het meeste
werk en ik ben ook altijd de laatste die naar huis gaat. Maar nu ligt de situatie anders,
als het bijna vijf uur is, maken de anderen ook geen aanstalten om te gaan, ze blijven
braaf op hun stoel zitten. Het is toch woensdag vandaag, de dag van de paardenraces,
zelfs Fung die graag een wedje legt heeft geen haast om te gaan. In plaats daarvan
vraagt hij:
‘Wat denk je: zullen we tante Lee bellen om te vragen hoe laat het nu is?’
‘Ja!’ Ongelooflijk snel draaide Chu het nummer. Ik hoorde hem zeggen:
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‘Is dit tante Lee? Met Chu Kap-ming van de boekhouding, mag ik vragen hoe laat
het nu is?’
Daarna zei hij heel nederig: ‘Dus het is vijf voor vijf? Dank u wel!’ Hij klonk
helemaal niet verbaasd. Hij trok meteen zijn schoenen uit en klom op mijn bureau,
om de klok aan de muur vijf minuten terug te zetten.
Toen moest ik wel mijn horloge ook aanpassen. Helaas weer niet goed, gelukkig
dat Chu even gebeld had. Die horloges van tegenwoordig daar kon je ook niet van
op aan.
Ondertussen stak directeur Wong zijn arm de lucht in en liet hem weer zakken.
Het was niet duidelijk waaraan hij twijfelde, tot hij ineens woord voor woord zei:
‘LOOPT-HET-ZAK-HORLOGE-VAN-TANTE-LEE-WEL-GOED?
Verschrikt keek ik hem aan. Ik had niet verwacht dat hij dat zou zeggen. Ik weet
niet waarom, maar Fung en Chu doken allebei ineen en deden alsof ze niets hadden
gehoord. Het was maar beter dat niemand het hoorde, want als iemand dat naar buiten
toe vertelde, nou dan waren de gevolgen niet te overzien. Bovendien, waarom zou
iemand aan tante Lee twijfelen? Zij was degene die aldoor rust en orde hield, ze was
oprecht en streng, zij was de belichaming van een karakteristieke traditionele Chinese
geest. Bovendien stond haar zakhorloge bekend om zijn precisie.
Nadat directeur Wong dit had gezegd, liet ook hij zijn hoofd hangen. Hij was
duidelijk van streek. Hij was vast z'n huid volgescholden, daarom was hij uit zijn
doen en had hij zoiets gezegd. Dat was het vast.
De volgende dag was directeur Wong de hele dag stil, hij zei geen woord. De sfeer
op kantoor was daardoor om te snijden. Ik vind dat helemaal niet fijn. Voorheen
waren we altijd aan het praten en lachen, heel gezellig. Voorheen zei directeur Wong
soms schertsend dat onze fabriek een harmonieuze mix van elementen uit oost en
west was. Maar er waren geen voordelen, alleen maar nadelen. Er waren bijvoorbeeld
helemaal geen bonussen westerse stijl, of materiële voordelen, maar er was wel een
westers werksysteem. Zo was er ook geen Chinese-stijl vriendschap of camaraderie,
maar wel overbodige werknemers als gevolg van Chinese vriendjespolitiek bij
personeelszaken. En daarna konden we alleen nog de magere lonen bespreken en de
duisternis van de toekomst. En als we uitgepraat waren dan gingen we weer gewoon
verder. Maar dan voelden we ons beter en werkten we meer opgewekt. En ik weet
zeker dat directeur Wong respect had voor tante Lee. Soms als hij zijn gal gespuwd
had zei hij: het is maar goed dat we tante Lee hebben, zij houdt vast aan
onpartijdigheid. En nu zit directeur Wong daar stilzwijgend, hij zegt geen woord.
Wat zou hij nu denken?
Ik kon echt niet tegen die stilte. Er kwam geen eind aan de dag. En toen was het
eindelijk tijd om naar huis te gaan. Iedereen ging opruimen en ik zuchtte van
opluchting. Directeur Wong keek op zijn horloge, en van zijn horloge naar de klok
aan de muur. Het was 17.01. Hij stond er besluiteloos bij. Hij twijfelde nog even
voordat hij een
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externe lijn belde en vroeg hoe laat het was. Uiteindelijk ruimde hij op en ging weg.
Ondertussen kreeg ik de la van mijn oude bureau niet dicht. Met kracht gaf ik er
een stoot aan en schold erop en mopperde waarom het bureau nog niet afgeschreven
was. Temidden van mijn gevecht met mijn bureau ging de telefoon.
Fung nam op en ik hoorde hem zeggen:
‘Hij is al weg.’
Ik wist het meteen: ditmaal was directeur Wong er geweest. Toen hoorde ik Fung
vragen hoe laat het dan was en daarna klom hij op mijn bureau om de klok vijf
minuten terug te zetten. Het was nu 16.58 en niet 17.03.
Het was dus nog geen tijd om te gaan. Ik gaf het gevecht met mijn bureau op en
ging weer zitten. Ik ging verder met de journaalposten.
Uit kantoor ging ik meteen met openbaar vervoer naar de bioscoop. Ik had
afgesproken met mijn vriendin om de film van half zes te zien. Vreemd genoeg zag
ik haar weglopen toen ik net arriveerde. Ik rende snel naar haar toe maar ze negeerde
me. Uiteindelijk schold ze me de huid vol. Ik begreep er niets van. Ze zei dat ik een
half uur te laat was. Ik keek op mijn horloge, dat liep net als de klok op kantoor
volgens het zakhorloge van tante Lee. Het was nu precies half zes. Maar op haar
horloge en de klok in de hal van de bioscoop was het zes uur. De portier van de
bioscoop zei: de film draait al een half uur. Ik had niet verwacht dat ik ook slachtoffer
zou worden van het tijdsprobleem.
Maar vergeleken met de ramp die directeur Wong boven het hoofd hing was dat
probleem van mij te verwaarlozen.
Toen directeur Wong de volgende dag op kantoor kwam werd hij meteen op het
matje geroepen. Niet lang erna kwam hij terug en begon verontwaardigd zijn spullen
op te ruimen. Het gerucht ging dat hij ontslagen was. Niemand durfde hem iets te
vragen. Ze denken dat het komt doordat hij twijfel uitte over het zakhorloge van tante
Lee. Maar of dat waar is en wie dan zijn mond voorbij gepraat heeft, is niet duidelijk.
Directeur Wong ruimde zijn spullen op en verscheurde oud papier. Zijn kalme gelaat
kon zijn woede niet verbergen. In de stilte van het kantoor klonk alleen het gescheur
van paper. Later vertrok hij zonder een woord.
Toen hij weg was, had ik het gevoel dat er iets mis was. Maar ik wist niet wat.
Even later hoorde ik gelach achter mij. Ik kon niet goed horen wat ze zeiden maar
het leek alsof Fung Chu directeur noemde. Alsof Chu de opvolger zou zijn, nu Wong
weg was.
Een paar dagen later echter werd Chu teleurgesteld. Tante Lee bracht een zekere
meneer Lee ten tonele. Bij kennismaking gaf tante Lee nog een belerende preek. Hoe
belangrijk het was om je te houden aan de regels. Hoe je respect moest tonen voor
de oudere generatie. Met name je houden aan de tijd was een schone deugd in de
Chinese traditie die wij niet mochten negeren. Het leek mij dat de woorden van tante
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Lee van grote betekenis waren. In een commerciële onderneming was discipline heel
belangrijk; het lot van directeur Wong leek pech, maar nu het zo is gebeurd, moeten
wij als gewone werkers niet gewoon verder met ons werk, ongeacht wie de baas is.
Alleen Chu roddelde nog, misschien doordat hij zijn zinnen had gezet op die positie,
en vertelde dat die nieuwe directeur een neef was van tante Lee. Niemand van ons
wist of we hem moesten geloven.
Alles ging verder z'n gangetje. Het enige verschil was dat directeur Lee nu elke
dag tante Lee belde om te vragen hoe laat het was. En iedere dag bleek dat onze klok
vijf minuten voor liep. En dus pasten we ons meteen aan aan haar tijd. Iedere dag
tegen sluitingstijd belde hij tante Lee en dan pasten we de klok aan de muur aan, en
daarna onze horloges. Het werd een deel van ons dagelijks werk, net als dat we elke
dag brieven ontvingen was dat ook een deel van ons werk. Het werd een onmisbaar
afsluitlied van de dag. En elke dag klom ik op mijn bureau om de klok aan de muur
vijf minuten bij te stellen volgens tante Lee's accurate tijd, dat werd ook mijn
verantwoordelijkheid. En ik voerde dit bevel heel natuurlijk uit, zonder enige twijfel
deed ik het, net als mijn dagelijks toebedeelde taken.
In het begin was er niets aan de hand, de dagen gingen voorbij, onze fabriek leek
langzamerhand een andere wereld vergeleken met de buitenwereld. Collega's van
alle afdelingen kwamen te laat voor de bus en de trein, ze misten het begin van de
film, en kwamen te laat op feestjes en diners. Iedereen werd gewantrouwd door
echtgenoten en kreeg klachten van zijn vrouw. Geen tijd om de kinderen uit school
te halen. Te laat voor de avondschool. In mijn geval bijvoorbeeld begon mijn vriendin
met uitschelden en vervolgens met op humoristische wijze te vragen of ik soms in
wintertijd leefde, totdat ze er uiteindelijk niet meer tegen kon en het uitmaakte. Wat
kon ik zeggen? Ik begon eerst te vertellen over dat beroemde zakhorloge van tante
Lee. Over haar absolute correctheid, striktheid en tijdsbesef. Ik gaf tal van historische
voorbeelden. En gaf verklaringen die varieerden van de depressie in Hongkong tot
aan de overwinning in de oorlog met Japan, van het leven in een heel gewoon
vissersdorp tot aan de ontwikkeling van meer dan tien jaren industriële bloei: tijdens
die hele ontwikkeling had tante Lee's zakhorloge een belangrijke rol gespeeld in ons
bedrijf. Maar mijn vriendin perste alleen haar lippen op elkaar en zei dat we allemaal
gek geworden waren en dat we ons onwetend hielden voor de echte tijd. Collega's
hadden soortgelijke problemen en waren niet in staat om anderen in de buitenwereld
te overtuigen dat tante Lee's tijd de enige juiste tijd was, en dat de tijd van de
buitenwereld alleen maar een illusie was van versnelde ontwikkeling. De mensen in
de buitenwereld die niet in ons bedrijf werkten waren niet in staat om de correctheid
van tante Lee's autoriteit aan te voelen. De helft van de tijd waren we op kantoor, de
andere helft waren we in de buitenwereld, het voelde alsof er twee verschillende
tijdsnormen waren, het was echt heel erg frustrerend.

Terras. Jaargang 2017 (12-13)

147
En zo gingen de dagen voorbij, elke dag werkten we tot de tijd die volgens tante Lee
de juiste tijd was. Het werd iedere dag later. 's Ochtends als iedereen al naar zijn
werk was, lagen wij nog in bed. Tegen de tijd dat wij uit ons werk kwamen waren
de straten stil en verlaten. Ik benijdde de mensen die een nachtleven hadden. En ik
kon niet anders dan klagen dat de tijd van de buitenwereld anders was dan die van
tante Lee. Niemand wist wat nu juist was: sommigen volhardden erin dat tante Lee's
tijd de juiste was, terwijl ze de realiteit van de buitenwereld negeerden. Anderen
begonnen net als directeur Wong te twijfelen aan tante Lee. Maar die laatsten waren
in de minderheid. De meesten gingen gewoon volgens de regel naar werk. Ze leefden
van dag tot dag. Af en toe zaten ze te klagen dat ze echt pech hadden.
Als we uit werk kwamen, waren er steeds minder mensen op straat. Eerst dachten
ze dat we uit de laatste film kwamen, daarna toen we nog later over straat liepen,
dachten ze dat we illegale bijeenkomsten hielden, en het scheelde niet veel of we
werden opgepakt door de politie op beschuldiging van een demonstratie. Toen we
om middernacht in de verlaten straten terugliepen naar achterbuurten en nieuwe
wijken, geloofde niemand dat we net uit ons werk kwamen. Mannelijke collega's
werden vaak gefouilleerd door de politie, maar nog vaker werden ze door boeven in
trappenhuizen beroofd. Vrouwelijke collega's werden regelmatig lastiggevallen. Dit
was aan de orde van de dag en iedereen had het als een feit aangenomen, alsof het
ook een deel was van onze dagelijkse taken.
De mensen die in de fabriek werkten, hielden zich wel aan tante Lee's tijd, maar
op het welvaren van de textielindustrie had ze natuurlijk geen vat. Onder invloed
van een economische depressie ging het slecht met onze handel, we kregen minder
bestellingen, de productie liep terug, terwijl het geroddel in de fabriek toenam.
Iedereen had het over financiële groepen in Amerika en Japan en zelfs Oost-Europa,
hoe die de markt overnamen. Zou ons bedrijf een nieuw jasje nodig hebben? Ik wist
niet wat ik van het gerucht moest maken. Tot de dag dat tante Lee mij beval met het
grootboek naar haar kantoor te komen. Tot mijn verbazing zat er een vreemde man
van middelbare leeftijd met haar te praten. Terwijl ze antwoord gaf, overhandigde
ze hem het grootboek. Ik stond ernaast te wachten, als een bediende. Hij bladerde
wat en maakte opmerkingen die ik niet begreep. Ik leunde tegen de muur en viel
bijna in slaap. Uiteindelijk keek hij op zijn horloge en zei: ‘Het is bijna 5 uur, laten
we een andere keer verder praten.’
Toen ik dit hoorde, schrok ik me een ongeluk. Deze man wordt zo direct zijn huid
volgescholden, dacht ik bij mezelf. Op de klok aan de muur achter hem was het nog
maar 11 uur (ongetwijfeld volgens tante Lee's zakhorloge elke dag bijgesteld). Zijn
horloge, net als zoveel uurwerken in de buitenwereld, was duidelijk niet aangepast
aan de tijd van tante Lee.
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Ik stond te wachten op haar woedeuitbarsting. Maar die kwam niet. Wat ik zag was
dat tante Lee heel vriendelijk en moederlijk de man de hand schudde en lachend
gedag zei. Zonder een woord van verwijt. En ik dacht bij mezelf: Zou ze het niet
gehoord hebben? Dat zal toch niet waar zijn. Maar waarom dan? Ze hield de deur
open voor de man en kwam terug. Ze ging weer zitten zonder aandacht te schenken
aan mij. Ik stond erachter en probeerde kleine geluidjes te maken om haar te laten
weten dat ik er nog stond. Maar ze hoorde me niet, ze zat heel geconcentreerd te
bladeren in het grootboek. Ze was vast vergeten dat ik hier nog achter haar stond te
kijken. Na een poosje sloot ze het grootboek. Daarna viste ze het zakhorloge uit haar
zak, ze klikte het open, keek even en legde het op tafel. Ze staarde voor zich uit in
de ruimte. Even later greep ze naar haar voorhoofd, alsof ze hoofdpijn had. Daarna
legde zij haar hoofd op tafel. Ik wist niet wat ik moest doen, moest ik hier achter
haar blijven staan? Of moest ik snel de benen nemen? Het leek alsof ik stiekem stond
te gluren naar een geheim. Maar ik deed het toch niet met opzet, ik kan zweren dat
ik het absoluut niet expres deed. Maar ik kon het niet helpen dat het grijze haar van
tante Lee, en haar uitdrukking van een gewone bejaarde vrouw met ziektes en
gebreken, helemaal niet strookten met het beeld dat ik had van haar kordaatheid en
strengheid.
Als ik weer terugdacht aan daarnet, dan voelde ik me heel onrustig. Alsof een
beestje zachtjes aan mij knaagde.
Waarom had ze daarnet die man niet uitgescholden? Net zoals ze op ons schold,
dat we ons aan de juiste tijd hadden te houden? Ik begreep het echt niet. Daardoor
begon ik ook te twijfelen, en ik die anders altijd bevelen opvolgde begon ook na te
denken. Daardoor voelde ik mijn moed toenemen en ik deed zachtjes een stap naar
voren om dat beroemde zakhorloge nader te bekijken.
Het was de eerste keer in mijn leven dat ik een zakhorloge van dichtbij zag. Het
lag naast het hoofd van tante Lee. In de schaduw van haar dunne, grijze haar, zag
het er heel anders uit dan ik me had voorgesteld. Wat ik zag was een heel gewoon
zakhorloge. Het zag er heel oud uit en had wat olie-achtige vlekken. Misschien kwam
het doordat het zo antiek was, en omdat de behuizing en de uurwijzer verroest waren
en de cijfers vervaagd. Eerlijk gezegd kon ik niet zien of die minutenwijzer nog wel
liep. Het enige wat ik zag, was een bruin wormpje dat tussen de barstjes naar buiten
kwam kruipen....
April 1976
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Annabella van Tuijl
Inleiding Yi Sha
Yi Sha (
) is de schrijversnaam van Wu Wenjian (
). Hij werd in 1966 geboren
in Chengdu (Sichuan) in China en op jonge leeftijd verhuisde hij met zijn familie
naar Xi'an (Shaanxi provincie). Hij studeerde Chinees in Peking aan de Beijing
Normal University waar hij begon met dichten en zich ontwikkelde tot een bekend
figuur onder de dichters op Chinese universiteiten. Yi Sha werkt momenteel aan de
Foreign Language University in Xi'an. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan
en heeft zich naast poëzie ook beziggehouden met het schrijven van essays en korte
verhalen. Vooral zijn poëzie is in meerdere talen vertaald. In 2007 was hij te gast op
Poetry International Rotterdam.
Zijn stijl kan omschreven worden als ‘volks’ en ‘spreektalig’. Yi Sha identificeert
zich met de minder bevoorrechte bevolkingsgroep in China en zet zich daarmee af
tegen de intellectuelen en de thema's en schrijfstijl die daarmee gepaard gaan. Zijn
poëzie, grotendeels verhalend geschreven, is kort en bondig, vaak zijn gedichten
gecentreerd rondom alledaagse gebeurtenissen en nauwkeurige observaties. Zijn
onderwerpen variëren enorm en hij deinst er niet voor terug in zijn gedichten
imperfecties in de huidige maatschappij aan te kaarten. Geen onderwerp of personage
is hem te min en hij gaat geen detail uit de weg. Alles wordt in alle rauwheid
opgenomen en uitvoerig beschreven in zijn gedichten. In zijn poëzie horen we steeds
zijn eigen stem en gedachten: hij beschrijft veel persoonlijke ervaringen en schroomt
niet zichzelf en zijn eigen onvolmaaktheden te belichten. Yi Sha's stijl is vaak als
‘plat’ of ‘spreektalig’ omschreven, maar hij schrijft niet simpelweg wat er in zijn
hoofd opkomt. Hij streeft wel degelijk naar specifieke poëtische effecten, speelt wat
met de Chinese taal, en let zorgvuldig op de klank en structuur van zijn gedichten.
In zijn geval is de beknoptheid en taalkundige eenvoud vaak misleidend en schuilt
er een ‘volkse’ verfijndheid en stiekeme nuance achter.
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Yi Sha
Gedichten
Vertaling: Annabella van Tuijl
Stotteren
St-st-stotterend, mijn mond,
een se-se-secundaire handicap,
niet in staat mijn t-tanden te zetten in mijn g-g-gierende gedachten
en in mijn benen net zo m-m-min.
Jullie speeksel dat alle kanten uit vl-vl-vliegt
stinkt naar s-s-schimmel.
M-m-mijn arme longen
trekken het b-bijna niet meer.
Ik moet lo-lo-losbreken van
jullie r-r-raadselachtige
ritme,
zo snel mogelijk ontsnappen.
Mij-mij-mijn
w-woorden,
vu-vu-vurend als machine-geweren,
vervuld van genoegen.
St-stotterend, mijn leven,
mijn leven kent gee-gee-geen spoken.
K-k-kijken jullie maar eens goed,
het maakt me lekker niks uit.
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Verkoudheidslied
Waarom zit mijn neus vol met snot?
Mijn verkoudheid steekt de kop weer op.
Eén keer per jaar die verkoudheid,
ik weet er niet aan te ontsnappen.
Vorig jaar was het ook rond deze tijd,
toen de dikke pakken sneeuw in modder veranderden.
Het gedicht ‘zelfbewustzijn komt van binnen’
beschrijft mijn laatste griepje
en de winterse stemming van vorig jaar.
Dat gedichtje fluistert mij in dat,
al zag ik er erg enthousiast uit,
ik mij eigenlijk diep ellendig voelde.
Het vorige jaar is een voertuig van herinnering
dat niet verder wil dan het afzetlint,
en als ik eraan terugdenk
lijkt mijn laatste verkoudheid wel
op een ingreep
waarbij de overbodige blindedarm wordt weggesneden.
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De kracht van het detail
Die kus staat haar nog goed bij.
Maar niet vanwege
de manier waarop zijn lippen en tong bewogen.
Het speciale gevoel
werd enkel teweeg gebracht
doordat hij,
toen hij klaar was,
met de rug van zijn hand
zijn lippen afveegde.
Zoals na het eten.
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De logica van een taxichauffeur
In een taxi
begint een taxichauffeur een gesprek met mij
over zijn band met de verkeerspolitie,
vergelijkbaar met die van een vis met water.
‘Een visje zal het water nooit verlaten,’
zo zong hij
dit ene zinnetje.
Het was niet voor het eerst
dat ik deze logica hoorde.
Maar deze keer was het anders.
Het leek wel geopperd te worden
door de vis zelf.
Zittend op de achterbank
kon ik zijn gezicht niet zien.
In de achteruitkijkspiegel zag ik alleen
een vis
met trillende kieuwen
die een wolk van luchtbellen
uitstootten.
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Yu Hua
Waarom er geen muziek was
Vertaling: Jan De Meyer
Wanneer het moment is gekomen voor de lunch of voor het avondeten, doet mijn
vriend Paardje in principe altijd het volgende: met zijn mond lichtjes geopend nadert
hij de tafel - een opening van de mond die niets met een lach van doen heeft - buigt
zich voorover, gaat zitten op een stoel en laat daarna zijn hoofd zakken tot het
evenwijdig is aan het tafelblad. Dan begint hij te eten. Bij het kauwen maakt hij erg
weinig geluid, maar de snelheid waarmee hij het voedsel zijn mond binnenloodst is
hoog. Pas wanneer hij helemaal klaar is met eten, zal hij zijn hoofd weer omhoog
brengen. In geen ander geval zal hij de evenwijdigheid tussen zijn hoofd en het
tafelblad verbreken. Zelfs wanneer je hem iets vraagt, zal hij met gebogen hoofd
antwoorden.
Wanneer Paardje eet, duiden wij hem dan ook altijd aan als iemand die de maaltijd
nuttigt. ‘De maaltijd nuttigen’ is een uitdrukking die ordelijkheid suggereert: je moet
gepaste kledij dragen, je moet aan een ordelijk gedekte tafel gaan zitten en daarna
moet je op gepaste wijze opeten wat je krijgt voorgezet, met andere woorden, het is
een handeling die de nodige aandacht vergt. ‘Eten’ daarentegen, zeg nou eerlijk, eten
is een werkwoord dat doordrenkt is van achteloosheid. Eten kun je aan een tafel
doen, maar evengoed zittend in de deuropening, je kunt zelfs met je kom in je handen
naar het huis van de buren lopen en daar eten, iets wat we vaak deden toen we klein
waren. Zo nu en dan liepen we zelfs met onze kom in onze handen naar het toilet,
en we aten terwijl we zaten te schijten.
Paardje eet nooit, bij hem gaat het steevast om het nuttigen van een maal. Toen
ik hem leerde kennen - we waren toen allebei pas tien jaar oud - was hij al begonnen
met het nuttigen van maaltijden. Hij deed het met dezelfde ernst als waarmee hij een
opstel schreef. Hij liet zijn hoofd zakken - zelfs toen al was zijn hoofd evenwijdig
met het tafelblad - en at voorzichtig en nauwgezet, hij at als in een trance, en wanneer
hij klaar was met eten, was de kom in zijn hand zo schoon dat het leek alsof hij al
was omgespoeld, het stuk tafelblad voor hem leek al te zijn schoongewreven en de
botten en de graten van de vis in de schotel lagen daar alsof het nog altijd een hele
vis was.
Zo iemand is Paardje dus. Wij lopen altijd gehaast op straat, alsof we altijd een
trein moeten halen, maar wanneer Paardje op straat loopt, maakt hij nooit een haastige
indruk. Hij wandelt altijd, met zijn handen in zijn broekzakken, zijn blik gevestigd
op iets voor hem, op zijn dooie gemak, nooit gejaagd. Zo is hij nu eenmaal. Wat hij
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ook doet, nooit is hij gehaast, en tegelijk doet hij het zonder de geringste slordigheid.
Ook wanneer hij praat, spreekt hij elk woord even klaar en duidelijk uit, de snelheid
waarmee hij praat blijft mooi dezelfde en bovendien kiest hij ook nog eens met de
grootste zorg zijn woorden.
Paardje had steeds een veilige afstand bewaard tot het andere geslacht. Hij was
zesentwintig toen hij kennismaakte met Lü Yuan, die wij toen reeds allemaal kenden.
We zaten samen te eten. Wij hadden Lü Yuan uitgenodigd, en Lü Yuan had zelf nog
twee jonge vrouwen meegebracht. Wij waren met vijf mannen en innerlijk waren
we ons allemaal een idee aan het vormen over hen. Zij van hun kant, de drie
jongedames dus, waren ook allemaal bezig hun keuze te maken tussen ons. Zo zaten
we dus te eten, veel te luid aan het praten over onbenulligheden, aan het lachen en
grapjes aan het maken. Stuk voor stuk deden we hard ons best om een zo goed
mogelijke indruk te maken, de mannen met een niet te stuiten woordenvloed, de
vrouwen met kokette maniertjes.
Alleen Paardje zei geen woord, omdat hij in alle ernst bezig was met het nuttigen
van zijn maaltijd. Zijn hoofd was perfect evenwijdig met het tafelblad en op zijn
gezicht stond een nauwelijks merkbare glimlach, terwijl hij luisterde hoe we praatten
en lachten. Die avond zei hij nauwelijks meer dan een paar woorden, en zelfs het
maal dat hij nuttigde was aan de minimale kant: hij at welgeteld zes garnalen en hij
dronk één glas bier.
We schonken hem algauw geen aandacht meer. Helemaal aan het begin keken we
hem nog wel eens aan, min of meer toevallig, en dan zagen we hoe hij langzaam een
slokje bier naar binnen liet glijden, en een poosje later zagen we hoe hij met zijn
eetstokjes een garnaal oppakte en in zijn mond stopte. Nog wat later zagen we hoe
hij zijn wangen bol blies en zijn lippen kronkelende bewegingen liet maken, daarna
verloren we hem helemaal uit het oog. Toen we hem compleet waren vergeten, slaakte
Lü Yuan plotseling een verraste kreet. We zagen hoe Lü Yuan haar ogen wijd
opensperde, hoe ze haar vinger uitstak en naar Paardje aan tafel wees. Daarop zagen
we dat Paardje op de tafel voor hem vijf garnalen, de ene al wat groter dan de andere,
netjes op een rijtje had gelegd. We zagen de doorschijnende schalen glinsteren in
het licht van de lamp. Het vlees binnenin had Paardje volledig opgepeuzeld. Op dat
moment slaakten ook de twee andere jonge vrouwen onwillekeurig een verraste gil.
Daarna zagen we hoe Paardje de laatste garnaal van die avond oppakte. Hij strekte
zijn arm uit, zodat die zich ongeveer op dezelfde hoogte bevond als zijn hoofd, dat
hij had laten zakken. Nadat de eetstokjes in zijn hand de garnaal beet hadden gepakt,
kromde zijn elleboog zich, en die beweging was even snel als die van de scharen van
een kreeft. Toen stopte hij de garnaal in zijn mond.
Op dat moment bracht hij eenmaal zijn hoofd omhoog en keek ons, zijn verbaasde
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toeschouwers, kalm aan. Zijn lippen sloten zich, zijn wangen gingen bol staan, en
vervolgens begon zijn mond peristaltische bewegingen te maken, alsof hij een
twaalfvingerige darm was. Zijn adamsappel bewoog dartel op en neer.
Naar schatting vijf minuten later zagen we hoe zijn bolle wangen plotseling naar
binnen werden gezogen. Op hetzelfde moment ging zijn adamsappel omhoog en
bleef in die positie staan. Het was duidelijk dat hij iets aan het doorslikken was. Op
zijn gezicht was een uitdrukking van waardigheid te lezen, die tegelijk suggereerde
dat hij iets met de grootste zorgvuldigheid aan het doen was.
Vervolgens zagen we hoe zijn adamsappel weer naar beneden gleed en aansluitend
opende zich ook zijn mond. En toen brak het moment aan waarop we onze ogen
opensperden en onze monden open lieten vallen, want we konden in alle duidelijkheid
zien hoe hij een volledige, ongeschonden garnaal uit zijn mond haalde, en het
belangrijkste moet nog komen: het vlees van de garnaal had hij eerst al wel
opgepeuzeld. Hij legde de volledige, van zijn vlees ontdane garnaal op tafel, netjes
naast de andere vijf die daar al op een rijtje lagen te wachten. Opnieuw lieten de drie
jonge vrouwen een hele reeks verraste kreetjes horen.
Later, om precies te zijn, een halfjaar later, werd Lü Yuan de echtgenote van
Paardje. De andere twee vrouwen die die avond aanwezig waren geweest, trouwden
ook, met mannen die niemand van ons kende.
Door met Paardje te trouwen, scheidde Lü Yuan hem van ons. De eerstvolgende
keer dat we samen aan tafel zaten, was Paardje er al niet meer bij om zijn maaltijd
te nuttigen. Om eerlijk te zijn, het kostte ons best wel wat moeite om daaraan gewend
te raken. We begonnen ons er rekenschap van te geven hoe interessant we die twee
evenwijdige lijnen aan de andere kant van de tafel wel hadden gevonden, Paardjes
hoofd en het oppervlak van de tafel, en de afstand ertussen, die nooit veranderde,
een beetje zoals die tussen een aanlegsteiger en de zeekust. Zo nu en dan, wanneer
Paardje voor het raam zat en de zon door het raam naar binnen scheen, zagen we dat
Paardjes hoofd op het tafelblad een tweelingbroertje had. De zwarte schaduw, die
aanvankelijk afgeplat bolvormig was, evolueerde langzaam tot een dunne streep, als
gevolg van de beweging van de zon. Een dergelijk langwerpig, smal hoofd had
niemand van ons ooit gezien; zelfs in stripverhalen konden we er geen vinden. En
dan was er ook nog die ene keer dat we in een duistere kamer zaten, waar een
schemerige lamp erg laag van het plafond hing. Ik ging staan, waarbij ik met mijn
hoofd tegen de lamp stootte. Mijn kruin voelde pijnlijk verschroeid aan en de lamp
begon vervaarlijk heen en weer te zwaaien. Daarop begon ook de schaduw van
Paardjes hoofd heen en weer te glijden over het oppervlak van de tafel, met snelle
en overdreven bewegingen. Dat duurde wel een volle twee minuten, twee minuten
waarin die schaduw op de tafel al het hoofdschudden uitvoerde dat Paardje in zijn
hele leven zou uitvoeren.
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Na Paardjes huwelijk was Guo Bin de enige die een min of meer regelmatig contact
met hem onderhield. Bij voorkeur wanneer de avond viel, trok Guo Bin zijn grijze
windjak aan, en met zijn handen in zijn broekzakken liep hij van het ene uiteinde
van de langste straat van de stad naar het andere, tot hij bij de deur van Paardjes
woning kwam. Daar kromde hij zijn lange vingers en klopte op Paardjes deur.
Guo Bin vertelde aan zijn vrienden dat de sfeer die Paardjes nieuwe woning
uitademde volledig door Lü Yuan werd bepaald. Overal, van de slaapkamer tot in
de salon, hingen de muren vol met close-ups van Lü Yuan. De geschiedenis van die
foto's was begonnen toen Lü Yuan een maand oud was en ze liep door tot in het
heden. In totaal ging het om drieëntwintig foto's. Op slechts drie daarvan was Paardjes
glimlach te zien, en telkens was hij geflankeerd door het veel betoverendere lachende
gezicht van Lü Yuan. Guo Bin zei: ‘Als je niet nauwkeurig kijkt, krijg je Paardje
misschien niet eens te zien.’
Guo Bin vertelde ook aan zijn vrienden dat het meubilair in Paardjes woning
glinsterend roze was met witte onderstellen. De tapijten waren roomkleurig, de muren
waren eveneens roomkleurig, zelfs Paardjes kleren, de kleren die hij sinds zijn
huwelijk had gekocht, waren allemaal in roomkleurige varianten. Guo Bin was de
mening toegedaan dat dit alles een weerspiegeling was van Lü Yuans ideeën of
voorkeuren, en hij vroeg aan zijn vrienden: ‘Hebben jullie Paardje vroeger ooit in
roomkleurige kledij gezien?’
‘Nee dus,’ zei hij zelf als antwoord op zijn vraag, en hij ging verder: ‘Sinds Paardje
roomkleurige kleren is beginnen dragen, ziet hij er dikker uit, en hij is ook wat bleker
dan vroeger.’
Guo Bin vertelde dat Paardjes appartement er uitzag als de studentenkamer van
een alleenstaand meisje. Overal stond het vol met alle mogelijke soorten prulletjes,
op de boekenrekken en in de kasten, allemaal diertjes, sommige van pluche, andere
van glas, nog andere van bamboe. Zelfs op het bed lag er een enorme beer van zwart
pluche. Helemaal anders was het met de spullen van Paardje. Je had zelfs niet eens
een pen van hem op de tafel kunnen vinden. Alleen wanneer zijn kleren op het balkon
hingen te drogen, was het mogelijk om in Paardjes huis een spoor van zijn bezittingen
waar te nemen. Wanneer hij het had over de grote zwarte pluchen beer op Paardjes
bed, kon Guo Bin een lach niet onderdrukken, en hij vroeg zijn vrienden, en tegelijk
zichzelf: ‘Zou het kunnen dat Lü Yuan zelfs nu ze een getrouwde vrouw is nog altijd
met haar beer in haar armen slaapt?’
Naarmate de tijd verstreek, groeide bij Guo Bin stapsgewijs de vertrouwdheid met
alles wat zich in Paardjes huis bevond. Hij ging er prat op dat hij wel een halfuur
met zijn ogen dicht door Paardjes appartement kon lopen zonder ook maar tegen één
stoel aan te stoten. Bovendien vertelde hij dat hij de verdeling van de voorwerpen
in Paardjes woning kende, welke spullen zich er in welke kast bevonden, kortom,
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waar alles lag. Als zijn vrienden geïnteresseerd waren, kon hij hun dat allemaal laten
weten.
‘In de kast naast hun bed,’ vertelde hij, ‘is een lade en in die lade liggen al hun
identiteitspapieren en al hun spaarboekjes van de bank. Die lade is op slot. Onder
die lade liggen stapels onderbroekjes en beha's van Lü Yuan, en ook nog sokken en
sjaals.’
Wat Paardjes onderbroeken, sokken en sjaals betrof, daarvoor was er geen aparte
plaats. Zij waren samen met alle andere kleren die Paardje had - winterkleren,
zomerkleren, lente- en herfstkleren - in dezelfde kast gestouwd, waar ze op één enkele
plank lagen. Op een keer was Guo Bin getuige van de noeste arbeid die Paardje moest
verrichten om een simpel hemdje te vinden. Hij zag eruit als iemand die in een
afvalhoop zit te rommelen. Eerst stak hij zijn hoofd in de kast, daarna verdwenen
ook zijn schouders, en het duurde wel een halfuur voordat hij weer naar buiten kwam,
met in zijn handen alleen maar een onderbroekje. Hij gooide het onderbroekje op
het tapijt, waarna hij al zijn kleren in zijn armen nam en ze op het tapijt legde. Een
kleine heuvel leek op het tapijt te zijn ontstaan, en voor die heuvel ging Paardje op
zijn knieën zitten, en nog eens een halfuur later had hij het hemdje waarnaar hij op
zoek was eindelijk gevonden.
Guo Bin gaf te verstaan dat hij de relatie tussen Paardje en Lü Yuan tot in de
subtielste details kende. ‘Jullie kunnen je geen voorstelling maken van de relatie
tussen die twee.’ Op die manier drukte hij zich tegen zijn vrienden uit, en om de
geloofwaardigheid van zijn bewering te verhogen, gaf hij ter toelichting een voorbeeld.
Guo Bin zat op een stoel toen hij daarmee begon. Hij ging staan, liep tot vlak bij
de deur, waarna hij zich omdraaide, zijn drie vrienden aankeek en begon te vertellen.
Twee dagen daarvoor, zei hij, toen hij naar Paardjes appartement was gelopen en
net zijn hand had geheven om op de deur te kloppen, had hij gehoord hoe er binnen
iemand aan het huilen was. Het gehuil klonk stil, bijna discreet, maar elk van de
snikken was langgerekt, zodat Guo Bin de indruk kreeg dat zich binnen iemand
bevond die zo verdrietig was dat hij zijn tranen niet kon bedwingen. Hij liet zijn
opgeheven hand weer zakken. Een hele poos stond hij daar buiten bij de deur van
Paardjes appartement, tot het gehuil zo stil werd dat hij het niet langer kon horen.
De hele tijd vroeg hij zich af waarom Lü Yuan zo moest huilen. Wat was het dat
haar zo'n verdriet bezorgde? Werd ze misschien door Paardje mishandeld? Maar hij
had niet gehoord dat Paardje haar verwensingen naar het hoofd slingerde, hij had
zelfs niet eens gehoord dat de twee tegen elkaar praatten.
Later, om precies te zijn, toen het gesnik al een poosje was weggestorven, zei Guo
Bin tegen zichzelf dat Lü Yuan nu vast wel haar tranen had gedroogd, dus bracht hij
opnieuw zijn hand omhoog en klopte op de deur. Het was Paardje die de deur kwam
opendoen, en wat Guo Bin zo verraste was dat er tranen blonken in Paardjes ogen,
terwijl Lü Yuan gezellig op de bank naar de tv zat te kijken met de afstandsbediening
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in haar hand. Nu werd het Guo Bin pas duidelijk dat het niet Lü Yuan was die zonet
had gehuild maar Paardje.
‘Hebben jullie het begrepen?’ vroeg Guo Bin met een glimlachje aan zijn vrienden,
waarna hij naar zijn stoel terugliep en op zijn gemak ging zitten.
Op zekere dag, meer bepaald in de middag van 30 juni 1996, ging Paardje naar het
appartement van Guo Bin. Paardjes echtgenote Lü Yuan was de dag daarvoor naar
Shanghai vertrokken, ze zou pas een week later terugkeren. Zo kwam het dat de
eenzame Paardje aan Guo Bin moest denken, want Guo Bin bezat een rijke
verzameling aan video's, en Paardje wilde naar huis terug met een paar video's die
hij van Guo Bin zou lenen, om zijn eenzame bestaan op die manier wat op te fleuren.
Toen Paardje bij Guo Bin verscheen, was deze laatste net bezig aan zijn
middagslaapje. Gekleed in een slipje liep Guo Bin naar de deur en liet Paardje binnen.
Zodra Guo Bin Paardje zag, opende hij zijn mond langzaam, geeuwde lang en
sloom, en vroeg met tranende ogen aan Paardje: ‘En, is Lü Yuan vertrokken?’
Dat vond Paardje ietwat bevreemdend. ‘Hoe kan hij nou weten dat Lü Yuan op
zakenreis moest?’ zei hij tegen zichzelf, dus vroeg hij aan Guo Bin: ‘Hoe weet jij
dat Lü Yuan weg is?’
Guo Bin hief zijn handen en wreef de tranen uit zijn ogen. ‘Dat heb jij me gezegd’,
antwoordde hij.
‘Wanneer zou ik jou dat hebben verteld?’ Paardje kon zich er niets van herinneren.
‘Tja, dan zal Lü Yuan het me wel hebben gezegd,’ zei Guo Bin.
Terwijl Guo Bin dat zei, liep hij naar het toilet en begon te plassen zonder de deur
dicht te doen. Paardje ging op de bank zitten en keek naar Guo Bin die, zittend op
het toilet, een reeks geeuwen produceerde. Met één hand wreef Guo Bin nogmaals
de tranen uit zijn ogen, en met de andere trok hij aan de ketting om het toilet door te
spoelen. Begeleid door geluiden van stromend water liep Guo Bin het toilet uit. Hij
liep tot voor de bank waar Paardje zat, aarzelde een ogenblik, keerde zich om en
ging op zijn bed liggen. Hij legde zich op zijn zij en keek Paardje aan.
In de hoek naast het balkon zag Paardje een camerarecorder liggen, en hij vroeg
aan Guo Bin: ‘Van wie is die videocamera?’
‘Van mij,’ zei Guo Bin. ‘Ik heb hem een maand geleden gekocht.’
Paardje knikte, na een poosje zei hij: ‘Ik zou een paar videocassettes willen lenen.’
‘Wil je actie en geweld? Of romantiek?’ vroeg Guo Bin.
‘Een beetje van allebei,’ zei Paardje na er even over te hebben nagedacht.
‘Bedien jezelf maar,’ zei Guo Bin.
Meteen daarna zei hij ook nog tegen Paardje: ‘Actie en geweld liggen op de derde
en de vierde plank van het boekenrek, romantiek vind je op de vijfde plank, en op
het rechterdeel van de zesde plank. Terwijl Guo Bin met Paardje praatte, was hij
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de hele tijd met zijn handen de slaap uit zijn ogen aan het wrijven, en tegelijkertijd
ging hij door met geeuwen.
Paardje liep naar het boekenrek, liet aandachtig zijn blik over de inhoud glijden
en pakte een videocassette van de derde plank en eentje van de vijfde plank. Met de
video's in zijn hand draaide hij zich om en zag dat Guo Bin opnieuw zijn ogen had
gesloten. Na enige aarzeling zei hij zacht: ‘Ik neem twee video's mee.’
Guo Bins ogen gingen weer open, hij richtte zich op, en met zijn hoofd schuin
ging hij rechtop zitten. Paardje zei tegen hem: ‘Ga maar weer slapen, ik ga ervandoor.’
Nu verscheen er een lachje op Guo Bins gezicht, een lachje dat er alsmaar vreemder
uit begon te zien, toen vroeg hij aan Paardje: ‘Heb je geen zin in een beetje porno?’
Ook op Paardjes gezicht verscheen nu een glimlach. In één beweging sprong Guo
Bin uit zijn bed, hij ging op zijn knieën op de vloer zitten en trok een doos onder het
bed vandaan. Die deed hij open en Paardje zag dat ze voor de helft met video's was
gevuld. ‘Allemaal pornovideo's,’ zei Guo Bin niet zonder trots.
Guo Bin vroeg aan Paardje: ‘Wil je porno uit Hong Kong of Taiwan? Of liever
buitenlandse?’
‘Weet ik niet,’ antwoordde Paardje.
Guo Bin ging staan en toen hij zag dat Paardje niet wist wat te doen, klopte hij
hem op zijn schouder en zei: ‘Pak gewoon maar een video, om het even welke.’
En dat deed Paardje. Die avond lag hij alleen in bed. Eerst keek hij naar een
romantische prent die hem tranen in de ogen bezorgde, daarna naar een geweldfilm
waar zijn haren van overeind gingen staan. Hij had beslist de pornofilm voor het
einde te bewaren.
Hij stopte de videocassette in de speler, die intussen al flink warm was geworden,
en terwijl de cassette terugspoelde, maakte hij van de gelegenheid gebruik om naar
het toilet te gaan. Toen hij het toilet weer verliet, was de film teruggespoeld en
automatisch gestart. Paardje zag een televisiescherm vol sneeuwvlokken, en na een
paar minuten van flonkerende vlokken verscheen het beeld. Een vrouw lag spiernaakt
op een bed. Haar gezicht was begraven in een donzig hoofdkussen. Ze had haar benen
opgetrokken en tegen elkaar aan geklemd. Aan de linkerkant van het scherm verscheen
eerst de arm van een man, daarna de schouder die aan de arm vastzat, en tenslotte
de volledige rug van de man. Paardje zag hoe de man naar het bed toeliep, en hoe
hij, daar aangekomen, zijn handen naar voren uitstak. De man tilde eerst zijn ene
been op en dan het andere, en op zijn knieën kroop hij op het bed. Daarna duwde hij
de benen van de vrouw uit elkaar en hij ging boven op haar liggen.
Paardje hoorde licht gekreun en meteen daarna zag hij hoe het lichaam van de
man boven op dat van de vrouw begon te bewegen.
Paardjes aandacht werd getrokken door het trillende achterwerk van de man; het
leek alsof de man beefde van de kou. Paardje hoorde hoe de man hijgde en op
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hetzelfde moment liet de vrouw een reeks kreunen horen. Daarna veranderde er zo
goed als niets op het scherm. Op het bed trilden de twee lichamen boven op elkaar,
intussen waren er ook een paar lichte schommelingen merkbaar. Aan dit saaie beeld
veranderde een tijdlang niets, tot Paardje hoorde hoe ze allebei een schreeuw gaven.
Daarna kwamen de op elkaar liggende lijven tot rust, alsof ze plotseling waren
gestorven. Een poosje later veranderde de man van positie en maakte hij zich los van
de vrouw. Daarop hoorde Paardje hoe de vrouw een langgerekt, grillig aandoend
gekreun liet horen. De man zat nu op zijn knieën op het bed, met zijn rug naar de
camera, en met zijn hoofd omlaag was hij iets aan het doen.
Paardje realiseerde zich dat de twee hun ding hadden gedaan, maar... ‘Waarom
was er geen muziek?’ vroeg hij zich af.
Hij vond dat erg bizar. ‘Een pornofilm zonder muziek? Dat kan toch niet,’ zei hij
tegen zichzelf.
De man was intussen weer gaan liggen. Hij lag schouder aan schouder met de
vrouw, de twee staken hun benen omhoog en trokken samen een deken naar zich
toe, zodat hun naakte lichamen bedekt werden.
Paardje hoorde hoe de man vroeg: ‘En, hoe was het?’
De vrouw zei: ‘Het was fantastisch.’
Een tijdje waren ze stil, toen noemde de man plotseling Paardjes naam, zodat
Paardje schrok. Hij hoorde hoe de man zei: ‘Was ik beter dan Paardje?’
‘Veel beter’, zei de vrouw.
Paardje was zich net aan het afvragen of hij het misschien niet goed had verstaan,
toen de man nogmaals zijn naam uitsprak. ‘Hoe doet Paardje het dan?’ vroeg de man.
‘Pestkop,’ zei de vrouw, terwijl ze de man een duw gaf. ‘Dat heb ik je toch al eens
verteld?’
‘Maar ik wil het nog eens horen’, zei de man.
Op dat moment begon de vrouw te lachen en na een poosje te hebben gelachen
zei ze: ‘Hij beweegt niet.’
‘Hoezo, hij beweegt niet?’ vroeg de man.
‘Je bent echt een pestkop,’ zei de vrouw lachend.
De man herhaalde zijn vraag: ‘Hoe bedoel je, hij beweegt niet?’
‘Als hij eenmaal bij me binnen is gekomen, beweegt hij niet meer... Man, ben jij
een pestkop!’ De vrouw gaf de man nogmaals een mep.
‘Wat doet hij met zijn lijf?’ vroeg de man.
‘Zijn lijf rust op het mijne, zonder ook maar iets te bewegen drukt hij me plat,
zodat ik zelfs niet meer kan ademhalen... Ben je nu tevreden?’ zei de vrouw.
‘En hoelang blijft hij daar zo op je liggen zonder te bewegen?’ wilde de man weten.
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‘Soms duurt het lang, soms niet, het is wel al eens gebeurd dat hij in slaap viel terwijl
hij zo op me lag,’ zei de vrouw.
‘Wat doe je dan als hij in slaap valt?’ vroeg de man.
‘Dan schud ik mezelf uit alle macht en duw hem van me af... Kan het zo?’ zei de
vrouw.
De twee begonnen uit volle borst te lachen en toen ze uitgelachen waren, ging de
man met een ruk overeind zitten. Terwijl hij zijn gezicht naar de lens wendde, kwam
hij uit het bed en zei: ‘We gaan even naar onze opname kijken.’
In de man die naar de camera toeliep, herkende Paardje het gezicht van Guo Bin.
Achter Guo Bin ging nu ook de vrouw rechtop zitten. Paardje keek naar het lachende
gezicht van Lü Yuan.
Een week later keerde Lü Yuan terug naar huis. Toen ze de deur openduwde en
naar binnen liep, zag ze Paardje zitten aan de tafel voor het balkon. Paardje was net
zijn maaltijd aan het nuttigen. Vanzelfsprekend zag Lü Yuan de twee evenwijdige
lijnen; ze zag ook hoe de stoom van een kom kokend hete noedels Paardjes gezicht
helemaal rood had gekleurd. Ze gooide haar handtas op de bank, daarna zei ze tegen
Paardje: ‘Ga beneden mijn koffer halen.’
Paardje sloeg de ogen op en keek haar heel even aan, waarna hij doorging met het
nuttigen van zijn maal. Lü Yuan liep de keuken in, draaide de kraan open en plensde
water in haar gezicht. Daarna begon ze met haar handpalmen zachte tikjes tegen haar
gezicht te geven. Na een poosje pakte ze de gezichtsreinigingscrème van het rek en
begon zorgvuldig haar huid te reinigen. Toen ze daarmee klaar was en terug naar de
salon liep, was Paardje nog altijd met de grootste toewijding zijn maal aan het
nuttigen. Lü Yuan keek in het rond maar kon haar koffer nergens zien, waarop ze
aan Paardje vroeg: ‘En mijn koffer?’
Paardje ging door met het nuttigen van zijn maaltijd, ditmaal sloeg hij zelfs niet
eens zijn ogen op. ‘En mijn koffer?’ vroeg Lü Yuan nogmaals.
Nog steeds gaf Paardje geen antwoord. Opeens klonk Lü Yuans stem een flink
stuk luider. Ze schreeuwde naar Paardje: ‘Loop naar beneden en haal mijn koffer!’
Paardje sloeg zijn ogen op, pakte een papieren zakdoekje uit de doos op de tafel,
veegde beschaafd zijn mond schoon en vroeg toen aan Lü Yuan: ‘Waarom heb je
gezegd dat ik helemaal niet beweeg?’
Lü Yuan, die helemaal door het dolle heen was, had met een dergelijke vraag geen
rekening gehouden en ze reageerde er dan ook niet op. ‘Ga beneden mijn koffer
halen!’ riep ze keihard.
Paardje herhaalde zijn vraag aan haar: ‘Waarom heb je gezegd dat ik helemaal
niet beweeg?’
Lü Yuan begon te beseffen wat er was gebeurd. Ze stopte met schreeuwen en in
plaats daarvan keek ze Paardje strak aan. Ze zag hoe Paardje nog een papieren
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zakdoekje uit de doos nam en beschaafd het zweet van zijn voorhoofd wiste. ‘In
werkelijkheid beweeg ik wel...’ zei Paardje.
Paardje stopte even en ging toen weer verder: ‘Op het cruciale moment beweeg
ik wel degelijk.’
Toen hij dat had gezegd, liet Paardje zijn hoofd weer hangen en nuttigde de laatste
twee happen van zijn noedelgerecht. Lü Yuan liep in alle stilte naar de slaapkamer,
waar ze een tijdlang op het bed bleef zitten. Daarna liep ze in alle stilte naar beneden,
en droeg zelf haar koffer naar boven.
Later gebeurde er helemaal niets. Mijn vriend Paardje heeft die drie video's nooit
meer aan Guo Bin teruggegeven, en Guo Bin is er tegen Paardje ook nooit over
begonnen. In de dagen die volgden, trok Guo Bin zo nu en dan zijn grijze windjack
aan, zoals hij altijd had gedaan, en met zijn handen in zijn broekzakken liep hij door
de langste straat van de stad, tot hij bij de deur van Paardjes appartement kwam, daar
kromde hij zijn lange vingers en klopte op Paardjes deur.
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Sarah Posman
Bij ‘the grass’ en andere gedichten van Jeffrey Yang
In een van haar essays legt Gertrude Stein quasi-anekdotisch uit dat ze pas begreep
wat poëzie was toen ‘a very much older brother’ van haar naar wat gras keek. Door
zijn ogen zag ze niet gewoon een lapje gras, maar een wereld op zich ‘filled with
birds and bees and butterflies.’ Het geheim van die broer? Kijken met liefde. ‘[B]eing
in love made him make poetry, and poetry made him feel the things and their names,
and [...] nouns are poetry.’1. De verliefde geliefde broer is Walt Whitman, die met
Leaves of Grass de (Amerikaanse) wereld nieuw wilde maken door er zich in neer
te vlijen.
Het is onmogelijk om bij Jeffrey Yangs ‘The Grass’ niet aan Whitman en zijn
uitlopers te denken. In ‘The Grass’ nochtans geen ik-figuur die zichzelf bezingt, geen
lichaam onder hoogspanning, geen nationalisme. Wel veel gras. Als Whitman het
over gras heeft dan eist hij een harmonie op tussen natuur en maatschappij:
The prairie-grass dividing, its special
odor breathing,
I demand of it the spiritual
corresponding,
Demand the most copious and close
companionship of men2.

Yang, echter, vraagt dat de prairie de prairie mag zijn. De namen waarmee zijn
gedicht opentuimelt moeten niet nieuw gemaakt worden omdat ze een verstikkende
orde zouden oproepen, ze moeten opnieuw in herinnering gebracht worden. Wie
kijkt nog naar gras en ziet verschil? De vreemd-klinkende namen die de dichter noemt
- ‘Bouteloua zwart / weidegras rood chino glans- / haver blauw weidegras / harig
buffalo- / gras’ - nemen ons mee naar een wereld die we niet (meer) kennen, ook al
zijn we ermee verbonden. Yang is op zijn Whitmaniaanst wanneer hij een kosmisch
weefwerk opzet: ‘elk eigen / vastgehaakt aan al het andere / in het heelal.’ Maar dat
vasthaken brengt hier geen verbroedering tussen mens en natuur met zich mee. Deinen
en zwaaien de grassen in een sensuele namendans, de mens laat zich in het gedicht
slechts gelden in zijn drang te omheinen en af te bakenen, of als de kracht die fauna
doet verdwijnen en het evenwicht verstoort. Kijken met liefde impliceert voor Yang
de eigenheid van de omgeving in beeld brengen. Zijn waaierende namen hechten
ons systeem (de taal) aan dat van de natuur maar slagen er tegelijk in een onthechtende
beweging te maken; het gras is niet van ons.
In de vier gedichten die ik hier vertaalde schept Yang telkens haarscherp een
wereld met er middenin het glorieuze, uitdijende vreemde; gras als open verzameling
soorten, onderdelen en verbindingen, kamelen met een geschiedenis even weids als
de prairie, een grottencomplex waar tijd in steen en gebaren ligt opgeslagen, en een
autorit naar de lichtjes, die van ongewoon in al te bekend in ongewoner veranderen.
Nieuw maken is niet langer toe-eigenen, weet Yang. Het is liefdevol inzien dat je
nooit helemaal thuis bent.
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‘The Grass’ werd gepubliceerd in Poetry Magazine en op de website van The Poetry
Foundation en verschijnt samen met ‘Circle,’ ‘Cave,’ en ‘The Lights’ in Jeffrey
Yangs nieuwe bundel, die volgend jaar in de VS verschijnt.

Eindnoten:
1. Gertrude Stein, ‘Poetry and Grammar,’ in Gertrude Stein. Writings 1932-1946, samengesteld
door Catharine R. Stimpson en Harriet Chessman, New York: Library of America, 1998, 330.
2. Walt Whitman, Leaves of Grass, in Walt Whitman. Poetry and Prose, samengesteld door Justin
Kaplan, New York: Library of America, 1982, 281.
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Jeffrey Yang
Gedichten
Vertaling: Sarah Posman
De Lichtjes
Op een nacht gingen we op zoek naar de Lichtjes
aan de kant van een verlaten snelweg, geen ziel behalve wij vier
op een of ander Nee Tournee
net als anderen hier vroeger en later beland
bij wijze van geschenk, in een tussentijd van woorden gedropt
luisterend naar de kosmische geluiden in de nacht
En aan de horizon zagen we de Lichtjes, even akelig
zwevend, speciaal voor ons en sidderend, ze lichtten helder
op en verdwenen toen, verschenen opnieuw, volgden
de bochten, beseften we, van de verre weg
We wachtten langer in het donker
Er waren vast sterren maar ik kan me er geen herinneren
Toen kwamen er lichtjes van de snelweg langzaam dichterbij
tot op de berm, dichter en dichter, de lampen
van de Luciferum hielden halt
verblindden ons, een agent stapte uit
vroeg wat we hier deden
op deze verlaten plek, alleen
op de snelweg in het midden van de nacht,
hij doorzocht onze auto, wandelde op en neer,
bestudeerde onze gezichten met een minuscule zaklamp,
een stem uit de controlekamer riep hem abrupt
door zijn radio, gaf ons een moment respijt,
de smeris sprak een paar woorden met een lage stem
keerde toen terug naar ons met een laatste vraag,
‘Iedereen hier Amerikaan?’
En we logen en zeiden ‘Ja’
En hij knikte en keerde om, droeg ons op
niets te mispeuteren voor we
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het leer vastgrepen, en reed weg
Ondertussen in mijn hoofd voelde ik
de ogen van de revolverheld op me gericht, de strenge
koude blik die hij me toewierp
vanop de barkruk naast me
en waarmee hij me wilde waarschuwen: ‘Dit
is een woestijn vol klote
agenten die je willen kloten.’
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Cirkel
Twee vlekjes in een strook prairie
gras lang door een objectieve lens
grazende kamelen, vrij in de wind
Ze spreken in stilte met elkaar
over de oude tijd, ingelijfd door het Amerikaanse
leger, toen ze zeulden voor landmeetexpedities,
grenzen bewaakten opdat het lot zich kon voltrekken,
oefenden voor operaties tegen
Apaches of Mormonen, zout en post
vervoerden voor de troepen van de Confederatie,
te lijden hadden onder ziekte, zweepslagen, mishandeling
hoe ze aanbelandden in deze nieuwe wereld
met hun vreemde geur en vormloze hoofd,
en namen opgeplakt kregen als ‘edele en nuttige woestelingen,’
de experimenten en tests duurden ongeveer
een decennium, tot het Oorlogsministerie
besloot dat ze niet inzetbaar waren, en toen kon
het volgende hoofdstuk beginnen: de veiling als schouwspel
De ene wrijft zijn genereuze lippen tegen de nek
van de andere, terwijl ze overgeleverde verhalen vertellen
over circussen en races, opzadelen voor goudzoekers,
over losgelaten worden om de vreemde,
lege grond te verkennen, alleen, hun stille woorden springen
verder terug, naar donkere overtochten,
de loeiende golven, een sterfgeval, drie geboortes
aan boord, welk leven er door hen zou
leven, in hun Levantse geboortelanden,
of Alexandrië, of Kusadasi, als lastdieren,
worstelspektakel, ritjes voor de kindjes, terwijl nu,
hier, half-wild op de ranch, paren of niet
te paren, een buigt zijn hoofd naar beneden,
en trekt een streep met een voorpoot
Ze spreken in stilte met elkaar
grazende kamelen, vrij in de wind
gras lang door een objectieve lens
twee vlekjes in een strook prairie
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Grot
Mijn toegang tot de grot was via Ellora
anderen kennen haar als Aladra, of Alura,
de vlakke heuvel geeft aan
dat er geen menselijke activiteit is binnen
buiten de tuinen met een weelderige groei
en water in overvloed, de watervallen
storten zich naar beneden als een gereïncarneerde god
die dansend langs kristaldraden afdaalt
langs de blauwe kant van de klip
gezichten vergeten gezichten versteend
jij die de mandalastromen maakte
in een wakkere droom, de zalen op drie niveaus
van duister naar licht, schrijnen
springen er uit de muren, bodhisattvas
beeldhouwde, twee eeuwen lang, eeuwen
daarvoor maakten je handen de mudra's in steen,
visualiseerde je de pradakshinageschiedenis
de pilaren en pilasters, de rituele cisternen,
opengeslagen boek op een lotus, schetsen van vormen
die knopen ontwarren, een enkele tree
vervolmaakt het ontwerp, ik had voor
het ongetoetste leven gekozen en gefaald, mijn falen
achtervolgde me hier, deze plaats met de naam naar
jouw verering, je namen verborgen in de tekens
drie-knoppige stam, opgeheven diamanten bliksemschicht
slinger en lied, in mijn ommegang werd ik naar
de allerhoogste articulatie getrokken, fijn stof
gevangen in het zonlicht, in de blik
van de sluipende leeuwen, tegen de donkerste
plooien, het wenkende gebaar van de Volmaakte
omwille van jouw heroïsche daden vroeg niet om herdenking
in het beeld de stilte, ik werd
naar de deuropening getrokken waar Janguli zit in koninklijke rust
ik voerde het heilige gebaar uit
zoals het was overgedragen door mijn figuur
mijn voeten zwart van de aarde
en in haar kennisneming zuiverde ze
het vergif dat in mij opwelde.
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Het gras
Bouteloua zwart
weidegras rood
chino glanshaver blauw weidegras
harig buffalogras toboso drie-kafnaaldig
gloor van 't land zon
over zand, tuimel
windvinger-kweek reuk- helmgras
vlaktes liefdes- indianengras, prairie
slijkgras, roze pampagras, tengere
rus groene Chinese artisjok
borstel, blauwstam, piligras,
veder
pluimen
open, gouden parelgras bloeit woestijn wintergras, kafnaalden keren, keren
om, zulke
lettergrepen wapperen
uit gras
: Nanissáanah
dorst, ghost dance
indianen
geesten, actieve
wortels, stengels
naar aarde als naar grond, stelen
buigen, braaklanden deinen, seiche
velden golven, wolken
trekken overbegrazen gras
afgebakend, omheind
droogt, verzwakt, sterft
gevallen
kronen, de graslanden
wat
voorbijgaat, seizoens
arbeider landt, veestapel veel voorraad
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fauna verdwenen, verdrongen, verhinderde
trek, verhoudingen uit
evenwicht
de jaren
strekken zich uit, elk eigen
vastgehaakt aan al het andere
in het heelal
knopen
uitgehold, droogte
gebied jaren, druppels
op de grondlaag
de natuur
is eindeloos
regeneratie
trichloris, suikerspin, vingergras, wind mist
shasha door de passen, fluisterende zaden
past wel, past wel
in bladeren
luisterende
grassen, niet alleen
de revelatie
maar de natuur eromheen
zodat het kan duren, drijfland grassen zaden
verspreiden zich en groeien, rizoom,
van stolonen naar zodes, gekromde
mesquitebomen katoentop, versie
naar versie
tien duizend
grassen, dansende
halmen van gras
bloei, schachten
en sprieten kronkelen
bloem tot
bloem, wild
gras, vertrouwde
wind zucht, stuk
tijd, de bladeren
woorden hechten, onthechten het
gras
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Daniël Rovers
Kleine encyclopedie van een dode
Hij had het halflange, opstandige haar van een man die altijd jongen gebleven is en
opgroeide in een tijd waarin je zo'n wilde bos haar niet meer met een hoornen kam
en brillantine plat hoefde te krijgen, wat de norm was in de jaren voor de oorlog,
zoals op de foto's van zijn stropdas en halsboord dragende vader valt te zien. Zijn
blik is peinzend en melancholiek. Een goede zanger was hij, net als James Joyce, en
een charmeur. ‘Op jouw foto zie ik eruit als Sophia Loren’, riep hij de fotografe van
zijn bekendste auteursportret toe. Hij had een lichte inkeping in zijn kin en een
boksersneus. Vaker dan aan zijn bureau, met in zijn rug de witte Olympia
typemachine, zie je hem op foto's aan een rond Parijs bistrotafeltje zitten, of anders
aan een vierkante Joegoslavische terrastafel van formica. Pratend, rokend, koffie
drinkend, voor zich uit starend - de verhalen overdenkend die hij op had kunnen
schrijven, als hij dat had gewild, als hij daar de tijd voor had genomen. Zijn definitie
van geluk: aan een cafétafel zitten met een drankje onder handbereik.
*
Danilo Kiš zag het levenslicht in 1935, in Subotica, een stadje dat in de loop van
eeuwen onder Turks, Oostenrijks en Joegoslavisch bewind viel en vandaag de dag
in Servië ligt. Zijn vader was een Hongaarse Jood, zijn moeder Montenegrijns en
christen. Vier jaar na zijn geboorte werd de jongen, samen met zijn oudere zus Danica,
volgens de riten van het orthodoxe geloof gedoopt. Zijn ouders hoopten dat de
kinderen zo gevrijwaard zouden blijven voor het opflakkerende antisemitisme. Na
de pogrom van Novi Sad, in 1942, verhuisde het gezin naar de geboortestreek van
de vader in het zuidwesten van Hongarije, in een volgende poging aan het volksgeweld
te ontkomen. Dat lukte, ten dele. De kinderen en de moeder overleefden de oorlog,
maar Eduard, de vader van de jonge Kiš, werd in 1944 weggevoerd en in Auschwitz
vermoord.
Beginnend bij de brief die zijn vader kort voor zijn deportatie aan zijn zus
verstuurde, schreef Kiš Zandloper (1972), een roman over de vaderfiguur - een
sappelende spoorwegambtenaar in het bezit van een gezonde eetlust en een
melancholische geilheid; deze man zou een neef van Leopold Bloom kunnen zijn.
Het verhaal reconstrueert het leven van de vader in de maanden voorafgaand aan
zijn verdwijning. Er worden vragen gesteld en antwoorden gegeven, zoals dat gebeurt
in hoofdstuk
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zeventien van Ulysses. Zandloper heeft een joyceaans oog voor menselijke
nietigheden: observaties, ongecensureerde gedachten, fantasieën en het volwassen
verlangen naar een beter bestaan. Als het slot van het boek neemt Kiš de brief uit
1944 op. De wanhopige Eduard concludeert dat het beter is te behoren tot de
vervolgden dan tot de vervolgers, en spreekt vervolgens de hoop uit dat zijn
overpeinzingen ooit door zijn zoon wereldkundig zullen worden gemaakt.
1944 is het jaar waarin de negenjarige Danilo begint met schrijven. Het zijn in het
Hongaars opgeschreven gedichten, het ene gaat over honger, het andere over de
liefde.
In zijn eerste roman Tuin, as (1965) probeert Kiš zijn kindertijd leven in te blazen.
In vergelijking met zijn latere werk is de vorm van die roman relatief conventioneel:
een zoektocht naar de verloren tijd, verteld vanuit het perspectief van een jongen die
Andi Sam heet. Andi wil 's avonds in bed de Engel van de Slaap betrappen, door net
vóór het moment van indommelen een beweging met zijn hoofd te maken. Wanneer
het hem lukt de Engel aan het werk te zien, zal hij in staat zijn ook het gevecht met
de dood aan te gaan.
De jonge Andi koestert een hevige begeerte naar Júlia, het slimste meisje van de
klas. Hij besluit haar te veroveren, puttend uit de schat van woorden die hij leert in
de bioscoop en die hij tegenkomt in de rij van verboden boeken die bij zijn oom in
de kast staan. Tijdens het verstoppertje spelen, wanneer ze samen in de hooiberg
liggen, overtuigt hij het meisje van haar ‘volledige onwetendheid’ over het leven dat
ze leidt. Het is pure bluf, dat weet hij best, maar ze lijkt er geloof aan te willen
hechten. Zijn woorden werken! De twee ontmoeten elkaar steeds vaker, en kleden
zich in elkaars gezelschap uit, bekijken elkaar met de grondigheid waarmee ze naar
anatomische afbeeldingen in medische atlassen gluren. ‘Bedekt met gouden
donshaartjes als een perzik, nog zonder de donkere haren van de volwassenheid,
stonden we, naakt als gepelde sinaasappels, tegenover elkaar in het paradijs waaruit
we spoedig zouden worden verdreven.’
Er wordt kwaadgesproken over de twee kinderen in het dorp, en er komt een
definitief einde aan hun prille verkering als Andi in een afschuwelijke droom een
duivels wezen aanschouwt dat stralend van licht vanuit een helle wolk op hem
neerkijkt. Is dit een teken van God? Hij besluit zijn leven te beteren en een heilige
te worden, maar een plek als misdienaar wordt hem door de plaatselijke, sceptische
priester niet gegund. Hij doet aan zelfkastijding, laat zijn favoriete boeken staan en
begint boete te doen door een oersaaie jeugdroman te lezen die zijn ouders hem al
jaren opdringen. Van al die onthouding gaat hij bleek zien.
In Kinderleed (1984), een verhalenbundel van twintig jaar later, met als ondertitel
‘Voor kinderen en gevoelige mensen’, zal Kiš nogmaals naar zijn jongste jeugd op
zoek gaan. Hier geen doorlopend verhaal, maar een serie korte prozaschetsen in een
verraderlijk eenvoudige, haast kinderlijke taal. Opnieuw handelt een hoofdstuk over
de mooie Júlia, ofschoon de jongen die verliefd op haar wordt ditmaal niet een
bluffende
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kleine macho is, maar een onzeker ventje dat blind tastend zijn eerste kus geeft: ‘Ze
lagen dicht tegen elkaar aan. Zij kneep haar ogen dicht. Hij kuste haar. Ze had een
kuiltje in haar wang en een sproetig wipneusje. Ze rook naar wilde klaver.’
Het verleden is het paradijs, maar ook een tijd van onbegrepen dreiging en van
uitbarstend geweld. In ‘De pogrom’ vertelt een kind over een mensenoploop in zijn
buurt waarvan hij de betekenis niet snapt, waarvoor hem de woorden nog ontbreken.
Hij wordt in een hoek gedrukt, krijgt van een vrouw, uit medelijden dan wel woede,
een blik spaghetti a la milanese in handen gedrukt, en ziet de belastingambtenaar op
een vat staan en confetti over de menigte uitstrooien. Als dit een feest is, waarom is
hij dan zo bang?
Na de oorlog emigreert het gezin Kiš - moeder, zoon en dochter - naar de
geboortestreek van de moeder, naar het stadje Cetinje in Montenegro. De jongen
gaat er naar het plaatselijke gymnasium en wordt gepest vanwege zijn Hongaarse
accent, tot hij op een dag een van zijn kwelgeesten een harde stomp uitdeelt. Het
gevoel van bevrijding dat die klap hem oplevert, zal hij nooit vergeten. Algauw leert
hij zijn moedertaal, het Servo- Kroatisch, weer vloeiend spreken en schrijft hij korte
teksten in die taal. In de avonduren leert hij zichzelf gitaarspelen, zodat hij 's nachts
serenades kan brengen, staand in de tuin van de meisjes van zijn klas, zoals zijn zus
hem dat heeft geleerd.
In de prozaschets ‘A en B (The Magical Place)’, uit de postume bundel De luit
en de littekens, onthult Kiš de mooiste plek op aarde. Die bevindt zich in de baai van
Kotor, niet ver van Cetinje. Met één blik kan men daar vanaf de rotsen bij
zonsopkomst beslag leggen op de hemel, de bergen en de zee. Witte wolken drijven
als wattige olifanten over het hoofd. We moeten er letten op het getsjirp van krekels
(‘als het opwinden van een miljoen polshorloges’) en de geur van de alsem langs de
kant van de weg. Maar willen we echt kunnen zien wat dit allemaal betekent, voegt
Kiš toe, dan hebben we een vader nodig die ooit hetzelfde uitzicht bewonderde.
Danilo Kiš is negentien wanneer hij naar Belgrado vertrekt en zich daar inschrijft
voor de pas opgerichte opleiding Vergelijkende Literatuurwetenschap. Hij werkt
hard, schrijft opstellen over Cervantes, Camus en Nietzsche, en is met zijn vrienden
en gitaar een graag geziene gast in de hoofdstedelijke bars. Hij is een kettingroker twee pakjes per dag - en arm als een kerkrat. In de winter stopt hij kranten in zijn
schoenen en onder zijn vest om zich de snijdende kou van het lijf te houden. Vaak
blijft hij overnachten bij bekenden of in het redactielokaal van het literaire tijdschrift
Vidici, waarvan hij de meest getalenteerde medewerker is. Een professor van de
opleiding zal decennia later studenten nog voorhouden dat zijn beste leerling ooit de
hoogste cijfers haalde ondanks het feit dat hij geregeld onder de brug sliep, daar
konden ze allemaal een voorbeeld aan nemen.
In het laatste jaren van zijn studie krijgt Kiš de beschikking over een slaapplaats
in het centrum, in huis bij een Russisch echtpaar dat in de jaren twintig voor Stalins
staatsterreur naar Belgrado is gevlucht. De jonge student bezit niet meer dan wat
kleren en een gitaar,
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en hij houdt van twee vrouwen tegelijk. Wat moet hij doen? De Russische echtgenoot
geeft hem het advies niets te doen waar hij spijt van krijgt.
In 1962 trouwt Danilo Kiš met zijn medestudente Mirjana Miočinović. Kiš was
op een ‘complexe en paradoxale manier betrokken bij zijn huwelijk, net als bij zijn
proza,’ schrijft Mark Thompson in de biografie Birth Certificate. Met andere woorden:
Mirjana is steun en toeverlaat voor de schrijver, zelf gaat hij nogal eens vreemd. Het
jonge stel profiteert van de relatief open houding van Joegoslavië ten opzichte van
het Westen, voornamelijk op cultureel gebied. Er verschijnen vertalingen in het
Servo-Kroatisch van de grote modernisten, van Faulkner en Broch en Nabokov, die
aftrek vinden bij een groep van hoog opgeleide lezers. De kranten publiceren
voornamelijk inwisselbare rommel en worden hevig gecensureerd.
Kiš vertrekt naar het buitenland en gaat als docent Servo-Kroatisch werken aan
de universiteit van Straatsburg. Van zijn pen kan hij niet leven. Hij vertaalt uit het
Frans, Hongaars, Russisch en Engels, al was het maar om het heimwee naar zijn
moedertaal tegen te gaan. Wanneer hij in 1973 als docent in Bordeaux aan de slag
gaat, maakt hij al de eerste les indruk op de eerstejaars. De nieuwe docent heeft een
blauw oog, naar eigen zeggen opgelopen tijdens een vechtpartij in Belgrado.
In 1976 publiceert Kiš Een grafmonument voor Boris Davidovitsj, dat zijn
doorbraak als auteur in Frankrijk betekent. In een land waar de Moskou-getrouwe
communistische partij massa's kiezers trekt, baart een onderkoelde afrekening met
het stalinisme opzien. De schrijver verhuist terug naar Joegoslavië, naar Novi Sad,
en hij neemt uit Bordeaux Pascale Delpech mee, een studente met wie hij een affaire
heeft. Zijn vrouw Mirjana helpt de jonge Française om een woning te vinden in de
nieuwe stad, maar tot een gelukkige menage à trois ontwikkelt de verhouding zich
niet. Kiš en zijn vrouw besluiten tot een scheiding, waarna hij met Delpech naar
Parijs trekt, waar ze elk apart een klein appartement, niet ver van elkaar, bewonen.
De breuk met Mirjana laat littekens na, in ieder geval bij haar. De dag dat de scheiding
wordt uitgesproken, in de hete zomer van 1981, zal zij alle liefdesbrieven van Kiš
verbranden.
De bundel Encyclopedie van de doden (1983) eindigt met een verhaal waarin Kiš
de rollen binnen de relatie, al is die dan officieel verbroken, nog eens bevestigt. ‘De
rode postzegels met de beeltenis van Stalin’ is geschreven in de vorm van een brief;
de schrijfster van die brief is de voormalige minnares van de beroemde Jiddische
dichter Mendel Osipovitsj, die samen met de andere leden van de Jiddische
schrijversbond op bevel van Stalin is vermoord. De vrouw richt zich tot een vermaarde
Osipovitsj-biograaf en weerlegt verschillende vergezochte (freudiaanse) interpretaties
van zijn werk; de sleutelregels in het oeuvre blijken allemaal terug te slaan op de
verzengende liefde die zij en de dichter beleefden. Zij memoreert in steekwoorden
de onderwerpen waarover ze elkaar schreven en deelt ten slotte mee dat de brieven
zelf vernietigd zijn. Ze heeft ze in stukken geknipt nadat ze ontdekte dat haar geliefde
over zijn gedichten met een andere
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vrouw had gecorrespondeerd. Lichamelijke ontrouw had ze kunnen vergeven, maar
dit verraad van hun zielsverwantschap niet: ‘Op het moment dat ik de eerste brief in
stukken knipte wist ik dat er geen terugkeer meer mogelijk was, ondanks het besef
dat messcherp tot mij doordrong: dat ik berouw zou krijgen, dat ik al berouw had.’
In Encyclopedie van de doden vindt Kiš een oud genre opnieuw uit. Het korte
verhaal blijkt een vorm waarin zowel romances als historische catastrofes uit de
doeken kunnen worden gedaan. Kiš vertelt over het wedervaren van misschien wel
de meest bekende fictie van de twintigste eeuw, de Protocollen van de wijzen van
Zion, een tekst waaraan verschillende auteurs, elk met hun eigen bedoelingen en
overtuigingen, hebben gewerkt. De verbeelding is de erts waar de haat zijn wapens
uit smeedt. Lezers bleken maar al te graag bereid tot een suspension of disbelief. Dit
proza was bijzonder invloedrijk; het was een van de aanleidingen tot de holocaust.
Het titelverhaal van de bundel handelt over een humanistisch droomproject, een
encyclopedie van de doden. Voorwaarde om in dat grote boekwerk te worden
opgenomen, is dat de overledene in geen enkel ander boek staat vermeld. Kiš baseerde
het verhaal hoogstwaarschijnlijk op het leven van de vader van Mirjana Miočinović,
die in 1981 aan kanker overleed; het verhaal zelf is opgedragen aan ‘M’.
En ten slotte is er ‘Schuld’, een verhaal dat in de Encyclopedie van de doden had
kunnen staan, maar uiteindelijk postuum verscheen in De luit en de littekens. De
hoofdpersoon is een man - hij heeft veel gemeen met Nobelprijslaureaat Ivo Andrić
(1892 - 1975) - die weet dat hij gaat sterven en besluit zijn testament op te stellen.
Hij geeft het weinige dat hij heeft weg om zijn schuld bij de levenden te delgen. Wat
volgt is een litanie van herinneringen, een verhaal in de vorm van een testament,
waarmee Danilo Kiš achteraf bezien zijn oeuvre heeft afgesloten:
‘Voor Ajkuna Hreljić, de eerste die mij aan de hand over de brug heeft gevoerd;
twee kronen.
Voor Ana Matkovšek, die mij de taal van bloemen en planten heeft geleerd; twee
kronen.
Voor Draginja Trifković, de onderwijzeres die mij de eerste letters leerde; twee
kronen.
Voor Ljubomir Popović, die mij de goedheid heeft geleerd; want het is niet
voldoende alleen in je ziel goed te zijn; goedheid leer je als het alfabet; twee kronen.’
*
Wat is talent anders dan een afstand nemen van de canonieke vormen? En welke
bestaansreden heeft literatuur als het geen verzet aantekent tegen de clichés van de
eigen taal?
Voor Kiš waren er twee noodzakelijke voorwaarden wilde hij zich aan het schrijven
zetten. Ten eerste moest hij een onderwerp te pakken hebben dat hem obsedeerde,
ten
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tweede wilde hij een passende vorm voor het verhaal vinden, een vorm die hij niet
eerder had gehanteerd: ‘Ik schrijf alleen dan wanneer ik moet schrijven, gedwongen
door een innerlijke drang, en als ik geen excuus meer kan vinden om toe te geven
aan mijn luiheid en gemakzucht. En als ik dan eenmaal achter mijn schrijfmachine
zit, moet ik ook mezelf kunnen amuseren, zodat het ook voor mezelf geen saai
“productieproces” wordt, vandaar die afwisseling en verandering van register.’
Een grafmonument voor Boris Davidovitsj is het hoogtepunt van zijn oeuvre. In
acht lapidaire verhalen - die geen verhalen, maar beknotte biografieën zijn - schetst
Kiš de levens van overtuigde communisten die in de Siberische kampen zijn vermoord,
of zij die juist, zoals de Franse socialist Édouard Herriot, de Sovjet-Unie bezochten
tijdens de stalinistische terreur en geloofden in een paradijselijk land op bezoek te
zijn geweest. De onderhuidse angst is bij iedereen aanwezig, zelfs bij mensen die op
het eerste gezicht een comfortabel leven leidden binnen de nauwe grenzen van het
systeem. Lees het verhaal van de partijgetrouwe dichter A.A. Darmolatov, dat eindigt
met een medisch postscriptum waarin een detail wordt geopenbaard dat te grotesk
is om verzonnen te zijn: ‘In de Russische literatuur is hij vooral als medisch fenomeen
bekend gebleven: het geval Darmolatov is in alle recente handboeken over pathologie
te vinden. De foto van zijn testikels, zo groot als de grootste kolchozpompoen, werd
ook in buitenlandse medische boeken overgenomen als illustratie voor elefantiasis
(elephantiasis nostras) en als moraal voor de schrijvers dat voor het schrijven kloten
alleen niet voldoende zijn.’
Die laatste toevoeging was een sneer naar zijn Joegoslavische critici, mannen die
vooral ‘de vent’ in het werk wilden zien. Voor zijn Grafmonument leende Kiš de
vorm van Borges' Wereldschandkroniek. Borges had zich bevrijd uit de dwangbuis
van de psychologische roman en comprimeerde complete levens in fictieve
encyclopedische lemma's. In deze nieuwe prozavorm school de schoonheid in de bij
elkaar gelezen details, dat wat Roland Barthes ‘biografemen’ heeft genoemd. Maar
terwijl Borges zich bezighield met irrelevante ‘schelmenverhalen’, aldus Kiš, heeft
hij zelf over de echte wereldschande bericht, die plaatsvond in de Europese en
Aziatische kampen van de jaren dertig en veertig van de twintigste eeuw. Alle verhalen
in Grafmonument zijn gebaseerd op documenten, getuigenverslagen, brieven en
memoires.
Bij het verschijnen van het boek werd Kiš aangevallen in de Joegoslavische
staatsmedia, en in de salons van Belgrado werd gefluisterd dat hij plagiaat had
gepleegd, nadat hij zijn Franse vertaler over zijn bewondering voor Borges had
verteld. Kiš reageerde twee jaar later op de hetze met De anatomische les, waarin
hij zijn poëtica uiteenzette en tegelijk de nationalistische en antisemitische agenda
van zijn tegenstanders aanviel. Zelden zal een schrijver zich zo diepgaand met de
vorm van zijn werk hebben beziggehouden, en zich zo expliciet over de opgave van
eigentijdse literatuur hebben uitgesproken. In zijn denken over literatuur was hij een
voorbeeld voor Susan Sontag, die in 1995 de verzameling essays Homo Poeticus
samenstelde, met daarin onder meer fragmenten

Terras. Jaargang 2017 (12-13)

178
uit De anatomische les. Jacq Vogelaar had twee jaar eerder samen met Lela Zečković
een nummer van Raster over Kiš en zijn oeuvre gemaakt. Vogelaar schreef in zijn
afsluitende essay: ‘Het minste wat je Danilo Kiš kunt toewensen is dat hij met zijn
werk een passend lemma heeft gevonden in een utopische encyclopedie van de
doden.’
*
In 1986 werd bij Danilo Kiš longkanker vastgesteld, hij stierf drie jaar later, op 15
oktober 1989, een maand voordat in Berlijn de Muur viel. In de Joegoslavische
deelrepublieken wonnen nationalistische kandidaten de verkiezingen. Door
sluimerende minderwaardigheidsgevoelens en xenofobie aan te wakkeren, bedreven
apparatsjiks als Slobodan Milošević een gevaarlijke politiek. Er braken oorlogen uit
in Servië, Kroatië, Bosnië en Kosovo. De landstaal, het Servo-Kroatisch, werd
opgedeeld in een Servische, een Kroatische en een Bosnische variant.
Kiš heeft altijd zijn afkeer uitgesproken van het nationalisme, dat alleen kan bestaan
bij gratie van een heimelijk beleden relativisme. Doordat het geen universele waarden
erkent, moet het wel terugplooien op een te verdedigen grondgebied of ‘volk’. Voor
Kiš was zijn taal de hele wereld, en hij weigerde zich te identificeren met een natie
of een volk, maar hij wenste zich evenmin te bekennen tot een bepaalde ‘minderheid’,
zoals men dat in het Westen graag zag. Hij was geen ‘joodse schrijver’, geen
‘Servische auteur’, geen ‘slachtoffer’. Hij voelde zich verbonden met de streek op
de grens van Hongarije, Servië, Oostenrijk en Slovenië waar hij opgroeide, en die
hij in zijn werk opvoerde onder de oude naam Pannonië. De geschiedenis was volgens
hem het domein van dwang en geweld, en toch wilde hij geen geloof hechten aan
het idee dat we in de slechtste van alle werelden leven. Het bestaan van Danilo Kiš
- het encyclopedische lemma dat zijn naam draagt - heeft zich tussen twee oorlogen
afgespeeld.
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Danilo Kiš
Flaubert en Borges
Vertaling: Reina Dokter
Voornamelijk dankzij zijn correspondentie, maar ook doordat de sporen van zijn
creatieve inspanningen in zijn manuscripten duidelijk zichtbaar zijn: Flauberts
zoektocht naar het juiste woord en zijn worsteling met de stijl (‘affres de style’) zijn
nu al legendarisch. Die unieke creatieve inzet is een gevolg van het gevoel waarvan
Flaubert zich nooit heeft kunnen bevrijden: dat er tussen zijn ideeën (‘Niemand heeft
ooit een volmaakter type proza in zijn hoofd gehad dan ik’) en de realisatie daarvan
een discrepantie bestond. Die arme Flaubert geloofde dat de fout ergens bij hemzelf
lag, bij zijn talent, en was zich niet bewust van het feit dat de vorm van de fictie na
Stendhal en Balzac was begonnen te verouderen. Het genre was, zoals de formalisten
zouden zeggen, aan het verzwakken.
Flaubert kwam te vroeg; daardoor kon hij niet radicaal breken met de traditie van
het realistische genre, hoewel hij vlak bij de oplossing was. Zijn onmacht kwam
voort uit twijfel: hij voelde de willekeurigheid en de beperkingen van de
psychologische roman. Vandaar zijn vlucht naar de exotica; daar hebben personages
een grotere integriteit, grotere vrijheid van handeling, want de lezer kan hen niet
vergelijken met de psychologische standaarden van zijn tijdperk.
Maar al in Madame Bovary begon Flaubert impliciete twijfel te uiten aan de
alwetende verteller en aan psychologische portrettering, die ergste en meest bestendige
van alle literaire conventies. Hoe verder de handeling van de roman voortschrijdt,
des te aanweziger wordt de twijfel; de gedecideerde bewering (‘zij begon te denken
aan Berthe’) zal steeds vaker worden verzacht met woorden die weifeling uitdrukken
- de psychologie van de hoofdfiguur ontglipt de schrijver (‘Zou ze de vader schrijven?
Het was al te laat, en misschien speet het haar al dat ze zich niet aan die ander had
gegeven.’ Of: ‘Zij liet zich verleiden door zijn woorden, maar nog meer door zijn
stem en het uiterlijk van zijn hele persoonlijkheid, en wel zo sterk dat ze deed alsof
ze hem geloofde, of misschien geloofde ze wel in de redenen van hun afscheid.’)
Dat ene enkele woord - misschien - is de eerste stap van het psychologische genre
naar modern narratief proza; dat woord overbrugt de kloof die de alwetende van de
sceptische (‘onbetrouwbare’) verteller scheidt, het eerste symptoom van het
verouderen van het genre, de eerste grijze haar in de weelderige haardos van de
ragebol-klassieken.
Als Flaubert de enorme stof van zijn exotische roman had samengevat tot een
verhaal met de inhoud van een fictief en gecompliceerd boek, getiteld La tentation
de
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Saint-Antoine, of als hij het materiaal voor Bouvard et Pécuchet had gereduceerd tot
een verhaal dat, explicite, een deel van dat materiaal bevat (wat men zich gemakkelijk
kan voorstellen, aangezien Flaubert al een idee à la Borges had (‘Valse bibliografische
indicaties voorstellen als feitelijke’) - dan had de literatuur niet een jaar of honderd
hoeven wachten tot het verschijnen van Borges' Fantastische verhalen.
Uit: Danilo Kiš, Leven en literatuur, onder redactie van Mirjana Miočinović (1986)
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Breyten Breytenbach
Gedichten
Vertaling: Laurens Vancrevel
de dans van de stenen
mijn vriend zegt: een zo grote wereld kan niemand vervullen met begrip
maar in het begin was hij leeg:
afgezien van de stenen
die samengeklonterde gedachten zijn van de buitenste roep-ruimte.
mijn vriend zegt: dat is wat er gebeurt
met de versteende schaduwen van sterren
en dit is wat er gebeurt als je omlaag kijkt
in de purperen put
die het ene verschijnsel in de schijn van het andere wil lezen
want hoe breng je tegenwoordigheid in een gedicht?
mijn vriend vraagt: de dood en de dichtkunst is dat niet hetzelfde? en de vogel en de wind kan de ene zonder de vlucht van de ander bestaan?
en als het licht dat ontkleed wordt
tussen de versplintering van nachtsterren
en de onzichtbaarheid van de dag
de kleur van wind krijgt?
maar is ook dit slechts een beschrijving van zwevend schrijven?
dan zegt mijn vriend: het opnemen van verbeelding
als stenen en die uitdelen als brood aan hongerigen
is een beweging
en bewegen is het reiken naar ritme
dat is de dans
dans

Terras. Jaargang 2017 (12-13)

182
dans
een dansende dubbeldans van verdraagzaamheid
het is het gefluisterde woordhuis van vrijgevigheid
als je slechts het ik hebt om weg te geven
en te vergeven, kijk, de vrijheid
van wegen-en-weggeven beweegt heen en weer
tussen de spanning en ontspanning van verbintenis
en het ritmische samenballen van het spechthart:
kijk nog eens - de naakte malloot die drie jaar lang
door de straten van Luanda heeft gelopen
met zijn darmen in de kom van zijn handen
was een dansende verslaggever van het leven
dat is het patroon: leegheid is vorm
aan het begin en om die te laten beven
moet je hem vol maken met de vogelschaduwen van woorden
want aan de ene kant en dan weer aan de andere.
want hoe kan je anders de woorden van de wind in de ogen zien?
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het ten-einde
toen bracht Woordzwijn de vrouw en het kind
naar de donkere stad die naar dood stinkt
waar bloed op de stoepen een zilverige korst is
niet kijken zei de woordvraat toen.
er is niets te zien
behalve huilende mensen die hun kleren stukscheuren
want de dood is niets, de dood zegt niets.
en waar kunnen wij nog heen
waar geen onheil is?
in vele streken is het zoeken naar zekerheid nu
om blindweg een stok in de grond te steken
en om met de walm van ontbindingsstank
te weten, hier is dood, ook hier
een spoor van rauwe nagedachtenissen op het asfalt.
en toch was dat het leven.
dat is van ons, wij dragen het met elkaar
de wereld is in onze
droom en in ons kijken
om niet te kunnen wegkijken.
niet kijken. de dood
betekent niets, de dood beduidt
niets. kijk de doden klampen zich maar net
aan de verloren gedachten van levenden vast
in gedichten en dromen die de kleren stukscheuren.
toen zei Woordzwijn tot de vrouw en het kind
de maan die ik zo vaak heb verplaatst
is een metafoor voor de zilverige huid van de dood
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wanneer matrozen met doodsvleugels aanspoelen
in de nacht van vergeten en het komen en vergaan
van opstanding in de lakens van de duisternis,
dat is het woord dat ik zocht
zei Woordzwijn tot de vrouw en het kind:
lakens om de doden mee toe te dekken
met de gezichten van levenden
al is het maar een ogenblik dat eeuwig duurt
in de stad waar zwarte inkt
wordt uitgeschonken om op straat
in licht en bloed zilverig te paren en te spellen:
tu caca es mi caca.
jullie huis in mijn thuis
en jullie dood die mijn dood is vertelt niets
over reizen die niet gemeten kunnen worden
tot de verdwijning die niet geweten kan worden.
jullie moeten blijven vreten van de woorden.
jullie mogen niet weten hoe eindeloos
sterven is. want de dood is niets.
laat mij vergeten en opgaan in de duisternis
van het komen en vergaan,
zegt Woordzwijn tot de vrouw en het kind.
het is toch maar een ogenblik
dat eeuwig duurt.
niet kijken.
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het ten-dode
vier uur in de ochtend
onrustige slaap vol dromen
van reizen naar wat niet
kan worden gemeten
van reizen die niet kunnen worden geweten
het gekraak van een huis
als de gewrichten der eeuwigheid
vertrekken zo zwaar
met de bedwelmende geur
van zoet rottende guaves
bananen avocado's ananassen
de vruchten van een leven
weet van ruimtelichamen
die nog vlammen in de nacht
voordat de sluier van licht ze zal uitvegen
weet de berg is een donkere homp
vol ingehouden geluiden van knarsend leven in de grond
weet de berg zal nog steeds sterren spuwen
in de patronen van reizen die niet kunnen worden gemeten
weet de zee zal er altijd zijn in de nacht
een donkere wappervlag boven dromen
weet ook dat geen verstand de zee ooit kan beschrijven
en weet dat je een mens bent
tussen dolende mensen
elk met het vuur van sterven
en weet jullie mensen zijn gekomen
om te gaan
dat er liefde is bedreven
gelachen en gehuild
een lek heeft een droom neergelegd
als een stenen vaandel in een landschap van nachten
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om de reis die niet kan worden geweten uit te spellen
in het duistere licht dat niet kan worden gemeten
tot hier: jij en de jouwen en wij
en ook ik
de ochtendschemer
een stilte voor de zang van vogels
met deze reizen vaag getekend
in het schijnsel van het niets:
liefdesrijmpjes opzegversjes voor het verdriet
oproepen tot verzet van de doden
licht dat allang weg is
en pas nu opvlamt
littekenmompelverhalen
van reizen die niet kunnen worden gemeten
naar de verdwijning die niet kan worden geweten
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Piet Meeuse
Over het nut van fictie
Twee theorieën over het vertellen van verhalen
Sprookjes worden vaak beschouwd als verhalen voor kinderen. Ze spelen in een
fantasiewereld vol reuzen en heksen en tovenaars, waarin alles kan en elk probleem
op magische wijze wordt opgelost. Leuk voor de kleintjes, die nog in een
fantasiewereld leven, maar als volwassene ben je daaraan ontgroeid.
Toch is dat wat al te simpel geredeneerd. Niet alleen zijn niet alle sprookjes even
geschikt voor kinderen, ook kunnen zelfs de meest fantastische sprookjes inzichten
bevatten die interessanter zijn dan wat de meest realistische verhalen voor
volwassenen te bieden hebben. De vertellingen van duizend-en-één-nacht, een van
de mooiste sprookjesverzamelingen ter wereld, beginnen bijvoorbeeld met een
sprookje over overspel, en bevatten verder ook veel erotische sprookjes die niet erg
geschikt lijken voor de kinderkamer. Bovendien biedt het kadersprookje een
verrassende visie op het vertellen van verhalen, die ook in de andere sprookjes wordt
uitgewerkt.
Hoe gaat het ook weer: twee vorstelijke broers komen erachter dat hun vrouwen
overspel plegen; vol wrok trekken ze de wereld in, om te ontdekken dat geen macht
ter wereld vrouwen kan verhinderen hun lusten te bevredigen met wie ze maar willen.
Voor een van de twee is dat de reden om voortaan iedere nacht door te brengen met
een andere vrouw, die hij de volgende dag laat ombrengen. Totdat Sheherazade, de
dochter van de grootvizier, zich tegen de wil van haar vader aanbiedt als zijn volgende
slachtoffer. Zij vertelt de koning in bed een verhaal dat hem zo boeit, dat ze uitstel
van executie krijgt om de volgende nacht verder te vertellen, en de nacht daarop
weer, en ook de daarop volgende nacht: zo rijgt Sheherazade het ene sprookje aan
het andere, - sprookjes waarin ook voortdurend verhalen verteld worden, want het
ene verhaal lokt het andere uit - en redt daarmee niet alleen haar eigen leven, maar
weet met al haar verhalen de koning uiteindelijk ook van zijn wraakzucht te genezen.
De sprookjes van duizend-en-één-nacht gaan over de macht van het verhaal. Over
het vertellen van verhalen als overlevingsstrategie. Keer op keer weten de personages
in de sprookjes die Sheherazade vertelt zich uit de hachelijkste situaties te redden
door het vertellen van hun verhaal. En hoe sprookjesachtig al deze verhalen ook zijn,
deze visie op het vertellen is realistischer dan je zou denken. Ze wordt sinds kort
zelfs bevestigd door evolutionistische theorieën over het nut van fictie.
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In On the origin of stories (2009) ontwikkelt Brian Boyd op basis van de
evolutietheorie en de bevindingen van de cognitieve psychologie zijn theorie dat het
vertellen van verhalen een belangrijke, zo niet een cruciale rol speelt in de evolutie
van de menselijke soort.
Hij verklaart het ontstaan van kunst in het algemeen vanuit het spel, dat ook bij
andere hogere diersoorten voorkomt: ogenschijnlijk doelloos, worden op die manier
vermogens en vaardigheden ontwikkeld die nodig zijn om te overleven. Dat geldt
ook voor het spel met ritmes, klanken, kleuren en patronen waaruit muziek, dans en
visuele kunsten zijn ontstaan.
Ons brein is gespecialiseerd in patroonherkenning, en dat speelt op een hoger
niveau, los van een bepaald zintuig, ook een doorslaggevende rol bij het ontstaan
van fictie uit ‘pretend play’ (doen-alsof), dat uniek is voor de mens. Omdat wij sociale
dieren zijn, en zelfs een ultra-sociale soort, zijn we zeer afhankelijk van het uitwisselen
van informatie met soortgenoten en dankzij de taal kunnen we dat op een intensieve
en heel gedetailleerde manier doen: door middel van verhalen, zelfs fictieve verhalen.
Die focussen de aandacht, en dienen als ‘cognitive play’ de ontwikkeling van de
hogere intelligentie: zo leren we het gedrag van soortgenoten te doorgronden en erop
te anticiperen.
Boyd beschouwt fictie als een evolutionaire adaptatie. Al heel vroeg, tussen het
tweede en het vijfde levensjaar, ontwikkelen kinderen een zogeheten ‘theory of mind’
(ToM), dat wil zeggen: ze veronderstellen in de ander dezelfde mogelijkheden
(gedachten, reacties etc.) die ze zelf hebben. Fictie komt tegemoet aan onze voorkeur
voor het spelen en variëren met patronen, het zoeken naar oplossingen voor
ingewikkelde problemen. Daardoor wordt ons gedrag flexibeler en zijn we beter in
staat toekomstige problemen op te lossen. Zo helpt fictie ons dus te overleven.
Sheherazade, zou je kunnen zeggen, maakt in een extreme, levensbedreigende situatie
slim gebruik van de natuurlijke interesse in fictie die ze deelt met al haar soortgenoten
en redt zo haar leven. Het blijft natuurlijk een sprookje, maar dat neemt niet weg dat
het een kern van waarheid bevat: met verhalen kun je niet alleen de aandacht trekken,
ze kunnen ook begrip wekken voor de situatie waarin iemand verkeert en op die
manier het gevaar van een gewelddadige confrontatie bezweren.
Ook in breder verband is het waarschijnlijk dat verhalen - in casu: archaische
mythen - functioneerden als een manier om het onbegrijpelijke en bedreigende te
bezweren en zo hanteerbaar te maken. De list van Sheherazade is zo gezien slechts
een heel specifiek (en vereenvoudigd) geval van wat Boyd laat zien als een
evolutionaire noodzaak. Volgens hem ontwikkelde de mens de fictie als een instrument
om zijn mogelijkheden als ultra-sociaal dier te vergroten, en dus in dienst van de
overleving van de soort. Dat fictie ook in individuele gevallen levensreddend kan
zijn (zoals in de verhalen van Sheherazade), komt in Boyds theorie niet aan de orde.
Dat past niet in zijn evolutionaire benadering, want wàt er verteld wordt, en wat dat
kan betekenen, doet er in zijn theorie
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veel minder toe: het gaat vooral om het verder ontwikkelen van de ToM, om het
herkennen van, en het spelen met ‘high-intensity patterns’ van sociale informatie.
Een heel andere benadering van het vertellen is te vinden in Christopher Bookers
omvangrijke studie The seven basic plots (2004), met de ondertitel Why we tell
stories.
Booker gaat juist uit van wàt er verteld wordt, en poneert de intrigerende stelling
dat alle verhalen die mensen kunnen verzinnen in feite zijn terug te brengen tot zeven
fundamentele plotstructuren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Overcoming the monster (het verslaan van een monster)
Rags to riches (‘Van krantenjongen tot miljonair’)
The quest (De zoektocht)
Voyage and return (Een verre reis en terugkeer)
Comedy (Komedie)
Tragedy (Tragedie)
Rebirth (Wedergeboorte)

De eerste vier zijn ons vertrouwd uit talloze mythen en sprookjes. Komedie en tragedie
zijn ontwikkeld in de klassieke Griekse cultuur, en in het wedergeboorte-scenario
herkennen we een typisch christelijk motief (dood en wederopstanding).
Deze plots overlappen elkaar deels, en zijn op hun beurt volgens Booker weer te
reduceren tot een universeel schema waarin de held of heldin steeds een innerlijke
transformatie moet ondergaan door wat hij/zij meemaakt. Dat houdt in dat hij/zij een
balans moet bereiken tussen de mannelijke en vrouwelijke eigenschappen: dat wordt
in het traditionele happy end gesymboliseerd door een huwelijk of een vereniging
van geliefden (animus en anima): de realisering van het Zelf.
Uiteindelijk, zegt Booker, gaat het steeds om de overdracht van levenservaring
van de oudere op de jongere generatie, die pas volwassen is wanneer ze in staat is
zelf een nieuw gezin te vormen (symboliek van het huwelijk en de opvolging van
het koningschap). Alle avonturen verbeelden die volwassenwording, die een innerlijke
transformatie behelst. Vindt die innerlijke transformatie niet plaats, dan is een happy
end niet mogelijk, en gaat de held ten onder - zoals in de tragedie gebeurt.
Elk van deze fundamentele plots wordt door Booker gedemonstreerd aan de hand
van talloze voorbeelden, niet alleen uit de literatuur, maar ook uit films, opera's,
musicals en toneelstukken.
Uit de hele opzet, en de manier waarop hij de verhalen analyseert en interpreteert,
blijkt duidelijk dat Bookers theorie gebaseerd is op Jungs theorieën over het onbewuste
en de functie van archetypen. Zijn hele boek is eigenlijk een pleidooi voor de
jungiaanse benadering van verhalen, waarbij de veronderstelling is dat die
plotstructuren als het
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ware zijn ingeprogrammeerd in ons onbewuste: het zijn mechanismen die ons de
weg wijzen naar de ‘Individuation’ - de integratie van mannelijke en vrouwelijke
eigenschappen, de realisering van het Zelf.
Zodra dat duidelijk wordt, en dat is vrij snel, worden Bookers interpretaties nogal
eentonig - steeds komt het weer op hetzelfde neer. Het jungiaanse schema duikt
overal op, tot vervelens toe, en als het eens niet lijkt te kloppen, blijkt het met behulp
van omkeringen (‘inversions’) van ‘lichte’ en ‘duistere’ figuren toch weer wel te
kloppen. (Dat is het handige van alle theorieën over het onbewuste: ook wat ertegen
pleit, of eraan ontsnapt, blijkt er uiteindelijk toch in te passen - je kunt er alles mee
‘bewijzen’.)
De moraal van Bookers verhaal is dat alle verhalen zelf een ingebouwde moraal
bezitten en als die in het ongerede raakt dan bewijst dat volgens hem dat het contact
met het onbewuste (en met de natuur) is verbroken.
Is het nu zo dat Boyds benadering en die van Booker elkaar uitsluiten? Boyd
beschouwt fictie als een functionele adaptatie, een instrument om onze intelligentie
te trainen en onze vaardigheid in het verwerken van sociale informatie te vergroten.
Booker ziet in verhalen de manier waarop het onbewuste probeert ons tot een juiste
levenshouding te bewegen. Het verschil is duidelijk: wat voor Boyd een waardevrij,
bio-cultureel verschijnsel is dat zijn nut heeft voor de instandhouding van de soort,
is voor Booker vooral een moreel kompas (dat door de natuur in onze soort is
ingebouwd). Hun theorieën sluiten elkaar niet uit, maar vullen elkaar eerder aan.
Waar Boyd kijkt naar het effect (het nut) van verhalen, en denkt in termen van
patroonherkenning en socialisatie, is Booker vooral geïnteresseerd in de betekenis
van die patronen, die relevant is voor individuen.
Voor Boyd is het feit dàt we interpreteren (en ons zo oefenen in ‘high-intensity
patterns’) belangrijker dan hoe we interpreteren, terwijl het voor Booker juist op dat
laatste aankomt. Want de verhalen gaan over wie wij zijn en hoe we zijn. En in de
plotstructuur zit volgens hem een boodschap verborgen, die zelfs als er iets mee
misgaat nog te achterhalen is. Maar daarin schuilt ook het zwakke punt van zijn boek,
want hoe vaardig en vaak overtuigend hij zijn jungiaanse schema's ook weet toe te
passen - daarmee zijn de interpretatiemogelijkheden van de verhalen die hij bespreekt
zeker niet uitgeput. Bovendien zijn er tal van mythen waarvoor ze naar mijn idee
niet opgaan. Om zijn theorie overtuigend te vinden moet je eerst geloven in de
algemeen-geldigheid van Jungs opvattingen over het collectief onbewuste.
Zoiets zou je natuurlijk ook over Boyd kunnen zeggen: wie de evolutietheorie
verwerpt, zal ook Boyds theorie niet overtuigend vinden. Maar voor de evolutietheorie
zijn er wel meer ‘harde’ wetenschappelijke bewijzen. Een van de interessantste
aspecten van
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Boyds theorie is dat hij aannemelijk weet te maken dat veel voorwaarden voor het
ontstaan van fictie al aanwezig zijn voordat er sprake is van taal (bijvoorbeeld
imitatiegedrag en wat hij ‘pretend play’ noemt: doen-alsof). Dat de taal het vervolgens
mogelijk heeft gemaakt dit spel te verfijnen tot een verhaal - een imaginaire wereld
waarin we allerlei patronen van sociale informatie kunnen herkennen - dat is voor
hem eigenlijk niet meer dan de verfijning van een instrument dat in aanleg ook bij
andere diersoorten aanwezig is.
Dat het ook van alles kan betekenen, dat we emotioneel betrokken kunnen raken
- dat interesseert de evolutietheoreticus minder. Het gaat er immers alleen om dat
we met dat instrument steeds slimmer worden in patroonherkenning en het variëren
met patronen, zodat we steeds beter en creatiever worden in het oplossen van
problemen. Op die manier zijn we zelfs zo slim geworden dat we ook hebben kunnen
ontdekken hoe de evolutie werkt.
Maar met de constatering dat fictie bestaat uit patronen die we (leren) herkennen, is
die fictie verre van toereikend beschreven: de aantrekkingskracht van verhalen bestaat
niet alleen uit herkenbare, maar vooral ook betekenisvolle patronen. Verhalen worden
pas interessant als je er een betekenis in ontwaart. En als het zo is dat we daardoor
hebben leren denken, is het dan niet een vreemde manoeuvre om die betekenis te
reduceren tot iets zuiver instrumenteels, zoals Boyd doet? Tot patronen die we
herkennen en waarmee we kunnen spelen en variëren? Met andere woorden: kun je
de betekenis van verhalen wel reduceren tot de functie ervan?
Een verhaal is iets dat enkel kan functioneren bij de gratie van de betekenis. Want
de patronen waaruit het bestaat kunnen toch alleen hun functie vervullen als ze voor
degene die ze herkent iets betekenen?
Dat het, beschouwd vanuit de evolutietheorie, irrelevant is wat onze verhalen
betekenen, dat wil nog niet zeggen dat die betekenis er voor onszelf niet toe doet.
Het is toch juist die betekenis geweest - hoe imaginair ook - die ons gebracht heeft
waar we nu zijn? De ‘uitvinding’ van de goden, bijvoorbeeld, is niet voor niets
geweest: uit de religie is de filosofie ontstaan, en uiteindelijk de wetenschap. Zonder
het (imaginaire) domein van de geest, die aan alles betekenis toekent, is de hele
menselijke beschaving ondenkbaar. En ook al heeft dat alles ons nu zover gebracht
dat we zelfs die betekenissen kunnen doorzien als illusoir - dat maakt ze nog niet
irrelevant of nutteloos. Voor de ontwikkeling van de menselijke intelligentie zijn ze
van cruciaal belang gebleken. Zonder de betekenis van de woorden die we gebruiken
zou elke kennis immers onmogelijk zijn?
Daarom is de theorie van Booker - hoe aanvechtbaar ook - niet minder legitiem
dan die van Boyd. Ze vullen elkaar aan, en overlappen elkaar zelfs in de notie van
de ‘natuur’ als sturende factor. Voor Booker is de natuur het onbewuste in de mens,
dat zou proberen hem middels die zeven plotstructuren in harmonie met zijn omgeving
te brengen.
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Wanneer je dit alles terugkoppelt naar de wereld van Sheherazade, dan kun je
constateren dat de functie van haar verhalen was: interesse wekken en daardoor de
sultan afleiden van zijn voornemen om haar om het leven te brengen. Dus uiteindelijk:
overleving. Maar daarbij was de inhoud van de verhalen zeker niet irrelevant: dat
zoveel protagonisten in haar sprookjes hun leven weten te redden met hun verhaal
is één ding; het tweede is dat haar verhalen ook de sultan uiteindelijk tot inkeer
brengen. En dat ze daarin slagen, is omdat ze begrip kunnen wekken voor het leven
van anderen en zo de empathische vermogens versterken.
De vertellingen van duizend-en-één-nacht illustreren dus enerzijds de honger naar
verhalen die terug te voeren valt op de patroonherkenning van Boyd, en het belang
van het trekken (en manipuleren) van aandacht, maar dat die verhalen anderzijds in
individuele gevallen ook zulke positieve effecten kunnen sorteren - dat lijkt buiten
het kader van Boyds theorie te vallen.
Hij interpreteert in zijn boek ook de Odyssee, en zijn interpretaties zijn boeiend
en overtuigend. Maar wat blijkt? Hij belicht vooral de aspecten die zijn theorieën
bevestigen, en doet dus eigenlijk hetzelfde wat hij literaire critici verwijt die theorieën
van Lacan of Derrida toepassen op literair werk. Zijn interpretaties geven vooral een
evolutionaire verklaring voor het duurzame succes van dit verhaal. Het komt erop
neer dat hij de betekenis steeds ontdekt in de (evolutionaire) functie, terwijl Booker
omgekeerd de functie afleidt uit de betekenissen die hij aan de plotstructuren toekent.
Hoe de theorieën van Boyd en Booker elkaar aanvullen kan geïllustreerd worden
met het sprookje van Ma'roef de schoenlapper.
Het is het laatste sprookje dat Sheherazade vertelt, en het gaat over Ma'roef, een
straatarme schoenlapper, die mishandeld en belasterd wordt door zijn vrouw (Fatima
De Schurft). Dankzij een ifriet (een soort geest) ontsnapt hij uit Cairo naar een ver
land, waar hij zijn vroegere vriendje Ali als welgesteld koopman terugvindt. Deze
helpt hem met een lening en raadt hem aan zich voor te doen als een rijke koopman.
Op alle vragen over zijn koopwaar moet hij antwoorden: ‘daar heb ik een heleboel
van’, en steeds verwijzen naar de karavaan met zijn rijkdommen, die hem achterna
zal komen: dan zal hij alles met rente terugbetalen.
Ma'roef volgt zijn raad op; omdat iedereen denkt dat hij schatrijk is, lenen ze hem
veel geld, wat hij vervolgens royaal uitdeelt. Als hij zo een reputatie als rijkaard (en
een grote schuld) heeft opgebouwd, verwijt zijn vriend Ali hem dat hij intussen niets
heeft gedaan om geld te verdienen en trekt zijn handen van hem af. Maar inmiddels
heeft ook de koning van zijn (veronderstelde) rijkdom vernomen, en biedt Ma'roef
zijn dochter aan, om zo zijn schatten in handen te krijgen. Ma' roef verspilt op dezelfde
manier de rijkdommen uit de schatkist - steeds met een beroep op zijn karavaan, die
nog altijd uitblijft.

Terras. Jaargang 2017 (12-13)

193
De enige die wantrouwend is, is de vizier (die ook een oogje op de koningsdochter
heeft). Als de bodem van de schatkist in zicht komt, stemt de koning in met het plan
van de vizier om de dochter te gebruiken om achter de waarheid te komen. Ma'roef
vertelt haar dan inderdaad de waarheid: dat hij arm is, en dat er geen karavaan bestaat.
Maar omdat zij van hem houdt, verzint ze een list. Hij ontsnapt 's nachts en zij vertelt
haar vader dat hij zijn karavaan tegemoet is gereisd, na de tijding dat die overvallen
is door bedoeïenen.
Intussen komt Ma'roef bijna om van de honger als hij een arme boer ontmoet, die
hem een maaltijd belooft. Terwijl de boer weg is om het eten te halen, ploegt Ma'roef
uit dankbaarheid het land voor hem en stuit op een schatkamer vol goud en edelstenen,
waar hij een ring vindt die alle wensen vervult. Met behulp van (de dienaar van) de
ring stelt hij vervolgens een rijke karavaan samen, en laat een brief aan de koning
bezorgen: ‘Kom me tegemoet.’
Opnieuw verspilt hij enorme rijkdommen, wat de achterdocht van de vizier
andermaal wekt. Die stelt de koning nu voor zijn schoonzoon dronken te voeren om
achter de waarheid te komen. Zo verraadt hij het geheim van de ring, die ze hem
vervolgens afpakken. Ma'roef wordt door de ‘dienaar van de ring’ in de woestijn
gedropt, en nadat de vizier de ring heeft bemachtigd, laat hij ook de koning daar
droppen.
Nu heeft hij de macht en wil de dochter van de koning huwen. Maar andermaal is
zij hem te slim af en krijgt de ring te pakken, waarna de vizier in de kerker verdwijnt
en Ma'roef en de koning worden teruggehaald.
De koning sterft, Ma'roef volgt hem op, krijgt een zoon, en als na vele jaren zijn
vrouw (die de ring in bewaring heeft) sterft, draagt hij hem zelf. Tot hij op een nacht
plotseling weer met zijn oude vrouw Fatima geconfronteerd wordt (die na een leven
als bedelares door dezelfde ifriet naar hetzelfde land is getransporteerd). Ze toont
berouw, Ma'roef vergeeft haar en schenkt haar een paleis. Maar zodra ze het geheim
van de ring kent, wordt ze afgunstig en probeert hem te stelen. Ze wordt betrapt door
zijn zoon, die haar ten slotte onthoofdt.
Bezien vanuit de theorie van Boyd, illustreert dit sprookje het nut van fictie voor de
ontwikkeling van de Theory of Mind (ToM): Ma'roef speculeert op de goedgelovigheid
van mensen als hij over zijn fictieve karavaan vertelt. Hij suggereert daarmee een
onmetelijke rijkdom en weet zo van iedereen leningen los te krijgen. Men redeneert:
hij is schatrijk, dus zal hij het mij dubbel en dwars terugbetalen. Ze lenen hem om
er zelf beter van te worden. Dit is wat Boyd false belief noemt: de lezer weet dat het
een leugen is, maar de verhaalpersonages weten dat niet. Ma'roef anticipeert met zijn
karavaanverhaal op hun manier van redeneren en maakt er gebruik van.
Maar wat er vervolgens gebeurt, valt buiten Boyds theorie: Ma'roef deelt alle
rijkdommen die hij zo verwerft meteen weer uit. Dat past niet in de evolutionaire
cost-and-benefit
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analyse van Boyd. Odysseus is een slimme overlever, Ma'roef helemaal niet. Hij
werkt zich steeds in de nesten en is uiteindelijk alleen nog te redden door een
sprookjesachtige wending: het vinden van de schatkamer en de magische ring.
Hier biedt alleen Bookers interpretatie uitkomst: het sprookje is een ‘rags to riches’
verhaal. En Ma'roefs succes is alleen te begrijpen als de rijkdom die een centrale rol
speelt in het verhaal symbolisch wordt opgevat. Het gaat om innerlijke rijkdom: alles
draait om de edelmoedigheid van Ma'roef, die zijn (geleende) rijkdommen nooit voor
zichzelf houdt en alles weggeeft. Zijn goede inborst blijkt ook wanneer hij uit
dankbaarheid het ploegen van de boer overneemt, en later nog eens wanneer hij zijn
voormalige vrouw Fatima vergeeft en laat delen in zijn rijkdom.
Daarom is het verhaal over de niet-bestaande karavaan ook geen echt bedrog: wat
op het eerste gezicht oplichterij en pure verspilling lijkt, is bij nader inzien niets
anders dan de vrijgevigheid en goedhartigheid van Ma'roef, die wordt beloond door
de ‘gedroomde’ karavaan uiteindelijk werkelijkheid te laten worden. Wat zoveel wil
zeggen als: de ware rijkdom is de innerlijke rijkdom, die onuitputtelijk is. Het is de
menselijke goedheid die anderen ten goede komt. Daarom is Ma'roef een geschikte
huwelijkskandidaat voor de prinses, en de ideale opvolger van de koning.
Zo weerspiegelt dit sprookje ook de situatie van Sheherazade en het geheel van
de Vertellingen van duizend-en-één-nacht: Sheherazade bezit niets anders dan de
imaginaire rijkdom van haar fantasie (vgl. de karavaan van Ma'roef), die ze
wegschenkt aan de sultan. Daarmee weet ze hem zodanig te overtuigen dat hij haar
ten slotte niet alleen het leven schenkt, maar haar bovendien zijn liefde verklaart. De
ware rijkdom is gedeelde rijkdom, en geldt dat niet bij uitstek voor verhalen, die
immers bestemd zijn om verteld, dat wil zeggen: met anderen gedeeld te worden?
Dat soort rijkdom lijkt de evolutie-theoretici te ontgaan. Het sprookje van Ma'roef
laat zien waar de theorie van Boyd tekortschiet: zijn wetenschappelijke benadering
kan wel de functie van fictie verhelderen, maar niet de betekenis ervan. Zijn
evolutionaire benadering van fictie spreekt van ‘patroonherkenning’ - maar dat is
iets anders dan het herkennen van symboliek. Wetenschap streeft naar eenduidigheid,
ondubbelzinnigheid. Daarom is zij blind voor symboliek. De representatieve taal van
de fictie is daarentegen van nature dubbelzinnig en symbolisch.
Mij interesseren zowel de functie als de betekenis van fictie, maar hoe verhouden
die twee dingen zich tot elkaar? De functie van Sheherazades verhalen in De
vertellingen van duizend-en-één-nacht is duidelijk: het uitstellen van de executie
door het manipuleren van de aandacht van de koning. (Dat komt overeen met Boyds
theorie).
Maar de betekenis van de verhalen ligt op een ander vlak: anders dan de functie,
die aantoonbaar is in het sociale verkeer, is de betekenis van een verhaal iets veel
complexers, en veel minder aantoonbaar omdat ze per individu kan verschillen en
omdat de
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ene betekenis de andere niet per se uitsluit. Voor zover zich uit de enorme hoeveelheid
sprookjes van duizend-en-één-nacht een overkoepelende betekenis laat destilleren,
zou ik zeggen dat het geheel één grote celebratie is van het vertellen: het vertellen
als verleiding, als waarschuwing, als geschenk, maar vooral als een middel om elkaar
te leren kennen en waarderen. Zoals ik in een eerder essay schreef, is de betekenis
van deze sprookjes voor mij vooral dat ze de humaniserende macht van het vertellen
demonstreren: de verzoening met het vreemde en het andere. Dat strookt meer met
Bookers theorie, maar het sluit Boyds benadering niet uit.
Wat Boyd ‘patroonherkenning’ noemt, is dat niet hetzelfde als wat Booker de
archetypische basisstructuur van zijn plots noemt? Maar voor zoiets als symboliek
is in Boyds theorie geen plaats. Daarom blijft zijn benadering onbevredigend vergelijkbaar met die van neurologen die op basis van hersenonderzoek vergaande
conclusies menen te kunnen trekken over de illusoire waarde van gedachten of ideeën.
Ze vergeten gemakshalve dat ze zulke uitspraken alleen maar kunnen doen dankzij
het bestaan van ideeën die, hoe illusoir ook, hun onderzoek mogelijk hebben gemaakt.
Misschien kun je het daarom nog het beste zo formuleren: dat fictie de functies
heeft zoals ze door Boyd worden beschreven, is te danken aan de betekenis van de
patronen zoals ze door Booker worden geïnterpreteerd (en die overigens ook anders
geïnterpreteerd kunnen worden).
Die betekenis ligt namelijk niet vast, ze wordt steeds opnieuw toegekend door degenen
die het verhaal horen of lezen, en de ene betekenis sluit de andere niet uit. Zo wordt
een verhaal naarmate het langer wordt doorgegeven en geïnterpreteerd, steeds rijker
aan betekenissen. Daarom kan de betekenis van een verhaal ook nooit
wetenschappelijk worden vastgesteld.
Maar dat wil zeker niet zeggen dat die betekenissen er niet toe doen. In tegendeel:
historisch gezien hebben ze de basis gelegd voor de ideeën waaruit religie, filosofie
en wetenschap zijn voortgekomen. Ze hebben ons leren denken. En als we nu, dankzij
die wetenschap, ook de bio-sociale functies van het vertellen van verhalen beginnen
te doorgronden, worden de betekenissen die we erin kunnen ontdekken alleen maar
waardevoller. Overleven is één ding, maar wat zou dat leven waard zijn als we het
niet, van binnenuit, konden bekleden met een weelde aan betekenissen?
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Over de medewerkers
Mathilda Banfield (1988) is literair vertaler uit het Chinees. Zij heeft
meegewerkt aan verhalenbundels van Su Tong en Bi Feiyu. Samen met Annelous
Stiggelbout vertaalde zij Mijn Generatie van Han Han en Ik ben geen secreet
van Liu Zhenyun. Begin 2017 verschijnt Hong Kong Noir van Chan Ho-kei,
ook vertaald door Annelous Stiggelbout en Mathilda Banfield.

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). Dit internationale
instituut bevordert de culturele samenwerking op het Afrikaanse continent. In
2014 werd hem een eredoctoraat verleend door de Universiteit Gent. In 2017
werd zijn werk bekroond met de Zbigniew Herbertprijs. Zijn poëzie werd in de
jaren zestig van de vorige eeuw in Nederland geïntroduceerd door het tijdschrift
Raster. Bij uitgeverij Podium verscheen onlangs een ruime selectie uit
Breytenbachs gedichten van de laatste twintig jaar, onder de titel De zingende
hand. Een ruime keuze uit het vroegere werk is verschenen onder de titel De
windvanger (beide uitgaven tweetalig Afrikaans/Nederlands).

Daan Bronkhorst (1953) studeerde sinologie in Leiden en publiceerde drie
bundels vertalingen van Chinese poëzie. Hij vertaalde proza van Lao She en
van de Nobelprijswinnaars Liu Xiaobo en Mo Yan. Hij is werkzaam bij Amnesty
International en stelde voor die organisatie sinds 1980 twintig bloemlezingen
van internationale poëzie samen.

Maghiel van Crevel is hoogleraar Chinese taal- en letterkunde aan de
Universiteit Leiden.

Jan De Meyer (1961) studeerde sinologie aan de universiteiten van Gent en
Fudan (Shanghai). Hij doet onderzoek naar het taoisme en vertaalt al bijna dertig
jaar Chinese literatuur, zowel poëzie als proza, zowel klassiek als modern. Van
Yu Hua vertaalde hij de romans Broers (2012) en De zevende dag (2016), allebei
voor De Geus.

Reina Dokter (1953, Amsterdam) studeerde Slavische Taal- en Letterkunde
met als hoofdvak Servo-Kroatisch aan de Universiteit van Amsterdam. Naast
werk van Danilo Kiš heeft zij romans en verhalen vertaald van onder anderen
Aleksandar Tišma, Milorad Pavić, Slavenka Drakulić en Borislav Čičovački.
Voor haar vertalingen ontving zij de Aleida Schotprijs (1993) en de Martinus
Nijhoffprijs (2013).
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Audrey Heijns studeerde Chinees in Leiden. Zij vertaalt Chinees proza en
poëzie in het Nederlands en Engels. Haar vertalingen zijn verschenen in literaire
tijdschriften zoals Het Trage Vuur, Tweede Ronde, KortVerhaal, Renditions,
Exchanges en bij Poetry International. Zij is redacteur van de online database
VerreTaal.

Danilo Kiš (1935-1989) was een schrijver, essayist, dichter en vertaler. Hij
werd geboren in Joegoslavië en groeide op in Hongarije. Hij was lector
Servo-Kroatisch aan verschillende universiteiten in Frankrijk. Zijn werk
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werd geprezen door onder meer Susan Sontag, Milan Kundera en Philip Roth.
In het Joegoslavië van de jaren zeventig en tachtig was hij een omstreden
schrijver, tegenwoordig wordt hij alom geëerd als klassiek auteur.

Leung Ping Kwan (1949-2013), ook bekend onder zijn pseudoniem Ye Si, was
een bekend dichter, romanschrijver en vertaler in Hongkong. Werken van zijn
hand zijn onder meer de roman Jianzhi (Papierknipsels), gedichten verzameld
in Gei kugua de songshi (Ode aan een bittere meloen) en Xingxiang Xianggang
(Beelden van Hongkong) en de verhalenbundel Dao he dalu (Eilanden en
contintenten). Daarnaast was hij als wetenschapper in de vergelijkende
literatuurwetenschap verbonden aan verschillende universiteiten.

Liu Xia (1961) is dichter, schilder en fotograaf. Ze huwde in 1996 met Liu
Xiaobo, die toen in een heropvoedingskamp zat. Hij werd in 2008 opnieuw
gearresteerd naar aanleiding van een democratisch manifest en daarna tot elf
jaar gevangenisstraf veroordeeld. Sinds in oktober 2010 bekend werd dat hem
de Nobelprijs voor de Vrede was toegekend, stond Liu Xia onder feitelijk
huisarrest en had ze geen vrij contact met de buitenwereld. Na het overlijden
van haar man in gevangenschap, op 13 juli 2017, is ze ‘verdwenen’.
Silvia Marijnissen (1970) deed onderzoek naar de moderne poëzie van Taiwan
en vertaalt Chinese poëzie en proza, zowel klassiek als modern; o.m. de bundel
Berg en water, met klassieke Chinese landschapsgedichten, en de romans Kikkers
en De sandelhoutstraf van Nobelprijswinnaar Mo Yan.

Piet Meeuse (1947) is schrijver en vertaler. Was redacteur van De Revisor en
Raster. Zijn meest recente publicatie is Het labyrint van meneer Wolffers (2014).

K. Michel (1958) studeerde filosofie en publiceerde enkele proza- en
poëziebundels. Hij vertaalde werk van o.a. Russell Edson, Nicanor Parra, Arthur
Sze en Octavio Paz. Onafhankelijk Toneel maakte van zijn verhalen de
voorstelling ‘Tingeling’. Michel was geruime tijd redacteur van Raster. In 2016
verschenen de verzamelbundel Speling zoeken en de nieuwe poëziebundel Te
voet is het heelal drie dagen ver.

Sarah Posman promoveerde in 2010 aan de Universiteit Gent met een
verhandeling over Gertrude Stein. Ze is redactielid van nY, schrijft recensies en
maakt vertalingen. In 2016 verscheen bij Vantilt Dichters van het nieuwe
millennium, dat ze samenstelde met Jeroen Dera en Kila van der Starre, en bij
Stanza Denken dat ik denk dat ik denk, waarvoor ze met Samuel Vriezen en
Ton van 't Hof gedichten van Charles Bernstein vertaalde.

Terras. Jaargang 2017 (12-13)

Qin Sanshu (1991) studeerde vergelijkende literatuurwetenschap in Shanghai.
Werd onderscheiden met onder meer de DJS-Poetry East West Poetry Prize
2015 (in de categorie ‘Jonge dichter’) en de nationale prijs voor
studentendichters. Vertaalde poëzie uit het Frans en Engels van onder anderen
Yves Bonnefoy, Paul Éluard, Robert Pinsky en Henri Cole, en een bloemlezing
van jonge Engelse en Amerikaanse dichters. Qin is nu poëzieredacteur van een
uitgeverij. Zijn gedichten verkennen de uitersten van de Chinese taal. Veel ervan
is door zijn hoogst eigenzinnige keuze van woorden (karaktercombinaties) alleen
in geschreven vorm te volgen.

Daniël Rovers (1975) is schrijver en essayist. Hij publiceerde de essaybundels
Bunzing en De figuur in het tapijt, en de verzameling reisverhalen De zon is het
probleem niet. Als romancier debuteerde hij met Elf, gevolgd door Walter. In
2017 verscheen de roman De waren.

Terras. Jaargang 2017 (12-13)

198
Annelous Stiggelbout (1981) studeerde sinologie in Leiden. Na enige
omzwervingen werkt ze sinds 2013 voltijds als literair vertaler. Ze heeft werk
vertaald van onder anderen Yin Lichuan, Xu Zechen en Liu Zhenyun.

Tsou Yung-shan (1975), geboren en getogen in Taiwan, woonachtig in Berlijn,
zoekt in haar werk de raakvlakken tussen literatuur en kunst. Haar debuutroman,
in het Frans verschenen als La Salle d'attente, beschrijft het leven van een
immigrant in Duitsland. ‘Driesprong’ gaat over een kunstenaar die een dag lang
een driesprong vastlegt met haar camera. Van 27 oktober tot 18 november 2017
is haar tentoonstelling Our Gaze, rondom hetzelfde thema van observatie, te
bezichtigen in SinArts Gallery in den Haag.

Annabella van Tuijl (1994) studeerde Chinese Taal en Cultuur aan de
Universiteit Leiden. Momenteel rondt zij een master Chinese Linguistics af en
houdt zich bezig met het vertalen van Chinees en interessante taalkundige
verschijnselen.

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 marge-uitgeverij. Recente boekpublicaties: De magnetische kracht
van 17 13 (essays, 2012) en Waartoe (gedicht, 2011).

Woo Sai Nga is een post-90 dichter uit Hongkong. Zij studeert aan de Hong
Kong Baptist University, waar zij is begonnen met het schrijven van gedichten
en korte verhalen. Woo publiceert haar gedichten voornamelijk in Fannou
Poetry, het tijdschrift van de Fannou Poetry Society die in 2013 werd opgericht
en waar zij lid van is. Met het gedicht ‘Cyclus’ won Woo de eerste prijs in de
Hong Kong Youth Literary Award 2016. Bij het in ontvangst nemen van de
prijs, vertelde Woo dat ze het schrijven van gedichten ervaart als een nieuwe
manier van het leven ontdekken. Op mijn vraag hoe ze dat ziet, antwoordt ze
dat poëzie haar ‘nieuwe ogen’ geeft, en verklaart: ‘eigenlijk is het niet zo dat
ik gedichten schrijf, maar het zijn de gedichten die mij maken.’ Deze drie
gedichten laten zien hoe zij zich in thema's van ‘het menszijn’ stort, zoals de
inleving in het leven van een dakloze in ‘Cyclus’, een verlangen naar vrijheid
in ‘Vliegtechniek’ en menselijke kwetsbaarheid in ‘Als ik de loopbrug opga’.

Wu Ming-yi (1971) is een schrijver uit Taiwan met een sterke voorliefde voor
de natuur. Zijn roman Fuyanren (2011), in het Engels vertaald als The Man with
the Compound Eyes, gaat over een jongen van een eiland in de Stille Oceaan
die geofferd wordt aan de god van de zee, maar hij belandt op een eiland van
drijvend afval en spoelt aan op Taiwan. Het is een verhaal waarin fantasie en
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werkelijkheid sterk verweven zijn, met een dystopische kijk op milieukwesties.
Het hier vertaalde verhaal komt uit de bundel Tovenaar op de Brug (2011), met
daarin tien verhalen die allemaal plaatsvinden in een beroemd winkelcentrum
in Taipei in de jaren zeventig. De tovenaar, het winkelcentrum en opgehaalde
herinneringen zorgen voor een sterke samenhang in de bundel.
Xi Xi, pseudoniem van Zhang Yan, werd in 1938 geboren in Shanghai en
verhuisde op twaalfjarige leeftijd naar Hongkong. Haar eerste publicaties dateren
al uit de jaren vijftig, maar ze werkte lange tijd als lerares op een basisschool.
In 1979 ging ze met vervroegd pensioen en besloot ze zich geheel aan het
schrijven te wijden. Ze heeft onder andere een roman en vele korte verhalen,
gedichten en essays op haar naam staan en is een van Hongkongs bekendste
schrijvers.

Jeffrey Yang is dichter en vertaler. In 2008 publiceerde hij bij Graywolf Press
The Aquarium,
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dat door The New York Times werd omschreven als een duizelingwekkend slim
debuut gemaakt door een bezeten dichter. Vanishing Line (2011), zijn tweede
bundel, verkent de bewegingen van het verdwijnen in een lyrische collage. Hij
vertaalde onder andere Liu Xiaobo's June Fourth Elegies (Graywolf, 2012) en
Su Shi's East Slope (Ugly Duckling Presse, 2008). Recent stelde hij de
bloemlezing The Sea is a Continual Miracle: Sea Poems and Other Writings
by Walt Whitman samen (UPNE, 2017). Yang werkt als redacteur bij de
uitgeverij New Directions en de New York Review Books.

Yu Hua (1960) is een van de succesvolste hedendaagse Chinese schrijvers. Hij
groeide op tijdens de Culturele Revolutie en werkte een paar jaar als tandarts.
Zijn eerste twee romans, Leven (1993) en De bloedverkoper (1998), prijken
allebei op een lijst van ‘tien meest invloedrijke literaire werken uit de jaren
negentig’ en hij was in 2002 de eerste Chinese schrijver die bekroond werd met
een James Joyce Award. Yu Hua schuwt de controverse niet en neemt geen
blad voor de mond wanneer hij zich kritisch uitlaat over zijn land; sommige
van zijn werken konden dan ook niet in China worden gepubliceerd. Niet
verwonderlijk voor iemand die het blinde geweld en de massa-hysterie van de
Culturele Revolutie mee heeft gemaakt, heeft Yu Hua oog voor de eindeloze
variaties van ellende waartoe de mens in staat is. Na 2000 schreef Yu Hua
nauwelijks nog korte verhalen. Het niet van humor gespeende verhaal dat hier
is vertaald, stamt uit 1996 en werd opgenomen in de bundel Ik heb geen eigen
naam.

Zhou Junsheng (1989) is fotograaf. Hij is geboren in Beijing in China en
verhuisde naar Praag waar hij in 2011 aan de Film and TV School van de
Academy of Performing Arts studeerde. In 2016/2017 was hij deelnemer aan
de Jan van Eyck in Maastricht. Solo-exposities en presentaties waaronder
PechaKucha Prague Vol. 43 (Kino Aero, Praag, 2015), XING YING SHEN
(Galerie Velryba, Praag, 2015), Still of Stills (Kino Art, Brno, 2015), Světlo
Světlin (Ateliér Josefa Sudka, Praag, 2016), Close Studio: A Viewing (presentatie,
Jan van Eyck, Maastricht, 2017).
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