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Ed Leeflang
Gedichten
Paar
Hoe konden ze blijven geloven
dat op maar één nacht ijs
piano en bed kunnen staan;
niet dat ze zweven, ze komen
de dag in als hun kamer,
zien al het nieuws, gaan op reis
en bleven wat anderen waren,
eenden op één nacht ijs.
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Tuinier
Het kraakt in mijn stille bomen
en zacht gaan hun knoppen kreunen
wie wil hoort de bange geluiden
het houtige handenwringen
om al wat wij weer moeten doen
mijn slakken mijn vogels mijn stekken
de torren het gras het fijne vertakken
het boren en zingen het gaat in de wind
in de doem van even te paren
om open te springen en spelenderwijs
zijn slag te slaan in het groen
vervolgd te zijn in de blaren.

Tirade. Jaargang 42

16

Doornroos
Wij zaten danig lang aan tafel
en ieder bord leek me te vol
de stilte vaak onnodig diep;
ik zag zijn handen en hun schrammen
maar kon niet op gedachten komen.
Haast was ik opgestaan om lang
of eindeloos mijn haar te kammen,
liever dan iets te moeten vragen.
Ik wist niet of ik overmand
een lam zou wezen of een slang.
Wat kon ik weten van mijn tijd
de stijl van sterven en bepraten,
ik die mijn beste tijd versliep
en nu te oud was voor mijn dagen.
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En hij
Ik was niet goed bestand
tegen die lange stiltes,
het trage lepelen, die al maar
doende witte hand die brood
verkruimelt bij een glas
dat niet wordt leeggedronken.
Was er in ons verlangen
dan kwam het ongelegen.
Ik had mij ingedrongen
en wist nog wat ik dacht
al hakkend in de hagen:
iemand haalt zijn gelijk
en brengt het nooit meer terug.
Nu kwamen alle jaren nog,
jurken om af te dragen.
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Drempeltijd
Weer ben je op een punt beland
in vorm of dubio, nog staande
voor een deur of er al achter.
Ook dit is een gewone oordeelsdag
met winterstemmen in de straat
post - elastieken op de stoepen
het heen en weer van populieren
en in portieken dorre kranten.
Dan wordt het avond en je neemt
de atlas van toevalligheden
waarvan één exemplaar bestaat
op schoot. Je bladert, zoekt
de plekken op, terwijl je tracht
te achterhalen wat je dreef.
En je bedenkt wat nadert.
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Spie
De meelezer is dat niet
het wezen dat in je wil huizen
dat bij je binnen kan
de laden licht in je slaap
stil meekijkt over je schouder
en bij je te zware woorden
zich met een zucht in je haren
een hand voor ogen slaat
die je liefde kouder wil
je doodsangst afgewogen
je beelden vreemder of vager
het drama onuitgesproken,
een zorgzame heilige geest
die je naar het leven staat?
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Alsnog aan vuillard
Tot 's avonds bleef ik in de stad.
De herfst zou u bevallen zijn
vlinderend blad de vrouw op het terras
de kleine slager aan de overkant
zijn koriander en olijven
de traagheid zelf van wie hier liepen
ik dacht aan tuinen van uw hand
kamers tafels een lampetkan
zitbad het besloten interieur
dat altijd het verlangen wekt
erin te mogen leven, niet onwetend
maar te bezig te verdiept
voor wat tezelfdertijd gebeurt.
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Namens de simpele
Laat mij niet achter in geluid
gooi mij niet voor de beelden
de dagen korten en de regen
zal mij lang binnen houden
geef me die dagen en hun dingen
ik ben eenvoudig; praat,
laat mij de borden halen
de kopjes drogen of ze breken
in mijn ijver en versta
waarom ik mij herhaal
altijd dezelfde vragen stel
wanneer hoe gauw hoe laat
komt die of die, mijn angst
erom benut mijn leven
de flarden van mijn taal.
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Pen
Hun grote liederen gaan in mineur.
Over hun stukgeslagen instrumenten
kun je niet schrijven. En niet
over hun lege groene valleien
goed voor duizenden schapen
onbegaanbaar door mijnen
die geen sterveling op zal graven
niet over hun holen en halve dorpen
hun gruzelementen en gaten.
Hun grote liederen staan in mineur.
Die ken je. Je pen ligt op tafel.
Weer heb je het hart er af te blijven
de avond de avond te laten.
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Kees Verheul
Enkele postachmatoviaanse herinneringen*
Ik bevind mij tegenover u in een enigszins komische positie omdat mijn herinneringen
aan Achmatova hierop neerkomen, dat ik Achmatova nooit heb gezien. Laat ik
proberen mijzelf nader te verklaren.
In februari 1967, bijna een jaar na haar dood, kwam ik door een culturele
uitwisseling naar Rusland voor een langdurige stage met het doel een proefschrift
voor te bereiden over Achmatova's poëzie. Op dat moment kende ik letterlijk niemand
noch in Moskou noch in Leningrad. De eerste maanden zat ik in Moskouse
bibliotheken gedichten van Achmatova te lezen en artikelen over haar, en ging ik in
mijn vrije tijd om met studenten van mijn verdieping in het universitaire
wooncomplex. Het echte Achmatova-leven begon voor mij pas tegen de zomer, toen
ik een bezoek bracht aan de Leningradse literatuurgeleerde D.J. Maksimov. Dmitri
Jevgenjewitsj (wiens Achmatova-herinneringen, tussen twee haakjes, volgens mij
behoren tot de psychologisch meest interessante) schonk mij een van de mooiste
cadeaus in mijn leven, toen hij me een lijst gaf van personen die hij mij aanried te
benaderen in verband met mijn werk. Omdat de meesten van hen allerminst hoorden
tot de zogenaamde officiële cultuur komt het mij voor dat dit gebaar van Dmitri
Jevgenjewitsj jegens een hem volledig onbekende buitenlander niet alleen sympathiek
was maar voor die tijd ook moedig.
Vanaf de volgende ochtend was Rusland voor mij veranderd. Iedereen die ik
overeenkomstig het advies van professor Maksimov opbelde en die ik vervolgens
bezocht, zowel in Leningrad als in Moskou, bejegende me verrassend vriendelijk.
Al gauw werden het vrienden - ook de oudere bekenden van Achmatova, maar in
het bijzonder die kring van Leningradse jongeren, leeftijdgenoten van mij, bij wie
direct bleek dat we

*

Tekst van een causerie in het kader van de Anna Achmatova-herdenkingen van juni 1989 in
Moskou, op verzoek van de organisatoren gehouden tijdens de bijeenkomst die speciaal was
bestemd voor persoonlijke herinneringen aan de dichteres. Onder de aanwezigen was een
groot aantal van Achmatova's intimi. De oorspronkelijke Russische versie van deze voordracht
is onder andere gepubliceerd in het tijdschrift Inostrannaja literatoera.
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meer gemeen hadden dan alleen belangstelling voor Achmatova's poëzie.
Door de omgang met hen allen kreeg ik een heel reële en tegelijk volslagen irreële
indruk van een sinds kort overleden iemand - de mens die ik was komen bestuderen.
Achmatova werd voor mij een reflectie - de reflectie van haar stem via de
bandopnamen die ik hoorde bij de Rozjanski's in Moskou; de reflectie van haar
gezicht op de talloze foto's die toen nog grotendeels ongepubliceerd waren; de reflectie
van haar complete levende gestalte op de prachtige film die onze dierbare Nika Glen
voor mij heeft gedraaid in haar flat. Maar het best leerde ik Achmatova misschien
toch kennen door alle anekdotes, verhalen en beschrijvingen waarop mijn jonge
vrienden mij trakteerden. De een kon Achmatova's stembuigingen indrukwekkend
nadoen, een ander haar gebaren - zo ben ik bijvoorbeeld tot in de finesses te weten
gekomen hoe, met wat voor mimiek en wat voor lichaamsbewegingen zij wodka
placht te drinken en de telefoon opnam. Mijn vrienden vertoonden mij dit alles naar
ik denk niet enkel om mij van nut te zijn. Ik had vaak de indruk dat ze blij waren
met de kans die mijn onderzoek hun bood om te praten over ‘Anna Andrejevna’.
Meermaals dit jaar en in dit milieu had ik een fysieke gewaarwording van haar
afwezigheid - beter gezegd, van een soort verpletterende aanwezigheid van haar als
afwezige. Anna Achmatova als lege plek - om exact te zijn als leeg middelpunt van
een wereld die nog steeds functioneerde dankzij haar. Tot op de huidige dag zegt het
een of het andere Leningradse ‘weeskind van Achmatova’* af en toe tegen mij naar
aanleiding van iets actueels: ‘Weet je, in zo'n geval deed/zei Anna Andrejevna altijd...’
Mensen hebben me vaak gevraagd en vragen me nog steeds of ik het niet jammer
vind dat ik een jaar te laat ben gekomen, dat ik net geen kans meer heb gehad om
persoonlijk kennis te maken met Anna Achmatova, Mijn antwoord op deze vraag is
dat ik deze samenloop van omstandigheden nooit heb betreurd. Om helemaal eerlijk
te zijn moet ik zeggen dat ik altijd een beetje blij ben geweest om deze samenloop.
De vaste verhalen over hoe mensen leden, in zwijm vielen of hun spraak verloren
tijdens hun bezoek aan deze enigszins angstwekkende vrouw, hadden een sterk effect
op me - ik was zevenentwintig en wat verlegen. De Achmatova-dromen die ik af en
toe kreeg in de periode dat ik werkte aan mijn boek, waren ook niet altijd plezierig.
Mijn ontmoetingen met haar, om de een

*

Vier dichters uit de entourage van de dichteres worden sinds haar dood zo betiteld: Joseph
Brodsky, Anatoli Najman, Jevgeni Rejn, Dmitri Bobysjev.
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of andere reden steeds onverwacht, vonden plaats op een moment dat ik niet was
gekleed zoals betaamt in tegenwoordigheid van een dame op leeftijd, of op een
moment dat ik bezig was met iets onfatsoenlijks. Ziedaar de reden waarom het feit
dat ik de persoon wier beeld tot de belangrijkste gegevens van mijn leven behoort
nooit heb leren kennen, mij weinig verontrust. Zó voel ik mij voorlopig beter op mijn
gemak. Af en toe fantaseer ik (in dit geval geheel zonder angst) over de theoretische
mogelijkheid van een kennismaking in het hiernamaals.
De rechtvaardiging voor mijn egocentrische en daardoor weinig interessante
opmerkingen vandaag is, naar ik hoop, dat ze verband houden met iets algemeners.
Ik heb het gevoel dat Achmatova voor de Russische vrienden die mij over haar
vertelden, in het bijzonder voor mijn leeftijdgenoten onder hen, fungeerde en nog
steeds fungeert als een ethische gouden standaard - dat zij voor hen het toonbeeld is
niet alleen van een ideaal dichttalent maar van ideaal gedrag op alle niveau's van het
leven; wellicht, naar Dostojevski's terminologie, het toonbeeld van ‘een volmaakt
schoon mens’.
Op alledaags niveau was Achmatova voor mijn Russische leeftijdgenoten kennelijk
de voornaamste, misschien wel de enige serieuze bron van datgene wat men etiquette
noemt. Haar uitspraak ‘je mag alles met je handen eten, behalve kompot’ haal ik zelf
vaak aan bij maaltijden in mijn eigen land, hoewel daar een vertaalprobleem bestaat
omdat het gerecht kompot (schijfjes appel op waterdunne sap, geserveerd in een
drinkglas) een puur Russisch verschijnsel is. Het zal u waarschijnlijk meer interesseren
dat, wanneer Joseph Brodsky mij iets te verwijten heeft, hij dit doorgaans zo
formuleert: ‘Kees, Anna Andrejevna zou zoiets nooit hebben gedaan.’
Een van de dierbaren hier te lande die mij hebben opgevoed tot Achmatova-kenner
en tot mens in het algemeen, was Nadjezjda Jakovljevna Mandelstam. Een tijd lang
is de legende verbreid als zou zij een speciale wrok of boosaardigheid hebben
gekoesterd tegen Achmatova. Een half jaar lang heb ik een keer of drie per week en
vervolgens telkens wanneer ik weer eens in Moskou was tot de laatste maand van
haar leven toe, twee à drie uur bij haar verkeerd aan de Grote Vogelkersstraat. Vooral
in het begin, toen het onderwerp van mijn geplande boek nog als het hoofdonderwerp
gold van onze conversatie, bespraken wij hetzij in de keuken, hetzij in haar woonannex slaapkamer
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Achmatova's werk en persoon vanuit alle gezichtspunten. Maar echt, ik heb bij mijn
gespreksgenoot nooit enige wrok bespeurd.
Ik heb al geruime tijd het idee dat, toegepast op Achmatova (en misschien ook in
het algemeen) het begrip van de formalistische critici ‘lyrische held’ (in dit geval
‘heldin’) of ‘lyrisch ik’ niet voldoet. Een exacter begrip lijkt mij dat van ‘persona’
in de zin die hieraan is gegeven door dichters als Ezra Pound en W.B. Yeats. ‘Persona’
- iets tussen persoonlijkheid en toneelmasker in - is tegelijkertijd een term uit de
psychologie en uit de theaterwereld. Ik ben ervan overtuigd dat Achmatova, net als
dichters van het type Lord Byron of Majakovski, haar hele leven en in de loop van
de jaren steeds meer, bezig is geweest met het scheppen van een persona zowel in
haar poëzie als in datgene wat men de realiteit noemt. Achmatova's grootheid is
waarschijnlijk dat zij van haar persona (zowel literair als biografisch) een puur
symbool heeft gemaakt, uiteindelijk het symbool van het lijden van een hele generatie,
een heel volk in een onzalige periode uit zijn geschiedenis.
Is het bovenstaande juist dan wordt het duidelijk dat de verhalen over Achmatova
in drie typen kunnen worden onderverdeeld. In de eerste plaats verhalen over de
persona; verhalen die het kunstig gevormde beeld bevestigen en versterken dat door
Achmatova zelf werd geschapen. Dan de verhalen over de actrice, dat wil zeggen
over de figuur die haar eigen persona schiep en die af en toe frappant ironisch deed
over deze activiteit van haarzelf. En tenslotte de verhalen over de mens Achmatova;
verhalen over degene die bezig was met de uitvoering van al het zojuist genoemde,
maar dikwijls ook niet, met of zonder ironie. Als voorbeeld van een duidelijke
manifestatie van deze ‘mens’ Achmatova, in tegenstelling tot de ‘actrice’, citeer ik
de volgende passage uit Lidia Ginzburgs notities van de jaren dertig: ‘Bij haar gaat
een uitgewerkt systeem van toneelmatige gebaren, waarmee zij een voorstelling geeft
van zichzelf als dichter, als cultuurfenomeen, op merkwaardige wijze samen met de
hulpeloosheid van haar alledaagse gesticulatie. Met onhandige gebaren zet zij een
ketel op het gas, snijdt zij worst. En voor deze huiselijke gebaren geneert zij zich.’
Het merendeel van de memoires over Achmatova behoort tot de meer elementaire
typen één en twee. Onder de zeldzame verhalen die op mij de indruk hebben gemaakt
van het laatste type, het type van notities over degene die ik voor het gemak aanduid
als ‘de mens Achmatova’, vermeld ik sommige passages uit het dagboek van Lidia
Tsoekovskaja, de herinneringen van Amanda Haight, de beste bladzijden uit Anatoli
Najmans boek
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en de verhalen van Nadjezjda Jakovljevna Mandelstam.
Het lijkt mij dat het misverstand over de vermeende boosaardigheid van de
laatstgenoemde jegens Achmatova te verklaren is uit het feit dat zij op haar eigen
manier, als de mens die zij was (een mens met heel haar speciale gevoel voor humor
en haar menselijke zwakheden), sprak over de mens Achmatova. Vandaar de voor
de hand liggende contrasten met het beeld van Achmatova als persona en de voor
de hand liggende irritatie bij lezers die gewend zijn om zich allereerst in te stellen
op deze persona.
Tot besluit wil ik u iets meedelen dat misschien een tekstologisch en ook een zeker
etnologisch belang heeft. In het derde deel van de Westerse editie van Achmatova's
werk zult u in de annotaties enkele keren mijn naam tegenkomen. De verklaring van
mijn aanwezigheid daar is de volgende.
Helemaal aan het eind van de jaren zestig heeft Nadjezjda Mandelstam mij eens,
na haar gordijnen gesloten te hebben (overdag), een kleine bloemlezing gedicteerd
uit de allerverbodenste poëzie van Achmatova. Toen ik me tegen het eind van mijn
Ruslandreis in kwestie aan het voorbereiden was op mijn vertrek vanuit Leningrad,
heb ik de gedichten uit mijn hoofd geleerd en de geschreven tekst in mijn hotelkamer
vernietigd op de manier die ik had geleerd van Joseph Brodsky tijdens onze
gesprekken bij hem thuis. Soms schreef hij iets op een stukje papier, gaf mij dit te
lezen en verbrandde het dan snel of scheurde het in snippers. Daarbij verklaarde hij
zijn gedrag om wat voor reden dan ook in het Engels, met de woorden ‘old Russian
custom’. Ik deed er in dit geval goed aan me te gedragen volgens de ‘old Russian
custom’ want de volgende dag bracht Joseph mij weg naar het vliegveld, waar wij
elkaar in het openbaar een afscheids-zoen gaven, met het gevolg dat de Leningradse
douanebeambten een vol uur niet alleen mijn koffer doorzochten maar ook alles in
en onder mijn kleren. Een deel van de betreffende gedichten heb ik later doorgegeven
aan Nikita Stroeve, die ze heeft gepubliceerd in de Parijse Vestnik (Bode); een deel
heb ik zelf gepubliceerd in edities die zijn verschenen in Nederland.
Nog pas geleden ben ik een Russische boekwinkel in Amsterdam binnengegaan
en heb daar de laatste Sovjeteditie van Achmatova's werk gekocht - de jubileumuitgave
die is verschenen bij Knizjnaja palata (‘De boekerij’). Toen ik zag dat hier alle
gedichten waren afgedrukt die ik destijds in mijn hoofd over de grens had gesmokkeld,
kreeg ik even een vlaag van ontroering. Ik begreep dat er inderdaad iets wezenlijks
is veranderd in uw of liever - wanneer u het goed vindt dat een buitenlandse minnaar
van de Russische cultuur dit zegt - in ons land.
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J.J. Voskuil
Dankwoord bij de aanvaarding van de Bordewijk-prijs*
Meneer de burgemeester, Dames en heren bestuurs- en juryleden van de Jan Campert
Stichting, Geachte aanwezigen,
U wilt natuurlijk weten wat er door mij heenging toen ik het telegram ontving waarin
mij werd meegedeeld dat de Bordewijk-prijs dit jaar aan mij was toegekend. Welnu,
mijn eerste gedachte was: Waarom aan mij? - onmiddelijk gevolgd door: Wat zou
Bordewijk hiervan vinden? - Met het oog op de mij toegemeten tijd zal ik mij
beperken tot dat laatste.
Bordewijk beschouwt het schrijven als een ambacht, een spel, een tijdpassering.
Een schrijver schrijft, stelt hij in navolging van Vestdijk, om zich niet te vervelen.
Als hij mij onlangs in een interview had horen beweren dat ik alleen maar kan
schrijven als ik een probleem heb, zou hij zijn hoofd hebben geschud. En hij zal
zeker zijn wenkbrauwen fronsen als hij mij nu hoort zeggen dat de roman daarvoor
het aangewezen middel is. De roman schept als geen ander de mogelijkheid om jezelf
te zien als een vreemde. Een roman die alleen geschreven is om je niet te vervelen,
verveelt me. Er moet een persoonlijke noodzaak zijn. Kortom, hij moet autobiografisch
zijn om althans mij te kunnen boeien.
Nu weet iedereen die het werk van Bordewijk enigszins kent dat het vol
autobiografische details zit. Hij heeft daar zelf bij herhaling op gewezen. ‘Mijn
werkstukken ontstaan uit gegevens aan de buitenwereld ontleend,’ schrijft hij, ‘en
desbewust sterk vervormd.’ Die vervorming vindt hij wezenlijk. Daarom stelt hij
bijvoorbeeld de historische romans van Couperus boven zijn Haagse, een oordeel
dat ik niet graag tot het mijne zou maken. Autobiografische details zijn voor
Bordewijk niet meer dan bouwstenen en in die zin onpersoonlijk. En toch verbergen
ze bij hem, misschien zijns ondanks, een aantal soms zeer persoonlijke gevoelens,
waarop hij in de loop van zijn leven telkens terugkomt en die aan zijn romans en
verhalen

*

uitgesproken op 19 december 1997 in de Puchri Studio te Den Haag
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hun eigen karakter hebben gegeven. Ik geef daarvan één voorbeeld: zijn verhouding
tot vrouwen. Bordewijk voelde zich, zoals ik aannemelijk zal maken, aangetrokken
tot agressieve, sensuele vrouwen, maar hij was tegelijk bang voor ze. Die aantrekking
vond hij eigenlijk niet in de haak en dat hij bang voor ze was deed hem bij tijd en
wijle twijfelen aan zijn viriliteit. ‘De Bree begreep een massa niet van de vrouw in
het algemeen,’ schrijft hij in het begin van Bint. ‘Hij raisonneerde daarover graag
bij zichzelf. Hij bewonderde haar grenzeloos, maar nooit individueel. Hij was vrijwel
a-sexueel.’ Op deze laatste opmerking komt hij verderop in het boek nog drie keer
terug. De eerste keer als De Bree zich aangetrokken voelt tot de werkster: ‘A-sexueel
was hij? Morgen brengen.’ De tweede keer, wanneer hij een dergelijke
aantrekkingskracht in de nabijheid van een vrouwelijke collega vaststelt. Het is
aanleiding om ‘de theorie van zijn a-sexualiteit mijlen ver weg’ te gooien. En de
derde keer merkt hij in een aanval van jaloezie nog eens op: ‘Hij a-sexueel? Nog al
een mooie jongen.’ - Het moge uit deze opmerkingen duidelijk zijn dat De Bree in
ieder geval de aantrekkingskracht van vrouwen als een probleem zag. Aangezien dat
voor dit verhaal volstrekt irrelevant is en het in mijn ogen zelfs verzwakt, is het
aannemelijk dat dat ook voor Bordewijk gold, en dat hij er door er over te schrijven
vertrouwd mee trachtte te raken, het belangrijkste kenmerk van autobiografische
litteratuur. Dat vindt zijn bevestiging in de rol die vrouwen in zijn werk spelen. Ik
geef daarvan drie voorbeelden, één uit het begin, één uit het midden, en één uit het
eind van zijn leven.
In het eerste verhaal uit de bundel Fantastische vertellingen bevindt de
hoofdpersoon zich na college in gezelschap van een mede-studente, een meisje
waarvoor je volgens hem moest oppassen. ‘Ze was volstrekt niet mooi,’ schrijft hij,
maar jong, fris en uitdagend. Haar heldere, lichtblauwe ogen hadden een fellen,
haast onbeschaamden blik, die dadelijk de aandacht van een man trok, en die ook
mij meer boeide dan ik wel weten wilde.’ Hij neemt haar mee naar zijn kamer, waar
hij haar het manuscript voorleest dat hij bij Baruch Blazer gevonden heeft, ergert
zich aan haar ‘kokette, klokkende lachje’, voelt als ze samen voor de boekenkast
staan haar adem tegen den achterkant van zijn oor en vraagt zich even later af wat
ze zou doen als hij haar een zoen gaf, waarop hij besluit: ‘je kon van haar alles
verwachten, zelfs een zoen terug, en daarom besloot ik tot een neutrale houding.’
Net als de opmerkingen die ik daarnet uit Bint citeerde zijn ook deze van geen enkel
belang voor het verhaal. Bordewijk moest ze kennelijk kwijt en om die reden zijn
ze ongetwijfeld autobiografisch.
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Datzelfde geldt voor een passage uit Bint, al is de vrouw hier, geheel in de geest van
de roman, caricaturaal vervormd. In dit geval is het de werkster. Ze passeert De Bree,
en onwillekeurig kijkt hij naar haar. Later denkt hij over dat kijken na en concludeert
dat het niet zuiver was geweest. ‘Het was niet erg, maar ook niet zuiver. De
sensualiteit van het schepsel trok hem.’ Deze passage is interessant, omdat ze aan
het beeld dat de vorige oproept nog iets toevoegt. De angst voor agressieve, sensuele
vrouwen, die uit de eerste passage blijkt, krijgt in deze tweede een morele
rechtvaardiging, maar tegelijk wekt hij bij de hoofdpersoon twijfel aan zijn viriliteit,
waartegen hij zich vervolgens verweert door tot drie keer toe met klem te verzekeren
dat hij waarachtig niet a-sexueel is. Dat roept het beeld op van een man die met zijn
driften geen raad weet en zichzelf bij herhaling en met kracht tot de orde roept.
Kortom: de schrijver van Bint. Vestdijk vertelt dat hij bij een bezoek aan Bordewijk
vergeefs in deze onbewogen man de schrijver van de Fantastische vertellingen
trachtte te zien, tot bij zijn vertrek ‘de weerbarstigheid van het slot van de buitendeur
hem [Bordewijk] dwong tot een opmerkzaam morrelen. Toen verraste ik’ schrijft
Vestdijk ‘op zijn gezicht, in ver profiel gezien, een fascinerende uitdrukking, die mij
naar de boeken terugvoerde, iets listigs in de oogen, een meeslepend cynisme. En ik
wist dat de Bordewijk, die de kelders en paleizen van zijn fantasie ontsluit, er zoo
uit moest zien, ongeveer dan.’ Het portret dat Vestdijk hier tekent, is het portret van
een driftkop, die geleerd heeft zichzelf tot het uiterste in bedwang te houden.
Pas in het derde voorbeeld heeft Bordewijk met deze man vrede gesloten en
accepteert hij hem zoals hij is, met zijn begeerten, maar ook met zijn angst daarvoor
en de bijbehorende behoefte zich te beheersen. Dat gebeurt in het verhaal ‘Lente’,
het laatste verhaal waarvan hij kort voor zijn dood de drukproeven nog gezien heeft.
Het gaat over een man en een vrouw die elkaar in de trein van Rotterdam naar Den
Haag ontmoeten en zich tot elkaar aangetrokken voelen. In de stampvolle bus naar
de wijk waar ze wonen, vinden ze elkaar opnieuw en de vrouw schuift bij het uitrekken
van haar handschoen tersluiks haar ring van haar vinger. Als de bus een zwaai maakt,
grijpt de man naar de stang op de plaats waar de handschoen onder haar hand hangt
en voelt de ring. Het is een situatie waarmee de meeste helden uit onze naoorlogse
litteratuur wel raad geweten zouden hebben. Bordewijk nu ook. Hij laat zíjn held op
het knopje drukken en bij de eerstvolgende halte uitstappen.
Dat ‘Lente’ door zijn directheid en zijn onweerlegbaar persoonlijke toets naar mijn
smaak een hoogtepunt in Bordewijks oeuvre is, zal na het
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voorafgaande niemand verbazen. Dat het ook nog bij mijn uitgever verscheen, in
dezelfde maand als Bij nader inzien, doet me natuurlijk in het bijzonder plezier. Een
en ander geeft me het vertrouwen dat Bordewijk, als ik hem straks ontmoet, zal
zeggen: Koning, het is wel goed. Ik heb er vrede mee.
Meneer de burgemeester. Ik stel het bijzonder op prijs dat u deze avond hebt
vrijgemaakt voor het uitreiken van de prijzen, en ik prijs mij gelukkig dat ik niet de
enige ben, zodat ik me maar voor een kwart bezwaard hoef te voelen.
Leden van de jury. Ik ben u erkentelijk dat u dit keer mij hebt uitgekozen om de
Bordewijk-prijs in ontvangst te nemen, niet in het minst omdat het een Haagse prijs
is. Ik ben in Den Haag geboren, ik heb er mijn vrouw leren kennen en ik heb er tot
mijn negentiende gewoond. Kortom, er is geen stad waar ik mij beter thuis voel en
dat geeft voor mij aan deze prijs een bijzondere waarde.
Dames en heren. Voorzover u voor mij gekomen bent dank ik u voor uw
aanwezigheid en ik dank u allen voor uw aandacht.
Ik heb gezegd.
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Harry Mesterom
Gedichten
Tuin van bewaring
Om van een tuin te kunnen houden,
moet je hem zelf hebben bedacht,
diep in het doolhof van je hoofd,
en desnoods midden in de nacht.
Paden om in vervoering te raken. Grind
om jezelf hardop te kunnen horen
dromen. Bomen en struiken die alle perken
te buiten gaan als de dood maar lang
genoeg wacht. Bloemen, gekozen om meer
dan hun naam. Een kleine vijver
op de plek waar de hemel het liefst
zijn dorst lest. Licht, gezeefd
door dicht gebladerte, als het wit
tussen de woorden in een gedicht,
alleen maar geschreven om het geheim
te bewaren van wat onuitsprekelijk is.
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Ego Flos Campus
naar Da Palestrina
Een stem, verloren in een koor;
geen spoor dringt dieper tot
het ongehoorde door. Zo klinkt
wie in een bloemenzee verdrinkt;
een keel in elke kelk voor die verwelkt,
en het is of Ego Flos de echo
van et in Arcadia ego is.
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Spinnen,
die hangende de herfst
de laatste vonken van het najaar
in hun netten vangen. Vissers
in het luchtledige, hun vangst
dat waar het oog geen vat
op heeft, weten zij een ding zeker:
voedzamer dan afgrond is hemel.
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Stilleven
De tafel was gedekt
maar met een dode. Onder een laken
dat niemand meer aan durfde te raken.
Alleen de tafel wist hoe ondraaglijk
het leven geworden was, zonder
lepels, vorken en borden.
De dode wist van niets, behalve
dat het leek te sneeuwen
en hij een landschap geworden was.
Zou het daarom zijn dat zijn moeder huilde
als de wind?
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Ostraka
Scherven die aan scherven vallen
en bij het vliegen in het rond
je tot bloedens toe verwonden.
Scherven van verwondering,
stuk voor stuk maar ook afzonderlijk
elk een schreeuw om een heelal.
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Peter Darach
Seven fairytales
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Wim Hofman
Thuiskomst
Echt een plek om aan te komen na een lange reis. Je zet je koffer neer. Erin een oude
jas, een grijze werktrui met kapotte rits en gaten in de mouwen, een zwart bijbeltje
en wat is dat daar? Ach, een stuk speelgoed, een houten vrachtautootje, zelf gemaakt?
Wielen blauw, cabine rood, rubberen bandjes zelfs. Je laat het handvat van de koffer
los en strekt je vingers. De koffer valt deze keer niet open! Het papieren touwtje
houdt zich goed. Je sluit je vingers weer, niet dat je iets wil pakken. Of misschien
toch. Je voeten doen pijn. Je schoenen zijn al weken kapot, je zwarte tenen met de
kromme nagels zijn te zien. Je rechter schoen heeft wat weg van een of ander beest,
een krokodil, een snoek? Komt door die spijkers die op tandjes lijken natuurlijk. Je
broekspijpen zijn gerafeld en zitten vol stof. Het is warm. Je hebt het warm. Je haren
zijn lang en vettig. Je veegt wat zweet weg met de rug van je hand. Hoeveel kilometers
heb je gelopen? Wat een vraag. De zon is al onder. Een paar vliegen zitten zoemend
achter elkaar aan. Zij zijn kwaad op elkaar, zomaar. Zoals mensen dat ook wel zijn.
Zware, inktblauwe wolken hangen boven een vlak land. In een gedicht zou dat het
beeld kunnen zijn van gemoedsrust. Maar je bent niet kalm, je hart klopt hard. Links
zwarte bossen en rechts een huis. Dat moet jouw huis zijn, je hebt het adres op een
oude briefkaart. Op de briefkaart een groene zegel en een paar vlekken, bloed
misschien, of inkt. De wolken zijn nu nog donkerder geworden, de lucht erachter is
net iets lichter blauw. Een bliksemschichtje springt eruit. Het heeft wat weg van een
doornstruikje of van de pijn die af en toe door je borstkas schiet. Het huis is zwart.
Voor het huis zwart gras. Je zou nu, als dit een film was donkere, zachte langzame
muziek verwachten, een stelletje strijkers misschien, een paar trombones, een groepje
hoorns, gehuil van wolven, rollende donder. In het huis gaat nu een lamp aan. Een
vrouw roept iets. Ze roept steeds. Een deur gaat open. De vrouw is jong, haar haren
zijn los, ze loopt op blote voeten, ze rent door het gras. Kom terug! roept ze. Ze rent
in de richting van het bos. Ze beweegt houterig haar handen alsof ze vliegen
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wil. Ze ziet iets liggen in het gras. Ze raapt het op. Het is een lappen pop of een stuk
ervan. Ze kijkt ernaar en knijpt er met twee handen in. Ach, kom toch terug! roept
ze, asjeblieft, asjeblieft! Er klinkt geen muziek. Het is de vrouw die piept en grient.
Wind steekt op. Druppels, begin van regen. In het bos, links, klinkt gekraak van
takken en hoor je het harde, akelig schelle lachen van een kind. Zwp, zwp, zwarte
vogels vliegen op uit de zwarte bomen en verdwijnen in de zwarte wolken, zie je ze?
Tel ze nu maar niet: zeker zoveel jaren heb je verloren.
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Anton Quintana
De maanzieke maan
Wat je moet weten:
niet alleen de zon,
maar ook de maan kan ‘steken’.
Alsof de zon uit de hemel was gevallen, zo plotseling schoof de nacht over de velden.
Een nacht zonder maan, zonder sterren. De hemel kleurde even zwart als de aarde.
De dieren, slapend in hun eigen damp, werden door het donker opgeslokt.
De herders van de Gobi zaten niet verlegen om de maan. Ze vonden de aandacht
die aan haar geschonken werd overdreven. Bovendien zat het ze dwars dat het
maanlicht hun geliefde velden geen recht deed, die kregen in dat kale schijnsel een
naargeestig aanzien. Als rechtgeaarde mannen van de steppe spraken ze hun wrevel
nooit uit, ze voelden zich te goed voor ‘maanpraat’, maar één ding wilden ze wel
kwijt: maneschijn was helemaal niet romantisch en bovendien schadelijk. Teveel
maan kon gevaarlijk zijn, net als teveel zon. Iedereen wist wat een zonnesteek was,
maar dat de maan ook kon steken, scheen niemand te weten. De wrok die de herders
tegen de maan koesterden was niet alleen maar een kwestie van gevoel, zó simpel
waren ze nu ook weer niet.
Ze wisten heel goed dat veel reizigers uit de omliggende landen hen voor een soort
halfmensen hielden, niet veel intelligenter dan de dieren waarmee ze de velden
deelden. Ze werden ‘primitief’ genoemd, omdat ze het hele jaar door in tenten
woonden, het schrift niet kenden en dierlijke goden aanbaden. Maar als het om het
observeren van natuurverschijnselen ging, dan waren ze stuk voor stuk deskundigen.
Hun leven en welzijn hing immers af van hun kennis van de natuur. Daar moesten
ze een speciaal oog voor hebben ontwikkeld. En zoals ze iedere verandering in hun
wereld in de gaten hielden, volgden ze ook oplettend wat er in de nachtelijke hemel
gebeurde. Weliswaar konden ze hun waarnemingen niet uitwerken in wiskundige
termen, maar dat betekende nog niet dat ze er geen
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conclusies uit trokken. Ze geloofden allang niet meer dat de nieuwe maan telkens
opnieuw geschapen werd, maar omdat ze niet wisten dat de aarde rond was, kwamen
ze niet op de gedachte van een kringloop. Het was dan ook een raadsel voor ze waar
de maan bleef als ze nergens in de hele wijde hemel te bekennen viel. Om die reden
hadden ze haar een voor de hand liggende naam gegeven: ‘de zwerfster’. En ze
lachten hun scheve lachjes als ze zagen hoe wereldwijze vreemdelingen voor ‘de
zwerfster’ in aanbidding neerknielden. Reizigers uit Perzië, Babylonië, Assyrië,
Egypte, riepen op hun karavaantochten in de nachtelijke koelte de bescherming in
van Nannar, Sin en Jarech of hoe hun maangoden ook mochten heten. Ze vertelden
de verbaasde herders dat de maan niet alleen heilig was, maar ook nog de enig
betrouwbare tijdmeter in het hele universum.
Oneerbiedig gezien was de maan dus een klok. Als je bij de tijd wilde zijn, moest
je de maanfasen in de gaten houden. Dat hadden knappe koppen in Babylonië na
jaren van observatie en berekeningen ontdekt. En diezelfde geleerden waren wel zo
goed geweest om een kalender samen te stellen voor de gewone man, waarin de juiste
tijden stonden voor alle landbouwwerkzaamheden. Ploegtijd, zaaitijd, dorstijd,
wijnoogsttijd, vijgenoogsttijd, het stond er allemaal in. Voortaan konden de boeren
lezen welk seizoen het was.
In de velden werd om die nieuwigheid gelachen. De herders voelden slechts
minachting voor landbouw. En het begrip tijd had sowieso weinig betekenis voor
ze. Het was al mooi als ze met de afwisseling van dag en nacht rekening hielden en
met het verloop van de seizoenen. In de velden bepaalden de dieren het doen en laten
van de mensen. Als de dieren op zoek gingen naar vers gras, trokken de mensen mee.
Ze volgden hun kuddes stapvoets door een onveranderlijk landschap en keken niet
op een dag meer of minder. De tijd hadden ze aan hun broek hangen. Hun dag begon
als de zon opkwam en eindigde bij zonsondergang en de noden van hun beesten
bepaalden hun werkzaamheden. De bewoners van Het-Land-Van-Het-Gras waren
nog één met de natuur, al probeerden ze die al wel naar hun hand te zetten met
magische bezweringen.
Overal elders wilden de mensen niet langer van de natuur afhankelijk zijn, of
liever: niet van de willekeur van de natuur. Jagers en rapers van wilde vruchten en
paddestoelen hadden genoeg van de grilligheid die maakte dat ze de ene keer
overvoerd werden en de andere keer honger moesten lijden. Een kans op een minder
riskant bestaan leek zich aan te bieden nu ze achter het geheim van zaaien en oogsten
waren gekomen.
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Velen besloten zich ergens voorgoed te vestigen en op landbouw over te gaan, een
bedrijf waarbij alle werkzaamheden vruchteloos bleven als ze niet op de juiste tijd
werden uitgevoerd. En aangezien de voorgeschreven tijd afgemeten kon worden aan
een zeker aantal maanfasen, was de onmisbare maan hoog in hun achting gestegen.
De boeren wilden niets liever dan bij de tijd zijn, de juiste tijd weten, de tijd bijhouden.
Dus gaven ze iedere nieuwe maan(d) een eigen naam, een eigen feest, een eigen
plechtigheid: oogstmaand, slachtmaand enz. En omdat de mensen vroeger ook al
geen maat konden houden, ontstond er een uitgebreide maancultus. De maan werd
vergoddelijkt en begiftigd met een uitvoerige eredienst. Oude mythes werden aan
de vergetelheid ontrukt en nieuwe voor de gelegenheid bedacht. Er kwam een
levendige handel in maanartikelen tot stand, maanstenen, maanbeeldjes,
maanwatertjes, sikkel-vormige sieraden, zelfs maanreisbeschrijvingen. Overal
verrezen tempels en tal van jongeren verkozen van ‘maanverering’ hun beroep te
maken en vonden elkaar in kloostergemeenschappen. Daar werd niet alleen de maan,
maar de hele kosmos bestudeerd, reden waarom de maanaanbidders zichzelf niet als
priesters zagen, maar als wetenschappers.
In de velden bleven de mensen onwetenschappelijk ingesteld. Ze dachten en
handelden met een superieure geringschatting voor theorieën. Omdat de maan minder
belangrijk voor ze was, konden ze zich een praktischer kijk permitteren. De drijfveer
die andere volken tot een cultus aanzette, ontbrak bij hen. Sterker nog, in tegenstelling
tot de boeren lieten ze bij heldere maan de extra uren licht onbenut. Zodra de zon
achter de kim verdween was, namen ze in een cirkel plaats, met de rug naar de rest
van de wereld, alsof die niet meer bestond. Ze wisten hun kudde goed bewaakt en
bleven paraat voor het geval een van de honden zou aanslaan, maar wat er verder in
de velden gebeurde, mocht wat hen betrof in het duister blijven.
Net als hun voorouders geloofden de herders dat niet alleen mensen, maar ook
dieren en dingen ‘bezield’ waren.
Ieder dood ding wordt
stilletjes bewoond door zijn
levende eigenaar
Hun wereld was vol van geesten en het kon niet anders of die weerspiegelden in hun
gedrag en uiterlijk de sardonische aard van de herders
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zelf. Daarom trof je overal in de velden obo's aan, steenhoopjes die onderdak moesten
bieden aan ‘het kleine volkje’ - gnomen, kobolds, snel en gewiekst als wezels.
Overdag hielden ze zich in gaten en spleten verborgen want iedere zonnestraal had
de macht om ze te verstenen, maar na zonsondergang kwamen ze uit hun holletje
gekropen, niet om te eten of te werken want daar deden ‘grondmannetjes’ niet aan,
maar uitsluitend om de mensen het leven moeilijk te maken. Met hun obo's probeerden
de herders die kwelduiveltjes gunstig te stemmen, maar het was altijd verstandiger
om 's nachts dicht bij het vuur te blijven en niet over de velden te gaan dwalen.
Ooit was de maan de schenkster van de onzichtbare regen geweest die het gras
liet groeien. Uit haar sluiers druppelde dauw op de aarde. De krans om haar lichaam
bestond uit waterdamp, zodat ook uit een wolkenloze hemel vocht over de velden
uitvloeide. Maar dat beeld van mystieke en moederlijke zorgzaamheid was intussen
voor de herder verloren gegaan, ‘de schenkster’ was ‘de zwerfster’ geworden. En de
herders verdachten haar de gang van zaken op aarde nadelig te beïnvloeden. Hoe die
kwade invloed over zo'n afstand uitgeoefend kon worden was ze een raadsel, maar
de verschijnselen waren onmiskenbaar.
Bij volle maan konden zelfs personen, die doorgaans de rust zelf waren, het ineens
op de heupen krijgen. Ze gingen rusteloos dwalen, hielden iedereen uit de slaap en
maakten zichzelf wijs dat ze wolfmensen waren. Dan moest je nog voor ze uitkijken
ook. Opgewonden standjes waren het, die pas weer kalmeerden als de zon opkwam
en zich dan diep schaamden voor hun dwaze gedrag. Evengoed konden ze niet beloven
dat het niet weer zou gebeuren. Het kwam door de maan, zeiden ze.
Ook dieren raakten tijdens zo'n witte nacht uit hun gewone doen. Honden vielen
het vee aan dat ze geleerd hadden te bewaken of bleven de hele nacht hysterisch
janken. Sommige paarden, meest schimmels, moesten geblinddoekt worden om te
voorkomen dat ze een onverklaarbare oogontsteking opliepen. Dat alles, hoe vreemd
ook, moest het werk van de maan zijn. De herders noemden zulke raadselachtige
aandoeningen: dan ook gemakshalve: ‘maanziekte’.
Onder normale omstandigheden was ‘maanziekte’ nooit een probleem geworden.
De onrust die door de volle maan teweeg werd gebracht, was altijd maar van korte
duur en had zelden ernstige gevolgen. Maar daar was nu verandering in gekomen.
De laatste tijd nam de opschudding zodanig toe dat gewone mensen zich nauwelijks
meer buiten durfden wagen.
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‘Maanziekte’ was niet langer een lastige aangelegenheid, maar dreigde het hele
kampleven te ontwrichten. Dat kwam door de oorlog.
Oorlog - hoe je het ook bekeek - maakte nu eenmaal altijd slachtoffers. Niet alle
vrijwilligers, die blakend van strijdlust waren uitgereden, was het vergund de
overwinning aan den lijve mee te maken. Sommigen zagen zich gedwongen het
slagveld voortijdig te verlaten en roemloos de terugweg te aanvaarden. Zulke
pechvogels waren op het veld van eer een been of een arm kwijtgeraakt, of het licht
in hun ogen, of hadden op een onduidelijke manier de macht over hun ledematen
verloren. Aan het front konden ze van geen enkel nut meer zijn - daar zouden ze de
anderen maar tot last worden - dus zat er niets anders voor ze op dan zo goed en zo
kwaad als het ging weer op huis aan te gaan. Vier of vijf van die stumpers trokken
dan te paard over de velden, gehinderd door hun wonden - die ruwweg waren
schoongeschroeid en met visgaren dichtgenaaid - en nog meer hun teleurstelling dan
hun pijn verbijtend. Als ze onderweg niet aan wondkoorts bezweken en ook geen
bende van de vijand tegenkwamen, bereikten ze tenslotte meer dood dan levend het
kamp. En daar wachtte hen een bittere ontdekking.
Aan het front konden ze gemist worden, maar thuis ook. Niet dat het ooit tegen
ze gezegd werd, dat was ook niet nodig, want het bleek uit alles. Natuurlijk werden
ze als helden binnengehaald, door iedereen geprezen en door een enkeling zelfs
beklaagd, maar die geestdrift taande snel. De ‘gezonde’ mensen wisten geen raad
met de ‘uitvallers’, en - wranger nog - hun verminkingen stonden hen tegen. Ze
wilden liever niet aan de prijs van de overwinning herinnerd worden.
Zo goed en zo kwaad als het ging werden de verminkten door hun familie
opgevangen. Geleidelijk verdwenen ze uit de openbaarheid. Het verloop van de strijd
eiste nu eenmaal alle aandacht op en de roes van de verwachte victorie begon iedereen
naar het hoofd te stijgen. De schaarse protesten tegen het voortzetten van de strijd
werden overschreeuwd door de roep om nieuwe veroveringen. In die krijgszuchtige
sfeer was er geen aandacht voor de slachtoffers en die begrepen zelf ook wel dat ze
teveel waren. Je zag en hoorde dan ook weinig meer van ze, want het lag niet in de
aard van steppebewoners om zich te beklagen.
Hielden de oorlogsinvaliden doorgaans hun misère voor het oog van de wereld
verborgen, niet bij volle maan. Dan - zonder aanwijsbare reden - kwamen ze allemaal
uit hun schulp te voorschijn. Ineens leek het wel alsof iedere familie een gebrekkige
verborgen hield. En al die rampzaligen
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waren redeloos kwaad, woedend op alles en iedereen. Bij volle maan was het oppassen
geblazen, je kon ze tegen het lijf lopen. Ze hinkten, sleepten en worstelden zich door
het kamp, in het waanzinnige licht van een maan die steeds groter leek te worden,
op zoek naar lotgenoten. Waarom? Om elkaar te bekijken en uit te lachen, daar leek
het nog het meest op, en om samen te zuipen en de boel op stelten te zetten. Eenmaal
dronken kregen ze woorden over wie van hen de kortste stomp had en sloegen ze
elkaar met hun krukken de hersens in. Zo ging dat in tijd van oorlog, als de maan
vol was.
‘Maanziekte’ werd op die manier een steeds groter probleem. Wie waagde het de
rinkelrooiende ellendigen tot de orde te roepen? Het kamp probeerde hun luidruchtige
samenkomsten zoveel mogelijk te negeren, maar dat leidde natuurlijk niet tot een
oplossing. Bovendien groeide de maanzieke bende naarmate de oorlog voortduurde.
De volle maan werd zorgelijk tegemoet gezien. Brullend van het lachen deden de
verminkten elkaar steeds erger geweld aan. En ook hielden ze hun bizarre
krachtmetingen niet langer strikt onder elkaar, ze daagden iedere voorbijganger uit.
Soms drongen ze met z'n allen een willekeurige tent binnen en eisten drank van de
onthutste familie of vielen de vrouwen lastig - wat op zich ook weer niet verbazend
was, per slot van rekening waren het jonge kerels en hun kans op een huwelijk was
ook verkeken.
Het was duidelijk dat zulk wangedrag niet geduld kon worden. Alleen was er
niemand in het kamp die het lef had dat hinkende, strompelende, stuiptrekkende
zootje een halt toe te roepen. Alle strijdbare mannen zaten aan het front. Zodra de
oorlog voorbij was, zou de orde wel weer hersteld worden, maar dat moest niet te
lang duren, want bij de volgende volle maan zouden er wel eens doden kunnen vallen.
Dat was de reden dat de herders de maan een kwaad hart toedroegen. De jongste,
een jongen van zeventien, was nog zo argeloos om te opperen dat het wangedrag
van de oorlogsslachtoffers misschien minder met de maan dan met de oorlog te
maken had. Hij kreeg meteen van alle kanten te verstaan dat zo'n opmerking volkomen
misplaatst was en dat het de nodige levenservaring vereiste om over dergelijke
kwesties mee te kunnen praten. Geen wonder dat de jongen meteen dichtklapte. Het
was toch al geen lolletje om de jongste van zo'n groepje te zijn en altijd het pispaaltje.
De maan zouden de herders zogauw niet missen. Maar de sterren - de sterren
ontbraken deze nacht ook. Er viel in de hele zwarte hemel niet één
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ster te bekennen. En dat betreurden ze wél. De sterren konden ze niet missen. Niet
één nacht. Nog voordat het laatste beetje zonlicht uit de hemel verdwenen was en de
nacht uit het oosten kwam aanrollen, dienden de sterren al op hun plaats te springen.
Een voor een, ieder op zijn eigen plek. En naarmate het donkerder werd, hoorde hun
licht heller en scherper te worden. Op het laatst moest iedere ster zo hard blikkeren
dat je in de verleiding kwam er met de nagel van je wijsvinger tegen te tikken.
Terecht bezongen de herdersliederen van vroeger de sterren als zilveren bekers,
tot de rand gevuld, overlopend van licht. Zonder sterren leek de hemel leeg en werd
het lot van de mensen ondraaglijk. Er moesten sterrenformaties onder het hemeldak
schitteren en sterrenregens vallen. Het was onaanvaardbaar dat er niets trilde boven
de galmende velden, dat daar geen boodschap van uitging, geen dringend bericht
over leven en dood.
Bij hun westerburen, in Perzië, was een nieuwe wetenschap ontstaan, die alles met
de invloed van de sterren te maken had. Ze werd astrologie genoemd en was ook al
bijna een godsdienst geworden. De Perzen geloofden dat de goden hun bedoelingen
duidelijk maakten door middel van veranderingen in de kosmos. Daarom werd daar
met overgave sterrenwichelarij bedreven en dat ging zo ver dat de machthebbers
zelfs hun regeringsbesluiten lieten afhangen van de stand van de sterren. Zulke
wichelarij was niets voor de herders. Die vonden het bestuderen van de kosmos maar
oneerbiedig. In de velden werden de sterren niet geraadpleegd, slechts bewonderd.
Zonder maan, zonder sterren, viel er die nacht nergens een lichtje te bekennen,
niet in de velden en niet erboven. Er was niets dan één grote zwartheid waarin de
wereld leek te verzinken. De zwarte nacht stond om de herders heen als een muur,
waarop iedere poging om iets te ondernemen wel stuk moest lopen. De mannen
voelden zich gekortwiekt en geblinddoekt. Geen wonder dat ze opleefden toen in
het donker - als een flikkering van hoop - een vonk begon te gloeien.
Eerst was er de slag van metaal op steen. Een heel ander geluid dan eerder had
weerklonken in de velden. Ook toen werd het geluid teweeggebracht door ijzer op
steen maar dat was ijzer dat geslepen werd. Het scherpen van de lange messen steeg
dreinend op naar een briljante hemel, waar sterren ongezien ‘hun bekers licht
verspilden’. Inplaats van die glorie te bezingen, disten de herders elkaar oude
wapenfeiten op. Dat het relaas
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door het slijpen werd overstemd, maakte niets uit; ze kenden toch allemaal die
verhalen al uit het hoofd. En gek genoeg, meer nog dan die krijgshaftige verhalen
herinnerde het zeurende slijpen aan bloed op het gras.
De klank van deze avond was geruststellender. Nu ketste er ijzer op steen met de
bedoeling vonken te slaan die wegspatten in de nacht, op één na. Die ene vonk werd
in een lont opgevangen en bleef daar smeulen. De wind, balorig als altijd, probeerde
het lichtpuntje uit te blazen, maar de jonge vuurmaker was daarop bedacht. Hij zag
kans die ademtocht handig op te vangen en middels opgestapelde stenen te herleiden
tot een zwakke zucht, die de gloed juist aanwakkerde. Toch duurde het nog tergend
lang voordat de vonk ontvlamde.
De zwarte muur deinsde prompt een stap terug, ook al verlichtte de flakkerende
vlam nog maar slechts de handen van de jongen, die behoedzaam de brandende lont
onder een plak gedroogde mest schoof. In de velden, waar bomen zeldzaam waren,
werd bij gebrek aan hout gedroogde mest als brandstof gebruikt. Een tweede
vlammetje dreef de duisternis nog verder terug en daarna speelde iedere nieuwe vlam
landjepik met de nacht - de lichtkring groeide. In het op het donker veroverde gebied
voerden de vlammen een ware krijgsdans uit. Hun schijnsel zette niet alleen de
herders te kijk, maar ook hun paarden in het veld, die roerloos stonden te slapen, met
hangend hoofd en zacht krakende gewrichten. Grillige schaduwen dansten over hun
plompe lijven, over hun lachwekkende grasbuiken en weemoedig lange manen.
Nog meer dan hun tent betekende het kampvuur voor de herders een thuis, een
rustpunt in hun zwervende bestaan. Behalve licht en warmte schonk het ze een gevoel
van veiligheid. In een nacht als deze zouden ze zich wel tweemaal bedenken voordat
ze zich buiten de lichtkring waagden. Ze vermoedden dat in het donker ongeziene
gevaren op de loer lagen en daarbij dachten ze niet in de eerste plaats aan wilde
dieren. Overdag zouden ze voor geen enkel roofdier terugschrikken, maar na
zonsondergang verloren ze de moed. In de nacht waren de beesten teveel in het
voordeel, beweerden ze en verzwegen de werkelijke reden van hun vrees.
Zo kon het gebeuren dat geen van de herders de voetstap hoorde of de eenzame
gestalte zag, die - zwart in de zwarte nacht - langzaam over de velden naderde.
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Nachtwandelaar
Wie gaat daar? Een wolf
loopt voor hem uit en een raaf
komt hem achterop.
De duisternis maakte het onwaarschijnlijk dat er nog iemand in de velden zou
ronddwalen. De onfortuinlijke reiziger die door de nacht was overvallen zou intussen
wel voor een vuur gezorgd hebben om de nieuwe dag af te wachten. De kans was
groot dat deze nacht de akeligste van zijn leven zou worden, want niet alleen was
het nu al stervenskoud, maar alle schooiers en rovers van de steppe zouden vast en
zeker komen kijken of er wat voor ze te halen viel. Maar zo was nu eenmaal het lot
van domkoppen, die zich door het donker lieten overrompelen.
De nachtwandelaar was blijkbaar een heel andere mening toegedaan. Ondanks de
duisternis bleef hij op pad. Hij ging te voet en voerde zijn paard aan de teugels mee.
Niet alleen moest hij het zonder het licht van maan en sterren stellen, hij had godbetert
niet eens een lantaarn bij zich. Blind moest hij zijn weg zoeken en vreemd genoeg
lukte hem dat ook. Hij ging voornamelijk op zijn gehoor en reuk af en als die hem
niet wegwijs konden maken, vervolgde hij even onverstoorbaar zijn weg op de tast.
Verbazend hoe hij zelfs op die manier nog bruikbare aanwijzingen wist te vinden.
Je zou haast denken dat er instructies op de aardkorst geschreven stonden, die hij
door de dunne zolen van zijn laarzen heen met zijn voeten kon ‘lezen’
Zo vaardig en zelfverzekerd als de nachtwandelaar over de velden ging - het kon
niet anders of dat moest hij vaker gedaan hebben. Hij zou zijn redenen wel hebben
om 's nachts te reizen, hoe dan ook, de duisternis was hem vertrouwd. En de gevaren
van de nachtelijke steppe bleek hij goed te kennen, want hij schrok niet eens toen
een onzichtbaar beest verrassend dichtbij een zware hoest liet horen. Het was duidelijk
dat hij wist wanneer grote roofdieren werkelijk bedreigend waren.
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In de velden wemelde het van lynxen, jakhalzen, wolven. Er dwaalden zelfs beren
en tijgers rond en al die beesten wilden zo nu en dan luidkeels blijk geven van hun
aanwezigheid. De man begreep dat wel. In het donker hoorde hij een muskusdier
zichzelf moed inpraten met een soort van geblaf en wat dichterbij kermde een bunzing
boven zijn prooi als een kind met een bange droom. Het was nooit lang stil. Nu eens
moest een gestreepte hyena dringend zijn waanzinnige lach lachen en dan weer begon
een vos verwoed te keffen. En uit de diepte van de velden steeg af en toe een gebrul
op, een geluid dat oneindig lang aanhield, alsof het werd voortgedragen door de golf
van schrik die het zelf teweegbracht. Niet dat de man zich van het nachtelijk kabaal
iets aantrok. Hij ging er geen stap harder door lopen. Wel bleef hij af en toe even
staan om geamuseerd te luisteren.
Zelfs bij daglicht was een tocht over de velden geen uitstapje, maar in het
stikkedonker moest het helemaal een zware opgave zijn. Toch bleef de man in een
goed humeur. Het leek wel alsof hij uitkeek naar de volgende hindernis. In dat geval
kon hij hier zijn hart ophalen, want wegen waren er niet, zelfs geen voetpaden. De
karavaanroute - onder normale omstandigheden zoiets als een verkeersader, een door
duizenden hoeven kaal-getrapte en uitgesleten strook grond die van horizon tot
horizon voerde - was nu kompleet met gras overwoekerd en nagenoeg onvindbaar
geworden. Dat viel te verwachten als er geen karavanen meer kwamen.
In Het-Land-Van-Het-Gras was alle handelsverkeer lamgelegd door de oorlog.
De kooplui, die anders met hun karavanen de oostwestroute volgden, bleven weg
zolang de herders onderling aan het vechten waren. Buitenstaanders deden er
verstandig aan de partijen niet voor de voeten te lopen; de kans was groot dat ze
tussen twee vuren belandden of voor spionnen werden aangezien.
Als vanouds ging de strijd om het bezit van de beste weidegronden. De wereldwijze
handelaars uit de buurlanden konden de afloop al voorspellen. ‘Als die barbaren
genoeg krijgen van al dat bloedvergieten en brandstichten, sluiten ze vrede en wordt
het land opnieuw verdeeld. En dan zal weer eens blijken, net als alle vorige keren,
dat er in wezen niets veranderd is.’
Wist de man in het donker welke risico's hij liep? Of was hij iemand die zich niet
bij voorbaat druk maakte om mogelijke gevaren in de toekomst? Hij hield zijn
aandacht bij de problemen die zich op zijn duistere pad voordeden en kon het intussen
niet laten allerlei bijzonderheden op
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te merken. Zo stelde hij niet alleen vast dat het gras zijn beste tijd gehad had, maar
ook dat de drukte in de tunneltjes onder het gras op overbevolking wees. De zwakste
muizen hadden zich zelfs al geen nest meer gegraven, en lagen open en bloot in het
veld te slapen. Telkens als hij zo'n slapertje onder zijn voet voelde, bleef hij één tel
met dreigend opgeheven been staan, om daarna met een grijns het diertje voorzichtig
opzij te schuiven en hoofdschuddend verder te lopen.
Een hond, groot en ruig als een wolf, liep een eindje voor hem uit. Het beest had
de manen van een wolf en ook de gestrekte staart en de scheefstaande ogen, maar
als je de kenners moest geloven bewees dat nog niet dat het ook echt een wolf was.
Een heuse wolf zou immers nooit met een mens meelopen.
De eerste vage hint van rook in zijn neusgaten bracht de hond abrupt tot stilstand.
Hij tilde zijn kop in de wind en snoof zo intens dat de huid op zijn snuit ervan
rimpelde. Ook draaide hij zijn oren in alle richtingen om scherp te luisteren. Toen
wist hij genoeg.
Daarginds brandde een vuur en zaten mensen te praten en wat dichterbij stonden
paarden. Hij bespeurde nu ook de lucht van vee, dat zich op een grotere afstand moest
bevinden. De hele toestand wees onmiskenbaar op een herderskamp en daar was
niets vreemds aan, maar hij miste iets en dat alarmeerde hem. Nergens rook hij
honden.
Honden ontbraken in geen enkel kamp. Waar waren ze? Zaten ze onder de wind?
Hij was de geboren vijand van zijn eigen soort, deze hond die verdacht veel op een
wolf leek. Hij had meer kamphonden gedood dan hij zich herinneren kon. Nooit in
een open gevecht, daar begon hij niet aan. Liever lag hij op de loer, om dan zonder
enige waarschuwing aan te vallen. Een onbewaakte keel was zo doorgebeten. Vaak
wankelde de getroffen hond nog op zijn poten als zijn belager zich al uit de voeten
had gemaakt. Deze hond was een hondenhater en een sluipmoordenaar, slinks en
doortastend zoals alleen een wolf kon zijn.
Een flauwe verwaaiing van hondenpis verraadde dat er toch honden in de buurt
moesten zijn, maar dat was niet genoeg om deze gerust te stellen. Kamphonden
hadden de gewoonte in een wijde kring rond ieder nieuw bivak te posten en hun
kwalijke stank bleef dagenlang hangen. Er klopte iets niet.
Misschien kon het beest dat allemaal niet zo uitvoerig beredeneren, maar de manier
waarop dieren zulke gegevens verwerken doet voor die van mensen niet onder. De
hond kwam evengoed tot de juiste conclusie
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en besloot niet verder te gaan, hij ging liggen en liet zich door de man inhalen.
Die had duidelijk moeite met lopen. Zijn linkerbeen wilde telkens niet mee. Voor
iedere stap moest hij eerst zijn goede been stevig neerzetten, dan het lamme been
naar zich toe trekken en het vervolgens voor zich uitschoppen. De hond doorboorde
met zijn scherpe blik de duisternis en zag die afwijkende gang met kille ogen aan.
Over het uiterlijk van de man had hij geen mening, maar des te meer over diens
prestaties. Ieder vertoon van zwakte werd geregistreerd, deels uit gewoonte maar
deels ook met de bedoeling eens de rollen om te draaien en over de mens te bazen.
Nog voordat zijn voeten met het hondenlijf in aanraking kwamen, voelde de man
de warmte ervan. ‘Waarom waarschuw je niet?’ vroeg hij zachtjes en hurkte naast
de hond neer. ‘Ik moet zeker m'n nek over je breken?’
De hond reageerde op geen enkele manier en dat maakte de man meteen
opmerkzaam. ‘Wat nou weer?’ wilde hij weten, en zonder een reactie af te wachten
bleef hij minutenlang doodstil zitten, zijn gezicht aandachtig opgeheven, met trillende
neusvleugels, Toen zei hij bewonderend: ‘Goed ben jij. Ik zou niets in de gaten gehad
hebben.’ En hij gaf de hond een speelse por. ‘Dat bevalt jou wel, hé?’
De hond liet zich zacht grommend met de por meerollen en lag nu gestrekt op zijn
zij. Zijn bek ging wijdopen voor een immense geeuw en de hitte uit die gapende muil
sloeg de man in het gezicht. ‘Gatverdamme,’ zei hij. ‘Luie donder. Vannacht moet
je maar hier blijven.’
Hij kwam overeind en reikte achter zich. Zwartwit was het paardje, dat op twee
stappen afstand stond te wachten. In het donker leek het uit één helft te bestaan, een
halve schimmel. De man stak zijn linkerarm door de teugels die over de paardenhals
lagen, en begon de riemen van het zadel los te gespen. Hij kende zijn beestje en
voorkwam zo dat het onder het afzadelen zou weglopen, want zo klein als het was,
zo ongedurig was het ook. Met zijn veel te grote hoofd in zijn nek en zijn romp
wegdraaiend, ondernam het toch nog een poging.
‘Moet je een klap?’ informeerde de man, waarna hij het hoofdstel over de oren
naarvoren haalde en zich snel bukte om een riem om de voorbenen te snoeren. Zo
gekluisterd kon het dier zich nog wel voetje-voorvoetje voortbewegen, maar
onmogelijk weglopen. Het hoofdstel belandde naast het zadel in het gras. Daarna
boog de man zich over zijn hond en fluisterde: ‘Hier wachten.’ En hij hinkte in zijn
eentje weg, door de hond met een genadeloze blik nagekeken.
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Nog geen halve kilometer verder ving de man al de eerste geluiden op - verontrustende
geluiden die snel op hem toekwamen. Hij had niet anders verwacht. Een
onheilspellend gehijg en gegrom vertelde hem dat de waakhonden van de herders in
aantocht waren. Hun eerst zo stiekeme gedrag was een waarschuwing geweest, deze
honden moesten op een speciale manier zijn afgericht. De man bleef met een zucht
staan en wachtte gelaten.
Ze stoven uit de nacht te voorschijn, vijf, zes grote honden, in het donker niet meer
dan bleke schimmen met waanzinnig veel oogwit en blikkerende tanden. De voorste
had zo'n haast dat hij zichzelf voorbij liep en hysterisch jankend over de kop sloeg.
De andere stormden blindelings over hem heen. Allemaal wilden ze de eerste zijn
die de vreemdeling de strot mocht afbijten. Ze blaften niet, dreigden niet, ze vielen
zonder omhaal aan. Honden met zo'n ongekende felheid en moordlust moesten wel
speciaal gefokte bastaarden zijn of anders tot een sinister nieuw ras behoren. Stuk
voor stuk waren ze groot, breed en zwaar, overdreven gespierd, en van kop tot
schouder met een massa ruig haar bedekt.
Terwijl de honden van alle kanten op de man afstormden, zodat ontsnappen al niet
meer mogelijk was, zag het er naar uit dat zich daar in het stikkedonker een grimmig
drama ging voltrekken.
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J.P. Guépin
Van tamtam tot kaboem kaboem
Er was een tijd dat er in Amsterdam twee negers woonden. De ene was een zanger
en danser, de andere was advocaat. Die wilde nooit zingen of dansen.
Ik zal het hebben over ons westers, progressief links vooroordeel dat de neger de
anti-burger bij uitstek is. Ik gebruik de term ‘neger’ omdat ik hem meer precies vind
dan ‘zwarte’ en omdat ik zal beginnen met de Franse ideologie van de négritude.
Later zal ik, als ik aan de Amerikanen toekom, braaf van ‘zwarten’ spreken.
Het gaat met negers als met alle exotische wezens, ze worden vereerd èn veracht.
In de oudheid gold dat voor de Skythen, sinds de romantiek wordt door sommigen
het vrolijke zigeunerleven geïdealiseerd, terwijl anderen nog steeds hun asociaal
gedrag verachten, en door het opgekomen nationalisme geldt dit eigenlijk voor alle
oorspronkelijke inwoners van staten en streken. De Hongaren laten zich graag Hunnen
noemen en ze dopen hun zoons Attila; ja de Friezen richtten een standbeeld op voor
de zeerover Grote Pier, tot ergernis van de door hen gemaltraiteerde Hollanders.
Je kunt de negers ‘denigreren’, je kunt ze ophemelen, en als je beide tegelijk doet
dan ontstaat er die mengeling van verering en verachting die ik nu fascinatie noem.
Maar je kunt ze ook gewoon rationeel verdedigen tegen onterechte kritiek. Ik begin
met zo'n verdediging, een hele oude uit de Napoleontische tijd, die van abbé Grégoire,
De la littérature des nègres, uit 1808. Hij wijst er op dat de negers zo dapper, dankbaar
en vlijtig zijn, dat sommige van hun hoven - helaas - met de westerse wedijveren in
verfijnd ceremonieel, dat ze grote geleerden hebben voortgebracht, waaronder Jacobus
Elisa Johannes Capitein die in 1742 in Leiden in goed Latijn de stelling verdedigde
dat de slavernij niet in tegenspraak is met de christelijke vrijheid, waar hij helaas
gelijk in heeft. Guus Kuijer heeft een roman geschreven over het tragisch leven van
deze negerpredikant op het fort Elmina in Guinee: De redder van Afrika, 1989.
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Grégoire gaat ook uitvoerig in op de theorie van Volnay, die dacht dat de oude
Egyptenaren negers waren. Ze zijn dus net zo goed als de blanken in staat tot hoge
beschaving en als ze af en toe primitief lijken; wat dacht je van de oude barbaarse
Germanen en Kelten roept de abbé: die hebben zich dankzij de westerse cultuur van
de christenen, Grieken en Romeinen tot op hun huidige hoogte kunnen ontwikkelen,
dus waarom de negers niet?
De negers zijn in feite of in aanleg gelijk aan de blanken. Ik weet niet wat ik met
zo'n algemene uitspraak aan moet. Net zo min als met de denigrerende visie waarin
de neger als tegenbeeld van de blanke wordt gezien: wit staat dan tegenover zwart.
Dat was de visie van de blanke slavenhouders en de kolonialisten, racisten die wit
goed en rein noemen, zwart duivels en stinkend.
Het gemengde beeld, de fascinatie, rijst op uit een roman van Pierre Loti, Le roman
d'un Spahi, uit 1881 (een Spahi is een koloniaal militair). Pierre Loti is een exotisch
en decadent romanschrijver, die dus een voorkeur heeft voor het morbide en bizarre.
Hij kon de kolonialistische gemeenplaatsen over donker Afrika goed gebruiken.
Ziehier - sterk verkort - de scène waarin de hoofdpersoon Jean voor het eerst vrijt
met het zwarte dienstmeisje Fatou, dat een mengsel is van een kind en een zwart
duiveltje en: Anamalis fobil schreeuwen de griotten en slaan op de tamtam. Iedereen
valt in met een gil van teugelloos verlangen, van zwart sap oververhit door de zon
en brandend mysterie, een hallelujah van negerliefde, een verleidingshymne ook
gezongen door de natuur. Ze zingen hondsdolle noten op een waanzinnig ritme...
Anamalis fobil, en het bloed dat in Jean kookt is zwart, het sap dat oprijst in de planten
is vergiftigd, de bloemen verspreiden gevaarlijke parfums, de beesten zijn opgezwollen
van venijn. En op de tonen van Anamalis fobil paart Jean voor het eerst met zijn
negerinnetje onder een eenzame baobabboom in een delirium, maar ook met een
soort intiem afgrijzen, omdat het intense zwart van zijn verloofde tegen die schemering
nog meer afsteekt en haar beweeglijke ogen vlakbij schitteren. Vleermuizen vliegen
nieuwsgierig rakelings over hen heen. Het is de paring met een zwart meisje in de
hel van donker Afrika, in het vervloekte land van Cham.
Loti schrijft tamelijk goede romans. Hij is dus niet tegen negers, integendeel, zijn
jonge zwarte geliefde is hem trouw tot aan zijn dood... als een hondje, een chien. Hij
werd door de negers en zwart Afrika gefascineerd.
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Aan het begin van deze eeuw wordt die fascinatie die bij Loti nog met veel afgrijzen
gepaard ging, positiever omgebogen. De neger blijft exotisch, maar zijn leven en
zijn kunst worden nu opgehemeld, al blijft het allemaal toch nog wel een beetje
shocking: jazz hoort in rokerige kelders thuis, toch?
De huidige bewondering voor de neger steekt voor het eerst de kop op bij de linkse
avantgarde in Parijs. Het eerste moderne schilderij, de Demoiselles d'Avignon van
Picasso uit 1907, is er de eerste de beste uiting van. Het schilderij zou niet meer
geweest zijn dan een schetsmatige analyse, op de manier van Cézanne, van een
maniëristisch stel naakte nimfen (hoeren) als Picasso er niet op het laatste moment
twee negermaskers, waarvan er één op een baviaan lijkt, tegenaan had gegooid.
De Avantgardekunstenaars bewonderden ook de kunst van Oceanië, en de
prehistorische kunst van Spanje en die van de Cycladen in Griekenland, alles, als
het maar niet in de westerse traditie was, die ze met zoveel moeite en tegenzin op de
kunstacademie geleerd hadden door het natekenen van gipsen van lelijke Romeinse
kopieën.
Het ging de moderne kunstenaars natuurlijk niet louter om de verwerping van de
klassieke, academische vormentaal. Het ging hen erom dat de academische kunst de
officiële kunst was van de burgerlijke maatschappij. De moderne kunst is een
anarchistische provocatie van de burgerij; progressieve kunstenaars werden er
communist of fascist van, met de terroristische plannenmakerij die daar bij hoort en
op hun onschuldigst waren het arrogante uitvreters uit roeping. En dan kon de neger
dienen als de anti-burger, als de ‘edele wilde’ bij uitstek.
Maar niet alleen is de anti-burgerlijke houding van onze beroemde kunstenaars in
de laatste tweehonderd jaar steriel en gevaarlijk, het romantisch zoeken naar
alternatieven in middeleeuws bijgeloof of primitieve magie is het ook. Want de
geëmancipeerde burgers geloven er natuurlijk niet echt in, in die Griekse of Noorse
of Afrikaanse mythologie, zelfs niet met wetenschappelijke steun van Freud of Jung.
In de tijd tussen de twee wereldoorlogen werd in Parijs de negerkunst vereerd als
provocatie, maar uiteraard ook omhelsd door de uitgaande elite, die de charleston
danste op jazzmuziek en naar de Revue nègre van Josephine Baker ging kijken. In
Art Deco zijn negermotieven herkenbaar. Ja, voegden de conservatieven er toen al
aan toe, zie de algemene luiheid van de jeugd, hun gebrek aan doorzettingsvermogen,
hun obsessie met sex, hun gepalaver. Ik haal deze gemeenplaatsen uit de novelle van
Paul

Tirade. Jaargang 42

62
Morand Magie Noire: ‘on dit à Paris: il fait de plus en plus noir’. Die invloed, ten
goede of ten kwade, bereikte in Nederland een voorlopig hoogtepunt in 1997 toen
op de dag van het anti-racisme de minister van binnenlandse zaken op de saxofoon
speelde, op een jeugdfestival waar geen fatsoenlijke illegaal zich durfde te vertonen.
Nu wordt van een plus voorzien waar de kolonialisten of de slavenhouders een
min voor zetten. Zulke dingen gebeuren vaker. Wat eens veracht werd wordt
opgehemeld en dat is dan alles. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de
nationaal-socialisten de moderne kunst als ‘entartet’ verwierpen, omdat er zoveel
negerinvloeden in zitten. Ze hadden eenvoudig de min weer teruggezet.
De geleerde katholiek Senghor, die begon als leraar oude talen en die bij de
stichting van Senegal in 1960 diens eerste president werd, was een van de leiders
van de négritude beweging. Uit de vermenging van blank rationalisme en zwart
gevoel is volgens hem een nieuwe universele cultuur aan het ontstaan, een synthese,
zoals de westerse cultuur een mengsel is van de Grieks-Romeinse en joods-christelijke
cultuur. De westerse cultuur vertegenwoordigt de kille rede, de techniek en de
uitbuiting; de zwarte het gevoel, de muziek, de extase, de gemeenschap.
De négritude is verwant aan het surrealisme, en beiden hebben een antiburgerlijke
revolutie nodig. Senghor kon het niet stellen zonder Marx en Mao. Hij bewandelde
de Afrikaanse weg naar het socialisme, zoals Mao de Chinese bewandelde. De
Senegalese eindigde in een pinda-monocultuur.
In de Verenigde Staten geloofden de zwarten in de tijd van dominee Martin Luther
King nog dat de American Values ook voor zwarten zouden gelden. De American
Values zijn protestant, liberaal en democratisch. Er is maar één liberale democratische
cultuur. Verwerp je die, dan kom je in moeilijkheden.
Een diversiteit van culturen is onschuldig, totdat je beseft dat de binnen een
minderheid aangekweekte samenhang, die berust op de uitgebreide familie (ons
Sinterklaasfeest), de stand, de sexe, het ras, de partij, de stam, de taal, het land van
herkomst of de godsdienst, uit loyaliteiten bestaat die in strijd zijn met de gelijke
behandeling van elke staatsburger als individu, of met de scheiding van machten.
De leden van zo'n groep beroepen zich op de eer van de groep die geschonden is als
ze denken dat ze hun gelijk niet kunnen krijgen, ze voelen zich vernederd en te kort
gedaan, achtergesteld, en ze eisen genoegdoening, wraak. Ik denk nu aan
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het beroep op honor in de Zuidelijke Staten van Amerika, of aan de loyaliteit die van
alle samenzweerders geëist wordt als extreme gevallen. Over hun plichten tegenover
de samenleving als geheel hoor je ze minder, want daarin voelen ze zich niet thuis:
De eer van mijn dochter moet gewroken worden! Wij slavenhouders dulden
geen inmenging van de Noordelijke Staten! Wij vrouwen en negers worden
uitgebuit door mannen en blanken, wij MacDonalds hebben een
eeuwenoude vete met de MacIntyres, ‘Houzee, vliegt de blauwvoet, storm
op zee!’, Sinn Fein, Fryslan Boppe. ‘In hoc signo vinces’.
Deze groepsloyaliteiten kunnen corrumperend werken op zijn minst:
O, ben jij een neefje van oom Ben, ja, ik kan zien dat je lid bent geweest
van het studentencorps, wij vrouwen, negers, eisen een rechtvaardig aandeel
in het bestuur, we willen zwarte agenten in zwarte wijken; heb je wel op
de katholieke volkspartij gestemd, hé, ben je ook een MacDonald,
natuurlijk, wij soennieten ... wij steunen elkaar, ik ken wel iemand op het
ministerie die je een baantje kan bezorgen.
Aardige mensen, corrupte mensen.
Wie heimwee heeft naar zijn wortels heeft heimwee naar de gezelligheid en
geborgenheid van de extended family en dan vooral naar de grote familiediners op
nationale en religieuze feestdagen, en naar de grote boerderij waar iedereen in en uit
liep. Dat heimwee komt bij je op als je verburgerlijkt bent, als je als individu een
baan hebt in de grote stad, waar je alleen, met z'n tweeën of met lastige kinderen,
woont in een te kleine flat, of geen baan hebt, of erger.
De Amerikaanse Culture Wars gaan over het recht op een eigen positieve
geschiedenis van ‘etnische’ groepen.* Ik vind dat zoeken naar een groots en schuldloos
verleden nergens goed voor en ik zie niet in hoe het je zelfrespect kan vergroten als
je denkt dat er vijfduizend jaar geleden door mensen die je om dubieuze redenen tot
je voorouders rekent, iets groots is verricht, als het bouwen van piramiden met behulp
van slavenarbeid.

*

Ik heb voor dit artikel veel te danken aan K. Anthony Appiah, ‘The Multiculturalist
Misunderstanding’, The New York Review of Books, 44, 15, 9 okt. 1977, blz. 30 e.v.
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Of je blijft dichter in de tijd en gaat als zwarte terug naar Afrika. Maar daar zien ze
je als Amerikaan. In west Afrika wordt westerlingen - de Hollanders van de
West-Indische Compagnie vooral - verweten dat ze de inheemse slavenhandel hebben
gestimuleerd. Maar de ontdekkingsreiziger R.F. Burton, die omstreeks 1850 voor
het eerst doordrong tot Oeganda, zag hoe ontvolkt de streek was door de voortdurende
stammen-oorlogen ontstaan uit de wedijver om zoveel mogelijk slaven buit te maken.
Hij merkt op in zijn prachtig verslag van zijn zoektocht naar de bronnen van de
Nijl (The Lake Regions of Central Africa, 1860), dat er twee soorten slavenhandel
zijn, één voor de export, geleid door de Wasawahili en Arabieren, met als doel de
slavenmarkt in Zanzibar, en een strijd tussen de verschillende stammen die in
mensendiefstal naast veediefstal hun liefste bezigheid zien.
Immers de mensenjacht, zegt Burton, verenigt de aangename risico's van de jacht
met het op de proef stellen van geslepenheid en moed. De veldslag brengt oorlogsroem
en weerhoudt de barbaren van de rusteloosheid van een leven zonder doel. En dan
niet te vergeten het grof vermaak van de verkrachtingen, zou ik er aan willen
toevoegen, denkend aan de Ilias. Nu de slavernij in Oeganda verboden is, moorden
ze elkaar uit. Geen prettig alternatief voor een Amerikaans burger. Dan worden ze
maar moslim, slaven van God en zoveel mogelijk Arabier, en daarmee zijn ze nog
verder van huis.
Mijn ergernis geldt niet alleen zwarten die er trots op zijn dat hun voorouders
slaven hielden, maar treft evengoed de Joden die hun verleden terugvoeren op gedroste
slaven (met de buit van Egypte, daar heb je die weer) of andere horden fanatieke
woestijnbewoners, of onderdanen van de keizer die een (in de ogen van de heidenen)
door het wettig gezag gekruisigde opstandeling vereren. Wie daaruit stichtelijke
geschiedenissen wil distilleren, moet vroom en krachtig liegen.
De oude liberale historicus Arthur Schlesinger citeert in zijn The Disuniting of
America uit 1991 een zwarte die belast was met het samenstellen van het zwarte deel
van het schoolprogramma in de Staat New York. Volgens Dr Leonard Jeffries zijn
de Europeanen koude, individualistische, materialistische en agressieve ‘ijsmensen’
die in grotten opgroeiden en de wereld overheersing, vernietiging en dood hebben
gebracht, terwijl de Afrikanen die in het zonlicht opgroeiden, met de intellectuele
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en physieke superioriteit die door melanine wordt veroorzaakt, warme, humanistische
en communitaire ‘zonnemensen’ zijn.
Jeffries wil niet verzoenen. Hij vermijdt dus de tegenstelling tussen Rede en Gevoel,
die de avantgarde en Senghor zo goed konden gebruiken, juist omdat het idee van
synthese dan zo voor de hand ligt. Maar toch komt die tegenstelling ook bij Jeffries
in de buurt. Het gaat immers om koud tegenover warm.
Maar die tegenstelling geldt ook voor de scheiding Noord-Zuid: de kille Groninger
staat tegenover warmbloedige Limburger, de steile protestant staat tegenover de
katholiek. Bij de laatste tegenstelling kan ik me wel iets voorstellen, want de rationele
protestanten hebben zich afgewend van het katholieke bijgeloof, juist omdat het
onhistorische ervan hen zo tegenstond. Bravo voor de protestanten! Maar je kunt
niet met dezelfde paren tegenstellingen blanken van noord tegenover blanken van
zuid, en alle blanken tegenover alle negers stellen.
De joden en katholieken hebben zich hier en in de Verenigde Staten geëmancipeerd
door zich aan te passen aan de protestantse of humanistische waarden van de gezeten
burgerij. De vrouwen konden dat niet doen, want ze verzetten zich juist tegen de
patriarchale verhoudingen van de burgerlijke mannenmaatschappij. Maar na honderd
jaar feminisme hebben de carrièrevrouwen zich toch aangepast. Het bleek te gaan
om burgerlijke deugden als stiptheid, netheid, doorzettingsvermogen,
betrouwbaarheid, en respect voor de ander.
Hetzelfde geldt voor de verburgerlijking van de arbeiders. Gorter had nog heel
enge ideeën over de arbeiders van de toekomst maar gelukkig, de fatsoenlijke arbeider
is blijven bestaan, al zijn de fatsoenlijke arbeiderswijken teloor gegaan.
Bij de homosexuelen ging het al net zo, ze hebben zich aangepast aan het
heterosexuele fatsoen, en als de elegante knaap van vroeger nu wat gezetter is
geworden, zo gaat het ook met die pittige blondine van vroeger bij de hetero's. De
provocaties van ‘gay pride’ parades laten de burger koud, homo of hetero; hij vindt
het wel eens mooi, wel eens vies.
Maar hoe kan een zwarte een bezonnen burger worden? Aan burgerlijke
bezonnenheid hebben ze wel behoefte, in het nog steeds donkerder wordend Afrika
wel het meest. Geslaagde en intellectuele kunstenaars kunnen zich een anti-burgerlijke
houding veroorloven, want ze hebben drugs en sex overleefd dankzij een bezonnen
gebruik ervan. Bezonnenheid is de meest gehate burgerlijke deugd. Bezonnenheid
is die
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houding van ‘tut tut’, ‘bezint eer ge begint’. Als een groep de burgerlijke stijfheid
haat, of ontkent, of er nooit van gehoord heeft, valt de gemeenschap uiteen in
onberaden geweld en roes. Zo wordt het bendeleven in de zwarte wijken in de
Verenigde Staten ons afgeschilderd. Ze zijn daar roekeloos. Dat is de heroïsche deugd
van de adel, die we van stal moeten halen als er weer oorlog komt, maar die niet past
in een vreedzame burgerlijke maatschappij. We hebben echt behoefte aan een
burgerlijke ideologie.
Er zijn miljoenen zwarten die tot de middenklasse behoren. Ze blijven uit beeld
want ze worden door geen ideologie gesteund. Hoe zou het ook kunnen: de burgerlijke
ideologie is de ideologie van de slavenhouders of van de bazen, wordt ze verteld.
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Toine Moerbeek
De menselijke stem
Daar gaat de telefoon. Lelijke inbreker. Nemen we op of geven we belet? Er mocht
eens wat opdoen... ‘Ha, ben jij het! Nee je stoort helemaal niet.’
Wonderlijk, zo nerveus je werd van het rinkelen, zo kalm word je van het bellen.
Het contrast is te groot. Het kan je ongemerkt een beetje weemoedig stemmen. En
terwijl je rustig doorbabbelt zie je aan het licht in de wolken buiten dat de zomer
alweer voorbij is. Wat heb je ervan meegekregen? Zoveel wandelingen had je kunnen
maken maar er was nooit tijd, nooit de rust om je op wat dan ook te concentreren.
Maar nu je onverwacht iemand aan de lijn hebt, nu ben je een en al oor.
Mit moin besta je nag ik docht ik most es hore
(...)
Nôh heu jawel hoor ik besta nag en mit jou

Dit zijn de eerste en de laatste regel uit Ballade van mijn zuster die mij opbelt om te
vragen waarom ik haar nooit opbel van Robert Anker. De eerste zin is de vraag van
de zuster en de laatste het rechtstreekse antwoord van de broer. Daartussen zit een
opsomming van bekentenissen van de broer waarom hij zijn zuster zo weinig belt.
Die doet hij niet aan haar; de dichter legt even zijn hand op de hoorn en richt zich
tot de lezer op een luchtige en toch opgejaagde telefoonbabbeltoon, zonder
interpunctie, met vele tante Betjes, zoals ongeletterden veelal schrijven maar zoals
iedereen voor zichzelf denkt. In een mum van tijd heeft hij meegedeeld dat hij zijn
zuster ontgroeid is maar haar niettemin - naar zijn gevoel- eert (kleineert vindt zij)
in geschrifte, omdat hij altijd het kleine broertje bleef en haar benijdt omdat zij, dicht
bij moeder in de dorpse sfeer van vroeger, ‘is gebleven waar ze echt/ En iemand
was’, terwijl hij het misschien daar in de hoofdstad ‘wat hoog in de bol’ kreeg. Het
Westfriese dialect, hun moederspraak, is voor broer en zus alleen nog bruikbaar bij
wijze van parodie om toch maar vooral niets te hoeven zeggen.
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Julius Knipl
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Zou de zuster onaangekondigd zijn binnengevallen bij haar broer dan had deze,
opgeschrikt uit zijn bedoening, waarschijnlijk niet zulke milde, openhartige gedachten
over haar gekregen. Ons hoofd staat immers niet zomaar onmiddellijk naar andermans
fysieke aanwezigheid maar als de telefoon gaat en de beller valt met de deur in huis
dan komen we vaak sneller tot onszelf.
De telefoon, fernsprecher, vanuit-de-verte-spreker, is een apparaat dat iemands
stem vervormt, het kuchen en zuchten versterkt, het stembereik en het timbre
kwalificeert, aandacht vraagt voor het gehakkel, het gelispel of andere
spraakstoornissen, waardoor de spreker fysiek nabijer komt dan in levende lijve te
verdragen is, tenzij die persoon de geliefde is, dan bestaat er geen mooier geluid.
Omgekeerd kan ook: ‘Weet je, elke keer wanneer wij bij elkaar lagen, ik met mijn
hoofd op zijn eigen vertrouwde plekje tegen je buik aan, dan hoorde ik je stem precies
zo als vanavond door de telefoon.’
Het bovenstaande citaat (de vertaling is van mijzelf) komt uit La Voix humaine,
een eenakter geschreven in 1932 door Jean Cocteau voor de Comédie Française,
handelend over een vrouw die verlaten werd door haar minnaar en hem nu voor de
laatste keer opbelt. Later werd het stuk op muziek gezet door Francis Poulenc en als
een kleine opera, in de Franse traditie van de Opéra Comique, voor het eerst opgevoerd
in 1959. Cocteau had in de vorm van een erotisch melodrama een poëtisch essay
geschreven over het fenomeen telefoon; hij fixeerde zich op het geluid van de
afwezige geliefde. In de bewerking van Poulenc echter is La Voix humaine een exposé
geworden van het fenomeen lied; zijn aria voor sopraan en orkest werd een
beschouwing over de dramatische menselijke stem in het algemeen.
Het verbaast mij dat het motief van de telefoon zo weinig gebruikt is in de
muziekliteratuur. Ook Robert Ankers telefoonballades hadden al lang op muziek
gezet moeten zijn. Zou het komen doordat de telefoon en het lied te veel broertje en
zusje van elkaar zijn en dat ze daarom elkaar liever niet al te veel willen zeggen?
De deformatie van het telefoongeluid is te vergelijken met de omweg van studie
en nog eens studie die de klassiek geschoolde stem moet afleggen om weer volkomen
‘natuurlijk’ te klinken, persoonlijker dan daarvoor want al de gegeven karakteristieken
van de stem, het timbre, de coloratuur, het vibrato, zijn bijgeschaafd en versterkt.
Misschien vergaat het niet iedereen zo, maar wanneer ik als toehoorder in de zaal of
huiskamer
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ineens gegrepen word door een voor mij tot dan toe onbekende stem, dan heb ik het
idee opgebeld te worden door de zanger die eerst oceanen ver weg stond op het
podium. Voor ik aan het beleven van de muziek of de tekst toekom maakt een
aangrijpende stem mij kalm maar ook melancholisch: zoveel moois liet je aan je
voorbij gaan, nooit tijd, nooit rust, straks ben je dood, ik krijg er kippevel van. Bij
de eerste noot al neem ik op en moet ik wel luisteren. Er klinkt een roepstem. Het
lied dat volgt doet hetzelfde magische appèl aan mijn concentratie als de telefoon.
Het lied en de telefoon willen met open oren beluisterd worden; er gaat heel wat door
je heen eer je je gewonnen geeft.
Maar een stem mag dan nog zo mooi zijn, als het lied slecht gecomponeerd is en
de tekst blijkt nergens op te slaan, dan gooi je de hoorn op de haak. De stem is maar
het medium van het lied; de zanger moet zich de muziek en de tekst eerst eigen maken
en stemt dan het lied op zichzelf af, dat lukt niet bij een lied dat niet deugt. Richard
Strauss zou ooit eens beweerd hebben dat hij een dramatische opera als zijn Salomé
even zo goed had kunnen schrijven met enkel het telefoonboek als libretto. Dat heeft
hij nooit bewezen. Francis Poulenc blufte tenminste niet toen hij beweerde dat een
telefoongesprek een volwaardige opera-aria kan worden.
Het telefoongesprek dat Jean Cocteau schreef is dramatisch genoeg voor een opera.
Het behandelt het aloude thema van Eros en Thanatos. De vrouw die weet dat ze
haar minnaar verloren heeft wil nu door hem vermoord worden. Het moet een crime
passionel zijn, een lustmoord, door hem begaan maar door haar gestuurd en
uitgevoerd. Dood door wurging. Het moordwapen is de telefoon. Cocteau bouwt dit
gegeven als een thriller op. Al vrij snel in het gesprek komt de minnaar als haar
wurger in beeld: ‘Jawel ik kan je zien... Wat voor een halsdoek je draagt? Die rode.
Je hebt je mouwen opgestroopt...’ Of zou ze een nog gewelddadiger dood sterven?
‘...en wat je in je linkerhand hebt? De hoorn...’
Nee, want in zijn rechterhand geeft de vrouw hem, in haar beschrijving, een pen
en laat hem glimlachend hartjes tekenen op een papiertje (niet meer voor haar bedoeld,
insinueert zij).
De minnaar heeft een motief: ze hield iets verborgen voor hem, want er is sprake
van een heel pakket belastend materiaal (foto's opgestuurd door een chanteur?) dat
ze eigenhandig vernietigt; het zijn in geen geval zijn brieven, want die kan zijn
huisknecht Joseph op komen halen bij haar conciërge. Het moet wel een ernstig
vergrijp zijn geweest want de man
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maakt haar uit voor aanstelster en leugenares. Er hangt haar iets boven het hoofd.
Haar hond wil niet meer opstaan en niet meer eten of drinken en zoals hij haar
aankijkt, de rillingen lopen haar over het lijf. ‘Ach ja, hij was ook zo op jou gesteld...’
De vrouw gaat dus dood, maar niet door zelfmoord: ‘Wees gerust. Men slaat niet
tweemaal de hand aan zichzelf...’
De avond tevoren nam ze tien slaaptabletten in, maar belde daarna haar vriendin
Martha die bijtijds kwam met de dokter.
Zoals ik al zei zal ze vermoord worden door de telefoon: ‘Als je niet meer van mij
hield en je deed stuurs aan de telefoon dan zou de telefoon een afgrijselijk wapen
worden. Een wapen dat geen sporen achterlaat en geen lawaai maakt...’
Een telefoon kan niet doden. Heeft ze toch niet ergens een revolver? ‘Ik zou niet
weten waar ik een revolver moest kopen... Zie je mij een revolver kopen?’
Hoe gaat de telefoon haar vermoorden? Dat staat niet in de tekst. Dat is alleen op
toneel te zien. De gelieven hebben een lange poos geruzied over het verschil tussen
een leugen en een leugentje om bestwil. De man moet daar erg nerveus van zijn
geworden want hij verbreekt het contact en belt direct daarna weer terug. Uit de
reactie van de vrouw zou je kunnen opmaken dat hij haar iets beveelt, iets waarvan
hij huivert maar waar zij de hele tijd al tussen de regels om smeekte. Volgens de
regieaanwijzingen van Cocteau moet zij op dat moment de telefoondraad om haar
hals wikkelen, opstaan uit de stoel en naar het bed schrijden, vastberaden en
gekalmeerd. Ze vleit zich neer, omhelst het toestel en stikt in een orgastisch ‘je t'aime,
je t'aime’.
Onder enig voorbehoud kun je de eenakter van Cocteau een libretto noemen. Helemaal
geschikt daarvoor is het niet. Het ideale libretto is uiteraard spannend en dramatisch
maar de handelingen moeten door de componist wel adequaat kunnen worden
verklankt. In dit stuk komt maar één dramatische handeling voor en dat is wanneer
de vrouw de telefoondraad om haar hals windt. Het werkelijke drama, dat veel
ingewikkelder is, blijft echter tekstueel. Om van haar vroegere minnaar gedaan te
krijgen dat hij haar lustmoordenaar wordt, misleidt zij zijn fantasie door de
beschrijvingen die ze van zichzelf geeft. Eerst zegt ze dat ze haar zwarte hoed op
heeft en gekleed is in haar rode avondjapon, precies zoals hij haar het liefste zag,
maar even later beweert ze dat ze onder haar mantel slechts haar dunne negligé draagt.

Tirade. Jaargang 42

72
Ze trekt dus - in haar tekst - die kleding aan waarvan zij verwacht dat die hem in de
stemming brengt waarin ze hem wil hebben want hij moet spijt hebben dat hij haar
gratie voortaan zal moeten missen en hij moet zich tevens schuldig voelen dat hij
haar in zo'n deerniswekkende toestand achterliet; voor beide sentimenten poseert zij
- nogmaals slechts in haar tekst - op haar verleidelijkst. Op toneel kan de actrice zich
niet zo snel omkleden; het publiek ziet haar dus of in de robe met de hoed, of in de
mantel en de nachtpon. Voor het publiek is dan een van de twee gelogen, terwijl het
in de tekst een open vraag blijft. Cocteau schrijft een derde mogelijkheid voor: ze
draagt helemaal geen hoed, wel een negligé, maar de mantel werpt ze al meteen de
eerste keer dat er gebeld wordt geïrriteerd af. Volgens dezelfde regieaanwijzing moet
het direct wanneer het doek open gaat duidelijk zijn dat het om een lustmoord zal
gaan, want de vrouw ligt voor dood op de grond op enige afstand van de telefoon.
Wat dit betreft is de tekst spannender, omdat de ware toedracht uit de zinspelingen
geraden moet worden. Het bijzondere van de tekst is bovendien dat de vrouw
overweldigd wordt door de man, die niet te horen en niet te zien is. Ze wordt dus in
feite overmeesterd door de telefoon en wel door de telefoongeluiden die zij hardop
interpreteert. Vandaar dat de telefoon in deze eenakter geen attribuut meer is maar
moordenaar en wapen tegelijk. De telefoon vertolkt de morbide erotiek. De vrouw
die de stem van haar minnaar hoorde alsof hij door de telefoon sprak toen zij nog
met haar oor op zijn buik lag, wordt in de tekst - en veel minder op toneel - de pop
van de buikspreker. Je zou dan ook kunnen zeggen dat ze zich laat vermoorden door
haar mannelijk alter-ego. In dat geval is wat op het toneel een onvolledige dialoog
is, in de tekst een monologue intérieure.
Niet in zijn tekst maar wel in zijn toneelregie speelt Cocteau met een erotisch cliché.
Zolang de telefoon bestaat is de pin-up met de telefoon een call-girl. In de huidige
reclame voor Libertel is de call-girl geëmancipeerd: zij kan nu even zo goed advocate
of manager zijn. Maar zij is draadloos, de spanning is er uit. In de eenakter herinnert
de vrouw in negligé met de telefoondraad om haar hals aan de Eva met de slang om
haar nek, een ander oud (Jugendstil-)cliché, waar onder andere Franz von Stück
meerdere schilderijen van maakte. Tevens parafraseert Cocteau in zijn toneelregie
het thema van de lustmoord zoals dat obligaat werd in de schilderkunst van die Neue
Sachlichkeit uit de jaren twintig en dertig. Hij ondermijnt in feite de ernstige tragiek
van zijn tekst, want het stuk begint
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met een Kuifje-grap. Wanneer de telefoon voor de eerste keer gaat en de vrouw op
toneel als het ware uit de dood verrijst en smachtend opneemt dan blijkt het een
mevrouw te zijn die ene Dr. Schmid wil spreken. (‘Nee, mevrouw, dit is niet slagerij
Van Kampen’) (verkeerd verbonden dus.) Maar dat is allemaal komedie want het
gaat Cocteau in feite om de tekst en daarin verneem je iets essentieels over telefoneren.
De onzichtbare minnaar manipuleert zijn ex-geliefde met telefoongeluiden. Allereerst
met de vreemde klank van zijn spreekhoorn: ‘Ik hoor je zelfs beter dan tevoren, maar
je telefoon galmt. Je zou zeggen dat het je toestel niet is...’
Het is een feit dat niet alle spreekhoorns hetzelfde klinken, maar dan moet je de
ander wel vaak gebeld hebben en zijn toestel goed kennen om het verschil op te
kunnen merken. Of je bent achterdochtig en meent bij voorbaat al iets te horen wat
er niet is. Allebei is het geval bij de vrouw. De minnaar belt wellicht vanuit een leeg
vertrek, laten we zeggen een nog niet ingerichte keuken of logeerkamer; het kan ook
zijn dat de galm enkel in haar hoofd klinkt omdat ze ongerust is. Even later komt ze
te weten dat hij niet vanuit zijn eigen huis belt, want als hij plotseling afhaakt en zij
hem terugbelt krijgt ze zijn huisknecht Jospeh aan de lijn die haar meedeelt dat
meneer van huis is en de hele avond niet meer terug komt. Het lijkt er dus sterk op
dat haar wantrouwen terecht is. ‘Hallo! Ik hoor muziek... Ik zeg: ik hoor muziek...
Nou, dan moet je op de muur bonzen en die buren van jou verbieden om op dit uur
nog de grammofoon te laten spelen...’
De muziek die ze plots op de achtergrond hoort klinkt hard; ze moet haar vraag
herhalen omdat hij haar niet meer kan verstaan. Maar zo'n vreselijk kabaal kan het
nu ook weer niet zijn, want ze kan zich laten wijsmaken dat de buren een plaatje
gaan draaien; ze hoort het geluid gesmoord, bijvoorbeeld door een muur. Er wordt
een wreed spelletje met haar gespeeld, dat voelt ze wel, en de lezer merkt het uit de
tekst. Wanneer de muziek al weer een poos verstomd is wordt het gesprek ineens
onderbroken door een vreemde vrouwestem die vraagt of dit gezanik nog lang blijft
duren. Iemand luisterde kennelijk mee. En wel in hetzelfde huis. Dat zou tenminste
heel goed kunnen, vooral omdat de minnaar woedend op haar wordt wanneer zij die
indringster flink van repliek dient.
Voor de vrouw blijft haar minnaar altijd een autoriteit. Hij is een tiran, een sadist,
maar hij heeft ook medelijden met haar en kan lief zijn. Aan
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het slot is hij opnieuw innig met haar verbonden, maar hij is dan onzeker, angstig
lijkt wel. Dat is echter alleen op te maken uit wat de vrouw zegt. Zij interpreteert
steeds hardop wat ze hoort. Het komt niet bij haar op om met gelijke wapens te
duelleren en haar minnaar eveneens gek te maken met achtergrondsgeluiden; zij
moet zich behelpen met leugentjes en vleierijen, verbaal. Omdat zij naïef telefoneert,
onbekend met het medium, wordt het voor de lezer duidelijk dat telefoneren eigenlijk
een ongelijkwaardige strijd is tussen twee soorten van geluid: het geluid dat de spreker
van zichzelf hoort en dat wat hij in de hoorn verneemt; wat hij indirect hoort is veel
suggestiever dan wat hij direct verstaat en de suggestie is zo dominant dat hij zichzelf
- en niet alleen maar zijn eigen geluid - uitschakelt en zich volkomen overlevert aan
zijn interpretatie, aan wat hij in zijn eigen hoofd meent te horen.
De lezer van Cocteau's tekst gaat volledig met de vrouw mee. Ook hij construeert
uit wat zij beschrijft de situatie zoals die zou kunnen zijn aan de andere kant van de
lijn: hij ziet de minnaar-moordenaar voor zich, deze wriemelt aan zijn shawl, hij staat
in een leeg vertrek en zijn nieuwe minnares luistert mee aan het tweede toestel in de
slaapkamer - die natuurlijk al ingericht is - en zij is het die hem, nadat hij eerst het
contact verbrak, daar naar toe troont en een plaat opzet om met hem te gaan dansen
terwijl hij zijn ex weer terugbelt. Deze constructie suggereert een reële ruimte. Het
is kortom een perspectivische constructie waardoor men zich de situatie in zijn
fantasie kan voorstellen. Het perspectief wordt opgewekt door het telefoongeluid,
het is een auditief perspectief. Ideaal, dunkt mij, om er muziek van te maken.
Robert Anker begrijpt de telefoon even goed als Jean Cocteau destijds. Ook hij is in
de ban van het auditief perspectief:
Laura lieve schat zet die muziek eens zachter
ze zit in een café dat had ik niet gesnapt

De telefoon is een microfoon en een luidspreker tegelijk. Wanneer de spreker niet
in de hoorn praat maar die bijvoorbeeld tegen de radio houdt of op zijn knie legt
terwijl er in het café of waar dan ook popmuziek dreunt, dan pas overheerst voor de
luisteraar aan de andere kant het achtergrondsgeluid. Normaal gesproken is het niet
de luisteraar maar juist de spreker die zichzelf nauwelijks kan verstaan bij teveel
kabaal om hem
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heen; wanneer er bij de opbeller via het open raam ineens het geloei van een cirkelzaag
binnendringt dan verbaast hij de opgebelde met zijn plotselinge geschreeuw in de
hoorn, want de toehoorder hoort niet veel meer dan een bijkomend vagelijk gedrein
in de verte. Voor de luisteraar aan de hoorn bestaat er een akoestisch voor- middenen achterplan.
In deze ballade van Laura is er echter een bezorgde vader aan de lijn. Hij vreest
dat het niet goed gaat met zijn dochtertje en dat het god weet waar uithangt. Zo'n
vader hoort al gauw zoiets:
Ik heb geen kwartjes meer verklaart ze in een moker
Van lawaai dit is het laatste ik bel wel weer

Dat is subjectief, beeldend gezegd. De keiharde popmuziek uit het café komt als een
moker in een angstaanjagend perspectief op de bezorgde vader af.
Maar Robert Anker kan ook objectiever, impressionistischer luisteren. Bijvoorbeeld
wanneer zijn moeder hem belt:
Stil eens zeg ik want ik hoor de regen ruisen
Niet alleen maar ook een merel fluiten buiten
Inktzwarte wolken jagen uit de horizon
Omhoog langs andere wolken kolkend boven het dorp
Gele vlekken zie ik ook zegt ze en ik zie
Hier binnen haast geen hand voor ogen meer en diep
In de natuur hoor je dat het grommen
Van de donder en de vogels vliegen op
Naar alle kanten bladstil maar soms een rilling
Door de zwarte bladeren der bomen een licht
Bericht het lijkt al wel te lichten maar het is
Nog droog dat ruisen is de televisie dus
Op een leeg kanaal moeder zet dat ding eens af

Op verzoek van zijn moeder kijkt de dichter naar buiten om te zien of het bij hem
ook zulk slecht weer is. Terwijl hij dat doet probeert hij zich de situatie ginds in het
dorp, bij zijn moeder thuis, voor te stellen en schetst twee simultane natuurimpressies,
een geobserveerde en een gefantaseerde. Pas nadat hij het visuele perspectief (van
zijn uitzicht) heeft vergeleken met het auditieve (van de telefoon) kan hij concluderen
dat zijn moe-
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der de teevee liet aanstaan terwijl er op de buis geen beeld wordt gegeven. De
teeveeruis, maar zwakjes hoorbaar door de telefoon, werkt voor hem als filmmuziek
die het feitelijke beeld van zijn uitzicht dramatiseert; en inderdaad, ook bij hem is
er zwaar weer op til. Omdat zijn beeld expressiever wordt, hoort hij het ruisen van
de beeldloze televisie aan de andere kant van de lijn nu ook veel duidelijker. Voor
de lezer wordt er al met al een ontroerend portretje opgeroepen van een oude moeder
die niet alleen slechtziende is maar ook hardhorend en wellicht waanvoorstellingen
kreeg van een noodweer omdat de verkeerd afgestelde teevee bij haar veel te hard
aanstaat.
De telefoon mag beweren wat hij wil, maar een auditief perspectief bestaat niet. Dat
wil zeggen er wordt wel iets dergelijks waargenomen maar het valt niet visueel weer
te geven en daar is het perspectief voor bedoeld. Men hoort gezeten op het balkon
of gezeten op de heuveltop, de blaffende hond in de tuin of de krassende raaf in de
verte van dichterbij komend dan de boomstam of de kruin die men ginds ziet en
vanwaar het geluid opstijgt; zou men dit geluid tekenen of schilderen - gesteld dat
het kon - dan zou het de gehele voorstelling overlappen. Dezelfde ervaring is er ook
in de concertzaal: de strijkers zitten voor de blazers met de paukenist als hekkesluiter,
maar doe je ogen dicht, en de klanken van de diverse instrumenten roepen een totaal
andere ruimtelijkheid op dan de perspectivische opstelling van het orkest deed
vermoeden; de xylofoon die het verst weg staat schiet boven alles uit naar voren en
de celli en de contrabassen komen mijlen ver vanuit een mijnschacht, en de harp, als
muur-bloempje ergens achter verscholen, waaiert trots haar sluiers ver voor de fluiten
en de violen uit.
Muziek is geen visuele aangelegenheid, maar componisten zijn wel geboeid door
de ruimtewerking van de verschillende instrumentale en vocale klanken. Ze brengen
er een lijn in aan, ontelbare lijnen zelfs, en nogal grillig van vorm. Zo je die
perspectivisch wilt noemen dan hebben ze hun snijpunten op meerdere horizonnen
tegelijk. Met mijn ogen open zie ik het orkest en komt de muziek uit een kijkdoos,
of uit een venster, maar met de ogen dicht voel ik mij bestookt en uiteindelijk omsloten
door kronkelende, van alle kanten stijgende en dalende, verende lijnen en bevind ik
mij in een kloppende bol of in een dansend ei, kortom in een vorm die sprekend lijkt
op en net zo levendig is als mijn hoofd. In deze ruimte, de akoestische ruimte binnenin
mijn eigen hoofd, voel ik mij
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helemaal alleen met de muziek; daardoor kan ik niet anders dan geëmotioneerd
reageren op wat me allemaal overkomt.
Nu weer terug naar de telefoon. Cocteau zei er bijzondere dingen over en Poulenc
haalde daar muziek uit en wel zo doeltreffend dat ik nu ook van mijn eigen
telefoongesprekken de muzikaliteit hoor, alsof het telefoneren voor de muziek gemaakt
is. Op een liederenavond geeft de zanger of zangeres mij het idee dat ik persoonlijk
door hem of haar wordt opgebeld. Robert Ankers telefoonballades vind ik muzikaal,
onder andere omdat hij het fijne van telefoneren begrijpt en daar zijn onderwerp van
maakt. Zijn gedichten zijn ritmischer dan het proza van Cocteau, waardoor ze
gemakkelijker te zingen zijn. Toch is dat tot dusver nog niet gebeurd. Kan het zijn
dat Robert Anker iets over het hoofd zag, wat Cocteau wel uitwerkte en dat daarom
componisten niet op zijn telefoonballades afkwamen?
Niet alle aspecten van het telefoneren zijn muzikaal: het auditieve perspectief van
het telefoongeluid is het niet, althans het correspondeert niet met de instrumentale
en vocale dieptewerking. Maar de telefoon doet nog iets anders met je, waardoor je
net als bij de muziek ongewild geëmotioneerd kunt raken. Cocteau: ‘Ja men heeft
de illusie samen te zijn, de een tegenover de ander en plotseling, bevindt men zich
in kelders, riolen, is er een hele stad tussen elkaar.’
De vrouw is ineens vervreemd van haar minnaars stem. Ze is verward geraakt
door al die verontrustende bijgeluiden en voelt zich dan opgesloten in een onderaardse
stad, een benauwend complex, een doolhof van hol klinkende spelonken. Cocteau
beschreef hier niet zomaar de weg die de geluidsgolven moeten afleggen van beller
tot opgebelde, hij gebruikte niet het beeld van een route via telefoonpaal naar
telefoonpaal om de eenzaamheid van het telefoneren aanschouwelijk te maken, nee,
de onderwereld waar de vrouw in terechtkwam ervaart zij veel lijflijker. Ze luistert
scherp, dus heeft ze de hoorn stevig tegen het oor gedrukt. Die catacombe waarover
ze het heeft, vermoed je eigenlijk al achter de oorschelp, die er met zijn grillige
welvingen uitziet als het voorportaal van een mysterieuze ondergrondse. De
telefoonhoorn is de uitwendige verbinding tussen het luisterend oor en de sprekende
mond; het is echter het oor en niet de mond waarop de vormgeving is geïnspireerd.
Men houdt als het ware een gestroomlijnde gehoorgang in de hand. Het inwendige
gehoororgaan heeft vensters, er is een wenteltrap en er zijn tunnels, gangen en buizen,
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die naar een labyrint voeren; je moet het weten, want je kunt het niet zien, maar
luisterend met de telefoonhoorn tegen je oor, komt de binnenruimte ongemerkt in
beeld. Alleen de telefonerenden delen deze surreële ruimte. Zij stemmen hun geluid
niet meer af op de werkelijke akoestiek van waaruit ze bellen maar op die ze in hun
hoofd horen; voor een buitenstaander die in een stille kamer de beller aantreft is er
een gesprek gaande tussen een brulaap en een krekel, of een kikker indien er aan de
andere kant hard gepraat wordt. Dat alleen al geeft de bellers een bijzonder contact.
De fantasiebeelden die zij wederzijds bij elkaar opwekken worden hun afzonderlijk
ingegeven doordat zij hun oor tegen de hoorn houden. Zij geven elkaar telefonische
oor-beelden door.
Cocteau verkeerde in de kring van surrealisten; de transparante weergave van een
innerlijke beleving was daar heel gewoon, zeker wanneer het om seksualiteit ging,
zoals blijkt uit de schilderijen van bijvoorbeeld Salvador Dali of de tekeningen van
Hans Bellmer. Cocteau's tekst is erotisch. De vrouw verlangt nog steeds naar erotische
vereniging. Ook die roept beelden op van een ondergrondse, maar dan warmer,
tactieler. De laatste herinnering daaraan is het timbre van haar minnaars stem, als ze
dat niet meer herkent, verandert het lichamelijke in iets kil akoestisch: een kelder,
een riool, een anonieme stad. Bij haar wordt de telefoon zwarte magie; ook haar
vroegere romantiek wordt er zwarter en zwarter van.
Zwarte magie en dito romantiek zijn ook Robert Anker niet vreemd:
Zoals in open zee de drenkeling die net
Zo vaak voorgoed verloren is als net gered
Verdwenen in de golven die ook het hachje
Van de hens aan dek de eeuwige nacht in
Willen sleuren gooi uit die lijn maar opgepast

Aan het woord is opnieuw de bezorgde vader voor wie zojuist het contact met zijn
dochter Laura werd verbroken. Belde zij niet op vanuit café De Diepte? Nee, daar
is geen Laura. Van waar dan wel? Wat is haar overkomen? Kreeg hij haar maar weer
aan de lijn.
Vader hengelt, maar wat is hij voor een visser? Het teken van leven dat dochterlief
eventjes gaf maar dat zo gedeformeerd overkwam klonk voor hem als walvissenzang.
Uit De Diepte. De diepzee. Is Ankers vader soms harpoenier? Hij waarschuwt voor
de lijn die hij uitgooit om zijn kind te
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redden. Wil dat soms zeggen dat hij een gevaarlijke vader is, een slecht voorbeeld,
een kapitein Ahab die zijn harpoenlijn - Ahabs levenslijn - voorbestemd had aan
Moby Dick maar zijn eigen ondergang bewerkstelligde? ‘Hachje’ noemt de vader
zijn bijna zelfstandige dochter, ‘belhamel’ betekent dat, maar Anker zinspeelt ook
op de uitdrukking ‘zijn hachje redden’ en in dat geval zou de vaderlijke bezorgdheid
ook weleens de burgerlijke angst kunnen zijn voor de bedreigende levensstijl van de
dochter, die zich aan vaders invloed, zijn levenslijn, onttrekt.
Een verontruste telefoonlijn verandert via een gejaagde vislijn in een fatale
harpoenlijn, dit alles in één woord: lijn, waarmee ook levenslijn bedoeld kan worden.
Er zitten veel gevoelsverschuivingen in dit zogenaamde onderkoelde, want ironische
gedicht van de vader die zich zorgen maakt over zijn dochtertje maar er zelf ook
maar op los leeft. De oceaan, om eens wat te noemen, staat doorgaans voor het
vruchtwater, maar waarom zou een vader niet moederlijk bezorgd kunnen zijn? Anker
houdt blijkbaar wel van zulke omkeringen want het verloren gewaande meisje wordt
bij hem een ketelbinkie. Zwalkende sentimenten van de smartlap Ketelbinkie naar
de mystieke romantiek van Moby Dick zijn niet ongebruikelijk voor alles wat Robert
Anker schrijft, maar ditmaal werden zijn associaties ontlokt door zijn oor aan de
telefoon:
De muziek valt stil de hoorn valt en stil is het
Maar het oorverdovend tuiten in mijn oren

Het oor ziet eruit als een vraagteken, de telefoonhoorn als twee elkaar spiegelende
komma's. Wat doen we met deze interpunctie? ‘Weglaten’, gelast Anker, ‘dankbaar
gebruik van maken’ is het advies van Cocteau. Poulenc nam dit laatste ter harte.
De tekst van Cocteau zit vol vraag- en uitroeptekens en haast elke zin eindigt met
drie puntjes. Vooral die puntjes zijn veelzeggend. Maar hoe? Geven zij het gevoel
van de vrouw weer of moeten we daaruit het niet opgetekende weerwoord van de
minnaar opmaken?
Poulenc gebruikte de puntjes in de eerste plaats om elke vocale zin instrumentaal
af te sluiten en tegelijk weer te verbinden met de volgende; zo kreeg het proza van
Cocteau tenminste de structuur van een recitatief op een basso continuo. Het was
Poulencs voorstel aan Cocteau om de langste zinnen af te breken tot kreten of
gedachtensprongen van ongeveer eenzelfde lengte. Verder stelde hij voor om de
eenakter onder te verdelen
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in losse scènes, van elkaar gescheiden door een witregel die hij naar believen lang
of kort kon laten duren. In deze witregels introduceerde hij een motiefje dat
doorgewerkt zou worden in de daarop volgende scène. Zo ontstond er een strofevorm
die hem in de gelegenheid stelde om de overgang van het vrije recitatief naar de
melodieuze aria vloeiender te maken, geheel in de traditie van Wagners
doorgecomponeerde opera-stijl. Het was dan aan hem, de componist, om van deze
opbouw weer af te wijken: de mooiste - en bijna op zichzelf staande - aria in de opera
is de vergiftigingsscène die in driekwartsmaat gespeeld wordt; het werd een droeve
wals in de stijl van Sibelius. De recitatieven zijn maatloos en de zwevende chromatiek
met de vele modulerende septimeakkoorden suggereren sneller een afwisselende
spreektrant die ongemerkt in ritme en harmonie weer verstrakt kan worden tot een
melodieus lied.
Volgens Poulenc ging het om een scandaleus stuk dat de vermenging laat merken
tussen oprechte, tedere liefde en hysterische, wrede en vooral zelfzuchtige seksualiteit.
Hij maakte een onderverdeling tussen de drie belangrijkste motieven: het zich ellendig
voelen, het liegen, en het zichzelf van kant willen maken, waarvan het laatste voor
hem het belangrijkst werd. De compositie is dan ook uit drie delen opgebouwd.
Poulencs grootste zorg was de verhouding tussen het vocale en het instrumentale:
het een mocht het ander niet overschreeuwen. Daarom koos hij voor een orkest in
kleine bezetting en voor een veelvuldig gebruik van a capella zang met orkestrale
afsluiting. Om die reden laste hij extra interpunctie in. Het dramatisch verloop van
het verhaal werd zodoende niet alleen behouden maar zelfs versterkt. Cocteau vond
Poulencs muzikale ingrepen een aanmerkelijke verbetering van zijn tekst.
La Voix humaine van Francis Poulenc is veeleer een lied dan een opera: de sfeer is
meteen gezet met de orkestrale filmklanken van het intro en wordt niet meer
doorbroken; er is enkel de voortstuwing en nuancering van de expressieve
samenspraak tussen de stem en de instrumenten, waarbij het orkest soms de begeleider
en soms mede-solist is. Het is een spannende muzikale vertelling die drie kwartier
duurt.
Dat het een telefoongesprek betreft, maakt Poulenc op een grappige manier kenbaar
met het gerinkel van de xylofoon; illustratief ook is dat de bel van de minnaar de
eerste maal hoger klinkt dan de keren daarna, geheel volgens de insinuaties in de
tekst, namelijk dat hij vanuit een andere locatie terugbelt.
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De suspense die bij Cocteau wordt opgewekt door de beschrijving van het auditieve
perspectief is bij Poulenc eigenlijk afwezig. De muziek die de vrouw plotseling
hoorde en die misschien via de wand van de buren afkomstig is, wordt bij hem een
harde, schetterende jazz. Als het om die dubbelzinnige ruimtewerking te doen was
geweest, had hij gemakkelijk de blazers kunnen dempen, maar hij doet het
tegenovergestelde. Het is even alsof het orkest balorig wordt en eens wat anders wil
laten horen. Zo is het niet bedoeld, want de blazers krijgen een verbindende rol; zij
staan niet voor achtergrondsgeluid maar voor de minnaar die haar in de laatste scène
van het tweede deel treitert en in de eerste scène van het derde deel begint af te
blaffen. Dat is de slotscène die begint met haar verhaal over de zieke hond, zijn
lievelingsdier waar zij zeker niet goed voor gezorgd heeft (of heeft zij soms ook hem
willen vergiftigen?), en die gaandeweg verandert in een liefdesduet van de sopraan
en het orkest, waarbij het orkest het gevoel van de man vertegenwoordigt, zijn angst
voor de moord die hij moet begaan en zijn medelijden met het slachtoffer, terwijl de
sopraan voor het eerst haar zelfbeheersing vindt en werkelijk kan redeneren met de
instrumenten. De erotische hereniging waaraan de vrouw zal sterven, wat zij ook
verlangt, wordt bij Poulenc een weemoedige verstrengeling van vocale en
instrumentale klanken.
Aan het slot moet de hoorn van de telefoon vallen als een steen, schrijft Cocteau
voor. Poulenc laat een luide stoot horen van blazers en strijkers samen met de bekkens,
gevolgd echter door een zacht, lieflijk pizzicato van de celli en contrabassen.
Het morbide-erotische telefoongesprek dat volgens Cocteau's tekst in het hoofd
van de vrouw plaatsvond, heeft zich na het pizzicato afgespeeld in het hoofd van de
luisteraar, waar het ook ontstond met de klingelende xylofoon. De luisteraar werd
ingesponnen door vocale en instrumentale klanken die een sterk beroep deden op
zijn inlevingsvermogen... Ach ja, dat is bij muziek, bij een lied toch altijd het geval?
Toen ik Robert Ankers telefoonballades voor het eerst in Tirade las, hoopte ik dat
ze op muziek gezet zouden worden. Ik had La Voix humaine van Poulenc-Cocteau
in mijn hoofd, een even ideale combinatie als Lennon-McCartney. Zou Ankers
muzikale component niet te vinden zijn?
Inmiddels heeft de dichter zelf zijn eigen ballades in een muzikale bewerking ten
gehore gebracht. Dat was op Poetry International. In nauwe samenwerking met het
Guus Jansen-trio, gaf hij te kennen hoe zijn poëzie, volgens hem, muzikaal zou
kunnen klinken. Ik hoorde de Ballade
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van Laura op de radio, toen ik die toevallig op zekere avond aanzette. Misschien
klonken de andere ballades die ik niet hoorde anders, wat ik betwijfel, maar deze
bewerking verbaasde mij enigszins. Ik hoor er namelijk iets heel anders in.
Een telefoonballade van Robert Anker laat zich lezen als een vrij vers, de zinsbouw
ligt verspreid over meerdere versregels en de eerste indruk is dat er geen systeem zit
in het rijm net zo min als in het metrum of de antimetrie. In een gedicht zijn met
name de versvoeten het gemakkelijkst muzikaal te vertalen. De verende trochee
bijvoorbeeld leent zich uitstekend voor een driekwartsmaat. L a u /ra is een trochee,
een naam om op te walsen.
L a u /ra, l i e /verd, s c h a t /ik, k a n /je,
s l e c h t /ver, s t a a n /punt.

Ankers ballade zet zwierig in met een Engelse wals. Maar zò kun je het niet lezen;
de zin hapert, er zit paniek in, je voelt je als lezer bepaald niet in een ballroom.
Begeleid door het jazzygeschuifel van het Guus Jansentrio, las Robert de regels
langzaam en monotoon op. Ik kreeg de indruk dat hij er nog niet helemaal inzat, en
de musici ook niet. Blijkbaar werd er op basis van minimale afspraken over de maat
en de akkoordenschema's improviserend gezocht naar contact. Noch Anker, noch
Jansen gaven blijk de betekenis van de tekst met zijn vele stemmingswisselingen,
hoe dan ook te willen illustreren: de stem bleef consequent machinaal in een rechte
lijn op de wèl speelse muziek liggen. Toch was de voordracht niet gescheiden van
de begeleiding, de musici en de declamator reageerden op elkaar, steeds beter zelfs.
Maar wat was hun houvast als het niet het metrum van het vers mocht zijn en niet
de expressieve voordracht en ook niet de betekenislading van de tekst? Billie Holliday
of Sarah Vaughan zongen hun ballads altijd anders: droevig, nog droeviger en een
volgende keer hilarisch. Ze vonden steeds begeleiders die op het juiste moment de
juiste sfeer wisten te treffen. Voor deze zangeressen was het echter steeds de strekking
van de tekst die hen inspireerde tot hun spontane interpretaties. Ik verwacht niet dat
Robert Anker en Guus Jansen bij een volgende voordracht een totaal andere sfeer
willen oproepen, daarvoor is hun concept van de robotachtige stem en de losse
begeleiding te vastgelegd en daarvoor is ook het taboe van de betekenisillustratie te
groot. Robert
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Anker speelt zelf jazz op de piano, hij kent dus het idioom. Desondanks liet hij zich
niet verleiden tot een meer swingende dictie. Integendeel, hij verstrakte zijn
non-expressiviteit.
Robert krijg ik weleens aan de telefoon. Hij las zijn ballades niet voor met zijn
telefoonstem; die kent pieken en dalen en is over het geheel genomen een lage bas.
Hier reciteerde hij met een hoge bariton. Opvallend maar charmant werd zijn lichtelijk
lispelen; zijn persoon kwam wat dichterbij, wat aan de telefoon en in de klassieke
liedkunst ook gebeurt, zij het complexer. In zijn voordracht behield Ankers stem zijn
eigen toonsoort, soms consonerend soms dissonerend met de harmonie. Zo werd er
een spanning gaande gehouden en desgewenst opgevoerd die mij extra scherper naar
de tekst deed luisteren. Er was een duel(letje) gaande tussen het volume van de stem
en het volume van het trio, maar niet om het auditieve perspectief uit te beelden,
zoals dat in de gedichten ter sprake komt: de fricties tussen verstaanbaarheid en
losbarstende swing leken willekeurig. Omdat ik het op de radio hoorde en Robert
Anker op het podium door een microfoon sprak had het typische telefoonperspectief
optimaal kunnen werken, maar de uitvoerenden maakten er geen geluidspictogram
van. Al met al klonk die ene ballade die ik hoorde als een gesproken ballad uit de
blues of de jazz. Het was een uitstekende voordracht, die de tekst goed deed uitkomen,
maar is dat wel de eerste opzet van muziek? Daar wil ik niet aan.
De antimetrie van Robert Ankers haperende zinsbouw in de telefoonballades weleens door de kritiek als ‘stamelsyntaxis’ typerend voor al zijn poëzie genoemd is misschien een struikelblok voor veel componisten. Maar de volgende statig
ouderwetse zin is jambisch en lees je automatisch op een melodie:
Nog zingt hier langs mijn dorre stam het dialekt

Ik imiteer nu de meester zelf die in Tirade 365 het gedicht Herinnering van Martinus
Nijhoff voorzag van een smartlapdeuntje in driekwartsmaat. ‘Het resultaat zal u
bevallen,’ voorspelde hij, ‘mij althans bevalt het en dat bedoel ik bijna zonder ironie
want ik hou nogal van het betere levenslied.’ En inderdaad, begeleid door de
accordeon wordt Nijhoffs gedicht op Ankers muziek prettig om te zingen.
Cabaret- chanson- of bluesteksten zijn in de regel jambisch en staan op rijm;
hetzelfde geldt voor de gedichten die Schubert voor zijn liederen
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gebruikte. Het zijn niet speciaal de slechtste componisten die zich allereerst door de
versvorm lieten inspireren. Francis Poulenc evenwel ging uit van een prozatekst waar
nauwelijks structuur in zat. Wat dat betreft is Robert Anker in het voordeel want er
hoeven geen ingrepen in zijn gedichten plaats te vinden, ze zijn al zangerig genoeg.
Ik heb niet zoveel componisten in mijn kennissenkring, maar de paar die er zijn legde
ik de telefoonballades van Robert Anker voor. Een van hen was Joost Kleppe. Ik
kende diens liederen op de gedichten van Paul van Ostaijen en Anna Blaman en ben
nog steeds in de ban van zijn compositie Passion uit 1995 op het gelijknamige gedicht
van Georg Trakl. Ik meende dat Joost Kleppe wel raad zou weten met Robert Ankers
telefoonballades. Maar dat was niet waar. Voor hem overheerste de anekdote, de al
te beeldende beeldspraak, net als bij Nijhoff die ook maar niet wil gaan klinken onder
zijn handen.
Een componist leest een gedicht aanvankelijk niet anders dan u of ik, maar zodra
hij er muziek in gaat horen, verandert zijn leesgedrag. Joost Kleppe toont in zijn
volgende bijdrage, in zijn poëziekroniek vanachter de radio, wat voor een gedrag dat
is.
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Joost Kleppe
Het vinden van de ondertoon
Als componist ben ik op mijn best wanneer ik van een gedicht uitga. Dat is iets wat
ik langzamerhand heb ontdekt. Tijdens de studie bij mijn onlangs overleden
leermeester Tristan Keuris schreef ik alleen instrumentale muziek: een
klarinet-kwintet, een virtuoze pianosolo, een werk voor blaasorkest. Dat alles was
leerzaam maar het kostte steeds meer moeite. Vlak voor mijn afstuderen in 1989
raakte ik tenslotte geheel verstrikt in een compositie voor drie fluiten en strijkorkest;
ik kon mij in de verste verte niet meer voorstellen dat die drie luchtige houtblazers
iets van belang zouden kunnen spelen. Keuris stelde me daarop voor om, bij wijze
van afleiding, eens iets vocaals te schrijven. Dat werd Winter op tekst van Paul van
Ostaijen. Opeens kon ik met gemak de grote vorm van een stuk overzien, durfde ik
de meest extreme fantasieën op papier te zetten. Tekst en muziek bleken elkaar
wederzijds te bevruchten: mijn affiniteit met poëzie vertaalde zich in composities
waarin ik mijzelf veel duidelijker dan voorheen herkende. Het triple-fluitconcert heb
ik nooit meer afgemaakt.
Inmiddels schreef ik een tiental werken dat op literatuur gebaseerd is. Hoe ben ik
daarin met de tekst omgegaan? Hoe kijk ik als componist tegen een gedicht aan en
waarom voel ik me bij bepaalde auteurs wel en bij andere helemaal niet thuis?
Er zijn gedichten, waar ik onmiddellijk muziek bij hoor. Een klankkleur, een tempo,
een ritmisch motief dringt zich op. Bij light verse, met zijn strikt metrum en
eenvoudige mededeling, ligt dat het meest voor de hand. Zo schreef ik onlangs
liederen voor mezzosopraan, klarinet en piano op tekst van Annie M.G. Schmidt.
De schrijfster is een heldin uit mijn jeugd: heel lang heb ik haar Pluk van de Petteflet
naast Oud en Eenzaam van Gerard Reve het mooiste boek ter wereld gevonden. Die
liefde is nu wat gerelativeerd, maar raakte nooit geheel bekoeld. Daarom wilde ik
het experiment wagen mijn van nature veel zwaardere stijl op haar werk los te laten.
Van de door mij gekozen verzen is De kippetjes van de koning het lichtste. Dat
begint zo:
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O, de kippetjes van de koning zijn zo akelig koket,
altijd ringetjes aan hun tenen en een strik op hun korset,
altijd belletjes aan hun oren en een onderjurk van kant,
altijd dribbelen voor de spiegel, altijd even elegant, (...)

Het aantrekkelijke van deze regels vind ik het razende tempo dat zij suggereren. Het
soortelijk gewicht van de woorden is buitengewoon laag, het ritme is duidelijk de
baas over de mededeling. Opvallend is ook de slapstickachtige struikeling aan het
begin van elke regel: de woorden kippetjes, belletjes en dribbelen doorbreken de
versvoet: Rom-te wordt Rom-te-te. Voor een brave componist - en daarmee bedoel
ik níet Harrie Bannink - ligt het ritme van de melodie nu voor het oprapen. Zoals je
het leest, zo zing je het ook:

Maar zelfs bij Annie M.G., voor wie natuurlijkheid uitgangspunt was, vind ik een
dergelijke tekstgetrouwe toonzetting geen recht doen aan het gedicht. Belangrijk is,
dat de dichter nooit bedoelde een lied te schrijven, dat moet je er als componist door vaardige manipulatie - van maken. En een slaafs navolgen van het tekstritme
leidt zelden tot een vloeiend resultaat. Men dient dan ook te speuren naar de
mogelijkheden die een vers biedt om er een lied van te maken dat klinkt alsof het
nooit iets anders dan een lied geweest is.
Voor mij betekende dat in dit geval het tot bijna potsierlijke lengte oprekken van
het woord O aan het begin van iedere strofe. Daarmee benadruk ik de verontwaardigde
toon van het gedicht; bij het tweede couplet laat ik de melodie zelfs aanstellerig heen
en weer slingeren op deze klinker. Daarnaast koos ik voor een stilstand na spiegel,
waardoor dat woord meer nadruk krijgt. En de laatste lettergreep van elegant kreeg
een extra toon; nóg eleganter dus. (Het componeren van meerdere noten op één
lettergreep - melisme - is in deze zakelijke tweede helft van de 20e eeuw helaas nogal
in onbruik geraakt. Het kan echter een enorme rijkdom aan een melodie verlenen,
zoals je die tegenkomt in opera-aria's, maar ook bijvoorbeeld in volksliedjes uit de
Balkan. Overigens zou een te groot gehalte aan melismen in dit kinderversje uit de
toon vallen.)
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Dit is de uiteindelijke gedaante, die de melodie van de kippetjes aannam:

In dit fragment zorgt de piano voor een Kurt Weill-achtig dribbelritme, terwijl een
hoge klarinet het gekakel van de dames suggereert. Vervolgens komt er een religieus
hoen op de proppen, wier vroomheid tot uiting komt in kerkse modaliteit én een paar
klagende melismen. Die strofe begint als volgt:
Maar het hoen van de koster staat apart, boem boem
En dat hoen is altijd helemaal in 't zwart, boem boem.

Het knappe van Schmidt is dat ze onmiddellijk, met de lange oe-klanken en het
ontbreken van de stuiterende medeklinkers uit het begin van het vers, een veel
langzamer tempo aan de lezer - en de componist - oplegt. Zij is hier virtuoos en
geestig, maar ook niet meer dan dat. Tegenover de onbenulligheid van de kippen
plaatst zij de hypocrisie van het vrome hoen, doch zij voelt zich met geen van beide
werkelijk verwant. Daardoor is de tekst niet meer dan sprankelend amusement, en
dat was ook de bedoeling. Als componist merkte ik echter dat ik de muziek snel
moest schrijven. Als je over de muziek bij een dergelijke tekst wekenlang achter je
piano gaat zitten mijmeren verlies je alle frisheid, die nu juist de kracht van de tekst
is. Minder snel raak ik uitgekeken op andere teksten van de schrijfster, zoals het
prachtige Aan een klein meisje, dat bij haar dood in diverse kranten stond afgedrukt.
Ook daar heb ik een lied van gemaakt en het past waarschijnlijk beter bij me dan
haar vrolijke teksten:
Dit is het land; waar grote mensen wonen.
Je hoeft er nog niet in: het is er boos.
Er zijn geen feeën meer, er zijn hormonen,
en altijd is er weer wat anders loos.
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De verpakking is hier nog steeds luchtig - geniaal is het woord hormonen, dat zij
tegenover feeën plaatst -, maar de inhoud is wel degelijk bitter. Dat verveelt niet,
raakt aan het mysterie van het verloren paradijs. Of ik als componist voor lichtheid
in de wieg ben gelegd vraag ik me af. Ik ben er te bedachtzaam voor, ik wil graag
dagen schaven en peuteren. Speels ben ik zeker ook, maar wanhoop vind ik
interessanter.
En daarvoor kun je bij Georg Trakl terecht. Diens Passion is in het hele jaar dat ik
ermee werkte niet gaan vervelen. De tekst, die op het eerste gezicht associatief en
ongeconstrueerd lijkt, vormt bij nader inzien een uitermate hecht, bijna hermetisch
geheel. In het gedicht is de incestueuze verhouding die Trakl met zijn zuster had het
hoofdmotief. Je kunt die geliefde in allerlei gedaanten herkennen: als rustende onder
hoge bomen, als wolf als blauw wild. Maar er zijn ook veel dingen in het gedicht,
die geen eenduidige betekenis hebben. Ik geloof ook niet dat ik tot een perfecte
analyse van het gedicht in staat ben; wel denk ik dat ik het begrijp, en daar gaat het
om. Dit is de eerste van de drie strofen:
Wenn Orpheus silbern die Laute rührt,
Beklagend ein Totes im Abendgarten,
Wer bist du ruhendes unter hohen Baümen?
Es rauscht die Klage das herbstliche Rohr,
Der blaue Teich
Hinsterbend unter grünenden Bäumen
Und folgend dem Schatten der Schwester
Dunkle Liebe eines wilden Geslechts,
Dem auf goldenen Rädern der Tag davonrauscht.
Stille Nacht.

De eerste drie regels ervaar ik als een proloog. Hier wordt een situatie, een stilstand
beschreven, daarna komt het met Es rauscht in beweging. In de muziek vertaalde ik
dat als volgt: een langzame inleiding met een statische harmonie wordt gevolgd door
een expressief andante. De intensiteit en het tempo daarvan nemen toe, en bij Dunkle
Liebe komt het tot een climax. De laatste twee regels (Dem auf goldenen Rädern)
vormen een afsluitend adagio, dat gebruikmaakt van dezelfde accoorden als de
inleiding. Daarmee is de grote lijn van dit deel uitgezet.
Zou ik nu echter elke lettergreep van de tekst precies één noot geven,
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dan vliegt deze strofe in pakweg veertig seconden voorbij. Daarmee zou de tekst,
die van een hoog soortelijk gewicht is, helemaal niet tot zijn recht komen. Ik heb
dan ook mijn toevlucht genomen tot - prozaïsch uitgedrukt - tijdrekkers: niet alleen
de eerder genoemde melismen, maar ook herhaling van tekst. De eerste regel
bijvoorbeeld wordt in mijn versie, als je hem zou uitschrijven:
Wenn - Wenn Orpheus - Wenn - Wenn Orpheus silbern - Wenn
Orpheus - Orpheus silbern - silbern die Laute rührt

Natuurlijk gebruik ik deze techniek niet te pas en te onpas, en zeker niet het hele
stuk door. Hier vond ik het echter op zijn plaats om een vraag, een aarzeling op te
roepen. Bovendien wilde ik het woord Wenn benadrukken, omdat het ‘rijmt’ op Wer
uit de derde regel. Ik laat dat in het lied horen door hetzelfde accoord en hetzelfde
melodische motief te gebruiken, alleen ligt het bij Wer een toon hoger en is er een
veel heftiger dynamiek en een strakker ritme. Deze opbouw geeft de verbetenheid
van de zoektocht naar du ruhendes - de zuster - weer. Al met al veroorloof ik me
allerlei vrijheden, maar ik denk daarmee dicht bij Trakl's bedoeling te blijven.
In verband daarmee staat ook de behandeling van bijvoeglijke naamwoorden en
bijwoorden. Still, Sanft, Finster: het is aanlokkelijk om dat direct in de muziek uit
te beelden, zoals bijvoorbeeld de 16e-eeuwse madrigalisten het deden. Het gevaar
van een dergelijke klankschildering is dat de grote lijn en de onderliggende stemming
verloren gaan. Zeker bij Georg Trakl, waar bijna iedere zin een tegenstelling bevat,
zou zoiets helemaal niet werken: de muziek zou verbrokkeld en weinig meeslepend
worden. Ik ben bij het componeren dan ook een aantal malen dwars tegen de betekenis
van een los woord ingegaan. Zo vormt Sanftem Wahnsinn in de derde strofe een
hoogtepunt in fortissimo, parallel aan het Dunkle Liebe uit het begin. Ik vond niet
dat zachtheid waanzin tenietdoet, integendeel. Een vergelijkbare regel is Geduld and
Schweigen der Kindheit midden in het gedicht. De hele tweede strofe was een zich
steeds meer opwindend presto geworden, waarvan ik wist dat het zou uitmonden in
een brede en briljante ontlading: Trakl beschrijft daar een visioen van onsterflijkheid.
Moest ik nu de lijn onderbreken met een lieflijk intermezzo? Dat leek logisch, tot ik
nog eens nadacht over de betekenis van de woorden. Kinderen zijn meestal helemaal
niet stil, en geduld is bij hen zeldzaam. Trakl beschreef hier vermoedelijk de veel te
strenge opvoeding, die zijn
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zuster en hij ondergingen - hij had, als menig groot kunstenaar, een vreselijke vader.
Daarmee was een heftige, dramatische toonzetting op die plek zeer gerechtvaardigd.
Die niet-letterlijke uitbeelding vind je natuurlijk bij veel componisten. Zo is het
lied Ich grolle nicht van Schumann zo sterk, omdat hij met de pianobegeleiding het
tegengestelde zegt. Daarmee wordt de tekst veel navranter: hier staat iemand die
bijna kokend uitschreeuwt dat hij niet boos is. En dat is ook de toon van het gedicht
van Goethe.
Overigens zijn er ook gevallen waar de letterlijke uitbeelding samenvalt met de
wezenlijke inhoud. Zoiets laat je je als componist niet ontnemen. In Passion is er
sprake van een vol snarenspel. Ik heb daar weidse arpeggio's voor piano en harp snaarinstrumenten - geschreven. Een andere instrumentatie was ook mogelijk geweest,
maar op deze manier bewerkstelligde ik een contrast met het lange adagio, dat erop
zou volgen:
Zu den kühlen Füßen der Büßerin
In der steinernen Stadt

Nadat de bariton deze woorden, in lyrische guirlandes, gezongen heeft, volgt nog
een lange solo voor de cello, op dezelfde accoorden. Dit was de eerste keer dat ik
zoveel extra ruimte voor de muziek durfde te nemen - de tekst was al ‘op’ - iets waar
ik trots op ben. Want de woorden vragen om dat instrumentale naspel. Waar de lezer
de kans krijgt het beeld van elke zin langzaam op te roepen, heeft de luisteraar de
muziek, die een perspectief schept. Natuurlijk is de keuze van die ondertoon
afhankelijk van de componist. Beschrijft de slotregel In der steinernen Stadt een
bevrijding of juist een kille vijandige wereld? Wat mij betreft bestaat er niet zoiets
als een definitieve toonzetting. Iedere versie van elke componist zal anders zijn;
bovendien blijft het gedicht naast de eruit voortgekomen liederen bestaan. Wél komt
het mijns inziens vaak voor dat een toondichter de plank geheel misslaat. Het huwelijk
tussen woord en muziek overtuigt dan niet, de tekst lijkt slechts een toevallig gekozen
vehikel voor abstract-muzikale ideeën.
Twee zeer tegengestelde voorbeelden heb ik gegeven: de kippetjes van Schmidt
en de passie van Trakl. Zoals gezegd kon de eerste tekst, hoewel zeer geslaagd in
zijn genre, mij minder lang bekoren dan de tweede. Maar moet een tekst nu altijd
cryptisch en poly-interpretabel zijn als je er een lied van wilt maken?
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Ik denk van niet. Het meest banale zinnetje Omdat ik van je hou geeft in Blauwbaards
Burcht - de betoverende opera van Bártok - aanleiding tot zeer indringende muziek.
In het Hongaars is het mert szeretlek. Het wordt gezongen door Judith, nadat
Blauwbaard haar gevraagd heeft waarom zij de sleutels van zijn gesloten deuren
begeert (in deze opera is de verboden deur uit het oorspronkelijke verhaal
verzevenvoudigd en Blauwbaard is er net zo goed slachtoffer als zijn geliefde). De
zin waarmee Judith haar hardnekkige nieuwsgierigheid verklaart, komt tot klinken
op het meest donderende en dissonante orkestgeweld. Het snijdt je door de ziel. Het
cliché is geen cliché meer, dankzij de verklanking. In dit geval is er een tegengestelde
kleur - pijn als ondertoon van liefde - maar ook wanneer de tekst slechts wordt
onderstreept, kan een gemeenplaats opeens goed werken. Ik ben zo eenzaam, een
schrijver zou zich wel driemaal bedenken voor hij een dergelijke kale bewering aan
het papier zou toevertrouwen. Ik kan me er echter prachtige muziek bij indenken,
die de sleetsheid van het zinnetje volkomen ongedaan maakt.
Geen clichés maar wel een enorme eenvoud, de mededeling ontdaan van al het
overbodige, is een kenmerk van het werk van de Griekse dichter Kavafis. Voor In
Despair, een werk voor koor a capella, gebruikte ik een Engelse vertaling van zijn
gedicht. Het is een oeroud gegeven, namelijk dat van verraad in de liefde, hier van
een man door een man.
He's lost him completely. And now he tries to find
his lips in the lips of each new lover.
He tries in the embrace of each new lover
to convince himself that it's the same young man,
that it's to him he gives himself.

In tegenstelling tot bij Trakl is hier alles glashelder. Je vindt hier de quasizakelijke
toon, die ik bijvoorbeeld in de gedichten van Reve ook zo mooi vind. Maar is de
tekst daarmee eenduidig? Want waarom is de geliefde gedeserteerd? Was het tamelijk voor de hand liggend - de verboden aard van die hartstocht? Of was het
vanwege de verzengende intensiteit ervan, kon de ‘verrader’ dat niet waarmaken?
Vooral die laatste vraag vind ik interessant. Je stuit hier op een paradox, namelijk
dat juist de grootste vervoering angst teweegbrengt. Het gedicht heeft daarmee iets
ronddraaiends en dat blijft boeien. Daarbij voegt zich nog een tweede, eenvoudiger
tegenstrijdigheid: die van het ontvluchten van de werkelijkheid. He's lost
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him completely, ja, maar de rest van het vers gaat over de ontkenning daarvan. Iets
wat mij zeer bekend voorkomt en altijd aanspreekt.
Al met al bevinden zich in dit gedicht dus onder de eenvoudige mededeling een
aantal raadsels. Ik heb er een bitterzoete, bijna religieuze klaagzang van gemaakt.
Mede door de keuze voor het Engels komt de tekst zeer direct over, je kunt er als
luisteraar niet omheen. Sommigen viel het dan ook wat rauw op de maag, alsof zij
deelgenoot werden van mijn therapie. Ik denk - of hoop -, dat die kritiek vooral
voortkomt uit schaamte. En daar heb ik lak aan: voorzichtigheid en goede smaak
genoeg, maar liever niet in de kunst.
Droevige muziek is het mooist, dat vond ik als kind al. Bij Trakl en Kavafis voel
ik me dus thuis. Maar wat te denken van het volgende vers:
Little are daisies compared to you,
or even roses when I hold you.
When spring comes through and winter's lost,
lilacs and roses and cherries and you.
Every bush has some fair dew.
What are roses compared to you.

Het is van James Purdy, Amerikaans schrijver die ik zeer bewonder, en die bij
sommigen vooral bekend is om zijn hallucinerende beschrijvingen van menselijke
wreedheid. Hier het tegendeel. Een criticus merkte erover op dat het veel weg had
van een rijmpje van Moeder de Gans, niet beseffend dat hij de auteur daarmee een
groot compliment gaf: volkspoëzie doorstaat de tand des tijds niet voor niets en is
vaak ijzersterk in haar schijnbare onbeholpenheid.
Ik zag dit vers in Purdy's Collected Poems altijd over het hoofd. Totdat ik zelf
verliefd was en een liedje voor de aanbedene wilde schrijven. Opeens vond ik het
perfect en helemaal niet meer te eenvoudig. De wanhoop klinkt erin door, want het
paradijs zo dicht benaderen is eigenlijk de hel al voorvoelen. Daarmee heeft de tekst
toch weer dat ronddraaiende. Schoonheid is niet alleen maar lief en zoetelijk, zij is
altijd verbonden met iets duisters. Of om de actrice Dora van de Groen te citeren toen zij sprak over de eigenschappen die een goed acteur nodig heeft: pijn, poëzie,
humor en persoonlijkheid. Ik vind dat terug in zeer verschillende muziek: in
Hongaarse volksliedjes, in Haydn, Tchaikovsky en Webern, maar ook in de
vertolkingen van Billie Holliday en in sommige musicalnummers van Harrie Bannink.
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In mijn liederen probeer ik hetzelfde te bereiken. Door afstand te nemen van het
letterlijke en de onbegrijpelijke droom op te zoeken. Want die is wezenlijker, zoals
iemand die je nooit ziet belangrijker voor je kan zijn dan iemand die dagelijks om
je heen is.
Mijn relatie met de dichter is van een schijnbare gespletenheid: aan de ene kant
ben ik zo nederig dat ik mijn tekst volkomen aan zijn of haar bedoeling aanpas, alles
om de woorden in het licht te zetten dat zij nodig hebben. Aan de andere kant ben
ik zo arrogant dat ik de auteur omvorm tot mijn ideale tekstschrijver, alsof zijn
woorden slechts geschreven werden als aanleiding voor míjn grootse compositie. Zo
koppel ik dienst-baarheid aan trots. Want alleen op die manier, denk ik, kunnen tekst
en muziek samenvloeien tot een lied dat klinkt alsof het door één persoon werd
geschreven.
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Th. van Os
Drie gedichten voor Ida
I In opdracht
Ze wet het mes, snijdt het brood en geeft
de beten aan wie voor haar zijn;
aan tafel bidt het grauw dat eeuwig leeft,
zij spreekt het glas en bloed wordt wijn.
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II Najagen
Nooit heb ik haar kinderlijk gekend,
slechts krantenfoto's van een broze vrouw
met kort haar, pluizig als een mussenkuiken
muizig, te vroeg uit het nest gewerkt,
en dan die strenge streep boven haar ogen
die zwarte brillerand waarachter
zij de wereld priemend inkeek, gespind
op valsheid en miskenning.
Ik zie haar langs de winterdijken jagen
in zwarte mantel, wapperende rokken
optornend tegen storm en wind
het lege land door uit de kale kerk,
een dorpsgek weggejaagd met mest en kluiten
pas veilig achter afgesloten deuren
met katten, poes en nachten vol van angst,
haar woorden uitgewaaid, haar lippen leeg.
Maar als ik luister, lees ik woorden van
die lippen en zie ik haar fluisteren: Marie,
Marie, Marietje mijn.
Blind blijft
het laagland voor het kurwoord van haar profetes
maar wat ze schreef in opdracht, staat geschreven.
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III Bevochten land
Hoort! Hoort, hoe het mij is aangezegd!
Het suizelt in het rogge, siddert in het graan
in tegenwind terwijl de stormen slaan
aan mijn verwaterd en verkaveld land.
Wie God geslagen heeft, is welgeslagen
in dit bestand van kolendamp en erfhonden,
waar liefde liefst geen naam mag dragen
maar als Kainteken verraden zich haar wonden,
Hoort! Hoort! Ik sta en spreek het recht
van onkruid dat zich door het asfalt wringt,
van leven teruggebracht tot regelmaat,
om uit te drukken wat er in mij dringt.
Als enige blijft mij de nacht gegeven
die mij oplicht en met wonder slaat.
Hoort! Hoort, hoe mij dit zwijgen laat
want wat ik zweeg, staat al geschreven.
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[Mei 1998 - jaargang 42 - nummer 374]
J.L. Heldring
Een terugblik
In het begin van het jaar vroeg Prof. dr. M.C. Brands, directeur van het
Duitsland-Instituut bij de Universiteit van Amsterdam, mij voor de habitués van het
instituut een verhaal te komen houden waarin ik een terugblik op eigen werk zou
werpen. Onder voorbehoud dat het meer een causerie dan een doorwrocht referaat
mocht zijn, heb ik de uitnodiging aanvaard, en zo heb ik op 26 februari jongstleden
dit verhaal gehouden. Op verzoek van de redactie van Tirade heb ik de notities aan
de hand waarvan ik had gesproken, verwerkt tot een artikel, dat ik hier met hetzelfde
voorbehoud laat volgen. Hier en daar is de tekst iets uitgebreid, elders is er iets
weggelaten.
Onlangs vierde ik een kroonjaar in de boezem van mijn familie. Bij die gelegenheid
sprak, onder anderen, een kleinzoon, zeventien jaar oud, mij toe. Voor hem was het
bijzondere aan zijn grootvader dat deze in 1917, het jaar van de Russische revolutie,
was geboren - voor hem kennelijk een Sternstunde (hoewel hij dat woord niet
gebruikte). Ik antwoordde hem dat mijn vader ook in een historisch jaar was geboren,
namelijk in 1871, het jaar van de Frans-Duitse oorlog, het eerste jaar van het Duitse
rijk, dat 75 jaar lang zijn schaduw over Europa zou werpen.
Hoewel hij in de hoogste klas van het gymnasium zit, geloof ik niet dat hij ooit
van die oorlog had gehoord, en nog minder van de Russisch-Turkse oorlog van
1877-78, die ik ook ter sprake bracht. Waarom die laatste? Omdat mijn vader mij
eens verteld had dat het een van zijn eerste herinneringen was dat hij en zijn
kameraadjes met tinnen soldaatjes die oorlog naspeelden - de belegering van Plevna
of de slag om de Shipkapas (feiten die ik op school wèl leerde).
Wat ik hiermee zeggen wil is dat, terwijl mijn eigen geheugen reikt tot een paar
jaar na 1917, mijn geleende geheugen reikt tot 1878. Ja, het reikt nog verder in het
verleden. Thuis werd vaak over dat verleden gesproken. Hoe kwam dat? Mijn moeder
is overleden toen ik zes jaar oud was, en in haar plaats kwam, om gezin en huishouden
te bestieren, een ongetrouw-
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de zuster van mijn vader. Wat een echtpaar niet doet, omdat het gewoonlijk geen
gemeenschappelijke jeugdherinneringen heeft, deden mijn vader en tante wèl: veel
over hun gemeenschappelijke jeugd met elkaar praten, over hun ouders, hun ooms
en tantes die in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw geboren waren. Zelfs
aan een nog oudere generatie werden herinneringen opgehaald. Zo kwam vaak een
oudtante, een zekere tante Borski (haar voornaam werd nooit genoemd), ter sprake.
Bij haar logeerden ze vaak, toen ze nog kinderen waren. Van tante Borski nu werd
verteld dat zij, in haar jeugd (en zij was omstreeks 1814 geboren), haar vader, die
een internationaal financier was, op zijn reizen naar Parijs en Londen moest
vergezellen. Aangezien een jong meisje niet geacht werd 's avonds alleen in het hotel
achter te blijven, nam haar vader haar mee naar de schouwburg of de opera, en
wanneer hij in Londen was ook wel naar een club, waar hij dan ging kaartspelen. Bij
zo'n gelegenheid moest zij achter haar vader staan. Ze kon dus in haar vaders kaarten
kijken, maar ook in die van de man die naast hem zat. Nu geviel het op een avond
dat die buurman de bekende Franse diplomaat Talleyrand was. En tante Borski kon
zien dat - het zal niemand verbazen - hij vals speelde. Mijn geleende geheugen gaat
dus terug tot het begin van de jaren dertig van de vorige eeuw, want Talleyrand was
ambassadeur in Londen van 1830 tot 1834.
Kortom, ik ben opgegroeid met verhalen over vroeger (of die verhalen nu allemaal
waar waren, doet hier niet ter zake en interesseerde trouwens een kleine jongen niet).
Vandaar misschien mijn belangstelling voor geschiedenis en, in het bijzonder, voor
de petite histoire. Memoires hebben mijn voorkeur - hoezeer ik mij er ook bewust
van ben dat ze onbetrouwbaar zijn, niet omdat de schrijver noodzakelijkerwijs een
leugenaar is, maar omdat het geheugen feilbaar en selectief is. Wanneer ik nu over
ruim vijftig jaar journalistiek leven ga vertellen, besef ik heel goed dat dit ook voor
mijn geheugen geldt.
Aan de belangstelling voor geschiedenis die ik van jongsaf heb gehad, is
waarschijnlijk ook mijn historische benadering van het hedendaagse gebeuren toe
te schrijven. In elk geval ben ik meer geïnteresseerd in wat is en was, en in de vraag
hoe het komt dat het zo is of was, dan in wat moet of eigenlijk zou moeten. Die
benadering is dus niet legalistisch of moralistisch en ook niet bewust ideologisch (ik
zeg bewust, omdat we allen - of we het nu weten of niet - in ons denken uitgaan van
bepaalde premissen).
Wat dat betreft, was ik - ik ben me daar pas later bewust van geworden - eigenlijk
min of meer een vreemde eend in de bijt van de Nieuwe
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Rotterdamse Courant, in welker dienst ik in 1945 trad. Want de NRC leefde sterk in
een juridische traditie - ook wat de internationale politiek betreft. Het is vooral het
denken van de volkenrechtsgeleerde C. van Vollenhoven (1874-1933) dat grote
invloed heeft gehad op opeenvolgende hoofdredacteuren. Van Vollenhoven had al
in 1913 een pleidooi gehouden voor een Volkenbond (die pas - na een wereldoorlog
- in 1919 tot stand kwam). Volgens hem zou Nederland daar, als een Jeanne d'Arc
onder de volken, het initiatief toe moeten nemen - een gidsland avant la date dus.
Deze Van Vollenhoven nu was een studievriend van mr. G.G. van der Hoeven,
die ongeveer dertig jaar lang, tot 1936, hoofdredacteur is geweest. Hij liet Van
Vollenhoven vele hoofdartikelen (ongesigneerd) schrijven. Na zijn dood deden de
volkenrechtdeskundigen W.J.M. van Eysinga en B.M. Telders dat - ook onder Van
der Hoevens opvolgers.
Ondanks mijn Leidse juridische opleiding - en Van Vollenhoven, Van Eysinga en
Telders waren hoogleraar in Leiden - dacht ik zo niet. Dat bleek al gauw. Enkele
redacteuren van de NRC - ik noem mr. A. Stempels, later hoofdredacteur, en drs.
H.A. Korthals, later Kamerlid en minister - gaven een weekblad uit, Slaet op den
trommele geheten, dat in de illegaliteit was begonnen en links-liberaal was. In de
Indonesische kwestie nam het, zoals de NRC zelf trouwens ook, een verlicht, maar
legalistisch standpunt in. Zo werd Soekarno's Republik Indonesia steeds ‘Republiek’
tussen aanhalingstekens genoemd, want zij vormde geen subject van volkenrecht.
Van dat weekblad werd ik nu spoedig vaste medewerker. Ik leverde ook enkele
artikelen, die opgenomen werden, en mijn naam prijkte onder de kop. Omstreeks het
eind van 1945 echter schreef ik een artikel waarin ik ervoor pleitte om Soekarno
zoveel mogelijk zijn zin te geven wat betreft zijn eisen omtrent soevereiniteit en de
parafernalia daarvan. Op die manier zou Nederland zijn economische invloed kunnen
behouden, waar het per slot van rekening om te doen was. Ik was tot die conclusie
gekomen, omdat ik niet geloofde dat dat Nederlands standpunt internationaal te
handhaven was: we zouden daartoe niet de nodige internationale steun krijgen.
Dit artikel nu werd niet door de redactie opgenomen, en ik heb mijn naam uit de
lijst van vaste medewerkers laten verwijderen. Dit toont aan dat ik toen al, in de
internationale politiek, machtsverhoudingen beslissender achtte dan volkenrechtelijke
argumenten. Bijzonder is dat niet,
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maar in de NRC van toen was dat wèl bijzonder, hoewel het nauwelijks opgemerkt
is, geloof ik.
Opmerkelijker is een voorval, dat zich elf jaar later voordeed. Ik schreef toen,
samen met een collega, De Toestand, het dagelijkse buitenlandse overzicht. In juli
1956 nationaliseerde Nasser plotseling het Suezkanaal. Mijn reactie daarop was een
andere dan die van die collega. Ik meende - waarschijnlijk was dat de les die ik uit
München 1938 had getrokken - dat hiertegen hard moest worden opgetreden. Ik
deelde dus grosso modo het Britse en Franse standpunt. Zo niet, zoals gezegd, mijn
collega - en evenmin de rest van de redactie buitenland.
Toen nu in november 1956 Britse en Franse troepen, samen met Israëlische, een
aanval op Egypte deden, vroeg ik hoofdredacteur Rooij wie de Toestand van de
volgende dag moest schrijven, want Smits (zo heette die collega) en ik waren het
niet eens. Rooij zei toen: dat moet jij doen, want jij hebt rechten gestudeerd, dus jij
kunt de volkenrechtelijke implicaties van deze gebeurtenis overzien. Ik geloof wel
dat ik toen al de ironie van die beslissing inzag. Immers, mij was het niet in de eerste
plaats om de volkenrechtelijke aspecten van de zaak te doen, maar om de gevolgen
die zij kon hebben voor de machtsrelaties in de wereld (Nasser werd door de
Sovjet-Unie gesteund).
Achteraf heb ik me vaak afgevraagd of mijn standpunt toen juist was geweest. Als
we de afloop van het Frans-Britse optreden als criterium nemen - en dat is per slot
van rekening een machtscriterium - dan is mijn standpunt zeker niet juist gebleken,
want dat optreden is op een mislukking uitgelopen, vooral omdat de Verenigde Staten
zich tegen dat optreden keerden. Maar daar gaat het nu niet om. Ik wil slechts aantonen
dat mijn standpunt afweek van de Vanvollenhoviaanse traditie van de krant. (Blijkens
zijn beslissing was Rooij zich daar niet van bewust.)
Maar terug naar 1945. De NRC was, zoals meer dagbladen, een reflectie van de
vooroorlogse burgerlijke samenleving, die nog lang na de oorlog is blijven
voortbestaan. Die samenleving had wel belangstelling voor de internationale politiek
- getuige de uitvoerige buitenlandse reportages in die kranten - maar het was de
belangstelling van de toeschouwer, niet die van de deelnemer. De historicus H.T.
Colenbrander heeft dat al in 1920 eens gesignaleerd: ‘Wel placht de Nederlandsche
courantenlezer in zijn bladen uitvoerige correspondentiën te lezen omtrent wat er in
de wereld voorviel, doch hij was eraan ontwend geraakt zich de vraag te stellen, laat
staan te beantwoorden, welken invloed buitenlandsche gebeurte-
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nissen zouden kunnen hebben op lotgevallen en belangen van het eigen land.’
Dat was in 1945 nog zo. Ja, ik vraag me af of die geestesgesteldheid nu helemaal
verdwenen is. Reacties van lezers wijzen soms in een andere richting. Op het eerste
gezicht zou zij aan onze honderdjarige neutraliteit (1830-1940) toegeschreven kunnen
worden, maar de ophef die het verdrag van Maastricht in een land als Denemarken,
dat eveneens lang neutraal geweest is, veroorzaakte, toont aan dat er ook andere
oorzaken zijn. Maar welke?
Bij de NRC drukte die geestesgesteldheid van toeschouwer van het internationale
toneel zich uit in een scherpe scheiding tussen binnen- en buitenland. In de kolommen
van de buitenlandrubriek kwam het woord ‘Nederland’, om zo te zeggen, niet voor.
Indonesië viel onder binnenland, hoezeer ook het buitenland zich daarmee bemoeide.
Voor zover ikzelf ook in die tweedeling gevangen zat, veranderde de situatie voor
mij drastisch in 1949. In dat jaar ging ik, in opdracht van het ministerie van
Buitenlandse Zaken, voor een paar jaar naar New York, om daar voorlichting over
Nederland te geven aan het Amerikaanse publiek. Dat betekende in de eerste plaats
dat ik me moest gaan interesseren voor wat er in Nederland gaande was - wat ik als
redacteur buitenland nauwelijks gedaan had - en in de tweede plaats dat ik mijn eigen
land zoveel mogelijk moest gaan zien door de ogen van een ander, in casu de
Amerikaan die ik voor Nederland moest proberen te interesseren. Ik ben het eigen
land vanaf toen van een afstand gaan zien. Het is ook in die Amerikaanse jaren dat
ik me steeds meer de vraag ben gaan stellen wat bepaalde internationale
gebeurtenissen voor Nederland betekenden - de vraag dus die Colenbranders
courantenlezer zich nooit stelde.
In 1953 keerde ik naar Nederland, en naar de NRC, terug. Maar daar was niets
veranderd. Ik wil daar een voorbeeld van geven. Een paar maanden na mijn terugkeer
las ik op een goeie dag in de zg. vuile proeven de Toestand, zoals die die avond in
de krant zou komen te staan. Die dag ging de Toestand over de binnenlandse situatie
in Griekenland. Nu wilde het geval dat de toenmalige premier van Griekenland,
maarschalk Papagos, die dagen Nederland bezocht of zou bezoeken. Ik ging naar de
schrijver van de Toestand, een oude rot in het vak, die over enkele weken met
pensioen zou gaan, en suggereerde hem dat hij ook enkele woorden zou wijden aan
dat bezoek van de Griekse premier. Hij keek me met grote ogen aan en zei: maar dat
is binnenland! Met andere woorden: daar heeft de
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rubriek buitenland niets mee te maken. Het tekent de toeschouwerspositie die de
NRC nog steeds innam, hoewel Nederland intussen, met instemming van de NRC,
lid van de NAVO was geworden en dus geen toeschouwer kon blijven. (Tot zijn eer
moet worden gezegd dat Jan Schraver - zo heette die oude rot - die paar regels toch
nog aan zijn stuk heeft toegevoegd.)
In 1960 - ik was inmiddels adjunct-hoofdredacteur geworden - ben ik begonnen
aan de rubriek Dezer Dagen, die ik nog steeds schrijf. Ik ben daar meer in arren
moede mee begonnen - ik had weinig op de krant te doen - dan met een bepaalde
conceptie in mijn hoofd, maar misschien wèl met de bedoeling om zoveel mogelijk
de Nederlandse lezer te betrekken bij de zaken die ik behandelde, en daarop mijn
onderwerpen uit te kiezen. Je kunt ook zeggen: Colenbranders courantenlezer uit
zijn toeschouwersfauteuil te halen. Of me dat gelukt is, is een andere vraag.
Ik botste al dadelijk op twee voor Nederland belangrijke zaken: Nieuw-Guinea en
De Gaulle. Wat het eerste betreft, was voor mij het argument doorslaggevend dat
Nieuw-Guinea voor Nederland op den duur niet houdbaar was, omdat wij niet
voldoende internationale steun voor onze positie zouden krijgen. We zouden het
daarom vroeg of laat moeten opgeven. Dan beter vroeg. Dit standpunt, dat in wezen
niet anders was dan het standpunt dat ik vijftien jaar eerder inzake Indonesië had
proberen te verdedigen, was natuurlijk tegengesteld aan dat van de Nederlandse
regering, meer in het bijzonder minister Luns - overigens gesteund door een
meerderheid van de Kamer. Zeker, ik had wel oog voor hun volkenrechtelijke en
vooral morele argumenten, maar ik vreesde dat die in de boze wereld waarin we nu
eenmaal leefden, niet de doorslag zouden geven. Het was een kwestie van gelijk
hebben en gelijk krijgen (de titel van een in 1962 verschenen boek, waarin ik een
bijdrage schreef).
Was ik in de zaak-Nieuw-Guinea tegenstander van Luns, tegelijkertijd steunde ik
hem in zijn verzet tegen De Gaulle. Mijn overweging was simpel: Nederland is voor
zijn veiligheid afhankelijk van de Verenigde Staten. De Gaulle wil Europa losser
maken van de Verenigde Staten. Ergo moeten wij ons tegen De Gaulles Europese
plannen verzetten. Nu was het verzet tegen die plannen in Nederland vrij algemeen
(zij het niet altijd constant), maar dat verzet was, vooral in de Kamer, eerder gebaseerd
op het feit dat De Gaulle tegen een supranationaal Europa was, en dàt was iets wat
me minder kon schelen.
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Curieus, en misschien ook wel tekenend voor die tijd, was dat ik in die tijd de reputatie
van tegenstander van Luns kreeg, terwijl ik dat alleen was inzake Nieuw-Guinea en
hem inzake De Gaulle juiste steunde. Is de verklaring van deze partiële blindheid
daarin te vinden dat velen Nieuw-Guinea, dat door hen als een binnenlandse kwestie
beschouwd werd, belangrijker vonden dan de toekomst van Europa, die als een
buitenlandse kwestie werd beschouwd? Hoe het ook zij - op een goed ogenblik kreeg
ik een brief te lezen die de toenmalige secretaris-generaal van het ministerie van
Algemene Zaken aan de directie van de NRC had geschreven, waarin hij zich
beklaagde over mijn houding tegenover Luns en deze toeschreef aan een ruzie die
Luns en ik in New York (waar hij tweede man van de delegatie bij de Verenigde
Naties was geweest) zouden hebben gehad. Nu is er nooit sprake geweest van zo'n
ruzie. Integendeel, Luns (inmiddels minister geworden) heeft mij bij mijn afscheid
uit New York juist een buitengewoon vriendelijke brief geschreven. Mijn verzet
tegen Luns' Nieuw-Guineapolitiek kon dus niet aan een vete of afrekening
toegeschreven worden. Maar het curieuze is dat die secretaris-generaal blijkbaar
helemaal over het hoofd zag dat Luns' beleid inzake De Gaulle altijd mijn volledige
instemming had gehad. En nòg curieuzer vond ik dat deze hoge ambtenaar, die uit
hoofde van zijn functie met diverse inlichtingendiensten te maken had, afging op
Haagse on dits.
Schrijvende over De Gaulle en zijn Europese plannen, ben ik veel gaan nadenken
over de verhouding tussen Nederlands Europese en Atlantische belangen en idealen.
Het officiële standpunt was: niets aan de hand. Die belangen en idealen liggen in
elkaars verlengde, ja versterken elkaar zelfs. En zolang de Verenigde Staten zelf
voorstander zeiden te zijn van Europese eenheid, leek dat ook zo te zijn en lag het
voor de hand dat de Nederlandse regering zich geen zorgen vóór de tijd maakte.
Toch was ik niet zo zeker. Ik herinner me nog precies wanneer ik voor het eerst
uitdrukking aan die twijfel heb gegeven. In het voorjaar van 1960 hield het Kamerlid
voor de KVP mr. P.A. Blaisse een verhaal in de Kamer over de positie van Nederland
in de wereld. Hij zag ons land in het middelpunt van drie concentrische cirkels: de
Verenigde Naties als buitencirkel, de NAVO als middencirkel, en het geïntegreerde
Europa als binnencirkel. Ik schreef daarop in mijn rubriek: heel mooi, maar stel dat
die cirkels op een goed ogenblik niet meer concentrisch lopen; dat, bijvoorbeeld, de
Atlantische en de Europese cirkel elkaar gaan kruisen. Wat is Nederlands positie
dan? Of met andere woorden: waaraan moet Neder-
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land dan prioriteit geven? Aan zijn Atlantische of aan zijn Europese belangen?
Het toeval wilde dat ik korte tijd daarna Blaisse ontmoette (voor het eerst). Hij zei
me dat hij mijn vragen zo belangrijk had gevonden dat hij die aan Luns (een oude
studievriend van hem) had voorgelegd. Ik verguld natuurlijk. Pas later werd ik zo
cynisch te beseffen dat de pragmaticus Luns zich helemaal niet om dat soort
constructies en eventualiteiten bekommerde. Hij was geen man van de reflectie. Ik
zeg dit niet bij wijze van diskwalificatie. Er zijn ook ministers van Buitenlandse
Zaken die te veel reflecteren.
Het zal duidelijk zijn dat ikzelf, als puntje bij paaltje kwam, prioriteit gaf aan
Nederlands Atlantische belangen. Bovendien stond ik gereserveerd tegenover het
Europese eenheidsstreven, in die zin dat ik niet geloofde in de haalbaarheid van het
politieke ideaal. Anders gezegd: ik geloofde niet (en geloof nog niet) dat er ooit één
politiek Europa tot stand zal komen. Het curieuze (alweer) is dat vele ‘Europeanen’
het nu met mij eens zijn. Sommigen - en niet de eersten de besten - zeggen nu: maar
het is ook nooit de bedoeling geweest dat Europa een soort Verenigde Staten zou
worden. En als je er dan op wijst dat de machtige pressiegroep van Jean Monnet uit
de jaren '60 Actiecomité voor de Verenigde Staten van Europa heette, dan hebben
ze daar geen antwoord op. Een kwestie van verdringing?
Mijn scepsis ten aanzien van Europa zal ook wel met mijn historische kijk op de
zaken te maken hebben. Maar zij heeft ook een zekere filosofische basis, en die had
ik gevonden bij Carry van Bruggen. Wat heeft zij mij, al vroeg in mijn leven, geleerd?
Ik kan het niet beter zeggen dan met deze woorden (die ik ook als motto heb gebruikt
in mijn bundel Het verschil met anderen uit 1975): ‘De dingen bestaan door hun
verschil met andere dingen, zodat ook mensen, in het geestelijke en stoffelijke,
bestaan door hun verschil met anderen.’ (Dat zodat vind ik niet overtuigend, maar
de rest wel.)
In mijn eigen woorden gezegd: De mens is slechts bestaanbaar en herkenbaar
doordat hij anders is dan anderen. Carry van Bruggen spreekt van het ‘weerstrevend
contrast’. Het Franse woord repoussoir is hier ook van toepassing. De mens streeft
er dus naar zich van anderen te onderscheiden. Maar tegelijkertijd streeft hij er ook
naar één te worden met de andere of het andere: met de geliefde, de godheid, de
gemeenschap. Laten we ons bepalen tot de gemeenschap bij uitstek: de staat. Die is
ontstaan en
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blijft voortbestaan als gevolg van die menselijke behoefte zich te vereenzelvigen (in
dit geval: met de staat). Dus door het ontstaan en voortbestaan van de staat is die
behoefte opgeraakt. Ergo: de staat wordt alleen nog maar gedreven door die andere
menselijke behoefte: zich te onderscheiden, zich af te zetten tegen een ‘weerstrevend
contrast’. Vandaar dat er geen Europese politieke eenheid tot stand komt - althans
niet op basis van vrijwilligheid. Dit heeft trouwens Jacob Burckhardt al gezegd:
‘Noch kein Staat ist durch einen wahren, d.h. von allen Seiten freiwilligen Kontrakt
(inter volentes) entstanden; (...) Darum wird auch künftig keiner so entstehen.’ (Dat
darum vind ik ook minder overtuigend.) ‘Und wenn einer so entstände, so wäre es
eine schwache Schöpfung, weil man beständig um die Grundlagen rechten könnte.’
Ik geloof dat dit nog steeds geldt, hoezeer ook de staat in feite uitgehold is.
In de bijna veertig jaar dat ik de rubriek Dezer Dagen schrijf, heb ik me natuurlijk
ook uitvoerig beziggehouden met de Koude Oorlog, die bijna gedurende die hele
periode woedde. Ik ben die Koude Oorlog al in een vrij vroeg stadium, al omstreeks
1955 - dus nog voordat ik Dezer Dagen begon te schrijven - in de eerste plaats als
een machtsprobleem gaan beschouwen. De ideologische tegenstelling tussen Oost
en West ontkende ik natuurlijk niet, maar voor mij was zij secundair.
Wat Europa, en meer in het bijzonder Nederland, betreft was ik van mening dat
gestreefd moest worden naar opheffing van de abnormale toestand die was ontstaan
door de aanwezigheid van de militaire macht van de Sovjet-Unie in het hart van
Europa en die de op zichzelf onmisbare, maar in wezen even abnormale aanwezigheid
van Amerikaanse divisies in Europa had nodig gemaakt.
Het was duidelijk dat oorlog, in het nucleaire tijdperk, geen middel was om die
abnormaliteit op te heffen. Dit zo zijnde, was ondermijning van de Sovjetmacht het
enige middel, zo was mijn redenering. Ook ontspanning kon dat doel van ondermijning
dienen, mits steeds met het doel van de ondermijning in het achterhoofd, dus niet
om ‘lief te zijn voor elkaar’. (In de binnenlandse politiek zijn partijen ook niet lief
voor elkaar - waarom dan wel in de buitenlandse?)
Vandaar dat ik al spoedig voorstander was van contacten met het Oosten, en vooral
- hoe paradoxaal, ja weerzinwekkend dat ook mocht zijn - contacten met communisten.
Het was mij nl. opgevallen dat de opstanden in Polen en Hongarije in 1956 begonnen
waren binnen de communistische partij (Gomulka en Imre Nagy waren bij de
Sovjet-Unie en

Tirade. Jaargang 42

107
de inheemse stalinisten personae non gratae geweest). In 1968 zou zich in de ‘Praagse
lente’ dit patroon herhalen.
Vanuit die gedachte, die ondermijning van de Sovjetmacht in Midden-Europa
beoogde, vond ik ook dat we, zoveel als met onze veiligheid in overeenstemming
was, de strevingen van het Polen van Gomulka naar een eigen geluid in de
buitenlandse politiek moesten aanmoedigen. Zo moesten we, vond ik, het zg.
plan-Rapacki, dat streefde naar een soort gedenucleariseerde zone in Europa,
weliswaar niet aannemen, maar tenminste au sérieux nemen en erover met de Polen
praten, in plaats van het domweg af te wijzen als een sluwe Sovjetmanoeuvre.
Voor zo'n soort politiek bestond in het Nederland van toen nog weinig begrip. Met
communisten praat je niet, was het algemene standpunt. Alle communisten - of ze
nu Russische, Poolse of Chinese waren - werden op één hoop geveegd. Op
Buitenlandse Zaken stond de afdeling Oost-Europa toen onder iemand die nog heel
lang volhield dat de ruzie tussen China en de Sovjet-Unie, die zich al in 1960 begon
af te tekenen, een doorgestoken kaart was, een opzet om het Westen zand in de ogen
te strooien. Over de breuk tussen de Sovjet-Unie en het Joegoslavië van Tito, die
zich al in 1948 had voltrokken, beweerde hij lange tijd hetzelfde. (Toen het
langzamerhand duidelijk werd dat die these niet langer te handhaven viel, werd hij
zo ver mogelijk van de plaats van zijn ‘deskundigheid’ benoemd, nl. in Canberra.)
Maar dit manicheïsche wereldbeeld bestond niet alleen op BZ. Zo heeft de PvdA pas
heel laat - lang nadat de andere Westeuropese zusterpartijen, ja nadat een man als
Foster Dulles er uitgebreid waren geweest - een delegatie naar de communist Tito
willen sturen. Dat was in de tijd vóór Nieuw Links, dat het anticommunisme van de
partij zou veranderen in anti-anticommunisme.
Achteraf gezien, ben ik zeker te optimistisch geweest over het tempo waarin het
desintegratieproces in Midden- en Oost-Europa zich zou voltrekken. Het heeft
verschillende tegenslagen gekend, die het proces weer enkele jaren stopzette. Over
de afloop van de ‘Praagse lente’ was ik al veel minder optimistisch dan ik in 1956
was geweest, minder optimistisch ook dan diegenen die zich de afloop van de
Hongaarse opstand van 1956 en de afkalving van de Poolse ‘lente in oktober’ van
dat jaar niet meer herinnerden. Wat Tsjechoslowakije betreft werd ik helaas in het
gelijk gesteld. Aan de andere kant moeten we erkennen dat, toen de zaak in Middenen Oost-Europa omstreeks 1989 eenmaal echt aan het schuiven ging, het veel sneller
ging dan we allen hadden gedacht. Voor mij is het nog altijd
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een wonder, en dus onverklaarbaar, dat de Sovjet-Unie, en vooral het Sovjetleger,
heeft ingestemd met de hereniging van Duitsland en, sterker nog, met de uitbreiding
van de NAVO over heel Duitsland.
Dat brengt me op het Duitse probleem. Natuurlijk heb ik me daar ook veel mee
beziggehouden, maar ik geloof niet dat ik hier in wezen veel afweek van wat de
consensus was: de noodzaak Duitsland zo sterk mogelijk aan het Westen te binden.
Misschien dat ik me enigszins van die consensus heb onderscheiden doordat ik van
mening was dat het doel van Duitslands binding ook zekere verplichtingen voor ons
inhield. Als je eenmaal Duitsland als Europees partner en Atlantisch bondgenoot
hebt aanvaard - en dat is in Nederland in 1950, resp. 1955 zonder noemenswaardig
protest gebeurd - moet je je wantrouwen jegens dat land op z'n minst in de ijskast
stoppen.
Wat dat betreft, heb ik me, ook in geschriften, altijd geërgerd aan die Nederlanders
die Duitsland wèl als bondgenoot en partner aanvaardden en, als het kon, graag aan
hun achterland verdienden, maar tegelijkertijd hoog opgaven van hun anti-Duitsheid.
Behalve dat dit een bewijs van gebrek aan intellectuele integriteit is, spreken er ook
hypocrisie, morele verwatenheid en farizeïsme uit: O, God, ik dank u dat ik niet ben
zó als dezen. Eigenlijk kan ik anti-Duitsheid alleen maar aanvaarden van hen die
persoonlijk zwaar geleden hebben als gevolg van Duitse handelingen in de jaren
1940-1945. Maar hoevelen zijn dat?
Bij mijn pogingen de anti-Duitsheid van anderen te verklaren meen ik een paar
oorzaken aan te kunnen wijzen, zoals het natuurlijke wantrouwen van de kleine natie
jegens de grote buurman; het onderwijs, dat naoorlogse generaties een zwart-witbeeld
van de bezetting inprentte; de schok die de inval van mei 1940 veroorzaakte bij een
natie die zich keurig aan de regels van de neutraliteit had gehouden en meer dan
honderd jaar geen oorlog en bezetting had gekend; en, vooral, de vrees bij velen (bij
mij ook wel) dat anderen ons voor hele of halve Duitsers zullen aanzien. Die vrees
wordt gevoed door het besef dat onze talen, althans in de oren en ogen van die
anderen, nauwelijks van elkaar verschillen en dat ons vaak dezelfde eigenschappen
als de Duitsers worden toegeschreven: stoerheid, ijver, zindelijkheid, lompheid,
gebrek aan humor (of die toeschrijving terecht is of niet, is niet terzake: het gaat om
het beeld dat, naar wij vrezen, anderen van ons hebben). Vandaar dat velen onzer
zich vaak luider anti-Duits uitlaten dan ze in werkelijkheid zijn (het is het oude liedje:
je hebt ‘de ander’ nodig om je tegen af te zetten, teneinde je eigenheid te etaleren).
Daarbij dient
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de Duitse bezetting, ook als we er zelf nauwelijks onder hebben geleden, sterker: die
nooit hebben meegemaakt, als rechtvaardiging. Andere volken die ook door de
Duitsers bezet zijn geweest (soms meer dan één keer), gedragen zich meestal
volwassener, vind ik.
Natuurlijk: ik ontken de grote verschillen tussen Nederland en Duitsland niet: onze
geheel verschillende geschiedenis, de invloed van het calvinisme versus die van het
lutheranisme enz., en die verschillen moeten ook niet verdoezeld worden terwille
van de lieve vrede. Als ik de Duitsers ergens van verdenk, dan is het dat zij voor die
verschillen geen oog hebben. Maar kun je van een volk dat grenst aan tien buren,
verwachten dat het op de hoogte is van alle eigenaardigheden van ieder van die
buren? Wij Nederlanders, die maar twee buurlanden hebben, weten dáár al zo weinig
van!
Misschien nog bedenkelijker vond ik dat er ook op academisch niveau lange tijd
zo Weinig belangstelling voor Duitsland bestond. Zeker, er waren, vooral onder de
historici, een paar deskundigen op dat terrein, maar van een systematische studie van
dat land, dat zo'n beslissende rol in de geschiedenis van Europa heeft gespeeld en
waarvan ons land, ook in ander opzicht, zozeer afhangt, was nergens sprake. Terwijl,
om zo te zeggen, aan iedere universiteit er wel een instituut was dat zich met China,
Rusland of Oost-Europa bezighield en ieder Derde-Wereldland hier wel een of meer
academische deskundigen had, leek het wel alsof er om Duitsland met een grote
bocht heen gelopen werd of het was bij ‘Europese studies’ ondergebracht, maar dat
is een miskenning van de specificiteit van het Duitse probleem. Gelukkig is daar de
laatste jaren verandering in gekomen. De stichting van het Duitsland-Instituut bij de
Universiteit van Amsterdam is daar het duidelijkste bewijs van, maar ook aan andere
universiteiten zijn nu leerstoelen gekomen die zich specifiek met Duitsland
bezighouden.
In mijn rubriek heb ik me niet uitsluitend beziggehouden met internationale zaken.
Ruw geschat hebben deze het thema van zowat de helft van mijn artikelen uitgemaakt,
en dat thema is, direct of indirect, door de Koude Oorlog beheerst geweest. Wat dat
betreft, kan mijn rubriek wel een spiegel van die tijd genoemd worden. In hoeverre
die spiegel de werkelijkheid juist heeft weergegeven, moet ik in het midden laten.
Maar nu is de Koude Oorlog voorbij, en ik moet bekennen dat ik me sindsdien
enigszins désoeuvré voel. De Koude Oorlog heeft disciplinerend gewerkt, ook op
het denken van een generatie. Zij heeft er een thema aan ont-
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leend, waarop allerlei variaties mogelijk waren. Dat bindend element is nu
weggevallen. Het is nu moeilijker geworden de geschiedenis, die doorgaat (Fukuyama
heeft slechts gezegd dat zij als discours aan haar einde was gekomen), te duiden.
Waar enkele grote lijnen te herkennen leken, is nu een mozaïek verschenen.
Ik vermoed dat Duitsland een onderwerp is dat onze aandacht blijft opeisen, en
ook de Europese integratie, voor zover zij nog niet haar grenzen heeft bereikt. Maar
beide komen door het einde van de Koude Oorlog in een ander licht te staan. Dat
heeft ook gevolgen voor Nederlands positie, maar Den Haag heeft dat, zo ooit, pas
laat ontdekt. Enkele maanden na de val van de Muur zei de toenmalige minister van
Buitenlandse Zaken in kleine kring desgevraagd dat er niets aan de hand was:
Nederlands politiek zou blijven berusten op de NAVO en Europa, kortom de oude
riedel, terwijl het toch wel duidelijk was dat de toen nakende Duitse hereniging een
machtsverschuiving binnen Europa teweeg zou brengen, die ook gevolgen zou hebben
voor Nederlands positie, en dat de Europees-Amerikaanse verhoudingen
onvermijdelijk de spoorslag van de Koude Oorlog zouden komen te verliezen. Kort
gezegd: als onze veiligheid niet meer bedreigd wordt, is de beschermer minder nodig.
Als dat niet in Europa gevoeld wordt, zal dat op den duur zeker in Amerika gevoeld
worden. Hoe lang zullen de Amerikanen nog bereid zijn zaakjes in Europa op te
knappen die de Europeanen zelf eigenlijk moeten opknappen? Die vraag zullen de
Amerikanen zich zeker vaker stellen - en zouden wij ons dus ook moeten stellen naarmate de Europeanen minder bereid zijn de Amerikanen te helpen wanneer dezen
menen dat hun belangen in het geding zijn.
Laat mij eerlijk zijn: ik zie de toekomst, wat dat betreft, nogal somber in. Maar
wat dan? Een Europese eenheid zal, om redenen die ik eerder heb genoemd, zeker
niet ontstaan. Maar ik kan mij vergissen, zoals ik mij in de loop van mijn journalistieke
leven wel meer vergist heb (bijvoorbeeld in het tempo van the demise of the Soviet
empire, in de levensvatbaarheid van het CDA en laatstelijk, in de kansen van Đ'66
met Els Borst als lijsttrekker). Het zijn geen doodzonden, zodat ik er weinig spijt
van heb.
Waar ik wèl een beetje spijt van heb, is dat ik er nooit toe gekomen ben het magnum
opus te schrijven dat alle gebeurtenissen van de laatste halve eeuw samenvat en
verklaart in het licht van één conceptie, één sluitend wereldbeeld. Waarom heb ik
dat niet gedaan? In de eerste plaats heeft bij mij de journalistiek eerder tot
versnippering dan tot synthese geleid. Mijn
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werk is eerder analytisch dan thetisch geweest. In de tweede plaats ontbrak het heilige
moeten. En in de derde en belangrijkste plaats: zo'n conceptie die alles verklaart, is
er domweg niet. Maar daarom kun je er nog wel heimwee naar hebben. Of zoals T.S.
Eliot in The Cocktail Party een van de hoofdpersonen laat zeggen: ‘But even if I find
my way out of the forest I shall be left with the inconsolable memory of the treasure
I went into the forest to find and never found, and which was not there and perhaps
is not anywhere? But if not anywhere, why do I feel guilty at not having found it?’
Maar het is misschien beter zich te houden aan de uitspraak van de historicus W.H.
Roobol: ‘De kennistheoretische scepsis wint het telkens opnieuw van het verlangen
naar een min of meer sluitend wereldbeeld. Als ik een theorie van de geschiedenis
zou hebben, zou het ongeveer deze zijn van de gedaantewisselingen van de chaos.
Maar het is misschien verstandiger zonder theorie door het leven te gaan. Er is immers
al chaos genoeg.’
Maar daarmee hoeven we niet te eindigen. Uit de chaos komen niet
noodzakelijkerwijs alleen maar rampen. Ik werd daar nog eens aan herinnerd toen
ik in het januarinummer van Merkur een artikel las van Karl Schlögel over de toestand
in Oost-Europa, waar ik dit uit citeer:
‘Es kam nicht zu der Hungersnot, von der alle redeten; es kam nicht zum
Bürgerkrieg, den alle befürchtet hatten (...) Der Krieg ist nicht die Regel geworden,
sondern die Ausnahme geblieben. Das ist fast übermen-schlich viel: fertig zu werden
mit den Schrecken eines unendlich schweren alltags, mit den Schrecken der
Normalität.’
En Schlögel meent dat daaruit ook voor het Westen een les valt te trekken, nl.
‘sich auf die Risiken der Zwischenzeit einzulassen, in der ein alter Zustand unhaltbar
geworden ist, ein neuer sich aber noch nicht verfestigt hat; im Provisorium leben zu
können, ohne daß dies als Weltuntergang empfunden würde; nicht in Panik und
Hysterie zu verfallen, wenn die Selbstverständlichkeiten einer Lebensform aufhören
selbstverständlich zu sein; sich einzulassen auf eine Suchbewegung, deren Ende man
noch nicht kennt, und nur sich selbst zu vertrauen und nicht den Rezepten, die es für
präzedenzlose Situationen ohnehin nicht gibt.’
Of we, als puntje bij paaltje komt, allemaal die wijsheid zullen kunnen opbrengen,
is de vraag. Kortom, wat de toekomst brengen zal weten we niet. Ook de geschiedenis
heeft daarvoor geen recepten.
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Anton Quintana
Drakenbloed
Waar een draak wordt
bedacht kan een held niet
achterwege blijven.
Het kale veld was gedoemd kaal te blijven omdat de grond vergeven was van
drakenbloed. Lang geleden had de een of andere held iets met dat bloed willen
ondernemen, een of andere magische handeling waarschijnlijk. Bod Pa had nooit het
hele verhaal gehoord. In ieder geval was de held zo stom geweest te morsen terwijl
hij het kale veld overstak. Dat was voor die tijd helemaal niet kaal, maar juist heel
groen, een lusthof, een moestuin, een oase. En de ramp voltrok zich. Het gemorste
bloed vergiftigde de grond zodat er niets meer wilde groeien, nooit meer, zelfs geen
distels.
Zo verklaarden de mensen uit de buurt het ontstaan van het kale veld. Bod Pa vond
dat het verhaal wel iets had. Het veld was het laagste punt in het landschap, dus
natuurlijk moesten alle keien die lang geleden op de rug van gletsjers omlaag kwamen,
daar belanden. En nadat het ijs eenmaal ontdooid was, ontstond er allicht een moeras,
zo niet weelderig dan toch groen. Totdat de hitte het laatste smeltwater verdampte.
Toen bleven de stenen kaal over en konden de temperatuurswisselingen hun
sloperwerk beginnen. Zelfs stenen van een ton moesten wel splijten en weer splijten,
totdat er na eeuwen en eeuwen alleen nog maar kleine steentjes over waren. En de
wind deed de rest, nog steeds. Die blies alle gruis en stof tussen de steentjes vandaan,
zodat er helemaal niets kon wortelschieten. Zo moest het veld wel kaal blijven en
iedereen met een beetje verstand kon zelf bedenken waarom. Maar de mensen
geloofden liever de mythe, ook al omdat de grond hier en daar bedekt was met een
dunne rode laag. De simpele verklaring was dat er ijzerpoeder in de grond zat. Als
het regende kwam dat naar boven en begon het natuurlijk te roesten. Zo ontstond
een roodachtig patina, in andere streken door minder bijgelovige mensen,
woestijnvernis genoemd. Maar hier heette het drakenbloed. En - dat zou
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je altijd zien - waar een draak werd bedacht, kon een held niet achterwege blijven.
Een niet zo slimme held ditmaal, die kans zag een stuk van de aarde voorgoed
onvruchtbaar te maken. Maar helden waren altijd al een beetje simpel, anders zouden
ze hun heil wel in een slimmigheidje zoeken, in plaats van een stoere heldendaad te
verrichten.
Bod Pa wist best wat de drakendoder met het bloed van plan was geweest. In
mythischer tijden was drakenbloed immers het middel bij uitstek om onkwetsbaar
te worden? Niet dat onkwetsbaarheid zo wenselijk was. Wie wilde er eeuwig leven?
Tien tegen één was de held na zijn bad niet onkwetsbaar geworden, maar wél kaal.
Beter een kale held dan een onkwetsbare. Wie alle draken overleefde, overleefde
helaas ook alle prinsessen.
Het verbaasde Bod Pa dat er grind aan zijn laarzen bleef plakken. Hoe kon de
grond bij deze hitte zo vochtig zijn? Ook snoof hij een bekende geur op die als een
weeë bloedsmaak op zijn gehemelte bleef kleven. Hij werd zich bewust van een
onheil dat hij niet kon thuisbrengen. Er drongen geen bijzondere geluiden tot hem
door, alleen het ophitsende gefluister van de wind en het zuigende geluid dat zijn
zolen maakten. Bod Pa liet zich bedaard op zijn hurken zakken en raakte met twee
vingers onderzoekend de grond aan. Hij bleef gehurkt zitten en rook aandachtig aan
zijn vingers. Onmiskenbaar bloed. Vers, pas vergoten bloed, dat zelfs nog een beetje
dampte. De haren in zijn nek kwamen overeind terwijl hij probeerde te achterhalen
waar dat bloed vandaan was gekomen. De lucht werd intussen zo sterk dat hij het
liefst zijn neus zou willen dichtknijpen, maar hij verroerde zich niet. Boven zijn
hoofd wist de wind er alles van te vertellen, maar hij deed zijn onthullingen in
geheimtaal.
Was het toen, of was het al eerder dat er voor Bod Pa's blinde ogen beelden
verschenen? Nauwelijks verheugd stelde hij vast dat hij iets begon te zien. Vooral
kleuren, een veelheid aan kleuren, en vage, in elkaar schuivende vormen. Hij kon
niet goed wijs worden uit wat hij zag. Het leek een chaos van wisselende beelden,
misschien omdat zijn ogen ongericht in hun kassen dwaalden.
Bod Pa verlangde al lang niet meer te kunnen zien. Zijn blindheid was in het begin
een verschrikking voor hem geweest, maar dat was mettertijd minder geworden.
Toen hij eenmaal begreep dat hij voorgoed blind was, had hij zichzelf het verlangen
naar een zichtbare wereld ontzegd. Er zat niets anders op. Als hij verkoos te blijven
leven, was hij genoodzaakt zich een totaal nieuwe wereld eigen te maken, een wereld
van uitsluitend
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gevoel, klank en reuk. Alleen op die manier zou hij ooit weer zijn eigen gang kunnen
gaan. Hij moest alle dingen opnieuw leren kennen en herkennen, afzonderlijk en in
hun samenhang met andere dingen. Als hij als blinde verder wilde leven, was hij
gedwongen de ziende man die hij geweest was, te laten sterven. Toen hij die bittere
taak eenmaal volbracht had, brak er een uitputtende en verwarrende leertijd aan,
waarin zijn gehoor, tastzin en reukvermogen schoksgewijs een verbluffende
ontwikkeling doormaakten. Het leek wel alsof ze elk afzonderlijk zijn verloren
gezichtsvermogen probeerden te vervangen. En nu, na al die jaren van blindheid,
was de wereld die hij niet kon zien hem zo vertrouwd en dierbaar geworden dat hij
de zichtbare niet meer miste.
Vandaar dat Bod Pa eerder wantrouwen dan vreugde voelde toen er ineens licht
verscheen en kleur en beweging. Dat schoof allemaal door elkaar heen zonder
duidelijk vorm aan te nemen; alles bleef wazig. Tot er uit die wazigheid een geluid
kwam, dat hem vertelde waarmee hij te maken had. Dat geluid hoefde hij niet eerst
thuis te brengen en evenmin was het nog nodig te kijken of hij het wel goed gehoord
had. Zijn lichaam reageerde in goed vertrouwen op het gehoorde, al lieten zijn
onwennige ogen hem in het ongewisse. Sommige toestanden verdragen geen slag
om de arm. In het volle besef dat de verschijning die hij zag onmogelijk kon bestaan,
trok Bod Pa toch de echtheid ervan niet in twijfel. En zijn snelle reactie betekende
zijn redding.
Het geluid dat hem tot handelen aanzette was een vreemdsoortig loeien, dat hij
kende van heel grote beesten, yaks of kamelen, die een dergelijk gebrul uitstoten als
ze geslacht worden. Alleen klonk het veel ontzag-wekkender. Zo'n groot beest bestond
niet eens, wist Bod Pa heel zeker, maar hij bracht zichzelf wel bijtijds in veiligheid.
Uit eigen beweging stelden zijn ogen zich scherper in, zochten en vonden de
verschijning, en plaatsten die in het brandpunt. Dat ging - net als vroeger - helemaal
vanzelf. Onecht of niet, de reusachtige gedaante verloor stromen bloed, zodat de
grond ervan doordrenkt raakte. Het geloei stierf weg in een rochelende zucht. Nog
voordat Bod Pa zich uit de voeten kon maken, spatte er vocht in zijn gezicht.
Hij moest zijn ogen snel dichtknijpen en deed ze pas weer open toen de ergste
hitte voorbij was.
De kop van de draak sprong in beeld. Een afgehakte kop die blatend wegrolde van
de stuiptrekkende romp. Nog machtig veel leven zat er in die losse kop. De lange
muil klepperde zonder ophouden en de rose neus-
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gaten stootten dampwolken uit, maar de geweldige kracht nam zienderogen af. De
tierende kop bleef keer op keer uitgeput liggen en hoestte amechtig, om dan weer
radeloos verder te stuiteren. Bod Pa keek verbijsterd toe. Hij wist dat draken niet
bestonden, maar de kop van deze niet-bestaande draak verpletterde bijna zijn voeten.
De draak was zo dichtbij en van zo'n formidale omvang dat Bod Pa slechts losse
details in zich kon opnemen. Het beest zag er te gek uit om echt te zijn. De geschubde
halve bol opzij van zijn kop moest eerst wijd opensplijten voordat je kon zien dat
het een oog was. Een oog met veel wit erin. In panische doodsangst staarde dat oog
Bod Pa aan en tot zijn ongeloof rolde er langzaam een traan uit. Een tel later sloot
het drakenoog zich voorgoed.
Zijn oog is als de
wimper van de dageraad.
Wie waagt het de poort
van zijn muil te openen?

citeerde Bod Pa een poëet uit Babylonië, die met een loflied op de draak beroemd
was geworden.
Zijn rug bestaat uit
pantserplaten, zo stevig
aaneengesloten
dat zelfs de woestijnwind
er niet tussen kan komen.

Bod Pa deed dat wel vaker als hij flink geschrokken was, zo bedaard mogelijk een
tekst uitspreken. Het werkte kalmerend. Niet dat hij de woorden werkelijk uitsprak
- dat deed hij nooit, hoe lang van stof hij ook mocht zijn - hij bewoog zijn lippen niet
eens. De kunst was natuurlijk om ondanks de spanning van het moment nog een
passende tekst te vinden. Een mens moet zichzelf vermaken als er geen anderen zijn
die dat voor hem doen.
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Treft iemand hem met
een zwaard, het doet hem niets.
Hij buigt alle ijzer
en lacht om het suizen van
de speer...

Dat waren nog eens ijdele woorden geweest. Iemand had de draak wel degelijk
getroffen en het had hem wat gedaan ook. De doodstrijd van het onmogelijke beest
was hevig maar van korte duur. De lange nek zonder kop wrong zich in stuurloze
bochten, terwijl de poten vergeefs het grind omploegden. De draak was er geweest.
De blauw-groene weerschijn van zijn schubben begon al te verbleken. De kop bleef
op eigen kracht nog wat sidderen en schokken. Uit de doorgekapte nek ontsnapte
meer water dan bloed. De vervaarlijke muil met de turkooizen lippen sperde zich
nog één keer wijdopen en klapte toen machteloos dicht. Het blaten ging over in een
vertwijfeld tandenknarsen.
Overdonderd staarde Bod Pa naar die gigantische kop. Spiegelende schubben
vormden een veelkleurige ring rond het bitter toegeknepen oog. Het leek wel alsof
iedere schub op z'n eigen manier de ondergaande zon weerkaatste. Goudglanzend,
roodkoper, vermiljoenrood, op talloze manieren ging die dag de zon onder.
Bod Pa trapte op een hard voorwerp en zag dat het een zwaard was. Een formidabel
slagzwaard, groter dan hijzelf, tweesnijdend, en rood van het bloed. Met dat ding
was de draak onthoofd, dat was zeker, maar wie had dat huzarenstukje volbracht?
Hij keek zoekend rond, al wist hij van tevoren dat hij niemand zou zien. Behalve de
reusachtige voetafdrukken van de draak zag hij alleen zijn eigen stappen in het zand.
En terwijl hij zijn zelfbedrog zo ver doorvoerde dat hij er serieus over ging
nadenken, zag hij zichzelf staan, één voet op het zwaard, in de schaduw van een
kolossale drakenkop die de rode zon als een veelvoud van zonnetjes terugkaatste.
Hij schudde onwillig zijn. hoofd. Kon het zijn dat hij - hijzelf...? Zijn blik dwaalde
terug naar het lange remspoor dat de draak over het veld gemaakt had. En ditmaal
keerde het moment van de aanval in zijn herinnering terug. Hij zag weer voor zich
hoe het beest vanuit de wazige verte kwam aanhollen, op zijn achterpoten, de
gekortwiekte vleugels nutteloos achter zich aan fladderend...
Gekortwiekt... Het beest was gekortwiekt. Dan was het een tamme
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draak geweest. Een huisdraak. Hij had een huisdraak gedood. Bod Pa zag één moment
de afschuw op zijn gezicht weerspiegeld in het blinkende zwaard. Het gruwelijke
tandenknarsen verstomde en de stilte zou een verlossing moeten zijn, maar dat was
het niet - de stilte was oorverdovend, een verongelijkt tieren dat hij eerst niet kon
thuisbrengen. Toen liet hij zijn mond dichtvallen. Stilte. Echte stilte. Waarom had
hij geschreeuwd? Waar was hij eigenlijk? In welk land, in welke tijd?
Zo ging het altijd. Zodra hij zichzelf praktische vragen ging stellen, werd de
betovering verbroken. Of was het eerder een begoocheling? Zelfbegoocheling. Nee,
het bestaan van huisdraken was nieuw voor hem. Nu begon alles in zijn blikveld te
vervagen. De dingen kleurden troebel en verloren hun diepte, ze werden onwerkelijk
en vielen uit elkaar. Als laatste loste de drakenkop op. Het was voorbij. De
werkelijkheid keerde terug en daarmee zijn blindheid. Zijn wantrouwen was terecht
geweest. Hij keek eens te meer tegen een rode muur aan.
Als er ooit sprake mocht zijn van een blinde muur dan was het hier. De rode muur,
concreet en schimmig tegelijk, was Bod Pa's uitzicht voor het grootste deel van zijn
leven. De onvermurwbare muur die hem van de buitenwereld afsloot, van al het
zichtbare, van licht en kleur en ruimte, van mooie en lelijke uitzichten. Een
ongenaakbare muur die lang geleden voor zijn verbijsterde blik was opgerezen uit
een explosie van geweld en tumult, toen de hele wereld aan stukken leek te breken.
En die muur was sindsdien overeind gebleven, ook nadat zijn lichaam zich hersteld
had. Een borstwering tegen alle visuele verschrikking, maar ook een gesloten poort
waarachter de schoonheid van de aarde verdwenen was. Op eigen gezag wilde de
muur wel eens wijken, niet om de buitenwereld toe te laten, maar om toegang te
verschaffen aan de willekeurige beelden die ergens in een donkere nis van zijn
geheugen waren opgeslagen. Hij had daar zelf geen enkele zeggenschap over. Het
kon voor de honderdste keer hetzelfde tafereel zijn, maar ook een nieuw, zoals dit
met de draak. In een vergeten verleden, dat toch ooit zijn eigen leven was geweest,
moest hij dergelijke beelden aan zijn geheugen in bewaring hebben gegeven. Hij
maakte zich sterk dat het net zo werkte als met droombeelden, waarvan hoe je het
ook bekeek je geheugen de leverancier moest zijn, al wist je zelf van niets meer.
Hoelang de muur ditmaal zou blijven staan was een open vraag. De ene keer duurde
het nog geen uur, de andere keer een jaar. Of er ooit weer een niet-bestaande draak
in zijn blikveld zou verschijnen, lag in de toekomst verborgen.
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‘Goh,’ zei Bod Pa.
We dragen allemaal een oerherinnering in onszelf mee, een vervaagde herinnering
aan een ras van kleine mensen, dat voorgoed van de aardbodem verdwenen is.
Misschien hoorde het thuis op een oudere aarde, toen er ook nog faunen en saters
rondliepen. Bronzen mannetjes die aan een kleinere versie van de minotaurus deden
denken, met een te groot hoofd, een bonkig torso en korte benen, en bij wie je
verwachtte horens te zien en gespleten hoeven.
Zo'n mannetje zou Bod Pa kunnen zijn, zoals hij daar zat te wachten op het kale
veld. Een fabelmens verloren in de tijd, de laatste van een uitgestorven ras. En niet
alleen zijn uiterlijk, ook zijn houding bracht je op dat idee. Zoals hij daar hurkte, met
zijn stok dwars over zijn knieën en zijn hoofd wat scheef, had hij onweerlegbaar iets
van een sater. Je kon je goed voorstellen dat hij plotseling een bloedstollende schreeuw
zou geven, om de wereld een panische schrik aan te jagen.
Als Bod Pa een demon was, dan had hij zich een passend decor uitgezocht. Een
veld dat nergens goed voor was en dat alleen voor zichzelf bestond, zonder luwte,
zonder schaduw, en even saai als gevaarlijk.
In die doodse verlatenheid verwachtte je geen onverwachte geluiden. Geen
stemmen, geen voetstappen, en zeker niet het rinkelen van geld. Toch klonk dat
geluid telkens weer boven de vlagen van de wind uit. Ergens klingelde een zilveren
munt op de grond.
Het was de roep van een vogeltje, dat zijn zang beperkte tot één enkele klare noot.
Een gevederd balletje van niets, met een kort, stomp snaveltje en een wipstaartje.
Golvend, bijna dansend, kwam het aanvliegen en bezette parmantig de enige grote
steen in het veld. Die zilveren roep kon maar één betekenis hebben. ‘Ik ben hier!’
zong het vogeltje. ‘Waar ben jij? Ik ben hier!’
‘Ik ben ook hier,’ antwoordde Bod Pa.
Het vogeltje schrok niet het minst. Het hipte over de steen en keek over de rand
waar dat geluid vandaan kwam. ‘Ik ben hier,’ herhaalde Bod Pa. ‘En er is maar één
die dat weten kan. Misschien ben jij hem onderweg wel tegengekomen.’
‘Tsjing!’ zei het vogeltje. Het was niet bang voor de man, maar intussen wel op
hem uitgekeken. ‘Tsjing! Tsjing!’ En met snorrende vleugels verdween het beestje
weer, zo pardoes alsof het werd weggevaagd. Weer was Bod Pa alleen. Hij bleef in
dezelfde houding zitten, de handen rus-
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tend op de knieën. Hij luisterde. Boven het kabaal van de wind uit meende hij iets
te horen. Maar het was alleen maar de wind. Zijn handen bleven op zijn knieën rusten
en zijn gehavende gezicht werd nog stiller. Een kleine man in het open veld, die niets
anders deed dan luisteren.
De optocht maakte geen enkel geluid. Een lange stoet trok aan Bod Pa voorbij als
een parade. Uit welke oorlog keerden deze overwinnaars terug? Uit welke tijd?
Voorop een generaal op een wit paard, streng rechtop in het zadel, zijn hoekige
gezicht nauwelijks zichtbaar onder zijn helm. Op de hielen gevolgd door zijn lijfwacht
van geharde veteranen. Dan, in een ordeloze troep, de ijzervreters van het regiment,
hun leren uitrusting gehavend, hun helmen gedeukt. Velen van hen waren gewond,
sommigen blind, weer anderen hinkten of misten een been. Na hen kwamen de
olifanten, misplaatst in de woestijn, mager, hun pantsers verroest, hun oren aan
flarden. Daarna nog meer soldaten, nu dienstplichtigen die al lang hun bekomst
hadden van de oorlog. Gevolgd door een kar met de lijken van hoge pieten die
gesneuveld waren, nog steeds in het harnas, uitgedroogd, gemummificeerd, bedekt
met vliegen. Nog meer wagens, nu met geboeide krijgsgevangenen, bewaakt en
getreiterd door lansknechten die ernaast marcheerden. Andere gevangenen volgden
te voet, sommigen verslagen, anderen nog steeds uitdagend, beledigingen uitwisselend
met hun bewakers. En daarachter kwamen de wagens met oorlogsbuit, huisraad,
ketels, tapijten, kledingkisten, koperen olielampen, vaten en tonnen. En helemaal
achteraan een grote kudde paarden, ezels, yaks, kamelen, geiten en schapen. Die hele
stoet trok aan Bod Pa voorbij, zonder geluid, en verdween in een enorme stofwolk
uit zijn blikveld.
Weet een spin alle draden nog waarvan hij zijn web gesponnen heeft? Ook de draden
die nooit in beweging komen? Bod Pa had op zijn manier een web uitgezet. Zijn
geest bevatte een plattegrond van het veld. Onzichtbare draden verbonden hem met
alle trefpunten. Als er iemand binnen dat spanningsveld kwam, zou hij het weten.
Nog hoorde hij alleen de wind. De schroeiende wind die het grind omploegde en
daarna weer gladstreek. Die steentjes afstofte en er soms een paar liet ratelen door
ze om en om te gooien. De wind die overal tegelijk kon zijn, maar op Bod Pa geen
vat kreeg. Het blok kalksteen van nog geen halve meter hoogte was hoog genoeg om
zo'n kleine man tot windscherm te dienen. De wind wiekte verongelijkt om de steen
heen, klapte er met veel bombarie bovenop, probeerde schielijk om de hoek te
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glippen, maar niets lukte. Bod Pa hield zich stil onder het geweld van de wind en zat
zijn tijd uit.
Hij was in de wereld, maar de wereld was ook in hem. Het kraken van de aarde
was ook zijn eigen kraken. De afdruk van een mensenvoet in een rots, honderden
miljoenen jaren oud, zou evengoed van hem kunnen zijn. Hij had grijze herinneringen.
Aan beschavingen die ooit waren opgekomen en weer ondergegaan. Aan een aarde
vóór deze aarde. Aan een schepping die nog een keer of wat was overgedaan. De
nagloeiende resten waren nog niet volledig verzonken, niet in de aarde en niet in zijn
geest.
Hij was getuige geweest van prehistorische tijden, van vuur en vernietiging, van
uitbarstende vulkanen en andere verschrikkingen. Op dit moment trokken massa's
vluchtelingen aan zijn blik voorbij. Ze werden door een rood schijnsel achterhaald,
letterlijk van de grond getild en door een hevige wind weggeblazen. De oorzaak was
een vuurbal van verwoestende afmetingen, die op de aarde neersmakte. Een
verzengende hitte vernietigde een gebied zo groot als Azië. Metalen voorwerpen
smolten weg en al wat leefde verbrandde.
Bod Pa zuchtte. Ook dit beeld was hem tot vervelens toe bekend. Hij wachtte tot
het voorbij zou gaan en zag eens te meer de magische tekens verschijnen, die ouder
leken dan het oudst bekende schrift. Ze waren in een blok bazalt gegrift en deels
bedekt met het stof van eeuwen. Iedere keer probeerde hij ze te ontcijferen, maar
even zo vaak vervaagde het schrift alweer voordat hij er wijs uit kon worden.
Nu was het de beurt aan de slaven. Honderdduizend slaven trokken en duwden
een twaalf ton wegend steenblok tegen een berg op. Het gevaarte schoof knarsend
en schurend omhoog over rolpalen, die onder het immense gewicht verpulverden.
De touwen maakten een gonzend geluid als van gespannen snaren. Niet loslaten,
dacht Bod Pa cynisch, één tel voordat de touwen losschoten. Ging het ooit anders?
Hij kon zijn ogen niet sluiten voor de ravage. De beelden kwamen niet van buiten,
ze werden aan de binnenkant van zijn netvliezen geprojecteerd. Hij bleef het
onbewogen aanzien, hoe de ramp zich eens te meer voltrok. Hoe stuiterende lichamen
door de gigantische steen verpletterd, gebroken en plat-gewalst werden. De steen
moest een gedenkteken worden voor de een of andere overwinnaar. Een complete
stam was er twee generaties lang mee aan de sjouw. Van vader op zoon werd de
moloch door de woestijn gesleept, om uiteindelijk zijn doel te bereiken. Maar tegen
die tijd, zo wist
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Bod Pa vooruit, zou niemand meer weten wie de overwinnaar geweest was.
De zinloosheid deed niets aan de geschiedenis af. Vroeg of laat kreeg hij hetzelfde
tafereel weer van voren af aan te zien. Met dezelfde slaven nog intact en onwetend
van het lot dat hen wachtte. En opnieuw zouden de touwen het begeven, zou die
massieve steenlawine omlaag donderen. Hij wist het nu wel. Al deze taferelen, de
schrikbeelden vooral, verveelden hem mateloos.
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Louis Ferron, Kester Freriks, Jan Siebelink
Het leven van de makreel 1
Op 3 december van het vorige jaar hield Kester Freriks de poëziebundel Liederen
van een andere zee van Louis Ferron ten doop in de Haarlemse Athenaeum
Boekhandel. Ter gelegenheid daarvan memoreerde hij een gebeurtenis van 15 mei
1980. In huis en tuin van Jan Siebelink in Ede werd een feest gegeven, De herfst zal
schitterend zijn was zojuist verschenen. Ferron en Freriks behoorden tot de
genodigden. Op een gegeven ogenblik nam Louis Ferron, aldus Kester Freriks, een
gerookte makreel van de schaal en zette die in de vijver van Siebelinks tuin. Ferron
herinnert zich het evenement anders: hij liet de makreel niet in de vijver zwemmen
maar vleide hem tussen de takken van een boom. En hoe is de mening van Jan
Siebelink?
Vanaf dit nummer van Tirade zal er gedurende een aantal afleveringen een
driehoekscorrespondentie plaatsvinden tussen de auteurs. Over de makreel natuurlijk,
en hoe hij verder leefde: in het water van de vijver of tussen de boomtakken. Over
herinnering en de vertekening daarvan, over werkelijkheid en fictie. De poëtica van
Ferron, Freriks en Siebelink.
Haarlem, 14 januari 1998
Goede Kester,
Ja, dat verhaal over die makreel. Je spit daar wel wat overhoop in je onschuld (?).
Het doet me een beetje denken aan paus Stephanus VI die ergens in de negende eeuw
zijn al ruimschoots overleden voorganger Formosus liet opgraven, hem in de
pauselijke gewaden gehuld op de troon zette en zijn collega alsnog berechtte voor
al of niet begane misdaden en het lijk vervolgens in de Tiber kiepte.
‘Al of niet’, daar gaat het hier even om. We hebben het in ons geval over 15 mei
1980, zoals jij je nog herinnert, terwijl het gebeurde voor mij al achter de horizon
van de historische halfslaap verdwenen is. Hoewel... ik meen inderdaad heel zeker
te weten dat ik de makreel niet in de vijver
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heb teruggezet. En, al is het een rechtvaardiging achteraf: een gerookte makreel dient
niet in zijn oorspronkelijke element teruggeplaatst te worden. Die dient, nu ik toch
kerkhistorisch in de weer ben, ten hemel te varen. De boom in, kortom. Wat zijn
achteraf bepaalde lot is, daar gaat het om. Daar ligt de rechtvaardiging van leven,
sterven, roken en na-leven van deze makreel.
Stel dat ik deze geschiedenis in een van de eerste twee delen van mijn
autobiografische romans had willen verwerken en ik zou jou hebben gebeld om e.e.a.
te verifiëren... Denk je dan dat Walsenkoning of Aap dan ooit geworden zouden zijn
wat ze nu blijken te zijn? Ik vind de werkelijkheid niet altijd zó inspirerend dat ze
me tot aanleiding van een roman kan dienen - autobiografisch of niet... alsof er andere
zouden bestaan. Of zeg ik het verkeerd? Inspirerend genoeg, die werkelijkheid. Maar
ze moet een handje geholpen worden om als metafoor te kunnen dienen voor wat ik
te melden heb. Wat nu ook weer geen pleidooi wil zijn voor ‘er maar lustig op los
fantaseren’ in de betekenis van: als schrijver ben ik niet meer dan een
verhalenverteller. Mijn ambities reiken waarachtig wel verder.
Ik ga je nu iets heel anders vertellen, hoewel het er alles mee te maken heeft - met
onze, mijn, opvatting van de roman dus. Van een bejaarde en, zo te lezen, zeer brave
en fatsoenlijke mijnheer Nickel uit Recklinghausen ontving ik een brief waarin hij
melding maakt van zijn verblijf als Wehrmachtsoldaat in Nederland. Herr Nickel
schreef mij dat hij bescheiden verzetswerk had verricht en deswegen het recht had
zich op te winden over de bejegening die zgn. Moffenkinderen hier na de oorlog is
ten deel gevallen. Hij had een paar foto's van zichzelf bijgesloten waarop je een
inderdaad nette en zelfs knappe jongeman in uniform ziet, geestdriftig omstuwd door
jonge Hollandse meiden. Ontroerende en op dubbelzinnige wijze veelzeggende
prentjes uit een duister vakantiealbum. Ik ken Franz Nickel niet. Moet het doen met
zijn eigen verslag en rechtvaardiging. Zou ik de foto's eerder hebben gezien, dan zou
ik Franz model hebben kunnen laten staan voor mijn vaderfiguur in Karelische
nachten. Doe ik daarmee mijn literaire waarheid geweld aan? Natuurlijk niet.
In feite is het overigens nog veel problematischer in zijn werk gegaan. Als model
voor die vaderfiguur heeft George Kettmann gediend, een overtuigde Nazi die er als
de kippen bij was om frontverslaggever in de Fins-Russische oorlog te worden. Als
je, dit wetende, de Nachten verkeerd zou willen verstaan, zou je de daarin beschreven
vaderfiguur als rehabilitatie van Kettmann kunnen zien. Quod non. In de roman leg
ik dat ver-
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band dan ook niet. Maar o wee als eventuele scriptieschrijvers daarachter komen.
Maar ach, wat dan nog? De werkelijkheid is het thema, de literaire omzetting de
doorwerking. Het deuntje van de één wordt het lied van de ander. Waarmee ik
overigens geen hiërarchisch verschil tussen deuntje en lied wil suggereren. Het is
een kwestie van gebekt zijn. Als je Jessye Norman volksliedjes of musicals hoort
zingen vallen de oren van ellende van je kop.
In mijn collectie ‘onzin en curiosa door de eeuwen heen’ bevindt zich een
bandopname van Lodewijk van Deyssel waarin deze een onderscheid maakt tussen
de ‘hogere literatuur’ (je moet het hem hóren zeggen met zijn tot in het belachelijke
gemaniëreerde stem) en de ‘lagere literatuur’. Hoe verouderd en komisch dit
onderscheid ons ook moge voorkomen, ik kan met de oude kaalkop meevoelen.
Romantisch? Voor mijn part. Al voel ik me bijna verplicht mijn opvatting over het
begrip ‘romantiek’ nader toe te lichten. Laat ik het in eerste instantie hierop houden:
als schrijver heb ik alleen in zoverre iets met de werkelijkheid te maken dat ze me
de beelden biedt die ik naar believen tot een andere werkelijkheid, desnoods een
‘hogere’, mag transformeren. Ik wil een zanger zijn in de meest letterlijke muzikale
betekenis van het woord, geen rapporteur.
Groet haar die je zo moeizaam tot muze dient.
Louis

Amsterdam, 21 januari 1998
06.00 uur
Louis!
Al vroeg door onrust het bed uit gejaagd, enkele tellen naar het grauw van de ochtend
boven de kade waaraan ik woon gekeken. Het is de late nanacht, de dag is niet ver
meer. Een wolk meeuwen wisselt van vlucht. Er gloort iets van roze. Het is er
allemaal, wijkend, opdat ik het niet kan grijpen. Het water tussen de kademuren is,
na de noordwesterstorm van gisteren, tot rust gekomen. Een kalme glinstering ligt
erover. Hier en daar de woelende rug van een vis. Makreel? Nee. Doodgewone
Amsterdamse bliek.
Die vroege ochtend - entre chien et loup, tussen hond en wolf, kun je in dit geval
niet zeggen, want die woorden gelden voor die andere vorm van duisternis: de vallende
avond -, deze vroege ochtend dus, de morgen-
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schemering, is voor mij altijd het ogenblik om te gaan schrijven. Al vanaf het
allereerste begin. Ik ben nooit een nachtschrijver geweest. De uren rond middernacht
lees ik, denk verlangend vooruit aan de volgende ochtend, aantekenboek en pen bij
de hand. Het krieken van de dag deel ik met de bezorgers van de ochtendkranten,
trambestuurders en de kapiteins - ja, kapiteins zijn het, zeemanspet met glimmende
klep boven de ogen - op de veerponten over het IJ niet ver hiervandaan. Ik weet het:
ook 's nachts zigzaggen zij tussen de beide oevers die Amsterdam telt, noord en
centrum, heen en weer, maar dan denk ik nooit aan hen. Hun vaartuigen zijn dan
abstracte vormen, van contour voorzien door lichten. Aan stuurboord getooid met
groen, aan bakboord rood. Rood ter linkerzijde. Waarom? Daar zit het hart van de
schipper die, al heeft hij in elke haven een liefje, verlangt naar zijn verre geliefde
thuis.
De ochtend. Het beginnende licht. In die ochtend krijgt een veerboot vaste vormen.
Het zwarte water verliest zijn zwartheid, de nacht haar duister, en ook haar dromen
en nachtmerries. Omdat mijn voorkeur om te schrijven uitgaat naar de dageraad is
de onstuimige nacht nog niet geweken en heerst, hoop ik, toch over wat ik schrijf de
strakke helderheid die komt met de ochtend. Wat ik verlang van een boek heeft met
die nacht en ochtend, met die verbeelding en werkelijkheid, te maken: de woeste
staart van de nacht zwiept als het ware nog door het geschrevene, maar de klaarte
van de ochtend heeft alles stevig in haar greep.
Ging de makreel nu opwaarts ter hemelvaart, of liet ik hem terugduiken in het
diepe? Mijn verlangen naar orde gaf mij ongetwijfeld het beeld in dat de makreel
terug moest keren naar zijn vertrouwde omgeving. Maar over welke orde heb ik het
eigenlijk? We schrijven over een gebeurtenis van twintig jaar geleden, het was
halverwege de meimaand, gevoeliger kunnen de zinnen niet geweest zijn - ik herinner
me, behalve de makreel, mooie vrouwen met blote schouders. Een droeg een witte
jurk. Handschoenen reikten tot over haar ellebogen. Ik herinner me dat ik voor de
gastheer een fles Franse wijn kocht, de zwartste die er is, een Cahors. Op de koelkast
hing een briefje met iets erop over spruitjes. Dat die gerust gegeten konden worden.
Net als die makreel. Maar die ontsnapte tussen boomtak of onder vijverspiegel aan
de gretigheid van de mens.
Misschien moeten we er een gezegde van maken, vergelijkbaar met Hamlets
verzuchting There are more things in heauen and earth, Horatio, than are dreamt
of in your philosophy. Tussen makreel en makreel is er méér, Louis, dan waar jij in
je wijsbegeerte van durft te dromen. Of een werk-
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woordsvorm: we gaan een potje makrelen. We geven de verbeelding haar vrije vlucht.
Maar elke schrijver weet dat dat niet kan. Elk boek wortelt hoe dan ook in de
werkelijkheid - en die werkelijkheid bestaat niet dan als bron, aanleiding, aanjager
inderdaad van de fantasie, van emoties en gedachten. Goed woord dat je kiest,
‘verifiëren’, en vooral goed dat je niks en niemendal ‘verifieerde’. De enige
rechtvaardiging voor het leven van de makreel bestaat eruit hoe die makreel zaliger
- want het feest ginds in Ede overleven, dat dééd hij in elk geval niet - ooit ergens,
op welke bladzijde geschreven door wie dan ook, zijn tweede, verbeelde leven is
begonnen.
Hoe vaak valt een mens van zijn geloof? Ik de eerste keer toen mijn moeder me
influisterde dat de heilige hosties helemaal niet door God van bovenaf naar de aarde
in de kelk van de pastoor gezonden worden, maar gemaakt worden door de nonnetjes
in het klooster dat achter de Heilig Hart-kerk lag. Dat was in Groningen, negen jaar
was ik misschien. Zoals mijn moeder wat samenzweerderig het woord ‘nonnetjes’
uitsprak, dat riep een gruwelijk beeld op van tandeloze, in wapperend zwart gehulde,
kromgetrokken vrouwtjes. Het smetteloos witte offerbroodje had zijn geheim voor
mij voorgoed verloren.
Tijdens de wiskundeles in de derde klas van de middelbare school verloor ik
enerzijds het geloof in de onomstotelijke waarheid der dingen, en anderzijds kreeg
ik er een nieuw geloof bij. De wiskundelerares legde het begrip ‘axioma’ uit. Dat
twee en twee vier is, is helemaal niet te bewijzen, zoals ik altijd had gedacht, evenmin
dat het kwadraat van vier zestien is of drie de wortel van negen. Het zijn slechts
afspraken, bewijzen uit het ongerijmde, bedoeld om de werkelijkheid zo precies
mogelijk te benaderen. Namelijk door haar te meten. Uit te drukken in cijfers,
getalsverhoudingen, figuren. In de werkelijkheid komen geen zuivere driehoeken,
kubussen, cirkels of vierkanten voor.
In de wiskunde wordt niets geraden, alles is precies beschreven. En tegelijkertijd
kan niemand in de wiskunde bewijzen dat het is zoals het is.
En juist daarom, omdat wiskunde een op afspraken berustende wereld verbeeldt,
stortte ik me met de verrukkelijke verbetenheid van een veertienjarige op dit vak.
Ik, pril nog, dacht dat axioma een ander woord zou zijn voor fictie. Voor het op
papier vertelde verhaal. Niet bestaand, en tegelijkertijd - o, wonder - wel bestaand.
Wortelend in de werkelijkheid en, tezelfdertijd, onthecht van die werkelijkheid.
Heerlijke duizelingen van tegenspraken.

Tirade. Jaargang 42

127
In het gewone leven lukt nooit iets, maar in de wis- en meetkunde lukt alles. Komen
we al in de buurt van fictie?
De rekenliniaal en passer werden mijn geliefdste attributen. Ik raakte verslaafd
aan geometrie en stereometrie. De gelijkzijdige driehoek, een loodlijn trekken, de
heerlijke figuren van een trapezium of parallellogram, de poëzie van het
wiskundeboek! Terwijl ik, als amper twintigjarige, de verhalen schreef voor mijn
eerste boek Grand Hotel Lembang dacht ik aan wiskunde en meetkunde. Creëerde
ik immers geen personages en hun bewegingen, landschappen en huizen, in een
ruimte die aanvankelijk leeg was - namelijk het witte papier - en door mijn verbeelding
werd gevuld? Dat het boek betrekking heeft op een Indisch en later Gronings verleden
van de hoofdpersoon deed toentertijd, terwijl ik met overgave en als gedragen door
vleugels schreef, niets ter zake.
Ik volgde een stem in me, die voor het eerst voluit sprak: ‘Schrijf op. If fire is the
food of love, play on...!’ Schrijven heeft met de werkelijkheid eerst alles te maken,
en vervolgens niets meer. Een schrijver leeft twee levens: dat van het geleefde en
dat van het geschrevene. De enige verbinding daartussen is het boek. Maar de schrijver
staat aan de ene kant van het boek en de lezer aan de andere, en, net als bij oost en
west, ze ontmoeten elkaar uiteindelijk nooit. Want als de lezer vraagt of het allemaal
echt is gebeurd, antwoordt de schrijver met ‘ja’ en ‘nee’.
Hij denkt aan de werkelijkheid zoals weergegeven in het boek, en die weergave
schuift als een gordijn tussen hem en de werkelijkheid. Die dus niet meer bestaat.
Het verhaal zoals dat in het boek staat, zet de werkelijkheid naar zijn hand.
De makreel is dood, leve de makreel! Nooit wilder en dartelender in zijn element
zwemt onze geliefde makreel nu, de scombresox saurus.
En, tot slot, een werkelijk feit maar omdat ik het memoreer aan een schrijver voor
wie de Duitse literatuur zijn speeltuin is, lijkt het verzonnen. Niets is minder waar:
tegenover mij aan de kade waarop mijn ramen uitzicht bieden, ligt een vrachtschip
aangemeerd dat ‘Novalis’ heet. Ach, Novalis, ‘Die blaue Blume’, heimwee en
verlangen en ‘das Glück ist dort wo Du nicht bist’. Als ik er een foto van zou maken,
is de betovering verbroken. Want dan heeft de ‘Novalis’ geen plek in een brief als
deze gekregen.
Ik wist niet dat de makreel ook een loodsvis in zoetwater was die het schip, de
‘Novalis Amsterdam N 3203678’, hierheen liet koersen.
Met groet, Kester
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P.S.
Wat de makreel betreft: we moeten Jan Siebelink eens raadplegen. Plaats van
handeling was immers zijn tuin; en de makreel uiteindelijk zijn makreel.

Ede, 25 januari 1998
Beste vrienden,
Louis ziet de makreel nog zó in de boom en Kester meent hem in de vijver ontwaard
te hebben. Ikzelf herinner me er een in de klimop tegen de zijmuur van het huis.
Meningsverschil op basis van een gerookte vis. Het gaat er - en dat zijn we met elkaar
eens - vooral om wat we willen zien. Net als die nonnen in het twaalfde-eeuwse
Camporese. Zij sneden het lijk van hun abdis open om te zien of Christus was
afgedaald in haar hart, zoals moeder-overste vlak voor haar dood had beweerd. En
warempel, heel duidelijk hadden een aantal spieren de vorm van een christussymbool:
de vis. Bij nader onderzoek ontdekten ze ook de doornenkroon. Zulke dingen kwamen
toen voor. Sterk zintuiglijk geloof dat zichtbaar maakte. Alleen toen? Ik zal jullie
een welhaast identieke ervaring vertellen.
In '81 bezocht ik in Parijs Julien Green. (Nu 98 jaar; publiceert nog steeds. We kunnen
nog een poosje voort!) Op zeker moment vertelde hij mij, sprekend over de moraal
in een literair werk: ‘Een roman is gemaakt van het kwaad, zoals een tafel van hout.
Haal het gif eruit en je brengt de roman om zeep.’ Gedachte die mij, en ook jullie,
zal aanspreken.
Wanneer is in mij het gif gestrooid, dat mij tot schrijven aanzette en maakte dat
ik dingen ging zien die er niet waren? Valt daarvoor een concreet moment aan te
wijzen?
Jullie zijn genoegzaam op de hoogte van het feit dat mijn vader in Velp een kleine
kwekerij bezat. Hij kweekte varens, van spoor tot volwassen plant. Een traject dat
drie jaar in beslag nam. Zeer arbeidsintensief. Hoge lasten (stookkosten), geringe
inkomsten. Een volwassen varen bracht een kwartje op. Vergulde armoe. Maar met
die zorgen viel te leven. Dan komt de dag waarop God zich in een visioen aan mijn
vader bekend maakt en hij zich bekeert tot de zwartste vorm van calvinisme. Hij
annuleert alle verzekeringen en kort daarop vernielt een hagelbui het glas van zijn
broei-
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kassen. Schulden. De zachtmoedigen zullen het aardrijk niet beërven. Ernstige
tegenslagen, we waren ze gewend. Leerden er mee te leven. Daarnaast waren er de
pesterijen, het getreiter. ‘En, Siebelink,’ vroeg een winkelier bij wie mijn vader 's
maandags planten afleverde, ‘hoe was het gisteren bij Vitesse?’ De kerel wist dat hij
op zondag niet naar voetballen ging. Of ze misbruikten hem als loopjongen en gaven
hem een hele rits bestellingen mee, of betaalden slecht. Des humiliations à l'ombre,
zoals de Fransen zo mooi zeggen. Schroeivlekjes op de ziel. Uiteindelijk viel er mee
te leven.
Maar op een dag gebeurde dat wat in mijn hoofd is blijven rondmalen. Ik was
negen, tien jaar. Mijn vader sloot op zaterdagmiddag de poort van de kwekerij, ging
zich wassen, stak zich in zijn zaterdagse kleren en wilde aan zijn bureau gaan zitten
lezen in Thomas à Kempis' Navolging van Christus. Op dat moment zei mijn moeder
streng: ‘Nee Jan, je zou eerst...’ Mijn vader stond met gepijnigde blik op, zocht mij
en samen liepen we de straat uit.
Een van de bloemenwinkeliers in Velp aan wie wij leverden, was een wanbetaler.
Iemand met een dure, goedbeklante zaak! Met deze Besseling was overeengekomen
dat mijn vader elke zaterdagmiddag een gedeelte van de afbetaling mocht ophalen.
Nota bene geld waar we recht op hadden.
Via de oranjerie kwamen we zijn werkplaats binnen, groetten beleefd. De eigenaar,
druk bezig een boeket te schikken, negeerde ons. Het eindeloze wachten begon.
Vader had de onbetaalde nota's uit zijn jaszak gehaald. We stonden naast elkaar, mak
vee. Toen kwam het moment dat Besseling zich naar de grote zilveren kassa begaf,
aan de hendel draaide. De la schoot rinkelend open, hij griste er een paar tientjes uit,
liep op mijn vader toe. Maar in de plaats hem het geld ter hand te stellen, liet hij de
briefjes op de grond neerdwarrelen. Ik raapte ze bijeen, beschaamd, kon de blik in
mijn vaders ogen niet verdragen.
Vijfentwintig jaar na die scène (mijn vader leefde toen niet meer) schreef ik ‘Witte
chrysanten’. Daarin komen die neerdwarrelende briefjes niet voor. Waarschijnlijk
kon ik de pijn toen nog niet aan. Ik koos voor dat verhaal een vernedering van lichtere
aard, zette die in een romantisch-decadent kader, verbond er een ondergangsvisioen
aan, overdreef, dramatiseerde. Mijn moeder las het verhaal en reageerde: ‘Ja, maar
zó was het in elk geval niet!’ Ze had gelijk. Het was geen verslag van de werkelijkheid
geworden: uit de talloze incidenten had ik er één uitgelicht, en die in een groots en
tragisch daglicht geplaatst. Het echte verhaal, met de ware pijn, zit in het realistische
vertelde ‘Late afrekening’ (1982), geschreven ruim veertig jaar na
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de gebeurtenis. In de slotscène hoort de verteller dat de vileine winkelier gestorven
is en ligt opgebaard in een rouwkamer van de Monutastichting. Hij gaat erheen,
verkrijgt door een list buiten het bezoekuur om toegang, bedekt de kist met de nog
steeds niet betaalde nota's en vlucht daarna het gebouw uit.
Lieve vrienden, ik beken. In werkelijkheid is het ook zo gegaan. Ik verschafte mij
toegang, ‘zag’ de dode Besseling in zijn kist, ‘zag’ de bleke dunne lippen die mijn
vader hadden geweigerd te groeten, bedekte de glazen plaat met de beduimelde nota's,
smeerde 'm.
Kort daarop kreeg ik een brief van zijn dochter. Haar vader zat in een verpleeghuis
in Dieren, geheel verlamd, en had van een kennis Hartje zomer gekregen (waarin
‘Late afrekening’). Ze begreep niet waarom ik hem zo'n verdriet had gedaan. Hij
was toch altijd vriendelijk voor mijn vader geweest en had veel planten afgenomen?
Hij leefde. Hij leefde. En ik had hem in zijn kist zien liggen! Hoe was dat mogelijk?
En dit speelde in '93, Louis, in de dagen dat jij je autobiografische Walsenkoning
publiceerde en daarin je dode moeder in haar kist beschreef. Ik geloofde je, je behoort
een schrijver op zijn woord te geloven. Maar kort nadat ik het boek had gelezen, heb
ik je moeder in Haarlem ontmoet en haar een hand gegeven. Zelfs wanneer de
auteur-zelf zegt dat hij confessie of autobiografie schrijft, spreekt hij niet de waarheid
die hem voor ogen staat. De ene makreel is de andere niet.
Julien Green noteert in zijn dagboek, op 16 oktober 1948: ‘Le rôle du romancier est
de voir et de dire ce qu'il a vu.’
Zo is het.
Je vous embrasse,
Jan
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Chris Honingh
De overjas van Artemieff
Krachtenveld
Stal m'n stalen fiets
midden in de treincoupé.
Bestudeer een schedel
waarop niets meer groeit
dan ijzervijlsel en steels
zie ik de cirkelbaan
die op een kruin gedijt.
Is het koudwatervrees
die mij belet het hoofd
te strelen dat dobbert
op een uitgezakte romp?
Een spatbord klettert
tegen iemand aan; iets
verschuift, er broeit
wat in de mensenzee.
Alvorens mijn onedel
oog het oprecht gelooft
is magnetisme stomp,
ik heb nog wat geopperd
maar er volgt geknetter.
De buiging van de rails
wordt doorgegeven aan
mijn lichaamstaal. Vrees
voor onverstaanbaarheid.
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Veldsterkte
De maarschalk blaast zich op,
taptoe verliest zich in het ijle
territorium boven bivakmutsen,
gelegenheidsvuur. Aan een uur
ontspringt een dag en boven de
ogen wemelt het van gedachten
aan proefkonijnen, meisjesbillen,
gebroken tanden en lazaretten.
Dwaze Dina begint te kwijlen,
terwijl ze telkens zit te prutsen
aan haar negenoog. Haar pupillen
vernauwen zich en op den duur
verschijnen ze: opgeblazen kop
en roodomrande blik. Na achten
komt de laatste met oorverdovende
onzekerheid naar buiten zetten.
Na het zorgvuldig afgepaste rusten
brandt het innerlijke vreugdevuur
op het allerlaagste pitje. Beletten
zal ze niemand iets, bij tijd en wijle
maant ze de maarschalk: Zachte
heelmeester, met uw tijdrovende
behandelingen zult u driftkop
noch dwarskop kunnen stillen!
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Condensator harentwille
Dit is zonneklaar een mijnenveld
gras vermomd als glanzend koeienvel
maar dan zonder koe derhalve.
Bijgevolg ontbreekt de koeienhoorn
de benen kroon op elke herbivoor
waaronder menigeen zijn waterloo
beleeft. Soms werkt een beestentong
nog sneller dan een executiepeloton
en breekt de tijd voor een memento
mori eensklaps aan. In het weiland
zwaait de koe zonder al te veel elan
haar koeienstaart als ik haar gadesla.
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Grasmaaier
gebaseerd op I know what I like van Genesis
Ergens slaat het één. Het is lunchpauze.
De zon staat gelijk en ik lig op de bank,
waar ik ze steeds hoor praten.
Over gisteren, over vandaag; en Dina
spreekt zo graag tegen. Dikwijls gaat 't
over het weer. Vaak ook niet.
De conversatie stokt. Met veel moeite
heeft Wenkebach zich opgericht, maar
pasgeslepen messen snijden hem af.
Hij zwijgt omdat zij zwijgt. De muggen
dansen boven het afgemaaide gazon
en daarna slaat 't ergens twee.
De maarschalk ligt op zijn rug en ik,
ik ben slechts een grasmaaier - dat zie
je aan mijn manier van lopen.
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Van plus naar min
Ze ligt zonder lamp op haar rug,
vitrage bolt licht, maar zweeft vaag
naar de aarde terug. Het nooddier
leeft door haar steeds trager, zucht
komend en gaand tot berstens toe
gevuld met haar prachtige bloed.
Een vlakke hand beslaat de lucht,
maar daarin is het vliegensvlug
verdwenen. Had ze een klamboe
aan haar bed of een hoge officier
uit het regeringsleger om voorgoed
een eind te maken aan de plaag,
dan was er juist op haar manier
van overgave sprake. De heuvelrug
is niet onneembaar, een jachtstoet
loopt zelden in een hinderlaag,
wanneer ik het venster dichtdoe,
bijna neergeschoten op de vlucht.
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Wim Raven
Brief uit Jeruzalem
Vrijdag 8 augustus 1997
Het wordt weer sabbat, dus er is ruim gelegenheid om een brief te schrijven. De hele
maand augustus zal ik in Jeruzalem zijn om mee te werken aan een schitterend project
van de Hebrew University: het ontsluiten en in kaart brengen van de gehele oude
Arabische poëzie, die daartoe op cd-rom wordt gezet, voorzien van allerlei handige
zoeksleutels.
Even was er een spanning voelbaar, ook bij mijn nieuwbakken collega's: ben ik
geschikt, wordt het wat met die samenwerking? Het bleek te klikken: een hoogleraar
uit Beiroet, een Palestijnse medewerker en voor de computerproblemen iemand van
Europese afkomst. Een gevarieerde ploeg met een goede sfeer, waar ik aardig bij
pas en die goed voor me zorgt.
De stad kan me niet erg bekoren. Erop uit te gaan trekt me hier helemaal niet;
bovendien loop ik slecht door mijn rugprobleem en fietsen gaat hier niet. De redding
van mijn rug en humeur bestaat in dagelijkse bezoeken aan de fitness-ruimte en het
zwembadje van het belendende Hyatt hotel. Na werktijd biedt mijn Berlijnse collega
S., die hier twee jaar verblijft, veel gezelligheid. Zo is het leven draaglijk, maar ik
was liever ergens anders. ‘Thuis’ bij voorbeeld, in Frankfurt. Als ik de kunst heb
geleerd kan de rest van het werk daar gebeuren.
De projectleider heeft verklaard dat hij mij pas later thuis te eten zal vragen. Nu
kan dat niet, want hij gedenkt de verwoesting van de tweede tempel in het jaar 70,
en daar komt ook versterving bij kijken. Een vreemde wereld. Stel dat die tempel er
nog had gestaan, zouden ze dan echt dieren offeren, zoals in de bijbel beschreven?

Vrijdag 15 augustus
Jeruzalem is ondanks alles onontkoombaar fascinerend. De universiteit waar ik een
werkplek en deze computer ter beschikking heb gekregen ligt op een heuvel. Vanuit
mijn raam kijk ik direct op het gouden dak van de
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Rotskoepel. Dat is meteen het hoogtepunt van deze stad: iets mooiers is er niet in
zeer wijde omgeving, het is een architectonisch juweel, een wonderlijke luxe van
een uitzicht. De oude stad is ommuurd en staat vol monumenten, maar omdat het er
zo'n raar allegaartje is van godsdienstwaanzin voor alle gezindten ben je er niet op
je gemak. Niets is normaal daar; de twintig soorten christenen met hun gekibbel over
hoekjes en nisjes in de kerken, de prelaten in het specialiteitenrestaurant van het
Vaticaan, de straten vol van de bespottelijkste religieuze souvenirs, de Polen die een
kruis huren om de Via Dolorosa af te lopen, de smakeloze joodse wijk waar zich
fundamentalisten verschansen om op de Messias te wachten, de stiekem door
ultraorthodoxen in de moslimwijk betrokken woningen, waar gebreid wordt aan de
kleren voor de priesters van de aanstaande derde tempel. Natuurlijk moet die juist
op de plek van de Rotskoepel komen, en er zijn genoeg mensen die dat gebouw alvast
willen opblazen, vooruitlopend op de komst van de Messias. Op de gedenkdag van
de verwoesting van de vorige tempel was daar weer een incident; dat schijnt hier aan
de orde van de dag te zijn. Twee Amerikaanse christenmeisjes voorspelden een
oorlog. Die was onvermijdelijk en nodig, vonden zij, want hij was in de profetieën
voorspeld, en anders zou de jongste dag niet aanbreken. De Armeniërs maken reclame
met hun genocide: zij waren eerder de klos dan de joden. De moslims zijn nog het
gewoonst, al zijn ze er niet best aan toe.
Het kloppende hart van de nieuwe stad, in West, is niet erg interessant; de ongeveer
tien straten worden overspoeld door een jeugdcultuur à l'américaine. Ik blijf dus
liever op mijn heuvel, met zijn universiteit en zijn Hyatt.
Jeruzalem is vooral zo'n ongenietbare plaats omdat de diverse bevolkingsgroepen
vastbesloten zijn elkaar te negeren, te haten, te verachten of anderszins dwars te
zitten. Ongelovige, gelovige, orthodoxe en ultraorthodoxe joden uit alle delen van
de wereld, van Duitsland tot Ethiopië. Die hebben het moeilijk met elkaar, en met
de Palestijnen nog meer. Onder de Palestijnen heb je moslims, in verschillende graden
van gelovigheid, en nog wat christenen. Een belangrijk onderscheid bij hen is of zij
een Israëlische pas hebben (één miljoen personen) of niet. De vele soorten christenen
vormen samen een heel kleine minderheid. De verschillende groepen gaan niet of
nauwelijks met elkaar om, willen niet naast elkaar zitten in bus of restaurant, en er
zijn zelfs hele straten aangelegd zodat men een ander per auto nooit hoeft te
ontmoeten. Ook per
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openbaar vervoer kunnen joden en Palestijnen elkaar moeilijk bereiken, wat voor
mij lastig is, maar de betrokkenen het ongehinderd genot van hun oogkleppen
garandeert. Hier heersen apartheid en ghetto-vorming, veroorzaakt door het geloof
in een van de hier woonachtige goden, door het geloof in een nationale identiteit en
door het explosieve mengsel van beide.
Het ergst is natuurlijk de behandeling van de Palestijnen, die werkelijk niet om
aan te zien is. Het studentenwooncomplex waar ik deze maand verblijf, staat practisch
bovenop een Palestijns wijkje, dat bij de aanleg van wegen, riolen en lantarenpalen
straal genegeerd is, zodat daar eigenlijk niet meer te wonen is. (Palestijnse wijk? er
was daar helemaal geen wijk; kijk maar op onze kaart!) Oost-Jeruzalem lijdt aan
achterstallig groot onderhoud; er is daar de laatste dertig jaar niets meer gebeurd.
Al is Arabisch officieel de tweede taal, het onderwijs daarin is zeer matig. Voor
Palestijnen zijn er weinig boeken en nauwelijks culturele voorzieningen; ze mogen
niet in het zwembad, geen huizen bouwen of verbouwen en geen grond kopen, en
ze worden voortdurend door politieagentjes van twintig uit hun auto's gesleurd.
Dat duurt nu alweer tientallen jaren, en er is nog niet eens het begin van een
regeling. De Palestijnen met Israëlische pas voelen zich vaak Israëlisch. Zij zijn
liever tweederangs híer dan derderangs onder Arafat of Asad; daarom kunnen zij
straffeloos worden gekoeioneerd. Pas onlangs hebben sommigen van hen de radicale
islam ontdekt.
De dominante groep, die der ongelovige of lichtgelovige joden, hebben de
Palestijnen met geweld van hun plaats geduwd, en dat is ze aan te zien, zelfs de
middelbare dames. Brutale lijven, harde gezichten, onbeschoft gedrag. Ze kijken niet
allemaal onschuldig. Er ligt op veel gezichten wel degelijk een substraat van
schuldbesef onder die uitdrukkingen van wie-doet-me-wat en wij-hebben-gelijk.
Zoals een automobilist kijkt die voor je neus een parkeerplaats inpikt en zogenaamd
niets in de gaten heeft.
In mijn dagelijks leven ontmoet ik natuurlijk alleen aardige en verfijnde mensen,
leden van de Academie enzo, die verre boven dit alles verheven zijn, al maken ze
wel deel uit van het systeem. Als dit land uit elkaar spat gaan zij vast in Parijs,
Frankfurt of New York wonen. De universiteit is overigens een oase, waar de weinige
Palestijnen die studeren zich redelijk thuis kunnen voelen. Er wordt sinds enige tijd
hard gewerkt aan leermiddelen in het Arabisch, bij voorbeeld over literatuur. De
hoofdgebou-

Tirade. Jaargang 42

139
wen zijn bunkerachtig, militair; de nieuwste gebouwen zijn soms fraai van
architectuur.
In dit studentencomplex waar 's zomers bezoekers worden ondergebracht is het een
geweldige herrie, maar dat is het overal, dus dat maakt niet uit. De Israëlische
studenten zijn van nature luid, met een luidheid die in protestants Europa meestal
ontmoedigd wordt, en die voortkomt uit het ongedempt laten van de natuurlijke
uitingen van het lichaam gedurende het opgroeien. Misschien is dat heel gezond, al
is het voor anderen soms hinderlijk. Met de Arabische studenten die hier wonen (in
de hoekflats, dan zijn ze er het eerst aan bij beschietingen) is het iets anders gesteld.
Ook zij hebben van nature die luidheid, die mij zo goed bekend is uit Cairo. Toch is
het hier anders: deze jongens zijn té luid, zij overschreeuwen zich, nerveus,
provocerend; zij zijn duidelijk niet in hun gewone doen. Misschien zijn zij alleen 's
zomers zo, wanneer zij niet in de minderheid zijn, want veel Hebreeuwse studenten
zijn dan weg.
Waarom zijn hier toch zoveel proletentypes die allemaal op Netanyahu stemmen?
Het verjagen van Palestijnen is niet goed voor de ziel, dat is duidelijk. Maar er is
nog iets anders: dit is geen oud land, de Israëli's hebben geen wortels. De landen van
herkomst van de oudere generaties betekenen voor de jongeren niets meer, zeker niet
als dat Arabische landen waren. De Arabische joden zijn krachtdadig ontworteld.
Het is hier dus een uitgestrekt Lelystad, een omgeving die pas over enkele eeuwen
iets zal voorstellen, als het zaakje zo veel tijd krijgt. Het kunstmatig opkloppen van
een historische continuïteit van koning David tot heden (3000 jaar Jeruzalem) slaat
werkelijk nergens op en doet sterk denken aan de praktijken van de Serviërs. Welnu,
zonder wortels krijg je blijkbaar prollo's. Het Lelystad-karakter van dit land zorgt
ervoor dat er hier vrijwel niets is dat er een beetje aardig uitziet. En hoe zal het met
die taal zijn, die nauwelijks de taal van hun moeder is en zeker niet die van hun
grootmoeder? Mijn Nederlands heeft toch het meest te danken aan die beide vrouwen,
die het een eigenheid gegeven hebben die op geen school is aan te leren.
Soms zie je een teken van menselijkheid. Lijn 23 schampt het Arabische deel van
de stad en is dus een van de zeldzame bussen waarin joden en Palestijnen samen
reizen. Daar zat een Palestijnse vrouw met kind tegenover een joodse vrouw met
kind. De Palestijnse richtte het woord tot de joodse. Wat ze zei kon ik niet verstaan,
want ze sprak Hebreeuws. Het was
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vermoedelijk gewoon een poging om een praatje te maken; ze straalde een soort
natuurlijke goedmoedigheid uit. De joodse schrok zichtbaar en. blafte een
éénlettergrepig antwoord. De brutaliteit, haar zomaar aan te spreken! Na een minuut
stilte probeerde de Palestijnse het opnieuw en ziedaar, de joodse had intussen
nagedacht en was blijkbaar tot de conclusie gekomen dat ze wel erg onvriendelijk
was geweest. Ze zei nu zowaar een hele zin terug, en glimlachte daarbij een beetje
stroef.
In Oost-Jeruzalem aangekomen liet de chauffeur zich van zijn beste kant zien. De
officiële halte is natuurlijk bij het gerechtshof, een akelige bureaucratenbunker
omgeven door prikkeldraad, midden op Nablus Road. Deze chauffeur was zo attent
om vóór de halte te stoppen, op een plek die gunstiger ligt ten opzichte van de
Arabische straten. Van dit soort kleinigheden moet dit door God zelf uitverkoren
Joegoslavië het hebben.

Vrijdag 22 augustus
Nu toch een wandeling gemaakt door een mooi stuk West-Jeruzalem. In de Rav
Cookstraat en de Ethiopiastraat staan nog huizen uit de Ottomaanse tijd. Ik kom niet
om de gedachte heen: ‘hier wonen nu andere mensen’. De familie van Edward Said
zou in zo'n huis gewoond kunnen hebben. Een bizarre Ethiopische kathedraal met
klooster uit de vorige eeuw. Zeer kleurrijk geklede geestelijken. Vandaar was het
slechts enkele stappen naar de Mea Shearim-wijk. Vrome joden waren juist bezig
zich voor te bereiden op de sabbat en langzamerhand viel er een totale stilte over de
straten. Een vervallen wijk, waaraan de laatste honderd jaar niet veel veranderd is,
en die gelukkig enigszins wordt opgefleurd door bomen en planten. Blijkbaar is er
geld genoeg om steeds nieuwe instituten voor talmoedstudie op te richten, maar niet
om de huizen op te knappen. Of misschien interesseert het ze niet; ach, dat verval
heeft ook wel iets aantrekkelijks. Tot mijn vreugde zag ik een vrome in zwarte jas
een sigaretje roken; zo'n man geniet dan toch ergens van. Of is het helemaal verkeerd
om deze mensen met genotvliedende zwarte-kousen-christenen te vergelijken? Ik
heb geen flauw idee van wat er in hen omgaat; misschien hebben ze wel reuze plezier
met elkaar. Sex binnen het huwelijk is in ieder geval toegestaan: gezinnen met tien
kinderen zijn hier geen uitzondering. Nog net voor het invallen van de sabbat de wijk
weer uit om één van de laatste bussen te nemen. En dan weer op mijn kamertje zitten
lezen en schrijven, want voor een ongelovige is de sabbat saai.
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Zaterdag 23 augustus
Tegen het eind van de sabbat hield ik het niet meer uit op mijn kamer, die zo donker
is dat er altijd licht moet branden. Per taxi naar West, op zoek naar wat vertier en
iets te drinken. De wagen moest een grote omweg maken, want bij Mea Shearim was
er een soort straatgevecht aan de gang tussen de politie en een groep zwarte jassen
die zich verzetten tegen autorijden op de sabbat. De zon was namelijk nog niet
helemaal onder. De chauffeur vertelde dat deze zelfde groep de restauratie van het
in verval geraakte theater verhinderde. Toch calvinisten?

Maandag 25 augustus
Met S. een oude Witrussische non bezocht, die uit haar klooster is gezet. Witrussisch
en Roodrussisch zijn tientallen jaren van elkaar gescheiden geweest. Nu het
communisme voorbij is zijn de oude kerkelijke bezittingen weer teruggegeven aan
de officiële Russische kerk en heeft deze vrouw haar plek verloren. Ze slijt haar
laatste levensdagen in een hofje van het Griekse patriarchaat. Gratis is dat niet: ze
moet de hele dag iconen schilderen voor een hongerloon.
Een interessant krantenartikel gelezen over de excessen van de grenspolitie, die
bijzonder onbeschoft en agressief optreedt tegen Palestijnen. Het stuk maakt stemming
tegen de vonnissen die zijn gewezen tegen agenten die Palestijnse arbeiders hadden
mishandeld.
Ik vat samen: ‘Er wordt veel gezegd over de brute mishandeling van Palestijnen
door Israëli's. Wat oudere, ontwikkelde mensen zoals schrijver dezes, veelal van
westerse afkomst, gaan die Palestijnen niet treiteren of in elkaar tremmen. Dat moeten
agressieve jonge mannen doen: die van de grenspolitie. En gebeuren moet het, want
een humane bezetting bestaat niet. Een bezetting berust nu eenmaal niet op wederzijds
respect, dus er moet gemept worden. De vader van een veroordeelde agent, die
meende dat zijn zoon het eigenlijke slachtoffer was, had dus wel een beetje gelijk.
De leden van de grenspolitie komen niet uit de hogere kringen; maar zijn meestal
van arme, niet-westerse herkomst, slecht opgevoed, slecht geschoold, van kinds af
aan gewend aan veel geweld. Is het dan zo raar dat ze zich uitleven op een stel sneue
Palestijnen? We moeten daar niet hypocriet over doen. Met deze hardheid en
wreedheid hebben we de Westoever veroverd, en als we die willen houden hebben
we daar nog veel meer van nodig. Gelukkig hebben we de goeie jongens voor die
klus. Iémand moet het toch doen?’
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Dit dubbel-racistische artikel van een zekere Larry Derfner, journalist te Mod'in,
openbaart onverhuld het karakter van het land waarin ik verdwaald ben geraakt. Het
artikel heet ‘Our boys’ en staat in de Jerusalem Post van 21 augustus. Dat was twintig
jaar geleden een serieuze krant van wereldfaam; nu is het een parochieblaadje van
de Netanyahu-kliek geworden.
Natuurlijk ga ík na gedane zaken weer weg. Hoeveel inwoners zijn er hier die ook
zouden vertrekken als ze konden? De staat Israël is geenszins een veilige haven voor
joden die zich elders opgejaagd of bedreigd voelen. Mensen die bij voorbeeld graag
de nette krant Ha-aretz lezen (via Internet in Engelse samenvatting verkrijgbaar) zijn
hier net zo goed bedreigd: een beetje door bommengooiende Palestijnen, wat meer
door sommige islamitische staten, maar vooral door andere joden, die druk doende
zijn hun omgeving onbewoonbaar maken. Die meneer Netanyahu heeft weinig talent.
In een reclamespotje voor vruchtenyoghurt zou hij het goed doen; in zijn huidige
functie is hij een ramp.
Op één, twee mensen na kan ik mij ook bij aardige Israëli's niet volledig thuisvoelen.
Nergens heb ik mij zozeer een buitenlander gevoeld als hier. Dat komt domweg
omdat ik niet joods ben. In Spanje niet-Spaans, in Zweden niet-Zweeds, dat kan
niemand wat schelen. Hier doet het er wél toe, en waarom dat zo is ontgaat me.
Een dierbare plek in Oost-Jeruzalem is het Rockefeller Museum, waar de beelden
en het stucwerk uit het paleis van Khirbet al-Mafdjar bij Jericho worden bewaard,
achtste-eeuwse kunstwerken van grote kwaliteit die ik terug wilde zien. Ik was er al
eens geweest, maar deze keer beviel het me niet erg. Het museum is nu ondergeschikt
aan het Israël Museum, en dat heeft geleid tot een sluipende verjoodsing. De
tentoonstelling over de conservering van de Dode Zee-rollen was wel te
rechtvaardigen. Immers, de eerste vondsten zijn in de jaren vijftig en zestig hier
ontcijferd en geconserveerd. Nu worden ze beter bewaard en bewerkt in
West-Jeruzalem, dat was ongeveer de boodschap, en die is juist. Enkele andere in
het oog lopende joodse stukken zijn tentoongesteld, zoals een mozaïek uit een oude
synagoge, fraai gepresenteerd, goed verlicht. Daar is ook niets op tegen. Dat er wat
aan de hand is merk je pas bij de niet-joodse voorwerpen, die hier nog steeds in de
meerderheid zijn. Duffe bruine
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vitrines met af en toe een verdwaald getypt kaartje in het Engels of Arabisch. Zo
zagen musea er lang geleden uit. Intussen zijn de meeste gemoderniseerd; het
Rockefeller echter slechts zeer ten dele, en ik vermoed dat daar opzet achter zit. Als
de bezoeker niet al weet waar hij naar kijkt komt hij er nooit achter. Eén opmerkelijk
stuk heb ik vergeefs gezocht. Er was een inscriptie, of misschien zelfs twee, uit een
van de eerste eeuwen van onze jaartelling, waarin de naam van de joodse god in het
Grieks voluit geschreven stond. Waar is die gebleven? Hebben de rabbijnen deze
gruwel in de ogen des Heren laten weghalen, zoals zij ook de bottenkundige hebben
laten ontslaan omdat joods gebeente voor hen heilig is?
Met kappers moet je uitkijken: als je ze tegen je krijgt verpesten ze je hele hoofd.
De salon vlakbij het Rockefeller zag er veelbelovend uit, en de kapper was verheugd
met mij een gesprek in het Arabisch te kunnen voeren. Toen hij vroeg of ik voor de
Palestijnse Autoriteit werkte dacht ik de ware aard van mijn werk wel te kunnen
onthullen. Dat viel echter niet goed; de sfeer verkoelde merkbaar en mijn hoofd zag
er na afloop niet uit. Maar hoe had het er uitgezien als hij joviaal was gebleven?

Donderdag 28 augustus
Mijn werk was ruim op tijd klaar, uit nieuwsgierigheid en om de somberheid van
Jeruzalem te ontlopen breng ik de laatste twee dagen door in een comfortabel hotel
in Haifa, op de berg Carmel, met zwembad en zicht op zee.
De reis per bus verliep probleemloos; het eerste stuk voerde door het pittige
heuvellandschap dat ik al gezien had op weg van het vliegveld. De buitenkant van
Tel Aviv werd gepasseerd, een flinke Bijlmer met vertegenwoordigingen van
wereldfirma's. De kustvlakte is groen, maar in geen enkel opzicht een landschap, en
de Middellandse Zee is hier wat mat. In Haifa was de opluchting dadelijk voelbaar:
de druk viel van me af in deze omgeving waar losjes en plezierig wordt geleefd. Op
de berg Karmel vind je genotzuchtige winkels en cafés waar het geld blijkbaar
gemakkelijk rolt, en pas nu merkte ik dat zulke dingen in het schrale Jerusalem
hoogstens op de achtergrond bestaan. Ik wilde niets kopen, in een land waar alles
twee maal zo duur is, maar de aanblik van min of meer glanzende winkels deed me
plezier. De benedenstad doet vertrouwd aan: Bauhaus en andere moderniteit uit
Duitsland anno 1932, slecht onderhouden, toch aange-
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naam. De tweede taal is hier Russisch, veel jongeren op straat spreken het en de
opschriften op de winkels zijn tweetalig. Die jonge Russen zijn hier niet gekomen
om te tobben, die willen genieten, drinken en flaneren langs kapitalistische
uitstallingen. Hun moeders besteden veel aandacht aan hun uiterlijk en verlenen de
stad een flair en elegantie die hier waarschijnlijk vroeger niet bestonden.
Toerisme ligt me niet, maar het curieuze mausoleum van Baha'ullah wilde ik toch
niet missen. Een grote koepel waaronder deze in 1892 gestorven Perzische
godsdienststichter begraven ligt, omgeven door fraaie tuinen. Een eindje verderop
staat nog het Universele Huis van Gerechtigheid, opgezet als een Griekse tempel.
Een kennelijk welvarend geloof, dat van de Baha'is; ze bezitten de hele bergwand
en toveren die nu om in een parkachtig landschap. De autoweg die daar dwars
doorheen loopt wordt zelfs geheel onder de grond weggewerkt, naar ik aanneem op
hun kosten. Dit is blijkbaar niet een godsdienst in de fanatieke, achterlijke zin; eerder
een conglomeraat van universele wijsheden voor de hogere inkomens, vertaald in
ouderwets Engels met veel thou's en thy's. Baat het niet, het schaadt ook niet.
Akka (Akko, Saint Jean d'Acre) zou nog een heel Arabisch centrum hebben, dus dat
moest ik zien. De tocht voerde langs een industrieterrein, en uitgestrekte winkelcentra
van de moderne soort, Maxis ofzo. Misschien doen ook de Jeruzalemmers hun
boodschappen op zulke plaatsen; dat is mij dan verborgen gebleven. Vervolgens
kwam er een reeks uitgestrekte voorsteden uit de jaren vijftig en zestig, met flatjes
die bijna Nederlands aandeden. Niets te beleven, vrij slechte bouw. Tenslotte Akka.
Het joodse deel was wel gemoedelijk. En inderdaad, de ommuurde oude stad is
Arabisch, maar hoe? Weer dat achterstallige groot onderhoud, hoewel er juist ergens
een trottoir werd aangelegd. Twee gerestaureerde monumenten en een aantrekkelijke
soek, verder een verwaarloosde ouwe troep. In het haventje loste een plezierboot een
groep Israëlische toeristen, een luidspreker schetterde over de baai dat er dertig
minuten tijd was om de zaak te bekijken. Zonder twijfel gaan de mensen naar de
soek en de monumenten. Op de heen- en terugweg hebben ze dan nog juist
gelegenheid om weer eens te constateren in wat voor zwijnenstallen die Palestijnen
eigenlijk leven, zonder zich af te vragen waaróm zij dat doen. Een stadje als dit zou
er in Libanon of Jordanië heel wat florissanter uitzien. Toen er tenslotte nog een
echte moslim-fundamentalist met rafel-
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baard en verwilderde ogen aan kwam, die zijn tweejarig zoontje een koransoera in
het oor dreunde in plaats van een verhaaltje te vertellen, ging ik liever gauw naar
Haifa terug.
Het moet worden gezegd dat het samenleven van joden met Palestijnen in Haifa
redelijk lijkt te lukken. Palestijnen doen boodschappen in het chique winkelcentrum.
Zij spreken de winkeliers in het Arabisch toe, en die doen hun best om in die taal te
antwoorden. Zoiets is in Jeruzalem ondenkbaar.

Vrijdag 29 augustus
Ik ben blijkbaar in een verkeerde bus gestapt, die niet rechtstreeks naar het vliegveld
ging. Nog iets te zien gekregen van de middelgrote steden ten noorden van Tel Aviv:
Natanja, Raanana, Kfar Saba, Petah Tikwa. Deze plaatsen zagen er saai en
karakterloos uit, met uitzondering van de allernieuwste gedeelten, waar plotseling
overtuigende architectuur en stadsinrichting te bewonderen viel. Blijkbaar is er pas
de laatste tijd geld, en het besef dat een leefbare omgeving geld waard is.
Drie uur van te voren moet je hier op de luchthaven zijn. Ruim een uur daarvan
ging op aan wachten (staand), een half uur aan een ondervraging en controle van de
bagage (dat meisje werd helemaal zenuwachtig van de Libanese stempels in mijn
pas), en nu is er nog een uur om deze uit zijn krachten gegroeide brief af te ronden
en weg te sturen.
De heer R., ongeveer zestig jaar oud, hoogleraar aan de Hebrew University, heeft
mij ongevraagd verklaard dat hij geen jood was, maar een Israëli. Ik ken dit land niet
genoeg om die uitspraak precies te begrijpen. Misschien is het een alledaags gevoel
hier, misschien is het de normale manier om te zeggen dat je niet religieus bent, of
misschien wilde hij afstand nemen van het soort mensen dat premiers vermoordt en
tegen vrede is. Mij verraste het echter, want Israël is als een joodse staat gesticht, en
deze man heeft een leeftijd dat hij dat ideaal ooit belichaamd moet hebben. Als hij
nooit jood en zionist was geweest, was hij dan hoogleraar geworden?
Wie als jood ter wereld is gekomen zou inderdaad die identiteit moeten kunnen
afschudden als hij dat wenste, zoals een christen dat ook kan. In 1933 was dat in
Europa niet mogelijk; het zou mooi zijn als het in Israël wel kon. Als veel mensen
dat wilden zou dit land kunnen ophouden een joodse staat te zijn, en kon het er een
worden waar ook Palestijnen in pasten.
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Maar dat is dagdromerij, want de houding van de heer R. is lang niet de overheersende.
Misschien kan hij zich die uitspraak alleen permitteren omdat hij een hoge positie
heeft. En bovendien, wat stelt het voor? In zijn pas staat toch: joods. Dit land wordt
juist steeds joodser. Veel mensen die niet religieus zijn moeten toch een vorm van
joodsheid cultiveren, omdat anders hun staat geen bestaansgrond zou hebben, en de
sprong naar een andersoortige staat is nog ondenkbaar. Daarvoor wordt dan het
zionisme van stal gehaald, hoewel dat een slap en verouderd verhaal is.
Veel Ethiopische en Russische immigranten zijn van huis uit nauwelijks joods.
Israël is niet kieskeurig in de toelating omdat het, net als in de jaren dertig, in een
demografische wedloop met de Palestijnen is verwikkeld. Om zich in hun nieuwe
land te kunnen handhaven zullen die immigranten alsnog joods moeten worden.
Anderzijds zijn er veel vromen voor wie God en de Wet werkelijk centraal staan,
die weer niet veel zien in de staat Israël. Echt deprimerend is het steeds talrijker
wordende slag mensen, dat eveneens voorkomt in de islamitische wereld en hier en
daar onder christenen (Servië, Libanon, Noord-Ierland), die vervuld zijn van haat,
helemaal niets met God hebben, en de godsdienst alleen gebruiken als voertuig van
hun chauvinisme. Voor hen is godsdienst een soort voetbalclub waarvan zij de
supporters zijn, en wee de supporters van de andere clubs! Dit type is sterk
vertegenwoordigd in de joodse nederzettingen in de bezette gebieden. Pistool op de
ene heup, zaktelefoon op de andere; vaak Amerikanen. ‘De Israëlische Hamas’
noemden mijn collega's hen. Hun huisjes met rode pannendaken misstaan volkomen
in het landschap. Stuitender zijn nog de muren van prikkeldraad eromheen en de
uitdagend groene, voortdurend nat gehouden gazons, die willen uitdrukken: het water
is van ons, wij doen ermee wat we willen en jullie krijgen niets. Het probleem is dat
Israël alle joden toelaat, dus ook joods tuig, terwijl nette en gevoelige mensen weer
vertrekken, bij voorbeeld naar Duitsland.
Dus de staat moet een flink aantal burgers met kunst en vliegwerk joods houden,
terwijl degenen die van huis uit het vroomst zijn een broertje dood hebben aan de
staat. Wat een rotzooi, wat een vreselijke puzzel. En net als de islam lijkt het jodendom
weerhaakjes te hebben: als het zich ergens in vastzet gaat het er niet meer uit. Te
vrezen is dat Professor R. tot een zeer kleine minderheid behoort.
Waarom moest er een joodse staat komen? Er zijn toch ook geen hervormde of
katholieke staten? De overlevenden van de vernietiging hadden een veilige haven
nodig, zeer beslist. Een land waar zij met opgehe-
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ven hoofd konden rondlopen, zeker. Maar hoe lang blijven deze antwoorden nog
relevant? De stichting en instandhouding van deze staat kostte veel moeite en leed,
en voorzag uiteindelijk voor weinigen in een wezenlijke behoefte. De hele zaak doet
een beetje tweederangs aan, want le génie juif, als dat ooit heeft bestaan, woont niet
in Israël, en in Bibi's paria-staat houden precies de verkeerde mensen het hoofd
opgeheven. Als Israël niet had bestaan hadden zowel de Palestijnen als de joden uit
het Midden-Oosten (de helft van alle Israeli's) gewoon thuis kunnen blijven wonen.
Is die hele volksverhuizing de moeite waard geweest? Stof ter overdenking voor
volgend jaar, bij het vijftigjarig jubileum.
Wat zijn ze met de Palestijnen van plan? Uitroeien, verjagen, negeren, opsluiten?
Voor uitroeien (‘ze moesten ze allemaal kapotschieten’) ontbreken de infrastructuur
en het maatschappelijk draagvlak, ook internationaal; bovendien lukt genocide nooit
helemaal. Het idee van verjagen is vrij populair (‘laten ze dan in Jordanië gaan
wonen’), waarschijnlijk omdat het in 1948 redelijk gelukt is. Nu is dat niet meer
haalbaar, zeker niet in Gaza. Het negeren wordt waar mogelijk geestdriftig beoefend,
al wordt het steeds moeilijker, want in Israël plus de bezette gebieden wonen ernaast
4,5 miljoen joden 3,5 miljoen Palestijnen, die zich snel vermeerderen. Om een joodse
staat te handhaven lijkt apartheid de enige mogelijkheid: miezerige thuislandjes en
ghetto's voor de Palestijnen. Een duurzame oplossing is dat natuurlijk niet, maar dan
zijn ze voorlopig uit het zicht, en wie weet verdampen ze vanzelf. Een vredig
samenleven op basis van gelijkwaardigheid wordt, zacht uitgedrukt, nog niet
overwogen. Als het ooit zover komt, na de derde wereldoorlog of daaromtrent, zal
blijken dat er inmiddels tien of meer miljoen zielen wonen op een grondgebied dat
na aftrek van woestijnen en bergen nog niet de helft van Nederland beslaat, waar een
dramatisch tekort aan water heerst, en waar niet veel te doen is.
In het volgende nummer van Tirade zal Wim Raven zijn ‘Notities van een emigrant’
weer voortzetten.
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Guus Middag
Halve waarheid, halve troost
Een paar jaar geleden leerde ik van een Duitse vriend een lied. Het was een oud,
anoniem, Duits lied: ‘Auf einem Baum ein Kuckuck’. Het is ook in Nederland bekend,
want het is opgenomen in My Bonnie is over the ocean (1997), een verzameling
‘liedjes van club, kerk en kamp’ van buitenlandse herkomst, samengesteld door
Jacques Klöters. Daarin opent het de afdeling ‘Gezelschapsliederen’, die weer deel
uitmaakt van de afdeling ‘Verenigingsliederen’. In een aantekening meldt Klöters
dat het ‘vooral tijdens pandverbeuren en bierdrinken’ gezongen wordt.
Gezelschapslied, verenigingslied, bierdrinken: blijkbaar wordt ‘Auf einem Baum’
gerekend tot de vrolijke meezingers, geschikt voor kroeg en bonte avond. Dat verraste
me nogal, want ik heb het toch eerder leren kennen als een wat naïef kinderlied - met
ruime gebruiksmogelijkheden, dat wel. Het heeft iets vrolijks en aanstekelijks, maar
ook iets droevigs en dreigends, ongeveer op de wijze van ‘Een karretje op een
zandweg reed’. Net als dat lied bevat het elementen die het geschikt maken voor het
betere club- en kampwerk, met een voorzanger en een krachtig invallend koor, maar
het kan ook heel goed solo gezongen worden, ingehouden en
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stemmig, bijna als een slaapliedje. Het had, behalve bij de gezelschapsliederen, ook
ingedeeld kunnen worden bij de droevige liederen, de opstandige liederen, de
wandelliederen of de stapelliederen, om enkele van de andere categorieën van Klöters
te noemen.
Het is, kortom, een veelzijdig lied dat, afhankelijk van de voordracht en de
omstandigheden, verschillende gedaanten kan aannemen. En intussen is het ook nog
eens ongelooflijk simpel: een eenvoudige verhaallijn, alledaagse zinnen en veel
herhalingen. De charme ervan moet wel gelegen zijn in de mysterieuze
toverspreukregel die in elk couplet terugkeert: ‘sim saladim bamba saladu saladim’.
Wie die regel met zijn mooie ritme één keer heeft horen zingen, wil hem nazingen.
En wie hem eenmaal zonder tongbreken na kan zingen, die wil hem vervolgens uit
trots nog eens laten horen, zo is mijn ervaring.
Waar gaat het lied over? Een titel heeft het niet. Bij gebrek daaraan wordt meestal
de eerste regel van het eerste couplet als titel gebruikt:
Auf einem Baum ein Kuckuck -

Verder gaat de regel niet. Voordat we meer over die koekoek in die boom te horen
krijgen mag eerst het koor invallen met zijn raadselregel - en als het koor het goed
doet, laat het eerst even een verwachtingsvolle stilte vallen, zodat het slot van de
eerste regel mooi in de lucht komt te hangen:
sim saladim bamba saladu saladim

Daarna kan de draad weer opgevat worden. De voorzanger herneemt de eerste regel
en maakt hem alsnog af, in zijn eentje, maar het kan ook samen met het koor:
auf einem Baum ein Kuckuck ... saß.

Het effect van deze afronding is nogal dubbelzinnig. Eindelijk is de gewekte
verwachting ingelost, met een langgerekt en liefst sonoor klinkend ‘sa-a-aß’ - en dat
geeft een zekere muzikale bevrediging. Maar inhoudelijk stelt het slot natuurlijk
teleur. Dat die koekoek daar in die boom zát was wel het minste dat na de opening
verwacht mocht worden. In het tweede couplet lijkt er dan toch wat te gaan gebeuren.
Er dient zich althans een jager aan. De voorzanger zingt:
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Da kam ein junger Jäger -

Het daaropvolgende
sim saladim bamba saladu saladim

klinkt al een stuk onheilspellender dan in het eerste couplet. Maar opnieuw wordt
de spanning verbroken door een nietszeggende toevoeging, met opnieuw een
sullig-komisch effect:
da kam ein junger Jägers ... mann.

Een Jäger of een Jägersmann, dat maakt niet veel uit. Het lied schiet maar niet op,
maar intussen zijn er wel degelijk verwachtingen voor het vervolg gewekt. Jagers
en koekoeken: daar rust meestal geen zegen op, zeker niet in oude anonieme
volksliederen. In het derde couplet is het dan ook meteen raak. De jonge jager, dan
wel jagersman, gaat doen waarvoor hij in liederen meestal wordt ingehuurd: hij gaat
schieten. De voorzanger zingt:
Der schoß den armen Kuckuck -

en het daarop automatisch volgende
sim saladim bamba saladu saladim

krijgt nu, door het adjectief ‘arm’, vanzelf een droevige toon. Het ziet er niet best
uit voor de koekoek, maar het derde couplet is nog niet af. Het wachten is op het
laatste woord van de laatste regel, daar hangt het lot van de koekoek van af. Mogelijk
eindigt het couplet met eenzelfde anti-climax als de eerste twee coupletten. Heel
geraffineerd maakt het lied hier gebruik van zijn eigen zwakheden: na de sullige
afrondingen in de vorige twee coupletten beginnen de luisteraars nu, nu het hun wel
goed uitkomt, als het ware te hopen op een nieuwe nietszeggende toevoeging in de
slotregel- ‘der schoß den armen Kuckuck ... nicht’ bijvoorbeeld. De spanning loopt
op, maar het pleit voor het lied dat het opnieuw de gewekte verwachtingen niet inlost.
De nu wel gewenste anti-climax blijft uit en het laatste woord doet er juist nog eens
een duidelijke schep bovenop:
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der schoß den armen Kuckuck ... tot.

Het staat er zoals het er staat, en er valt ook niets anders van te maken: de koekoek
is dood. Het lied kan men zo langzaam zingen als men zelf wil, maar ‘de verhaallijn’
heeft onwaarschijnlijk snel zijn natuurlijke einde bereikt: er was eens een koekoek,
die zat in een boom, toen kwam er een jager, en die schoot hem dood. Het lied is nu
wel toe aan een korte pauze waarin even niets gebeurt, zodat zangers en luisteraars
de schok te boven kunnen komen. Het vierde couplet bevat alleen een bijwoordelijke
bijzin van tijd:
Und als ein Jahr vergangen sim saladim bamba saladu saladim
und als ein Jahr vergangen ... war,

Met de dood van deze arme koekoek, die voorzover wij weten niets anders heeft
misdaan dan onschuldig op een boomtak zitten en vermoedelijk wat om zich heen
zingen, valt natuurlijk niet goed te leven. Er moet dus iets ondernomen worden:
rouwbeklag, straf, woede of troost, een uitvlucht desnoods. Die volgt in het vijfde
en laatste couplet. We zijn (na het vierde couplet) inmiddels een jaar verder en zien
dan tot onze grote vreugde het volgende tafereel:
da war der Kuckuck wieder -

Dat lijkt op een wonder, en daar mag dan ook wel even een toverregel op volgen:
sim saladim bamba saladu saladim

Waarna het wonder zich inderdaad voltrekt:
da war der Kuckuck wieder ... da.

En daarmee eindigt het lied. De slotregel heeft door die twee ‘da's’ aan begin en eind
iets knulligs, maar men kan in dit ‘da ... da’ tegelijk ook iets symbolisch zien: een
mooie afronding, een mooi beeld voor het cyclische karakter van het gehele lied.
Meestal wordt die laatste regel langzaam en
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gedragen gezongen, met wat extra galm en met een ondertoon van triomf: alsof na
de aanvankelijke nederlaag (koekoek is dood) in de herkansing dan toch nog de
uiteindelijke overwinning is behaald (koekoek is terug, en een jager valt in geen
velden of wegen te bekennen).
Niemand weet hoe oud ‘Auf einem Baum ein Kuckuck’ precies is. Het werd door
volksliedverzamelaars aan het begin van de negentiende eeuw opgetekend in de buurt
van Barmen (bij Wuppertal) en in 1838 voor het eerst openbaar gemaakt, door Ludwig
Erk en W. Irmer in hun omvangrijke verzameling Die Deutschen Volkslieder mit
ihren Singweisen. Er is ook een versie van bekend waarin er op het vijfde couplet
nog een zesde volgt:
Da freuten sich die Leute sim saladim bamba saladu saladim
da freuten sich die Leute ... sehr.

Maar die loze toevoeging laten de ware liefhebbers meestal weg. Als men na het
vijfde couplet nog om zangtekst verlegen zit, begint men in de praktijk gewoon weer
van voren af aan, om het wonder van de uit zijn dood verrezen koekoek nog eens
voltrokken te zien worden.
Wie wil kan in het slot (en dan bedoel ik dus het vijfde couplet) een simpele grap
zien, en daar zal het lied dan wel zijn kennelijke bierdrinkersreputatie aan te danken
hebben. De grap zit hem dan in de koekoeksverwisseling die schijnbaar door niemand
wordt opgemerkt. De vogel uit regel 9 is niet dezelfde als die uit regel 13. De eerste
is dood, de tweede springlevend, maar door ze allebei ‘der Kuckuck’ te noemen zijn
ze voor het oor toch weer gelijk en wordt de dood van de eerste als het ware ongedaan
gemaakt, om het gewichtig te zeggen. In taalkundige termen: in regel 9 is ‘der’ in
‘der Kuckuck’ een bepaald lidwoord, verwijzend naar die ene, reeds genoemde
koekoek; in regel 13 zou je het een generiek lidwoord kunnen noemen, verwijzend
naar de soort in het algemeen.
Een vrolijk drinklied, een goeie grap, aardig taalspel: zo kunnen we ‘Auf einem
Baum ein Kuckuck’ opvatten. Maar toch zit er tegelijk ook een andere, meer ingetogen
kant aan. En in die meerstemmigheid moet wel de verklaring liggen voor de geheime
aantrekkingskracht van deze koekoekszang. Daar is eerst al eens de simpele
dubbelzinnigheid die aan wel meer liederen en gedichten ten grondslag ligt: vorm
en inhoud, melodie en tekst klinken tegelijk, maar ze gaan tegelijk ook tegen elkaar
in.
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Onder het mom van een vrolijk lied, met een vrolijk ritme, en met telkens een krachtig
‘inlossend’ besluit van ieder couplet, wordt hier een droevig en zinloos sterfgeval
bezongen. Dat heeft van zichzelf al iets dubbelzinnigs, maar er komt nog een andere
dubbelzinnigheid bij. Aan het eind van het lied wordt het sterfgeval met een
eenvoudige kunstgreep ongedaan gemaakt. Het slot verschaft een gevoel van
overwinning, terwijl iedere meezinger ook wel weet dat dat gevoel eigenlijk niet
helemaal deugt, dat het een uitvlucht is.
Maar wie over die uitvlucht wat langer nadenkt moet toegeven dat die toch ook
weer niet helemaal absurd is. Er wordt hier een vogel neergeknald, en een jaar later
is hij er weer. Dat is iets wat in de normale werkelijkheid niet kan, en toch op een
bepaalde manier weer wel. Het is logisch gezien onzin, maar er schuilt voor ons
gevoel toch een halve waarheid in. Of, anders gezegd, maar met dezelfde strekking:
het is een wonder, maar je kunt er maar voor de helft in geloven. We bevinden ons
hier in het gebied van de goedgelovigheid, de kinderlijke kortzichtigheid, de snelle
troost - een gebied dat zich ergens tussen realisme en religie in bevindt. Wie niet
wenst te geloven dat met de dood alles afgelopen is, maar wie ook nog niet meteen
aan de oplossingen van de religie (wederopstanding, reïncarnatie, hiernamaals) wil,
kan zich laten troosten met deze tussenoplossing: het voortbestaan via de soort, de
troost van het nageslacht, de deelname aan de eeuwigheid via de genendoorgifte.
Er zit aan deze gedachte een rationele kant, maar evengoed een sentimentele. Het
is het sentiment dat iemand kan overvallen als hij hoort van een vader die zijn plaats
in de vluchtwagen afstaat aan zijn zoon en daarmee voor een gewisse dood kiest.
‘Ga jij maar, jongen, jij hebt nog een heel leven voor je.’ Het bevel bij rampen, als
er levens gered moeten worden: vrouwen en kinderen eerst, misschien wel ooit
ingegeven door de gedachte dat daarmee het voortbestaan van de soort het meest
gediend is. De soldaat die op het slagveld uitroept ‘De garde sterft nooit’ en zich dan
stervend overgeeft. Zichzelf opofferen voor een toekomstig algemener belang. Of,
ander type ontroering, de gedachte dat ons DNA nauwelijks verschilt van dat van
Ötzi, de man die duizenden jaren geleden in een gletsjerspleet in het Ötzal zijn laatste
adem uitblies: met die wetenschap kunnen wij als het ware even denken dat wij voor
onze geboorte ook al leefden, terwijl Ötzi zelf zich alsnog zou mogen troosten met
het inzicht dat hij duizenden jaren na zijn dood nog voortleeft, in ons. Het is het
tussengebied van de halve troost, het halve geloof, de halve waarheid, en dus
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ook van de halve onzin. Die vogel in het laatste couplet van het koekoekslied: het is
dezelfde vogel (opnieuw een koekoek immers) en toch niet dezelfde (een andere
koekoek namelijk) - en zie daar maar eens een speld tussen te krijgen.
Het gaat hier om troost, maar er zit een luchtje aan. Dat verklaart ook het
ongemakkelijke gevoel dat oudere lezers zullen hebben bij het lezen van Kikker en
het vogeltje (1991), een Kikker-verhaal van Max Velthuijs, in eerste aanleg bedoeld
voor de jongere jeugd. De structuur ervan doet erg denken aan die van het
koekoekslied. Op een dag vindt Kikker in het bos een verder niet bij zijn soortnaam
genoemde vogel. Op het bijbehorende plaatje zien we dat het om een merelachtige
gaat. Hij ligt met zijn rug op de grond, de pootjes omhoog. Kikker denkt dat de vogel
‘kapot’ is, want ‘hij doet het niet meer’. Volgens Varkentje, die er door Kikker bij
gehaald is, ligt de vogel gewoon te slapen. Eend houdt het erop dat het beestje ziek
is. Maar het is Haas, de meest gestudeerde van allemaal, toevallig passerend, die
weet wat er werkelijk aan de hand is: ‘Die is dood.’ Op de vraag van Kikker wat
dood is, wijst Haas naar de blauwe hemel en zegt: ‘Iedereen gaat dood.’ Maar op de
verbaasde vervolgvraag van Kikker of ‘wij’ dan ook dood zullen gaan, moet Haas
het antwoord schuldig blijven. Hij weet het niet zeker: ‘Als we oud zijn misschien.’
Op aanwijzing van Haas gaat het gezelschap de dode vogel vervolgens begraven.
De stemming is bedrukt, maar na de begrafenis gaan ze toch maar weer spelen in het
bos, en met genoegen. Tevreden keren de dieren op de laatste bladzijde huiswaarts.
Ze passeren een boom waarin een vogel zit, precies zo'n merelachtig vogeltje als ze
die middag begraven hebben. Ze kijken er met een glimlach naar. Slotzin: ‘Hij zong
een prachtig lied - zoals altijd.’
De bedoeling van Max Velthuijs zal wel zijn geweest de jonge lezertjes te laten
kennismaken met de dood, zonder dat ze er meteen een trauma aan overhouden. De
harde waarheid wordt zachtjes ingeleid: de vogel is eerst kapot, in slaap en ziek
voordat hij dood blijkt te zijn. En ter verklaring van dit verschijnsel wil Velthuijs
niet meteen de hulp inroepen van religieuze uitvluchten: Haas kíjkt naar ‘de blauwe
hemel’, maar hij spreekt het woord niet uit. Velthuijs kiest voor de tussenoplossing,
de troost van de soort die door de slotprent niet uitgesproken, maar wel gesuggereerd
wordt: er mag dan een vogeltje zijn weggevallen, diens taak wordt meteen
overgenomen door een goed gelijkende dubbelganger. Worden de kinderen hier nu
verneukt waar ze bij staan, of biedt dit besef wel degelijk opluchting? Of wordt hier
juist een nieuwe, en als je er over nadenkt helemaal niet zo frisse moraal
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uit: Max Velthuijs, Kikker en het vogeltje, 1991
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geïntroduceerd: één dode vogel is helemaal niet zo erg als er nog een heleboel vogels
van hetzelfde type rond blijven vliegen?
Kinderen iets over de dood willen bijbrengen: het blijft een lastige en per definitie
halfslachtige kwestie, althans voor de ongelovige zinzoeker, dan wel de gevoelige
realist. Het ingewikkelde is dat die halfslachtigheid door de natuur intussen wel
degelijk in de hand wordt gewerkt. Er zijn genoeg aanwijzingen om te veronderstellen
dat onze rechtlijnige opvatting van de tijd er niet zo ver naast zit, en dat er veel voor
te zeggen valt het leven voor te stellen als een eenmalige rechte lijn, die begint bij
de geboorte en ophoudt bij de dood. Maar tegelijk zijn er ook genoeg aanwijzingen
dat er daarnaast (en misschien wel: in plaats daarvan) een andere voorstelling van
zaken mogelijk is. Het hoeft dan nog niet eens te gaan om duizelingwekkende
Einsteiniaanse inzichten. Eén blik in de tuin of het gemeenteplantsoen leert dat er
alleen al in de gang van de seizoenen en in de loop der jaren genoeg circulairs zit
om de gedachte aan een eeuwige terugkeer in stand te houden.
Het aardige van het koekoekslied en het kikkerverhaal is dat ze de rechtlijnige
opvatting van het leven erkennen, maar niettemin spelen met de ronde gedachte van
de eeuwige terugkeer. Met dat spel wordt de harde waarheid verzacht, wordt troost
verschaft en de halve hoop in leven gehouden dat we het met onze rechtlijnige
opvatting misschien wel bij het verkeerde eind hebben.
Pessimisme en optimisme liggen hier dicht bij elkaar, en veel hangt af van de
persoonlijke nuance. Voorin zijn boek Villa Bermond (1992), het eerste deel van wat
een familiegeschiedenis in vier delen moet worden over de Russische dichter Théodore
Tutcheff (1803-1873) en zijn familie, nam Kees Verheul bij wijze van motto een
citaat uit het zesde boek van de Ilias op, in de vertaling van M.A. Schwartz:
Wat vraagt ge mij, o dappere zoon van Tydeus, naar mijn geslacht. Het
geslacht der mensen is als dat der bladeren. De wind strooit de bladeren
over de aarde, maar het bottend bos doet in de lentetijd het nieuwe blad
weer ontluiken. Zo ook het geslacht der mensen; het ene ontbloeit, het
andere sterft af.
Een mooi, maar droevig motto, zou ik denken, een uitgesproken voorbeeld van de
harde, maar realistische opvatting over leven en dood. Wat heeft het voor zin te
vragen naar afkomst, zo was ik geneigd hierin te
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lezen; de ene generatie sterft, de andere bloeit op, en zo gaat dat altijd maar door.
Maar toen ik er Verheul eens naar vroeg, in een interview voor NRC Handelsblad
(15 mei 1992), bleek hij zelf het citaat heel anders op te vatten. ‘Voor mij is het niet
zo droevig’ zei Verheul. ‘Ik heb zoals iedereen wel eens nagedacht over het verschil
tussen de mens en de natuur. In de natuur komt er na de winter een nieuwe lente,
maar in een mensenleven volgt er op de winter niets. Toen las ik een gedicht van
Tutcheff, geschreven na de dood van Goethe, waarin hij hem “het hoogste blaadje
aan de boom der mensheid” noemde. En toen dacht ik: aha, dat is een eerste oplossing
voor mijn probleem. Wij, blaadjes, moeten dan weliswaar sterven, maar het is een
troostvolle gedachte dat de boom blijft bestaan. En bij Homerus is de troost nog iets
groter, want die spreekt zelfs van een heel bos dat blijft bestaan. Dat vond ik mooi.’
En hij voegde er nog aan toe: ‘En ook de context van het citaat is mooi. Het wordt
door een Trojaan gezegd tegen een Griek. Voordat ze gaan vechten hebben ze op
het slagveld een uitvoerig gesprek en daarin vraagt de een de ander naar zijn afkomst.
En dan blijkt dat eerder in hun stamboom hun voorouders bevriend waren: reden
genoeg om over te gaan tot het ruilen van de wapenrusting en niet te vechten.’
Dat is inderdaad niet mooi-maar-droevig, zoals ik aanvankelijk dacht, maar
mooi-want-troostrijk. Hier wordt moed geput uit de gedachte dat het individu met
zijn ene korte eenmalige bestaan (het blaadje) kan bijdragen aan de instandhouding
en zelfs de groei van de eeuwige soort (de boom, en zelfs het bos). Toch zal ik me
omtrent deze passage vooral blijven herinneren dat Verheul me, kort na publicatie
van het interview, bekende dat hij bij nader inzien dat citaat uit de Ilias nog steeds
wel mooi, maar eerlijk gezegd toch in de eerste plaats inderdaad nogal
droevigstemmend vond. In die reactie op een reactie lijkt mij de ware kern te schuilen
van dit geloof in een troostende tussenoplossing: het leidt, voor wie erover nadenkt,
steeds weer tot gehannes en twijfel en halfslachtigheid. En het is vooral afhankelijk
van hoe de muts toevallig staat of er troost dan wel somberheid aan wordt ontleend.
Gehannes, twijfel, halfslachtigheid: bij dit onderwerp komt het er voor schrijvers
en dichters op aan de zaak helder en overzichtelijk te houden (zoals Max Velthuijs
deed) of gebruik te maken van een kwinkslag en een snelle uitvlucht (zoals de
anonieme dichter van het Duitse koekoekslied). Want anders komt men al snel terecht
in een woud van vergelijkingen die niet meer op elkaar afgestemd kunnen worden:
veel bomen, waardoor het bos niet meer is te zien. Zo vergaat het Leo Vroman in
het vierde gedicht
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van zijn reeks ‘Vergelijkingen’ (in De roomborst van Klaas Vaak, 1997) als hij ‘het
seizoen’ onder handen probeert te nemen. De inzet is vertrouwd en roept ook geen
problemen op: het leven van de mens is als een jaar. Het gedicht speelt in de herfst,
en het kost Vroman (geboren in 1915) weinig moeite parallellen te zien tussen het
najaar om hem heen en zijn eigen leeftijd. En daarbij voegt zich ook, en nog steeds
gemakkelijk, het beeld van het leven als een dag: zonsopgang - ochtend - jeugd,
zonsondergang - avond - ouderdom. Maar naarmate de wandeling en het gedicht
vorderen, komt Vroman al vergelijkend steeds meer in de problemen. Zijn verlangen
naar een volgende lente laat zich bijvoorbeeld maar slecht verenigen met de
voorstelling van het leven als één jaar (van vier seizoenen, van lente naar winter) of
als één dag (van licht naar donker). Als een plant dan? Maar staand naast een van
overdaad haast knakkende zonnebloem beseft hij ook wel dat er voor de bloem na
haar eenjarige leven geen nieuwe cyclus mogelijk is:
Hier dus een bloem waarvan geen wortels dromen
om onder een sneeuw te liggen mompelen
over een lente die terug zal komen,
ze sterven zich krom en schrompelen
terwijl haar mummie of zij wil of niet
zich kapotzaait van verdriet.

Hij komt er niet uit. Via wat haspelingen (‘Wacht even, dit lijkt weer naar niets’),
nieuwe vragen en nieuwe vergelijkingen (‘Kunnen we ons zoveel malen / als de
seizoenen herhalen?’) moet hij wel concluderen: ‘Weer gaat de vergelijking krom’.
Zodat hij maar terugkeert naar het beeld van het blad als beeld voor zijn eigen leven:
dat ene unieke eikenblad, dat ‘unieker wordt / naarmate het opkrult en verdort’, dat
zich daar tijdens die herfstwandeling neervlijt in zijn open hand. Waarna hij zich,
via deze liefdesverklaring aan het ene, unieke en momentane, aan het slot maar
loszingt van alle seizoensvergelijkingen, in deze opsomming:
herfst van lente
lust van zorgen
huis van zomer
sneeuw van morgen
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Lente, zomer en herfst worden genoemd, maar de winter ontbreekt in dit rijtje. Die
wordt alleen gesuggereerd in ‘sneeuw van morgen’. Wie dan leeft, dan zorgt: dat
lijkt de luchtige gedachte achter deze slotregels te zijn, maar helemaal overtuigend
klinkt het niet.
Op een vergelijkbare manier verstrikt J. Eijkelboom zich in het wegen van
argumenten die eigenlijk niet tegen elkaar afgewogen kunnen worden, in zijn gedicht
‘Tuin Dordrechts Museum’ (in Wat blijft komt nooit terug, 1979). De omstandigheden
lijken ideaal en alle attributen zijn aanwezig: voorjaar, een tuin met bomen, een
zingende merel. Maar dan slaat hij aan het denken:

Tuin Dordrechts museum
Als ik gestorven ben
zal in de tuin van dit museum
boven het warrig bladerengedruis
een merel net zo helder zingen
op net zo'n late voorjaarsdag.
En ik, ik zal er niet meer zijn
om door dit zingen te vergeten
dat ik moet sterven mettertijd.
Maar aan de andre kant zal ik
- je weet maar nooit veel langer leven dan die vogel.
En als ik toch onder de zoden lig
dan zal mijn zoon nog eens
een merel net zo horen klinken
op net zo'n late voorjaarsdag.
En hij zal weten wie ik was
en ach, een vogel weet van niets.
Maar aan de andre kant alweer:
als merels aan hun vaders konden denken,
wellicht dat ze dan krasten als een raaf.
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De eerste regels zijn anekdotisch en aanschouwelijk en de dichter windt er geen
doekjes om. Het besef van de eigen sterfelijkheid wordt al meteen in de eerste regel
genoemd. Het dient zich bij hem aan in een tuin: een besloten plek, en ook een
traditioneel voorbeeld van gecultiveerde natuur. De tuin van een museum bovendien,
bij uitstek een plek die op het verleden en op cultuur gericht is. De dichter bevindt
zich onder ‘het warrig bladerengedruis’, zodat zich een betekenisvolle tegenstelling
opdringt. Bij zoveel ingeslotenheid, cultuur, kunstmatigheid en bewaarzucht wordt
de merel, die daarboven rustig zit te zingen, een symbool van vrijheid. En een
vertegenwoordiger van een hogere waarheid, want hij zingt helder (‘helder zingen’
tegenover ‘warrig bladerengedruis’). De merel wordt hier opgevoerd als een zanger
die deel heeft aan de eeuwigheid: als ik allang gestorven ben, zo denkt de dichter,
dan zal die vogel nog altijd, in precies dezelfde omstandigheden, zijn heldere lied
laten horen.
Op dit, in anekdotisch en filosofisch opzicht eenvoudige gegeven volgt, als in een
sonnet, een witregel en een wending. Het fluiten van de vogel was in de eerste strofe
aanleiding tot gedachten over de eigen sterfelijkheid, maar uit de tweede strofe blijkt
dat het fluiten de eigen sterfelijkheid ook kan doen vergeten. Vanuit het denken over
de eeuwigheid keert de dichter hier met een mooie vicieuze beweging weer terug
naar het heden, naar het besef ‘dat ik moet sterven mettertijd’, het besef dat nu juist
de aanjager was van die gedachten over de eeuwigheid. Het doet denken aan hetzelfde
rondzingende schema in J.C. Bloems klacht over de slapeloosheid: ‘Denkend aan de
dood kan ik niet slapen, / en niet slapend denk ik aan de dood’. Wat treurig dat ik na
mijn dood niet meer vergeten kan dat ik dood zal moeten gaan - dat is zo ongeveer
de paradoxale mededeling in deze tweede strofe.
Daarmee had het gedicht kunnen eindigen: een half sonnet, waarin ruiterlijk het
menselijk tekort wordt erkend. Maar zo gemakkelijk wenst de dichter zich niet bij
de nederlaag neer te leggen. En bovendien verzet de redelijkheid zich ertegen. Na
weer een witregel laat Eijkelboom, in nog nuchterder taal (‘Maar aan de andre kant’)
een aantal tegenwerpingen volgen: pogingen om de kloof tussen de eigen sterfelijkheid
en de veronderstelde eeuwigheid van de zingende merel te dichten.
Tegen de eerste tegenwerping valt weinig in te brengen. De vogel is in zijn eentje
ook maar een gewone sterveling. Vermoedelijk zal de dichter zelfs veel langer leven
dan die ene merel, en dus in jaren gemeten de eeuwigheid dichter benaderen dan de
vogel.

Tirade. Jaargang 42

161
De tweede tegenwerping snijdt al evenveel hout. De merel heeft nageslacht, maar
de dichter zelf ook. Als de merel over vele jaren als het ware (via zijn kuikentjes
namelijk) nog steeds zo kan klinken op precies zo'n late voorjaarsdag, dan kan de
dichter er als het ware nog steeds zo naar luisteren als nu: via zijn zoon namelijk. In
dat opzicht hoeven de mens en de merel elkaar niets toe te geven.
Derde tegenwerping: de zoon zal weten wie zijn vader was, en zich misschien
zelfs wel tijdens het luisteren naar die vogel zijn vader in herinnering brengen, zeker
nu die vader deze museumtuinervaring op schrift heeft gesteld. Daar kan die fluitende
merelzoon of -kleinzoon niets tegenover stellen: geen herinnering aan een merelvader
of -grootvader, geen besef van museum of tuin, en al zeker geen gedicht, want ‘een
vogel weet van niets.’
Na de eerste strofe was het 1-0 voor de merel, en na de tweede 2-0. Maar in de
derde strofe kwam de mens sterk terug: via 2-1 en 3-2 werd een bevredigend gelijkspel
(3-3) behaald. Toch volgt er na het wegen van al deze argumenten opnieuw een
witregel. Blijkbaar moet een verlenging de beslissing brengen. In de vierde en laatste
strofe laat Eijkelboom, sportief gebaar, een gedachte toe waarmee de merel de
eindzege alsnog binnenhaalt: merels denken niet. Niet aan hun vaders, niet aan de
opeenvolging van de generaties, niet aan seizoenen, nesten en eieren, niet aan hun
eigen sterfelijkheid. En dat is nu juist de reden waarom ze zo mooi kunnen zingen.
Als ze zich van dat alles bewust waren, zouden ze vermoedelijk krassen als een raaf:
een mooie ironische vergelijking waarmee Eijkelboom meteen iets zegt over zijn
eigen gedicht, en misschien wel over alle menselijke pogingen om iets moois te
maken. ‘Kunst’ verhoudt zich tot de vanzelfsprekende schoonheid van de natuur als
het krassen van een raaf tot het zingen van de merel.
Een gedicht dat in de slotregel van zichzelf zegt dat het geen mooi gedicht is: van
dit type paradoxale nederlaag zijn hier nog wel meer voorbeelden te geven. De mens
mag zich graag, op grond van zijn denkvermogen, beschouwen als de hoogst
ontwikkelde diersoort, maar het is datzelfde denkvermogen dat hem van een van zijn
grootste verlangens afhoudt: het gevoel deel te hebben aan de eeuwigheid. Of: alleen
wie sterfelijk is denkt na over onsterfelijkheid, maar de ervaring van onsterfelijkheid
is nu juist alleen voorbehouden aan wie er niet over nadenkt. En: voor de ware
schoonheid spant de mens zich in en tobt hij zich af, maar het bereiken ervan is nu
juist alleen weggelegd voor wie van niets weet.
Muzikaal kan dit gedicht moeilijk genoemd worden. Het is een vertel-
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lend vers, op praattoon, en het verloopt nadrukkelijk stapsgewijs, als een redenering
met een begin en een eind en een conclusie - en in die structuur komt het overeen
met onze rechtlijnige voorstelling van de tijd en het leven. Maar het mooie is dat de
dichter in die voortgang steeds op zijn schreden terugkeert, met een paar vicieuze
cirkels en boemerang-effecten die nu juist naar de zo verlangde cyclische opvatting
verwijzen. Regel 8 leidt weer terug naar regel 1, en maakt van de eerste twee strofen
een rond geheel. De vrijwel letterlijke herhaling van regel 4-5 in regel 14-15 zinspeelt
ook in de vorm op het verlangen naar een eeuwige terugkeer. Regel 17 (‘een vogel
weet van niets’) varieert subtiel op regel 10 (‘je weet maar nooit’). Regel 18 (‘Maar
aan de andre kant alweer’) herhaalt regel 9 (‘Maar aan de andre kant’), maar vormt
ook de inleiding voor de slotregels die met een mooi rond gebaar het hele gedicht
om zeep helpen.
Het is een wonderlijk gedicht, dit ‘Tuin Dordrechts Museum’: een redeneerderig
geval, met een treurige uitkomst, maar met de interne structuur van een lied. Het
heeft de schijnbare voortgang van een springprocessie, of nog beter: van een
rondedans. En daarin schuilt dan de enige troost die het biedt: de troost van de vorm,
de vorm die even raakt aan het principe van de eeuwige terugkeer. En een miniem
gevoel van overwinning, net als na het zingen van het laatste couplet van ‘Auf einem
Baum ein Kuckuck’: het gevoel de logica, en daarmee de dood even te slim af te zijn
geweest.
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Gertrude Kunze
Misschien vannacht
Langs de buitenmuren van mijn slaapkamer groeien klimplanten. Stervormige
bloemetjes sieren het harde ovale blad. De kamer grenst aan de tuin, een paar meter
verder ligt het zwembad. Vanuit de verte dringt geraas van het verkeer in Bandung
zwak tot me door, de werkelijkheid van mijn dagelijks leven. Dichterbij hoor ik
Hasan de bloemen besproeien, zijn sloffen komen deze kant op.
‘Hasan, ik ben wakker,’ roep ik zachtjes.
‘Sudah, tuan.’
Hij rolt de slang op, rubber dat over de grond schuift, zijn lichte stap verwijdert
zich. Nu gaat hij koffie voor me zetten, sterke koffie, het wordt een drukke dag. Als
ik opsta van mijn bed ruik ik de vochtige planten, de koele geur van groen die hoop
geeft.
Even later drink ik koffie op het terras. Mijn vrouw Tina is niet zichtbaar, wel
hoor ik de piano, verdwaalde klanken in het grote huis. Meestal speelt zij goed,
vandaag niet. Heeft ze een slechte nacht gehad? Ik weet het niet. Al jaren slapen wij
apart. Ons enige kind, een zoon, studeert in Australië. Daar zijn veel Chinezen zoals
wij, omdat hier in Bandung te weinig plaatsen zijn aan de universiteit.
‘Jakarta Post, tuan.’
Hasan reikt mij de krant aan en loopt snel door, gaat weer sproeien maar weet
wanneer ik meer koffie verlang. Ik lees de beursberichten. Met strakke kuiten reikt
hij naar een hoog gegroeide struik. Ik zal hem nieuwe sandalen geven. Deze zijn te
glad geworden. Hij zou uit kunnen glijden op de natte tegels. Zijn grijze hemd is
schoon maar oud. Ook een mooi batik overhemd zal ik voor hem kopen. Hij is goed
voor me.
Mijn tuin, mijn zwembad en mijn huis. Alles heb ik immers zelf verdiend. Als
becak-rijder begonnen, begreep ik spoedig dat ik meer kon bereiken. Soms vervoerde
ik mannen met en blik van vastbeslotenheid, een doelgerichtheid in hun ogen die ik
thuis nooit had gekend. Mijn ouders dreven een toko met gieters, pannen, lampen,
emmers en servies,
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waar ook de drie kinderen al jong begonnen te werken. Ik verliet het ouderlijk huis
op mijn veertiende jaar, tot verbazing van mijn vader. Was ik een koekoeksjong? Ze
lieten me gaan, hun ogen zonder uitdrukking. Nog steeds weet ik niet wat ze dachten,
of ze verwachtingen van me hadden of juist mij overgaven aan het lot, de wereld.
Nu woont mijn moeder bij ons. Vader werd niet oud. Ze zegt niet veel, lijkt wel
gelukkig, al schijnt ze niet te kunnen wennen aan veel personeel. Meestal blijft ze
op haarkamer en eet maar één keer per dag, uit zuinigheid of een andere reden?
Langzaam kleed ik me aan, telefoneer met zakenrelaties en loop door het stille
huis. Het pianospel is gestaakt maar ik moet mijn vrouw groeten voor ik ga. In de
keuken zit ze met de drie meiden om de tafel, een glas sinas in de hand. Ze lachen
meisjesachtig. Als ik binnenkom worden ze stil en kijken me alle vier respectvol
aan, ook Tina.
‘Goede morgen, tuan,’ hoor ik uit drie monden.
Ze staan op en nijgen. Tina loopt naar me toe, doet een stap terug als ik haar niet
aankijk.
‘Wanneer kom je thuis, vanavond of morgen?’
‘Vanavond laat, veel zaken, het wordt een lange dag.’ Waarom zeg ik dat?
Ze vraagt niet verder, staat voor het aanrecht, haar rug naar me toe. Wat is ze dik
geworden. Stil verlaat ik de keuken en loop naar de auto. De chauffeur wacht geleund
tegen het portier, een strootje in zijn hand. Door het drukke verkeer spoeden we ons,
voor zover dat gaat, naar de fabriek. De manager verwacht me.
‘Alles loopt goed, meneer.’ We gaan naar binnen. Ik hoor de tabletteer-machines
ratelen, vertrouwd eentonig geluid. Als ik door de lange hal loop, zie ik de meisjes
geduldig bezig met hun werk. Ze glimlachen tegen me, hun handen bezig. Ze zien
er vrediger uit dan ik me voel. De manager rapporteert uiterst beleefd. Er zijn veel
orders, weinig zieken. Ik ben hier overbodig. Hij glimlacht en laat me zwijgend uit.
Dan rijden we naar de nieuwe apotheek die ik een maand geleden heb geopend.
Morgen is daar een receptie voor mijn collega's en zakenvrienden.
Achter in de apotheek, in het kantoortje, zit mijn assistente, gebogen over de
recepten. Ook zij glimlacht als ik binnenkom.
‘Goede morgen, tuan.’ Ze schrijft door.
Met wie zal ik straks lunchen?
Met niemand heb ik nog gepraat vandaag. Al spreken Chinezen niet zo veel, de
laatste tijd kost het me moeite. De dialogen in mijzelf vallen me
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zwaar. Mijn zoon is ver. Ook met hem heb ik niet veel gesproken. Wel alles gegeven
wat hij wensen kon, behalve woorden, die waren er niet tussen ons. Zijn moeder
speelde met hem tot hij veertien was. Te lang. Ik zond hem naar kostschool. Daarna
pas besefte ik dat ik hem kwijt was. Was ik jaloers? Mijn assistente kijkt op. Merkt
ze iets? Haastig loop ik naar de apotheek, controleer de schappen, lees faxen en
telefoneer.
‘Hallo, dit is Sekurian, wij hebben nieuwe voorraad nodig, de apotheek loopt goed,
ja. Ik kom u volgende week bezoeken. U hoort van mij.’
Ik bel verschillende collega's en loop nog even binnen bij mijn assistente. Schuchter
kijkt zij mij aan.
‘Is er iets, Marita?’
‘Uw vrouw heeft gebeld.’
‘Iets belangrijks?’
‘Nee, ze zei dat er niets bijzonders was.’
Ik dank haar en besluit vandaag vroeger naar huis te gaan. Bij die gedachte schieten
er twee namen door mijn hoofd, die van Hasan eerst, dan Tina. Ik wil niet verder
denken.
Buiten komt mijn chauffeur naar de auto. Zijn kretek-sigaret trapt hij haastig uit.
Hij houdt de deur open en vraagt: ‘Waarheen meneer?’
‘Naar de bergen, naar Lembang.’
Hij toont zijn verbazing niet, start de auto die door het nu dichte gloeiende verkeer
zijn weg naar boven zoekt. Links en rechts warungs tussen oude huisjes. Mannen
met bananenbossen op hun rug passeren ons rakelings. Een oude moeder met haar
jongste kindje in een slendang op haar heup, is aan het tawaren om vruchten. De
pasar, nu links van me, is vol. Gekrioel van meiden die het avondeten kopen.
Glinsterende vissen op ijs, manden vol pepers en groente. Vrouwen zittend op bruine
matjes, vermoeide ogen. Verstrooid glijden hun handen door de scherpe kruiden.
Hun gedachten in de kampong. Misschien is hun zoon ook niet meer thuis, vertrokken
naar Jakarta, geld verdienen. Ik zie veel omdat de auto nauwelijks vooruit komt in
het verkeer. De air-conditioning blaast ijskoude lucht mijn kant op.
‘A.C. lager.’
‘Ja, meneer.’
Tegelijk draait mijn chauffeur de zoete Indische muziek wat zachter, hij voelt mijn
stemming aan.
We raken de stad uit. Slingerend zoekt de auto zijn weg langs de smalle route.
Landschap, palmen, rust van sawahs. Lembang brengt fruitstalle-
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tjes. De mensen zijn hier vrolijker. Zelf verbouwen ze de vruchten, moerbeien rood
als de lippen van Hasan, appels als uit het paradijs, zelfs kersen zie je hier. Een meisje
verkoopt ze met tweeling-vruchten om haar oren. Ze heeft veel kopers. Ik vraag mijn
chauffeur te stoppen bij een warung, waar ik ijswater voor ons beiden koop. We
drinken zwijgend.
‘Hier wachten, ik wil een wandeling maken.’
Hij knikt. Geen verbazing, alleen de glimlach. Drinkend door het rietje kijkt hij
me na, ik voel zijn ogen in mijn rug. Als ik uit zijn gezichtsveld ben, begin ik
langzamer te lopen.
Links van me liggen de sawah-terrassen. Rechts schuilen hutjes onder dichte
bananenbomen. Aan cocosdraad hangt helder wasgoed tussen groen pisang-blad. Ik
passeer een huisje waar aan weerskanten vergulde kooitjes staan, in elk een tortelduif.
Ze zingen elkaar in trillers toe, om beurten, onvermoeibaar. Ik blijf het in gedachten
horen als ik allang voorbij ben. Zullen ze ooit samen zijn? Een bamboehekje lijkt
een einde aan mijn wandeling te maken. Maar het kan open en ik kom op een vlakte
met hard gras. Een eindje verderop zie ik een jongen spelen met een geit. Hij heeft
hem aan een touw en of hij nu rent of rustig loopt, het dier volgt zijn bewegingen
precies. Ik blijf op afstand. Dan gaat de jongen liggen, half onder een struik, zijn
handen gevouwen achter het hoofd. De geit krijgt langer touw en begint te grazen.
Ik ga zitten op een ronde steen. Te warm, het is nu midden op de dag. Even later
strek ik me uit in de schaduw, als de jongen.
Ik zie hem staan, naakt. Zijn rug en benen strak gespierd, als hij voorover buigt
om in een stroompje vlak beneden hem te springen. Ik wil naar hem toe. Na een paar
stappen draai ik me om.
Dikke warme druppels vallen op mijn handen en gezicht. Heb ik geslapen? Traag
richt ik me op, mijn voorhoofd gloeit. We zijn nu op de kentering, de regentijd breekt
aan. Naar huis. De zaken kunnen zonder mij. Ik moet naar huis.
Gelukkig zit het verkeer mee, we zijn er in een uur. Dan dwaal ik door stille
vertrekken, in de zitkamer de vleugel onberoerd, buiten het zwembad als een spiegel.
De residentie van een welgesteld Chinees. Maar leeg. De meiden in de bijgebouwen
en Tina meestal onderweg. Ik weet niet wat ze doet. Zachte stappen, daar komt Hasan,
hij heeft me gehoord. Een diepe zucht ontsnapt mijn droge lippen. Hij brengt mij
naar mijn kamer. Er liggen schone kleren op het bed, met zorg heeft hij ze uitgezocht.
Lichte kleuren en zacht ondergoed. Glimlachend loopt hij door naar de
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tuin. Zijn voetstappen sterven weg. Dan wordt het stil, zo eenzaam stil. Als ik gebaad
heb, de schone kleren draag, houd ik het niet meer uit.
Nergens zie ik hem, niet buiten, niet in de kamers met de harde tegelvloeren. Ook
niet bij de meiden. Ze kijken me vragend aan. Is mijn Hasan weggegaan? Terug in
de grote tuin, hoor ik zacht geluid van water. Zoekend loop ik er op af. Het wordt
langzaam sterker. Daar is hij. Onder de hoge kraan, zijn rug naar me toe, water dat
stroomt over zijn glanzende huid. Hij draait zich om, ziet mij. We houden elkaar met
de ogen vast tot ik me los week en terug loop naar mijn kamer. Als in een droom vlij
ik me op het zachte bed.
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Wendelien Schönfeld
Tekeningen
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Hans W. Bakx
Het dode punt
Een lichaam in beweging is een ander
dan datzelfde lichaam in staat van rust,
bedenkt de wijsgeer onbeweeglijk
terwijl rondom de wereld onwijsgerig
slaapt. Ik wil de lamp opdraaien en zie
mijn hand gaat al omhoog. Wat zit er
tussen mijn gedachte en de eerste
trekking van een spier? Waar ligt
de grens, de schakel of scharnier die rust
scheidt van beweging en ze toch verbindt?
Die van het ene plots het ander maakt,
alsof er iets - maar wat - een hoek omslaat?
De olie is nu bijna op, de lus
van licht waarin hij zit wordt aangehaald.
Zijn blik dwaalt naar de muur waar een gravure
van een ruiter hangt. Precies, een paard,
het voorbeeld dat al eeuwen door de boeken
draaft: waar houdt een paard op paard te zijn?
Denk weg de staart, de manen, ontdoe
het van zijn hoeven, verwijder hoofd
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en benen: wat overblijft, blijft onmiskenbaar
paard. Onverdwenen de kern of idee.
Het lijkt wel of iets ophoudt te bestaan,
maar het wisselt slechts van masker, weet
de wijsgeer geeuwend. Zijn been is ingeslapen,
zijn schouder stijf. Of neem het haardvuur daar
dat sputterend op het punt van doven staat.
Hij hijst het aardse lijf omhoog en pookt
wat in de resten: hout wordt kool wordt as
zonder sprong of overgang, een lijn
kaarsrecht, met nergens dode punten.
De loop der dingen kent geen aarzeling.
Je zou - Dreunend slaat de buitendeur.
De filosofenkamer schudt, als de buurman
wiens koningsberger bollen faam genieten
fluitend naar zijn oven gaat en traag
de kalk neerdwarrelt op het denkershoofd.
Een keerpunt in de nacht. Hoe lang nog staat
dit huis, ofwel het oude vraagstuk anders,
wanneer stopt een gebouw gebouw te zijn
en wordt het bouwsel, bouwval en ten slotte
puin. Een pad dat op gegeven ogenblik
(daar is het weer!) onomkeerbaar blijkt.
En waar bevindt hijzelf zich op dat pad?
Het is te veel, te veel voor één hoofd,
al mag het van een wijsgeer zijn, dat zwaar
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en zwaarder weegt. En onbemerkt, alweer,
in een ondeelbaar even volgt de sprong
terwijl de wereld onwijsgerig wakker wordt.
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Antonin Artaud, Le théâtre de la cruauté
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Jaap Goedegebuure
Wollt ihr das totale Theater?
De grote bloeiperiode van de Atheense toneelcultuur, die gewoonlijk wordt gesitueerd
in de zesde eeuw voor Christus, is vaak verheerlijkt als een ideaalbeeld van wat zo'n
honderd jaar geleden met een hoogdravend woord ‘gemeenschapskunst’ heette.
Operacomponist Wagner modelleerde zijn Gesamtkunstwerk naar deze standaard,
filosoof Nietzsche kwam Wagner te hulp met een deels cultuurhistorische, deels
esthetische theorie over het dionysische en het appolynische (ontvouwd in Der Geburt
der Tragödie aus dem Geist der Musik) en de als marxist herboren dichter Herman
Gorter bejubelde in De groote dichters Aischylos als de spreekbuis van de vrije
Atheense burgerij. Eigen aan het ideaal dat de Atheense tragedie vertegenwoordigde,
was het gemak waarmee ‘samenleving’ en ‘publiek’ telkens weer aan elkaar werden
gelijkgesteld. Weliswaar mochten vrouwen en slaven de voorstellingen bijwonen,
zoals A. Maria van Erp Taalman Kip ons in haar recente inleiding Bokkenzang meldt,
maar dat neemt toch niet weg dat ze het deden in hun hoedanigheid van tweedeen
derderangsburgers. Het zal Wagner en Nietzsche nauwelijks in hun historische illusie
hebben gehinderd.
De opvatting omtrent de tragedie als een collectief gedragen en beleefd fenomeen
wordt meestal in verband gebracht met haar historische wortels. De ‘bokkenzang’
zou zijn voortgekomen uit de jaarlijkse feesten terere van de geslachte en verrezen
wijngod Dionysos. In deze oorspronkelijke vruchtbaarheidscultus wordt een
wederopstandingsmythe gevierd: De volgelingen (in de archaïsche tijd waarover we
spreken waren dat uitsluitend vrouwen) speelden een gebeurtenis na die als verhaal
de transformatie is van oude animistische voorstellingen: het gewas van de aarde
wordt verheerlijkt in de gestalte van een god die leeft, sterft en herrijst als de wijnstok
of de korenaar. De rite had een sterk orgiastisch karakter en ging gepaard met
uitbarstingen van seksuele drift en geweld, culminerend in het verscheuren van een
offerdier waarin de god wordt gesymboliseerd. Soms is er zelfs sprake van
mensenoffers; daarbij valt de keuze als vanzelf-
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sprekend op de koning of - zoals de mythe van Agamemnons dochter Ifigeneia laat
zien - een van zijn naaste familieleden. Later wordt het ritueel van zijn gewelddadige
kanten ontdaan en ondergaat het in de zogenaamde dithyrambe (het koorlied ter ere
van Dionysos) een stilering. Nog later ontstaat uit de beurtzang tussen het koor en
een, later twee en tenslotte drie voorzangers de klassieke tragedie.
Is de stilering eenmaal norm geworden, dan heeft ook de categorie ‘kunst’ haar
intrede gedaan. Aanvankelijk moet de rite een getrouwe nabootsing zijn geweest van
een oergebeurtenis uit een door niemand echt herinnerd verleden: in een gewelddadige
toeëigening, door de daders ervaren als het schenden van een taboe, wordt de godheid
gedood, verscheurd en verstrooid, om vervolgens weer tot leven te komen. Deze
nabootsing kan dan gelden als een vorm van religieus totaaltheater waarin de grenzen
tussen werkelijkheid en fictie werden opgeheven door de kracht van het geloof in de
herhaalbaarheid van de oergebeurtenis. Met die herhaalbaarheid stond of viel ook
de continuïteit van het bestaan. Maar in de zesde eeuw is er geen verstandig mens
die nog langer dit animistische geloof is toegedaan. De natuurfilosofie van Thales,
Anaximander en Heraclitos is voorgegaan op een weg die niet langer vertrouwt op
goddelijke machten en vermogens, maar de wereld opvat als een samenstel van
stoffelijke elementen en mechanische krachten. De mythe is niet langer een
oergebeurtenis die kan worden gereproduceerd middels een rite, maar een verhaal
dat een (zeer gestileerd) beeld geeft waarin men zich naar believen kan herkennen.
Actieve deelname heeft plaats gemaakt voor passief toekijken.
Het zijn de kenmerken van de klassieke tragedie (stilering, symbolische
representatie, nadruk op het fictieve karakter van het getoonde, scheiding tussen
spelers en publiek) die voor Aristoteles, de eerste criticus en literatuurwetenschapper
uit de westerse geschiedenis, dienen tot fundament van zijn opvattingen over het
toneel. Voor hem is de tragedie mimesis van menselijk gedrag. Mimesis wordt meestal
vertaald als ‘nabootsing’, maar het is goed om te bedenken dat Aristoteles er niet
‘net echt’, maar ‘doen alsof’ mee bedoelde. Weliswaar ziet hij een hechte relatie
tussen toneel en werkelijkheid, maar die wordt bemiddeld door de regels van de
kunst. Kunst zuivert de werkelijkheid van het overbodige, het overtollige en het al
te gruwelijke, zodat het publiek ertoe kan worden verleid om een blik te slaan in de
spiegel die schrijvers en acteurs het voorhouden. Het verhaal en de manier waarop
het wordt gebracht zijn retorische middelen om de
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brug te slaan tussen het individuele lot en het algemeen menselijke bestaan. Dat er
een brug nodig is, laat zien dat de mythische wereld niet langer bij de realiteit hoort,
maar als verzinsel moet worden opgevat. Met Aristoteles triomfeert het rationalisme,
ook in de toneelkunst.
Collectieve manifestaties volgens de maat van de Atheense Dionysoscultus zijn er
al eeuwenlang niet meer. De katholieke kerk heeft haar best gedaan om tegemoet te
komen aan de hang naar het theatrale waarmee veel gelovigen zijn behept, maar het
echte toneel werd toch altijd uit de domein van het heilige gebannen. In de
middeleeuwen kreeg het (religieuze) theater een plaats toegewezen op het plein voor
de kerk, onder het theocratisch georiënteerde calvinisme zoals dat in het Genève van
Calvijn en het Engeland van Cromwell bestond dreigde het zelfs naar het clandestiene
circuit te verdwijnen. De Amsterdamse dominees van de zeventiende eeuw hebben
er alles aan gedaan om de rooms geworden dichter Vondel te dwarsbomen in wat
hij zag als een missie: hemel en aarde op elkaar betrekken in zijn
veraanschouwelijking van de goddelijke heilsge-schiedenis. En dat terwijl hij zijn
leermeester Aristoteles getrouw volgde in de scheiding van wat voor hem feit was
(de joods-christelijke mythologie) en het gefingeerde schouwtoneel dat hij er van
maakte.
Voor de echte gelovige moet het probleem met het theater wel zijn dat het een
principieel ‘doen alsof’ veronderstelt. Wie voetstoots aanneemt dat alles één is,
verdraagt de scheiding tussen schijn en werkelijkheid niet. En wanneer hij, zoals
Plato, al aanneemt dat het leven op aarde schijn is, en het bestaan aan de andere zijde
van de dood de ware werkelijkheid, dan verwerpt hij de nabootsing als bedrog in het
kwadraat. Voor de (toneel)-dichters van zijn tijd had Plato zijn vonnis klaar liggen:
ze zouden worden verbannen uit zijn ideale staat.
Er bestaat nog een ander soort van gelovigen: zij die in weerwil van de westerse
dominantie van de rede blijven haken naar een magisch wereldbeeld, al is het dan
ook vaak tegen beter weten in. De platoonse dan wel christelijke metafysica, die
voorzien in een scheiding van aarde en hemel, delen ze niet. Voor hen is alles
doortrokken van krachten waarop het verstand nooit greep zal kunnen krijgen.
Wanneer deze magische denkers hun opvattingen over kunst ventileren, staan ze een
radicale opheffing van de grenzen tussen leven en kunst voor. Een verhevigde ervaring
van de werkelijkheid, dat is wat ze willen. En het middel daartoe is eerherstel voor
het instinct.
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In de eerste helft van de twintigste eeuw zijn het vooral de Franse surrealisten geweest
die voorgingen in de vermenging van werkelijkheid en kunst tot één groot
totaaltheater. Onder hen neemt Antonin Artaud een prominente plaats in. In zijn aan
het toneel gewijde beschouwingen (ze werden in 1981 door Simon Vinkenoog vertaald
onder de titel Het theater van de wreedheid) verkondigt Artaud inzichten die niet
alleen verwant zijn aan wat leeft in de archaïsche natuurgodsdiensten, maar er ook
regelrecht door geïnspireerd lijken. Met een beroep op de oude Grieken schrijft hij:
‘Óf wij zullen in staat zijn door moderne en actuele middelen terug te keren tot dat
hogere idee van de poëzie en de poëzie door het theater, die achter de mythen staat
die verhaald zijn door de grote klassieke tragedies, en één keer in staat zijn een
religieus idee van het theater te verdragen, dat wil zeggen zonder meditatie, zonder
vruchteloos nadenken, zonder verwarde dromen, om te komen tot een inzet van het
bewustzijn en ook het bezit van bepaalde dominerende krachten, bepaalde beginselen
die alles besturen; en aangezien deze beginselen wanneer zij wezenlijk zijn hun
energie met zich meedragen, in ons die energieën terugvinden die in laatste instantie
de orde scheppen en de waarde van het leven weer verhogen, - óf wij kunnen ons
ogenblikkelijk en zonder te reageren overgeven, en erkennen dat wij alleen nog maar
goed zijn voor chaos, hongersnood, bloed, oorlog en epidemieën.
‘Of wij brengen alle kunsten terug tot een centrale gedragslijn en een noodzaak,
om een analogie te vinden tussen een gebaar, gemaakt in de schilderkunst of in het
theater, en een gebaar door lava in een vulkanische uitbarsting gemaakt, óf wij moeten
ophouden met schilderen, roddelen, schrijven of wat dan ook te doen.
‘Ik stel voor in het theater terug te komen op dat elementaire magische idee,
overgenomen door de moderne psychoanalyse, dat eruit bestaat dat men om tot de
genezing van een zieke te komen hem de uiterlijke gedragingen laat aannemen van
de staat waartoe men hem zou willen terugbrengen.’
Artaud raakt hier aan een betekenis van het begrip katharsis uit Aristoteles'
dramatheorie die eeuwenlang dominant is geweest: door ons te confronteren met de
demonische kanten van het bestaan zuivert het theater ons van het kwaad. Aristoteles
zelf leek met katharsis iets anders te bedoelen: in de stilering slijpt de dramaturg de
scherpe kantjes van de werkelijkheid af en maakt ze daarmee voor de toeschouwer
acceptabel. Therapeutische homeopathie-in-het-geestelijke komt daar-
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mee tegenover een esthetiserende kunstgreep te staan.
Hoe van religie vrijgemaakt en volkomen geseculariseerd we ook denken te zijn nu
de laatste zandkorrels door de trechter van het tweede millennium ruisen, onze
behoefte aan ritueel totaaltheater is nog altijd niet verdwenen, integendeel. Hoevelen
van ons hebben zich, ondanks de beschutting van de televisiekamer, niet opgenomen
gevoeld in het massa-mysteriespel rondom de dood van Diana Spencer, dat op 6
september 1997 werd opgevoerd tussen Kensington Palace en Westminster Abbey?
Dat ook de sceptische intelligentia onder de indruk was, bleek wel uit de
overstelpende hoeveelheid instant-essays. Salman Rushdie, Rudiger Safranski en
Dorien Pessers, allemaal deden ze moeite om dit onderwerp uit te tillen boven het
niveau van de tabloids en Diana nog voor haar begrafenis de mythische status te
bezorgen. Wat dat betreft waren de echte grafredes van de zesde september niet meer
dan een formele bezegeling van wat voordien al was gezegd en geschreven.
Toch vormden al die erudiete reacties maar een flauwe opmaat voor het massale
rouwritueel dat al dagen voor de eigenlijke uitvaart begon. Dat de dood van de
vorstelijke cover girl aanleiding zou geven tot een collectieve roes was te verwachten,
maar dat de barrière tussen het alledaagse en het sacrale zo gemakkelijk zou worden
genomen, zou vooraf niemand hebben durven voorspellen.
Wat er gebeurde, valt misschien beter te begrijpen als we te rade gaan bij de visie
van twee Fransen die zich in deze eeuw, elk op hun eigen manier, hebben verdiept
in de aard van het numineuze: René Girard en de al genoemde Antonin Artaud. In
hun beider denken spelen de samenhang van het geweld met het heilige, de
grensoverschrijding en de rituele schending van het taboe een belangrijke rol.
Girard heeft zich diepgaand bezig gehouden met het zondebokritueel, dat in
verschillende culturen een cruciale rol speelt bij de regulering van het maatschappelijk
evenwicht. Collectieve onlustgevoelens die zich net zo lang hebben opgehoopt totdat
ze wel tot uitbarsting moéten komen, richten zich op een hooggezeten persoon. Een
kleine aanleiding is al voldoende om hem of haar van de troon te stoten, publiekelijk
te vernederen en in veel gevallen ook te doden. Kort daarna, in veel gevallen zelfs
onmiddellijk daarop, keert de stemming. Rancune wordt rouw, verguizing maakt
plaats voor verering. De zondebok ondergaat de transformatie tot het massaal
aanbeden gouden kalf.
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Girard laat zien dat het zondebokritueel (dat in veel culturen ligt ingebed in een
cyclus die spoort met de gang van de seizoenen) aan de wortel ligt van talloze mythen,
bijvoorbeeld die waarin een god of held in een vlaag van massahysterie wordt gedood,
om vervolgens triomfantelijk weer op te staan, of van mens in een god te veranderen.
Zo is het lot van Dionysos, Attis, Orfeus, Jezus, maar ook van Oidipous en Job. Dat
zijn theorie ook valt toe te passen op het heden, en daarbij een reikwijdte heeft die
loopt van het triviale tot en met het allerheiligste en allerverschrikkelijkste, kan
worden geïllustreerd aan de hand van schandalen waarvan grote reputaties de inzet
vormen. In veel van deze gevallen is het niet eerst ‘Hosanna’ en dan ‘Kruisigt hem’,
maar andersom. Eerst moet er bloed vloeien en pas dan kan er worden gezalfd. Eerst
wordt iemand op grond van een bagatel ontluisterd en tot de grond toe afgebroken,
om daarna in de prijzen te vallen. En altijd is het de naamloze menigte die
verantwoordelijk is voor het offer en ook het initiatief neemt voor de apotheose.
In het lot van Diana Spencer valt zowel de neer- als opgang vast te stellen die
kenmerkend is voor de levenscyclus van een zondebok. Niet alleen was ze - om de
woorden van haar broer Charles te parafraseren - het wild dat werd opgejaagd door
journalisten en persfotografen; ze was het doelwit van de begeerte van het publiek
om haar letterlijk als consumptiegoed (dat wil zeggen als iets dat kan worden verteerd)
op te slokken. Het zou heel goed kunnen zijn dat de collectieve rouw daarom zo
intens en massaal werd beleefd, nu er sprake was van een halfbewust ervaren maar
niet minder drukkend schuldgevoel. En juist vanuit dit gevoel begon de transformatie
van de publieke persoonlijkheid tot de op afstand geplaatste heilige.
De collectieve reiniging vond weliswaar zijn aanleiding in de dood van Diana,
maar reikt veel verder terug in tijd en ruimte dan haar bestaan vermocht te omvatten.
De katharsis kwam op het moment dat Groot-Brittannië van politiek-maatschappelijke
constellatie begon te veranderen, en wat dat betreft laat zich een parallel trekken met
wat er in België gebeurde toen daar in de zomer van 1993 koning Boudewijn overleed.
Bij leven niet een uitgesproken nationaal symbool, werd hij dat in de dagen tussen
zijn verscheiden en zijn begrafenis juist wel.
De zuivering van emoties en affecten zoals die zich tijdens de eerste dagen van
september 1997 voltrok aan de rouwende massa werd veroorzaakt door iets waarvan
iedereen vond dat het, hoezeer ook gemanipuleerd en
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uitgebuit als media-event, echt was. In plaats van toeschouwer waande men zich
deelnemer, niet alleen als ramptoerist op de plaats van het dodelijk ongeval, maar
vooral als medespeler in voorbereiding en viering van de uitvaart. Het grootste deel
van het publiek zal zich niet hebben gerealiseerd dat het werd gemanipuleerd door
een bemiddelende instantie die als geen andere de scherpe kantjes van de
werkelijkheid afslijpt. De selectieve, polijstende en tegelijk afvlakkende
televisiecamera droeg bij tot de zuiverende katharsis, maar dan binnen de enige
dimensie die in dit kader haalbaar is: de kitsch.
Het is dat Artaud overleed toen de televisie nog in de kinderschoenen stond, anders
had hij het medium ongetwijfeld over een kam geschoren met de andere nieuwe
media van de twintigste eeuw. In zijn eerste manifest, gepubliceerd in mei 1933,
constateert Artaud dat het conventionele, dat wil zeggen gestileerde,
psychologiserende en aan verbalisme lijdende theater bankroet is. De elite heeft zich
er van afgekeerd en de massa zoekt haar vertier in de film, de music-hall (lees voor
vandaag: de musical) en het circus (lees voor vandaag: de sport). Toch blijft er
behoefte aan een vorm van theater die wakker schudt en door een alomvattende vorm
van actie appelleert aan het basale (Nietzsche zou hebben gezegd: ‘dionysische’)
instinct van de ‘wreedheid’ (lees: scheppende en tegelijk vernietigende levenslust)
dat bij iedereen leeft en wacht om te worden uitgedreven. Een uitweg ziet Artaud in
een massaschouwspel dat de mogelijkheid zal bieden ‘om in de agitatie van de
aanzienlijke, maar tegen elkaar opgezette en stuiptrekkende massa's weer iets van
die poëzie te zoeken die op feesten en bij menigten heerst, op de tegenwoordig te
zeldzame dagen wanneer het volk de straat op gaat. Alles wat bestaat in de liefde,
de misdaad, de oorlog of de waanzin, moet het theater ons weer geven als het zijn
noodzaak wil hervinden.’
Er is veel te doen geweest over de veronderstelde medeplichtigheid van de
persfotografen aan het dodelijke ongeluk dat Diana Spencer, haar minnaar en haar
chauffeur het leven kostte. Vrijwel alle discussies daarover munten uit door een
mentaliteit die letterlijk die van de ‘hypocriet’ is, dat wil zeggen van de toneelspeler
in de Griekse zin van het woord, de acteur die doet alsof hij Medea of Jason of
Oidipous of Ifigeneia is, en die heel goed weet dat het publiek doet alsof het hem
gelooft. Maar zodra het stuk is afgelopen, keert iedereen terug tot de orde van de dag
en doet alsof de gruwelen niet echt hebben plaatsgevonden. De met de telelens
gewapende fotograaf symboliseert niet de jager Aktaion die de jachtgodin Diana
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bespiedt en uit straf daarvoor door haar honden (lees: de publieke opinie) wordt
verscheurd, maar de producent van het beeld dat een geruststellend scherm optrekt
tussen de behaaglijke fictie en de verontrustende werkelijkheid. Het is dit scherm
dat Artaud wilde afbreken.
‘Dit is waarom wij, rondom beroemde figuren, rondom verschrikkelijke misdaden,
rondom bovenmenselijke zelfopofferingen, een schouwspel trachten te concentreren
dat, zonder een beroep te doen op de verjaarde beelden van de oude Mythen, in staat
zal blijken de daarin werkzame krachten op te delven’, schreef Artaud. Het is de
vraag of hij, die op het programma van zijn theater van de wreedheid plaats wilde
inruimen voor Blauwbaard en Woyzeck, voor de op bloed beluste tijdgenoten van
Shakespeare, voor Sade, voor de Zohar en voor de Val van Jeruzalem, in Diana's
Dood niet een al te flauw aftreksel van zijn manifest zou hebben gezien.
Wat Artaud precies voor ogen stond, valt moeilijk uit te maken. Hoe sterk hij ook
heeft benadrukt dat ‘wreedheid’ voor hem niet verbonden was met fysiek geweld,
zijn beroep op Sade en de openlijk beleden voorkeur voor de Blauwbaardmythe doen
vermoeden dat hij de even sublieme als huiveringwekkende diepten zocht waartoe
participanten in cultische offerriten op gezette tijden plachten af te dalen. Wat dat
laatste betreft hoeft er niet alleen te worden gedacht aan de dionysische mysterieën
uit een prehistorisch Grieks verleden, we kunnen voor een voorbeeld ook terecht bij
Artauds. tijdgenoot en geestverwant Bataille, de door Sade geïnspireerde filosoof en
schrijver die in de schending van het taboe de ultieme realisatie van het mens-zijn
zag. Bataille kleeft niet alleen de reputatie aan van pornografie op
wijsgerig-antropologische grondslag (men denke aan zijn Histoire de l'oeil en Madame
Edwarda), maar ook aan het gerucht dat hij in de jaren dertig met anderen een rituele
moord zou hebben gepleegd. Waar, in het grenzeloze theater van de wreedheid dat
leeft bij gratie van het afwezige onderscheid tussen fictie en werkelijkheid, eindigt
het gespeelde ritueel en begint de echte wandaad?
Hans Sleutelaar, dichter van een even minimaal en minimalistisch oeuvre, heeft
in een eenregelig vers eens de echo van nazi-propagandist Joseph Goebbels verdraaid
tot een literair programma. ‘Wollt ihr den totalen Poesie?’, luidde zijn kreterig credo.
In Artauds pleidooi voor een ritueel totaaltheater klinkt soms een fascistoïde aanspraak
mee die mikt op almacht over leven en dood. ‘Wollt ihr das totale Theater?’ Nee,
dan toch
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maar liever het door de media verdunde, massaal uitgevoerde en massaal beleefde
mysteriespel van september 1997.
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Vonne van der Meer
Wat zou er van iedereen geworden zijn?
De zon was net onder, de horizon bleek rose, als een gestifte mond op het eind van
de avond. Ze kende haar nieuwe liefde pas negen weken, en liet haar lippen nog niet
vaal worden. Wanneer ze met Bas samen was, maar ook als ze alleen was, stiftte ze
ze ieder uur bij, in de dichtstbijzijnde spiegel, in een mes, of op haar gevoel. Hij had
hier nu naast haar moeten staan, om met een arm om haar heen naar de zonsondergang
te kijken. Dat was het plan. Zo had ze het zich voorgesteld. Ze zouden naar Duinroos
teruglopen, de halve fles port leegdrinken die de vorige huurders hadden achtergelaten,
en de gordijnen dichttrekken. Terwijl hij de bruine kussens van de bank trok, haar
zwarte kimono erover uitspreidde en de kachel hoger zette, zou zij vast haar kleren
uittrekken. Maar hij zat in Osaka, voor een dringende bespreking waar hij niet gemist
kon worden. Martine aarzelde of ze nog wat op het strand zou blijven, de andere kant
uit lopen, richting Posthuis. Het maakte niet uit. Op het strand was het grijs en kil
nu de zon onder was, maar thuis wachtte Sanne. Ze huiverde, niet alleen van kou,
maar om hoe ze hier stond, zo besluiteloos. Ze kon niet tegen schemering, niet tegen
geweifel. Daarom had ze ook meteen besloten - te snel misschien - om haar plan
door te zetten en toch naar Vlieland te gaan.
Toen Bas niet kon, had ze besloten Jetta uit te nodigen, de moeder van Sanne, en
ook maar een laptop mee te nemen. Voor een man die je pas negen weken kende,
moest je niet al je plannen omgooien, daarmee gaf je hem verkeerde tekens. Ze
besloot dat ze nog tijd genoeg had om zich opnieuw, anders te verheugen. Niet op
hand in hand langs het strand, maar op gesprekken met Jetta over vroeger, over school
en de tijd daarna toen ze samen op kamers woonden. Wat zou er van iedereen
geworden zijn? Elke keer wanneer ze langer dan een paar uur samen waren, riep
Martine dat ze eens een reünie zou organiseren, maar het kwam er nooit van. Die
ene, hoe heette ze, met dat grote, bleke gezicht, die het had klaargespeeld om tijdens
het eindexamenfeest zwanger te raken, was vast al oma.
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Ze keerde zich van de zee af, en liep in de richting van de duinen, waarachter de weg
was waaraan het huis lag dat ze voor tien dagen had gehuurd. Als ze het niet uithield
met Sanne kon ze altijd eerder terug. Ze zou iets mompelen over problemen op het
werk, dringende bespreking waar ze niet gemist kon worden, Moeizaam liep ze door
het rulle zand, op de te grote kaplaarzen die ze van Sanne had geleend. Sanne was
twee koppen groter dan zij, maar als Jetta zich zorgen over haar maakte, heette ze
weer Santje. Daarom was Santje hier, omdat haar moeder zich zorgen maakte.
Misschien is het niets, had Jetta gezegd, krijgt ze gewoon griep, maar als jij geen
bezwaar hebt, vraag ik haar mee, dan kan ik haar een beetje in de gaten houden.
In de stilte die op het verzoek volgde, voelde Martine een oude wrok opkomen.
Een ruim twintig jaar oude wrok tegen vriendinnen die afspraken op het laatste
moment konden veranderen, te laat komen, of helemaal niet - vanwege de kinderen.
In de weekends viel er sowieso niet tot een afspraak te komen want dan moesten
haar vriendinnen en hun mannen een elftal coachen, een wedstrijd fluiten, met het
elftal poffertjes eten, halen, brengen, of alles tegelijk. Door de week was ook een
probleem want dan moesten de kinderen overhoord worden of in ieder geval achter
hun vodden gezeten, anders voerden ze niets uit. En altijd zei zij dat ze het begreep.
Martine had gehoopt dat er, nu Jetta's kinderen op kamers woonden, iets zou
veranderen. Dat hun levens weer meer op elkaar zouden gaan lijken. ‘Ik mag Sanne
graag,’ had ze gezegd, ‘maar met zijn drieën is toch anders. Ik verheugde me juist
zo op een week met jou samen.’
Omdat ze toen zo eerlijk tegen de moeder was geweest, zat ze nu met de dochter
opgescheept. Ze had nog niet neergelegd of ze begon zich al schuldig te voelen,
beschaamd wie ze in Jetta's ogen was, een typische vrijgezel, een egoïst. Jetta was
haar oudste vriendin, maar ook oude vriendinnen konden uit je leven verdwijnen.
Straks hield ze alleen nog maar vrienden over die geen gezin hadden, een dorre bos
takken. Als ze Jetta's gezelschap wilde moest ze de volwassen dochter, met wie het
nu even niet zo goed ging, maar op de koop toe nemen.
Ze zette zich over haar teleurstelling heen. En deed dat nog eens toen Jetta de dag
voor hun vertrek afbelde omdat haar man minstens drie weken het bed moest houden
wegens een hernia. ‘Laat Sanne dan toch met mij meegaan,’ had Martine ruimhartig
aangeboden, ‘een week zeelucht zal haar goed doen.’
Het was haar gelukt de knop nog een keer om te draaien. Op de boot
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begon ze zelfs al aan het idee te wennen, zich op weer een ander soort vakantie in
te stellen, op de taak die haar wachtte. Terwijl ze naar Sanne keek, die over de reling
hing en al vanaf Harlingen zonder iets te zeggen in de golven staarde, terwijl ze naar
die zwijgzame gekromde rug keek dacht ze: ik krijg er wel uit wat er met haar aan
de hand is. Misschien heeft ze een grote, maar getrouwde liefde, waarover ze met
haar moeder niet kan praten. Sannes moeder is al sinds mensenheugenis met Sannes
vader, wat weten die twee van onmogelijke liefdes, maar tegen mij durft Sanne er
misschien wel over te beginnen. Wie weet lukt het me haar vertrouwen te winnen.
Op zeker moment begon ze zich zelfs te verheugen op de gesprekken die ze met
Sanne zou voeren. Met jonge vrouwen ging het tenminste niet meteen over kinderen.
Op het hoogste punt van het duin keek ze nog eens om. Aan de horizon voer een
schip, een passagiersschip zo te zien, met verlichte patrijspoorten zo klein als
speldenknoppen. Door die lichtjes voelde ze een verlangen om ver weg te zijn, aan
de horizon, met dat schip mee te varen. Wie weet ging het wel naar Osaka. Nee,
eenmaal op het schip zou ze er alleen maar af willen, en verlangend staren naar de
lichtjes van de havens die ze voorbijvoeren. Zij kon zich niet overgeven aan een plan
dat ze niet zelf had gemaakt, aan een koers die een ander voor haar bepaalde.
Tot nu toe had Sanne geen stom woord gezegd. ‘Welke kamer wil jij, Sanne?’
Maakt me niet uit. ‘Wil je thee of koffie?’ Maakt me niet uit. ‘Wat zullen we vanavond
eten?’ Maakt me niet uit. Er was genoeg te doen, er moesten tassen worden uitgepakt,
bedden opgemaakt, fietsen gehuurd, een boodschappenlijst gemaakt, maar het eerste
uur in Duinroos zat Sanne met haar jas aan, op het bankje bij het raam. Om alleen
even op te staan om een parasolletje van de schouw te pakken, een papieren
peuterding, dat ze minutenlang tussen duim en wijsvinger heen en weer draaide, met
een blik alsof ze in die draaikolk van rose-rode patronen de toekomst kon zien.
Martine stampte het zand van haar laarzen, keek even op toen een oudere vrouw
haar vriendelijk groette. Ze knikte terug, en merkte dat de vrouw haar nieuwsgierig
aankeek, alsof ze haar herkende en om een praatje verlegen zat.
‘Fris windje, hè?’
‘Ja.’ Martine wendde haar blik af, ze was niet in de stemming voor praatjes met
vreemden. De vrouw stond er nog maar net, met haar fiets aan de hand, toen ze zich
al weer omdraaide, op haar fiets stapte en de
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badweg afreed. Alsof ze alleen maar was komen controleren of de zee er nog was.
Martine keek haar na. Waar moesten ze elkaar van kennen? Van de boot misschien?
Aan de bruine winterjas te oordelen, en de handtas die aan haar stuur bungelde, was
het geen toerist, maar eilanders hadden niet de naam erg toeschietelijk te zijn.
Aan het eind van de badweg, tegen de zwarte kim van dennen, lag Duinroos, het
huis met het rode pannendak, op het hoogste punt van de achterste rij duinen. Er
brandde nergens licht, de ramen leken nog donkerder in hun witte omlijsting. Lag
Sanne nog te slapen? Was ze weer aan het bellen, in de gifgroene telefooncel op het
kruispunt bij de bosrand? Of had ze het briefje gevonden en begrepen dat ze nog een
pak rijst moest kopen in het dorp, voor de winkels gingen sluiten? Ik moet geduld
met haar hebben, dacht Martine, de verstandigste zijn. Niet boos worden als ze
vergeten is rijst te kopen wat ze zeker vergeten is, haar hoofd staat niet naar rijst. Ik
hoef haar niet op te voeden, ze is tenslotte mijn dochter niet en als ik het echt niet
uithoud met haar ga ik weg.
Sanne zette het gastenboek naast zich in de vensterbank. Ze wachtte even tot een
vrouw die beneden op de weg voorbijfietste en toevallig haar kant op keek de bocht
om was, trok haar trui omhoog, het t-shirt uit haar broek en streek met een veertje
dat ze tussen de bladzijden van het gastenboek gevonden had langs haar buik. Een
veertje was het, nog niet eens, dat daarbinnen. Het woog misschien een paar gram,
en had nog niet de lengte van dit veertje, een erwt zo groot was het misschien, een
macaro-niboogje. Toch nam het nu al weken, al vanaf de dag dat ze niet was gaan
bloeden, haar gedachten in beslag. Het was alsof haar hoofd gevuld was met veren.
Niet alsof ze een kater had, niet bedrukt vaag, maar licht voelde ze zich, dromerig.
Veertje, zo moest ze het voorlopig maar noemen, want elke andere benaming was
al zo echt, zo reëel met geschaafde knieën en Cito-toetsen, en ze wist niet of ze het
wel iets echts zou laten worden. Deze week wilde ze daarover nadenken. Alhoewel
denken haar ook niet bijster goed af ging sinds veertje, maar nog altijd beter dan
thuis waar ze haar moeders priemende blik op zich gericht voelde, ook als haar
moeder helemaal niet in de buurt was. Ze hoefde niet over veertje te beginnen om
te weten wat Jetta zou zeggen: dat ze te jong was, nog niet afgestudeerd, de vader
van het kind nog geen drie maanden kende. Waarom nu?
Sanne kende de argumenten, die ook haar eigen argumenten waren, en
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zwaarder wogen dan veertje. Ze was pas twintig, had nog een heel leven voor zich.
Alles pleitte ertegen om dit veertje te houden - dat wist ze zelf ook - behalve het
veertje zelf. Wanneer ze het in gedachten nakeek, zag ze zichzelf op de fiets, met
veertje voorop, of samen in het park door een grote hoop bladeren waden, ze hoorde
het ruisen en wist niet meer wat ze moest willen. Waarom níet nu?
In de verte kwam Martine aanlopen. Dat het Martine moest zijn zag Sanne aan
het bruine leren jack met de bontkraag, en de felgekleurde haarband in de rode krullen.
Geverfde krullen, had Sanne vanochtend ontdekt, door een paar grijze schaamharen
in het afvoerputje van de douche. Maar Martine liep vandaag niet als zichzelf. Ze
sjokte een beetje, als een oud mensje. Vreemd, want ze was heel sportief. Iedere
ochtend rende ze langs het strand en ze had twee tennisrackets meegebracht en meteen
de eerste dag een spel gekocht, met een soort pingpongbats en klevende ballen, dat
je ook met windkracht acht op het strand kon spelen. Ze zat zeker in de rats over die
man in Osaka. Die had haar toch maar laten zitten met dit huis al gehuurd voor
anderhalve week. Jetta had bezorgd haar wenkbrauwen gefronst toen ze hoorde dat
hij had afgezegd. ‘Ocharm, ocharm,’ had ze uitgeroepen.
‘Waarom heeft ze zelf geen kinderen?’ had Sanne gevraagd toen ze hoorde dat
Martine had voorgesteld dat zij meeging.
‘Waarom vraag je dat?’
‘Ze zou best een leuke moeder zijn. Kan ze geen kinderen krijgen, of heeft ze ze
nooit gewild?’
Haar moeder had terughoudend gereageerd en iets gemompeld over de verkeerde
mannen op het juiste moment, en de juiste mannen op het verkeerde moment.
Als Martine geen kinderen kon krijgen was het pijnlijk om over veertje te beginnen.
Als ze ze wel kon krijgen, maar nooit gewild had, was het ook zinloos. Dan zou ze
er toch niets van snappen. Nee, ze kon maar beter haar mond houden. En een goede
reden verzinnen waarom ze niet zo spraakzaam was, moeilijkheden met een vriend
of zo.
Martine trok haar leren jack uit, knipte het ganglicht aan en begon haar lippen bij te
stiften. Dat was het enige wat haar nu kon opvrolijken, rode lippen en een borrel.
Met grote passen ging ze door het huis om nog meer lichten aan te knippen. Ze vond
het onaangenaam in een halfdonker huis terug te keren, want dan was het net alsof
je alleen woonde. Meestal
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woonde ze ook alleen, al weer tien jaar nu, maar ze zorgde er altijd voor dat er licht
brandde als ze thuiskwam. Zonder iets te zeggen zette ze een halfvolle beker koude
koffie van Sanne in het doorgeefluik. Waarschijnlijk had ze weer liggen slapen, haar
Nijntje t-shirt hing uit haar zwarte broek en haar trui was schuin opgekropen, tot ver
boven Nijntjes voeten.
‘Heb je zo hard gestudeerd de laatste tijd dat je zo veel slaapt?’ vroeg ze.
Sanne ontweek haar blik en mompelde iets. Iets waarvan Martine dacht dat ze het
verkeerd verstond, maar dat bleek niet het geval, ze mompelde iets over ‘een
overdosis’. Martine verschoot van kleur en staarde Sanne aan: ze had haar problemen
onderschat. Wat moest ze nu doen, wie raadplegen? Welke vragen stellen? Terwijl
ze Sanne doordringend aankeek, voelde ze zich zwaar worden, van ernst, ernstig en
gelukkig tegelijkertijd door de verantwoordelijkheid die ze in haar schoot geworpen
kreeg. Daarom was het kind zo sloom, dat Jetta daar niet aan gedacht had.
‘Wat... wat zei je? Wat voor overdosis, wat voor dosis van wat?’
Voor het eerst schoot Sanne in de lach. ‘Rustig maar, ik spuit niet. Als ik een
weekend thuiskom, moet ik ook altijd een dag slapen. Al die frisse lucht dat ben ik
niet meer gewend.’
Martine zuchtte diep. Ook. Thuis. Ze moest het maar als een blijk van vertrouwen
zien. In ieder geval voelde Sanne zich zo op haar gemak dat ze zich helemaal kon
laten gaan. Als ze uitgerust was zou ze misschien ook vrijuit met haar durven praten.
Ze plukte Sannes jack van een stoelleuning, griste een wijd uitgespreide krant van
de bank. Terwijl ze de katernen op volgorde legde, de krant opvouwde, de dikke
kussens van de bank rechtzette, dacht ze aan Bas, die nu hier had moeten zijn om de
gordijnen te sluiten, de kachel hoger te zetten.
Hoe zou het zijn om op een krant te vrijen? Zat je dan na afloop onder de drukinkt?
Waarschijnlijk wel, je billen vooral, je heupen, alsof je minutieus getatoeëerd was.
Lang geleden had ze eens een Japanse film gezien over een vrouw die een
ingewikkelde tatoeage op haar rug liet aanbrengen. Om zich te ontspannen moest ze
tijdens de tatoeage die het meeste pijn deed, boven op een naakte man liggen en haast
zonder te bewegen de liefde met hem bedrijven. Hierdoor gloeide haar huid op, werd
het weefsel zo zacht dat de tatoeëerder zijn werk kon doen. Verder herinnerde ze
zich niet veel van de film, alleen de witte huid van de vrouw op de witte huid van
de man, het zweet als dauw op hun huid, de zwarte inkt en soms een druppel bloed.

Tirade. Jaargang 42

198
Of ze thee wilde, hoorde ze Sanne vragen. Martine keek verrast op. Het was de eerste
keer in drie dagen dat Sanne haar iets aanbood.
‘Thee... ja, maar er staat nog een fles port van de vorige huurders. Ik heb eraan
geroken, er zit geen arsenicum in. Neem jij ook een glas?’
‘Nee, ik wil thee, maar als jij port wilt. Waar staat die fles?’
‘Doe ook maar thee dan. Ik drink niet in mijn eentje. Dat heb ik mezelf ooit
verboden. Te gevaarlijk.’
Sanne knikte maar liep meteen door naar de keuken. Zo weinig nieuwsgierig als
ze was, nooit vroeg ze iets, vroeg ze eens door, alsof ze helemaal niet benieuwd naar
je was. Net, toen ze de krant stond op te vouwen, had ze de neiging Sanne te vragen
of zij het wel eens op een krant had gedaan, in de stille hoop dat zo'n vraag tot een
gesprek zou leiden - vrouwen onder elkaar over hun afwezige mannen - zo'n soort
gesprek. Maar ze hoorde het Sanne al zeggen: op een krant of op een laken, maakt
mij niet uit.
Toen zij Sannes leeftijd had probeerde ze alles uit, soms met mannen die ze nog
maar net kende. En ze kleedde zich altijd alsof ze op de volgende straathoek haar
grote liefde kon ontmoeten. Ook toen ze van een studiebeurs leefde kocht zie vaak
van haar laatste geld in de uitverkoop die ene jas waar ze niet zonder dacht te kunnen,
of een paar nieuwe hakken. Sanne had een mooi regelmatig gezicht, haar moeders
hoge jukbeenderen, en haar vaders leigrijze ogen. Maar waarom kleedde ze zich
altijd alsof ze zojuist uit bed kwam? Wilde ze misschien helemaal geen man
tegenkomen? Was dat het? Was dat wat ze begon te ontdekken, wat haar verwarde,
wat ze niet zeggen kon? Was ze daarom zo slonzig, vanbinnen en van buiten?
Sanne leunde diep over het aanrecht en waste een bord af. Op het fornuis stond een
ketel, vol voelde Martine, maar het gas brandde niet. Ze pakte het doosje lucifers en
rammelde ermee.
‘O, ja...’ Met een verstrooide blik draaide Sanne zich om, en zette haar beide
handen in de kom van haar rug.
‘Pijn in je rug? Moet je ongesteld worden?’
‘Belachelijk laag dit aanrecht.’
‘Voor jou wel.’ Martine nam de afwaskwast uit Sannes hand, en gaf haar in plaats
daarvan een droogdoek. De afwas was een goed moment voor een gesprek wist ze
van toen haar moeder nog leefde, en zij nog iemands dochter was. ‘Vroeger waren
de mensen veel kleiner. Jij bent ook weer een

Tirade. Jaargang 42

199
stuk langer dan je moeder, en dan ik. Jammer eigenlijk, ik heb zoveel kleren die ik
nooit meer draag.’
‘Dus mijn kinderen worden ook weer groter?’
‘Waarschijnlijk. Hangt van de vader af.’ Val jij eigenlijk wel op mannen? had ze
willen vragen, maar ze vroeg: ‘Wil jij dan kinderen?’
‘Hoezo?’
‘Omdat je het zo stellig zei: mijn kinderen...’
‘Misschien. Ooit. Later.’
‘Herinner jij je nog dat je een keer met mij een verjaardagscadeautje mocht
uitzoeken? Voor je vijfde verjaardag, geloof ik. We gingen de stad in, winkel in
winkel uit, tot we eindelijk dat rode tasje vonden dat jij al maanden in je hoofd had.
Daarna gingen we wat drinken op een terras, het was prachtig weer, een van de laatste
zomerdagen, het hele terras zat vol. En jij kwekte honderduit. Ik zag de mensen
denken: wat een enig kind. Wat een stralende moeder. En toen zei jij ineens heel
hard: en nu wil ik naar huis, naar Mama.’
Sanne knikte afwezig, en legde de droogdoek op het aanrecht: ‘Heb jij nog ergens
een telefoonkaart?’
‘Heb ik je vanochtend al gegeven.’
‘O, ja...’ Sanne wilde de keuken uitlopen.
‘Ga je nu bellen? Alweer? Zullen we dit niet even afmaken?’
‘Rond etenstijd staat er altijd zo'n rij voor de telefooncel.’
Martine boog zich demonstratief over de gootsteen en begon met driftige gebaren
een beker af te wassen. ‘Doe je ouders de groeten. Wens je vader sterkte.’
‘Die ga ik niet bellen.’
‘Wie dan?’
‘Iemand.’
‘Je vlucht midden in een gesprek het huis uit.’ Ze smeet de afwaskwast op het
aanrecht. ‘Met míjn telefoonkaart. Mag ik dan niet weten wie je zo dringend moet
spreken?’
‘Een vriendin.’
‘Een heel goeie vriendin?’ Martine deed haar best welwillend te kijken, een en al
oor te zijn.
‘Gewoon, een vriendin,’ zei Sanne. ‘Iemand met wie ik goed kan praten.’
‘Waarom praat je niet met mij? We zijn al drie dagen samen.’ Martine beet op
haar lip. Ze had zich voorgenomen weg te gaan als Sanne zo
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ontoeschietelijk bleef, maar nu Sanne haar ontweek en de deur uitliep, had ze de
neiging zich aan haar vast te klampen. Ze kon het niet verdragen. Ze kon er niet tegen
als mensen haar in de steek lieten.
‘Had je nog rijst gekocht?’
‘Nee.’ Sanne kwam de keuken binnen, met haar jas al aan, telefoonkaart tussen
de lippen.
‘En wat moeten wij dan eten vanavond?’
‘Macaroni.’
‘Hadden ze geen rijst?’ Martine hoorde het verwijt in haar stem. Wat bezielde
haar? Zelfs moeders zeurden niet zo. Het kind had tenminste aan het avondeten
gedacht. Macaroni was beter dan niets.
‘Ik stond naar de macaroni te kijken en dacht: wat een grappige vorm. En voor ik
het wist stond ik ermee bij de kassa.’
Kip met rijst was een betere combinatie dan kip met macaroni. De kip die zij in
haar hoofd had - kip met rozijnen, abrikozen, aubergine, en amandelen -, was zoetzuur
en glibberig en macaroni glibberde ook, dat zou een glibberig prakje worden, maar
ze besloot haar kritiek voor zich te houden. ‘Waar is dat pak, ik zie het nergens.’
‘Mag ik dat straks bedenken, na het bellen?’
‘Nee, ik heb van alles gedaan, gewandeld, het hele eiland over gefietst, ik heb
honger. Denk eens na.’
‘Geen idee.’
‘Wat deed je toen je terugkwam uit het dorp? Zit het nog onder je snel-binders?’
Sanne bleek zich plotseling te herinneren waar ze het pak macaroni had gelaten,
en rende de trap op. Al na een paar treden hoorde Martine dat ze haar pas vertraagde.
Tot in de keuken hoorde ze haar ademhaling. Het was een steile trap, maar zo steil
nou ook weer niet. Morgenochtend moest ze haar maar eens overhalen om mee langs
het strand rennen, iedere dag een stukje verder, iedere dag een wat straffer tempo.
Als dat slome lichaam maar eerst in vorm kwam, volgde de rest vanzelf.
Martine was juist bezig een pan met water op het vuur te zetten, toen ze gestommel
hoorde, een kreet, gebonk van iemand die vijf, zes treden naar beneden viel. Daarna
een vreemd getik, op de treden, op de vloer alsof het plotseling begon te hagelen in
de gang.
Overal om haar heen, naast haar, achter haar, lag macaroni. Het pak was opengegaan,
zij zou ook openscheuren, vast en zeker, en veertje verliezen.
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Voor ze wist wat ze ermee wilde, was ze het alweer kwijt. Ze sloeg haar handen voor
haar ogen om een huilbui tegen te houden en niet te hoeven reageren op de vragen,
het bezorgde gezicht niet te zien dat steeds dichterbij kwam. Van al die aandacht
moest ze alleen maar harder huilen.
Ze voelde een arm om haar heen, vingers die voorzichtig haar voeten, enkels,
benen betastten. Of ze alles nog wel kon bewegen, hoorde ze Martine vragen. Ja,
haar ledematen deden het nog, maar deed veertje het nog? Zou het nu vanzelf met
een golf bloed wegspoelen? Deed dat pijn? Ging het vanzelf, of was het toch beter
ermee naar een dokter te gaan?
Ze voelde met haar rechterhand tussen haar benen, maar het kruis van haar broek
was droog. Misschien was het nog niet zover, moest de schok daarbinnen nog
doordringen. Ze bleef zo stil mogelijk zitten om te voelen of de krampen al begonnen,
het samentrekken, het ebben en vloeden. Maar ze voelde alleen maar pijn in haar
stuitje, en hoe ze steeds stijver werd in haar rug, tot haar nek aan toe.
‘Ga eens staan. Geef mij maar een arm, dan forceer je niets.’
Aarzelend liet Sanne zich overeind helpen. Zou het door de zwaartekracht sneller
naar beneden stromen, als zand door een zandloper? Ze merkte dat ze naar de vloer
staarde alsof ze verwachtte het daar, tussen haar voeten, te zien liggen. Ze hield zich
stevig vast aan Martines arm, want haar linkerenkel deed ook pijn. Onzeker liep ze
een paar passen de kamer in, bij iedere stap kon ze gaan bloeden, zwarte rood-zwarte
klonters, een soort zware menstruatie zou het wel zijn.
‘Gaat het?’ vroeg Martine, ‘je kijkt zo angstig.’
Midden in de kamer bleef Sanne staan. Kon ze toch niet beter op de bank gaan
liggen? Zou ze daar een miskraam mee voorkomen?
‘Wat voel je toch steeds in je kruis? Ben je zo geschrokken dat je in je broek hebt
geplast? Maar dat geeft toch niet’, zei Martine monter, ‘dan was ik hem toch voor
je uit.’
Sanne gaf geen antwoord, maar draaide zich om en liep de gang in.
Martine keek haar opgelucht na: ze trok licht met haar linkerbeen, maar had niets
gebroken of gescheurd zo te zien, het had slechter kunnen aflopen. Ze hoorde de
wc-deur open- en dichtgaan, het klikken van een slot. Waar was dat voor nodig als
je met twee vrouwen in een huis woonde? Waar schaamde ze zich voor? Ze luisterde
of ze Sanne hoorde overgeven. Als ze een hersenschudding had opgelopen en een
paar dagen moest liggen, zouden ze van kamer ruilen. Dan kreeg Sanne de grootste
kamer, met het brede bed. Als de gele gordijnen te veel licht doorlieten,
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zou ze er een deken overheen hangen. Martine betrapte zich erop dat ze zich er al
op begon te verheugen. Ze vond het nooit vervelend als iemand ziek was, dan was
het duidelijk wat je te doen stond, wat je taak was.
‘Neem anders een douche,’ zei ze door de dichte wc-deur. Je mag die grote
handdoek van mij wel gebruiken. En wil je iets om je na het douchen mee in te
smeren?’
Sanne gaf geen antwoord, de wc werd doorgetrokken, daarna bleef het een hele
tijd stil. Martine haalde een stoffer en blik uit de keuken en begon de macaroni die
op de onderste treden van de trap en door de gang verspreid lag, op te vegen.
Vijf weken zwanger nu. Of niet langer zwanger. Misschien niet meer, na die smak
van de trap. Martine liet tot zich doordringen wat Sanne haar had verteld. En wat zij
antwoorden zou, dadelijk, de komende uren, dagen, zo kalm mogelijk. Ze moest dit
tactvol aanpakken. Ze zaten tegenover elkaar. Sanne in Martines kimono - de kimono
die ze had gekocht toen ze Bas pas kende - met een deken over zich heen, zij in een
rotan stoel, aan de andere kant van de lage tafel. Ze waren net klaar met eten, ‘bordje
op schoot’ want Sanne had te veel pijn in haar rug om op een rechte stoel te zitten.
‘Ik zou er maar niet zo zeker van zijn dat je het kwijtraakt.’
‘Niet?’ vroeg Sanne en ze glimlachte.
Was het van verbazing, teleurstelling, of van opluchting? Martine probeerde de
glimlach te duiden. ‘Als je eens wist waar vrouwen vroeger al niet van afsprongen
om een kind kwijt te raken.’
‘En dan bleef het toch zitten? Helemaal intact?’ vroeg Sanne gespannen. ‘Niet
raar verfrummeld ofzo?’
‘Je deed het toch niet expres?’
Sanne keek haar met grote ogen aan.
‘Ik wou al zeggen... Er zijn betere oplossingen. Minder gevaarlijk ook. Je moet er
alleen niet te lang mee wachten.’
Ze had onmiddellijk spijt, want voor het eerst in al die dagen leek Sanne haar een
vraag te gaan stellen, een vraag die voortkwam uit oprechte nieuwsgierigheid, een
vraag die zij niet wilde beantwoorden, nu niet en later niet.
‘Wanneer ben je bij de dokter geweest?’
‘Ik ben nog niet bij de dokter geweest.’
‘Dan vergis je je misschien. Iedereen is wel eens laat.’
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‘Nee, ik weet het zeker. Ik ben nooit over tijd. Ik voel me ook anders, heel... vaag.
En mijn borsten zijn net twee grote blauwe plekken. Net als in de boekjes.’
Martine herinnerde zich dat zij indertijd ook vanaf het eerste moment volkomen
zeker was geweest, geen dokter nodig had om te bevestigen wat ze toch al wist. Maar
ze knikte terughoudend, alsof dit kennis was die zij alleen maar van horen zeggen
had, uit de boekjes.
‘Ik neem aan dat je inmiddels wel besloten hebt wat je doet?’
‘Wat ik doe?’
‘Wat je doet als je het niet vanzelf kwijtraakt?’
Sanne keek haar aan en haalde haar schouders op alsof ze weer ging zeggen: maakt
me niet uit. Maar ze zei niets, tilde de deken op, stak haar hand tussen de plooien
van de kimono, legde hem beschermend op haar buik. Martine wilde doorvragen,
maar hield zich in. Als zij al te dwingend was, zou Sanne zich vastklampen aan het
idee dat ze het kind moest houden. Een idee, dat was het, nog geen kind. Ze staarde
naar de hand, die de kimono deed opbollen. Een kind kon je het nog niet noemen,
dat wat daar zat, in die buik, onder de hand. Een kind was het alleen als je ook
geloofde dat het dat zou worden.
Ze stond op en begon de tafel af te ruimen. Toen ze in Sannes buurt kwam om een
leeg glas van de leuning van de bank te pakken, rook ze de citroengeur van haar
eigen bodylotion. Sanne rook vertrouwd, zag er vertrouwd uit in haar kimono, maar
was verder weg dan ooit. Had ze dan helemaal geen plan met haar leven? Had ze
nooit bedacht dat een baby niet altijd maar hummelig bleef, maar een heel leven
moest leiden, veertig moest worden, vijftig, en waarschijnlijk nog veel ouder? En de
vader? Ze kende die jongen maar een paar weken langer dan zij en Bas elkaar kenden.
Bas was al vader, Bas had een volwassen dochter uit zijn eerste huwelijk en wilde
geen kinderen meer, had hij haar meteen de tweede of derde keer toen ze met elkaar
sliepen gezegd. Voor alle duidelijkheid wilde hij dat zij dat wist, ‘Voor je je misschien
illusies gaat maken. Als je een kind wilt, kan ik niet met je blijven omgaan.’ En zij
had geknikt, ze menstrueerde nog wel, maar ze was toch al drieënveertig. Ze had
geknikt dat een kind ook voor haar niet meer aan de orde was, een gepasseerd station.
Ze waren blij dat ze het ook over dit onderwerp eens waren, dat hier geen twijfel
over bestond, dat dit nu noch later een conflict zou veroorzaken. Bas was al vijftig,
Bas had al een kind, Bas wilde beslist geen kinderen meer.
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‘En de vader?’
‘Sjoerd?’ Sanne glimlachte toen ze zijn naam uitsprak.
‘Weet Sjoerd het al?’
‘Ik vind dat ik eerst zelf moet weten wat ik wil.’
‘Het is ook van hem. Hij hoort het te weten.’
‘Hij komt het ook te weten. Maar niet nu. Zou jij het meteen...? Stel jij krijgt een
kind van hoe heet ie, van onze man in Osaka.’
‘Ik ben te oud.’
‘Drieënveertig, dat kan nog net.’
‘Het kan niet meer.’
‘Het kan nog best, maar goed... stel vroeger. Toen ik dat rode tasje van je kreeg,
was jij...?’
‘Vijftien jaar geleden was ik achtentwintig, maar toen was ik met Koen. Koen
wilde geen kinderen.’
‘En jij wel?’
‘Ik wel ja.’
‘Was bij hem weggegaan.’
‘Dat heb ik ook gedaan. Vijf jaar later.’
‘En daarna?’
‘Het is er gewoon nooit van gekomen.’
‘De verkeerde mannen op het juiste moment en de juiste mannen op het verkeerde
moment?’
Martine schoot in de lach omdat Sanne nu net als Jetta klonk. Toen zij - vrijwel
tegelijk met Jetta - zwanger raakte, kon ze het de vader niet vertellen. Ze kende hem
nauwelijks, had hem op een conferentie in Lille ontmoet. Ze hadden geen adressen
uitgewisseld, maar als zij gewild had, had ze hem natuurlijk kunnen vinden. Met een
vaag excuus had de afgevaardigde uit Les Pays Bas de afgevaardigde uit La Suisse
kunnen opsporen, schrijven, bellen. Het was haar eerste serieuze baan na haar studie,
en haar eerste internationale bijeenkomst. Ze was net even niet aan de pil en dacht
dat het geen kwaad kon, omdat haar hoofd op dat moment toch niet naar mannen
stond. Dacht ze, tot ze Vincent ontmoette.
Ze wist niet veel van hem af behalve dat hij getrouwd was, al een kind had. Later
was het geen moment in haar opgekomen hem te laten weten dat ze een kind van
hem verwachtte. Het kon niet. Hij had geen zielige verhalen opgehangen over zijn
vrouw, en ze had geen enkele reden om aan te nemen dat hij bij haar weg zou gaan
als hij van de gevolgen van zijn ontrouw hoorde. Het kon niet. Om hem niet, om de
nieuwe baan niet,
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om de kansen die haar nu geboden waren en die niet nog eens kwamen kon het niet.
Sanne was opgestaan en naar het zijraam gelopen. ‘Hoor je het ruisen, de zee, in
de verte?’
‘Ik weet dat daar de zee is, maar ik hoor niks.’
‘Echt niet?’
‘Misschien doordat de kachel ook ruist.’
‘De zee ruist al de hele dag zo... zoals bladeren ruisen als je erdoor loopt.’
‘Dat is toch meer ritselen?’
‘Niet als het heel veel bladeren zijn.’
Martine werd onrustig van Sannes gestaar in het donker, zette het lege glas en de
borden in het doorgeefluik, en liep naar de keuken.
‘Soms lijkt het zo simpel,’ hoorde ze Sanne in de kamer zeggen.’
Ze stak haar hoofd door het luik. ‘Lijkt wat simpel?’
‘Ik krijg het gewoon.’
Martine gaf geen antwoord, knikte alleen dat ze het had verstaan. Zachtjes deed
ze het luik naar de kamer dicht en liep naar de gootsteen, klampte zich aan de rand
van het aanrecht vast omdat ze zich duizelig voelde worden. Ze zette de koude kraan
wijd open en gooide een paar plenzen water in haar gezicht.
Sanne strekte zich uit op de bank. Het was een ouderwets onding met houten
armleuningen. Om languit te kunnen liggen, moest je een van de rugkussens tegen
de armleuning zetten. Op haar kamer in Utrecht was nog wel plaats voor een
slaapbank, dan kon de baby in het zijkamertje slapen, waar nu haar bed stond.
Anderhalve kamer was niet veel, maar tegen de tijd dat het kind ging lopen, hadden
ze misschien wel een groter huis gevonden. Met Sjoerd samen, misschien. Met
hoeveel maanden ging een kind ook alweer lopen? Misschien, misschien, hoorde ze
Martine al mompelen, zoals ze tijdens de afwas ook voortdurend had gemompeld.
Martine vond dat ze toch ‘tenminste’ een huis, zo groot als deze benedenverdieping
moest hebben. Een woonkamer, twee slaapkamers, een keuken en een douche ‘tenminste’. Martine vond dat zij een kind nog niets te bieden had. Dat de
omstandigheden te onzeker waren. Dat dit geen goed begin was voor een mensenleven.
Sanne hoorde de wc-deur open- en dichtgaan, het klikken van het slot. Even later
sloeg de geiser aan, en begon het water in de douche te stro-
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men. Op haar kamer in Utrecht had ze geen douche. Ze moest maar een plastic
babybadje kopen, of zo'n rode teil als hier onder het aanrecht stond, daar kon ze dan
meteen de was in doen. Ze zou geen luiers nemen, want waar moesten die drogen?
Ze had niet eens een balkon maar die pamperdingen waren vast heel duur.
Toen haar ouders haar kregen, hadden ze ook niet veel. Niet genoeg ruimte, niet
genoeg geld. Nooit in paniek raken over wat er niet is, maar hopen dat het er zal
komen, vertrouwen - had Jetta haar geleerd. ‘All shall be well.’ Toch was ze er niet
zeker van dat haar moeder nu ook zo laconiek zou reageren. Jetta had meer vertrouwen
in haar eigen vermogen tot vertrouwen, dan in dat van haar kinderen
Maar als haar ouders zich door al te grote bezorgdheid hadden laten leiden, had
zij nooit bestaan. Dan hadden ze dat verhinderd. Als haar moeder haar had laten
weghalen, was zij er nu niet geweest, had ze hier niet liggen luisteren naar het ruisen
van de zee, steeds dichterbij. Het was harder gaan waaien, hoorde ze.
Ze hoorde nog iets anders, een geluid dat ze niet meteen kon thuisbrengen. Alsof
er ergens een hond jankte, nee, het was dichterbij, in huis. Kookte het water dat ze
had opgezet nu al? Was het de geiser die gierde, stond Martine onder de douche te
huilen, of gierde de wind om het dak langs een losgewaaide dakpan? Kwam het soms
van boven, dat geluid, uit de afgesloten kamer met het bordje privé? De schroeven
in het bordje waren verroest en uitgelopen, alsof ze al jaren huilden. Was er ooit iets
gebeurd in die kamer, zat hij daarom op slot? Had iemand zich daar opgehangen,
een eenzame weduwnaar, of een vrouw nadat haar kindje was gestorven? Misschien
stond zijn speelgoed er nog, was de kamer een soort privé-museum van de eigenaars,
was het opgevouwen kinderbed op de overloop van hun kind geweest.
Als haar zoiets zou overkomen zou ze alles - matras, lakens, dekens - van haar
dode kind op de bakfiets van Sjoerd laden, naar de rand van de stad ermee, en de fik
erin. In gedachten keek ze in de rook, die als een zwarte ladder naar de hemel reikte.
Soms dwarrelde er een flinter verkoold laken, kapok uit de matras, of een veertje de
lucht in. Een zwart veertje... ze keek het na tot haar ogen begonnen te prikken. De
zure brandlucht drong haar neusgaten binnen, maakte haar somber. Alsof ze van
binnen ook helemaal zwart werd, beblakerd. Ze sloot haar ogen, probeerde aan iets
anders te denken. Ze bloedde nog niet, ze had nog geen rood-zwarte klonters in de
wc-pot zien drijven. Het zat er nog, het leefde misschien nog wel, nee niet misschien,
het leefde.
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Ze wist niet hoe lang ze daar gelegen had, op haar zij met haar armen over elkaar
stijf tegen haar buik gedrukt, toen ze Martine op slippers de kamer hoorde
binnenkomen. Ze zette de theepot op de kachel en begon met een handdoek haar
haar droog te wrijven. Sanne zag dat ze vanuit haar ooghoeken onafgebroken naar
haar keek.
‘Wat is er? Wat kijk je?’
‘Heb je buikpijn?’
‘Nee.’
‘Omdat je zo ligt?’
‘Wat zie jij in die gordijnen?’ vroeg Sanne.
‘Wat bedoel je?’
‘In die patronen in de gordijnen?’
‘Orchideeën.’
‘Verder niks?’
‘Van die enge bloemen die je direct in de vuilnisbak moet gooien als je ze van een
man krijgt.’
‘Ik zie het toch heel duidelijk: het grote hoofd, het oog... Daar, zie je? Het
opgekrulde lichaam, het handje met de duim in de mond?’
Martine zette de theepot van de kachel op tafel, maar gaf geen antwoord.
Sanne ging rechtop zitten. ‘Ik zie het overal. In een schelp op het strand, in een
mossel, in het etiket op een blikje tuinbonen.’
Martine verschoof de bekers op tafel, verschoof de suikerpot, het potje zoetjes,
begon een reep chocola in stukken te verdelen, kletterde met lepeltjes, schraapte haar
keel, maar zei nog altijd niets.
‘Het zit niet alleen in mijn buik, maar ook in mijn hoofd. Het wil er niet uit. Hoe
moet ik iets dat ik niet eens kan wegdenken, laten weghalen?’
Martine boog zich over de tafel heen, zover dat ze bijna knielde. ‘Maar een kind
moet toch gewenst zijn,’ zei ze. ‘De omstandigheden zo gunstig mogelijk. Ik was
gewenst, zeer gewenst, het eerste meisje na twee zoons, het kon niet beter, maar ik
weet soms al niet hoe het moet.’
‘Wat niet.’
‘Leven. Tevreden zijn met wat ik heb, met mijn werk, mijn vrienden, mijn huis,
Bas.’
‘Ik heb een rotsmak gemaakt. Als het blijft zitten, zal het toch wel de bedoeling
zijn.’
‘De bedoeling?’

Tirade. Jaargang 42

208
‘De bedoeling dat ik het krijg. Daar kan ik dan toch niet tegenin gaan.’
Met een ruk trok Martine haar handdoek van haar hoofd en leunde achterover.
Haar ogen waren niet rood, maar toch zag ze er behuild uit, vond Sanne. Alsof haar
hele lichaam onder de douche had staan huilen. De rode krullen gaven haar iets
brutaals, maar met nat haar zag ze er frêle uit, net een vogeltje. Ze boog zich naar
de tafel over en schonk een beker thee voor Martine in, schoof hem naar haar toe,
en ook de zoetjes en de chocola, maar bleef het gevoel houden dat ze tekortschoot.
Hoewel het woord abortus nu al vier weken door haar hoofd doolde, durfde ze het
in Martines bijzijn niet uit te spreken. Het leek wel een spookwoord, ontsnapt uit de
afgesloten kamer boven. Al die tijd toen Martine onder de douche stond, had ze
erover nagedacht hoe ze het ter sprake zou brengen zonder het woord te noemen.
‘Hoe lang geleden was jij zwanger?’
Martine leek niet verbaasd dat die vraag gesteld werd. ‘Heel lang geleden.’
‘Een zoon of een dochter?’
‘Dat heb ik niet gevraagd.’
‘Was je daar niet benieuwd naar?’
‘Als je het niet wilt houden, kun je dat maar beter niet weten. Leek me. Een meisje,
een jongen, dan heeft het toch al bijna een naam?’
Er viel een stilte. Sanne keek naar Martine, maar die staarde naar beneden, roerde
in haar kopje alsof ze over de rand van een put hing.
‘Een dochter,’ zei Sanne vlug, ‘vast. Mij wilde je ook altijd aankleden. Misschien
waren we wel bevriend geraakt.’
Martine keek op, grijnsde breed. ‘Ja, ga mij een beetje verwijten dat ik jouw beste
vriendin heb laten weghalen.’
‘Het had gekund, toch?’
‘Alles had gekund.’
Sanne stond op omdat ze niet wist hoe ze die andere vraag zou stellen, zonder dat
het zo cru klonk. Ze liep naar de schouw en pakte het papieren parasolletje op, draaide
het heen en weer tussen haar vingers.
Martine knikte ernaar. ‘Weet je nog dat wij altijd samen grote ijzen gingen eten
na het winkelen?’
‘Jetta vond dat je me verwende. Herinner jij je die ruzie?’
‘Welke ruzie?’
‘Op kerstavond nog wel. Jij woonde net in je huis aan de gracht, het rook er naar
stopverf en nieuw hout. Ik was een jaar of twaalf, geloof ik.
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Er waren veel mensen, we hadden gegeten, gedanst. Ik liep de hele avond met jouw
omslagdoek om mijn heupen, een roze-rode doek, met gouddraad. Ik had hem nog
om, toen Mama zei dat we naar huis moesten, ze rammelde al met de autosleutels.
Van jou mocht ik die doek wel houden, maar van Mama niet. Beslist niet. Ik kreeg
de knoop er niet uit en toen begon Mama aan die doek te trekken en ze riep dat je
ons altijd veel te dure cadeaus gaf.’
‘Later op de stoep toen jullie al in de auto zaten, heeft ze haar excuses aangeboden.’
‘Waarom deed ze zo?’
‘Ze had in dat hele feestje al niet zo'n zin. Op kerstavond wil jouw moeder gewoon
thuis blijven, met jullie, haar gezin. Ze deed het voor mij. Ik zat net weer even zonder
man, ik had al mijn vrienden uitgenodigd. Op zo'n manier dat niemand durfde
weigeren.’
‘Als ze eigenlijk geen zin had, had ze niet moeten komen.’
‘Zij had voor jou ook een shawl gekocht. Die lag al ingepakt onder de kerstboom.
Maar die shawl was veel minder zwaar, minder mooi, minder duur dan die ik je wilde
geven.’
‘Dat kon jij toch niet weten.’
‘Dat zei ik ook.’
‘Ik had nooit het gevoel dat je ons met die cadeaus probeerde te kopen ofzo...’
‘Weet ik.’ Martine glimlachte.
‘Wat doen ze ermee?’
‘Waarmee?’
‘Met het kind. Als ze het hebben weggehaald?’
‘Voor mij was het nog geen kind.’
‘Gooien ze het gewoon weg? Verbranden ze het?’
‘Dat heb ik toch allemaal niet gevraagd. Hoe meer je weet, hoe meer beelden, hoe
meer herinneringen, hoe moeilijker het wordt later. En dat hóeft niet.’
Sanne knikte hoewel ze het niet helemaal begreep. Zij zou het willen zien, mee
naar huis nemen misschien zelfs, het in een doek wikkelen en ergens begraven, met
Sjoerd samen.
‘En de vader? Wat vond hij ervan?’
‘Hij was getrouwd. Echt een man om mee te trouwen, als hij al niet getrouwd
was.’
‘Heb je het hem nooit verteld, of geschreven?’
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‘En als zijn vrouw die brief gevonden had?’
‘Misschien had hij wel voor jou gekozen.’
‘Je bent een grote egoïst, Sanne. En dat wil moeder worden.’
‘Door zo'n grote verandering, verander je vanzelf. Dat kan toch niet anders?’ Ze
zweeg, want terwijl ze het zei, voelde ze zich alweer zekerder worden, rustiger. Was
de verandering al begonnen?
‘Ik heb geen spijt,’ hoorde ze Martine zeggen. ‘Op dat moment, onder die
omstandigheden, kon ik geen andere beslissing nemen.’
Ze ging er niet op in. De stem die zei dat als je wist wat je deed en waarom, je
achteraf geen spijt zou krijgen, leek uit een andere kamer te komen, of nog verder
weg. Alsof het de stem van een mevrouw op de radio was, een zender uit een ander
land, met veel ruis.
Sanne droomde dat ze van de trap viel, met het pak macaroni, het scheurde open, het
begon te tikken, boven haar, overal om haar heen alsof er niet alleen een pak maar
een heel huis met macaroni was opengescheurd. Ze werd wakker doordat ze de trap
hoorde kraken, het tikken ging gewoon door, maar daarbij hoorde ze nu ook
voetstappen. De deur van haar kamer ging open, Martine liep langs haar voeteneind
naar het raam en sloot het zachtjes. Sanne hield haar ogen dicht, aarzelde, maar omdat
ze het onaardig vond te blijven doen alsof ze sliep zei ze slaperig: ‘Dank je wel.’
Martine kwam op de rand van haar bed zitten.
‘Ben je nog gaan bloeden?’
‘Nee.’
‘Ik hoorde je een half uur geleden naar de wc gaan, ik dacht...’
‘Ik moest plassen.’
Martine knikte, Sanne kon haar gezicht niet zien, niet de blik in haar ogen. Er viel
niet veel licht van het peertje op de gang naar binnen, en dat beetje licht viel op de
rode krullen. De krullen knikten. Ze verfde ze vast regelmatig, want zelfs bij de kruin
was het niet grijs.
‘Ik begrijp dat je een kind wil,’ hoorde ze Martine in het donker zeggen, ‘misschien
is er wel niemand die dat zo goed begrijpt als ik, maar je hebt nog alle tijd. Maak
dan tenminste eerst je studie af.’
Sanne zocht Martines hand, legde de hare erop. ‘Dat doe ik ook, heus. Ik doe er
alleen wat langer over. Baby's slapen toch heel veel?’
Martines hand trok samen, balde zich tot een vuist. Sanne voelde de knokkels
koud worden, alsof ze een brok steen in haar hand hield.
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‘Maar niet als jij net voor een tentamen zit. Dan slapen ze juist niet.’
Sanne wist niet wat ze moest antwoorden. Ze had het gevoel dat ze met ieder
argument om het kind te houden, iets van Martine afnam, afknaagde. Ze luisterde
naar het tikken op het dak. Ze hield van geluiden in het donker, daar luisterde ze
liever naar, dan naar wat Martine haar zwijgend probeerde duidelijk te maken. In
het donker kropen de geluiden in je hoofd, als de muizen in de versleten laars uit dat
kinderboek dat haar moeder haar altijd voorlas. Vroeger, voor ze een computer had,
typte Jetta al haar brieven op een oude Olivetti. Als ze in bed lag hoorde ze het getik,
en uit het ritme probeerde ze dan op te maken wat voor brief haar moeder schreef,
een grappige brief of een op hoge poten. Wanneer er de hele week 's avonds getik
klonk, was het bijna Sinterklaas.
Martine trok haar hand terug, stond op, boog zich over haar heen, trok laken en
dekens recht. Zonder iets te zeggen liep ze naar de deur. Met de klink al in haar hand
zei ze: ‘Wees maar niet bang, ik zal me er verder niet mee bemoeien.’ Toen verdween
ze de gang in, de trap af, op haar slippers. Sanne luisterde naar de geluiden beneden,
volgde de slippers, hoorde hoe lichten werden uit- of aangeknipt, geplens van water,
in de keuken. Er ging een deur open, een ijzeren hangertje viel op de vloer. Voor ze
zich kon afvragen wat Martine toch aan het doen was, midden in de nacht, was ze
weer in slaap gevallen.
Het maanlicht was helder, maar ook als ze geen hand voor ogen had kunnen zien,
was ze het huis uitgevlucht. Ze wilde niet weer wakker liggen, liggen luisteren of ze
de trap hoorde kraken, de wc-deur open- en dichtgaan. Ze wilde niet hopen op het
geluid van wegspoelend water, wensen dat het vruchtje, visje, of hoe Sanne het ook
noemde via het riool terug-zwom naar zee. Ze kon niet tegengaan dat ze dacht: het
mag niet, niet blijven zitten. Het is niet eerlijk, een kind met een kind. Jetta heeft
kinderen, iedereen heeft kinderen, debielen krijgen kinderen die hen afgenomen
worden, waarop ze weer nieuwe kinderen krijgen. Iedereen krijgt maar kinderen,
behalve ik. Ik kan het een huis geven met een tuin met een boom met takken zo dik
dat er makkelijk een schommel aan kan hangen, een boomhut kan ook, alles wat ik
in me heb kan ik het geven, ik heb een kind veel meer te bieden. Sanne kan nog niets,
weet nog niets, nog niet eens wat ze worden wil, ja moeder misschien. Nog geen
kopje ruimt ze achter d'r kont op, vergeet dat de winkels om zes uur sluiten en soms
gesloten zijn, weet het verschil niet tussen rijst en macaroni, ‘maakt mij
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niet uit’, praat slordig, denkt slordig, leeft slordig. Was de pil een paar keer vergeten
‘ja, stom hè’, weet nog niet of ze al met Sjoerd wil samenwonen, trouwen?, ‘misschien
wel misschien niet’, een vat vol twijfel en tegenstrij-denheden - en dat moet een kind
krijgen!
Ze voelde de regen in haar gezicht slaan, maar zette haar capuchon niet op. Het
kon haar niet schelen hoe nat ze werd en koud, ze vond het niet onprettig dat haar
lichaam even kil werd als haar gedachten. Toen ze zich over Sanne heen boog om
haar toe te dekken, had ze zich moeten beheersen haar niet door elkaar te schudden,
de domme gedachten uit dat vage hoofd te schudden, het kind eruit te schudden.
Kind, belachelijk woord. Als je het zo noemde, vroeg je om moeilijkheden, kon je
de knoop nooit doorhakken.
Voor ze het wist stond ze op het strand, zo snel had ze gelopen. Als ze in beweging
bleef, hield die stroom gedachten vanzelf ook op. Voetstappen tellen, of iets anders.
Adem in, adem uit, een, twee, tot ze leeg was, schoon, strak als het strand nu was bij
eb. Ze wilde dit niet, deze woede niet, het missen niet van iets dat ze nooit had gezien,
nog geen zes weken bij zich had gedragen. Geen spijt, spijt voelde je over dingen
die je anders had kunnen doen. Zij kon toen niet anders, zoals ze toen was had ze
geen andere beslissing kunnen nemen. Dat wist ze zeker, dat had ze van voor naar
achter doorgedacht, indertijd, maar ook later wanneer iemand vroeg: waarom heb jij
geen kinderen? Aan haar antwoord, aan haar stem hoorde ze dat het geen ondoordachte
beslissing was geweest, een stem loog nooit.
Als ze de beslissing in haar hoofd terugdraaide, zou ze veel meer moeten
terugdraaien. Wie ze twintig jaar geleden was, wat ze toen met haar leven wilde,
werken, reizen. Wie ze door haar werk en de mannen in haar leven geworden was.
Wie ze nu was - ook die vrouw zou ze moeten veranderen, omdenken. Tot iemand
die waarschijnlijk niet woonde zoals zij nu woonde, die waarschijnlijk nooit bij toeval
Bas had ontmoet, in de rij bij de bakker op zaterdagochtend.
Ze stond stil en keek op. In de verte zag ze de lichten van het booreiland. Ze was
blijkbaar linksaf geslagen. Daar was de steile duinovergang al. Ze wandelde nooit
zonder een plan te maken, maar dit keer had ze niet op de kaart gekeken, niet bedacht
waar ze wilde uitkomen. Zolang ze maar liep, zo ver mogelijk weg van het huis waar
Sanne nu lag te slapen, met haar handen over haar buik gevouwen, alsof ze lag te
bidden dat het kind maar mocht blijven zitten.
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Een jongen of een meisje? had Sanne gevraagd. Ze had gewoon iets moeten
antwoorden. Om ervanaf te zijn. Nu was het blijven hangen, een stilte die zich vulde
met voorstellingen. Een jongen. Jongens konden tenminste niet zwanger raken, een
zoon. Een moeder had ze kunnen zijn langs de rand van het voetbalveld, op de bank
bij judo, in het gras bij honkbal. Een moeder alleen, met een zoon. Geen uitzondering,
zoveel vrouwen voedden een kind alleen op, mannen konden ook weglopen, doodgaan.
Een grasveld, een strak gladgemaaid grasveld met allemaal witte kruizen, zoals
in Normandië waar de soldaten lagen... Waarom dacht ze daar nu aan? Zoons hoefden
niet meer in dienst, ze hoefde niet bang te zijn dat hij op een slagveld zou sneuvelen.
Weer zag ze het voor zich: een groen grasveld maar dan met heel kleine kruizen.
Waar had ze gelezen, wanneer ook weer, dat ze in Zweden of zo'n soort land een
plek wilden, waar vrouwen konden denken aan hun kind. Aan het kind dat ze hadden
laten weghalen.
Echt iets voor Zweden, of waar het ook was. Je kon je kind dan alsnog een naam
geven, en die naam liet je op dat kleine kruis, of in een steen kerven. Maar hoe moest
dat als je niet wist was het was, wat ervan geworden zou zijn, als als, een jongen of
een meisje? Hansje, Hansje zou ze op het kruis zetten, dat kon zowel voor een jongen
als een meisje.
Inademen, uitademen, tellen niet denken. Dit hoge duin opklimmen was al moeilijk
genoeg, zonder de herinnering aan een nacht, twintig jaar geleden. Hansje, nee niet
Hansje. Er waren zoveel meisjesnamen die ook jongensnamen waren. Mischa, Chris,
Nicky... Tellen, niet denken, niets anders voelen dan hoe ze haar voeten op het schuine
pad plantte, haar lichaam naar voren liet hellen om niet te wankelen. Als ze nu viel,
zou ze voorlopig niet meer opstaan, merken hoe moe ze was, de greep verliezen over
haar gedachten. Ze mocht niet vallen.
Ze was dit duin gisteren, of eergisteren ook al een keer overgestoken, maar nu
leek het veel hoger. Ze hijgde net zo erg als Sanne vlak voor ze van de trap afviel.
's Nachts was alles zwaarder, ook klimmen, omdat ze niet zag waar ze heen ging,
hoe ver ze nog moest.
Het was haar maar een keer overkomen en al zo lang geleden, twintig jaar minstens.
Een keer maar was ze midden in de nacht wakker geworden, bezweet, met een behuild
gezicht, stram van de spierpijn, alsof ze wel tien duinen was overgestoken. Ze was
uit bed geglipt, had haar badjas aangetrokken, een kop chocola voor zichzelf gemaakt.
Ze begreep niet waarom ze zich zo voelde, zo zwaar en looiig. Omdat ze het na een
half
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uur nog niet begreep, probeerde ze na te gaan wat er gebeurd was die week. Ze had
er zelfs haar agenda bij gepakt. Ze had haar hersens afgepeinigd, maar kon niet
bedenken welke onherstelbare fout ze gemaakt had op haar werk, ze had niets
belangrijks vergeten, niemand hoeven ontslaan of veel te lang laten wachten, alle
klaagbrieven beantwoord. Ze begreep maar niet waarom ze zich zo voelde, zo bedrukt.
Was het dan misschien om iets dat haar te wachten stond? Ze bladerde door haar
agenda, van voor naar achteren en was vanzelf bij een datum uitgekomen. Een
aangestreept uur, een adres in een andere stad. Vanzelf bladerde ze nog verder terug,
zes weken verder terug, naar die bijeenkomst in Lille waar ze Vincent had ontmoet,
en hoefde niet lang te rekenen om erachter te komen dat als, als ze het kind had laten
komen, het vandaag geboren had zullen worden. Onzinnig natuurlijk, kinderen
kwamen te vroeg of te laat, maar zelden op de dag dat ze ‘uitgerekend’ waren. Alleen
in je hoofd baarde je ze precies op tijd, op de dag af.
Ze had haar agenda dichtgeklapt, en weer in haar tas gestopt, het kopje in de
gootsteen gezet, er water in laten lopen, zodat de chocoladeresten er vast uit konden
weken. Ze had besloten die nacht te vergeten, die dag, die de verjaardag had kunnen
zijn van een kind, een jongen of een meisje, uit haar geheugen te wissen. Twintig
jaar had ze er niet meer aan gedacht. En nu wilde het alsnog een naam hebben? Ze
had twintig jaar zonder gekund, zonder naam.
Boven op het duin ging ze zitten. Het was opgehouden met regenen, maar het zand
was nat. Het kon haar niets schelen, ze liet zich zakken, was te moe om nog een stap
te verzetten, ze had geen zin nog langer haar best te doen er niet meer aan te denken.
Ze keek uit over de zee, naar het melkwitte maanlicht dat als een lijkwade op het
water lag, en groef met haar vingers door het zand, maakte er hoopjes van die ze met
twee handen stevig aandrukte. Soms zei ze een woord, een naam, heel zacht. Zo
zacht dat een oor haar lippen had moeten raken om te weten wat ze zei, welke naam
ze had gekozen.
*
Ze had geen idee hoe lang ze daar had gezeten. Ze liep het duin weer af, maar nu de
andere kant op, landinwaarts. Ze wilde in de luwte lopen, het geraas van de golven
even niet horen, een pad volgen dat zo kalm was als zij zelf, als het eindelijk in haar
hoofd geworden was.
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Ze liep rechtdoor het schelpenpad af dat helder oplichtte in de nacht, tot ze bij het
bos was, waarachter een kampeerterrein lag dat Lange Paal heette. Er stonden pas
een paar tenten. Bij de splitsing bij het paarden-weitje, nam ze de kortste weg naar
het wad en sloeg linksaf naar het dorp. Als ze stevig doorliep, was ze misschien nog
op tijd om achter de jachthaven, achter de andere schouder van het eiland de zon te
zien opkomen. Maar lang voor ze bij het dorp was, zag ze in de verte al rose flarden
aan de horizon, steeds helderder, die door de donkergrijze hemel heen staken. Ze
dacht aan de doek, de omslagdoek met gouddraad die ze ooit aan Sanne had willen
geven. Ze droeg hem een enkele keer, een mooie doek, zei iedereen, met al die
verschillende kleuren rose en rood en dat dunne streepje goud. Straks als ze in
Duinroos terug was, zou ze Sanne wekken en haar vertellen dat zij de doek alsnog
mocht hebben. Die kon ze dan mooi om haar buik winden, om die almaar dikker
wordende buik. Als steun natuurlijk, maar ook omdat een felgekleurde doek om een
dikke buik prachtig stond, zelfverzekerd, trots. Met een handdoek zou ze bij Sanne
voordoen hoe je een doek om je buik bond. Zo ja, net als in Afrika.
Tweede uit een reeks samenhangende vehalen, getiteld Gastenboek
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Leo Vroman
Gedicht
Geen grens
I
Wat heb ik met mij?
Ik ben te dicht bij
want dat handen wassen
na het plassen
en voor het eten
heeft mij doen weten:
er is geen grens
tussen wereld en mens.
Waar mijn handen
mij zelf aanraken
voel ik de cellen
van de huid van de
vingers hangen
als beschreven vellen,
ik kan ze voelen
aan het verlangen
ze af te spoelen
maar laat zo een verholen
stroompje na dat
zich door de riolen
verspreidt van de stad.

Tirade. Jaargang 42

217
Wat zou ik dan willen?
Helemaal
van kwijlbek tot billen
uit roestvrij staal
te mogen bestaan
dat niets los laat gaan.
Als ik wie mij zien
of niet naar mij kijkt
niet achter laat,
geen liefde, geen haat,
ja dan misschien
heb ik iets bereikt.
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II
En toch,
waarom zie ik het mooie
in mensen nog,
dat zachte plooien,
dat gedweeë dienen
van hun proteïnen
die zo weeïg zorgen
dat hun meesters morgen
er nog zo uit zien,
die wereld vol wonderen
van boven en onderen
waaruit wij bestaan?
Kom ook ik daarop aan?
Kon ik iets in mij vinden
van wat ik bemin
in mijn beminde,
beminde vriendin,
dan was dat een begin.
Maar nee, ik ben mij
te dichtbij. Te dicht bij.
Nu tracht ik mijn dunne
lijf te vertellen
dat ook zijn cellen
doen wat ze kunnen.
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Het zal mij wel lukken.
Wat ik van mij ken
kom ik nog wel te boven.
Hier kom ik door heen
zodra ik kan geloven
dat ik net zo ben
als iedereen.
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[Augustus 1998 - jaargang 42 - nummer 375]
Toine Moerbeek
Bella
Bella is de naam van een modeblad uit begin jaren vijftig. Mijn moeder was er op
geabonneerd; daar stonden de knippatronen in voor onze kinderkleertjes. De vlot
getekende mannequins, ook de jongens en de meisjes, leken op Audrey Hepburn:
goedlachs, elegant, wespentaille; alle vrouwen liepen op pumps, droegen hoeden of
hoedjes en hadden handschoentjes aan. Mijn moeder heeft er nooit zo uitgezien. Na
de dood van mijn vader echter, vier jaar geleden, nam zij ‘Bella’-trekken aan. De
terugtocht naar haar jeugd was stuurloos geworden. Ze sloot de deuren, trok alle
gordijnen dicht en doolde bij een tijdeloos maanlicht overdag door het huis waar ze
meer dan vijftig jaar woonde. Ons, haar kinderen, die haar bij toerbeurt bijstonden,
maar ook de gezinshulp en de zusters van het Kruiswerk, nam ze mee door het huis
voor een sightseeing die almaar ingewikkelder werd. Het ‘hotel’ waar ze logeerde
was tevens de kerk maar ook een schilderij van Jan Toorop van de psalmist David
en de Prediker. Was ze eerst nog een jonge vrouw, verliefd op mijn vader, gaandeweg
raakte ze daar losser van en ging ze terug naar de veilige kostschool in België waar
ze Frans sprak. Tenslotte wilde ze naar haar moeder. In de laatste acht maanden voor
haar opname in het verpleeghuis trok ik vier dagen in de week bij haar in. Aangezien
een gesprek steeds moeilijker werd, begon ik haar doortocht door het huis en door
haar leven te tekenen in de vorm van een stripverhaal. Mijn moeder droeg het scenario
aan en schreef in zekere zin de tekst.
De hoofdpersoon is Bella. Haar vaste attribuut is de stikmachine uit mijn vaders
schoenmakerij; het apparaat volgt haar op de voet als een ouderwetse TV-camera,
tezamen met het Audrey Hepburn-sjabloontje vormt het mijn moeders toestand. De
Engelse tekst waarmee de strip besluit, droomde ik toen ik er nog aan moest beginnen.
De beginpagina maakte ik toen mijn moeder al opgenomen was.
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George Moormann
Oost West Thuis Weg*
Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd; er is een tijd
om te baren en een tijd om te sterven... ... een tijd om te zwijgen en een
tijd om te spreken.
Prediker 3: 1-2 en 7

De grondvorm
Misschien, het door water geslepen
geluid van een rots, of wanneer hij
de ogen sluit, moeders stem in zee?
Zo kan het niet anders dat er ergens
een speciaal geschreven lied moet zijn,
een cirkelbeweging alla breve.
Een stem die zich schalenderwijs verstopt
achter de minstens duizend transparante
onderdelen van een Disney-reuzekwal.
Het vuile ondergoed van een duister fabelwezen,
dat hem de treden zal wijzen, de voetstappen
waar het bijna was misgegaan.
Kijk, Belladonna heeft nog steeds dezelfde
baljurk aan, danst zoals hij typt,
gaat net als hij voorbij het ochtendgloren,
op hoge stiletten van kristal,
totdat een stem in zee onverbiddelijk roept:
eten, binnenkomen!

*

De wereld van Bella, zoals deze is uitgedrukt in de 25 tekeningen van Toine Moerbeek,
verleidde George Moormann tot het schrijven van een beeldverhaal in verzen. Waar beeld
taal wordt en de tekening een gedicht, verschijnt Bella opnieuw. Dit een-tweetje vaart uiteraard
onder eigen vlag: Oost West Thuis Weg.
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Vreemde hofmakerijen
*
Regen staat in schoenen,
doodskloppertjes zitten aan. Onder felle lampen
leest moeder een oud weerbericht.
Quel Temps! Il fait froid et sombre,
maar ze zegt dat met haar meest vrolijke gezicht,
zodat je je afvraagt of ze het wel inziet.
*
Belladonna draagt een vrolijke zomerjurk,
ze zegt dat ze vlinders in haar buik heeft,
maar mij houdt ze niet voor de gek,
moederkes vogels en wolken zijn oud.
*
Regen in de ton, apen die noten eten,
Mies strijkt langs de rand van de kom,
ze spreekt met dode zusjes,
dit in het meest onberispelijke Frans.
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Moederliefde
Aan het oog onttrokken, maar zie
je wel, ze zijn er. Ik zal ze verschonen
maar eerst Bella bellen dat
ik wat later kom.
Kroost wordt werkelijkheid, als
ze vriendelijk vraagt, neem ze maar mee
ik heb genoeg gekookt.
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Evolutie
Natuurlijk, in wonder welbehagen
is een moeder een moeder omdat zij
geen moeder is.
Blijvend eren wij dan ook de wetenschap
in haar een waterjuffer, een krekel of
zelfs blauwwier te zien.
Dat liefde ver gaat is zwak uitgedrukt,
tot in het hart van haar boezem hokt
ze samen met een Duitse kakkerlak, erger,
met het papierverslindende zilvervisje.
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Drie keer daarom
In wie of wat zie jij toch voedsel?
Hoe vaak heb je nu al je koffers ingepakt,
heb ik gezegd dat dit huis geen hotel is?
Vaak is vaag, onleesbaar geworden,
je hart een huis, je man de schaduw van
een stikmachine.
De sporen op een rij vraag ik me af wie hij is,
de zoon die je voor zijn vader houdt,
al moet ik beslist zijn.
Daarom ben ik jouw nachtzuster, ik de
zoon die ook vader is. En óf er een morgen is,
want zoals ik zei, ik ben de vader, de zoon en
de nachtzuster. Zeg daarom, wat hebben we nú?!
Zo laat al, vlug naar bed!
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De zin van het leven
Wat zegt ze toch? wat is het toch
een gek mens.
Al wandelt ze over het meest
rustige water, struikelt ze nog
over de meest eenvoudige zaken,
slaat ze zich op het hoofd als ze
iets raars zegt dat nergens opslaat,
een tweeledige beweging waarvan ik
zeker ben dat het zin moet hebben.

Tirade. Jaargang 42

255

Haar als pijpenstelen
We zoeken alles in onszelf,
vanmiddag Basho herlezen, moeder kreeg
spontaan een waterig gezicht, snotterde
Wat Is Was Er Reeds Lang, En Wat Zijn Zal,
Is Reeds Lang Geweest.
Drizzly June - Long hair,
Face sickley white.
Jezus, wat miezert het.
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Liedjes van vroeger
*
Veel van hetzelfde, toch
blijft zij haar lasso verbazen,
doorboort haar druppel de steen
niet door kracht maar door
vaak te vallen. Vergeetachtige mensen
struikelen hoogstzelden.
*
Het door water geslepen geluid
van een rots, de sluiers van een moederkwal,
geruis van gaas dat vanaf land waargenomen
maar moeilijk van een burcht te onderscheiden is.
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Een heel andere schepping
Een heel andere schepping als zij
Adam was geweest, als zij de dieren
en vogels namen had mogen geven,
zouden wij niet denken dat de kip
slechts een voertuig is om een
nieuw ei voort te brengen,
zouden wij ons hanige ik eigenhandig
de nek omdraaien, in iedere geurige omelet
een god zien, in iedere vrouw een moeder.

Tirade. Jaargang 42

258

De zwaluwstaart
Tot het laatst een moeder zoals
ze met liefde het doosje lucifers
wiegt. Wil het niet uit handen geven
omdat ik met mijn ogen dwingend zeg:
voorzichtig dat is vuur.
Staat op, smijt weg. NEE!
Waarmee ze eigenlijk zeggen wil, wat
maak jij eigenlijk als je voor
de zoveelste keer die zwaluwen
op dat doosje vereeuwigt.
Geef je ze wel de vrije ruimte?
Mogen ze wel door het vuur worden
aangeraakt, opgaan in het geheel?
Moederke vereeuwigt niet,
moederke danst.
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Halfslaap
Ook zijn er jongetjes. Ik
herken m'n broertje, dat wakker
wordt, het gordijn openschuift,
naar de nacht kijkt, gaapt.
Dezelfde nacht die ons monddood
zal maken, de nacht die ons zonder rede
voedt, de nacht die woordblind is,
de nacht die allesbehalve nestholte is.
Wij luisteren naar de zwaluwen
en proberen ons een voorstelling
te maken, hoe dat mogelijk is,
een nacht zonder bijslaap,
de nacht als beeld zonder woorden.
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De metalen vogel
Je kunt er verder niets van zeggen,
de dreiging of het welkom van een
mysterieuze poort, het bewegingloze
tableau vivant dat wij hemel noemen,
het gezond verstand dat plaats maakt
voor wat slagen in de lucht,
een straaljager die als een vleeskleurig
vlindermes overtrekt.
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Met nimmer falende zekerheid
Tussen de naturalia en artificialia,
de opgezette beesten en landschappen op
sterk water, de zondagmiddagmuziek
van Jeremia, de volumeknop op z'n hoogst.
Voorbij is de oogst, ten einde de zomer,
en nog zijn wij niet verlost.
Ach, moederke, de aarde te hard,
de hemel te hoog en misschien vandaag al
vallen om niet weder op te staan?
Ach, moederke blijf nog even, onze
nachtkijkers zijn niet verfijnd genoeg,
ook al nemen we de tijd van komst
stipt in acht, ook al kom je ieder
voorjaar terug op het nest.
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Een vreemde balts
Buiten klinkt het heel plezierig,
de grammofoon
die blijft steken in dezelfde groef.
Ik ben de Bella uit een modeblad,
uit stukjes film, Roman Holiday 1953,
uit hoeden, handschoenen, schoenen en tas.
Ook zijn er de dingen die geen dingen
zijn, een brokstuk van roodoker, een
groene lavasteen, haar l'oiseaux volent!
Iedere doos bevat weer een andere doos, dan
moet je nog de touwtjes openmaken,
lapjes uit elkaar vouwen en dan vind je,
nee toch, gespeelde verbazing,
de BOEM van het NIETS, of zou ze toch?
Ze kijkt verliefd.
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Maar soms botst het
Het weerzien thuis is zelden
teleurstellend, tenminste zolang
het op een ordelijke manier gebeurt,
de waarneming van lijf en leden.
Laatst veel naleving met de priemende vinger van Toorops
Prediker ordonneerde ze mij de koffers
zo snel mogelijk in te pakken.
Zo'n prachtig hotel, wat denk je
wat zo'n schelp kost?
De spiraalvormige achteruitgang.
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Honkvast
Zelfs in huis is ze weg,
ik zie dat aan de wijze
waarop haar glimlach functioneert,
misschien wel
haar lievelingsplek,
al weet je dat nooit zeker,
omdat je daar, eenmaal aangekomen,
de dingen niet groter
of kleiner maakt.
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Het daghet
Of ze nu wel of niet een sneeuwwitje is,
de dwergen die haar helpen zijn haar toegewijd,
want zot blijft het dat juist zij nooit eens
de indruk wekt de weg kwijt te zijn.
Vrolijke kabouterhandjes, het geruis van palmen
waarin zich de enig juiste richting bevindt.
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Vreemd toerisme
De dood heeft honderd handen en bewandelt duizend wegen.
T.S. Eliot
Er moeten handen zijn die
altijd naar het oosten wijzen,
handen die druk zijn
met de afdruk van een koffer,
een berglandschap, een gastenboek,
handen die je welkom heten.
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Lijmstokken
Wilgebladeren kunnen niet zonder lijm,
het basiselement voor voedsel, een
onmisbare stof voor stevigheid.
In water met wat inkt of verfstof,
stijgt maar moeizaam een droom op die,
treurig geworden, steeds hetzelfde herhaalt.
Voetstappen dalen af, ze verlaten de wilg
via kleine slijmerige huidmondjes,
houden het beurtelings droog als ze
de trap afgaan, troosten elkaar tot
de onvermijdelijke plek, het moment waar
geest des levens haar wortels in tweeën splitst.
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De nachtzwaluw
*
Dat onze bewegingen
onhandig zijn, dat we vaak te dikke poten
hebben maar desondanks toch
makkelijk vliegen.
Tsjiep, tsji-tsjiep,
tsji-tjitjitji - tjiep - boink.
*
Het doosje met de verbrande lucifers,
zomaar leeg, zomaar?
Zomaar Svalan, zomaar die Schwalbe,
zomaar een vlinder, de poppen die ik als
kind nog in dit doosje droeg,
zomaar?
Zomaar the Swallow in den vreemde,
zomaar Säkerhets tändstickor?
Zomaar spelen, ook al is er geen vuur,
zomaar?
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De slaapkamer
Moeder waarschuwt
voor het raam dat openstaat.
Moeder waarschuwt
voor de wind die als tocht
door de kieren blaast.
Nu is zij zelf het zaad van
het adelaarsvaren,
de stof uit de Sahara,
een wimper zout
uit zee.
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De anamorfose
Je zou je begrafenispak willen uittrekken,
roepen mamma!, maar je bent niet jezelf,
als ze je haar kamt, zegt
jongen, keurig, je lijkt je vader wel.
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De sublieme dood
Er zijn weinig geniale
romanschrijvers, nog minder
grote dichters,
omdat ze de woorden niet
op hun beloop laten, de cipiers
beroven van hun slaap,
zodat deze snelle oogbewegingen
niet verder dromen, schiftend
ten onder gaan in beelden,
mechanismen die niet op zoek zijn,
maar wel snoeven het met eigen ogen
te hebben aanschouwd:
de homerun van Teiresias, erger
het bezint eer ge bemint van
zijn bloeddorstig vlindermes.
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Op herhaling
In de afdruk van haar ogennacht
herken ik de decoratieve inslag van
haar Prediker, de sierlijke gebogen
lijnen van de Jugendstil,
waarmee zij, al blazend op haar schelp,
Neptunus voorgaat,
afwisselend nat, droog de golven
opzweept - neerlegt.
Veel metrum, nauwelijks ritme,
het zal de zin van diepgang zijn die haar verveelt.
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De een z'n dood is
Je moet ermee oppassen,
mannen in witte jassen, die of zich
verschrijven, of verdichten,
verdwijnen, afschrijven of anderszins
profiteren van zulke aflaten,
papier dat bedoeld is beschermder
te leven dan hun tragische patiënt.
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De waarde van fictie
We schuiven herschikken, schrikken
als we per ongeluk hertschikken tikken,
vluchten weg, proberen de boel zo min
mogelijk te verfraaien. Biechten zo eerlijk
mogelijk op dat het maar straatvuil is,
het glazen paleis waar moeder
aan haar spinnewiel zit,
de rozentuin aan zee waar ze tussen
haar lieve reuzen en dwergen woont,
waar ook, maar hier zou ik zwijgen,
mijn vader ligt.
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Het laatste eerbewijs
Het licht van de zeldzame witte fazant
komt zelden gelegen, blijft al te vaak
onbesproken. Moeder zegt: liefde,
ademt ieder moment als een geschenk,
zet onbekommerd de muts van het henneëi
naast die van de kip. Een pluim die pas stil
wordt als de schoenmaker binnen komt, de
schaduw van zijn stikmachine.
Ik wend m'n hoofd af voor zoveel eerbewijs,
ze trekt de schoenen van mijn vader aan,
zijn eigenhandige.
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God
Voor dag en dauw, de
man met de grote thermoskan.
Voor de gepenseelde nacht,
een pen zonder tussenkomst
van woorden.
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Mirjam van Hengel
Een snipper van de olifant
Boven mijn werktafel hangt een briefje, zoals boven werktafels vaak briefjes hangen:
‘Wat zijn de grote vragen in het leven? Waar komt de mens vandaan, waar gaat de
mens naar toe en wil ik dit lezen.’ Het is een parafrase op een uitspraak van Woody
Allen. Bij hem eindigt de tweede zin met ‘en hoe laat gaan we eten’, wat vast leuker
is en ongetwijfeld wezenlijker. Maar mijn wil-ik-dit-lezen-versie behoedt mij, en dat
is ook niet niks, nu al tijden voor verraderlijke aanvallen van paniek als ik bedenk
- hoeveel boeken er bestaan
- hoeveel boeken er elke maand, elke week, elke dag bijkomen
- hoeveel boeken er ongelezen liggen te wachten
- hoeveel boeken ik blijvend moet herlezen opdat ze deel van mij blijven
- hoeveel boeken ik denk te móeten lezen voordat ik echt kan zeggen waar ik van
hou
- hoeveel andere dingen ik óók, en soms veel liever, wil doen dan lezen.
Sinds kort heeft Allen gezelschap van W.H. Auden: ‘Genoegen is zeker geen
onfeilbare kritische gids, maar het is de minst feilbare.’ Auden kleurt mijn versie
van Woody Allens uitspraak: wie zich afvraagt of hij iets al dan niet wil lezen, moet
eenvoudigweg beginnen en goed opletten wat er dan gebeurt. Beleef ik hier genoegen
aan of niet? Het is een mooie formulering, omdat ze eenvoudig zegt hoe eenvoudig
het ís. Uitspraken als deze (of variaties op ‘een goed boek geeft je het gevoel dat het
speciaal voor jou geschreven is’) zijn van het soort dat telkens opduikt wanneer
iemand - geleerd of onbevangen, belezen of beginnend -iets zegt over wat en hoe te
lezen. Als het er op aan komt, lijkt het simpel: een boek is goed als het je genoegen
schenkt.
Maar wat is in hemelsnaam genoegen? Het begrip zegt op zichzelf niet zo veel,
het is vrijblijvender en minder expressief dan het Engelse pleasure en wij associëren
het in eerste instantie met ontspanning, verstrooiing. Maar het gevoel te hebben dat
je je amuseert - met de televisiesoap of het
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tijdschrift waarvan je de inhoud al vergeten bent als je de laatste bladzijde omslaat
- is een drastische reductie van wat je ‘oprecht genoegen’ zou kunnen noemen. Dat
is veel sensationeler, dat tilt je op en maakt je groter, blaast stof uit je hoofd en
voorjaarswind in je haren. Genoegen is een groot woord dat met toewijding te maken
heeft, zoals iets groots als liefde dat heeft. En daar moet je maar zin in hebben: zin
om je ergens werkelijk mee te verbinden, om iets te leren zien op alle mogelijke
manieren dat het zich aan je voor kan doen. Zin om elke vorm van vooringenomenheid
los te laten en ruimte te laten voor de verwondering.
Het mooiste is het als de manier waarop je ergens genoegen aan beleeft voortdurend
verandert. Dat ze met je meegroeit, net als de onderwerpen van genoegen. Dat je van
dingen kunt gaan houden die je aanvankelijk niet begreep. Lastig is het wel, het
bewaren van een smaak die beweeglijk blijft en je onverminderd op nieuwe sporen
en verkeerde benen zet. Maar zoals je mag hopen dat je karakter zich niet vastzet en
je lichaam niet te snel verkreukelt, mag je hopen dat je smaak dat evenmin doet. ‘Als
iemand van tussen de twintig en de veertig met het oog op een kunstwerk verklaart:
“Ik weet waar ik van hou”, zegt hij in feite: “Ik heb geen eigen smaak maar ik
accepteer de smaak van mijn culturele milieu”, want het duidelijkste teken dat iemand
uit die leeftijdscategorie een eigen en authentieke smaak heeft, is dat hij daar onzeker
over is’, schrijft Auden. Een typisch voorbeeld van een speciaal voor mij geschreven
zin, denk ik als ik dit lees. Het grote genoegen dat ik hieraan beleef! Zoveel dat ik
me er ongemakkelijk bij voel, want hoe belachelijk kan ditzelfde citaat zijn in andere
ogen? In ogen met een solide en zelfverzekerde blik waarin een weloverwogen
oordeel over wereld, kunst en kwaliteit ligt opgesloten? In ogen van mensen die,
weggepromoveerd uit de categorie der aangenaam onzekeren, zich verlustigen in het
besef nu een ‘eigen en authentieke smaak’ te bezitten? En wat gebeurt er op het
moment dat ikzelf niet meer bij de twijfelaars mag horen - glimlach ik dan minzaam
en toegeeflijk om mijn plezier van vandaag?
Goed mogelijk. Als er iets in een leven veranderlijk is, is het wel de relatie van
ik-tot-de-wereld, ik-tot-de-ander en dus ook: ik tot de kunst. Het is dan maar te hopen
dat ik de olifant zal blijven zien.
Een aangenaaid vel hebben, met bloemetjes van stof en wolken. Oprechte ogen, een
buik vol tederheid, smetteloze tanden, leuke flaporen en dan daarmee de volle straten
door. Je zou denken dat de hele wereld dan
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omkijkt. Alle mensen houden hun adem in, want wat komt daar wel niet voorbij: het
loopt alsof het zojuist geboren is, fragiel en omvangrijk tegelijk, wolken en bloemen
vol gratie wapperend in de wind.
Daar gaat hij, imposant
en breekbaar, wapperend
en traag bewegend in
zijn aangenaaide vel
met bloemetjes van stof
en wolkjes, suggestie
van een dichterlijker wereld
waar de liefde de vormen
der natuur hergroepeert.

Ziehier ‘O elefante’ van de Braziliaanse dichter Drummond de Andrade - door August
Willemsen vertaald als ‘De olifant’. Het drie pagina's lange gedicht begint met: ‘Ik
fabriceer een olifant / met wat ik heb aan spullen’. Hout uit oude meubels, watten,
vlas, een beetje gluton om de oren op hun plaats te houden. Een erg stevige constructie
lijkt het niet te zijn, en volgens de maker is dan ook de beweeglijke slurf nog het
best gelukt. Fluks rolt het behendige instrument zich op. De door mensen felbegeerde
slagtanden zijn van een zo zuiver materiaal dat het niet door iets anders te vervangen
is. Zo zijn ook de ogen, waarvan de maker zegt dat ze zowel het meest fluïde als het
meest blijvende deel uitmaken van de olifant, ‘aan elke fraude vreemd’.
Onvervangbaar en aan elke fraude vreemd; blijkbaar heeft de ‘ik’ tanden en ogen
niet zelf gemaakt maar zijn ze spontaan in de olifant gevaren. Zoals dat gaan kan. Je
maakt iets, en het vervolmaakt zichzelf.
Ziehier mijn arme olifant,
nu klaar om uit te gaan
op zoek te gaan naar vrienden
in een verveelde wereld
die niet in dieren gelooft
en twijfelt aan de dingen.

Dit voorspelt niet veel goeds. Nu de olifant klaar is, blijkt het meteen een ‘arme
olifant’ te zijn. Een arme olifant op zoek naar vrienden. Dat zullen
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wel andere olifanten zijn, denk je, maar dat blijkt algauw niet erg waarschijnlijk.
Want hij belandt in een wereld die niet in dieren gelooft en die daar wel niet erg dicht
mee bevolkt zal zijn. Dat het gefabriceerde ding een olifant is, zal men er niet zomaar
geloven, maar ook als ding gooit hij geen erg hoge ogen, zie de twijfel. Bovendien
is de wereld verveeld, een niet bijster goede voedingsbodem voor nieuwsgierigheid.
En inderdaad blijkt al snel: ‘niemand wil hem zien’. Niemand wil zelfs maar om hem
lachen, om zijn staart bijvoorbeeld, die eraf dreigt te vallen, of om zijn kogelronde
buik die op instorten staat. Al zijn olifanteske gratie: parels voor de zwijnen.
Hij toont met élégance
zijn minimale leven,
en geen levende ziel
in de stad is geneigd
van dit kwetsbare lichaam
in zich te laten dringen
het voorbijgaande beeld,
die rampzalige tred
hongerend en aandoenlijk.
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‘Minimale leven’; ‘kwetsbare lichaam’; ‘voorbijgaande beeld’; ‘rampzalige tred’;
‘hongerend en aandoenlijk’ - voldoet deze olifant eigenlijk wel aan het beeld van
een olifant? Die heeft normaal gesproken een sterk, dikhuidig lichaam, leeft van alle
dieren het langst (alleen de mens wordt ouder), zijn bewegingen zijn eerder statig
dan rampzalig en het eerste waar je bij een olifant aan denkt is zijn onvergelijkbare
omvang - geen zoogdier dat nog op aarde rondloopt is groter. Onmógelijk om hem
niet te zien als hij voorbij komt hollen! Aandoenlijk, dat kan nog, vanwege die
ontroerend kleine oogjes. En dat hongerend - hongerend ‘naar wezens’, heet het in
de volgende strofe. Ach ja. Welk levend wezen hongert daar nou níet naar... Misschien
de olifant wel bovengemiddeld, met zijn grote sociale gevoeligheid, zijn trouw aan
soortgenoten, zijn verdriet als er eentje doodgaat van wie hij houdt. Maar hongeren
naar andere wezens, daar word je nog geen olifant van. En al heet deze olifant
‘imposant’ en ‘traag’ te zijn, in combinatie met de bloemen, de wolkjes, de zachte
ogen en de élégance klinkt dat niet erg overtuigend. Al vanaf het begin van het gedicht
wijst bijna alles wat over deze olifant gezegd wordt in de richting van wat klein en
kwetsbaar is.
En inderdaad. De olifant zoekt niet naar lijvige olifantvrienden, zelfs van de zielen
in de stad - mensen? - moet hij het niet hebben. Hij wil het

Phil Bloom
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veel kleiner. Hij verlangt naar ontmoetingen bij zacht licht in kleine holtes onder
bomen of in schelpen, en zoekt naar
geheimen, episoden
waarvan geen boek verhaalt,
waarvan alleen de wind,
de bladeren, de mier
vertrouwd zijn met de snit

Wat een onmogelijke opgave voor een olifant, om te zoeken naar wat alleen vindbaar
is voor de wind die met zijn gewichtloze lichaam overal kan komen, voor de bladeren
die boven olifantshoogte de hemel in kijken en voor de mier die zo minuscuul is dat
hij in de smalste gangetjes kan kruipen! Niet gek dat het mislukt. De olifant vindt
niet wat hij heeft willen vinden, hoe voorzichtig hij ook heeft gelopen, zonder ergens
‘de plantjes te vertrappen’. Moe en wankel komt hij weer thuis, met bibberende poten
die in stof uiteen vallen. Stof was hij, en tot stof is hij weergekeerd. ‘Morgen opnieuw
beginnen’, is de laatste regel van het gedicht; morgen weer eentje maken. Maar
hoopvol klinkt het niet.
Ik heb deze olifant zeer lief. Vanwege zijn hunkering, zijn zoektocht naar wat
verborgen is en fluistert, het geflapper van zijn oren. Hij zit misschien niet zo erg
goed in elkaar en je zou hem daarom een maar matig gelukte olifant kunnen noemen,
maar dat onvolmaakte is natuurlijk juist wel weer prettig, in verband met de
verwantschapsgevoelens. En het versterkt mooi de tegenstelling tussen het machtig
grote lijf en de kwetsbare aard.
Eigenlijk kun je wat dat betreft bij een olifant niet spreken van een tegenstelling.
Groot bestaat wel vaker bij de gratie van klein. Een olifant mag dan kolossaal zijn,
dat wordt hij toch vooral in vergelijking met alles wat dat níet is, de mug bijvoorbeeld,
of de muis. De muis die al sinds mensenheugenis zijn beste vriend is, die hem een
zwembroekje leent, die vergenoegd opmerkt hoe lekker hard ze samen kunnen
stampen op de brug en die roept: ‘Verstop je maar achter mij!’ Een olifant mag er
uit zien als een reusachtig blok beton, zijn voeten zet hij behoedzaam neer, je kunt
hem het bos insturen en er knapt geen takje; nooit zal hij op een dier trappen dat
verstopt zit in het gras waar hij overheen loopt. Alsof dat hele lijf niets weegt, alsof
hij zich helemaal niet bewust is van het feit dat zijn omvang uitzonderlijk is of dat
die onhandig kan zijn. Het drama is
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natuurlijk dat dat lichaam wél iets weegt. En dat de olifant uiteindelijk tragisch te
groot is - veel te groot om zich achter de muis te verstoppen. Veel te log ook om in
bomen te klimmen bijvoorbeeld, zoals de olifant uit de dierenverhalen van Toon
Tellegen altijd doet. Die vraagt zich voortdurend af wie hij is en wat er zoal tot zijn
mogelijkheden behoort en heeft het patent op dromen die, zodra hij ze probeert te
realiseren, onzachtzinnig in botsing komen met de werkelijkheid. Hij wil vooral
dingen waarvoor olifanten totaal ongeschikt zijn. Slingeren aan de lamp boven de
tafel, of dansen met de eekhoorn op een breekbare tak voor diens voordeur.
De olifant zei dat hij tot drie zou tellen, schraapte zijn keel en telde tot
drie. Toen maakten zij één danspas, verstapten zich en vielen naar beneden.
Versuft lagen zij naast elkaar in het natte gras onder de beuk.
‘Vond je het een slecht idee eekhoorn?’ vroeg de olifant.
‘Nee hoor,’ zei de eekhoorn. Hij wreef over de buil op zijn hoofd en dacht
aan die ene pas die echt een hele mooie danspas was geweest.
Het optimisme van die slotzin! Dat is nog eens optimisme naar mijn hart. Een beetje
ironisch, een beetje naïef ook, maar vooral intelligent en flexibel, in één enkel ogenblik
wordt de mislukking zowel geconstateerd als verwerkt en omgebogen. Blijmoedigheid
waar je wat aan hebt: de dans mag dan mislukt zijn, die ene danspas was prachtig.
Een betere bewapening tegen de hardheid en onvolkomenheid van het bestaan is niet
denkbaar. Waren maar meer mensen zoals deze eekhoorn. En waren er vooral meer
zo moedig als de olifant, die voortvarend omhoog klom, de vervulling van zijn liefste
wens tegemoet zonder zich te laten weerhouden door de mogelijkheid dat het ook
zou kunnen mislukken. Zo moedig is in elk geval Drummonds olifant wanneer hij
op zoek gaat naar vrienden in een wereld die allang zeker lijkt te weten waar ze van
houdt, dat dat niet van zo'n raar beest is en ook niet van de dingen die hij samen met
hen zou willen vinden.
Merkwaardige wereld. Ik zou het wel weten! Ondanks het droevige lot van de
olifant komt de sensatie die dit gedicht mij geeft in de eerste plaats maar op één ding
neer: genoegen. Dít wil ik lezen.
Het gedicht ‘De olifant’ is door Drummond de Andrade in een door hemzelf
thematisch samengestelde bloemlezing uit zijn poëzie (Antologia poética) opgenomen
in de afdeling ‘Het sociale conflict’. De thematiek van
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die afdeling wordt gedomineerd door de positie van de dichter ten opzichte van de
wereld om hem heen, de maatschappelijke actualiteit, de moderne samenleving met
haar complexe sociale en politieke conflicten. Veel van de gedichten uit die afdeling,
zijn afkomstig uit A rosa do povo, Drummonds meest geëngageerde bundel. Een
bundel waaruit de overtuiging spreekt dat poëzie een zaak is van grote
verantwoordelijkheid, dat de dichter kan vechten tegen onrecht en dat hij zijn poëzie
daarbij moet beschouwen als zijn wapen. Volgens vertaler August Willemsen - in
het nawoord van de Nederlandse bloemlezing Gedichten - streeft Drummond er in
deze periode naar om solidariteit en artisticiteit, maatschappij en individu met elkaar
te verzoenen. Het is precies de periode waarin Drummond het olifantgedicht schreef,
tussen 1943 en 1945. Wat voegt het toe wanneer je het gedicht leest met die
wetenschap in je achterhoofd? Daarvoor kunnen we het best even teruggaan naar de
laatste strofe, naar het moment waarop de olifant thuiskwam. Want wat gebeurde er
toen precies?
Van 't zoeken uitgeput,
is al wat in hem zat
versnipperd als papier.
De lijm heeft losgelaten,
zijn hebben en houden
aan mededogen, streling,
aan veren en aan watten,
loopt uit over het vloerkleed,
als een mislukte mythe.

De olifant is een mislukte mythe. Als dichter is Drummond iemand die mythen maakt;
de olifant zou een gedicht kunnen zijn. Was hij niet de ‘suggestie van een dichterlijker
wereld’? En valt hij niet in papieren snippers uiteen? In dezelfde laatste strofe heeft
de verteller die de olifant maakte het over ‘ik en mijn olifant / waarin ik mij vermom’;
de maker kan dus dichter zijn. Het is op z'n minst mogelijk dit gedicht poëticaal te
lezen. En dan is het het gedicht, waarmee het slecht afloopt.
Het ideaal dat de kunstenaar met zijn werk kunst en wereld bij elkaar kan brengen,
wordt in dit gedicht grondig om zeep geholpen. De dichter heeft een gedicht gemaakt,
stuurt het de wereld in om medestanders te vinden in een zoektocht naar geheimen
- de geheimen van het leven mis-
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schien wel, de geheimen waar wind, bladeren en mier in elk geval meer verstand van
hebben dan mensen. Maar hij begeeft zich ook in volle straten, langs huizen en op
het slagveld; ruimten die juist wel aan mensen toebehoren, waar ze elkaar ontmoeten
en hun conflicten uitvechten. Hij wil daar iets, maar wordt genegeerd. Mensen, lezen
we achtereenvolgens, geloven niet in gedichten (een wereld die ‘niet in dieren
gelooft’), houden niet van wat vluchtig is (zijn niet geneigd ‘in zich te laten dringen
/ dit voorbijgaande beeld’) en zijn huiverig voor geheimen die ze niet kennen (durven
zich slechts tonen ‘in vrede van gordijnen’). Aan het eind van het gedicht constateert
de maker ondubbelzinnig dat de mythe mislukt is. ‘De aarde is voor mensen, niet
voor mythen’, zegt Drummond in een ander, veel later, gedicht en ook de conclusie
van het olifantgedicht komt al daarop neer. We zijn hier getuige van niet minder dan
het failliet van een kunstwerk, al is het dan misschien voorlopig.
Volgens Willemsen is er in Drummonds geëngageerde gedichten uit de jaren veertig
al veel aanwezig dat vooruitwijst naar het latere werk, het werk van de dichter die
op zoek is naar het zogenaamde ‘kleiner leven’: ‘het absolute minimum dat het leven
nog als zodanig kan definiëren’:
Niet het dode noch het eeuwige of het goddelijke,
slechts het levende, het uiterst kleine, stille, onaandoenlijke
en eenzaam levende.
Dat is wat ik zoek.

Drummond zoekt naar eigen zeggen niets dan ‘de poëzie van dit moment’: de kleinste
momentopname waarin zich het leven van dat ene ogenblik samenbalt. Of dat dan
ook het volledige leven is - het grote weerspiegeld in het kleine - kun je je afvragen.
In een absolute, ideële wereld gelooft Drummond niet, hij kent het kleine niet zozeer
een symboolwaarde toe als wel een sleutelwaarde: het is bij hem de ingang tot begrip
van de wereld, veel meer dan het grootse en collectieve dat is, meer ook dan het
politieke. Hij is zo'n schrijver die de wereld en de tijd benadert via de details en het
ondeelbare moment, zoals hij, getuige het motto van zijn zojuist in het Nederlands
verschenen verhalenbundel (Verhalen van een nieuweling) de geschiedenis niet terug
herkent dan in fragmenten: ‘Wat me in de verhalen die hij ons vertelde toen we klein
waren, fascineerde was niet de intrige, de afloop, de moraal, wél het opvallende ant-
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woord van een personage, het mysterieuze van een bijkomstig voorval, de kleur van
een hoed...’ En in een van zijn honderden crônica's, - de cursiefjes die hij jarenlang
schreef voor dagbladen - schrijft hij over een mooi meisje dat hij op een dag
tegenkomt, zo mooi dat hij helemaal van slag is. Hij denkt na over haar schoonheid
en komt tot de conclusie dat de aanblik van één mooi meisje genoeg is om je een
glimp te doen opvangen van de schoonheid van het leven. Hoe zit het dan met de
aanblik van één gedicht?
Het olifantgedicht wordt door zijn potentiële lezers niet begrepen hoe imponerend
zijn maker het ook aangepakt heeft - op olifantformaat. Het keert ongelezen terug
naar waar het uit ontstond, zijn bestaan heeft geen enkele zin gehad. En toch, en
toch! Wanneer je er van uit gaat dat je ook een gedicht het best kunt benaderen via
zijn meest minimale bestaansvorm, ziet het er ineens anders uit. De minimale
bestaansvorm van een gedicht is het woord. Volgens Drummond kun je zelfs nóg
verder inzoomen: tot achter de huid van de woorden. ‘Kom nader en bezie de woorden
/ Elk van hen / heeft duizend geheime gezichten onder zijn neutraal gezicht.’ En de
afzonderlijke woorden van het gedicht ‘De olifant’ zijn niet verdwenen! De olifant
had niets zinnigers kunnen doen dan hij deed: in snippers uiteenvallen.
In de vensterbank van de bibliotheek zit een man. Zijn rug tegen het raam, het ene
been over het andere geslagen, het hoofd gebogen. Een wijde linnen broek,
verkreukeld en met grote zakken opzij, opvallende schoenen, heel hoog en met strak
vastgeregen veters - niet het soort schoenen dat mannen vaak draagt. Ik zit drie
boekenkasten verderop. Ik had de man niet gezien totdat ik opkeek omdat ik iets
hoorde: getrommel van vingers op papier.
Hij trommelt met de vingers van zijn rechterhand op het boek dat op zijn knieën
ligt. Het getrommel klinkt leuk, leuk ritme. Na een tijdje is het stil. De hand gaat
omhoog, stopt tussen wang en kin in bedachtzame lezersstand, waarna zijn hoofd
begrijpend begint te knikken. Om de tekst die hij leest, neem ik aan, en ik kijk mee
omlaag, het boek in. Het boek is geen boek. Het boek is een in zwarte kaft gevatte
agenda met lege bladzijden. Ik zie lijntjes, letters die waarschijnlijk maand en dag
vermelden maar die ik van een afstand niet lezen kan, een grote 24 in de
linkerbovenhoek van de linkerpagina en een 25 in de rechterbovenhoek van de
rechterpagina. Verder niks. Nu volgt zijn wijsvinger de regels. Af en toe
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even terug (volgt een knikje met het hoofd dat hij het begrijpt), dan weer een paar
tikjes met de wijsvinger op een punt dat blijkbaar extra belangrijk is. Het grijpt hem
nogal aan denk ik, wat hij leest, want hij slaat zich zelfs tegen het voorhoofd en steekt
nu en dan een benadrukkende wijsvinger de lucht in. Op een goed moment begint
diezelfde wijsvinger ook te schrijven: eerst in een hoekje van de pagina, dan door
naar de volgende, die in zijn geheel wordt volgeschreven. Steeds dichter zakt zijn
hoofd naar het papier, totdat hij een punt zet en zachtjes zucht. Hoofd weer terug
omhoog. Verder lezen. Dan draait hij het boek een halve slag om en begint, heel
voorzichtig alsof hij bang is om lawaai te maken, een stukje uit de bladzijde te
scheuren. Het moet heel precies, zijn tong doet mee, het gaat maar langzaam. Als
het klaar is heeft hij een driehoekige snipper die hij dicht bij zijn ogen brengt, waarna
hij tevreden glimlacht. Hij kijkt naast zich op de vensterbank en vlijt het papiertje
er neer. Tot mijn verbazing liggen er al veel meer, snippers agendapapier in
verschillende vormen waar hij nu een en ander in gaat rangschikken. Soms moet er
even iets opnieuw worden gelezen, een van de papiertjes bevoelt hij met zijn lippen
voordat hij het wegstopt in de zijzak van zijn broek. Alles gebeurt in de grootste
ernst en tegelijkertijd met een rommelig, haast kinderlijk plezier.
Hoe noem je dat, wat die man daar zit te doen? Leest hij? Het ziet er wel naar uit.
Hij leest zelfs niet zomaar maar met zichtbare toewijding. Maar het uitscheuren van
stukjes uit een boek waar niets instaat en er ook nog hier en daar je eigen verhaal
van maken, is dat waar lezen op neerkomt?
Wat een schrijver gemaakt heeft, vat je in eerste instantie op als een geheel, doet
er niet toe hoe dat geheel is ontstaan. Er zijn voorbeelden te over van schrijvers die
papiertjes verzamelen met korte stukjes tekst die aan elkaar gelast uiteindelijk een
boek, verhaal of gedicht opleveren. Tsjechov had altijd zijn zakken vol met briefjes
waarop hij invallen noteerde of flarden van gesprekken die later de basis vormden
voor de dialogen in zijn stukken. Komisch heb ik altijd de werkmethode van de
Utrechtse schrijver C.C.S. Crone gevonden: op papiertjes noteerde die wat hij
‘ontroeringsfaktoren’ noemde: alles wat hem op zijn wandelingen door de stad raakte
en wat hij wilde bewaren. Die papiertjes plakte hij in een soort van grote kasboeken,
waarna hij de boel ordende in verschillende genummerde rubrieken. Vervolgens
knipte hij alles uit en catalogiseerde hij zijn briefjes in kaartenbakken. Het
uiteindelijke schrijven kwam
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dan neer op het aan elkaar leggen van de fragmenten. Op de grond, ‘want ik heb er
veel ruimte voor nodig’, waar een groot mozaïek van papiertjes ontstond (en natuurlijk
is er het verhaal van de vriend die binnenkwam, een windvlaag meebracht en te horen
kreeg: ‘Doe die deur dicht godverdomme. Je hebt in één seconde een week werk
naar de bliksem geholpen!’).
Elk geheel is opgebouwd uit kleine stukjes. Dus ook: elke literatuur, elk boek,
zelfs elk gedicht bestaat uit wat de schrijver gemaakt heeft uit ‘wat ik heb aan spullen’,
aan elkaar geplakt met een beetje gluton. Natuurlijk, het geheel is meer dan de som
der delen, zeker wanneer er sprake is van een moeilijk definieerbaar artistiek surplus
dat met talent en inspiratie te maken heeft - artistieke gluton. Maar die ene goed
gelukte passage, de inspirerende gedachte, die mooie zin, het afzonderlijke woord
dat geheimen met zich meedraagt: dat zijn de grondstoffen, de fragmenten waaruit
het geheel is opgebouwd. En waarin het ook weer uiteen kan vallen.
Een lezer ontregelt per definitie de samenhang die een schrijver heeft aangebracht.
Geen twee lezers lezen in één tekst precies hetzelfde, elke blik doet verschillende
dingen oplichten, elke lezer ziet andere lijnen en verbanden. Er zijn lezingen die
onzin zijn, ‘feilbare’ lezingen die helemaal niets meer te maken hebben met wat een
schrijver heeft proberen uit te drukken, maar lezen blíjft interpreteren. Wat de man
in de bibliotheek deed was de uiterste consequentie van de subjectieve bezigheid die
lezen altijd is. Gewiekste man! Zijn boek was door niemand geschreven en hij kon
dus niemand misverstaan; de woorden die hij bijschreef waren de concretisering van
zijn persoonlijke lezing; de fragmenten die hij bewaarde de passages die hij zich had
toegeëigend. Maar hadden er letters, woorden, zinnen in het boek gestaan, dan was
het door zijn manier van lezen voor anderen onbruikbaar geworden. Een boek dat je
niet in gedachten maar in het echt in stukjes scheurt, is geen boek meer.
Zoals een olifant die in snippers uiteenvalt, geen olifant meer is.
Zoals een dans die al na één pas ophoudt, geen dans is.
Maar van de mislukte dans rest de ervaring van die ene, gelukkige pas. En van de
olifant van Drummond resten de snippers waarin hij uiteenvalt. Misschien zit het
hele geheim van de olifant wel in één van die snippers opgesloten! Misschien is een
hele olifant inderdaad wat veel om te bevatten (laten we de stugge toeschouwers die
hem negeerden het voordeel
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van de twijfel gunnen). Een gedicht kan ook teveel te zijn om ineens te zien, en zeker
een heel boek, of een hele literatuur. Om iets werkelijk te zien moet je nu eenmaal
heel goed kijken.
Het is het mooiste wanneer dat begint met die verwonderde sensatie van genoegen:
nieuwsgierig en niet-vooringenomen, aangetrokken door het kleine als door een
nagelschelpje in een zandvlakte. Weet dat je uit te nodigen tot verder kijken, dan
groeit het genoegen, groter en groter, en het onderwerp van genoegen groeit mee.
Een pas wordt een dans, een snipper een gedicht, een stofje een olifant.
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Marieke Jonkman
Gedichten
Ontslag
Gebogen op de fiets, weg uit het paleis,
ontslagen omdat ik onfatsoenlijk sprak
en niet elegant genoeg zwaaide.
Niet overstuur. Ik laat me niet, ik laat me niet
maar als het moet dan recht op het zadel,
majesteitelijk, ik geef het paard subtiel
de sporen en kijk stralend voor mij uit.
Ik bouw zelf een paleis. Geld genoeg
voor geurende zalen en heerlijke kleding.
Als een prinses kan ik schrijden,
een turnster op de evenwichtsbalk.
Geen oog op mij zal ik verdragen,
wanneer ik naakt voor de spiegel
met parfum speel, hier en daar
een vleugje spuit, fatsoenlijk, elegant.
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In de beek
In gezelschap van stenen
waar water en licht mij bespelen
waar geen mens mij kan zien en niemand mij hoort
Hg ik naakt in de stroom
schreeuw ik het uit:
koning, koningin.
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Met een bijl
Wanneer ik de arts spreek, barst ik
in tranen uit, haal de bijl uit mijn tas
en snik hem de waarheid, mijn wraak.
Hoewel pappa nachtenlang met een pistool
langs is geweest, kan ik niet zeggen waarom
met een bijl. Ik versplinter de ruit, zeg ik,
geen twijfel aan, eerst de ruit, daarna de deur
en dan de schouder, daarna het hoofd.
De gang ligt vol splinters en inktspatten,
houd mij tegen.
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Verwachting
Voor vreugde over grappig gekrulde haartjes
schaam ik mij niet.
Ik ben trots op de gezegende vlakte waarachter het mysterie zich
deelt.
Wie met een mes dreigt omdat fors dient gesneden,
beëindigt genot.
Gespannen verwacht ik mijn zoon.
Tussen urine en bloed wordt hij geboren.
In mijn pijn zal ik zijn angst niet horen.
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Sirene
Glad is mijn zilveren jurk en soepel
spannen de schubben om de hoekige heupen.
Ik draag geen ceintuur en geen sieraad.
Zwarte draden hechten de zoom van de maan
want 's nachts ben ik maanlicht, een straal
in het duister, aan de rand van de gracht.
Van dezelfde stof is mijn tasje, fluweel
gevoerd, het parfumflesje kust het spiegeltje.
Ik wijk niet voor een schaduw, ik knip
het open en bied hem mijn geur aan.
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Kiezeltje
God zij dank geen stuifsneeuw meer.
Daarin viel niet meer te rijden met de wandelwagen.
IJsklonters in het wielhuis.
Ik blies mijn warme adem in de kouwe
klauwtjes van mijn kiezelsteentje.
Dit is aarzeling van lente. Mijn ontbloeide
kiezel lacht. Glinsterend. Niet te geloven
dat het maanden zo gesloten was.
Hoor je de vogels? Dat zijn kauwtjes,
terug uit verre warme landen. Ja, lach
er maar om: ook met zwarte kreten
kan een mens tevreden zijn.
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Dieet
Mager en naakt onder de strakste blouse en rok
strek ik mijn armen omhoog. Onder mijn borsten
ribbelen ribben. Heupen en dijen zijn vel over been.
Uitgehongerd roep ik: ‘Vader geef mij te eten,
één droge boterham, één korst met honing,
één plakje cake omdat het zondag is.
Kaal is mijn schedel, schurftig mijn schaamte.
Schenk mij weer water, laat de lelies weer bloeien.’
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Tekst
Gedroomd is de tekst over de kralenvrouw,
met woorden als snoer en schouderblad.
Haar gladheid heb ik gevoeld en beschreven.
De spanning liep op bij het woord spang.
De koning die bij de presentatie aanwezig
zou zijn, was absent. Hij had mijn sieraad
aanvaard voor zijn waanzinnige dochter.
De ketting was het werk van mijn handen,
mijn vingers hadden de kralen gesmeed.
Vannacht is het object gesmolten
en verdwenen mijn tekst. In de droom.
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Wim Hofman
Jong geleerd
(of een pleidooi voor meer kraantjes in het openbaar)
Op een strand, op een zomeravond, loopt een man. Loopt een naakte man naar de
waterkraan bij het badpaviljoentje. Het waait wat. Dat is te zien aan de
Miko-ijs-vlaggen en aan de waterstraal die uit de kraan komt. De kraan zit
vastgeschroefd aan een waterpijp, die op zijn beurt met ijzeren beugeltjes aan een
paal is vastgemaakt. De zon schijnt dwars door de dansende waterstraal heen. Mooi
is dat. Dat komt omdat de zon zo laag staat. Dat het avond is, vertelden we al.
De man gebruikt zijn handen niet. We weten het: meer mannen gebruiken hun
handen niet. Zo zie je een enkele keer mannen bij een urinoir staan, hun handen
omhoog tegen de muur. Alsof ze gefouilleerd moeten worden. Onze man houdt zijn
handen echter op zijn rug. Hij steekt zijn onderlichaam met het donkere haarbosje
naar voren en houdt zijn tamelijk bleke piemel onder de kraan. Het bosje bestaat uit
krulhaar. Zijn hoofdhuid zouden we eerder golvend noemen. Het verschil tussen het
hoofd- en het schaamhaar is echter te verwaarlozen.
De man heeft de hele hete middag op zijn buik gelegen en nu zijn er waarschijnlijk
korreltjes zand en misschien ook wel van die kleine stukjes schelp, wie zal het zeggen,
aan zijn eikel blijven plakken. Die wil hij er natuurlijk afwassen. Onze man gebruikt
zijn handen niet, hij houdt zijn handen op zijn rug, we zeiden het al. De waterstraal
danst in de wind en de man danst mee.
De man danst. Zijn piemel, die er ondanks de bleekheid toch wel wezen mag,
danst van de weeromstuit het meest opvallend mee, die zwiept en zwaait als het ware
wat uitsloverig de maat (laten we zeggen van een symfonie van Mozart, zijn dertiende
bijvoorbeeld met die opvallende en dus plezierige herhalingen). Draait nu alsof het
een hendeltje van een koffiemolentje is waar een onzichtbaar handje mee zwengelt
en verspreidt aldus, almaar draaiend het kraanwater en maakt zo wel zestigduizend
schitterende spettertjes.
Vrouwen die dit zien beginnen elkaar met de elleboog aan te stoten en
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met hun hoofd naar de man bij de waterkraan te wijzen en gaan giechelen of zo
uitbundig lachen dat ze hun witte, roze, koffiebruine borsten moeten vasthouden.
Waarop hun mannen die alles gezien hebben, hun mond vertrekken in een
laatdunkende grimas. Half-laatdunkend, half-vergoelijkend is hun grimas. Zij doen
het hem niet na, die man bij de kraan met zijn piemeldepiemeldepiemeldepiemel.
Maar dan de jongetjes op het strand! Vlak ze nooit uit die jongetjes. Zij gaan die
man, het zat er dik in, nadoen. En hoe! Die jongetjes gaan me daar eventjes staan
jongleren met hun minuscule, witte, roze, koffiebruine lulletjes! Ze laten ze rondjes
draaien, rondjes draaien, rondjes draaien, tot de man lachend en zwaaiend op een
drafje de duinen inrent en tot hij allang weg is en hun vaders gaan zeggen: ‘Hou nou
toch eens op, joh, met dat belachelijke gedoe! Hou ogenblikkelijk op, ja!’
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Zoals wij hebben gezien in 1944
Op de trapnaaimachine maakte zijn moeder uit een oude broek van zijn vader die
toch weg was, een overjas voor hem. Van voren zette zij er met ijzergaren zes zwarte
knopen op en eromheen kwam een dik ceintuur met een gesp die zij met dezelfde
stof als waaruit de jas bestond overtrokken had. Aan de buitenkant zag de jas er
onopvallend uit: donkerblauw tot zwart, zakken met kleppen. Aan de binnenkant
van de jas was dat wel anders. Zij had de schaar in haar oude zomerjurk gezet en
daar was de voering voor zijn jas van gemaakt.
‘Voel toch eens wat een lekkere zachte stof!’ had ze geestdriftig gezegd met nog
een stelletje spelden in haar mond, ‘moet je eens voelen, het lijkt wel zijde, zo zacht!
Misschien is het wel zijde.’ Zij voelde zelf wel meermalen aan de stof, misschien
omdat hij dat niet deed en omdat hij naar de grond keek waar afgeknipte rijgdraadjes
lagen en kopspeldjes en een stukje gebloemde stof. Jongens droegen geen gebloemde
kleren. Die droegen witte matrozenpakken, ook al waren die gemaakt uit oude luiers,
of pilotenjacks, geïmproviseerd uit een oude paardendeken of een oude bruine
Tirolerbroek met geel en groen borduurwerk op de bandjes en vrolijke kwastjes aan
de broekspijpen en een lap vanachteren, zoals zijn broer er een had. Nee, bloemen
waren weggelegd voor vrouwen en meisjes.
‘Trek eens aan, draai eens om. Sta stil. Hij staat je goed. Doe je armen eens zo,’
zei ze. ‘Die spelden gaan er weer uit. Nu kun je er weer een tijd tegen.’
Voortaan, als hij de jas dragen moest, sloot hij de knopen zorgvuldig en liep hij
wat stijfjes rond, bang dat ze het verschrikkelijke oerwoud van gele, vermiljoenrode
en hemelsblauwe bloemen dat overal aan de binnenzijde van de jas zat zouden
ontdekken en ze hem met de vinger zouden nawijzen. Hij lette op zijn knieën en
zorgde ervoor dat zij de jastippen niet teveel omhoog gooiden. Voordeel van het naar
omlaag kijken was dat hij niet zag of ze hem uitlachten.
Hij moest wel vaker ongemakkelijke kleding dragen. Zo had hij te
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grote klompjes met een ijzeren bandje eromheen, de oude schoenen van zijn broer
met kartonnen zooltjes erin, een gebreide borstrok die kriebelde en waarop een
scapuliermedaille vastgespeld zat, een trui die je bij het aan- of uittrekken haast de
oren van het hoofd scheurde, zo smal was de opening waar het hoofd doorheen moest,
de kousen die steeds weer afzakten, de broeken met de bretels en de gulpen met de
lastige knopen om maar een paar dingen te noemen. Het ergste waren echter de
onderbroeken die zijn moeder had gehaakt: door de pijpen had ze elastieken geregen
die zo strak om zijn bovenbenen knelden dat er diepe, rode striemen in zijn benen
kwamen te zitten.
‘Het moet zo,’ zei ze. ‘Het is nu eenmaal het model.’
Zij had haar zomerjurk dan wel in stukken geknipt, maar ze had nog een andere
gebloemde jurk die zij af en toe aantrok. Zij stond dan een tijdlang voor de spiegel,
stak een broche op haar jurk, hing een halssnoer om, poederde haar gezicht. Poeder
en donsje zaten in een zilveren doosje dat in het deksel een spiegel had die ze ook
gebruikte bij het rood maken van de lippen. Hij zag dan hoe zij haar lippen nu eens
openmaakte en dan weer dicht en als het ware kusjes in de lucht maakte.
Zij hield een kleuterklein flesje ondersteboven tegen een zakdoekje en zei: ‘Ruik
eens, ruikt het niet lekker?’
Het flesje, het poederdoosje, de lippenstift en een zilveren sigaretten-koker stopte
zij in haar tasje en daarna nam zij hem mee naar een café, waar het druk was en
soldaten waren en muziek gemaakt werd met een akkordeon en een drumstel en waar
gedanst werd en waar steeds meer rook kwam te hangen, zodat zijn ogen gingen
tranen. Hij zat dan op een stoel en keek naar de mannen en vrouwen die elkaar
vasthielden en ronddraaiden en naar de houten tafels en stoelen die stilstonden, maar
niet helemaal, want de vloer trilde en de tafels en de stoelen daarom ook een beetje,
evenals de bakelieten asbak bij zijn voeten. De peukjes vlogen er echter niet uit, ze
dreven in wat bier. Na een tijdje ging hij met zijn benen zwaaien, omdat ze begonnen
te tintelen.
Een man die een sigaret in zijn asbak kwam uitmaken vroeg hem of hij naar de
wc moest. Hij schudde zijn hoofd en omdat hij wilde bewijzen dat hij echt niet hoefde
zat hij daarop doodstil.
‘Hij is braaf,’ zei opeens een vrouw tegen zijn moeder. ‘Hoe oud is hij nu?’
De twee vrouwen die opeens voor hem stonden droegen gebloemde
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jurken en roken naar bloemen. Ze keken naar hem.
‘Bijna vier,’ zei zijn moeder. ‘Maar het is een stuk verdriet en een grote zuurpruim.’
Ze liet een wolkje sigarettenrook uit haar neus komen. ‘En hij moet naar bed.’
Zij nam hem plotsklaps bij de hand en hij schoof van zijn stroeve natte stoel en
voelde wat vocht langs zijn benen lopen en hij vroeg zich even af of hij niet in een
plasje bier was gaan zitten. Daarna wist hij wel beter.
‘Kijk nou toch eens!’ zei zijn moeder, ‘je broek is nat en je mooie jas! Ja, ga maar
huilen!’
Maar hij was boos op die ellendige elastieken, die niet hielpen en die zo pijnlijk
strak om zijn benen zaten en waarschijnlijk nergens, nergens toe dienden. Daarom
huilde hij.

Tirade. Jaargang 42

303

Pim Thielen
Schuimende bloesems
Kitty, de inwonende dienstmaagd van mijn grootouders, smoorde een nerveus lachje
toen ze onze tuin betrad en ons op de hoogte stelde. Behalve toen de radionieuwsdienst
het bericht bracht dat de campionissimo, Fausto Coppi, overleden was, heb ik mijn
vader nooit zo met stomheid geslagen gezien. Hij slikte, keek langs de slijtplekken
van zijn broek omlaag en schoffelde nog een paar tellen werktuiglijk door. Ik was
te jong om bang te zijn voor een dode. Grootmoeder nam me aan de hand mee naar
de sterfkamer onder het zadeldak van de kruidenierszaak. Ver weg leek die kamer,
met haar weeë geur van mottenballen, sigaren, eau de cologne en boenwas.
Grootvaders vereelte handen lagen gevouwen op de deken en omklemden zijn
rozenkrans, alsof hij al biddende ingeslapen was. Zijn dunnend haar was netjes
gekamd. Tegen het lampje op het nachtkastje stond het bidprentje uit Wittem met
het spitse bloedeloze jongensgezicht van de heilige Gerardus Majella. Onder de
gordijnen kierde zonlicht dat over de vensterbank op de crapaud viel, langs de
toilettafel met de drieluiksspiegel en de poederdoos waarmee grootmoeder haar
wangen bette. Hield een hart zomaar op te kloppen? Wat mij nog meer verbaasde
dan grootvaders volstrekte stilte was dat hij in zijn donkerblauwe beste pak in bed
lag.
In de keuken gingen lichtvlekken heen en weer over het tafelblad. Er hing nog de
ochtendlijke baklucht van eieren en spek, hoewel het venster open stond op de zomerse
tuin. Ik keek met ontzag naar grootmoeder, die een scheut cognac in haar glas met
een geklutst ei goot en alles in twee teugen opdronk, waarna ze haar mond met de
rug van haar hand afveegde. De naar bestorven wierook ruikende oude pater van de
Kapel in 't Zand zei tegen tante Dina dat haar vader denkelijk begraven zou worden
naast Pierre Massy, de met grootvader bevriende voetbalcrack uit de jaren twintig,
die een paar dagen eerder overleden was. Toen hij zag dat er een snik naar tante
Dina's keel welde, versteende de flauwe glimlach op zijn lippen. Hij knipperde met
zijn oogleden, een tic, waarbij de groeven op
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zijn wat schaapachtige gezicht zich leken te verdiepen. Tante Tonia, die merkte dat
ik de zalvende geestelijke schuw van opzij opnam, sloeg haar ogen naar het plafond.
Met een arm om mijn schouders verhaalde ze van een stadswandeling van grootvader
en mij: hoe we op het punt waar de Roer in de Maas mondt een zilverkleurig
conservenblikje volgden dat in de richting van de oude Maasbrug dobberde en hoe
grootvader zei dat het blikje pas de zee bereiken zou als ik al volwassen zou zijn en
misschien dan nog niet, zo ver was de zee. ‘Als de jongen moe werd, droeg hij hem,’
zuchtte Kitty, die aardappelen met bleke wortelarmpjes schilde en die maar half
geluisterd leek te hebben.
Verbazend snel hernam het leven zijn gewone gang. Toen mijn moeder ziek was
logeerde ik een keer bij grootmoeder. Ze verwende me met lange vingers en advokaat
aangelengd met melk. Terwijl ik voor de haard verdiept was in mijn speelgoed, viel
grootmoeder aan tafel in slaap, het hoofd voorover op de gevouwen armen. Alleen
het naar bed gaan was een verschrikking. De kleurige schappen met de onberispelijk
gerangschikte kruidenierswaren in de winkel, waar grootmoeder, pur sang
zakenvrouw, overdag met een stompje potlood op een strook papier de totaalbedragen
razendsnel optelde, waren geruststellend. Maar het hart klopte me in de keel toen ik
die avond achter grootmoeders rokken op weg naar boven de binnendeur passeerde
en de schemerdonkere tussenruimte betrad met het poortje naar de kolenkelder en
de alkoof met de wintermantels. De geruisloze, roodbeloperde trap met de koperen
roeden leidde naar de bovengang met aan weerskanten gesloten deuren. Niet te weten
wat er zich achter die egale grijze deuren bevond deed me het hart bonzen. We baden
snel een weesgegroetje onder het kruisbeeld, waarachter een wijtakje gestoken was.
Vanuit het schijnsel van de deuropening knikte grootmoeder me toe en keek me aan
met een borende, onvrolijke blik onder haar jongensachtig kapsel. Een ogenblik later
was haar alles verhullende japon met de hoog opgeschroefde kraag en de broche
verdwenen. Hoe miste ik vader die, nadat hij me toegestopt had, zijn aanwezigheid
tussen mijn intense angst en het open donker van de kamer en de overloop stelde!
Rillend stond ik weer op, keek onder het bed en in de linnenkast en stapte door de
snijdende kou die van het zeil optrok naar het venster. Het verkeer was verdwenen
van de straat, die met poedersneeuw bedekt was. Donkere wagensporen bogen af
richting heide. De kapel gaf negen uur. De maansikkel boven de huizen van de
overkant werd aangestoten door een schoorsteenpijp. Zwart glinsterende
sneeuwruggen
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lagen op de beijsde stoepen. Een diep in de kraag van zijn jas gedoken fietser met
handkappen aan het stuur schoof uit het beeld, het gezicht in de slagschaduw van
zijn hoedrand. In de goot lag een dode kat. Terug in bed stak ik mijn hoofd onder de
flanellen lakens en maakte een holletje door mijn knieën op te trekken. Ik knipte
mijn zaklampje aan en keek naar de meegenomen legblokken, de speelgoedsoldaatjes,
de in een handdoek gewikkelde heetwaterkruik, de knikkers met hun bonte guirlandes
in het bruidszakje van moeder, de wielrenners op de kauwgomplaatjes. Ik was nog
wakker toen grootmoeder in de voornacht tegen me aan kroop en zich aan me warmde
in de kuil van stalen springveren waarin grootvader zo stil gelegen had.
‘Menke, door wie wil je gewassen worden,’ vroeg grootmoeder me, terwijl ze het
sop in de teil aanlengde met kokend water uit de gebutste tuitketel van het reusachtige
kolenfornuis, ‘door Kit of door mij?’ Die keuze viel me niet moeilijk. Ik stond bloot
in het water. ‘Draai je eens om,’ zei de stroblonde boerenmeid. Haar mollige, in een
washandje geschoeide hand zeepte me van boven tot onder in. Ze wreef over mijn
benen, billen en buik en - ‘vooruit met die piemelman’ - vatte ze me ook daar aan,
robuust, zoals je een opspringend kefhondje bij de bek vastpakt. Tot op dat moment
had Kitty geheel en al tot het huis en de door haar werkgeefster met zuur gezag
bestierde huishouden behoord. Nu, ten prooi aan het vuur dat mijn kaken rood kleurde
en mijn huid deed gloeien, ervoer ik Kitty's nabijheid voor het eerst als die van een
vrouw. Bij het stevige afdrogen met de ruwe handdoek drukte ik mijn hele naaktheid
in de knisterende plooien en kreuken van haar gesteven schort.
Er diende zich een vrijer aan, Ben. Haar zinnen waren gewekt. ‘Dit zijn de mooiste
jaren van het leven,’ fluisterde ze buiten zichzelf van verliefdheid op een zaterdagse
uitgangsavond tegen me, terwijl ze met een korenblauwe katoenen jurk over haar
arm geslagen en een floers van roezige verwarring en opwinding op haar gezicht op
roze blote voeten in haar petticoat voorbij trippelde naar de keuken, waar ik haar bij
de stromende kraan met een merkwaardige hik in haar broedwarme stem hoorde
zingen. Toen ik binnenkwam stond ze op haar roodgelakte teennagels tegen de rand
van het aanrecht aangeleund en liet in de gootsteen het water over haar sproetige
handen en onderarmen stromen. Druppels spetterden op haar petticoat. Transparant
oranje avondlicht viel schuins door het hoge raampje achter haar naar binnen en
verstrengelde zich met haar
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loshangende haren. Ze zette haar lippen licht aan met lippenstift. Terwijl even later
haar borstel zijn baan van het aanrecht over haar hoofd heen naar de vracht haren op
haar rug beschreef en het water en het zonlicht haar streelden, besloot ik dit nooit
meer te vergeten.
Toevallig stond ik erbij, toen Kitty Ben tussen de schuimende bloesems van de
fruitbomen achter in de tuin aan mijn vader kwam voorstellen. Ben was lang en
slungelig, met uitstekende jukbeenderen en enigszins afstaande oren. Hij zond een
knipoog in mijn richting. Zijn haren waren glimmend gepommadeerd. Hij droeg een
muisgrijs kostuum met onberispelijk aangeschoven stropdas en hield met opgelegde
mannelijkheid een peuk tussen de vingers. In haar hagelnieuw beige mantelpakje
zag Kitty er patent uit, every inch een kokette verloofde in een bloesemende tuin,
maar toch verlegen met haar goed geaccentueerde vrouwelijke figuur, met iets van
trots en iets van bedeesdheid in haar blikken. De top van haar wijsvinger gleed heen
en weer over de knip van haar tasje. Ben schertste over de geheimen van het voorjaar
en de ampele boezem van de ontluikende natuur. ‘Heb ik gelijk of heb ik gelijk?,’
spotte hij, terwijl hij een twijgje appelbloesem vastpakte. Mijn vader, die een
instinktieve hekel had aan de flamboyante snoever, informeerde of er voor de
gelukkigste dag van hun leven al een datum vastgesteld was, waarbij hij een lachje
produceerde, maar alleen met zijn mond. Bij het verlaten van de tuin draaide Ben
zich om alsof hij iets vergeten was, keerde op zijn schreden terug, vatte mij bij de
kraag en zei op een lach-of-ik-schiet-toon: ‘Vrind, zie ik eruit of ik vijf minuten
nodig heb om mijn blaffer te laten spreken?’
Vader maakte de bruiloftsreportage van Ben en Kitty. We poseerden voor de
groepsfoto op het zandpad naar de boerderij met schuur en stallen. Door een regenbui
van het erf verdreven, zaten de bruiloftsgasten, de mannen in hemdsmouwen, klaar
voor de soep met beschuit aan aaneengeschoven tafels in de stal met brokkelige
muren en kleine vuile raampjes. Hooi was tot de zoldering opgestapeld. Er stond een
paardenkar in het middenpad. Terwijl hij soep opgediend kreeg, wendde Kitty's vader
zijn doorgroefde kop naar de fotograaf uit de stad. Ook hij trok nu zijn colbert uit en
stak zijn pijp in een van zijn zakken. Mijn vader nam plaats tegenover de bruid. Later
trad Kitty met de bruidegom op de dansvloer. Haar brede mond stond strak. In de
zachte huid onder haar ogen lagen de eerste verraderlijke sporen van verdriet.
Ben en Kitty betrokken een huis in onze straat. Toen hun dochter twee was,
adopteerden ze de vroeg verweesde Arnold. Op zondagmiddag
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mochten Arnold, zijn vriend Leo van Montfort en ik voor twee kwartjes naar de
matinee in een van de beide bioscopen van de stad. Overdonderd door de projektie
van de reusachtige beelden van krijsende indianen en verbeten vurende Amerikaanse
legersoldaten, meende Leo dat iemand de vertoonde gebeurtenissen op een
ongelooflijke manier had weten vast te leggen waar die zich ook werkelijk en op dat
moment hadden afgespeeld. Amerika! Op de Alfonsusschool hadden we ademloos
geluisterd toen de oude meester Schreurs in een paar lakonieke details Amerika met
zijn wouden en prairies opgeroepen had, een wereld zo onmetelijk, dat je er soms in
weken of maanden geen roodhuid of pelsjager tegenkwam. De rode krijgers deden
hun leven lang de dingen die wij in ons spel in de verwilderde tuinen achter onze
huizen imiteerden: in wigwams op de prairie wonen, gevederde pijlen koesteren,
dolk en tomahawk hanteren, een veren hoofdtooi dragen en oorlogskleuren op het
gezicht smeren. Wat was er mooier dan dat er altijd strijd was!
Donkere wolken pakten zich boven Ben en Kitty samen. Ben bleek behept met
ondeugden, liet het breed hangen, had een kwade dronk, speelde graag de mondaine
ladykiller. Misschien waande hij zich zo'n stoere vent uit de hardgekookte detectives
die hij op winteravonden las. Met zijn arrogante smoelwerk had hij het achteloze en
tegelijk brutale dat vrouwen en kinderen aanspreekt. Tot hilariteit van moeder en
mij noemde hij onze buurman een pratende pantoffel, de rechercheur aan de overkant
was een wandelende etterbuil, mijn onderwijzer een schijtlijster, de pater van de
kapel een graftak en Kit, die was vroeger een pront mokkel geweest! Bens echtelijke
harnas begon te jeuken en te schuren onder zijn mannelijkheidsvertoon en elektrisch
geladen levenswandel. Na de eerste twee huwelijkse jaren begonnen zijn overuren
argwaan te wekken. Hij overspeelde zijn hand, verstrikte zich tegenover drie vrouwen
in leugens. De kern der dingen bleek explosief te zijn. Achter zijn rug vielen amper
begrepen maar omineus klinkende uitdrukkingen: betrapt op heterdaad, een viering
afgeblazen te elfder ure, zijn kwast in een andere verfpot gestoken, ontslag op staande
voet.
Ben kreeg zijn trekken thuis en werd tot horendrager bevorderd. Ik zat tussen de
middag bij Kitty aan de huiskamertafel. Boven de met antraciet gestookte kachel
stonden op de schoorsteenmantel de twee trommeltjes waarin tijdens de vastenperiode
alle lekkers verdween. Kitty's dochter zeurde om snoep. Pruilend duwde ze het bord
met de in blokjes gesneden boterham van zich af. Overbuurman Verlinden, de
rechercheur, die
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tegenover Arnold en mij was aangeschoven, sprong de moeder bij. ‘Als je groot en
sterk als je vader wilt worden, Yvonne, dan moet je goed eten,’ zei hij. Het kind at
haar bord dapper leeg. Verlinden knipoogde naar ons. Zijn hand verdween onder de
tafel in de richting van Kitty's knie. ‘Niet hier,’ lachte ze. Verlinden, een vlezige man
van achter in de veertig met een kalende schedel en rode vlekken op zijn wangen,
begon, terwijl Arnold en ik nog niet afgegeten hadden, ongegeneerd zijn nagels bij
te knippen. De stukjes schoten door de kamer en ik huiverde bij de gedachte dat ze
in mijn gezicht of haren terecht zouden komen. Arnold perste zijn lippen opeen.
Toen ik tegen het vallen van de avond de achterplaats opliep, kwam Kitty krijsend
naar buiten gerend, als de baarlijke duivel op de hielen gezeten door een tierende
Ben. Even dacht ik dat het het soort indianenspel was dat Arnold, Leo en ik speelden,
wanneer we onder krijgsgehuil op elkaar instormden met uit de keukenla genomen
messen. Maar de ontketende Ben raakte Kitty echt. Plotseling hield ze in, met behuilde
ogen en de glinsterende sporen van half gedroogde tranen op de wangen, met
verwarde, stugge haren en smeulende trots rond de rode lippen. Haar kuiten spanden
onder de nauwe paarse jurk die mij die middag mijn eerste erektie bezorgd had. Ben
was het punt dat hij nog kon stoppen voorbij. Zijn lange magere arm schoot uit. Het
hart bonsde me in de keel. Arnold, zijn gezicht radeloos in zijn trillende handen
bergend, schoot langs me heen het minderende licht van de uitbottende tuin in. Uit
al zijn macht sleurde Ben Kitty bij de haren naar de kraan van de gootsteen en liet
het water over haar tot de haarwortels vuurrood hoofd spatten en spuiten.
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Michael Spaan
Voorgoed ongeschikt
Waarom vraag je dat nu juist aan mij? Zoek die schoenendozen vol
8-millimeter-filmpjes liever zelf uit. Er zit vast nog heel wat bruikbaars tussen. Als
ik jou was liet ik al die spoeltjes op videoband overzetten. Zwart-wit, kleur, alles
achter elkaar. Daarvoor weet ik wel een mannetje. Nee, niet echt goedkoop. Maar
wat is dat een uitkomst! Nooit meer dat gehannes in het donker met dat op de las
gebroken celluloid, nooit meer meters filmsla over vloer en tafel, nooit meer haastig
knip- en plakwerk. Enkel vier uur breedbeeld-televisiekijken. Stomme film in stereo.
In die dagen spraken wij in onze kringen nog heel sjiek van sjiën. Daar hadden de
gewone mensen geen idee van. Als die dat dure woord al ergens tegenkwamen, zeiden
ze domweg skiën. Maar ik was, heette het bij mij altijd, met lange latten - sjies - aan
m'n voeten gebóren. Dat valt nu toch niet meer voor te stellen? Ik!
Nog wel verder dan daar op de Alpsten en de Wieszhorn. Heel wat hoger ook.
Lang vóór de komst van sneeuwkanon en machinaal gebaande piste. Kun je dat niet
zien? Neem alleen al eens die geel-met-zwarte postauto. Die opgeblazen vormen.
Die motorkap en die enorme lampen. Die opgekamde dameskapsels, of die kleren.
En wat dacht je van die brillen!
Eerst nemen we de tandradbaan. Overstappen in de gondel van de kabelbaan. Hoog
door de ijle lucht. Aan de overkant de latten onderbinden. Leren riempjes om je
veterschoenen. Daarna nog twee zitten met zo'n stoeltjeslift, en dan de diepte in.
Hoog verheven boven heel die oude wereld uit je dak.
Waar die rafelige boomgrens zoetjes aan in zicht zou moeten komen, zit de boel
ineens potdicht. Om het nog eens extra griezelig te maken valt, afgezien van al dat
suizen in je oren, elke weerstand weg. Maar na een eeuwigheid moet je zo'n vrije
vlucht bekopen. Meters diep in sneeuw gedempt.
De gletsjermummie die jou voor zijn spleet te pletter vindt, hult traag

Tirade. Jaargang 42

310
je opgezwollen onderstel in rag van eeuwenlang vergane lompen, doordrenkt met
zijn versteende niergruis. De een of andere traditie trouw zet hij je gul een houten
nap vol stijfbevroren gemzepeper voor. Hoe hij daar nu toch aan komt? Dan voel je
zalig hoe een engeltje van niets je rozenkrans In deze wereld heerst vanouds de vale gier. De koning van het luchtruim ziet jouw
onderkoelde overblijfselen van grote hoogte liggen. Dwars door nevelflarden schroeft
hij op de hopen bergpuin toe. Vlak boven de met blokken rots bezaaide maar toch
onbegroeide helling priemt hij even met zijn blik. Gaat dàt in deze wereld voor
begroeting door? Geschrokken van een teken van jouw leven gaat de vogel al de
volgende seconde op in rook.
Zo'n opzienbarend vluchtplan trekt de aandacht van een verre kijker. Even later
tuurt een halve nederzetting mee. De gevormde opstoot plant zich als het ware voort,
en van de rand van de bebouwing maakt zich na verloop van tijd een ploegje
doorgewinterde, met brancards of sleden uitgeruste bergers los. Dàt is nog eens sjiën:
langzaam maar gestaag omhóóg!
Uren later kaats je, sneeuwblind ingepakt en opgebaard, over tinkelende jodelbanen.
Niks Sint-Bernhard met een vat vol rum: nuchter braak je door de bodem van het
dal. Beneden wordt je op een haar na afgestorven ontdooid, doorboord met onbekende
stralen, gedoopt en bijgezet in hemels blauwe gips. Raak dat steriele maar eens kwijt.
Koud terug in Mokum of jouw eigen prof- toefjes haar als horens uit zijn schedel
- hakt zijn ivoren bijl op je gezwollen, sterk verhitte schenen bot. Waarom doet hij
dat? In deze uitgelaten jaren na de oorlog speelt het aardse stof toch helemaal geen
rol! Toch doet de slagersjongen in die knusse operatiekamer heel gewoon de dwarse
kikker voor je na. Om te gieren. De hooggeleerde staat erbij en grijnst. Samen met
de dokter die jou heeft gehaald laat hij zijn reuzekassa deuntjes toeteren en bellen
rinkelen. De rond het altaar opgewekte vreugde is van korte duur. Amper vier gehaald
met tellen.
Na de knetterende herrie van die ruimtereis, onder helse pijnen over spitse
dubbelzwarte punten, volgt de zachte landing op het breedgebaande plein. In het
heden kom je gonzend tussen consulaten en musea boven crocusvelden bij. De
bekende kleuren. Eeuwig paars en wit met nog wat restjes door de huismus
aangevreten geel. Alles lijkt precies op gisteren. Naast je ligt nog steeds die bofkont
met zijn blinde darm. Dat klinkt goed. Niet erg. Maar waarom jij die vreselijke pijn
-?
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In ouderwetse Alpensanatoria vertroeteld door de jongste zusters ga je op de grote
school meteen maar gulzig achter die volwassen vrouwen uit de zesde aan. Speel je
dameskappertje met engeltjes op zolder, onverstoorbaar knippend met je uitgesliepte
scharen. Eén van je modellen draagt al borstjes. Twee. Hoe gaan die dingen. Wéér
aan bed gekluisterd.
Brengt zij na school het huiswerk voor je mee. Maar wat is dat! Heur bekoorlijk
halflang haar - waardoor jouw blik nu juist aan haar was blijven kleven - zit glimmend
in een bol, stijf kopje. Duizend krullen onderin je buik. Ook haar lipjes heeft ze
morsig gepenseeld, welke verluchting in het niet valt bij het vlekkig schaamrood op
haar wangen, hals en kaken. Maar van nu af aan ben jij verkocht. Voorgoed. Nog
vóór de eerste natte droom je nest bevuilt verliefd op rond en krullen. Permanent.
De blote aanblik van dat woord bezorgt al kriebels bij de samenstelling van die ééntwee-drieviervijfzeszéven - letters...
Niet veel later vloeit dat onbestemde naadloos over in het lekken van de nieuwe
vlam. Een forse, licht besproete sun-maid. Over komen varen uit een verre
zonnegordel. Tot en met de tongval rond. Vrouwelijk en heerlijk tegelijk. Maar dat
is het niet alleen. Haar koket gemantelpakte moeder, een weelderige overdaad aan
zwart satijn gelakte en van door de zon geslagen platina doorregen lokken, zoeft
werelds in een hemels blauwe, open mustang. Brede, roodbeklede banken.
Daar is nog meer dat jou het hoofd op hol brengt: naast hun blanke villa in de
bosrand huist een hoogbejaarde rijmelaar van kinderversjes. Landelijk en stijlvol
rietgedekt. Niemand weet hoe heet het brandend netelbos van deze buurman is, waar
jij met toegeknepen keel moet liggen om een glimp van je geliefde op te vangen.
Inmiddels rusten die percelen alweer eeuwigheden ingebed in asfalt en beton.
Kadastraal onder geen nummer meer bekend. Toch galmt nog steeds de echo van
die kleptomane ekster met zijn pet door klinkend dorenbos.
Zonder echt in vuur en vlam te raken blijft zo'n hartstocht járen smeulen. Als bij
een veenbrand lekken rappe tongen vurig onderhuids. Ongenaakbaar toornen felle
ogen boven ranke benen. In de werkweek van de vijfde schiet je, half-en-half verdekt
door deemster van de Vale Ouwe, hele filmpjes onbelichte plaatjes van haar vol.
Halfgevuld nog onbespoten zomerjurkje onder rotten wilde varkens. Zwartwild in
zwart-wit. Biggen. Baggen. Overlopers. De Bedriegertjes betrapt, en zelf bedrogen.
Gevangen in het maanlicht schijnt die hele zwijnerij natuurlijk minder.
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Nadien beken jij op je jongenskamer dozen vol bewogen beelden in een
zelfgeregisseerd schandaal, opgeblazen tot een sterk verhaald publiek geheim.
Denkend aan die derde oksel die je kwiek voorbij zag gaan. Zon doorschijnend
perspectief. Meisje, 'k heb u daar zo lief. Kom nou. Jij durft je nog geeneens met
haar te meten! Wat? Dacht je dat het later beter ging? Er zwaait heus niet plotseling
een wereld voor je open, in die ouwe stiel. Blaat jij maar liever simpel met de kudde
mee. Wat?! Per aspera ad sidera? Ken jij daar dan de wijs dan van? Hoe bestaat
het! Jaja. Sub aqua sub aqua. Tibi salutem et cetera. Weet je, dit gezapig
beeldbuistijdperk wenst die ongezapte kennis niet meer te verstaan. Geen mens draaft
nog zo hoog. Men kwaakt liever potjes en glijdt af naar astera. Daar kom je nog wel
achter.
Wou jij zónder Mandrax en esvijf ontkomen aan sergeants en frikadellen? Laat
de dwarse kikker jou dan keuren voor de groene petten. Op die leeftijd is je wereld
nog zo klein... Maar alleen op lange haren kun je niet meer worden afgekeurd. Gooi
het liever op die poot. Met dit rode stempel gaat dat ruimschoots vóór de poort.
Kanonnenvlees gewogen en te licht bevonden. O (AB) en aapjesfactor positief. Zoek
het verder zelf maar uit.
Alleen de grote stad gebouwd op palen speent zo'n zwaar verziekte kasplant heel
gewoon in kroegen, parken en portieken. Dat is toch algemeen bekend? Of niet!
Bekokstoof dus maar zelf een samenspel van onbekende krachten. Een snuifje speed,
een stoot White Horse en om het af te maken nog een boordevol gestampte
schoorsteen zwarte Pakistan. Of rooie Libanon. Wat zul jij van binnen branden!
Voor de helft vervallen tot de foetus-houding kom je tenslotte toch weer terug bij
AF. Nee, niet meer als briljante knaap. Deze keer speel jij een lamme sukkel met
een trauma. Leer dan nog maar eens leven. Als jij dát akkevietje klaart, mag je wat
ons betreft die roze akte en volledige vergunning houden. Breek dus eerst je nek en
poten maar.
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Kester Freriks, Jan Siebelink, Louis Ferron
Het leven van de makreel 2
Amsterdam, 31 maart 1998
Aan het Windroosplein, aan de kade.
Beste Jan,
De ‘Novalis’ is dezelfde dag nog uitgevaren, langs de hardstenen kade, de wilde
vaart op. Het wachten op de ‘Goethe’ of ‘Hölderlin’ was vergeefs, en een ‘Baudelaire’
of ‘Huysmans’ - besteld voor jou! - dient zich vooralsnog niet aan. Ik houd je op de
hoogte.
Wat wil deze stad me telkens toch vertellen, waarom zie ik geen gedroomde maar
werkelijke schepen over het stille water glijden, de schroef slaat in het water, en wat
betekenen ze?
Vanochtend nog: voor het eerst na jaren zie ik de grijze 4 rijden, dat zegt jou
waarschijnlijk niets daarginds waar voorbij de Veluwe trolleybussen gaan. De
grijsgeschilderde tram 4 met roomkleurig wit dak, lopend vanaf het Centraal Station
dwars door de stad en de Van Woustraat en dan in een trek diep de buitenwijken in,
was een van de eerste trams die mij meenamen door Amsterdam. Dat was bijna
twintig jaar geleden. Amsterdam een duizelingwekkend labyrint voor mij, zojuist
uit het ouderlijk huis in het oosten van het land hier aangekomen; ik zag donkere
straten, de zwarte sleuven van de tramrails, de zwiepende lantaarns aan tussen huizen
gespannen kabels hun licht 's avonds langs de gevels vegen.
Met de tijd is het als met onze makrelen: de tijd bestaat en ze bestaat niet, ze
vermomt zich, ze houdt zich schuil in bomen en klimop, ze bestaat eigenlijk alleen
in je hart. Of in je hoofd. Nu doorkruisen schreeuwerig-gele, hoekige trams
Amsterdam. En daar schuifelt de 4; ronde, gestroomlijnde vorm, stilletjes. Wat is er
in die twintig jaar niet in mijn leven en door mij in het leven van anderen gebeurd?
Al die butsen en schrammen, dat gegeven geluk en weer wreed weggenomen geluk.
In al die jaren reed de 4 zijn route, daarna verdween hij in de remise, afgedankt.

Tirade. Jaargang 42

314
En nu, zijn triomfantelijke maar kortstondige rentree.
Beelden. Het begint altijd met beelden. Zo zag ik, op de glasbak verderop in mijn
straat, onlangs een kapotte gitaar liggen. Snaren geknapt, het eens zo fraai gebogen
hout overlangs gescheurd. En dan gisteren. Ik fietste 's avonds laat. Ineens zag ik
vanuit mijn ooghoek een fiets zo'n anderhalve meter boven het plaveisel in de rondte
slingeren, alsof hij in een wervelwind was opgenomen. Rondom een onzichtbaar
middelpunt tolde die om zijn as, hoger, weer lager, de banden buitenwaarts gekeerd.
En toch: handen aan het stuur! Een in het zwart gekleed meisje met lang, zwart haar
zwiepte die fiets om haar heen, ze danste ermee, ze moest achterover hellen om haar
evenwicht te bewaren. De fiets een zwarte hoepel rondom haar. Dat is nog wat anders
dan die ruisende, opwaaiende rokken van Marilyn Monroe boven het metrorooster
in New York, ook mooi, anders.
Hier zag ik een klein drama zich voltrekken: ineens opende het meisje haar handen
en liet de fiets los. Die kletterde stuiterend weg over de straatstenen en kwam, pal
onder het glas, tegen een winkelpui tot stilstand. Er voegden zich twee jongens bij
het meisje, straatrovertjes, en lachend liepen ze verder. Ze hoorden bij elkaar.
Het meisje schatte ik op zestien, zeventien. Ze had iets te stellen met de wereld,
wrok en onvrede, dat was duidelijk. In de wilde dans met de fiets uitte ze haar woede.
Mijn dochter wordt dit jaar tien. Zal zij, als ze de leeftijd van dat meisje heeft
bereikt, in diezelfde rondedans met twee lefgozertjes door de stad struinen? Dat was
mijn eerste gedachte. En zo ja, als ze dat doet, waardoor komt dat?
Ik kom niet uit een gebroken gezin, maar heb wel een gebroken gezin achtergelaten.
Dat is een van de gegevens in mijn leven, waarmee ik het dagelijks heb te stellen.
Ik zou het geen paradox willen noemen, want dat is een schijnbare tegenspraak. Dit
is pure, niet verzonnen, niet gelogen en al helemaal niet ‘verbeelde werkelijkheid’.
Naar mijn huis verder fietsend, waar ik alleen woon, gingen mijn gedachten verder.
Stel dat mijn dochter, later, ooit zo'n fiets zou rondslingeren, zou ze dan daarmee
misschien iets duidelijk willen maken aan haar vader, alsnog? Alsof zij een kleine
David is die een steen slingert... Wil ze hem - wil ze mij - vertellen dat hij het huis
nooit had mogen verlaten?
Vragen. Ongevraagd dienen ze zich aan, gaan de hele nacht door. De realiteiten
in het leven zijn de hardste en de onoplosbaarste mysteries.
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Er was eens een vriendin in mijn leven, zij werd mijn vrouw, zij werd de moeder
van een dochter. Wij vormden een gezin. Moeder, vader, kind. We bewoonden een
villa met voor- en achtertuin. Beschutting biedende bomen eromheen. Lees
Ogenzwart, een roman. Die van mij. Maar toch is de werkelijkheid in die roman een
heel andere dan die van toen, van eertijds.
De intussen verstreken jaren en de verbeelding hebben hun werk gedaan. De
romanwerkelijkheid is nooit de echte werkelijkheid.
Een gezin symboliseert continuïteit. Jij bent een van de weinige, misschien wel
de enige schrijver in Nederland, Jan, voor wie deze schakeling der generaties waarde
en betekenis heeft. Verdwaald gezin, een van je boeken, dat ik trouwens altijd
Verdoold gezin noem, maar dit terzijde, is opgedragen aan je kinderen. Daarmee wil
je hen iets zeggen. De overkant van de rivier is een generatieroman, zoals bijna
niemand die schrijft. In de Skandinavische literatuur bestaat er niets anders dan
romans over moeders, dochters en hun kinderen, over vaders en zonen, die weer
vader worden. Het zijn kwetsbare schakels, tussen ouder en kind, ik denk kwetsbaarder
dan die tussen gelieven, en daarom zo onuitputtelijk - en zo aangrijpend als ze
verbroken worden. Zeker als het kind jong is, de wereld nog moet ontdekken. En de
vader en moeder moeten ook, aan de zijde van het kind, de wereld opnieuw beleven.
Indrukken en ervaringen als nieuw ondergaan.
Binnen een gezin bestaat er geen onomstotelijke waarheid. Ieder heeft zijn eigen
verhaal over toen- toen de kinderen opgroeiden, toen ze voor het eerst naar school
gingen, de vakantiereizen, de moeilijke jaren die altijd komen, moeder die ineens
stil in de hoek van de kamer zit, vader die 's nachts veel te laat thuiskomt. Jij hebt
me eens verteld dat je moeder passages uit je boeken onder witte tape wegplakte.
Nee, zo was het niet gebeurd. Het was anders. Het is altijd anders. Toen mijn eerste
boek uitkwam, zei mijn moeder: ‘Mooie natuurbeschrijvingen.’ Waarom staat zo'n
ogenschijnlijk schuldeloos zinnetje voorgoed in mijn geheugen geëtst? Alsof het
daarom te doen was, mooie natuurbeschrijvingen, in dat boek over de gedwongen
terugkeer van een gezin uit het Indonesië in de jaren vijftig.
Het gezin is allang geen bastion meer, geen wijkplaats, goed, maar is het gezin
daarom uit de literatuur verdwenen? Waarom zijn jeugdherinneringen van schrijvers
altijd eenzijdig, dus vanuit hun perspectief als kind geschreven? Het omgekeerde zie
je zelden of nooit: het geluk, de verwar-
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ring, de twijfel van een vader of een moeder ten overstaan van het kind dat van hem
of haar is, dat hem of haar toebehoort. En waarvoor het de zorg heeft.
Het vreemde is: hoe sterker ik ernaar verlangde de ketens van het bestaan te
waarborgen, hoe harder ik het stukmaakte.
Jij hebt eens ergens gezegd dat je altijd schreef met de deur van je werkkamer
open. De geluiden van het huis, stemmen, kindervoeten op het zeil, waren welkom.
In mijn huis heerst stilte.
Tegenover mij aan de kade ligt een boot, ja, als je aan een kade woont liggen er
boten. Een woonboot voor een gezin met drie kinderen. Het is een oude boot, die
opgeknapt moet worden. De hele dag werkt de man aan de boot, van 's morgens tot
's avonds is hij met een duizelingwekkende keur aan gereedschap in de weer. Uit het
lasapparaat sproeien vonken te voorschijn. 's Middags drinkt hij thee met zijn vrouw.
De middagzon schijnt. Een van de zonen heeft een zeilbootje. Een onwaarschijnlijk
vredig gezinsleven trekt aan mij voorbij. (Maar goed, ik weet natuurlijk niets van
benedendekse demonie; ik romantiseer niet, ik beschrijf wat ik door mijn ramen zie.)
De kinderen, drie jongens, spelen trouwens opvallend veel met houten zwaarden,
schilden, kruisbogen. Urenlange middeleeuwse ridderkrijg.
Het verlangen is het sterkst naar dat wat je mist; de Duitser Novalis dichtte het al.
En als ik schrijf, komen al die beelden terug, maar in nieuwe samenhang: de kapotte
gitaar op de glasbak, het meisje en haar woeste wals met de fiets, mijn dochter die
ver weg onder een ander dak slaapt dan ik, het gezin op de boot, mijn moeder in een
verzorgingstehuis omdat ze geen geheugen meer heeft, en alleen leeft in een schimmig
vroeger, waaruit zelfs haar kinderen zijn verdwenen. Die ze niet herkent.
En dan, inderdaad, Louis, de vrouw die jij de moeizame muze noemt. Ook nu is
ze weer spoorloos verdwenen, onvindbaar. Adres noch telefoonnummer achtergelaten.
Misschien ergens op een van de Waddeneilanden. Ik weet het niet.
In welke werkelijkheid leef ik eigenlijk?
Met hartelijke groet, Kester
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Ede, 8 april 1998
Beste Kester,
L'embarras du choix! Om met Baudelaire te spreken, elke zin is een nieuwe invitation
au voyage, elk woord verlokt tot commentaar. Toen mijn moeder was overleden en
ik, kort na de begrafenis op 19 april 1984, het huis leeghaalde, vond ik in het oude
dressoir mijn boeken, een chronologisch rijtje, met de recensies, vergeeld, goede en
slechte. Ik sloeg Nachtschade, mijn debuut, open en ontdekte dat erotische en
blasfemische passages, èn details die continue geldzorgen evoceerden, of
vernederingen aan het adres van de vaderfiguur, heel zorgvuldig met witte tape waren
afgeplakt. Wat die geldzorgen en treiterijen betrof, zo erg was het nooit geweest.
Haar zoon bedacht dat maar.
Want mijn moeder leende haar boeken uit aan een oude buurvrouw. Ik heb in dat
afplakken ook een laatste poging gezien om mij te beschermen; zulke vreselijke
dingen schreef een kind dat zij had verwekt niet op. In dit verband is het wel aardig
om een uitspraak van Joseph de Maistre (ook Louis is een bewonderaar van deze
‘zieke’ schrijver (begin 19e eeuw)) aan te halen. Een geschokte lezer vroeg hem eens
waar hij toch al die morbide afzichtelijkheden vond. In mijzelf, antwoordde de
schrijver en hij voegde eraan toe: ‘Ik weet niet hoe het geweten van een crapule eruit
ziet, ik ken alleen dat van een fatsoenlijk man, en dat is al verschrikkelijk.’
De buurvrouw van mijn moeder, ongetwijfeld nieuwsgierig gemaakt, zal wel eens,
de gordijnen dicht, onder het plakband hebben gekeken.
Zo'n daad van mijn moeder past ook helemaal in het kleine middenstandmilieu,
waar ik uit voortkom. Ik zie nog die eerste keer dat ik haar mijn boek, met opdracht,
overhandig. Ze stond daar maar met dat boek, midden in de huiskamer en wist er
geen raad mee. Waarom moest iemand die het maatschappelijk zo ver had geschopt
- na ULO tenslotte doctoraal Frans en eerstegraads leraar aan een gymnasium - met
alle geweld een boek schrijven! En dan ook nog een boek waarin de vuile was werd
buiten gehangen!
‘Ja... zo... nou ja...’ Meer kon ze niet uitbrengen. Ze ging gauw koffie zetten en
ze had verse aardbeien gekocht. Ze zou een beschuitje smeren.
Voor mijn moeder volgde een wat moeizame tijd. Op familiebezoek werd slechts
over dat boek gerept op een venijnige manier. Wat mankeerde die zoon van haar
eigenlijk op wie ze met recht trots was geweest? Was
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mijn vader hiervan op de hoogte, hij zou zich in zijn graf omdraaien. Ze werd in de
verdediging gedrongen en kon daarna niet meer adequaat op mijn boeken reageren.
Veel van de tederheid die er altijd tussen ons was geweest, verdween. We leden er
allebei aan. Was het schrijven van romans en verhalen die prijs wel waard? vroeg ik
me toen af. Nu niet meer. Het is een heilige plicht geworden en later, bij de
eindafrekening die voor ieder mens gaat komen, hoop ik een beetje dat God het
stapeltje boeken dat ik bij elkaar heb geschreven, mee zal laten wegen. Al is mijn
geweten op dit punt niet helemaal gerust. God zou ook kunnen zeggen: ‘Ga van mij,
addergebroed. Jij hebt je vader en moeder gebruikt ten eigen voordele.’
Op haar sterfbed vroeg ze of mijn nieuwe boek al opschoot.
Het gezin in mijn boeken, Kester, lijkt op het eerste gezicht een gelukkig gezin.
Romance de famille. Vaak een zomers tafereel: klikkende tuinsproeiers, kinderen in
een badje (explosie van geluiden), ouders die vanonder een parasol liefdevol toekijken.
Het geluk van een impressionistisch schilderij. Maar het geluk blijkt altijd
ondergraven. Hanna, de heldin uit De overkant van de rivier, krijgt te maken met
een echtgenoot die de werkelijkheid om zich heen vergeet en slechts op eigen zieleheil
uit is. Vera uit de gelijknamige roman heeft een harmonieus gezin, een prachtig huis
met beschutting biedende bomen, zoals jij schrijft, en ze zet al dat geluk op spel voor
een homosexuele kunstenaar. Ik als schrijver keek angstig toe hoe dat af zou lopen.
Deze week kreeg ik een brief van een mij onbekende dame. Ze verweet mij dat ik
het zo vaak over een gezin had, maar nooit over een Turks of Marokkaans gezin. Ik
heb haar teruggeschreven dat dit milieu mij onbekend was, dat er tot nu toe geen
aanleiding toe was mij daarin te verdiepen. Zou ik, na nauwgezette documentatie,
een verhaal schrijven over een hier illegaal verblijvende Turk - die een gezin sticht,
een nering begint - dan zal dat toch een verhaal worden over de kleine man die sappelt
om aan de kost te komen, die zachtmoedig van aard is (het zijn niet de zacht-moedigen
die het aardrijk beërven) en het ten slotte niet redt... Ik bedoel te zeggen dat ik zo'n
Turks gezin - de familie Gumüs bijvoorbeeld die door formalisme gedwongen werd
dit land te verlaten - zou inlijven in mijn persoonlijke problematiek.
De kritiek laat het mij op gezette tijden weten. Tijd jongen om je eens te
vernieuwen, je herhaalt jezelf. Ze hebben gelijk: ik herhaal mijzelf. Niet dat ik me
zo gauw door de kritiek laat imponeren, ik voelde ook zelf de
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behoefte de Veluwezoom, of de halflandelijke provincie, voor iets anders te verruilen
en schreef een Haagse roman. De heldin is een Haagse elegante en wat blijkt bij
nader inzien? De wijk waar ze woont is een klein dorp dat ze zelden verlaat en qua
karakter lijkt ze trek voor trek op Hanna, het plattelandsmeisje, maar ze heeft ook
veel weg van Oscar Kristelijn uit Laatste schooldag die alle schepen achter zich
verbrandt en een bloemen-kraam begint.
Een lezeres die mij betuttelt, een kriticus die mij aanzet tot vernieuwing. Beiden
zouden mij juist moeten bewonderen. Zonder het bewust te willen houd ik obstinaat
vast aan dat ene prototype (genotype, archetype) en ik ben in staat van het ene boek
naar het andere steeds opnieuw een personage te creëren, in een ander bestaan, met
andere confrontaties. De familie, ik bedoel het hier in literaire zin, is mij dierbaar en
Gide's fameuze banvloek ‘Families, je vous hais!’ is niet de mijne. In een gezin zijn
gevoelens tegelijk heviger en verfijnder. Zet er pilaren voor en je hebt een klassieke
tragedie. Nijhoff heeft dat mooi verwoord in zijn gedicht ‘Veer’:
Dat wie sterft eerst ziet
Hoe dieper het bloed is
Dan de hemel hoog.

En mijn eigen gezin. Geen horribele drama's. Ik ben geen copiist van mijn eigen
werkelijkheid. Deze zomer waren Gerda en ik met de kinderen, intussen volwassen,
in Carlux, een vlek in de Dordogne, dicht bij de rivier. We waren er ook eens geweest
toen de kinderen klein waren. De stemming was licht melancholiek. We bestudeerden
in het enige restaurant de menukaart. Veel riviervis, o.a. een klein soort makrelen.
Ja, die wilde we allemaal. De propriétaire neemt de bestelling op en Anneleen, onze
oudste, om nog eens te benadrukken dat we speciaal dìe vis willen, wijst naar de
borden op een naburig tafeltje waaraan twee mannen zitten te eten: ‘Comme ça, des
maquereaux!’ Luid gelach. Maquereau betekent behalve vis ook pooier. Wist zij
veel!
hartelijk, Jan
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Haarlem, 23 april '98
Aan de vrienden in de verre gewesten,
Natuurlijk, Kester, alles begint, zoals jij schrijft, met beelden. Wat mij betreft, zelfs
zó letterlijk dat, toen ik een jaartje les gaf aan de schrijversvakschool 't Colofon, ik
mijn leerlingen opdracht gaf het schrijverschap voorlopig maar te vergeten en er
eerst eens voor te zorgen een goed functionerende camera te worden. Niets geen
‘uitstorting des gemoeds’! Gewoon correct verwoorden wat je ziet.
Als ik les zou zijn blijven geven zou ik de gevorderden hebben voorgehouden:
‘Was het maar zo simpel.’ Want, zoals Kester al suggereerde, het geestesoog ziet de
dingen anders dan die twee glazige bollen in je kop. Ik bedoel, dat geestesoog heeft
sterk de neiging het reëel waargenome met gemoedsuitstortingen te verwarren. En
dan zitten we al midden in het verhaal van Jan over zijn buurvrouw die de afgeplakte
passages probeerde te lezen, omdat ze het geestesoog met het fysieke verwarde of
wilde verwarren; zo goed als Jan zijn moeder dat deed.
Het zijn niet alleen de problemen van de lezer. Die van de schrijver evenzeer. Al
hangt het er een beetje vanaf welke uitgangspunten de schrijver voor zijn activiteiten
gekozen heeft.
De Russische schrijver Vladimir Sorokin was daar in een vraaggesprek in Die Zeit
in ieder geval nogal apodictisch over. Hij zei (enigszins geparafraseerd) dat lieden
die zich met literatuur bezighouden, zij die door trauma's uit de kindertijd de wereld
verloren hebben en nu verweesd zijn achtergebleven, zich in dezelfde situatie bevinden
als mensen die een trein hebben gemist. En dan, letterlijk: ‘In die trein zitten mensen
met gezonde beroepen, timmerlui, bankiers, verpleegsters, vissers. De schrijvers
lopen hun leven lang achter die trein aan in de hoop hem in te halen. Maar de hoop
bedriegt. Ons rest niets dan de trein te beschrijven (...). En ons lot is zo lang achter
'm aan te rennen tot wij tussen de bielzen in elkaar storten.’Voilà. Sorokin heeft
gekeken, gezien. Maar hij had een uitgangspunt dat je niet per se hoeft te delen, als
je tenminste niet het slachtoffer bent van het romantische cliché aangaande het
schrijverschap.
In NRC Handelsblad van 12 maart '98 stond, bij een stukje van Rense Royaards,
de foto van een soort Little Lord Fauntleroy. Het onderschrift luidde: ‘Iedere poging
om hem tot andere gedachten te brengen was met huilen en krijsen beantwoord.’
Kester, goede vriend, ga me niet slaan als
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ik hier beken dat ik bij het zien van die foto onmiddellijk aan jou moest denken. In
de jeugd opgelopen trauma's? Zou er in jouw geval juist niet van het omgekeerde
sprake kunnen zijn? Je onbeschadigde Indië verloren. Het huilen en krijsen, het
literatuur bedrijven dus, kwam wellicht pas aan de orde toen de heile Welt van je
jeugd verstoord was. Al te vroeg misschien, maar dat was niettemin jouw jeugd. Een
andere dan die van Jan, die zich, zoals ik uit zijn werk begrepen heb, al van jongs af
in de slagschaduw van een moordende bevindelijkheid afspeelde.
Mengvormen van deze twee mogelijkheden - bewust extreem gesteld uiteraard zullen zich veelvuldig voordoen. En waarom zou ik mezelf - ijdel als iedere schrijver
is - hier niet als voorbeeld nemen? Té vroeg uit het nest gepleurd, om in een stad
terecht te komen waar de gealliëerde bommenwerpers dagelijks hun bommenlast
boven afwierpen. Bommenwerpers die, in mijn literaire verbeelding, tot de sweet
birds of my youth werden. Wat me soms het gevoel geeft: we schrijven vanuit een
luxe situatie, heren, en vanuit niets anders. De pijnen zijn literaire pijnen, de vreugdes
evenzeer. Maar waar het op aan blijft komen zijn die beelden.
Ooit heb ik gemeend al mijn zwerftochtjes over de aardkloot in beelden te moeten
vastleggen. Het hoefden geen kunstwerken te worden; kiekjes mochten het zijn,
móesten het zijn. Mijn geestesoog zou ze vertalen in nog te schrijven romans of
aperçu's bij een leven, dat misschien anders geleefd had moeten worden. Het nam
maniakale vormen aan. Tot ik me eens, ergens aan de oevers van de Nijl, meewarig
bezien zag door mijn reisgenoot Oek de Jong. Een beeld had volgens hem pas zin
als je het in je hersenen had opgeslagen. Overleefde het de lange mars door het leven,
dan pas was het waardig om tot literaire verwerking te worden toegelaten. Oek had
natuurlijk gelijk. ‘En ongelijke heeft een bochel,’ zoals mijn moeder altijd zei. Maar
dat neemt niet weg dat Oek inmiddels in de mystiek is beland en dus geen enkel
beeld meer paraat heeft om een literaire werkelijkheid op te roepen. Hoewel, laat
daar geen misverstand over bestaan: iedere schrijver draagt de mysticus in zich, (Je
had gelijk, Jan, toen je dat eens over mij constateerde.) maar omwille van zijn literaire
bestaansrecht dient hij die mysticus te begraven onder de beelden die hem ter
beschikking staan: de gedroomde, de gewenste, de ongewenste.
Blijf op de ‘Hölderlin’ wachten, Kester, en jij, Jan, op de ‘Huysmans’ of de
‘Baudelaire’. Want ooit, op een dag, komen ze aangevaren. Vanuit het diepst van je
verleden of uit de nevelen van een verre toekomst. Naar alle waarschijnlijkheid echter
uit het moeras van je vertwijfeling.
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Zoals Celan schreef:
Kam, kam.
Kam ein Wort, kam,
kam durch die Nacht,
wollt leuchten, wollt leuchten.

En hier ben ik waar ik wezen wil. Dat zien, dat beeld, dat is ons spreken, dat is ons
woord. Tegen de tijd dat je dat beseft heb je 't Colofon natuurlijk allang achter de
rug. Dan is het duidelijk dat de verwisselbaarheid van beeld en taal, de enige reden
van je bestaan is. Wat nou verleden, al of niet traumatisch? Het is het wachten op
een woord dat wil opgloeien in de duisternis. Het is - ha-ha-ha - uiteindelijk toch de
mystiek, al is het die van een makreelse pooier.
Vanuit de diepten, een groet aan jullie beiden.
Louis.
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Wim Raven
Notities van een emigrant 3
Donderdag 23 mei 1996
‘Dokter, ik voel mij de laatste tijd zo gelukkig; is daar nog iets aan te doen?’
Hoe het kan is onbegrijpelijk: ik zit hier moederziel alleen in een vreemde stad,
zou ik niet juist ongelukkig moeten zijn? Nee, de gedachte dat je altijd mensen in de
buurt moet hebben om je prettig te voelen blijkt onjuist. Dat misverstand kon
misschien alleen opkomen tijdens mijn vorige leven, in Nederland, omdat ik daar
altijd een warme deken van vriendschap om mij heen had. Als ik de mensen in mijn
nieuwe omgeving bekijk, dan lijkt het wel of vrienden hebben hier niet zo de gewoonte
is. Bovendien is de kans groot dat vrienden ver weg wonen. Ik ken zelf mensen in
Münster, Halle en München: tenminste vier uur rijden en DM 140 van Frankfurt
vandaan. In Nederland woonde vrijwel ‘iedereen’ in de noordelijke helft van de
Randstad. Nooit was er een geografische of financiële reden om elkaar niet op te
zoeken. Maar een Duitser die bij voorbeeld van Berlijn naar Frankfurt verhuist is
evenzeer een emigrant als ik. Al lijkt zijn nieuwe omgeving sterk op de oude, ook
hij moet zijn vroegere wereld achterlaten.
Het bijbehorende levensgevoel heeft zijn neerslag gevonden in een liedje dat de
radio uitzond:
Kein Schwein ruft mich an,
Keine Sau interessiert sich für mich.
Solang ich hier wohn'
Schweigt das Telefon.

Het heeft nog een lang vervolg: de zielepiet koopt tenslotte een antwoordapparaat,
en inderdaad, op zekere dag staat er een warme vrouwenstem op het bandje, die zich
verontschuldigt omdat zij verkeerd heeft gedraaid.
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Ook bij mij gaat nooit de telefoon, of het zou iemand uit Nederland moeten zijn.
Soms bel ik zelf iemand op, en verder leef ik vrijwel geheel alleen. Blijkbaar hindert
dat niet. De voldoening die mijn nieuwe baan geeft schijnt voorlopig genoeg te zijn,
en later zien we wel weer.
Zou met deze alweer twee maanden durende periode van gelukkigheid ook
samenhangen dat ik niet uitga? Niet naar de film of theater, niet naar concerten of
tentoonstellingen? Terwijl er hier toch heel wat te verkennen zou zijn. Ik werk en
maak wandelingen door de verschillende wijken van de stad; daarmee ben ik tevreden.
Al wat ik vroeger heb nagelopen diende geloof ik vooral om troost te zoeken, om
het gat te vullen. En dat gold ook voor het najagen van, ach dokter, u weet wel. Nu
hoef ik eigenlijk de deur niet meer uit. Niets is zo troostend als het zalig niets. Maar
alleen blijven is op den duur niet praktisch; als je eens een been breekt? Je zou toch
een soort kloosterorganisatie achter je moeten hebben staan.
De neiging om alleen te zijn had ik al enige tijd; die was ook M. al opgevallen.
Toen ze me verliet, zei ze onder andere: jij hebt mij niet nodig! Nee, inderdaad, maar
was het niet afschuwelijk geweest, een verhouding te hebben op basis van
afhankelijkheid? Daar komt toch niets dan ellende van? Maar uitgerekend daar kon
ze niet tegen. Kon ze niet geloven dat ik ook, nee juist zonder haar nodig te hebben
bij haar wilde blijven?

Zaterdag 25 mei 1996
De aanschaf van een paar T-shirts is op een mislukking uitgelopen. Gedachteloos
kocht ik als altijd maat XL. Maar in Duitsland is Extra Large blijkbaar larger.
Hoe moet het verder met kleren? De eerste indruk was dat kleren hier goedkoper
zijn dan in Nederland. Bij nadere beschouwing geldt dat alleen voor kleren die je
niet wilt hebben. Begeerlijke kledingstukken zijn hier juist duurder, en zoveel
begeerlijks is er niet. De kwaliteit is uitstekend, maar er heerst hier blijkbaar een net
iets andere smaak, al is het voor een ongeschoolde klerenkoper moeilijk uit te maken
waar het verschil in zit. Ik zal wel eindigen als lompenproletariër, maar dat zal
niemand opvallen, want de halve universiteit is gehuld in aardappelzakken. De
reformatie heeft ook hier duchtig huisgehouden.
Bij Harrods', op het vliegveld, zou ik wel kunnen slagen. Misschien is de stijl die
ik gewend ben eerder Brits. Nooit zo bij stilgestaan.
Met horloges is het nog wonderlijker gesteld. Mijn horloge is aan vervanging toe.
Frankfurt is een eruptie van juweliers en horlogewinkels; te
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zeggen dat er hier geen aanbod is zou bespottelijk zijn. Er is er alleen geen bij dat ik
zou willen hebben.

Zondag 26 mei 1996
Ach, wat een prachtige spoorlijntjes zijn er hier! Terwijl de grote spoorlijnen
voortreffelijk georganiseerd zijn, snel en comfortabel, wordt er op de zijlijntjes heel
langzaam en met oude en vuile treinstellen gereden. Blijkbaar is het net vijftig jaar
verwaarloosd: in de Rodgau kun je nog een seinwachter uit zijn huisje zien komen
die met handkracht een wissel omzet. Maar de trajecten zijn zo aardig; bovendien
heb ik een zwak voor oude treintjes. De spoorwegen werken overigens zeer
voortvarend aan modernisering van het materieel en de stations. Zelfs zullen er al
gesloten lijnen weer in gebruik genomen worden. Er hangen steevast te veel wagons
aan de locomotief, ruimte genoeg dus, en de fiets mag altijd mee. Ik heb dan ook al
twee fietstochten gemaakt, zij het alleen op vlak terrein. Het wijde land en de mooie
stadjes doen me veel plezier, al zijn er ook hele enge, poepgereformeerde dorpen,
net als in Nederland. Maar dat ruik je direct.
Er is een groot verschil tussen stad en land. De onbeschoftheid en
ongeïnteresseerdheid van Frankfurt is ineens over als je in een dorp bent. Met een
natuurlijke gulheid laten de mensen je daar een ogenblik delen in hun dagelijks leven.
Je zou er natuurlijk niet moeten gaan wonen. Niet omdat er geen bioscopen of winkels
zijn, maar omdat je er als vreemdeling niet in zou komen. Het hele dorp zou zich
misschien tegen je verenigen, zoals bijvoorbeeld de Syrische christenen is overkomen
die in Bebra een kerk wilden bouwen. Deze mensen zijn blank en ook nog eens geen
moslims; wat wil een xenofoob nog meer? Die kerk zou zogenaamd te veel
parkeeroverlast geven. Schau mal wer da spricht: heel Duitsland gaat toch
langzamerhand schuil onder geparkeerde auto's?
(Schau mal...: dit soort Duits zal de televisie wel bedacht hebben. Het klinkt als
de standaard-nasynchronisatie van Look who's talking.)

Dinsdag 4 juni 1996
Om beter Duits te leren heb ik nog weinig ondernomen, omdat het domweg te druk
is. De eerste colleges had ik in het Duits voorbereid, maar dat was te tijdrovend. Mijn
Duits was altijd vrij behoorlijk, maar helaas, uitgerekend tijdens het lesgeven lijkt
de hele taalschat uit mijn geheugen gewist.
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Het vanzelf aanvullen van de woordenschat lijkt helemaal niet te lukken. Rare
woorden, zoals Kaulquappen (kikkervisjes) en Schnalzschwund (het wegvallen van
de klikgeluiden in bepaalde talen), die onthoud ik spontaan. En Müllentsorgung en
Sparpaket natuurlijk, omdat deze zaken de Duitsers obsessief bezighouden. Maar
alledaagse woorden pik ik niet op, en uitdrukkingen onthoud ik vaak verbasterd,
ongeveer zoals Heer Bommel dat doet. Umlaut, naamvalsuitgangen en woordgeslacht,
daar zit geen enkel schot in. Zou het al een kwestie van leeftijd zijn?
Op syntactisch gebied daarentegen leer ik wel bij, zo grondig zelfs, dat ik de
neiging heb om nieuw aangeleerde constructies nu ook in het Nederlands te gebruiken.
Het geeft voldoening, nieuwe taalregels te ontdekken, hoewel die natuurlijk allang
ontdekt waren en keurig in het grammaticaboek staan, dat ik nooit opensla.
In het begin bespeurde ik een duidelijke weerzin tegen Duits spreken. Niet dat ik
iets heb tegen die taal, maar ik was inwendig boos dat ik nu zo maar mijn moedertaal
moest opgeven. (‘Kunnen die lui geen Nederlands praten?’) Van de weeromstuit
keek ik naar Franse films op televisie en vond ik het een bijzondere tractatie als ik
ergens Engels hoorde. Die antihouding is nu over, maar die heeft in het begin het
leren natuurlijk niet bevorderd.

Maandag 10 juni 1996
De studenten zijn braaf, maar niet enthousiast. Ze doen alleen wat is voorgeschreven
in de Studienordnung. Dat is een nogal onflexibel en weinig inspirerend reglement.
Theoretisch mogen wij dat ding zelf maken, maar we zijn aan handen en voeten
gebonden door wetten en regels van buitenaf. Het reglement dwingt de studenten,
bepaalde dingen te doen op een bepaald moment, en als ze dat niet doen wordt het
een jaar later. De studietijd wordt in tweeën gedeeld door de Zwischenprüfung, een
soort kandidaatsexamen. Colleges die bestemd zijn voor beginners kunnen niet door
gevorderden worden gevolgd en omgekeerd. Dat is lastig: ook een gevorderde kan
een beginner zijn, bij voorbeeld op het gebied van de oude Arabische poëzie. Een
late roeping wordt zo de pas afgesneden. En wat doe je met zeer begaafde, beginnende
studenten die alvast iets willen doen wat voor gevorderden bestemd is? Die moet je
dus afremmen, wat treurig is. Het ergste is nog, dat er zo weinig van de studenten
wordt verlangd, nog minder dan in de zogenaamde eerste fase in Nederland. Dat
reglement geeft studenten dus het idee: als we dit braaf afronden zijn we
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klaar. Maar dat is misleidend: het is maar een beginnetje. Als ze het daarbij laten
komt er in dit vak nooit wat van ze terecht. Het bizarre is, dat je in dit land nog altijd
‘oriëntalist’ kunt worden zonder ook maar één Arabisch boek helemaal uitgelezen
te hebben.
Als studenten hun studie als een van buiten opgelegde plicht opvatten is het alleen
maar gezond dat ze zich tot een minimum beperken. Het zou mooi zijn als zij zelf
meer wilden, maar juist dat lijkt problematisch. Over tijd en geld kunnen ze voldoende
beschikken, en er is ook geen arbeidsmarkt die aan ze trekt. Het wachten is dus op
een paar studenten die uit zichzelf meer dan het vereiste gaan doen. Een boek lezen
bij voorbeeld, of misschien zelfs twee? Er zijn nog niet veel ouderejaars; we moeten
afwachten hoe ze zich ontwikkelen.
In de straat bij de universiteit heeft iemand op de muur gekalkt: Nie müssen müssen!
In een andere hand is er achter gekliederd: Aber wollen muß. Maar dan is de lol er
alwéér af! Wat een getob. Aan dat willen schijnt vanouds zwaar getild te worden
(Schopenhauer, Nietzsche, Riefenstahl). Wat elders vanzelf gaat, moet hier blijkbaar
moeilijk zijn.
Kunnen mijn studenten niet willen omdat ze van kleins af aan, zowel thuis als op
school, steeds hebben gemoeten? Er zijn er wel die opstandig zijn geworden tegen
hun opvoeding, maar dat heeft alleen maar tot een niet-willen geleid. In Nederland
wilden studenten toch meestal wel iets? Niet altijd iets verhevens, maar bij voorbeeld
‘de beste zijn’ of ‘beroemd’ of ‘rijk worden’. Dat kan iemand desnoods een poosje
aan de gang houden. Maar de meesten hadden gewoon plezier in het vak dat ze
gekozen hebben, en dat heb ik tot nu toe alleen bij buitenlanders gezien.
Hoe krijg ik die studenten aan de gang? Moet ik ze gaan dwingen om Arabisch te
leren? Wer nicht wollen kann, soll müssen; er lijkt niet veel anders op te zitten.
Maar mijn trucs uit Nederland zullen hier niet werken. Als machtsmiddel heb ik
maar twee verplichte tentamens achter de hand. Voor fluweelzachte terreur zijn ze
niet vatbaar, want ze weten allemaal de weg naar een vakbond, consumentenbond
of ombudsvrouw te vinden, en kennen vanaf de wieg haarfijn hun rechten. Een beetje
bluffen en de studenten een extra taak aansmeren zal hier niet lukken. Ze tegen elkaar
uitspelen lukt ook niet, omdat ze allemaal kleine eilandjes zijn, voor wie hun
studiegenoten niet eens bestaan. Bovendien geloof ik zelf niet in dat soort
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spelletjes. Lust, dat is de mooiste drijfveer, en ik zal dus lust moeten opwekken,
enthousiasme moeten uitstralen. Ach, maar dat deed ik toch altijd al? Het probleem
hier is, dat dat moeilijk gaat bij mensen die zich zo onpersoonlijk opstellen en al hun
eventuele lusten verbergen.
Lust, daar gaat het om. Willen helpt niet. Zelf heb ik vroeger veel gewild, en het
heeft nooit iets opgeleverd. Pas sinds ik niets meer wil breng ik wel eens iets tot
stand. Tegenwoordig is er iets anders dat wil in mij; vraag me niet wat.
Al die narigheid geldt overigens alleen voor Duitse studenten. Buitenlandse
studenten komen met een heel andere instelling. De Perzen en Turken zijn bijzonder
energiek. En neem nu de Poolse studente L. Ze zegt nooit een stom woord, maar
doet geheel vanzelfsprekend meer dan wat het programma voorschrijft. Misschien
zit ze 's nachts in haar kamertje over de boeken gebogen, nog moe van haar baantje
als serveerster, maar zij geeft geen kik. Die Oosteuropeanen zijn niet zo verwend.
Hoe eenvoudig was het toch indertijd in Amsterdam. ‘Krahl-Reuschel deel II doen
we maar niet, jongens, dat is te moeilijk voor jullie.’ Die opmerking was genoeg om
ze allemaal vrijwillig aan de slag te krijgen met dat pittige taalkundeboek. En kon
ik daar niet een extra werkgroep over geven? Ja natuurlijk, voor zoiets was altijd wel
een gaatje te vinden.

Woensdag 12 juni 1996
Een salade gegeten in café Metropol, bij de Dom. Toegegeven, de salade was van
een ongestandaardiseerde, diep-menselijke kwaliteit, maar wat een ambiance! Dit is
wat je moet noemen een links café. Bestaat zoiets in Nederland ook? Misschien wel,
maar je zou daar niet binnengaan, omdat het eten en drinken er slecht zouden zijn.
Hier zat het linkse karakter eerder in het onbehouwen gedrag van de kelner, dat
waarschijnlijk voor vlot of rielekst-weet-je-wel moest doorgaan. Hij zei Du tegen
me; dat is blijkbaar de stijl van deze zaak. Van mij mag hij, maar dan moet hij me
wel aankijken tijdens het neersmijten van het bord, en de dressing niet over de tafel
laten spatten. Het publiek deed de rest. Wat heb ik op deze mensen tegen? Niets
eigenlijk, toch voelde ik me daar niet lekker. Stuk voor stuk mensen met het hart op
de goede plaats: protestant of ex-protestant, vriendelijk, begaan met onderdrukte
minderheden, zeehonden, verkrachte kindertjes en het milieu. Draagvaders, rugzakjes,
fietsen. Ze stemmen Groen of SPD; ook dat mag allemaal. Alleen deze concentratie
van goedheid en braafheid maakt me kregel; zou er niet eens één zondaar tussen
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kunnen zitten? Eén krijtstreepje met een sigaar?
Moet ik dan soms naar een rechtse gelegenheid? Nee, daar voel ik me even onthuis.
Daar zit weer niet één fietser; alleen maar hangbuiken en Audi's en geföhnd haar en
dasspelden en iets te rooie, of juist solariumoranje koppen.
In Nederland, ik heb er al twintig jaar niet over hoeven nadenken, ontbreekt die
keuze tussen links en rechts. Hier wordt je die voortdurend opgedrongen.

Vrijdag 14 juni 1996
De Westend-bistrot. Het is opvallend hoeveel mensen in de poenstad Frankfurt bereid
zijn te betalen voor totaal verkeerde Italiaanse pruts- en schuimwijnen, terwijl er
zulke uitstekende in de winkels liggen. En dan die stomme reuzegarnalen; die moeten
de jet set zeker slank houden, anders passen ze straks niet meer in hun Porsches.
Maar als zulke diertjes zwemmen in roomsaus schieten ze toch hun doel voorbij.
Duitsland schreeuwt moord en brand over de zogenaamde economische crisis: 10%
werklozen en nauwelijks economische groei. Net als in de rest van Europa dus, maar
hier wordt harder gejammerd. Toch is het land nog vergeven van het geld. Het gaat
wel merkbaar slechter, de mensen tobben en lijden en zijn ziek of misselijk, dat is
duidelijk te voelen, maar dat is eerder een cultureel dan een financieel probleem. Het
gevoel vastgelopen te zijn, niet te kunnen moderniseren. De 90% die wel werk hebben
kijken ook sip. Het lijkt wel of niemand met plezier naar zijn werk gaat. Misschien
komt dat door de onflexibele arbeidsverhoudingen; er wordt veel nodeloos geleden
in die bedrijven, wat nog inefficiënt is ook. De crisis in het onderwijs is te vergelijken
met die in de rest van de protestantse wereld. Vooral niet investeren in de enige
hulpbron die in miljoenvoud voorhanden is: mensen.
Het ergste is misschien dat er nog zoveel geld is, zodat er niet echt over de toekomst
nagedacht hoeft te worden. Al dat geld wordt bij voorkeur gebruikt om modernisering
te vermijden en openluchtmusea zoals kolenmijnen open te houden. De pech van
Duitsland is, dat de socialisten hier de conservatieven zijn; daarvan is geen enkele
verandering te verwachten. Een handige vakbondsjongen met een linker- én een
rechter hartkamer, die ontbreekt hier. Tijdens een echte crisis zouden de Duitsers
hun energie zonder twijfel uitstekend kunnen mobiliseren, maar zover is het nog
niet.
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Dinsdag 18 juni 1996
Waar en wanneer ik het woord Judenvilla heb gehoord weet ik niet meer. Het was
in ieder geval heel terloops, en het sloeg op één van de royale villa's uit het begin
van de eeuw die in sommige wijken nog te bewonderen zijn. De benaming moet oud
zijn, want in de laatste zestig jaar woonden daar, zoals bekend, geen joden meer. Het
woord klinkt akelig, maar blijkt kleverig te zijn; ik raak het niet meer kwijt. Telkens
als ik door de Siesmayerstraße loop en een pand van het bedoelde type zie denk ik
onontkoombaar: kijk, een Judenvilla. Als dat bij mij al zo is, hoe moet het dan een
anti-semiet vergaan?
De achterflap van de Duitse vertaling van André Aciman's Out of Egypt beschrijft
diens Alexandrië als ‘een verloren gegane multiculturele wereld [...] die wemelt van
mensen uit de meest uiteenlopende ethnische groeperingen, geloven en levensstijlen’.
Dat is niet onjuist, maar verzwegen wordt dat deze familieroman in de eerste plaats
en overduidelijk een joods boek is.
Is de uitgever een antisemiet? Zeer onwaarschijnlijk. Denkt hij dat hij het boek
met joden op de flap niet kan verkopen? Integendeel, alles wat als joods geafficheerd
wordt verkoopt gegarandeerd, want joods wordt hier op het walgelijke af interessant
gevonden. Dát is vermoedelijk juist de hoogst fatsoenlijke reden geweest om de ware
aard van het boek niet te vermelden: weldenkende mensen hier vinden, dat joden
niet interessant, maar doodnormaal moeten worden gevonden. En zo is het natuurlijk,
maar nu is het blijkbaar ook onmogelijk geworden om op het gewoon interessante,
joodse karakter van een boek te attenderen.

Beiroet, Cavalier Hotel, woensdag 26 juni 1996
Een dienstreis naar Libanon; ik had er geen zin in, maar ben toch gegaan. Vroeger
zou ik meteen enthousiast geweest zijn over zo'n uitstapje; nu niet. Reden daarvoor
is waarschijnlijk, dat mijn zogenaamde emigratie nog te vers is. Ik ben als het ware
de hele tijd al op reis, en klamp me nu het liefst vast aan Frankfurt, dat blijkbaar mijn
thuis moet worden. Nu ik hier eenmaal ben geniet ik er wel van, al word ik momenteel
gepijnigd door een kapot been. Maar de verplaatsingen tussen de ruïnevelden gaan
toch per taxi.
Het gaat om een congres ter opening, of liever heropening van het Duitse
Oriënt-Instituut alhier. Tijdens de burgeroorlog was dit pracht-
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instituut met zijn fraaie bibliotheek vrijwel ongeschonden gebleven, maar wel sterk
verwaarloosd. Nu de restauratie is voltooid wordt het tijd dat het zijn oude plaats in
het culturele en wetenschappelijke leven weer inneemt. Iedereen voelt het belang
ervan: vele Duitsers zijn gekomen, maar ook andere Europeanen, Amerikanen,
Libanezen en Jordaniërs. Een schitterende gebeurtenis, en een goede gelegenheid
om mij in mijn nieuwe rol aan de Duitse collega's te laten zien.
Beiroet is maar een schaduw van zichzelf. In 1980, toen de oorlog al vijf jaar aan
de gang was, was de stad nog zeer vitaal, en met enorm veel energie werden er
dadelijk, vlak naast de nog rokende puinhopen, grote gebouwen opgetrokken en
nieuwe centra uit de grond gestampt. Nu heeft de vermoeidheid toch toegeslagen:
de stad maakt een uitgebluste en afgebladderde indruk. Het geld is niets meer waard
en armoedigheid is troef. Er zijn wel weer marmeren winkelcentra en dure restaurants,
maar de klanten ontbreken nog. De hoofdstraat wordt wat opgefleurd door het Hamra
Festival, dat veel weg heeft van een braderie in een Nederlandse provinciestad. De
grootste attractie was het optreden, gisterenavond, van een plaatselijke grungy
muziekgroep, waarbij zelfs enkele pubers, aarzelend als beginnende zwemmers,
aanstalten maakten om het publiek in te diven. Het is mijn stijl niet, maar het helpt
vast tegen fundamentalisme.
Het christelijke deel van Libanon (Oost-Beiroet, Jounieh, Jbeil) is minder dominant
geworden, maar poenig en zelfzuchtig als altijd. De christenen vormen nu al lang
niet meer de helft van de bevolking, zoals vroeger, want velen zijn geëmigreerd, en
de sjiieten planten zich snel voort. Van een staatsinrichting of sociale voorzieningen
is nog altijd geen spoor. Elk van de tien secten, of waren het er twaalf? zorgt alleen
voor zichzelf, zodat het binnenkort wel weer oorlog zal worden. Waarom zouden
mensen van een ramp ook iets leren?

Beiroet, maandag 1 juli 1996
In het Duitse instituut leer ik snel veel Duitse collega's kennen, en daarbij vallen
twee dingen op. Ten eerste, dat de verschillen tussen Duitsers veel groter zijn dan
die tussen Nederlanders. Dat is niet alleen omdat een groter land natuurlijk meer
regionale variatie vertoont, maar ook omdat individuele kenmerken blijkbaar minder
onderdrukt en gehomogeniseerd worden dan in Nederland. Wonderlijke vogels en
jofele types uit Oost-Duitsland; de kak van een soort adellijke jongeman, die op het
tuinfeest, bij 30 graden, als enige in smoking verscheen en dat niet als grap bedoelde;
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de wanstaltig dikke, luidruchtig onder haar gewicht lijdende bibliotheekhulp; de
elegante, ja zelfs mondaine directrice van het instituut: het zijn allemaal types die
iets extreems over zich hebben, dat in Nederland onverbiddelijk zou zijn afgeplat.
Het andere wat opvalt is, dat al die Duitsers het hier met elkaar zo uitstekend naar
hun zin hebben. En ik mag geheel vanzelfsprekend meedoen. Dit staat in scherp
contrast met de sfeer in Frankfurt, waar koelheid en afstandelijkheid overheersen.
Moeten ze eerst naar het buitenland om gezellig met elkaar om te durven gaan?
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[Oktober 1998 - jaargang 42 - nummer 376]
Andries Walter Oliphant
Steensplinters: nieuwe ruimten in de jongste Zuid-Afrikaanse poëzie
I
In april 1994 ging Zuid-Afrika, onder het toeziend oog van de hele wereld, een nieuwe
sociaal-historische ruimte binnen. Door de ondergang van de apartheid kwam het
land uit de verstikkende beslotenheid van de raciale overheersing in de open ruimten
van de democratie. Eindelijk kon iedereen onder de Afrikaanse zon de lucht der
vrijheid ademen. Die min of meer vreedzame verandering, hier uitgedrukt in
ruimtelijke metaforen, kwam als een verrassing voor velen die bang waren voor een
dreigende verwoesting van alle openbare en persoonlijke ruimten en die een
gewelddadige implosie van het land voorzagen. Al in 1987 verwoordde de dichter
Farouk Asvat zo'n apocalyptisch verwoestingsvisioen in A Celebration of Flames:

Over heel het land
Zetten kinderen hun moeder buiten
Dragen hun huis
bij aan het vlammenfeest...
Overal zie ik verwoesting
Verwoesting van het land
Verwoesting van de mensen...
Dus dool je ongedurig door je kooi
En ziet het land verbranden
Tot wanhoopssintels
Bij de lofzang op de revolutie.

Eind jaren tachtig, begin negentig, dus vlak voor de ingrijpende veranderingen van
1994, nam het repressieve geweld weliswaar toe, maar ging
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Zuid-Afrika toch eigenlijk al open. Intern was het een tijd van grootscheeps verzet
en mobilisatie tegen de overheersing van een minderheid. Extern was het land van
de wereld afgesloten. Toen het verbod op de vrijheidsbewegingen werd opgeheven,
politieke gevangenen vrijkwamen en ballingen terugkeerden, kwam het leven in
Zuid-Afrika eindelijk uit de greep van de starre en repressieve ruimtelijke
voorschriften die eeuwenlang door het kolonialisme waren gehandhaafd. Daarmee
ontstond op elk terrein van het leven, waaronder ook de literatuur, nieuwe ruimte
die nieuwe kansen en uitdagingen bood. De hoop en de verlangens die uit deze
veranderingen voortkwamen, liggen besloten in het verhalende gedicht Come Hope
with Me van Mongane Wally Serote (1994):
Wij moeten terug
naar het sappige vlees van de mango
de perzik
de wijnrank en de zonnebloem
de zee
en de rauwe ruige bergen van Transvaal
naar het westen en de Oranje Vrijstaat
naar Namaqualand
wij moeten glijden vlug als de jachtluipaard
en snel als de gazelle
we moeten blij zijn met het orkest van onze vele talen
en met de vele kleuren van ons geboorteland
die blinken in de zon en zeggen is dat niet mooi?

Inmiddels heeft Zuid-Afrika met opmerkelijk succes de overgang van dwingelandij
naar democratie weten te maken. Het voortbestaan van de democratie vergt nu dat
de openbare ruimten weer zo worden ingericht dat alle Zuid-Afrikanen ongehinderd
hun rechten kunnen uitoefenen. Het vereist ook dat de natuurlijke en maatschappelijk
vastgestelde ruimten worden geopend. Die ruimten zijn immers nog altijd onderhevig
aan de verbrokkelende, splijtende en scheurende krachten waarvan de geografie van
Zuid-Afrika onder het kolonialisme te lijden had. Verder zijn er bij de
onderhandelingen afspraken gemaakt die, gevoegd bij het fiasco van radicale sociale
alternatieven, economische en ideologische beperkingen hebben gesteld aan de
herinrichtingsplannen van de nieuwe democratie.
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Daardoor is het moeilijk om tot een grootscheepse en vlotte reorganisatie van de
maatschappelijk ingerichte ruimte te komen.
Het gevolg is dat de ruimtelijke verdeling die in de loop van eeuwen door een
heersende minderheid is opgelegd, in menig deel van Zuid-Afrika nog van kracht is.
En die staat weer gegrift in de denkbeeldige geografie van de Zuid-Afrikaanse
literatuur en cultuur. Daarmee vormen het landschap en de maatschappelijke ruimten
een matrix van tekens, zinsneden en stellingen met betrekking tot debatten over de
handhaving of wijziging van de bestaande ruimtelijke realiteiten en verhoudingen.
In de loop der tijd heeft de ruimtelijke matrix van Zuid-Afrika zich ontwikkeld
rond twee reeksen strijdige begrippen. De ene reeks is toe te schrijven aan inheemse
ruimtelijke begrippen; de andere houdt verband met het kolonialisme. De
verschuivingen en veranderingen in de begrippen en praktijken van de ruimtelijke
ordening hebben de afgelopen drie eeuwen weliswaar gecompliceerde vormen
aangenomen, maar de achterliggende gerichtheid komt voort uit en hangt samen met
twee concurrerende ideologieën. De inheemse ruimtebegrippen, voor de kolonisatie
in de zeventiende eeuw, berustten op een open, ongedeelde en gemeenschappelijke
ruimtelijkheid. De ruimte wordt daarbij alleen door natuurlijke hindernissen verdeeld
in streken bewoond door verschillende volkeren die leven in betrekkelijk kleine
koninkrijken, stammen en nomaden-gemeenschappen.
Het kolonialisme daarentegen berust op systematische gebiedsverovering en
afbakening van ruimte die wordt bestempeld als persoonlijke eigendom en wordt
beschermd door een naar ras geordende nationale staat. De algehele opzet van de
koloniale ruimte stond in dienst van de overheersing door de kolonisten van de
inheemse volkeren. De logische conclusie onder de apartheid was dat er een strenge
ruimtelijke verdeling kwam op basis van rassenscheiding. Zo werd de Zuid-Afrikaanse
ruimte verdeeld in ongelijke raciale en etnische zones, beheerst en bestuurd door de
blanke minderheid die staatsmacht bezat. De handhaving van dat omstreden stelsel
vereiste strenge vormen van ruimtelijke beperking, zoals groepsgebieden, huisarrest,
gevangenhouding, verbanning en ballingschap. Het antikoloniale debat daarentegen,
deels geïnspireerd door de prekoloniale ruimtelijkheid, baseerde zijn ruimtelijke
ideologie op de vestiging van een ongedeelde nationale ruimte zonder interne
rassenscheidingen.
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II
Door de strijd tussen die ruimtelijke debatten heeft de ruimte in het leven de literatuur
van Zuid-Afrika een vooraanstaande plaats ingenomen. Toch zijn er in Zuid-Afrika
maar zelden of nooit studies van de ruimte gemaakt, een enkele opmerkelijke
uitzondering als J.M. Coetzee (1986) en David Bunn (1996) daargelaten. Maar daar
lijkt nu verandering in te komen, gelet op een bijeenkomst kort geleden genaamd A
Sense of Space, belegd door de South African Association for General Literary Studies
en geheel gewijd aan de bestudering van de ruimte in de literatuur. In een
maatschappelijk kader waarin de ruimte een heet hangijzer blijft, ontstaat bij
aanwezigheid van een duurzaam kritisch debat over de ruimte ook geen ‘poëtica van
de ruimte’, om met Gaston Bachelard (1958) te spreken. Als de ruimte in een eens
zo streng gedeelde maatschappij zo'n centrale plaats inneemt, waarom is dat aspect
dan niet in aanmerking genomen bij de studie van de Zuid-Afrikaanse cultuur in het
algemeen en de poëzie in het bijzonder? Vanwaar die blindheid? is de vraag die we
moeten stellen.
Het lijkt me dat die veronachtzaming komt doordat de studie van de
Zuid-Afrikaanse poëzie procedures volgde die teksten in het tijdsbestek van de
geschiedenis plaatsten. Critici als Michael Chapman (1986: 17) erkenden weliswaar
dat de Zuid-Afrikaanse poëzie voortkwam uit het ‘ruwe, sociaal verdeelde terrein
van deze maatschappij’, maar de gangbare procedures om poëzie in bloemlezingen
op te nemen en de methoden van kritische contextualisatie gingen steevast uit van
de historische coördinaten. Dat was zelfs nog het geval wanneer critici, zoals Stephen
Grey (1979), stelden dat de Zuid-Afrikaanse literatuur moet worden gelezen in het
licht van de plaats waar ze ontstaat of naar verwijst.
De nadruk op de geschiedenis behoort onmiskenbaar tot een bredere traditie in de
studie van cultuur en literatuur. Die traditie beschouwt het gehele sociaal-culturele
leven als een uiting van de historische ervaring van de verschillende momenten
waarop het kolonialisme en zijn historische tegenstanders zich achtereenvolgens
hebben gemanifesteerd. Op zichzelf is dat geen slechte benadering, want ze gaat
ervan uit dat de geschiedenis die ze onderzoekt zich altijd al bevindt binnen een
bepaalde geopolitieke ruimte, met alle regionale en lokale dimensies van dien. Maar
die benadering beperkt zich wel tot een gerichtheid op de geschiedenis als de sleutel
tot het begrip van processen en veranderingen op sociaal, cultureel en literair terrein.
Dat is eenzijdig, doordat als voornaamste dimensie waarin teksten worden geplaatst,
gelezen en besproken, de tijd fun-
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geert. De bijzondere ruimtelijke context, de fysieke gesteldheid van locaties en de
ruimtelijke vereisten van de tekstualiteit waardoor de literaire activiteit en betekenis
worden gevormd, komen zelden expliciet aan de orde. Die veronachtzaming van de
ruimte, stelt Foucault (1986: 2), komt voort uit een geobsedeerdheid door de
geschiedenis die begon in de negentiende eeuw en nog altijd aanhoudt. Ze vindt haar
oorsprong in de stevig verankerde ideeën van de westerse Verlichting over
ontwikkeling en vooruitgang, die nog maar kort onderhevig zijn aan kritiek en
tegenspraak.
Dit betoog wijkt af van die traditionele gerichtheid op de tijd. Het streeft naar een
activering en verkenning van ruimte-aspecten in verhouding tot de tijd. Het wil
daarbij niet de ruimte vervangen door de tijd, maar de wisselwerking verkennen
tussen het tijdelijke en het ruimtelijke als de bijeenhorende dimensies waarin sociale,
culturele en literaire activiteiten worden uitgeoefend. Met een variatie op het gebod
van Edward Soja (1993: 137) zal dit betoog zich dan ook bezighouden met een
drievoudige verkenning van ruimte, tijd en tekst en uitkomen bij een transformatieve
opvatting van geschiedenis, ruimtelijkheid en literatuur. Indachtig Plato, die de
meetkundige ruimte, het licht, de lijn en de diepte beschouwde als de grondelementen
die de gewaarwording prikkelden en die samen met de tijd de basiscategorieën van
het denken vormden, zal ik niet eerst nagaan hoe het begrip ruimte in de filosofie is
gevaren, maar beginnen met een overzicht van de werkzame betekenissen van het
begrip voor dit betoog.
Voor mij heeft de term ruimte een drieledige betekenis: (i) hij duidt op de
ruimtelijke kenmerken van poëzieteksten; (ii) hij verwijst naar natuurlijke, sociale
en andere ingerichte ruimte en (iii) hij dient als metafoor voor thematische en
stilistische veranderingen in de Zuid-Afrikaanse poëzie. Deze betekenissen zullen
te bestemder plaatse in dit betoog alle drie aan de orde komen.
Voor ik verderga, dien ik misschien aan te geven wat ik versta onder die eerste
betekenis die ik aan het begrip ruimte hecht. ‘De ruimtelijke kenmerken van
poëzieteksten’ bevat voor mij op zichzelf al verscheidene betekenissen. Het duidt
ten eerste op de denkbeeldige wereld waarin de beelden, verhalen, handelingen en
ideeën in een gedicht worden gepresenteerd. Dat wil zeggen: de verzonnen wereld
die door de tekst wordt geschapen en die strikt gesproken een vorm van virtuele
ruimte is. De tweede betekenis behelst opvattingen van de ruimte die vaak, maar niet
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altijd, verwijzen naar daadwerkelijke geografische, sociale en bewoonde ruimten
zoals die in de wereld kunnen bestaan. Ten derde, zuiver op grafisch niveau, verwijst
het naar de ruimtelijke kenmerken van de tekstuele elementen zoals op de pagina
gedrukt. Die worden traditioneel tegen een kantlijn gezet en geordend in patronen
zoals contrasten of tegenstellingen, cycli en concentrische structuren, maar ook
verticale en horizontale inscripties. Volgens Zoran (1984: 311) verwijst dit naar de
structurering van betekenissen in patronen die los staan van de chronologische
volgorde waarin ze in de tekst voorkomen maar berusten op de verbanden die ontstaan
tussen discontinue eenheden bij de vorming van ruimtelijke verbanden en structuren.
Het gaat dan om een vormverschijnsel dat heel vaak de virtuele ruimte versterkt die
door de tekst wordt geschapen. In laatste instantie is er ook een verband tussen de
ruimtelijke aspecten van poëzieteksten en het perspectief van de lyrische stem, de
dichterlijke vertellers of de personages in dramatische gedichten in verhouding tot
de wereld die wordt uitgebeeld. Die verbanden kunnen duiden op in- of uitwendige
perspectieven, vertrouwelijke of afstandelijke standpunten en verheven perspectieven
of gezichtspunten van beneden. Volgens Genette (1980: 31) gaat het dan om de
ruimtelijke omstandigheden waaruit een sprekende, vertellende of handelende
inscriptie wordt geproduceerd. Die ruimtelijke kenmerken zijn te lezen in Landskap
van Gert Vlok Nel:
o Here

wolkies

die maan

ons huis
kerk
skool poskantoor
mm daai huis

paul sauerstraat het pad na die dam
pad
pad
pad
spoorwegwerf
motorhek
pad
pad
dam: die dun lyk
van Kosie April

Het gedicht is opgebouwd als een gemotiveerd teken. Anders gezegd: het lijkt op
dat wat het betekent. De vormgeving verbeeldt het landschap waarop het betrekking
heeft en waarnaar het verwijst. De lezer betreedt de virtuele ruimte die door de tekst
wordt gevormd als hij de eerste drie
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woorden leest, ‘God’, ‘wolkies’ en de ‘maan’, die boven het landschap zweven waar
zich de stad bevindt. Paul Sauerstraat, waar het huis van de dichter staat, voert de
lezer naar het ‘pad’ dat door een ‘motorhek’ weer naar een ander pad voert en vandaar
over een kronkelpad afdaalt naar de ‘dam’ waar het ‘dun lyk van Kosie April’ te zien
is. Die kenmerken, en de andere aspecten van de stad, de ‘skool’, ‘kerk’, het
‘poskantoor’ en de ‘spoor-wegwerf’, worden met behulp van de grafische afdrukken
en hun ruimtelijke vormgeving op de pagina in het landschap geplaatst.
Het gedicht wordt verteld uit een perspectief dat verschuift. Het begint op de grond
en kijkt op naar de hemel. Het verplaatst zich horizontaal over enkele paden, langs
een aantal gebouwen en locaties door een ‘motorhek’. Dan daalt het perspectief met
het pad dat omlaag kronkelt naar de dam waar de dode wordt gevonden. Aan het slot
van het gedicht kijkt de verteller neer op de grond, of in het water, waar het lijk ligt.
Al met al is het gedicht een conceptuele weergave van de externe ruimte van de
plattelandsstad en het landschap. Het landschap, zij nog opgemerkt, is kaal en zonder
begroeiing. Het gedicht verhaalt, in de vorm van een ruimtelijke syntaxis, van de
ontdekking van een dode. Daarnaast markeert het de ruimtelijke afstand tussen God,
linksboven aan de tekst geplaatst, en het lijk van Kosie April, dat rechtsonder aan
de tekst ligt. Ook is er uit de tekst nog een aantal ruimtelijke kenmerken te lezen
aangaande de sociale verbanden in de stad. Wegens ruimtegebrek zal ik daar hier
verder niet op ingaan. Ik laat het aan de lezer over om te dwalen door het landschap
dat gevormd wordt door de tekst, en te ontdekken wat daar te vinden is.
Tegen deze achtergrond is een aantal nieuwe ruimten aan te wijzen dat na het
einde van de apartheid in de Zuid-Afrikaanse poëzie is opgekomen. Ten eerste vindt
er een herontdekking plaats van de prekoloniale ruimtelijke begrippen en de orale
traditie. Ten tweede wordt er een nieuwe dialectiek geformuleerd tussen de openbare
en de persoonlijke ruimte. Ten derde worden er nieuwe ruimten voor de seksen
gevormd. Ten vierde wordt in de stedelijke en landelijke ruimten de milieudimensie
verkend. Dit zijn enkele - zij het zeker niet alle - ruimten van de postapartheid waarop
ik in de rest van dit betoog zal ingaan.

III
De herontdekking van de prekoloniale opvattingen van ruimte en van de
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orale traditie richt zich op de volkeren de San en de Khoisan. Ook omvat ze de orale
literatuur van de Sotho, Nguni en andere taalgroepen in Zuid-Afrika. Al deze talen
hebben een sterke orale traditie die tot in de twintigste eeuw is blijven voortbestaan.
In het huidige kader van de post-apartheid vindt ook de orale overlevering nu nieuwe
ruimten in de Engelse en Afrikaner literatuur.
In de koloniale en imperialistische geschriften hebben, zoals Coetzee (1988: 177)
opmerkt, altijd de Bosjesmannen of de San gefigureerd als de ware en oorspronkelijke
bewoners van Zuid-Afrika. Die opvatting diende een aantal doelen. De koloniale
opzet was om te doen of de bantoe-volken net als de blanke kolonisten nieuwkomers
in Zuid-Afrika waren. Door ze daarnaast als afstotelijke wilden af te schilderen, werd
hun uitroeiing gerechtvaardigd. Toen ze eenmaal vrijwel waren uitgemoord kwamen
mensen als Laurens van der Post weer met een romantische versie, die de San
voorstelde als onbedorven natuurkinderen wier cultuur en leervormen behouden
dienden te worden, maar die tegelijk het imperialisme de kans trachtte te geven zich
te onttrekken aan elke verantwoordelijkheid voor de vernietiging van die volken. In
werkelijkheid zagen de kolonisten, ook de menslievendste zoals de liberale dichter
Thomas Pringle, de San-volken als een gevaar en een bedreiging. Ze konden alleen
maar worden aangepakt met maximaal geweld.
Naarmate het kolonialisme in Zuid-Afrika ten einde liep, kwam er een hernieuwde
belangstelling voor de talen, de orale en de materiële cultuur van de San. Een
hernieuwde belangstelling, want rond de eeuwwisseling waren er al liederen en
verhalen verzameld en getranscribeerd door Bleek en Lloyd, die een deel van dat
materiaal publiceerden in Specimens of Bushmen Folklore (1911). Met behulp van
onuitgegeven materiaal uit de archiefcollectie van Bleek en Lloyd bewerkte de dichter
Stephen Watson de orale transcripties tot Engelse gedichten. Die verschenen in
Return of the Moon (1990). Mij gaat het hier om de ruimtelijke begrippen die in die
teksten besloten liggen en om de betekenissen die eruit te lezen zijn. ‘Het lied van
de blauwe kraanvogel’, hierna in zijn geheel weergegeven, is bijvoorbeeld zo'n
transcriptie van Bleek en Lloyd:
1.
Hij zingt het verhaal van de blauwe kraanvogel; hij
zingt (over) zijn schouder, namelijk, dat hij krieboombessen op zijn schouder heeft; hij blijft maar zingen -
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‘Ik heb bessen op mijn schouder,
Ik heb de bes op mijn schouder,
Ik heb bessen op mijn schouder
Hij heeft daar bessen (op zijn schouder)
Rroe daarboven,
Ja daarboven;
De bessen rroe zijn (daar) (op zijn schouder) weggelegd.’
2.
(Als hij wegvlucht voor een mens.)
Een steensplinter die wit is,
Een steensplinter die wit is,
Een steensplinter die wit is.
3.
(Als hij langzaam wegloopt [de vredespas].)
Een witte steensplinter,
Een witte steensplinter.
4.
(Als hij met zijn vleugels klapt.)
Schuur (de springbokhuid voor) het bed.
Schuur (de springbokhuid voor) het bed.
Rrrroe rrra
Rrroe rrra
Rroe rra!

Het lied ‘Het verhaal van de blauwe kraanvogel’ wordt verwoord en uitgevoerd door
een mens. Die voorstelling van de kraanvogel is mogelijk dankzij de kosmologie
van de San, die veronderstelt dat mens en dier gezamenlijke voorouders hebben. De
blauwe kraan en andere dieren, zoals Bleek en Lloyd (1911) in hun aantekeningen
bij het lied uiteenzetten, behoren in de San-kosmologie tot een tijd toen alle wezens
en andere natuurverschijnselen, ook de hemellichamen, mensen waren. Volgens de
uitvoerder van het lied en informant Ka!bbo was dat de tijd van de eerste
Bosjesmannen, toen: ‘De zon een man was geweest, en ze praatten, ook die ander,
de Maan. Daarom woonden ze eerst op de aarde, toen ze voelden dat ze praatten. Ze
praten niet nu ze in de hemel wonen.’ In dat
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universum bewogen alle levende wezens en natuurverschijnselen zich door dezelfde
gezamenlijke natuurlijke ruimte.
Het lied bestaat uit een reeks herhalingen in vier delen, strofen of coupletten. In
het eerste deel bezingt de kraanvogel de ‘krieboombessen op zijn schouder’. Het
gebruik van de derde persoon, dat de afstand aangeeft tussen de zanger en de vogel,
wordt opgeheven als de kraan zelf in de eerste persoon zingt. Als uitvoerder neemt
de zanger nu de rol van de kraan aan. De rest van de eerste strofe is een lyrische
herhaling van de bessen op de schouder van de kraan. Daarbij dient vermeld te worden
dat zowel de vogels als de San bessen eten. Weer horen we van de informant van
Bleek en Lloyd, Ka!bbo: ‘De bessen worden door de Koranna en de Bosjesmannen
gegeten. De vrouwen gaan de bessen van de krieboom plukken, doen ze in een zak
en nemen ze mee om thuis op te eten.’
De tweede en derde strofe gaan over de witte steensplinters. De herhalingen worden
in het derde couplet syntactisch omgekeerd: ‘Een steensplinter die wit is’ wordt
omgekeerd tot ‘Een witte steensplinter’. De twee strofen verschillen verder nog van
elkaar door de ruimtelijke aanduidingen die de vogelbewegingen volgen en
beschrijven. In het tweede deel ‘(Als hij wegvlucht voor een mens)’ en in het derde
deel ‘(Als hij langzaam wegloopt [de vredespas])’. Deze aanwijzingen duiden op de
wisselwerking en onderlinge nabijheid van de vogel en de mens binnen de ruimte
die door de tekst wordt geschapen. De eerste verwijst naar de vogel die wegrent voor
mensen. Hij vlucht voor jagers of verzamelaars omdat die een steensplinter naar hem
hebben gegooid. Net als de vogel willen ook zij de bessen. De tweede ruimtelijke
aanduiding verwijst naar een tragere pas. Die wordt uitgelegd als een vredesgebaar.
Dit tekent de wens van de vogel tot een vorm van vreedzame coëxistentie met de
mens in de natuur.
De witte steen blijkt een tweeledige betekenis te hebben. Hij verwijst naar de kop
van de blauwe kraanvogel, die volgens de uitvoerder van het lied en informant ‘iets
wegheeft van de vorm van een stenen mes of splinter, en witte veren heeft.’ Hij
verwijst ook naar het feit dat de San ‘als ze geen mes hadden, het wild met een stenen
mes aan stukken sneden.’ Zo wordt de kop van de blauwe kraan met een stenen mes
geassocieerd. Dat is een toespeling op de slacht van een prooi. De syntactische
inversie waardoor in het tweede en derde couplet het bijvoeglijk naamwoord ‘wit’
en het zelfstandig naamwoord ‘steensplinter’ van plaats verruilen, duidt op de
tweeledige betekenis van de steensplinter: hij verwijst naar een mes maar ook naar
de kop van de blauwe kraanvogel. In de vierde strofe, waar-
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in de blauwe kraan met zijn vleugels klapt om weg te vliegen en ook melding wordt
gemaakt van het schuren van een springbokhuid voor een bed, wordt die toespeling
op het stenen mes en de slacht expliciet.
Wat valt er in ruimtelijke zin van dit lied te zeggen? De kern van het gedicht is de
wisselwerking tussen de vogel en de mens, die draait om een strijd om eten. Een
strijd om eten, daar draait het om. In eerste instantie betreft die strijd de bessen die
vogel en mens beide eten. In tweede instantie duidt de verwijzing naar het stenen
mes en de springbokhuid erop dat de vogel zelf voor de jagers ook een bron van
voedsel is. In het licht daarvan valt het lied te lezen als een poging van de vogel om
vrede met de jagers te sluiten door hun op een geschiktere prooi te wijzen. De
springbok levert behalve vlees tenslotte ook beddengoed.
De ruimtelijke betrekkingen vangen aan met een treffen tussen de kraanvogel en
de mensen die bessen verzamelen. Hij zingt tegen de naderende verzamelaars of
jagers over de bes op zijn schouder. Hij rent weg als er een steensplinter naar hem
wordt gesmeten. Dat schept enige afstand tussen de vogel en de mens. Van die afstand
maakt hij een vredesgebaar, en uiteindelijk, als hij met zijn vleugels klapt om weg
te vliegen, wijst hij de verzamelaars of jagers op een andere prooi. Het is nu duidelijk
dat het lied berust op een geleidelijke vergroting van de ruimtelijke afstand tussen
de vogel en de mens. Maar die groeiende afstand wordt overwonnen door de
communicatie van de vogel met de jagers.
Verder kunnen we opmerken dat er geen scherpe scheiding is tussen een inwendige
woonruimte en de uitwendige natuurlijke ruimte. De verwijzing naar een bed van
springbokhuiden is een toespeling op een vorm van woonruimte. Maar die woonsfeer
is niet afgezonderd of gescheiden van de natuurlijke sfeer. Het bed is gemaakt van
springbokhuid en bevindt zich in dezelfde ongedeelde ruimte van de natuur. Daar
ook vindt de wisselwerking tussen mens en dier plaats. Het lied duidt op een vorm
van ruimtelijke continuïteit die aansluit bij de leefwijzen waarmee de
San-gemeenschappen van jagers en verzamelaars worden geassocieerd. In andere
liederen en transcripties, waarin wel onderscheid wordt gemaakt tussen natuur en
woonruimte, overheerst het natuurlijke universum. ‘Het geluid van de sterren’ uit
Watsons Return of the Moon illustreert dit:
Als ik sliep bij mijn grootvader, in zijn hut,
Zat ik met hem buiten waar het koel was.
En ik vroeg hem naar het geluid dat ik hoorde,
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Dat ik wel eens leek te horen praten.
Dan zei hij dat daar de sterren praatten.
‘De sterren zeggen: Tsau! Die zeggen: Tsau! Tsau!’
Ze vervloeken de ogen van de springbok, zei hij.
‘Dat geluid maken ze graag;
en ze laten hun geluid graag 's zomers horen.’

Het geluid dat de sterren maken, legt het gedicht in de bewerking van Watson
vervolgens uit, zijn vervloekingen bedoeld om de springbokken het zicht te benemen.
Dit dient, zo krijgen we te horen, ‘om ons te helpen bij de jacht, bij de opsporing van
het wild.’ In deze tekst is de verwijzing naar de inwendige ruimte - de hut waar de
spreker slaapt bij zijn bezoek aan zijn grootvader - en de uitwendige ruimte - als ze
buiten zitten - duidelijk onderscheiden. Maar het hele verhaal voltrekt zich in de
uitwendige ruimte buiten de hut die als rustplaats bestemd is: ‘Als ik sliep bij mijn
grootvader, in zijn hut’. De hoofdzaak is wat de sterren zeggen. De sterren spreken
over het leven op aarde zoals dat wordt geleid in de natuur. Ze werken zelfs mee om
die vorm van leven voor de mens eenvoudiger te maken. Zo is in dit universum het
huis de natuur en de natuur het huis. Dat huis wordt echter niet opgevat als wildernis,
en evenmin als paradijs. Dat soort begrippen komen pas naar voren als de innige
band met de natuur die het ‘lied van de blauwe kraanvogel’ doet vermoeden,
verandert. Om precies te zijn: als een leven in de natuur wordt ontwricht, als de band
met de natuur wordt doorgesneden, is de innige vertrouwdheid niet meer voorhanden.
Op een verandering van die omvang duidt het ‘Lied van de gebroken draad’. In die
tekst, opgetekend door Bleek en Lloyd in de uitvoering van Dakin en bewerkt door
Watson, is sprake van zo'n breuk met de natuur:
Doordat
er mensen,
doordat er anderen,
andere mensen
voor mij
iets braken,
is de aarde
niet de aarde,
het is
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hier nu
voor mij veranderd.
Doordat
de draad
voor mij gebroken is,
is deze aarde
niet meer
de aarde voor mij,
het lijkt
hier geen plaats
meer voor mij.
Doordat
de draad gebroken is,
voelt het land
of het leeg voor me ligt
het lijkt wel
of ons land
leeg voor me ligt,
en dood voor me ligt.
Doordat
die draad, doordat die draad
door die mensen gebroken is,
is deze aarde, mijn plek,
de plek waar iets
gebroken is
wat maar blijft klinken
alsof het in mij breekt.

Deze tekst behelst de verwoestende uitwerking van de koloniale expansie in
Zuid-Afrika. Er wordt in geklaagd en getreurd om het verlies van het soort innige
band met de aarde dat we besloten zagen liggen in ‘Het lied van de blauwe
kraanvogel’. Tezamen zijn deze teksten in hun uiteenlopende vormen de tegenhanger
van de geschriften van de eerste Portugese ontdekkingsreizigers in de 16e eeuw en
later de Hollandse en Engelse kolonisten, die het Zuid-Afrikaanse landschap ofwel
zagen als een para-
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dijs, ofwel als een onherbergzame wildernis die getemd, bevolkt en ontgonnen moest
worden. In de vijfde zang van de Lusiadas spreekt Luis de Camões bijvoorbeeld van
de ‘barbaarse drom onnozele en domme’ inboorlingen die hun niets kunnen zeggen
over ‘dat verre Indië waar wij naar hunkeren’. Dat sluit aan bij het gedicht ‘Ampliatie’
van de Kaap-Hollanders, dat de eerste-steenlegging gedenkt van het VOC-fort op de
wal bij Kaap de Goede Hoop en melding maakt van het feit dat ‘van de grond een
stenen muur wordt opgetrokken’. Die muur verschilt van de gammele aarden wallen
van de Hottentotten. Hij is sterker en ondoor-dringbaar voor kanonskogels. Hij is
bedoeld ‘niet alleen ter afschrikking van Europeanen, maar ook van Aziaten,
Amerikanen en Afrikaanse wilden’, en is een versterking gebouwd om het
kolonialisme te bevorderen. Die opvattingen en de wil tot kolonisering onderscheiden
het koloniale grondgebied, als ommuurd oord van beschaving, van de omringende
wildernis die het wil overheersen.
Deze benadering, gericht op de kolonisering van de Afrikaanse ruimte, hield nog
tot ver in de twintigste eeuw stand. Ze werd verwezenlijkt door ruimtelijke ordening
en door praktijken die doorlopend blanke Europese ruimte aan zwarte of Afrikaanse
ruimte trachtte te onttrekken. De sporen zijn te lezen in vroege kolonistenpoëzie
geschreven in het Engels en het Afrikaans. Nu het kolonialisme ten einde is, zijn er
voortdurend uitingen over de teruggave van enige, zij het misschien niet alle
Afrikaanse fysieke ruimte aan de inheemse bevolking. Die uitingen, impliciet en
expliciet, leiden ook tot ideeënvorming over een ongedeelde geopolitieke ruimte,
gezien als het voorouderlijk land van Afrikanen dat nu moet worden gedeeld met
iedereen die in Zuid-Afrika woont.

IV
Van deze herontdekking van de prekoloniale orale traditie en deze ruimtelijke
begrippen is het maar een kleine stap naar de herleving van de orale overlevering in
de Zuid-Afrikaanse poëzie als geheel. Orale en pictorale uitingsvormen waren de
voornaamste communicatievormen in inheemse samenlevingen. In het geval van de
Khoisan zijn de pictorale inscripties, zoals schilderijen en gravures, te vinden in het
landschap zelf. Ze worden doorgaans aangetroffen op beschutte plekken zoals
overhangende rotsen en grotten die als woonplaats dienden en zich bevinden waar
eens de jacht- en verzamelgronden van die volkeren waren. In het geval van orale
poëzie fungeert het landschap als de vaste achtergrond van het leven en
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verleden van gemeenschappen. Ondanks de veranderingen als gevolg van kolonisatie,
kerstening en bantoe-onderwijs, alsmede de economische veranderingen die tot de
zelfstandige economieën op het platteland leidden, bleven in Zuid-Afrika mondelinge
verhalen en poëzie in stad en land voortbestaan. Ze overleefden zelfs de gewelddadige
verjaging van plattelandsgemeenschappen van de grond van hun voorouders.
In al de voormalige thuislanden, die nu in Zuid-Afrika de plattelandsgebieden
vormen waar zich een hoog percentage van de Afrikaanse gemeenschappen
concentreert, vervulden de orale tradities verscheidene rollen. Onder de
thuisland-ideologie van de apartheid werd de orale overlevering aan het officiële
debat toegevoegd om de etnische identiteit te versterken. In het nationale
bevrijdingsdebat diende ze als tegenwicht voor de geschiedvervalsing die was bedacht
ter rechtvaardiging van de blanke overheersing en zeggenschap over de geopolitieke
ruimte die bevrijd moest worden. In stedelijke gebieden werd de orale traditie levend
gehouden door gastarbeiders, eveneens met verscheidene bedoelingen. Bijvoorbeeld
om de persoonlijke identiteit te helpen bewaren en banden te behouden met de plaatsen
en mensen met wie zij verbonden waren.
In de jaren zeventig ontstond er door de opkomst van de vakbeweging een kader
waarin orale vormen werden aangepast om de belangen te verwoorden van arbeiders
in de fabrieken en in de zwarte stadsgemeenschappen. Daarmee kreeg de orale poëzie
een belangrijke rol bij de mobilisering van analfabeten en halfgeletterden tegen de
economische uitbuiting en politieke onderdrukking. Nise Malange, Alfred Qabula
en Mi Hlatswayo behoorden tot de zogeheten arbeidersdichters die in dat stadium
een hoofdrol speelden. Door de stuwkracht van de bevrijdingsstrijd, en ook door het
hoge analfabetismecijfer in Zuid-Afrika, hield de orale poëzie tot eind jaren tachtig,
begin negentig stand. Belangrijke exponenten waren Mzwakhe Mbuli en Sandile
Dikeni, die furore maakten op massabijeenkomsten van de inmiddels wettelijk
toegestane bevrijdingsbewegingen. In de loop van de jaren negentig vond een nieuwe
groep dichters, die voortbouwden op de dub- en rap-poëzie van de Afrikaanse diaspora
in het Caribisch gebied, Amerika en Europa, nieuwe volgelingen in Zuid-Afrika. Die
dichters vermengden de dub-vormen met inheemse orale tradities. Daarbij vergrootten
ze de ruimte die de orale poëzie zich al had verworven op het terrein van de literaire
expressie en de openbare voordracht. In die nieuwe ruimte kwamen de orale
overlevering en het
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geschrift samen en vormden een hybride soort poëzie met stijlkenmerken van beide.
Een vooraanstaand beoefenaar van die vorm is Lesego Rampolokeng. Zijn eerste
bundel, Horns of Hondo, verscheen in 1990. Die kondigde een dichter aan wiens
poëtische kijk werd gevormd door een felle afwijzing van de morele verwording van
de apartheid:
Daar is een hond
wiens darmen wel
uitgerukt lijken
Daar is een man
wiens ziel wel
uitgerukt lijkt.
Ze stinken allebei.

De herhaling van de ruimtelijke bepaling ‘daar’ plaatst man en hond in dezelfde
ruimte. Die parallellie en variaties die een syntactische gelijk- waardigheid verlenen
aan het eerste couplet, dat over ‘een hond’ gaat, en het tweede couplet, dat over ‘een
man’ gaat, bereidt de lezer voor op de onthutsende vergelijking: ‘ze stinken allebei’.
Het is een visioen van de dood waarin de toon van de dichter duidt op een verheven
plaats vanwaar wordt neergekeken op hen die ten prooi zijn aan de krachten van de
ontmenselijking. Deze poëzie wordt ingegeven door een. heftige afwijzing van
onderdrukking:
als de een de ander overheersen wil
wordt hij een gruwel
laag en verdorven als de duivel
een geestelijk wangedrocht

Met haar stellige morele uitspraken wilde die poëzie bijdragen tot de opbouw van
de bevrijde democratische ruimte die nu in Zuid-Afrika bestaat. Toen het eenmaal
zover was, moest de orale poëzie zich een nieuwe ruimte scheppen binnen het kader
van de democratie met haar waarborgen van gelijkheid, gerechtigheid en vrijheid.
Als ze zich niet aanpaste en ontwikkelde, zou ze waarschijnlijk elk belang verliezen.
In ‘For the
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Oral’ schetst Rampolokeng die nieuwe orale ruimte als een soort bevrijding van de
grenzen, deelnamebeperkingen en gebiedende regels van het schrijven. De orale
traditie is volgens hem, in zijn rap-Engels:
knowledge of the age that is too hot
for the page it is searing on the wing
it is pain on the stage spit sweat fart
cunt cock your gun invective it is what i said
(...)
your bigotry begets my poetry
it is lkj speaking in voices of the living and the dead
it is checking out muta style
it is rasta renting in benjamin
it is grandma's rocking chair rap from a broken lap
it is the lion's roar in grandpa's snore
it is baby's dummy tit microphone
it is for all ages living at all stages
it is papa ramps lighting all the lamps
it is that & more it is blood and gore
it is not scratching the sore it is just getting to the core
to get the pus to come to pass
it is taking rubber stamps from power clamps
it is Democracy beyond the statute book
it is rocking to the rhythm of the drum & the bass
it is pumping up the pace of the human race
it is a smile on the face of the mental case
it is sunrays beyond our sorry days
it is simply poetry

Hier onderstreept de verbale expressie, met de kenmerkende syntaxis op basis van
herhalingen, de toegankelijkheid van de orale vorm voor iedereen. Van de analfabete
grootouders tot de kleuter die nog niet heeft leren lezen. Het domein is de openbare
en gemeenschappelijke ruimte waarin wordt opgetreden en niet de afgescheiden
ruimten die ontstaan door de eenzame bezigheden schrijven en lezen. Bovendien
wordt het schrijven, vanwege zijn betrekkelijke starheid, afgeschilderd als een middel
om de expressie te beheersen. Want het leidt tot afhankelijkheid bij de gebruikers
van de formele structuren van productie, circulatie en uitgestelde, indi-
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recte reactie. De orale traditie daarentegen biedt grotere vrijheid en flexibiliteit. Die
is direct en niet afhankelijk van drukprocessen als productie en circulatie.
Rampolokeng geeft ook aan hoe de orale traditie de ambtelijke macht kan
ondergraven. Hij haalt de ‘rubberstempels uit de klemmen van de macht’ om de vrije,
onbevoegde expressie van de orale artiest te bevestigen. Het is ‘democratie buiten
het wetboek’. In de Afrikaner literatuur, die tientallen jaren de voorkeur gaf aan de
literaire esthetiek die met het schrijven verbonden is, komen nu ook nieuwe dichters
naar voren met een orale esthetiek die voortkomt uit de arbeiderswereld en gevormd
is uit de taal van de straat. Gert Vlok Nel (1988) en Soit Sois (1998) zijn twee
voorbeelden van dat verschijnsel. Samen met andere dichters hebben zij de orale
vormen van de literaire expressie, die voorheen alleen in de marge bestonden, in het
middelpunt van de Afrikaner poëzie geplaatst. Zij zijn de geliefde stemmen van na
de apartheid wier voorgangers Adam Small en Peter Snyders waren.

V
Onder de apartheid situeerden de Zuid-Afrikaanse dichters hun werk doorgaans in
twee tegengestelde ruimten. De ene fungeerde als de persoonlijke ruimte van de
vertrouwdheid. Door middel van de esthetiek van de eenzaamheid die geërfd was
van de romantiek, werd deze ruimte der vertrouwdheid gelijk gesteld met de natuur,
en samen werden ze bestempeld als het eigenlijke domein van de liberale esthetiek.
De andere ruimte, opgevat als sociaal en openbaar, had de voorkeur van schrijvers
die zich bezig wilden houden met de sociale thema's van het moment. In het eerste
geval werden openbare en politieke thema's gemeden en ging de voorkeur uit naar
een verkenning van de persoonlijke, interpersoonlijke en subjectieve ervaring. In het
tweede geval richtte de verwoording van politieke en openbare thema's zich op de
realiteiten en beproevingen van de overheersing en diende als basis voor protest en
voor revolutionaire en sociaal-kritische poëzie. Terwijl de radicale critici de
ingekeerde liberale esthetiek als reactionair afdeden, werd de gerichtheid op de
buitenwereld, met de vereenvoudiging die er het gevolg van was, voor het eerst
gekritiseerd door Lewis Nkosi (1981), daarna door Njabulo Ndebele (1983) en later
door Albie Sachs (1990). Deze critici riepen alle drie op tot een thematische
verbreding in de Zuid-Afrikaanse literatuur. Ze bepleitten een esthetiek van de
vrijheid, stelden voor om meer naar binnen te kijken en eisten vormbeheersing.
Tegelijkertijd riepen ze schrijvers op om bedacht
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te blijven op het bredere sociale kader waarin ze leefden en schreven.
Met de ondergang van de apartheid leidden die kritieken in de Zuid-Afrikaanse
literatuur tot een plotseling ingekeerdheid. De sociale verandering en de stigmatisering
van politieke poëzie door de kritiek waren voor schrijvers aanleiding om zich uit de
openbare ruimte terug te trekken. Een beeld van die reactie is te vinden in Private
Voices van Achmat Dangor (1993), dat zich richt op persoonlijke ervaringen, reizen
in en buiten Afrika en nauwe banden tegen de achtergrond van een overgang. Terwijl
de ideeën over de persoonlijke ruimte als een duidelijk en afzonderlijk domein,
afgesneden van de buitenwereld, in de Zuid-Afrikaanse literatuur blijven voortbestaan,
keren tal van dichters zich nu af van die beperkte binaire kijk op het persoonlijke en
het publieke. Zij verkennen inmiddels het onderling verband tussen die sferen. Dat
blijkt duidelijk in ‘Shifting’ van Sally-Ann Murry:
In de deinende, walvisbrede wentelingen van
Je lijf, diep in slaap, hoort mijn hoofd
De roffelende regenvlagen onder gutsen
En maar door en door in de vorm van de geschiedenis.
We slapen - jij slaapt - terwijl werklui wakker worden
In de haven, bij de bondsfabrieken;
Koud, metalig rangeergeschuif stort
Zich log en dreunend in de toekomst.
Je slapende gedaante laat mijn aanraking begaan.
Vormt ook geen tastbaar antwoord.
Buiten de tijd adem je zwaar, een weifelend gesnurk,
Niet verstoord door de fluit van de ploegenwissel.

De spreekster van het gedicht bevindt zich binnen. Ze is in de slaapkamer, de meest
vertrouwelijke binnenruimte. Ze ligt wakker en streelt het slapende walvislijf van
haar partner. Haar besef van de ‘roffelende regenvlagen’ buiten het huis roept het
inzicht bij haar op dat ergens in de wereld de geschiedenis vorm krijgt. Het is een
wereld waarin werklui wakker worden en zich opmaken voor de nachtdienst. De
man, in diepe slaap gedompeld, is zich volstrekt niet van die buitenwereld bewust.
Hij slaapt ‘buiten de tijd’, heeft geen enkele last van het verre lawaai van de buiten-
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wereld. Zijn ‘weifelend gesnurk’ wordt ‘niet verstoord door de fluit van de
ploegenwissel’. Die subtiele kritiek op een ingekeerdheid die voorbijgaat aan het
ruimere kader waarin het leven in Zuid-Afrika zich bevindt, is tekenend voor het
nieuwe besef dat de interne en externe ruimte niet werktuiglijk te scheiden zijn. Dat
inzicht neemt de oude verstarringen weg en brengt een nieuwe ruimtelijke dialectiek
in de Zuid-Afrikaanse poëzie. De tegenstellingen waken-slapen en binnen-buiten,
waarop het gedicht berust, blijken onderling verband te houden.

VI
Het einde van de rassenoverheersing heeft ook kansen geschapen voor de verwoording
van nieuwe geslachtelijke ruimten. Er is een aantal nieuwe ruimten geopend. Ik zal
me richten op schrijvende homoseksuelen en lesbiennes en de ruimte die schrijvende
vrouwen zich hebben verworven. Die ruimten zijn beide voortgekomen uit een
maatschappij met een geschiedenis van seksuele onderdrukking en een patriarchale
onderwerping en inlijving van vrouwen in de verscheidene etnische en nationalistische
debatten. Dat zijn ingewikkelde debatten met tal van kenmerken. Ik kan hier alleen
een grove schets geven.
De ruimten voor homoseksuelen en lesbiennes werden geopend door de debatten
over de mensenrechten en tegen discriminatie die bij de democratisering en
ontracialisering van de Zuid-Afrikaanse staat een belangrijke rol speelden. Een
behulpzame factor was ook de opkomst eind jaren tachtig, begin negentig van
homoseksuele en lesbische nieuwsbrieven, en van lezingen, toneelstukken, films en
andere activiteiten die de weg bereidden voor de verschijning van The Invisible
Ghetto (1993). Dat was de eerste bloemlezing van homoseksuele en lesbische
literatuur die in Zuid-Afrika werd uitgegeven. Terwijl de strijd voor nationale
bevrijding zich richtte op de overbrugging van de kloven die door de overheersing
van een minderheid tussen de rassen waren ontstaan, was de opzet van de beweging
van homoseksuelen en lesbiennes, om met Matthew Krouse (1993:XI) te spreken,
‘de kloof tussen de geslachten te dichten’ en de onzichtbare getto's te ontmantelen
waarin de seksualiteit van homo's en lesbiennes was opgesloten. In zijn gedicht
‘Imago’ plaatst Johann de Lange een homoseksuele vrijage in een openbaar park in
Pretoria:
in Burgerspark is die
skadu's lewend hulle heg
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en dryf weer weg
glip sku oor die ligte
mote elke hart
maak soos 'n gespe oop
in die melklig
van die maan
is elke paring dood
in boombeskutte lanings
word die papies groot
Een middernag
- die hekse-uur toe oë soos boeie blink
het ek vlugtig
na 'n pa se vuur
verlang en skuldig
uit jou kruis gelink.

De seksuele ontmoeting wordt doelbewust geplaatst in een openbare ruimte in een
stad die verbonden is met de geschiedenis van het nationalisme en de macht van de
Afrikaners. Zo dramatiseert het gedicht een soort ruimtelijke zonde. Ook het verlangen
van de lyrische spreker naar geslachtsgemeenschap met een vader, ‘het ek vlugtig /
na 'n pa se vuur / verlang’ is een zonde. De jongeman vrijt met de pater familias.
Die zonde moet echter nog in het donker plaatsvinden en tussen de heggen waar
vuurvliegjes paren. De daad zelf levert een schuldgevoel op. Hij wordt zelfs met de
dood geassocieerd. De verwijzing naar ‘die hekse-uur’ verbindt het gedicht met
Shakespeares Hamlet. Het is een toespeling op de geest van de vader die om
middernacht verschijnt: ‘Tis now the very witching hour of the night.’ En passant
wordt de liefde van Hamlet voor zijn vader, de vermoorde koning van Denemarken,
hier zodanig geherformuleerd dat er een koppeling wordt gelegd tussen vaderlijke
macht, seksualiteit en onderdrukking.
Het gedicht verheldert het proces waarmee de homoseksualiteit zich van verborgen
ruimten naar de openheid verplaatst. In het voorgaande gedicht is die verplaatsing
nog aarzelend, half-stiekem en zelfs gevaarlijk. Toch duidt het feit dat de schrijver
het in een openbare ruimte laat spelen op een proces waarbij de homoseksualiteit uit
de getto's van de sek-
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suele discriminatie in de openheid komt. In een ander gedicht, ‘Twee pissende
matrozen’, naar een aquarel van de Amerikaanse schilder Charles Demuth waarop
matrozen op een zonnig strand staan te plassen en elkaar en de kijker hun penis laten
zien, maakt De Lange de openheid die in ‘Imago’ wordt gesuggereerd, ondubbelzinnig
expliciet.
Seksespecifiek gezien is het welbekend dat er deze eeuw een bloeiende literatuur
van blanke Afrikaans- en Engelstalige vrouwen heeft bestaan. Tot de vooraanstaande
dichters in het huidige Zuid-Afrika behoren onder meer Antjie Krog, Ingrid de Kok,
Wilma Stockenström, Elisabeth Eybers en Karen Press. In navolging van Ingrid
Jonker in de jaren zestig introduceerden dichters als Krog, Press en De Kok een
kritische dimensie in de Zuid-Afrikaanse poëzie. Ook werd op verschillende manieren
geprobeerd gemeenschappelijke ruimten met zwarte vrouwen te vormen, zoals De
Kok (1988) doet in ‘Small Passing’ en ‘Al Wat Kind Is’. In het geval van Krogs
Lady Anne Barnard (1993) gaat het om een verkenning van de tweeslachtige
verhouding van de vrouw met de geschiedenis, het kolonialisme en de strijd om zich
de macht over haar eigen lichaam toe te eigenen.
Maar te midden van die veelheid waren er onder de apartheid heel weinig kansen
voor zwarte vrouwen om als schrijver een plaats te veroveren. De raciale en
patriarchale structuur van de Zuid-Afrikaanse maatschappij zorgde ervoor dat zwarte
vrouwen de noodzakelijke opleiding werd onthouden, en ook de vrije tijd en de
persoonlijke ruimte om te schrijven. In de jaren zestig en zeventig kwamen Bessie
Head en Miriam Tlali als romanschrijfster naar voren. Dat lukte hun in uiterst
beperkende omstandigheden. Om ruimte voor zichzelf te scheppen ging Bessie Head
in ballingschap in Botswana, en Tlali ging geregeld naar Lesotho om te ontsnappen
aan de verstikkende sfeer van de apartheid in Zuid-Afrika.
Als gevolg hiervan hebben zwarte vrouwen bij de schepping van poëzie heel lang
aan de kant gestaan. Om hier iets aan te doen hebben schrijversverenigingen en
uitgeefcollectieven pogingen ondernomen om zwarte vrouwen de ruimte en de kans
te geven om te schrijven. Een aantal dichters dat uit die projecten naar voren kwam
is gepubliceerd in Like a House on Fire (1994). Onder hen waren bijvoorbeeld Deela
Khan, Mavis Smallberg, Lisa Combrink, Ntombitombi Mabika en Sizakhele Nkosi.
Deze dichters verwoorden een doorbrekingsproces van de ruimtelijke beperkingen
die hun werden opgelegd door het Afrikaner nationalisme en patriarchaat. Ze bepalen
op hun eigen voorwaarden hun eigen ruim-
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ten. Dat is te lezen in ‘Concerning the Subject Matter of this Poetry’ van Lisa
Combrink:
Ik heb er toevallig genoeg van om zomaar iemand te zijn
in de politieke smeltkroes.
Ik heb geen zin om nog meer woorden te weven
tot een rafelig wandkleed van de tijden
waarin wij leven, die saaie politieke lappendekens,
versnipperde verslagen van gebeurtenissen
die onze politieke strijd verarmen
door geen woord meer over seks te zeggen.
Ik wil toevallig onomstotelijk een vrouw zijn
die erotische liefdesgedichten schrijft
Ik verklaar met klem aan jou en heel de wereld
dat ik open en oprecht de seksuele liefde zal bezingen.
Trots zal ik bezingen
dat ik een vrouw ben.
De liefde van een vrouw beschrijven
voor een man.
Met de lippen van een vrouw
en niet die van een man.
En tot slot, desnoods alleen:
het gedicht onstuimig laten kloppen
van een hardnekkige koppige vrouwelijkheid.

In de plaats van de ruimte en de rol die vrouwen door de strijd worden toebedeeld
geeft de dichter de voorkeur aan een rol die ze voor zichzelf heeft vastgesteld. Ze
weigert op te gaan in ‘een politieke smeltkroes’ die de verschillen tussen de geslachten
wegwist en ter wille van de eenheid het individuele erotische verlangen onderdrukt.
De ‘politieke smeltkroes’ verwijst naar de pogingen om vrouwen deel te laten hebben
aan een politiek debat dat wordt uitgedrukt in een huiselijke metafoor. De ruimte die
deze vrouwelijke dichters voor zichzelf hebben geschapen, bestaat uit een
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reeks standpunten en visies die uiteenlopen van militant feminisme tot verheerlijking
van de vrouwelijkheid. Tussen die poëtica van de geslachtelijke identiteit zijn er ook
nog tal van vrouwelijke dichters die gewoon een ruimte hebben afgebakend waarin
ze zich ongehinderd aan hun literaire activiteiten kunnen wijden.

VII
Voor de behandeling van de laatste nieuwe ruimte waarover eerder in dit betoog is
gesproken, lijken we te moeten terugkeren naar de ruimte als natuur. De bewoning,
benutting en voorstelling daarvan kreeg een nieuwe vorm tijdens het
industrialisatieproces. Het verhaal van de industrialisatie begon in Zuid-Afrika in de
negentiende eeuw met de ontdekking van mineralen in het noorden van het land. In
de jaren dertig van deze eeuw kwam de vaart erin. Daarbij werd het land ruimtelijk
gaandeweg verdeeld in twee geografische hoofdgebieden, het landelijke en het
stedelijke, met elkaar verbonden door een reeks nederzettingen die zich tussen die
twee grotere ruimtelijke conglomeraten in bevinden.
De landelijke ruimte in Zuid-Afrika bestaat uit het natuurlijke landschap,
wildparken en reservaten, blanke boerderijen, inheemse nederzettingen en
kolonistenkampen. Dat is de vaste topografie die uiteenloopt van de kuststrook tot
de savannen, bushvelden en dorre halfwoestijnen op de hoogvlakte in het binnenland.
Kolonistendichters als Thomas Pringle hebben in het Engels geprobeerd het ruige
Zuid-Afrikaanse landschap te beschrijven en behouden binnen het esthetisch kader
van de Engelse landschapspoëzie. Toen dat mislukte, trachtten daarna dichters als
Roy Campbell de woeste en barbaarse kijk te doen herleven die de vroege Europese
ontdekkingsreizigers op het land hadden. Zo werd onder anderen door Guy Butler
het Zuid-Afrikaanse landschap opgevat als een troosteloos en stil oord waarmee
dichters niet konden communiceren. Die opvatting, van een stil, troosteloos landschap,
versterkte de koloniale mythe dat Zuid-Afrika een onbewoonde wildernis was die
wachtte op verovering en ontginning. Ook bleek eruit dat de blanke Engelse kolonisten
voor zichzelf de identiteit van Europese vreemdeling kozen. Ze zagen zich als
Europeanen in Afrika. De Afrikaner dichters daarentegen zagen het platteland
hoofdzakelijk als boerenland dat van hen was en dat ze met hun bloed betaalden.
Naarmate de verstedelijking vorderde, werd het platteland met deugdzaamheid
geassocieerd. Zoals verwacht mag worden, werd daarentegen
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de stedelijke omgeving het symbool van het kwaad. Met dergelijke morele stempels
op de landelijke en stedelijke ruimte is naar we weten vrijwel alle literatuur gepaard
gegaan in maatschappijen die van agrarische productiewijzen overgaan op
industrialisatie. In Zuid-Afrika is die opvatting verwoord door zwarte en blanke
schrijvers, zoals blijkt uit ‘On Monroe Ridge, Johannesburg’ van Herbert Dhlomo
(1985:364). In dat gedicht worden de heuvels en het veld omschreven als de ‘lieflijke
miniatuur-paradijzen van het noorden’, terwijl de goudmijnen en het stadslandschap
worden gezien als de zetel van het kwaad dat ‘al die schoonheid vervuilt’.
Die reactie op de industrialisatie heeft nu weer plaatsgemaakt voor een ecologisch
debat dat de onderlinge afhankelijkheid tussen de mensenmaatschappij en het milieu
tracht te verkennen. Het duidelijkst wordt dit verwoord in ‘Moorage’ van Jeremy
Cronin (1997). Dit complexe gedicht beslaat twaalf delen die elk bestaan uit een
verplaatsing van de spreker met zijn geliefde door de ruimten tussen de zee en het
kustdorp waar de mensen ‘hun leven lang aan deze kust wonen’. Het kernthema van
het gedicht komt tot uiting in de delen II en IV, die ik hier citeer:

II
Dicht bij elke boom te leven die je ooit gepoot had.
Dat is in onze eeuw zo erg verwoest,
Die kleine, bestendige gemeenschap, die leefde in saamhorigheid
met de seizoenen, een bestaan bijeengescharreld rond
de rustplaats van je voorouders.

VI
Wij noemen ‘de natuur’ iets,
teer als ze ook is, naar we weten
(Een lekke ozonlaag boven geteisterd landschap),
Maar toch, iets blijvenders.
Cyclisch, verankerder, een anker voor ons,
Onze wereld in gedachten, gedachten in ons lichaam,
Ons lichaam in de wereld - iets in die geest.
Natuur: eens steen der waarheid voor romantici.
Voor moderniseerders: eerder een ongetemde uitnodiging.
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Voor ons: Een weekendje eruit te midden van alweer
Een noodtoestand.

Met dat gedicht zijn we bij ons uitgangspunt terug. Net als de reiziger van T.S. Eliot
kennen de Zuid-Afrikaanse dichters dat misschien wat beter, ook al konden ze het
nu eenmaal niet voor het eerst zien. Cronin verwoordt voor ons de ruimte zoals deels
al was te lezen in de prekoloniale ruimtelijke opvattingen van de San die besloten
liggen in het ‘Lied van de blauwe kraanvogel’ en andere teksten. Nu krijgt die
verwoording de vorm van een verwijt tussen de krachten van de moderniteit en een
leven geleid in een ruimte die tegelijk natuurlijk en geconstrueerd is. Er is een
verlangen naar een ruimte waarin het leven wordt geleid ‘dicht bij elke boom die je
ooit gepoot had’.
Tot slot: de langdurige koloniale noodtoestand die de ruimten voor creatieve
expressie beperkte en waarop Cronin doelt, behoort nu tot het verleden. Het huidige
Zuid-Afrika is een veranderde en nog altijd veranderende maatschappij waarin
schrijvers doorlopend nieuwe expressie-ruimten openen. Het einde van de
onderdrukking heeft een streep gehaald door een ruimtelijke ordening op basis van
overheersing en dichters de gelegenheid geboden alle kanten van het leven te
verkennen. Dichters kunnen zich nu scherper richten op de poëtische ruimte als een
plek waar de verbeelding samenkomt met de geschiedenis en de tijd waarin een
maatschappij zich tracht te hervormen naar het beeld van openheid. Bij die poging
zijn er geen grenzen aan de nieuw te vormen ruimten. Door de vrijheid die
Zuid-Afrikanen nu genieten is elke denkbare expressievorm theoretisch mogelijk.
Wat nog verborgen is kan worden onthuld. Wat nog gesloten is kan worden geopend.
De nieuwe ruimten die in dit betoog zijn belicht, worden in werkelijkheid nog
aangevuld door allerlei andere verwoordingen die u aan zult treffen in het werk van
de dichters die in en buiten deze ruimte worden gepresenteerd.
Uit het Engels vertaald door Rien Verhoef

Tirade. Jaargang 42

360

Literatuur
Bachelard, Gaston. 1964. The Poetics of Space. Boston: Beacon Press.
Bleek, W.H.I. & Lloyd, L.C. 1911. Specimens of Bushmen Folklore. Kaapstad:
C. Struik.
Bunn, David. 1996. ‘Some Alien Native Land: Arthur Nortje, Literary History
and the Body in Exile’. In World Literature Today, winter 1996.
Chapman, Michael. 1986. The Paperbook of South African English Poetry.
Johannesburg: Ad Donker.
Coetzee, J.M. 1988. White Writing: On the Culture of Letters in South Africa.
Londen: Radix Yale University.
Dangor, Achmat. 1993. Private Voices. Fordsburg: COSAW Publishing.
De Kok, Ingrid. 1988. Familiar Ground. Braamfontein: Ravan Press.
Dhlomo, H.I.E. 1985. Collected Works. Red. Nick Visser en Tim Couzens.
Braamfontein: Ravan Press.
Foucault, Michel. 1986. ‘Of Other Spaces’. In Diacritics Vol. 16.
Genette, G. 1980. Narrative Discourse. New York: Cornell University Press.
Gray, Stephen. 1979. Southern African Literatures: An Introduction. Kaapstad:
David Philip.
Horn, Anette, et al 1994. Like a House on Fire: Contemporary Women's Writing,
Art and Photography from South Africa. Fordsburg: COSAW Publishing.
Krouse, Matthew en Gail Berman. 1993. The Invisible Ghetto: Lesbian and Gay
Writing from South Africa. Fordsburg: COSAW Publishing.
Ndelele, Njabulo. 1984. ‘Turkish Tales and Some Thoughts on South African
Fiction’. In Staffrider Vol. 6 Nr. 1. Braamfontein: Ravan Press.
Nkosi, Lewis. 1981. Tasks and Masks: Themes and Styles in African Literatures.
Londen: Longman.
Sachs, Albie. 1990 ‘Preparing Ourselves for Freedom’. In Ingrid de Kok en
Karin Press: Spring is Rebellious. Kaapstad: Buchu Books.
Serote, Mongane Wally, 1994. Come and Hope with Me. Kaapstad: David Philip
Publishers.
Soja, Edward. 1993. ‘History: Geography: Modernity’. In The Cultural Studies
Reader. Red. Simon During. Londen: Routledge.
Watson, Stephen. 1990. Return of the Moon. Kaapstad: Carrefour Press.
Zoran, G. 1984. ‘Towards a Theory of Space in Narrative’. Poetics Today Vol.
5 Nr. 2.

Tirade. Jaargang 42

361

Antjie Krog
Gedichten
Een een-dimensioneel lied voor de Noord-vrijstaat, meer specifiek
middenspruit
allerliefste lenteloze hartstaat
waar maïskolven kraken als sterren
en vossebaarden puren in de maan
waar zonnebloemlanden zakdoeken spreiden in de leegten
waar wolken tuimelen als paarden
en de zon 's avonds pauwenveren schiet
over de heuvels broeds en vet en fijnveergroen
elk boerenwaterbekken gewindpompt wordt met wilgen
knetteren 's avonds laatste vonken
door reigerstille wateren
allerliefste lenteloze hartstaat
waar treinen met varens van rook
elke winter g'lijk-g'lijk kloeken over
roodgras gevlekt als mussenvleugels
over onkruid en boesmanpijl als blauwsteen als parelhoen
rietbruin zandrotsbruin klipdasbruin winterbruin
en in de draslanden witte leghornpollen
waar patrijzen met schemertijd vetkoek rollen
elke winterochtend apart en scherp knarst als naalden
helder knalt een wilgenzweep de rijp
in de verte kringelt de rook van mestvuren
de herfstwei net in populieren
-zacht zo zacht tussen draden kleppert elektriciteit
o allerliefste vlakten van mijn hart
waar het knipmes van de winter
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zich volledig stort
in het groene oogstjaar van de zomer
zoveel jaren probeer ik al om met je te breken
om de vlakten met iets anders te bevruchten
maar elk seizoen kom ik terug om je steeds opnieuw te tekenen
want kom ik om zo kom ik om
en zelfs in het Boland en in het Bosveld
kan jouw gras maandenlang in mijn ogen bloeien.
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Afstand richting en leegte
waarheid trapt nooit in de valstrik van taal
ik moet mijzelf te buiten komen
dagelijks vernietigt sleur de smeuïge verveling
waarin mijn verbeelding zo zorgenvrij wroet
dat mijn ledematen er jachtig van worden
en zoals sommige anderen
verlaat ik het daglicht
en ga ondergronds
grijp in het ongegronde donker grondelings rond
om mijn stem te vinden
en het schrijven vindt plaats in zelfgevecht
bovengronds
wacht de man die garant staat voor vrijlating
's Zondags beklimt hij Leeuwkop*
namiddaglicht sloept stil tussen rots
wat niet is, is
en ruimte is al wat er is
het maakt in tijd niet uit
om ondergronds over hem te schrijven
terwijl bovengronds zijn handen mij naspeuren

*

heuvel naast Tafelberg
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het maakt in ruimte niet uit
of ik bij hem ben of niet
of ik al jaren bij hem ben of nu net
want ruimte op zichzelf
en tijd op zichzelf
kwijnen altijd tot geringe voormalige schaduwen
slechts een eenheid tussen ruimte en tijd
zou iets van ons bewaren
de aarde kreunt in de kleur van roest
de zon sputtert een bros blauw vuur
en de wijngaarden pleiten tegen de hellingen
een verorberende groene eed
dat niets te niet zal gaan
onder de stijf gespannen winddoorwaaide lucht hier
op maan verlichte nachten kun je horen hoe de hoeven
tegen de rotsen sterren maken
ik word elders wakker met een mond vol lieve woorden
jij bent mijn hartverstikke steun en toeverlaat
uit de steilte vallen twee autootjes ons voorbij
de eetkamer biedt toegang tot een binnenplaats van rots
waar druiven in de middagzon rozijnen worden
jij viert je 45e verjaardag met een hele inktvis
's nachts slapen we met de luiken open
naar het geluid van de fontein
en de kerkklok die overdag blindelings over korenvelden blaakt
onder een dak van platanen
op de markt kopen we een bakje gebraden duifjes
provençaalse vijgen
een tapenade met basilicum trossen tomaten
en olijven gepekeld in rozemarijn
drinken we wijn als water
en eten zachte geitekaas en pruimen toe
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de lucht ruikt naar druiven
dan naar wijn
langs de weg ranken bramen en wilde rode roosjes
en massa's massa's besjes en bijen
ik was wasgoed in een bad
ik ben bovengronds
die ochtend loop ik flink van bekken en met vaste kuiten
een kleine achterplaats op verrukt door zon
ineens bedwelmd
door de geur van vijgeboom
en zeep en zon en klip
de zandige bladeren en de navrante koperen geur van vijgen
evenals anderen behoor ik aan de aarde
de liefde flikflooit in verschillende gedaanten
soms jij
soms zij en hij
soms ik
soms zij
soms mij en mezelf
en ondergronds is voor iedereen plaats
schaduwen van middelbare leeftijd van elkaar
totdat jij uit de ronde groene stoel opstaat en zegt:
ik heb er genoeg van
en je je tas pakt
en het donker wordt rondom
en ik naar boven klauw naar licht niet doen
van val tot val geeft het niks
maar
hier niet
niet hier
het licht likt je gezicht schoon
zilver in de tippen
en je ogen geven ervan weg
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het is een ochtend gemaakt om in dood te gaan
in mijn klamme nek
onder de eucalyptusbomen klappertand ik duizelig
naar je ketterse bek
je eet alsof je feestviert
en ik schrik van mijn honger naar je geplette enkels
de aarde is warm van kleine kikkertjes
man
welige tong
van wellust heult mijn hart
hou mij vast
zo
rits mijn roestblauwe romp tot dij
geil trilt mijn lijf met stembanden uit tegen je borst
man die mij vasthoudt alsof hij moer omsluit
drachtig ben ik van jou
smulpaap van mijn uitgang en mijn ingang
smak mijn gezwollen oorholten schoon
mijn buik vult zich in het stilste herfstlicht
rondom staan de bomen in lichterlaaie
je weidt
en beweidt
onze bekkens slaan als hoorns tegen elkaar
je billen knokkelwit
je smeert naar buiten
je smijt bij mij naar binnen
man massale man
om wie ik inkom
die in mijn nek naar god en dieren roept
als ik bij zinnen raak
heb ik uit je wang een winkelhaak bloed gebeten
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en plotseling was er die herfst
helder
ongedeerd
bladeren filteren als kolen uit de brandende bomen
om je schouders zakt de ondergaande zon
zul je je ogen voor mij openmaken als een hart?
zul je haar innemen deze ongelegen ondankbare late liefde?
ruimte durven we ons niet eigenen
ruimte kunnen we ook niet laten gaan
tijd tunnelt veel te diep
ik zoek op de wind een stem naar je toe
mijn leven ligt als rots
we kunnen tijd niet achterlaten
we kunnen tijd niet eigenen
kou bijt op uit het gras
achter mijn sjaal zeg ik je naam je naam
en de wind snijdt sneeuw
je bent nooit uit mijn gedachten
zo zeldzaam mooi gezet
alles voelt voleindigd
aan alles heb jij huid gegeven
zaad dat sijpelt tot zomer en zon
mijn leven glijdt in het jouwe
want zwaar was het nooit
jouw lichaam is glans
en overal komt die je tegen
ik ken je beter dan valstrik of tafzijde of touw
hoe ver
hoe telkenmale verder
dan wat het warm en helder is
hoe ongrijpbaar ver
ik kon je niet afleren
als je maar vaster kon vasthouden
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over wat voor landschap ik mijn ogen ook laat gaan
er wordt een deur opengedaan naar behaaglijke zon
als ik je zie - het winterlandschap van salpeter
en koriander en kaalvertakte bomen
is er alleen maar om jou te bekoren
de omhelzing stopt altijd abrupt
o, vermoei me niet met andere namen
alles wordt wijngaard
alles wordt wars
alles verdriet
de lucht waait bloed
en de wolken zijn winters en rafelig dun
grijp me, hou mijn hart,
ik kom van jou nooit los
ik wens je hier je hand voor altijd schuin gedraaid
in warm winterweefsel tegen mijn wang
ik ga de kou in - alleen
met de dunne blauwe lijn van bergen in de verten
het is allemaal voorbij
van jou vandaan ben ik teruggegaan
en heb ik een vergeefs landschap bewoond
hier niet
niet hier
het woord hartstocht ligt 's ochtends wit op gras
het wordt een ritueel dit terugrijden 's nachts
hoe oneindig verstoorbaar
van ergens na een ernstig gesprek
toont mijn hart dat ze jou nooit kan ontberen
met ik die soms huil
laat mij roepen
je knokkels wit om het stuur
de straatlichten vlekken om je uitgezakte wangen
in dit uur waarop je het niet langer kunt verdragen
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het kan me niets meer schelen
alles breekt los
wat ben ik hier kwijtgeraakt
wat zoek ik hier
op deze plek
waar ik altijd afwezig ben
ik smoor het moment in mijn hand
jij sluit je ogen
en blaast je adem langzaam uit.
ik heb mijn hart opgegeven
ik leef alleen nog
in mijn nagels
waar slaapt mijn liefde mijn liefde vannacht?
intussen is het winter geworden
ik droom jou te gronde in het geraamte van mijn hart
geruggesteund en plotseling paraat
bundel ik jou voetstoots ondergronds
je ogen verbruinen als laatste
voor ik de herinnering dichtklap
mijn hart blaast haar laatste adem uit
de dood treedt in
nooit heb ik zo liefgehad
dan op het moment waarop ik hem verliet
je ogen verweerd tot een dunne omlijsting tranen
terwijl grijsgestreept en gehuld in avondbloem je paardestaart
ruist in mijn hand
ik mis je
het is de zoveelste dag
en het woord is treuren
waar slaapt mijn liefde vannacht?
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ik loop langs vreemde straten
in een vreemd land
tunnels versgemaaide zomers
mijn handen diep
in mijn marineblauwe jasje met de brede revers
mijn lichaam zal het me nooit vergeven
wat heb ik over?
god wat doe je op deze ochtend
sta je verloren in onze witte keuken
schor naast de laatste rozen
ik wil je gezicht afschillen
en je tong als een banaan uit je mond bijten
ik wil totaal in je te gronde gaan
het seizoen stort brandend op mij in
de bomen zijn zo levendig hier in den vreemde
en je ogen drijven in overdreven licht op mij toe
samen met jou zijn lieflijkheid en sluimer
fundamenteler dan verraad
de aarde steigert zacht aan onze voeten
ik raak in deze versvoetige ruimte
aan niets meer
alsof het van mij is geweest
waar slaap je vannacht?
ik draag de dood
in duizend klovende gedaanten
drummelend en droef
draag ik de dood
hij klampt zijn mond aan mijn hart
hij drinkt steunend
hoe wars lokt het licht op mijn huid
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die weet
ik draag de dood
hij lijkt op mezelf
mijn maag spoelt er zwart van
een buidel inkt
de dood klapt zijn kleppen in mijn taal
ja, de onverdroten degelijke dood
ik vraag mezelf
waar ben ik dan?
hier of daar
in of uit
op of af
en wat doe ik intussen
zo tussen in
wacht de helft van mijzelf steeds op mijzelf
zonder dat ik het weet?
ik ken die helften niet
ik wil terug naar de plaatsen waar ik mijzelf heb gemaakt
ik zoek een plek die zich niet op kaart transcribeert
iets in mij is opgegroeid om jou te vinden
en op dat moment is pijn klank geworden
die van toen af duurt
tot nu toe en als een schaduw krult in je oor
ga niet weg
het had gekund
niet begeren
niet afweren
leer vergeten
een andere huid
je had het kunnen doen
als de aarde met zichzelf praat
wil alles vleugels hebben
altijd altijd
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de tunnel wordt opengegraven naar het licht
blind blus ik de zon met zachte poten
en hoor jouw blijzinnige bijziende lach: je bent hier
je bent hier
gehavend houden we elkaar vast
ik kan de aarde niet zonder jou
je slaapt
je bent in mij komen slapen
en jouw slaap houdt alles vast
je zinkt nooit meer uit mij weg
je zou het kunnen doen
mijn adem binnentreden
met je benige mond
onverdraagbare hoogzomersprieten
falanxen van groen
doordrenkt met zoveel sterfelijkheid
dat alles van vergangelijkheid huilt
in de borst brandend bos
door de zandloper glipt alles
als jij je lenige gewricht draait
naar de weerloze pols
smijt ik onze ogen als kolen naar buiten
kijk
het veld vergaat nimmermeer
het zingt zoet onder wolkentochten uit
een hagelwitte stameling van onderbuiks gloeien
gouden roereieren bakken in de ondergaande zon
waar hij sacramenteel zakt - de zon
zakt voor ons
zoals na ons
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ik raak je middelste knokkel luchtig aan
wevervogels steigeren uit het gras
korhoenders tjirren
langs beekjes dommelen rivierwilgen de edelsteentjes
van rood en geelvinken in lichte samenhang
van ver voert het veld een zilverdun web van goudsbloem
degene voor ons en degene na ons
duiven koeterend tot eeuwigheid
voorbij de kneuzingen halen we voorzichtig adem
en achteraan keft de dood
de dood blijft haperend aan onze hakken
alles is doortrokken van onbezonnen sterfelijkheid
ook je hand die los als schaafsel op de houten tafel krult
ik zou je willen laten zien
(ik ben zonder stem maar bij jou)
fluisterend
hier
hier slaap jij vannacht
op het erf: maanlichtbeduimeld met ruigten van dauw
de boomgaard boordevol geur
glimmende granaten perziken donkere vijgemelk
je ogen kleven aan mijn vingers
kijk
kijk hoe zwijmelen de krekels mugjes
nachtvlinders kleverig als baard
en de maan
de maan soldeert onverdroten een sterrendreun over het erf
en het erf gaat te niet
hoor je me
en ook ik
en ook jij
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maar deze aarde
hier stuivend adembenemend blauw tafereel van het hogeveld
niet
raak me aan met nieuwerwetse tederheid
want ik wil duren om de aarde in het oog te houden
langer intenser
dan een heel mals hoogzomer-middernachtsuur
raak me aan
vannacht
mijn ontbindende wang met jouw vingerpuntspriet

Uit het Afrikaans vertaald door Robert Dorsman
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Ingrid de Kok
Gedichten
Aardgolf
Recht onder de deur van het vakantiehuisje
daalt onze morene-trap van citroenbomen,
strelitziastelen en oleanderstruiken
naar de zee en lagergelegen terrassen.
De zwoele wind, concertina op de helling,
streelt de keel van de buulbuul open,
de testikelvormige groene bollen van de vijg
en de witte avondvloed van de camelia's.
Achter het huis voelen wij
de berg tegen onze ruggen wrijven.
Diepe spleten worden door de almanak voorspeld,
aarde en bomen opgeheven naar de branding.
's Avonds komen schorpioenen binnen
om koelbloedig te moorden op de tegelvloer.
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In de waarheidscommissie
Tijdens het navertellen
herinnert niemand zich
of hij een handgranaat bij zich had
of dat zijn opgesloten lichaam
uiteenspatte toen het in aanraking kwam
met gruwelen die hem nog wachtten.
Maakt het iets uit wanneer je
een detail als de waarheid kent,
terwijl, snel doorgespoeld,
de afloop hetzelfde is,
elke keer opnieuw?
Alle vragen leiden, hoe goed ook
bedoeld, de aandacht van hem af
die daar godverlaten voor zijn leven rent.
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Penseelstreek
Heel even plooit een droom
je in de nacht tegen me aan,
een origami-vogel die zich openvouwt
in aarzelende regen, op een doorbuigende boom.
Je strijkt langs me heen, de streling
als de veer van een parelhoen over mijn rug.
Tegen een rieten huis is uit je droom
een ladder blijven staan.
Je draait je half de slaap uit
om de lippen te lezen van mijn donker zwijgen.
In het langzame stijgen naar ons ontwaken
ben ik de nasmaak van de droom, zijn geur.
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Ons sharpeville
Ik was aan het hinkelen op de leistenen
toen mijnwerkers in vrachtwagens voorbij raasden,
hun armen omhoog, slagbomen bij een overweg,
hun kreten vreemd en vertrouwd
als de kreten over en weer over het veld
van straatwerkers die de hete aderen aanlegden
uit het hart van de Transvaalse mijn.
Ik holde naar het hek om ze langs te zien komen.
En het leek een grote karavaan
door de woestijn op weg naar een oase
die ik me herinnerde uit mijn boek op zondagschool:
olijfbomen, een diepe poel van jade,
mannen die in groepjes rusten na een lange reis,
het gevaar van de tocht nog om hen heen,
terwijl de nacht valt, met zilveren sterren zoals
je kreeg voor het opzeggen van je bijbeltekst.
Toen riep mijn grootmoeder van achter de voordeur,
haar stem een stugge bezem over de treden:
‘Binnenkomen; kleine meisjes doen ze kwaad.’
Want het was middag en er was geen poel van jade.
In plaats daarvan een bloedplas met een naam
die groeide als een schaduw naarmate het later werd.
De doden in de stemmen die zelfs mijn hek bereikten,
de zingende mannen op de wagens naar hinderlagen,
dat waren geen helden in mijn stad,
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maar kindermishandelaars,
die iets met je deden waar men het niet over had.
En ons Sharpeville was dat angstaanjagende
dat ons zou kunnen lokken over de goed geveegde straten.
Had ik me omgedraaid, dan had ik brocaten
gordijnen gezien, dichtgetrokken over de smetteloze vitrage,
en geweten dat er ogen achter beide waren,
en de honden heen en weer horen lopen op het hermetisch erf
naast het onze.
Maar terwijl ik achteruitliep voelde ik enkel schaamte,
omdat ik een meisje was, omdat ik bij het hek had gestaan,
omdat ik mijn grootmoeder had horen liegen
en omdat ik bang was dat haar leugen waar was.
Terwijl ik achteruitliep, binnengeroepen,
keerde ik terug in de afgesloten kamers, thuis.
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Kleine doden
Voor een vrouw die een doodgeboren baby kreeg, en tegen wie een man zei dat ze
moest ophouden met rouwen, ‘omdat de beproevingen en verschrikkingen waar
zwarte vrouwen in dit land dagelijks onder lijden veel belangrijker zijn dan het verlies
van één blank kind’.
1
In dit land mag je niet
treuren om de dood van je doodgeborene,
niet je laatste persen herinneren de schaduw en de stilte in,
de zinloze draden en snoeren op je buik,
de blik van de zuster, de muren, de nageboorte in een teiltje.
Kom niet aan je borsten
zo vol nog van een doel.
Niet ijsberen door het huis,
hou op met in- en uitpakken van de kleine kleren.
Niet wakker liggen 's nachts met de stem
van de dokter in je oren: ‘Het was beter zo’
en: ‘Je kunt er nog een krijgen.’
In dit land mag je niet
treuren om de kleine doden.
Kijk: de krantenjongen in de regen
zal vannacht slapen in een portaal.
De vrouw in de bus
kan de volgende maand in een trein zitten
naar een plek waar ze niet hoort.
De baby in de achtertuin nu
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wordt naar een vermoeide tante gestuurd,
zal mollig worden en dan mager,
komt als een vreemdeling terug.
Mandela's dochter zocht haar vader
achter glas. Ze dacht dat ze hem aan mocht raken.
En de handen van deze vrouw zijn zo zwaar als ze de foto's
van andere kinderen afstoft
dat ze in scherven vallen op de grond.
Onhandige vrouw, ze beweegt zo traag
alsof ze iemand gaat begraven.
Op de trottoirs ontmoeten kindermeisjes elkaar.
Geoorloofde samenscholingen.
Ze praten over alles: over thuis,
terwijl de kinderen tussen hen in spelen,
hun huiden als lakmoes, hun mutsen schoon.
2
Smalle pols in het graf.
Baby die niemand levend
tussen huizen droeg, tussen bomen.
Kind, al rennend neergeschoten,
stenen in zijn zak,
gezwollen jongensbuik
vol hongerige lucht.
Meisjes met baby's op de arm
niet veel kleiner dan zijzelf.
Erosie. Grond naar zee gespoeld.
3
Volgens mij dromen deze moeders
grafstenen van de ongeborenen.
Hun rouw rijst als een wand
waar geen wingerd zich aan vastklampt.
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Zij zullen niet zeggen: jouw lijden is blank.
Zij zullen niet zeggen: het is beter zo.
Zij strijden niet om de as van kinderen.
Volgens mij zullen ze je zeggen:
Kom met ons mee naar de andere moeders.
Wij zullen je platte, lege buik strelen,
je met ons laten huilen in het donker,
en je wapenen met een van onze baby's
om naar huis te dragen op je rug.
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Overgang
Alle familiehonden zijn dood.
Een geleende, zijn ontwrichte heup
haaks op zijn doorgefokte kop
blaft naar de hoge nood van een sirene
die over de snelweg langs jankt.
Zeven vreemden hebben nu sleutels
van het hangslot aan het hek
waar, in plaats van lampen, een mimosa
met zijn goudgevlekte bijenvacht
je pad naar de voordeur verlicht.
‘Al dat blad, veel te veel bomen,’
zegt de tuinman die hier wekelijks
voor het oog de chaos in komt tomen,
en harkt om de roestige motorgraver heen,
achtergelaten toen mijn oom hem laatst
vergeefs probeerde aan te slingeren, verwoed
van plan de bomen te rooien, de perzikboomgaard,
de nectarine, de pruim, om aan te tonen
dat hij althans de vruchten van de toekomst
naar een andere plek kon overplaatsen.
Veertig jaar geleden werd dit huis gebouwd
om huiselijk leed in stand te houden,
een vrijplaats tegen het kwiek, kleinschalig oprukken
van stad, projectontwikkelaars en zwarten.
Nu is de rabarber zuur en doorgeschoten,
zijn de moerbeien weg, de hoenders, de eenden.
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In de vijver staat een salie-groene soep,
slonzige goudvissen breken de zon,
waterlelies drijven lijkbleek in de troep.
En bladeren branden op toevallige hopen.
Nieuwbouw draait om het erfgoed heen.
Brandweerkazerne en gepachte kroeg
waken erover als goede buren.
De gemeenschap loert over de muren
klaagt over onteigening en verval,
zwarte huurders en het kapotte hek.
Maar alle highveld-vogels zijn er al,
dragen hun ritmische bloesems
naar de takken in de winterlucht.
En de ballingen keren terug.

Uit het Engels vertaald door Erik Menkveld
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Jeremy Cronin
Gedicht
Knooppunt
‘Voetafdrukken, aangetroffen in een later tot steen verhard zandduin in Zuid-Afrika,
blijken in niets te verschillen van de onze. De ouderdom van de zandsteen is
vastgesteld op 117.000 jaar, zodat deze voetafdrukken tot de oudste bekende fossiele
sporen van anatomisch moderne mensen behoren.’ - National Geographic, september
1997
I
Toen ik op het knooppunt Gillooly reed
en de afslag nam naar
de toekomst als snelweg, ergens tussen
de mogelijkheden van derde en vijfde versnelling,
doemde in mijn achteruitkijkspiegel
de Engel der Geschiedenis op.
Buiten adem, verward, niet meer in staat
een verhaal vol te houden, heb je gehoord, zei ze, dat
De gebalde vuist der solidariteit
nu in
een elleboog is veranderd?
Vertrouw in breien, en, verderop
is er
geen snelweg,
om toen, met een klakje van haar tong,
te verdwijnen.
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II
Er werd geknikt, gehumd,
en zacht geklakt met tongen,
instemmend, geloof ik, toen ik
dit drieregelige, door een engel ingegeven gedicht
over de Vuist en de Elleboog
tijdens een workshop politieke bewustwording
van de vrouwenbond van het ANC uitprobeerde, alleen
noemde ik het geen ‘gedicht’,
maar stopte ik het gewoon
in een van mijn
praatjes over ‘De stand van zaken’
die ik van tijd tot tijd moet houden.
III
Daar zit ik nu aan te denken
terwijl ik
in de lagune van mijn achteruitkijkspiegel kijk
waar achterlichten als luchtdoelkogels
de nacht in vliegen
onder het hypnotiserende gezoef
van ‘renaissance’ fluisterende lantaarnpalen,
die niets toveren uit niets,
en banden knabbelend aan de rubberen volharding
van kattenogen die repeterend bevelen:
wees competitief-petitief-petitief
terwille van de uitgestelde belofte
van snelweg op de aanwijsborden.
Hoe sneller we rijden, hoe meer het directe
verleden zijn wegpiratensmoel
in de spiegel drukt,
en aan onze bumper komt kleven.
Maar als we terugschakelen naar drie, twee,
voorzichtig, de berm op
met het inherente grind,
en de herinnering van weg afspelen in ons hoofd
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na het knarsen, één-, tweemaal, van de allerlaatste grindsteen
onder onze banden,
neemt alles plotseling zijn eigen stilte aan
en kan het verleden
onmetelijk ver terugwijken
Helemaal tot waar in oorspronkelijk nat,
maar sinds lang hard geworden, zand
onlangs twee voetafdrukken zijn gevonden,
op weg naar ons,
van honderdzeventienduizend jaar geleden,
In hun soepele afwikkeling
onmiskenbaar menselijk, gemaakt
door een jonge, waarschijnlijk vrouwelijke volwassene,
afdalend van deze zelfde, déze duinhelling
naar mijn eigen, hoop ik, veilige lagune.
IV
Met ogen die van dabba-dabba gaan, zag Kaggen de Bidsprinkhaan,
chronische tongklakker, oplichter, vliegende tondeldoos,
een vrouw aankomen
en plaatste zichzelf op haar weg.
Hij vermomde zich als dode antilope,
en lag daar, met één oog een heel klein kiertje open,
oor op de grond, hart van dabba-dabba-dabba,
te luisteren naar haar verende, naderende tred.
Vol vreugde om het buitenkansje van dit kostelijke vlees,
sneed de vrouw onmiddellijk het dode beest
in stukken en vervolgde daarmee haar weg.
Een eindje verderop werd ze verrast
door het aaneenvliegen van delen,
de her-assemblerende explosie van begeerten,
ineengeslingerd werden ze
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Ter plekke, in dat carnavalsfeest van dat
waarvoor in onze taal
geen woord heilig genoeg is, behalve,
misschien, het holle geluid van
‘fuck’, veroorzaakt door een wenssteen,
die van de tong in de lagune valt, diep.
V
Wij waren allemaal eens mensen,
alleen onze namen verschilden,
maar zij die !Kun/Mensen heetten
zondigden, en de wereld spatte uiteen in soorten.
De Giraffe-mensen kregen halzen,
!Quagga werden !quagga,
Elanden elanden, en Mensen
waggelden omhoog op de syntaxis
van onze beenderen, rechtop, tweebenig,
braken wij uit de vicieuze cirkel
in de omhelzing van
bevrijde armen,
in de onvoorspelbaarheid,
in de gedichten van Walt Whitman,
waarin het begin,
en niet het einde van de regel
het verband met het verleden legt,
in de zaligheid van één
stap tegelijk.
VI
Vanaf het cirkelvormige
knooppunt van onze overgang
is het goed te komen, ja,
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te worden, hier
in het nooit verstomde
gesnor van zomerkevers,
om in de onmiddellijkheid
van tasten, ruiken, proeven
het grootse renaissance-visioen
van wereldomspannende snelwegen
te laten verbleken,
om ondergedompeld te luisteren naar het gevoel van
verende twee-stappen
die diagonaal van het duin
naar ons toe komen
in het meegevende zand,
om gedragen te worden op deze
dansende gang
van honderdzeventien millennia terug,
om vast te houden aan dit feit:
wij mensen zijn helemaal
van toen komen lopen
naar hier,
over het ghokum-veldje,
nu blootgelegd, niet als fossiele botten, maar
in de pure
veerkracht van jouw tred, kleine zuster,
Hak teen-teen,
want laat dit jouw zegen voor ons zijn: Alles
komt en gaat.
VII
Vandaag, in de ruïnes van onze stad
zag ik:
Twee postbodes lopen
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twee aparte wijken,
Binnenstadsvaders brengen,
in de schaduw van de torenflat,
hun kinderen naar de crèche,
Op het trottoir een telefoonmadam
met een verlengsnoer
naar het contact
in haar flat op de derde verdieping,
Onze dochter van zes, die stampvoet,
één, twee keer,
en verontwaardigd tongklakt tegen haar ouders
met een klak die ons tegelijkertijd bereisd,
spontaan, inheems en uitheems voorkomt.
Kleine, stap voor stap, dingen die,
stukje bij beetje,
beginnen te breien.

Uit het Engels vertaald door Ko Kooman
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Lesego Rampolokeng
Gedichten
Rap-aanval
(zonder pardon koelen bloede poëtisch te keer
opnieuw onderweg hier gaan we weer
bewust surfend door de woestijn
van 't menselijk geweten hart & denken
in volle harmonie treft de tekst de muziek
't is-een explosie van magie)
zieke stralen bij zonsopgang
waar 't getrommel diffuus is
bleke dagen ontstaan
waar de bas ongewenst is
elke zweper een klapper die klinkt
maar het is het lied dat aandringt
zodat de pocher neerzinkt
ik ga waar ik praat
& en je ziet me springen
't is een cultuurschok
want ik dans niet maar lanceer mijn woorden
kernkoppen die niet zingen
maar houten koppen die schroeien
'k sta aan de verkeerde kant van de sporen
van jouw hoofd
mijn brein is nog ongeroofd
en jij had de keten
van naakt kont-wiegen in de ziedende wind
botten knersend voor een paar centen
van de baas zijn tafel genomen
nu is het paard uit de stal gekomen
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de worm at de vogel op
de tijd werd gek
de kip gaf de hond de dooie dood
de krankzinnige slaaf gaat in draf
de fabels van verandering af
't laat de geest koken
't stommelt in het lijf rond
't rommelt door de kont
't heeft de wereld-dikke-tong
in een knoop
de aap heeft de boom verlaten
& vond de barbarij der kwezelachtigheid
klappend voor zijn verloren waardigheid
de banaan is fallisch
kijk hoe de baviaan de microfoon likt
om de leugen te versterken
van de plotse adel der barbaarse tijd
gevaarmuilen
voor wie van honger huilen
van menselijk bestiaal
tot vorstelijk kannibaal
vliegt het raplied
grijpt het oog op dynamiet
en de rijmen gloeien
zie hoe de ritmes vloeien
door de ader van 't geweld
nu is stilte een lied
dat de verkeerde king kong giet
uit de etosha pan*
in de satelliet-schotel
voor de trek van 't slavenheer-concept
beweeg ik in kolken verzet

*

Etosha Pan: plaats in Namibië, van historisch belang voor de Zuid-Afrikaanse strijd. (vert.)
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‘demonisch liegen
dolzinnig schreien
gekweld sterven’
maar 'k ben een gedicht op weg naar vorm
na de napalmstorm
een roerend mozaïek
een sonische vulkaan
en ze wippen tot ze 'm laten glippen
de atoombom
stop!
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Habari gani afrika..*
habari gani afrika zo vrij & onbewust waar je zit
verdrinkend in zelfgenoegzame shit
nationale situatie universeel station tophit
aan de kant gezet als de rand valt
neem een zelfverrukking-/strijd-kaartje om te rijden met de trein
gelukswielen in rotatie
slaven van 't voorbeeld nu meesters van 't spektakel
zaad opslaand verpulverd in lendenen werk dat splijt
teken van zijn/haar keizerlijke majestei(kel)t
een schedel uitzuigend creëert cocaïnebrein
splift poederbot/membraan opgerold in een dollarbiljet
voorwaarden van revolutiedictaten die het gesprek niet baten
habari gani afrika
hamerend & aambeeldend geeft de regering toe
uit de pavloviaanse con-text geciteerd
in kwelling godscomplex zichzelf vereerd
jezelf loven tot beelden of eigen schepping 't bedrog geloven
zieldiefblindgeloof demonpreekgeesthulp gnoe-bewustzijn
in bloedstromen 100 botte reflecties van rechtschapen vlees van het zwijn
vroedvrouwgezicht op de munteenheid geboorte van natie
het hoofd van de toorn stempelt het imago der democratie
historisch vernieuwend politiek gekonkel roffelt op de trom
na het tikken van een slijmbom
krom-kruipend voor 't internationale verneuken
je openingen epilogend rimpelend tot nucleair afval kotsend

*

Habari gani afrika: Swahili voor ‘Hoe gaat het met je, Afrika?’ Veel gebruikte begroeting.
(vert.)
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habari gani afrika
operatie ontworteling doodsbeweging die heimelijk is
verklaring van goede intentie door afgodsdecreet gegeven
sterfelijkheid een militaire geldsmijterij van 't lijk dat rijk is
opvoeding tot deugdzaamheid voor wie in gezondheid leven
lees het evangelie van de heilige generaal een spirituele vervulling
in het satan nietjes-boekschrijven der ontkenning
glimlachen van spiegelpraktijk/tv-scherm vernis voor vliegen op ziekte
spotlights uit na smeltende geamerikaniseerde schreeuw/ijsco-expressie
& vetzweet is een zoete smaak voor de dorst der emaceratie
donkere incontinente orwelliaanse reeks tevreden in emancipatie
leugenklapt sound-track het machtskramen meebloeiend
barst-gepoetst-beender-illusie overvloed & ellende samenvloeiend
habari gani afrika
voor alles verkopen de media
vuile winden van kleingeld de vlag wappert zowel om te verbranden als te zwaaien
aan beide kanten verstopte hersencellen
de judaspenningen der commercie tollen altijd
kop of munt van de staat draaien
& ijdelheid voor de mensheid slechts beesten winnen de schoonheidswedstrijd
stille getuige van sankara-preek-erfenis
was onze tekens van millennium-kaïns in 't bloed van zelfopoffering
adam-vaders zondezadige naaktheid in de huid van zijn genen
gevallen geplet op aarde-hemel-ovens ter modellering
van trucs/bouwsels-bedekkende monumenten luciferiaans bij de menselijke genesis
kerkhof-opschuddingen van zelf-openbaringen
habari gani afrika
generale repetitie in pik-zuiging voor intra-venerische vooruitgang
een korrel tarwe weg van zes voet diep made-vet
land van zonneschijn boven de grond in sterleidende rollen
koud diep daarbinnen peuk-gevulde holen waar beschadigde zielen zitten

Tirade. Jaargang 42

396
vol schimpspinnewebben voor ingewandverbranding door nucleaire uitscheiding
geamputeerde armen uitgestoken voor wereldrang-aalmoezen van bob's tweebedoling
nepaflevering in de corruptie der voorzienigheid
geteeld op broodgeknede berooidheid
geen diarree of verstopping je binnenste revolutie
geboorte van de incubus die uit de navel barst in eruptie
commercie uit je ingewanden zuur-gespogen
kaalgestenigd door medusa-bijvrouwen van land-baron met lustvolle ogen
habari gani afrika
misdadiger-tegen-de-mensheid-element wordt celebrant
uur van de slangendienaar in vurige machtdans
op de hartslag van de kapotte trommel in despotihartstilstand
koning-dichter-pus zingt de lof van president pijn
feces op de voet van de tong kloppen op 't klinken van 't wond- abces
de ambitie van stagnatie adver/ministratie
arriveerde als implosie van 't kind der onderdrukking
heb je de explosie overleefd van de wild geworden bevrijding
nachtvlieg hangt boven bedrog verhit onder deken van vuiligheid
nieuw-wereldlijke lege omhelzingen van 't duister zijn meid
zwarte wanhoop/regentschap schaamte-geboren catarre van koudvrees als trofee
arrogantie van onwetendheid destructie's slavenagent van catastrofee
habari gani afrika
bloedvlekken op lijkenhuis-zweet der impotentie
geboren om te sterven dood te liggen in de straat de leugen der omnipotentie
wondstrepen op de ziel teken van hersenschim/waanzin
blik van gedrogeerde geesten verborgen achter begoocheling
& buiten de granaat-realiteit-gesprongen ruit 't verknalde moment
luismannen uit het westen die gaven dragen spleten kweken van torment
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komen om verzoening te betrachten een land in abortusoperatie
nucleair verspild aan 's werelds acceptatie/assimilatie
een openrijting je schepping vervloekt een breindoodslag
mankindvrouwdier NERGENS links/rechts/midden/ACH...
zesvoetonderkoud
gloei langmesnachtzittinggespat bloeddruppels in de goot
vleesstukken van gekruiste X-en/bijlen van hakkers met menselijk-hout
habari gani afrika
zuivering rite-zicht/plek ongezet voor handgehoudeneerste-wereld toeschouwers
geen hard vlees & been-nieuwskauwers
ouderlijke leiding geadviseerd aan tandeloze pensioentrekkers der beschaving
radioactivering boodschappen van woede achter uitzending van de eeuw
spinrag telegolven rijdend de vorstelijk opgeleide sauvage
donder voor de ochtend ontworpen uit nachtelijke ravage
plet tot wijn de vlooien die je maaltijd zijn slangenlijn
pekel-doorweekt eiken naar de druïde-gebroken bastbasis uitgedroogde ruggemerg-vloeistof
hangt een reddingslijn/kapitalistok uitgezogen bloedmijn
sterfelijkheid/leeftijd op hypotheek steel-sjacheren tafels vol muilen
(eureka europa vergaart het stof van een muur die viel in berlijn
afrika rolt in het slijk van de val van zijn tropische brein)

Uit het Engels vertaald door Jabik Veenbaas
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Sandile Dikeni
Gedichten
Lied van het spoor
voor mijn broer Dicey,
die stierf aan tbc bij de spoorlijn
Het begint met een lach
hard en ademloos
als staal:
Xhegwazana pheki'papa
Xhegwazana pheki'papa
sayithath'apha
sayibek'apha
sayithath'apha
sayibek'apha*
Mijn mama maakt pap
mijn oma maakt pap
mijn mama maakt pap
mijn oma maakt pap
Neem het hier
zet het daar neer
neem het hier
zet het daar neer
Daar
komt de nacht
zwetend
uitwasemend

*

De inhoud van de Xhosa-regels in dit gedicht wordt steeds herhaald in het Engels. (vert.)
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sleept de ingewanden
in een bloedrode haal
die het zweet
van de jeugd afvoert
weg
de wreedheid van de wereld in
die je koud achterlaat
koud wanneer de zon
zijn gulle deken van licht ontvouwt
die nooit de binnenkant raakt
en been en merg verschrompelen
ijs
steen
binnen, buiten
binnen de sporen
waar we roepen:
Sojikel'emaweni
emaweni,
Sojikel'emaweni
sojikel'aphi na he?
he wena
sojikelaphi na he
he wena
We buigen de kliffen
de kliffen
we buigen de kliffen
de kliffen
we buigen ze voor jou
en jou
hé jij!
Onze adem is heet
als het sissen van Makadas de stoomtrein
die tegen de wintermuur van een Karroo-droogte puft
en zwenkt en doolt
door onze levens
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donker en zwart
als het roet van de kolenmijnen
van Newcastle
waar nog meer zwart bloed hoest
van diep onder de grond
Sishov'ingolovane
ngolovane
Sishov'ingolovane
ngolovane
We duwen de kleine kolentreinen
tegen de witte winteradem
die kraakt onder onze laarzen,
tot ijskristallen smelt
en nog zullen we
warme verlangens zingen:
Sdudla sibomvu
mathangan'abomvu
Sdudla sibomvu
mathangana'abomvu
zingen, zingen
tot de dood komt
zingt
in onze adem.
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De weg terug naar huis
Als op een dag
een Vrijheid vastgelegd en definitief zou zijn
beschimp me dan niet als ik spuug naar de vruchten der vrijheid
want misschien heeft in mijn bongo
't geluid van een weeklacht
en mijn stem, de woede der afstand
en mijn bewegingen
de vervreemding van onvrede
wees niet boos
Wees niet boos
wanneer ik me die samba uit Brazilië niet herinner
of als de Moçambiquaanse feestnachten
de nachtmerries in mijn rood helpen
wees niet boos
Sommigen zeggen
dat ooit in een april
een vrijheid dreigde en kwam
Maar Hitler werd in april geboren
en Lenin viert het leven in april
net als ik
maar waar liggen de grenzen?
vroeg Rosa Luxemburg eens
en ik vraag me af
de vragen van een Namibische dichter
Hoe ver ligt Washington van Pretoria?
En hoe dicht Bonn bij Tokyo
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Daarom
Hoeveel kilometer ligt er tussen honger en rijkdom
hoe groot is de afstand tussen de voldoening
van een natie
en de onvrede van een continent
hoezeer is Afrika eigenlijk een zwarte komedie
voor de Vereninging der naties?
Hoe bevredigend zijn aardappels als hulpmaatregel
uitgedeeld door handen onder het geweervet
Italië houdt van Somalië
zoveel weten we
van Benito Mussolini
En Michael Jackson houdt van Zaïrese kinderen
over de diaspora heen
Hoeveel liefde hebben we nodig om serieus te worden?
Misschien
als we een tango doen in Lederhosen
en zeven keer per dag karate
zullen de G-Zeven ons G-strings geven
om Hollywood in te komen
De opwindendste act
sinds de zionisten de Palestijnen op het altaar legden
en als we pasta eten
komen we er achter dat de afstand tussen
Italië en China even
kwetsbaar is als de liefde tussen
Groot-Brittannië en Noord-Ierland
De hoogdravende ideeën, van de Eiffeltoren
even gek zijn
als de tijdbom-mentaliteit in Big Ben,
even gek
als de liefde tussen Napoleon en Nelson
Hoe ver lachen is Mandela van X?
en zullen we, voordat Y en Z ons opsluiten,
niet liever
de geest van Gaza vragen

Tirade. Jaargang 42

403
om ons bloed te zijn
en het bloed van de Sioux en de Maya
om onze geest te zijn?
Zodat we het in de trommels van uhuru* roffelen
als het klopt in de wonden
van een continent
Che is misschien dood
maar stond zijn stoel alleen in Cuba?
Dus waarom verbaas je je dan
dat mijn vrijheid
alleen een internationale voor me zingt
want misschien,
heel misschien,
ben ik zo,
zo,
zover van huis.

*

Uhuru: vrijheid.
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Telegram naar de hemel
Blijf bij me
als de zon opkomt
aan een westelijke hemel
met zilveren speren die slaan
naar de aarde en onze jeugd
als de oostelijke horizon
rook ophangt
om een kwijnende droom te vieren
zul je dan mijn beblaarde hand
oppakken en kussen?
Die reis
tussen reflexhandeling
en overtuiging
waar momenten opflitsen
van substantie tot emotie
en waar we instinctief seconden tellen
we in tijden leven dat we tegen de tijd zijn
en impulsen ons beheersen
als ongerichte, ongekozen factor
we het cliché leven als feit
en het feit cliché is
op die ene maat van verandering.
Blijf je bij me
als ik geen halleluja's meer heb
voor je naam
en in plaats daarvan dahlia's geef
aan jouw anonimiteit

Tirade. Jaargang 42

405
als mijn knieën weigeren te buigen voor je schoonheid
maar mijn groei-oog
een altaar opricht voor je ziel
die macht die wakend
het Braziliaanse woud droomt
of in haar wenskracht
onze doden weer opwekt
in Kassinga, Biafra
of waar je hart ook maar woont
tussen de onschuldige doden
Blijf je echt
bij me
als ik opsta
en de wereld toezing
haar grootte
haar grootsheid
om het vermogen zichzelf
ondersteboven te keren
terwijl de bewoners nog geloven
in haar bestendigheid
niet wetend
dat hun hoofden omlaag zijn gericht.
tegenwoordig
knopen ze je niet op aan je strot
tot je sterft.
Ze hangen je aan je voeten
tot het bloed naar je hersenen stroomt.
Het is een bedwelming die je naar de hemel doet reiken
maar de aarde raakt als uiterste
als extase
omdat je een doel bereikt
want sommige reizen zijn zo lang
en veel langer
wanneer je in een droomwoud woont
dat poëzie heet
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Ze zeggen
dat we niet leven bij brood alleen.
Ik weet het.
we overleefden alleen door poëzie,
met poëzie die op onze tongen danste
veegden we het bloed van onze monden
betoverden we onze folteraars
hingen we vrijheidsklokken aan onze ketenen
maakten we muziek uit sirenes
maakten we huizen van gevangenissen
renoveerden we parlementen met golfplaten
smeten we molotovcocktails op ons kwade verleden
bliezen we onze martelaren op in onze breinen
en maakten we heiligdommen van hun graven
weefden we vergeving in onze T-shirts
en probeerden we met de allerlaatste druppeltjes bloed
vrede op kwade donkere hemels te verven
brachten we onze eenzaamheid tot zwijgen
paarden we onze nederigheid aan onze woede
dreven we met hamers en beitels
de hoop diep in onze harten
zwommen we, dansten we en speelden we waterspelletjes in onze tranen
en nu,
nu zwaaien we met vlaggen die zo kleurig zijn
kleuriger soms dan onze toekomst
maar blijf bij me.
Blijf bij me
als de jungle geen boom heeft
als de wind geen adem heeft
als de regen geen zee heeft
de woestijn geen zand heeft
de sterren geen ogen hebben om te zien
God geen genade heeft
en de duivel van het land een barbecue maakt
blijf je nu bij me?
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Blijf, laten we zingen
zangen van ervaring
zingen we, ideeën uit het bewustzijn
en laten we het lot vormen
uit de dorheid van deze,
deze geschiedenis.
Blijf bij me.
Blijf je?
Alsjeblieft?

Uit het Engels vertaald door Jabik Veenbaas
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Gert Vlok Nel
Gedichten
Oproep
Goegie was ver weg vandaag
vandaag toen ik hem belde
en vanuit de kruik vertelde
de godganse dag zitten schilderen zegt hij
toen in de auto gestapt, toen naar de berg gereden
in blote kont gebarbecued hoog boven ergens oers
bij het galopperen van einders, torenende (w(o(l(k(e
toen in de auto gesprongen en teruggereden
toen veraf geklonken voor mij.

Tirade. Jaargang 42

409

Circus in de schemer
beaufort-west: okt '76
de tent is vanmiddag opgezet
hemelhoog zoals een borstplaat-regenboog
aan de andere kant van de vuilnishoop waar we oude medicijn-flessen zoeken
(ik en Hennie, ik en Oppies, ik en Vloog)
om 5 uur zijn er hansworsten in de paul sauerstraat
die eenmalig uitnodigen kom vanavond o alsjeblieft Ma
Tiekie is een dwergje en grappig met zijn pruimenneus
Ma's tranen biggel-biggelden zoals hij daar wegwaggel-waggelde
in de donkere avond deden we vanaf de tent om het hardst
tegen de bruine jongen maar hij bleef ons voor
en bij het hoek-erf toen we stopten was Vloog niet bij
ons. later kwam hij met de fiets daar aanrijden.
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De dag toen ze donkie viviers
je ma is dood.
bij de school.
heeft hij zijn tas.
zijn hoofd.
gespuugd.
& geschreeuwd.
& gerend over de groene vlakte van het rugby.
de totempalen.
de buswinkel. de hut van de vermoorde opzichter.
de xhosa-grasmaaier, briljant & kru, slapend.
(zijn vrouw boven in de linnenkamer, dom & schuw, verrekend).
de wachtende ouders in motorige
auto's, latent.
de intriges op fietsen, berekend.
voorbij bomige bomen.
toen voorbij mij (& toen voorbij jou).
voorbij het gedicht.
door het naar buiten openstaande hek
voorbij elsa die haar eerste maandstonde in de biologieles.
de lichte straat in.
voorbij de rechtopstaande graven.
een dat naar het oosten kijkt.
een west.
over huizen straten postkantoor kerk.
het laatste station op de planeet, beaufort-west.
steeds verder de schemer in.
tot in zijn peperboomste peperboom.
in zijn achtertuinste achtertuin.
& de late middag is chroom geworden.
& trein die ijzig fluit.
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Je moet mij daar niet naar terugnemen dixi
gits gats gots Gert wat een tijd om naar foto's te kijken
Dixi, sorry, ik kon niet meer slapen, what time is it? half vier, 3:34. o Gert, only
ghosts are up in this godforsaken hour & in this our forsaken love.
Dixi Dixi je moet dingen niet zo door elkaar mixen, zeg ik. hier liggen onze
oxymorons, ik ben Gert dat is Dixi. het is 3:34 's nachts, somewhere in maart. ik kijk
naar foto's foto's kijken naar mij. ik schrijf maar om m'n hart te luchten bij Dixi's
titel & haar mooie tietjes, tussen de wekker van haar broer & mijn klote writer's
block. ik ben 33, zo oud als Jezus was toen de beautiful woorden van Nazareth hem
verlieten. in 1997 woog ik 97 kilo. 24 tanden en kiezen heb ik nog 24 tanden en
kiezen. ik ben beveiligingsbeambte. op stellenbosch. bij campusbeheer. dat is de
veiligheidsafdeling van de universiteit. 's nachts controleer ik goedkoop en vaal of
de ramen van dure vale gebouwen dicht zijn. overdag zie ik koos kombuis, lina spies,
john kannemeyer, marita van der vyver & en nou treurig genoeg ook etienne van
heerden in coffeeshops zitten. er zijn veel coffeeshops in stellenbosch.
iets is weg is weg, Dixi. zoals uys krige z'n de zee de zee, elvis has left all of us so
lonesome. nee, zeg jij ik ben hier. je hebt mij. ga weer slapen, alles is vast. een vaste
burcht is onze god, zeg ik. ja je hebt security, zeg je. ik ben security, zeg ik. ja jij
bent iemand, veel mensen hebben van je gehoord je bent een dichter in bed. al ben
je dicht je dicht. al ben je zo lelijk als de nacht je kent de nightie woorden van de
nacht. iedereen leeft nog ook. iedereen op de foto's is nog in je hand. ook al zijn ze
dood, je kent nog hun namen.
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je ma je pa alle woorden zijn er nog. met inbegrip dat ontwijkende magische woord,
dat de andere woorden zal binnenroepen voor de nacht. de woorden die je ontvallen
zijn zoals ma, pa, Here, lief & je eigen naam. ze zullen allemaal komen aangesneld.
als je goed roept. want het is al diep verscheurde schemer & er zijn nog woorden die
buiten spelen. het is mooi, Dixi, zeg ik, het is nu goed, het is bloemen & zand, het
is kluiten het is eigenlijk niet postmodern. je moet postmodern zijn. of post post
modern. popomo. je moet popomo zijn. we zijn allemaal op weg naar popomo. zoals
de beach boys naar cocomo. je maakt je te veel zorgen, zegt Dixi, over wat lesbische
literatoren van je denken. i pazzi per lettera sono i maggiori pazzi. 3:30 's nachts &
Dixi zegt zoiets. wacht wacht moet je niet tegen mij zeggen, het is een citaat, zeg ik.
letties heeft iets oers & dieps gekliekt. mannen klieken slechts aan de voorpunt, vlak
& avant garde. het is banaal, zeg jij, iedereen kliekt. het is triviaal. er zijn grotere
dingen: in 1943 was er een drievoudige conjunctie van saturnus tegen de achtergrond
van vissen, zoals in 7 vC voor het laatst. maar groter en significant. also sprach mijn
prachtige Dixi. het begint het regent tegen de ruit zoals in oude diepe letterkunde.
het regent Dixi, zeg ik, over jouw & mijn dode & levende woorden. jij kijkt naar
mij. laat die beelden schieten. het zijn afgodsbeelden. het zijn james joyce en karel
schoeman. & joyce is gek en blind & karel vaag en kinds geworden. je hebt andere
woorden in je mond, zeg jij. ik heb de spoorwegen & Beaufort-West zeg ik, eeuwen
terug vergeten. schrijf dan over dode woorden, zeg jij, schrijf dan over scary dode
woorden.
begin bij het woord trein, waar ben jij op de foto?
dit ben ik in 1982 (82 kg). ik ik ben 18. vergeef me als ik s stotter. op weg naar mijn
eigen onliteraire begrafenis. er is een godverlaten schemer. wat is het al februari? dit
is station Beaufort-West. het is de negen-uurtrein heen. troepentrein is een archaïsch
priemwoord, het is deelbaar door een & mijzelf. net als een priemgetal. het is een
woord tot bovenaan toe vol zoals holocaust. het is eenzaam zo. voor is het leitmotiv
al puffend. daar doet de treinbestuurder de koplampen aan. het klieft door de nacht
als een gil.
dat ben ik tweede raam van rechts. Achterste rijtuig. met die puistjes, onder de
eskamel. dat ben ik. het is avond geworden. jé de perronlampen.
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dit is de hoenoemjemookweer maan boven. dit is ma hier's pa het is hartzeer & angst
& meerzulkgelul. het woord Ma begint te huilen. het is de trein. die met rukken
stilhoudt. Ma leunt tegen trein, zoent mij, zegt de Here is er, zegt eet je vol, eet al je
eten. het perron is vol meisjes hun volle lippen vol lip o gloss ter wille van (lijkt het)
dwangrijm eenzaamheid & natte dromen. wat was het woord Dixi? Trein. de trein
glijdt. de nacht in. de bestuurder blaast de perronlichten uit, als hij wegrijdt. de nacht
in, uit uit de foto uit.
stationspoorwegbrugdonkereriviergolfbaanbergmaan & trein passeert. stop stop
wacht voor je hier binnendringt Gert. met je pakje filterwoorden. hier is je ziel nog
gewoon. hier heeft de droom nog haar maagdelijkheid. wacht, alsjeblieft. & dat
andere ding waar, waar is de Here in je landschap. nee, demonen & woorden was
alles wat we hadden.
die avond in februari, voor ik weg was met de trein, heb ik gezegd: het leger de
luchtmacht de vloot heterogene bevolking. het is een nachtreis, even abrupt als een
knipoog, & jij praat zo, zulke woorden, Dixi.
& al die andere foto's hier die eindeloze processie van huwelijken door foto-albums
zo dik als statenbijbels. zo vreesaanjagend als de upanishads. jonge vrouwen trouwden
met hun jonge pa's. zoals ze waren, zoals ze zouden worden. wat is het, wat is dat
ding? de tafels vol bijzonder eten, de monden, de uitingen, de uitgeputte taal. mijn
zussen mijn nichtjes mijn tantes dragen bloemachtige rokken als gordijnen en slingers.
ik ruik sandelhout olie & zie boten op de Ganges. ik val voortdurend door de handen
van deze foto's. ze zijn te onherbergzaam voor mij je moet mij daar niet naar
terugnemen Dixi, het is te boe het is te bang het is beaufort-wes revisited.
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December & zee
groteske wolken bewegen boven het toneel
wij twee arme spoorwegdonders uit hermanus het regende de allereerste avond subcultureel wreed
overal om het leger-bivak. halverwege ons in de mist
slempten rijken in een kloteherenhuisindehemel (in het heelal).
ik wou niet dat je keek en het zag.
anders zouden ze brutaal brood drinken en ons wijn komen
brengen.
Het was ons eerste uitje naar zee, op 16 & 22.
vanaf beaufort. lift naar hermanus. Attie mijn broer
en ik. voor jou werd stormy weather gezongen in de nacht als
bevestiging & vergissing. Maar summertime had het niet beter
gedaan. stilte ook niet. sundown was de ergste tegenvaller. ‘Nacht
At,’ zei ik.
‘ja’
5 uur renden we verwaterd en verwilderd over het strand,
jeans & truien, samen met windsurfers in wetsuits. het was
griezelig. hemel en kutaarde verpakt in wolk. we
waren gauw warm ter zake van die kutmotregen. ik
wou (die ochtend) iets gestalte geven in rots of rijm
maar had alles al weggegeven
aan herinnering & pijn.
Om nou, got-jaren later, te bergen uit vadems donkere
trog, vastgenageld tegen dek en mastpaal, vloekende hollander
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elke keer dat ik over kruis of
ik rangschik frenetisch
dekstoelen op de Titanic. of preveling. of ik bid tot got, ons hotnotsgot*.
of iets At maar dit beloof ik je At:
de pot op met rijm:
we zijn een dag gebleven: het was avond
en natuurlijk morgen. er was licht. ‘het is de 1e
dag van de rest van ons leven,’ kon ik zeggen.
het was de 2e ochtend op de 3e planeet van de zon.
we zijn verwoed weggelift, in triest, naar het beaublauwe
van de kro* en het equilibrium van jouw ogen. ik ril
bij de herinnering aan hoe we reisden, hoe we keken
1) we liftten 2) we kwamen tot onrus.
Een twee drie het is de kutplek die we moesten zingen
boven de STEREO van die twee leuke holes of ass
die ons meenamen. in omgebouwde kombi. we klopten aan bij
een willekeurig huis. ‘kom erin,’ zei jan rabie. (lieflijke radijsjes in
de hand.)
in de hoek zat etienne leroux als een zoutpilaar, samen met
elizabeth, zijn lot. zijn blik
was bewolkt. hij heeft ons en jij hebt hem niet herkend.
‘we zoeken Daan Verwey, die vriend van ons,’ zeiden we.
tegen de uitgebasterde avond waren we op het plateau, in fatale
regen, bij matjiesfontein, tegen de 160 km/u. onze koplampen
tippexten over opgeheven heuvels, vaag huis, petite licht.
3) ik herinner me vanavond At, voor wat het was, je blik:
leven is iets onnatuurlijks.

*
*

bidsprinkhaan
Karoo
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Voor de mottenballen & de hele winter
iemand bij de mazda 323. Ssst zeg jij luister. hoor jij iets? ik begin woest te spoken
aan mijn broek. sjaddap jij bent zo stom, zegt zij. is er iemand? Ik wrijf verwoed een
kijkgaatje op de beslagen ruit, hoor jij iets? het is avond & we zijn bovenop de heuvel
bij de dam boven de dam die gezongen heeft door de ballpointpen van Van Wyk
Louw. iemand drukt licht op haar oor. er is water in mijn oor, iemand heeft gezongen
& ik ben gezonken, zegt ze.
vanavond verlangt naar jou ik. ik ben vanmiddag naar de film geweest. het rode
uitgang-lampje deed me aan jou denken.
dit zijn wij voor de coöperatie. in Beaufort-West. in de hoofdstraat. de binnengevallen
peerbomen fladderend, stervend onder neonlichten. het heeft geregend. auto's rijden
swiesj swoesj voorbij. hier was alles nog vlinder. hier was de liefde nog niet
voldongen. hier is zij later, 10.000 mijl gelift om de Here te zien.
in een droom zie ik bovenop het dak van de co-op een dood torenvalkje liggen.
de overstroming van 1948 in Beaufort-West. kerkstraat na de overstroming. er zijn
fords & studebaker champions. een dodge fluit-drive. een dkw met een houten chassis.
die daar is een plymouth. er zijn kinderen op de foto voor het Queens hotel.
vanavond gaan ze verstoppertje spelen op de veranda, maar nu is er het magische
ogenblik van de overstroming. een, het jongetje bij de lantaarnpaal, kijkt bang naar
ons, Dixi. er is iets bij ons in de kamer.
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dit is Opa Vlok op zijn hoogtepunt. (schuine hoed) op een avond in de trein, van de
kroeg vandaan (& pauweveer) ontmoet hij een WOII veteraan die zegt dat hij ook
moe is. van de vrede & ze gaan op weg naar huis voor een glas. die man ietwat
overstelpt zegt dat we elkaar in de oorlog hebben geholpen. maar Opa trekt zich terug
& schopt hem op zijn ballen. (Opa was niet niet in de oorlog.)
& Ma bij Opa's graf, sober zoals het pelgrims betaamt in augustus op weg naar graf
& got. & boterbloemetjes nog wel. dat ben ik daar achter. gejast en gedast. ik lees
grafsteenteksten. het is mijn favoriete letterkunde. tot die blijde morgen zijn leven
was christus sterven winst, o lenté lenté currité noqtis equi. haast je langzaam
langzaam.
& dan Altus. hier is hij 10 mijn broertje & en boven hem zijn ook wolken. het is voor
de tijd de wolken in zijn ogen heeft opgehangen voor de mottenballen & de hele
winter. achter hem. vliegt een zwerm torenvalkjes uit een eucalyptusboom. als het
winter wordt broeden ze op de eenzaamste steppen van zuid Rusland. in oude verlaten
moslimgraven. eng zo eenzaam daar alleen. heel de winter en niemand in zicht.
die een van de Smitjes van hillside, neels & ansorina & delila die in de euforie van
haar man de dood vond & martha die in pretoria marlene werd. die avond toen ik uit
de guaveboom donderde volle maan. & ze me lock stock & teardrops de maan in
dragen tot ik terugflikker naar de aarde tot tegen Ma's borst, 13, ik was 13, en voor
het laatst met lock stock & vicksdruppels tegen Ma's borst. diezelfde avond kreeg
ik griep en woorden. waar zijn de Smitjes, waar is die bijzondere boom, waar is die
maan, waar is Ma & waar zijn de woorden als het pijn doet.
dit is een foto van de rivier ik ben onder water. kijk goed. ik weet dat die rivier droog
is. die foto is behekst.
& hier ben jij Dixi, het is nacht & jij staat bij een erker. je bent naakt. je borsten zijn
verwaaide duinen of andere vermoeide
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metaforen. je lijkt op drift er is pijn. je weerkaatst in de ruit. jij & de nacht kijken
naar elkaar. boven je hoofd vaagt een gordijn. het veegt in de wind. volgende foto.
aub. licht pijn iemand op, Dixi? licht een sirene een boot uit zee?
Uit het Afrikaans vertaald door Robert Dorsman
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Toine Moerbeek
Landscape and Memory
Wie heeft er ooit een schilderij gezien van een Zuid-Afrikaans landschap dat lijkt?
Volgens de schilder-alleskunstenaar William Kentridge, geboren in Johannesburg
in 1955, bestaan die niet. Er bestaan wel schilderijen zoals die van Jan Ernst Abraham
Volschenk (1853-1936). Ze tonen een exotisch lusthof vol imposante bergen en
watervallen, tropische vogels en palmbomen, nooit mensen. En er zijn de daarvan
afgeleide kalenderplaten - geometrisch gestileerd - van Pierneef, eveneens ontvolkt,
uit de jaren dertig, veertig en vijftig. Kentridge trof nooit zulke arcadische
schouwtonelen aan in zijn land. Dat wil zeggen: hij wil ze niet zien, want gelooft er
niet in, het pittoreske vindt hij, zeker in Zuid-Afrika, zonder meer een leugen.
Wanneer hij er met zijn auto op uittrekt, is het nooit in zuidelijke richting naar de
Drakensbergen of in noordelijke naar het Paul Krugerpark. Hij heeft genoeg aan een
ritje van zes tot hooguit twintig kilometer buiten Johannesburg. Op elk willekeurig
punt wordt hij wel getroffen door hoge lichtmasten, vangrails, verlaten mijnschachten,
afgedankte machines of verwaaide reclameborden, kortom: waste land.
William Kentridge is een realist. Een socialist. In een landschap zoekt hij niet het
ecologische evenwicht maar de sporen van een menselijke geschiedenis. Die werd
in zijn land gedomineerd door kolonialisme en apartheid; de natuur werd uitgewist,
voornamelijk door de mijnbouw. Vanaf het moment dat de ingrepen van het blanke,
kapitalistisch imperialisme onmogelijk nog te ontkennen waren, draaiden de
romantische landschapsschilders de feiten om en idealiseerden een niet meer bestaand,
ontvolkt natuurschoon, om welke reden hij al heel jong de schilderkunst verdacht
vond.
Op de academie kreeg hij les in het Franse en Duitse expressionisme. Deze stroming
werd laat geïmporteerd, pas in de jaren dertig en veertig, door de terugkerende
emigranten Maggie Laubser en Irma Stern en de Oost-Europese immigrant Wolf
Kibel. Daarmee deed ook de Afrika-cultus van Picasso en Matisse zijn intrede.
Onbedoeld werd daardoor de apartheid
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gestimuleerd. Het waren immers de socialistisch gestemde progressieve blanken die
de mythe van een zwarte Hof van Eden (de onbedorven, primitieve cultuur) een
zogenaamd eigentijds gezicht gaven. In Zuid-Afrika ging de Black
Consciousness-beweging zich voegen naar de ‘eigentijdse’ vormgeving; het was de
expressionistische fascinatie van de blanken die met exotische kleuren en een kervende
lijnvoering bij de zwarten het heimwee aanwakkerde naar een nooit bestaan hebbend
vaderland.
Toen Kentridge het goed bedoelde maar averechts werkende effect van de
vertekening begon te beseffen, koos hij niet voor het formalistische aspect van het
expressionisme maar voor haar kritische, zakelijke zienswijze. Niet aan het Franse
fauvisme, maar aan de Duitse Neue Sachlichkeit trok hij zich op. Zijn voornemen
was om het nooit te hebben over de nostalgie naar een zwarte folklore.
Een grote stimulans was het pamfletachtig werk dat Dumile in de jaren zeventig
maakte voor de Black Consciousness-beweging. Dumile - voluit Mslaba Zwelidumile
Fene (1942-1991) was een neger en bevriend met politieke activisten zoals Steve
Biko. Hij maakte demonische prenten naar het leven, soms met balpen maar meestal
met houtskool. Van hem nam Kentridge de houtskooltechniek over. Dumiles
revolutionaire aanpak combineerde hij met de caleidoscopische verteltrant van Georg
Gross en de vroege Beckmann, zonder hun cynisme overigens.
Dumile gaf een radicaal antwoord op het nostalgische expressionisme van de
academie; hij beïnvloedde niet alleen Kentridge maar vele andere Zuid-Afrikaans e
kunstenaars, blank en zwart, voorvechters van mensenrechten. Deze stijl bleef echter
een lokale aangelegenheid, niet alleen omdat zij niet aansloot bij de conceptuele
kunst na de Pop-Art elders in de wereld, maar ook omdat door de internationale
boycot van hun land de Zuid-Afrikaanse kunstenaars niet mee mochten doen aan de
Biënnales of Documenta over de grenzen. In die periode van isolement ontwikkelde
de avant-garde van Soweto een eigen vorm van protestkunst die multidisciplinair
was. The Market Theatre met de bijbehorende Market Gallery presenteerden het
totaaltheater van schilders die ook video's of films maakten, opera's en toneelstukken
schreven en/of regisseerden en modellerende beeldhouwers die zich ook inlieten met
installaties of Land Art; zij werden ondersteund door musici en literatoren. Kentridge
exposeerde daar zijn tekeningen en regisseerde er voor het eerst toneel; sedertdien
was het totaaltheater zijn terrein.
In 1994 kwam er een eind aan de apartheid en was de macht aan de
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van Mandela. Bij de eerste Biënnale van Johannesburg, samengesteld door
Lorna Ferguson, werd William Kentridge naar voren geschoven als de representant
van de nieuwe Zuid-Afrikaanse mentaliteit. Wat toen in Johannesburg uitgelegd
werd als agitprop, brak spoedig daarna internationaal door als een hoogst eigenzinnige,
maar zeer integere vorm van beeldende poëzie. Kentridges engagement is dan ook
eerder psychologisch dan politiek: de apartheid waar hij het over heeft, is de
gespletenheid die hij in zichzelf onderkent.
Zijn specialiteit werd de tekenfilm. Karakteristiek voor zijn stijl is het filmen van
het uitgummen en veranderen van zijn houtskooltekeningen waar de oude
voorstellingen nog doorheen schemeren, wat een permanent aftastend wriemelen op
het scherm oplevert, dat een eigen symbolische betekenis in zijn vertellingen krijgt.
In 1989 introduceert hij in zijn films twee mannelijke personages met zijn eigen
uiterlijk die voor de twee tegenstrijdige condities van zijn wezen staan: zijn
maatschappelijk opportunisme en zijn dichterschap. De opportunist heet Soho
Eckstein, projectontwikkelaar en eigenaar van vele mijnen; hij draagt een zwart-wit
streepjespak. Diens opponent heet Felix Teitlebaum, paria, dagdromer; hij is
consequent bloot. Beide mannen vechten om de gunsten van dezelfde geliefde. Dat
is de promiscue Mrs. Eckstein, die dan weer voor de dichter en dan weer voor de
opportunist kiest. In voorlopig zeven tekenfilms, waarin de twee protagonisten soms
solistisch soms gezamenlijk opereren, werkt Kentridge een samenhangende vertelling,
een Saga, uit over machtsstrijd en verzoening. Wat de figuur van de magnaat Soho
betreft, is dit een groei van karikatuur naar mens.
Kentridges associatieve vertel- en improviserende tekentrant, met zijn opzettelijk
gegum, wordt steeds duidelijker een verweer tegen de dialektiek van het goed en
kwaad, die rechtlijnige logica, die alle menselijk bestaanbare verhoudingen banaliseert
en feitelijk aansprakelijk gesteld moet worden voor wantoestanden als die van de
apartheid. Voor hij daar echter aan toekwam, had hij eerst de beelden nodig van het
geürbaniseerde, zeg opgebruikte en kapotgeslagen landschap. Hij plaatste die
tegenover de negentiende-eeuwse romantiek en het twintigste-eeuwse, academische,
expressionisme: ‘deze schilderijen - van het landschap in een toestand van genade zijn documenten van vergetelheid’. Zijn uitvlakkende kunst gaat ook over vergeten,
over het uitwissen van herinneringen maar dan opgevat als een creatieve vorm van
verdringing, een die zichtbaar maakt nadat zijzelf, als proces, zichtbaar gemaakt
wordt.
ANC
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Voor William Kentridge is de wereld onzichtbaar, haar bestaan moet elke dag opnieuw
aangetoond worden. Zoals zij functioneert is zij een samenraapsel van platitudes.
Op de Ring Edward VIII Preparatory School moesten hij en zijn klasgenootjes kijken
naar ‘ellenlange films over het dorsen van maïskolven en herdersjongens die de
kudde terugdrijven naar de lemen hutten op de tonen van een krakende marimba uit
de luidsprekers achter in de aula van de school’. Het Afrika uit de Tarzanfilms kwam
hem geloofwaardiger voor dan deze fictie: de dienstbodes van zijn grootouders zaten
achter een Singer-naaimachine en trokken zich niet terug in lemen hutten.
Waarschijnlijk was hij te geürbaniseerd opgevoed om in welke archaïsche voorstelling
dan ook van zijn directe omgeving te kunnen geloven, veronderstelt hij.
Urbaniteit is een ziekte. Maar een ziekte waar ook hij aan lijdt. Hij zegt het zo:
‘Urbaniteit, waarmee ik het vermogen bedoel om alles te absorberen, om van
tegenstelling en compromis de basis te maken van het dagelijkse leven, lijkt
karakteristiek voor hoe mensen in Zuid-Afrika te werk gaan. (...) De landschappen
die ik de laatste tijd teken, komen voort uit deze arena van urbaniteit. Wat niet wil
zeggen dat het er illustraties van zijn. Het tekenproces verloopt meestal nogal blind,
met slechts af en toe een pauze voor reflectie of waardering. Elementen van een
landschap blijken geschikt te zijn en worden de structuur van een tekening. Stukken
van een tekening verliezen hun houvast en moeten worden verwijderd. Er zijn geen
punten, geografisch noch moreel, die ik probeer te illustreren. De tekeningen zijn
empirisch, naturalistisch. Maar zij zijn doordrongen van een gevoel dat het landschap,
het “veld” zelf, andere dingen in zich bergt dan alleen maar natuur.’
Het landschap, dat een ander - groter - raadsel is dan de natuur, is het ‘veld’ zelf.
Wat zou hij kunnen verstaan onder ‘veld’? De boer, de landmeter, de militair, de
ingenieur of de natuurkundige vatten het begrip anders op; het maïsveld van de boer
is niet het mijnenveld van de soldaat en dit is weer niet het krachtenveld van de
fysicus. Dat een veld polariseert weet elke veldzoeker.
Meindert Hobbema schilderde in de zeventiende eeuw, in de buurt van
Middelharnis, eens een populierenlaantje. Kentridge zag de reproductie voor het
eerst op de omslag van The Great Landscape Paintings of the World; hij kreeg het
standaardwerk van zijn grootvader toen hij nog een kind was. Hij had nog nooit zo'n
soort landschap gezien. Van kennissen die ooit
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eens een tijdje op een boerderij of op het platteland hadden doorgebracht, had hij
vernomen dat zulke plaatsen wel degelijk bestaan. Hobbema's laan werd voor hem,
zoals hij het schreef: ‘een vaste halte. Iets tussen de deconstrueerde natuur - de
ontluikende eikenbomen en de sappige weiden uit koloniale kinderboeken - en het
onbestaande landschap dat ik kende van rond Johannesburg’. Hobbema's schilderij
had voor hem absolute autoriteit; zo zeker als wat was dit een landschap. De
Volschenks en de Pierneefs had hij betrapt op een leugen, omdat hij hun bergen en
palmen kon vergelijken met wat hij werkelijk zag, maar ‘op dit schilderij was in elk
geval niet veel te zien: een paar bomen, een weg, een sloot, een haag. (...) Het
schilderij is afkomstig uit een vreemd land en is honderden jaren geleden geschilderd;
er is niets waar het aan kan worden gestaafd, geen context dat het werk in twijfel
trek’. Als iets de realiteit kenmerkt, waar en wanneer dan ook, dan is het deze absolute
geldigheid.
Kentridge trekt er wel op uit om landschappen te fotograferen en ze daarna te
tekenen, maar wat hij op het papier zet, moet hij onmiddellijk weer uitgummen, want
zijn voorstelling heeft geen bestaansrecht: het lijkt nooit, altijd is het weer het cliché,
ontleend aan andermans kunst, aan wat hem geleerd is of aan wat volgens zijn niet
te onderdrukken artistieke smaak pittoresk is. Tekenen is voor hem een krachtmeting
met het witte papier dat wil liegen en zijn eigen ontvankelijkheid. Hij is een doener
en een perfectionist en toch, of juist daarom, gedoemd om niets te maken. Hij werd
een schrapper, een uitwisser, het verlengstuk van zijn gum. Gummen, dat is bij
Kentridge het doen van ‘veldwerk’; de landschappen die hij uiteindelijk kan tonen
zijn innerlijke landschappen, fysiek ervaren en psychisch verwerkte denkbeelden.
‘Hoewel we gewoon zijn om een scheiding te maken tussen natuur en menselijke
receptie als twee realiteiten, zijn zij in feite ondeelbaar.’ Dat schreef Simon Schama
in zijn opzienbarend boek Landscape and Memory uit 1995. Schama is een
Amerikaanse jood. Hij maakte een reis naar Treblinka in Polen, waar een groot deel
van zijn familie van moeders kant werd omgebracht. Hij trof een adembenemend
natuurschoon aan, nog precies zoals Caspar David Friedrich in het begin van de
negentiende eeuwen landschappen schilderde. Kennelijk staat de natuur onverschillig
tegenover de geschiedenis. Diezelfde onverschilligheid kende hij al van The National
Park in de Verenigde Staten, waar de prachtige, begroeide weidevelden niet meer
getuigden van de uitroeiing van de Indianen die
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ze aangelegd hadden. ‘Landschappen waarvan we veronderstellen dat ze buiten onze
cultuur staan, blijken bij nader inzien daar toch het produkt van te zijn’, schrijft hij.
Wij, mensen, moeten ons niet schuldig voelen of ons zorgen maken over het feit dat
wij de pure wildernis naar onze hand zetten, daar zouden we juist trots op moeten
zijn. De nooit ontdekte natuur, luidt dan zijn oordeel, is geen landschap.
Het Engelse woord ‘landscape’ is een verbastering van het Nederlandse ‘landschap’;
in sommige Engelse dialecten wordt nog steeds van ‘landskip’ gesproken. Het
Nederlandse woord werd samen met de haring en het ongebleekte linnen geïmporteerd.
Op haar beurt stamt het van het Duitse ‘Landschaft’, dat niet direct ‘natuurgebied’
betekent maar eerder een samenvattend geheel van menselijke activiteiten op een
bepaalde plaats; veranderen die activiteiten dan wijzigt zich het topografisch decor.
De metamorfosen van de diverse ‘Landschaften’, zegt Schama, kunnen beschouwd
worden ‘als een soort van rechtspraak’. Het Italiaanse landschap, de pastorale idylle
van beekjes, heuvels en dalen, ‘parerga’ genaamd, bleef in de renaissance eeuwenlang
een mythologisch decor, terwijl het landschap in de Nederlanden een verhaal apart
werd over vissers, koeiendrijvers of schapenhoeders, waardoor het landschap een
autonoom schilders-genre kon worden.
Het populierenlaantje van Meindert Hobbema dat Kentridge als jongetje bij zijn
grootvader in Zuid-Afrika zag, is typisch zo'n Landschaft: het spreekt recht over de
boeren die de zee inpolderden, het land bewerkten en haar bevolkten. Schama noemt
het landschap ‘een tekst waar generaties hun obsessies in schreven’. De economische,
technologische expansiedrift van nu, vindt hij daarom zo bedreigend, niet omdat zij
het ecologisch evenwicht verstoort, want dat heeft nooit bestaan zolang mensen het
voor het zeggen hadden, maar omdat zij met zevenmijlslaarzen een eeuwenoude
‘landschaftliche’ rechtspraak tenietdoet, terwijl deze rechtspraak in de menselijke
verbeelding, in de taal en in de kunst, blijft gelden want zij is archetypisch.
Om het landschap, zoals het in de herinnering voortleeft, in kaart te kunnen brengen,
concentreerde Schama zich op de drie vitaalste archetypen: het bos, het water en de
rots. Zo vergelijkt hij de Teutoonse eik uit de Hermann- of Arminiussage met de
Engelse eik uit de legende van Robin Hood en concludeert daaruit de Duitse
superioriteitsdrang en het Engelse liberalisme. De gracieuze ontwikkeling van de
Italiaanse renaissance die zo contrasteert met het veel wrangere, kritische realisme
van de
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Noord-Europese landen, verklaart hij uit het anders beleven van het water en het
anders interpreteren van de rots.
Simon Schama is schatplichtig aan de psycho-analyse van Carl Jung en aan The
Golden Bough van J.G. Frazer, het klassieke meesterwerk over het ontstaan van de
mythologieën. Zijn benaderingswijze komt opvallend overeen met die van William
Kentridge, zij het dat deze intuïtiever te werk gaat. Kentridges pretenties zijn minder
breed van opzet, minder bereisd; de totale bestaansgeschiedenis van het menselijk
landschap zal hij altijd terugbrengen tot het gemaltraiteerde landschap vlak buiten
Johannesburg.
Het woud speelt bij Kentridge geen rol, het water en de rots daarentegen hebben een
prominente plaats.
Het landschap symboliseert bij hem ‘het proces van zich iets herinneren en het
weer vergeten’, benadrukt hij. De rots is een grootschalig zwaargewicht. Zoals je
hem ervaart, is hij niet te tekenen, want geef je hem volledig weer dan valt hij te
klein uit als een kiezelsteentje. Bij Kentridge staat deze kolos bijna altijd voor de
apartheid, voor de dialectiek die schade berokkent aan goede werken, goede
voornemens en ontvankelijkheid. Omdat dialectiek in het denkend handelen
onvermijdelijk is, (uitgerekend de utopie is dialectiek), is de kolossale rots ook
menselijk. De rots staat tevens voor het slechte geweten van Zuid-Afrika, voor de
last van een onoplosbaar probleem, ook na het opheffen van de apartheidspolitiek.
Door Kentridge getekend, krijgt hij iets van de aandoenlijk te grote, dus lompe olifant.
In een van zijn films is de rots het hoofd van de steeds sympathieker wordende
magnaat Soho Eckstein.
Waar zijn fascinatie voor het water vandaan komt, weet hij niet. Terwijl hij anders
zijn beeldspraak zo goed kan duiden. Het water moet met zijn balorigheid te maken
hebben. Hij zou willen dat de toeristen in het Pantheon van Rome door een plas van
een meter hoog moesten waden. Dat zou het ondergaan van zo'n klassiek verleden
een extra dimensie geven. ‘Ik verlang naar het water’, schrijft hij ergens, ‘het moet
met emmers over de mensen worden uitgegoten.’ In de Eckstein-Teitlebaumsaga
stijgt het onverwacht op uit de foto van Mrs. Eckstein op Soho's bureau. Het doet
diens kantoor overlopen. Het doet ook het hotel overstromen waar Felix in
ballingschap zit en het overspoelt tenslotte het landschap dat zo veel doden bergt.
Het is de grote uitwisser, de Al-Verzoener. Toch gebruikt hij het niet vanwege de
reinigende werking. ‘Het water is geen
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thema in mijn werk, het is een steeds terugkerend beeld, een gevoel dat in al mijn
tekeningen zit.’ Het water, denk ik, is Kentridges gum.

Kentridges gum is hèt essentiële bestanddeel van zijn beeldspraak. Landscape and
Memory is bij hem, net als bij Simon Schama, doordrenkt van een joodse gevoeligheid
voor het fenomeen ‘rechtspraak’. Al zijn landschappen zijn Landschaften. Het zijn
nagelaten teksten van menselijke obsessies waarover het nageslacht móet oordelen.
Kentridge is van Litouwse, joods-Duitse afkomst. De naam Kentridge is de Engelse
verbastering van Kantorowitz. Zijn grootvader, Woolf Kantorowitz, was voorzanger
in de synagoge (chazan) en rituele slachter (schochot). Zijn overgrootvader van
moederszijde werd leraar Hebreeuws in Kaapstad. Zijn grootmoeder van moederszijde,
Irene Newmark, na haar huwelijk Irene Greffen, was de eerste, vrouwelijke advocaat
in Zuid-Afrika. Allebei zijn ouders waren advocaat, net als zijn grootvader Morris
Kentridge. Laatstgenoemde stond model voor Soho Eckstein: het streepjespak is
ontleend aan een kiekje uit het familiealbum van Morris, gezeten in een dekstoel.
Kentridge maakte daar in de jaren zeventig een litho van. Hij gaf het model zijn eigen
trekken, omdat alle mannelijke familieleden op Morris leken en hij vermenselijkte
Soho

Tirade. Jaargang 42

427
Eckstein in zijn films door deze meer en meer het karakter te geven van zijn
grootvader, de dominante pater familias, van wie hij zoveel hield. Kentridges vader,
Sydney, was betrokken bij de verhoren van Mandela en bij het onderzoek van de
dood van de activist Steve Biko in 1977, tevens stond hij aan de wieg van The Legal
Resources Centre.
De betekenis van het joodse vraagstuk, of de dialectiek van het utopisch Zionisme,
werd door Kentridge vervangen door de problematiek van de apartheid. Ook hij
verwonderde zich, net als Simon Schama, over het natuurschoon in Polen dat alle
sporen van de ‘Endlösung’ had uitgewist. Hij bleef er echter voor thuis en zag het
in een documentaire over Auschwitz op de televisie. Hij moest toen denken aan de
uitspraak dat er na Auschwitz geen lyrische poëzie meer geschreven zou kunnen
worden - volgens hem afkomstig van Theodor Adorno. Hij vond dat toen holle
retoriek. Hij kent niet zoiets als een slecht geweten, of het is slechts van korte duur.
Al snel draait het uit op kitsch en sentimentaliteit. ‘Helaas,’ zegt hij, maar voegt er
snel aan toe: ‘gelukkig maar’. Het is zijns inziens de redding van de menselijke
verbeelding dat deze de kunst van de verdringing verstaat en op de eerste plaats uit
is op enige rust in de dagelijkse gang van zaken. Wel is het zo dat verdrongen zaken
altijd op onverwachte en ongewenste momenten opduiken; hoewel het anders lijkt,
zijn de sporen van de geschiedenis niet uit te wissen.
De meeste mensen kunnen niet met trauma's leven, maar hij heeft er al vroeg een
dagtaak van gemaakt. Zijn manier van overleven leerde hij door het waste land buiten
Johannesburg te gaan tekenen, waar zoveel bewijzen van een hardhandig aangepakt
recht nog voor het oprapen liggen, ‘vredig’ verlaten en op een eigenaardige manier
‘pittoresk’. Zijn overlevingsstrategie werd tevens zijn tekentechniek van uitwissen
en verder gaan. Niet andersom. Bij Willem de Kooning en Jackson Pollock, vermoedt
hij, was het andersom. Action painting legt hij uit als de methode om beelden te doen
oprijzen door ze bij voorbaat uit te vegen omdat er geen onderwerp is, maar enkel
de schilders impuls; de actie start bij een leegte. Kentridge vindt dit naïef maar wel
benijdenswaardig. Hij heeft volgens die methode willen werken, maar het resultaat
was kitsch en sentimenteel. Dat komt omdat hij een verteller is: iemand die iets op
zijn lever heeft en eerst het houvast van een onderwerp moet hebben. Het vinden
van een onderwerp vraagt om betrokkenheid en analyse, om ‘volte’, het tegendeel
van ‘leegte’. Hij beseft een moralist te zijn, maar dan wel een moralist die niet
helemaal precies weet waar hij op uit is. Zijn hele oeuvre is een grote vertel-
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ling. Hij werkt aan diverse projecten tegelijk; de invallen die hij krijgt voor zijn
Eckstein-Teitlebaumsaga past hij ook toe op zijn toneel- en operabewerkingen en
andersom. Er is wel een scenario, maar hij kent het niet. Hij is ernaar op zoek.
En hij is stellig trots op zijn aanpak. De nieuwste avant-garde, na De Kooning en
Pollock, vindt hij regressief. Hij onderscheidt drie staten waarin de kunst zich kan
bevinden. Er is een staat van genade: de land-schapskunst van Volschenk en Pierneef,
maar ook het academisch expressionisme in navolging van Matisse. Dit werk toont
de wereld op haar weelderigst, terwijl zij niet zo is. Sympathieker vindt hij de kunst
die ‘in staat van hoop’ is. Hij denkt aan het monument voor de derde Internationale
van Tatlin, dat weliswaar oerlelijk is, maar dat gezien zijn ambitie zo optimistisch
is. Het meest verwant, echter, voelt hij zich met de vroege Beckmann. Diens schilderij
‘Tod’, uit 1938, is ‘in staat van beleg’. Er is geen sprake van een utopisch optimisme,
maar ook niet van een cynisch nihilisme. Het werk accepteert het bestaan van een
compromissenmaatschappij, maar weigert tegelijkertijd om er zich mee te
conformeren. Het is reëel van de kunstenaar, zegt Kentridge, om te beseffen ‘dat hij
noch een actieve deelgenoot, noch een ongeïnteresseerde toeschouwer is van het
wereldgebeuren, maar iets daar tussenin: een sjoemelaar’.
De etsen, houtskooltekeningen en de tekenfilms van William Kentridge waren
deze zomer in Brussel te zien, in het Paleis voor Schone Kunsten. Vorig jaar had
Catherine David er al aandacht aan besteed in de tiende Documenta van Kassel.
Kentridge was ook in Nederland om de regie te doen van Monteverdi's opera Il
ritorno d'Ulisse, tijdens het Holland Festival in de Stadsschouwburg van Amsterdam.
Op zondagochtend 21 juni heb ik hem opgezocht, aan zijn ontbijttafel in het
Vondelhotel. Hij gaf direct zijn medewerking aan een portfolio van zijn werk in
Tirade, hoewel hij weinig of geen primeurs van recente tekeningen kon toezeggen.
Dat heeft met zijn techniek te maken. Vrijwel elke schets die hij maakt, krijgt een
rol in een tekenfilm en wordt uitgewist en bijgetekend; de tekening die overblijft is
de allerlaatste filmstill. Voor elke film heeft hij gemiddeld dertig verschillende scènes
nodig, dat zijn dus dertig basistekeningen, waarvan steeds de laatste staat resteert.
De meeste laatste staten zijn afgedrukt in de Brussel-catalogus. Toen ik hem voor
de presentatie van de Soho Eckstein-Felix Teitlebaumsaga verzocht om de
ontbrekende schakels toe te sturen - essentiële scènes zoals Felix die zijn geliefde
een vis aanbiedt - moest hij mij teleurstellen want al die schakels waren uitge-
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gumd. De tekeningen waar hij momenteel mee bezig is, zijn nog niet opgebruikt,
zoals hij dat zelf zegt, daar moet nog verder aan gegumd worden. Hij werkt hard
maar het gaat langzaam.
Voor de oppervlakkige beschouwer - althans buiten Zuid-Afrika - doet Kentridges
werk ‘modern’ en toch ook weer ‘ouderwets’ aan. Wie er echter door gegrepen wordt,
ziet snel in hoe sleets deze begrippen zijn. ‘Modern’ was zeker de aankleding van
zijn overzichtstentoonstelling in Brussel. Het statige Art Deco gebouw - een laat
werkstuk van de Jugendstilarchitect Victor Horta - leek wel een installatie van Joseph
Beuys. De hagelwitte muren waren willekeurig beplakt met oningelijste, beduimelde
houtskoolschetsen en met beschilderde of betekende kartonnetjes. Meer dan
levensgrote voorstellingen verlieten het papier en werden doorgeschilderd over de
muren en deuren. Het waren deze grove zwart-wit schilderingen in houtsnedestijl
die het Paleis van Schone Kunsten het aanzien gaven van een ruïne van Anselm
Kiefer. Twee grote zalen waren verduisterd en met zitjes veranderd in een bioscoop
voor de wandvullende projecties van animatiefilms en in een andere zaal stond zes
monitors met koptelefoons, waar de bezoeker zich kon afzonderen voor een tekenfilm
uit de Eckstein-Teitlebaumsaga.
De vergelijking met Beuys en vooral met Kiefer wordt vaker gemaakt, vertelde
Kentridge mij. Dat bevalt hem matig: ‘Kiefer maakt kunst van de Duitse geschiedenis.
Vergelijk het met wat Wagner met de Edda deed. Ik heb het niet over kunst, maar
over mensen. Ik heb het over de actualiteit en ben in alles wat ik doe persoonlijk
aanwezig.’ Hij begon vervolgens enthousiast te praten over Lucian Freud. Ook die
schildert zijn eigen aanwezigheid door zich zo intensief, haast onmenselijk indringend,
te concentreren op zijn naaktmodellen. ‘Elk schilderij draagt de sporen van zijn
vergissingen, van voortdurend zichzelf betrappen op vooringenomenheid, stilistische
luiheid en overtuigt vanwege die noeste wil om zich aan de feiten te houden. Daarom
zit er zoveel ontwikkeling in dat oeuvre en is elk doek werkelijk totaal anders dan
het vorige, al gaat het om exact hetzelfde motief. Stanley Spencer bereikte iets
dergelijks toen hij Patricia Preece naakt schilderde; in zijn visionaire werk laat hij
zich te veel meeslepen door zijn fantasie en staat hij wel erg ver van de realiteit.’
Maar alles is volgens Kentridge beter dan Francis Bacon. ‘Bacon maakte steeds
weer pastiches van zichzelf, denk je ook niet?’ Ik kon hem niet tegenspreken, maar
hoe bedoelde hìj dit? ‘Bacon zet het toeval in scène’,
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antwoordde hij, ‘dat kan niet. Het toeval laat zich niet leiden. Hij doet dit om
esthetische redenen.’
Nu ik de catalogus gelezen heb, het essay van Carolyn Christov-Bakargiev,
gelardeerd met citaten uit Kentridges brieven en lezingen, nu begrijp ik dat de
schilderkunst van Francis Bacon ‘in staat van genade’ is, ofwel: stilistisch
vooringenomen, flatterend. Dat vind ik een interessante, beslist moedige uitspraak,
niet bepaald ‘modern’ want Bacon staat hoog genoteerd in de canon van het twintigste
eeuwse modernisme, nota bene als De Onthullende Uitwisser par excellence. Er is
veel voor te zeggen om Bacons weergave van het brutale feit fake te noemen. Zeker
in vergelijking tot Lucian Freud kent zijn werkwijze weinig twijfel en is op de eerste
plaats uitgekiend. Het is mooi wat hij maakt.
Voor ‘mooi’ moet je niet bij Kentridge zijn. Kester Freriks had zich, schreef hij
in NRC Handelsblad, geërgerd aan de lelijke poppen die de hoofdrol speelden in
Kentridges versie van Monteverdi's opera. Die poppen zijn inderdaad niet fraai. Ze
zijn afkomstig van de Zuid-Afrikaanse Handspring Puppet Company. Kentridge
werkt graag samen met dit gezelschap, al eerder in Woyzeck on the Highveld uit
1992, naar het toneelstuk van Georg Büchner, opnieuw op muziek gezet door Edward
Jordan en Steve Cooks, in Faustus in Africa uit 1995, naar het episch gedicht van
Goethe en in Ubu tells the truth uit '96-'97, een geheel vrije bewerking van Ubu Roy
van Alfred Jarry, naar een script van de Zuid-Afrikaanse schrijfster Jane Taylor. De
poppen hebben de directe werking - en navenante lelijkheid - van Jan Klaassen op
de Dam of de Fabeltjeskrant, maar de poppen zijn, om het in Kentridges termen te
zeggen ‘in staat van hoop’. Dat het Kentridge vooral niet te doen is om het klassieke
evenwicht tussen stijl en boodschap mag duidelijk zijn: ook in zijn tekeningen speelt
hij diverse grafische oplossingen tegen elkaar uit, mooie en lelijke, en in zijn films
combineert hij tekeningen met realistische filmbeelden of foto's, wat nooit een rustig
beeld kàn opleveren. Esthetiek, in klassieke zin, vindt hij even rampzalig als dialectiek.
De estheet weet van te voren hoe zijn beeld eruit moet zien. Hij heeft daar een
methode voor en concentreert zich daarop. Het gebruik van het centraal perspectief
is zo'n methode geweest in de klassieke schilderkunst. Het is het principe van de
rechtlijnigheid, het gefixeerde standpunt, dat tegen de werkelijke waarneming indruist,
want die is multi-perspectivisch en bestaat bij de gratie van het afdwalen, juist niet
van concentratie. Het perspectief is net zo onbetrouwbaar als de klok, zei Kentridge
tegen mij. De klok geeft immers niet de tijd weer zoals
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wij die ervaren. ‘Als je alleen al aan de gebeurtenissen van het afgelopen jaar terug
denkt, dan lijken sommige zaken jaren geleden en andere zijn voor je gevoel nog
volop aan de gang; veel van wat je meemaakte is uitgewist maar vervangen door
herinneringen die er door opgeroepen werden. Gelijktijdigheid en een ruimte zonder
centrum, daar leef je mee.’
Als regisseur zorgt Kentridge er wel voor dat zijn publiek zich nergens op kan
concentreren. Zijn regie van Monteverdi's opera moet je volgens de regels van het
vlooienspel van de zanger naar de pop naar de poppenspeler naar de geprojecteerde
film naar de uitvoerende musici op het podium, want er was niets dat geen rol had
in het stuk. Als ik mijn ogen sloot kon ik me tenminste concentreren op Monteverdi,
want de muziek bleef ‘mooi’. Kentridges omslachtige operaregie is wat je noemt
verstrooiend. (Ik vind het typisch een schilderachtige benadering, die mij zeer
vertrouwd is.) Nu ik de tekeningen van Kentridge ken en zijn tekenfilms meermalen
bekeek weet ik dat de schilderachtige, zeg modellerende vertelwijze volstrekt
natuurlijk voor hem is en niet kunstmatig zoals menigeen in de zaal in eerste instantie
gedacht moet hebben. Wat hij ook aanpakt, altijd zal hij het improviserend doen.
Zijn vertelling kan met de pointe beginnen, maar kan er net zo goed nooit aan
toekomen, zeker is dat hij niet van A naar B bij Z komt maar het alfabet willekeurig
bespringt.
In de Stadsschouwburg van Amsterdam kreeg ik de eigenaardige sensatie dat
Kentridge en ik op hetzelfde moment deelgenoot waren van dezelfde activiteit, kijken,
luisteren, maken terwijl hij - al weer terug in Zuid-Afrika - zijn werk natuurlijk al
lang had gedaan. Kentridges misleidende, beslist onhandige regie was geen statisch
gegeven maar ontspon zich. Ulysses, een pop, ligt in het ziekenhuis voor een
openhartoperatie. Hij is niet dood want ademt nog. Het gevecht voor zijn leven maakt
hij niet bewust mee en wordt niet door hem maar door het neutrale, medische team
gevoerd. Een tweede pop, identiek aan de Ulysses in coma, staat op van het bed en
begint zijn terugtocht naar Ithaca. Als hij tenslotte weer verenigd is met Penelope,
nadat hij de vrijers met zijn eigen boog die niemand kon spannen, heeft uitgeschakeld,
houdt de pop in het hospitaalbedje op met ademenen.
Gedurende deze Odyssee toonden de getekende filmbeelden het inwendige lichaam
gedurende een openhartoperatie, een reis door een Zuid-Afrikaans en een klassiek
Grieks landschap, herhaaldelijk onderbroken door de realistische natuuropnamen
van een wegvliegende kerkuil en
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een waterval en reportages van opstanden en politierazzia's in Johannesburg. Hoewel
het onmogelijk was om de simultaneïteit in al haar details op te merken, liet de
interpretatie van de Odyssee door Kentridge mij extra inleven in het verhaal van
Homerus en nog beter luisteren naar de muziek van Monteverdi. Ik realiseerde me
toen dat er op dat moment minstens vier interpreten van hetzelfde gegeven aan het
werk waren: Homerus, Monteverdi, Kentridge en ik. Alle vier kwamen door de regie
met elkaar in aanraking. Zo'n direct fysiek contact met de maker, krijg ik niet als ik
een boek lees of een muziekstuk beluister. Zoals ik al zei, ken ik deze specifieke
sensatie wel wanneer ik een plastisch schilderij of beeldhouwwerk bekijk dat ik van
A tot Z naar eigen inzicht moet hermodel-leren door ernaar te kijken.
Wat de alles-kunstenaar William Kentridge ook doet, of hij nu tekent, filmt of
schildert, het is en blijft schilderkunst. Zijn afleidingsmanoeuvres roepen iets op wat
overal vandaan komt en tegelijkertijd gaande is; het vraagt om een oordeel. De
voorstellingen die hij geeft zijn niet te onthouden, want werden of letterlijk uitgegumd
of overlapt door andere indrukken. Het bijzondere van zijn politieke engagement,
is, dat er bij de kijker iets anders blijft hangen dan alleen maar het treurige landschap
rondom Johannesburg.
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William Kentridge
De Soho Eckstein-Felix Teitlebaumsaga
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Soho voedt de armen. Hij bouwde en mijnstadje en kreeg macht. Mrs. Eckstein is ‘in
afwachting’. Zij wordt bemind door de naakte dichter Felix Teitlebaum, ‘de
krijgsgevangene van de stad’. Als Felix haar kust springt er een visje uit haar mond.

Op het gezicht van Soho verschijnt dan een gasmasker. (Ergens in de verte strompelt
iemand met één been op krukken.) Het visje springt van Felix' hand in die van Soho.
De beide mannen raken slaags. Felix overwint. Hij trekt zich op uit zijn modderpoel.
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Het monument van de arbeid zal door Soho onthuld worden. Een anonieme, zwarte
mijnwerker sjouwt een zware last op zijn schouders. Hij keert zich om en verdwijnt
achter de horizon.

Soho, ‘de Weldoener der Burgers’, spreekt de menigte toe. Tenslotte onthult hij het
Monument voor de Arbeid, Het beeld leeft: het is de zwarte Atlas die eerder wegtrok
met zijn last.
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Het wordt ochtend. Beneden in de mijn ontwaakt de dagploeg in de barakken, terwijl
de nachtploeg gaat douchen. Vlak daarboven, in zijn riante bed op kantoor, zet Soho
koffie voor zijn ontbijt. De zuiger van zijn koffiepot boort zich door het bed, door de
aardkorst, dwars door de hoofden van de mijnwerkers diep de mijn in. De mijn is
een galei, tjokvol slaven.

Soho's koffiepot is nu een papierspuwende rekenmachine. De mijnwerkers worden
goudstaven of marmerblokken voor moderne architectuur. Een levend miniatuur
neushoorntje wordt vanuit de schacht omhooggeduwd. Het krijgt eerst een plaats op
het bureau, naast de Afrokitsch en mag daarna als knuffelbeestje met Soho mee in
bed.
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Mrs. Eckstein verruilde de technocratische wereld van haar rijke man Soho voor het
melancholieke landschap van de paria Felix. Ze luisteren naar de wereld, wier
boodschap klinkt door de megafoons. Er trekt een protestmars door het verwoeste
landschap. Intussen tuurt Soho, achter zijn bureau, naar de foto van zijn vrouw,
waaruit water op gaat stijgen. De telefoon rinkelt, maar het is de kat die wakker
wordt. Soho neemt op en luistert met zijn oor op het poesje. Hij ziet dat op de foto
zijn rivaal Felix Mrs. Eckstein een visje aanbiedt; wanneer de twee gelieven elkaar
zoenen worden hun tongen samen één vis. Soho ligt eenzaam in zijn bed, terwijl het
water uit de foto blijft stromen. Soho ziet hoe Felix de liefde bedrijft met zijn vrouw.
Dan bevindt Soho zich in een eenzaam landschap. Hij kust het poesje dat hij met
zich meedraagt. ‘Haar afwezigheid vulde de hele wereld’ luidt het onderschrift en:
‘Kom naar huis!’ Zijn roep wordt beantwoord en Soho herenigt zich in de poel met
zijn vrouw. Alleen achtergebleven luistert Felix naar de megafoons. Daaruit klinkt
de aria ‘M'appari’ uit Martha van Flotow, gezongen door Enrico Caruso.
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De zwarte zieneres Nandy, landmeter, registreert de slachtoffers van Zuid-Afrika
terwijl ze naar de sterren kijkt. Felix opent in een hotelletje zijn koffer die boordevol
zit van Nandy's tekeningen; het zijn (nog) maar blanco vellen voor hem.

Als Felix zich gaat scheren ziet hij Nandy in de spiegel. Hij tekent haar en zij hem,
terwijl de kranen lopen. Felix tekent de slachtoffers die Nandy registreerde; die
worden bedolven onder hun tekenpapier. Hij tekent Nandy die doodgeschoten wordt.
Zij wordt verzwolgen door het water dat uit Felix hotelkamer stroomt. Dan staat
Felix buiten in een poel, zijn koffer staat gesloten aan de waterkant.
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Soho wordt gescand in het ziekenhuis. De artsen om hem heen lijken allemaal op
hem; zij zien zijn innerlijk dat net een maanlandschap is. Soho droomt dat hij weer
in zijn auto zit. In zijn achteruitkijkspiegel ziet hij dat hij een neger aanrijdt. Daarna
staat hij op, genezen, maar weer, als vanouds, onberispelijk in het maatpak.
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Er staat een wit-blauw theekopje op tafel, naast een vaas met bloemen. Er liggen
papiersnippers naast: ‘Gewogen worden...’ staat er op de een, ‘iets willen’ op de
ander (Mene Tekel). Buiten in het landschap staat een rotsblok, het zouden ook
hersenen kunnen zijn. Soho wandelt uit het ziekenhuis naar zijn woning. Onderweg
raapt hij een steentje op. Thuis bestudeert hij het. Het is een vaginaal steentje.
Binnenin zit een haakte vrouw metbril. De steen wordt haar anatomie en haar
anatomie een rots. Onmiddellijk worden er boortorens om de rots gebouwd. De
vrouw zit in Soho's mijn. Ze is boos. Soho neemt het kopje en luistert naar het boren
en naar de woedende vrouw.
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Zij smijt met het servies, waaronder het kopje, dat breekt. In de scherven ziet Soho
dat de vrouw lachend verdwijnt. Soho ligt naakt op bed. De striemen over zijn lijf
zijn de sporen in het landschap buiten. ‘In wiens schoot lig ik te liegen’ vraagt hij
zich af. Op tafel staat nu een lege bak met water. De snippers zijn weg. Soho legt
zijn hoofd te rusten op de telefoon, die de poes is en de schoot van de vrouw die er
niet meer is. Hij is niet binnen, maar buiten en slaapt met zijn hoofd op de rots. Soho
is Felix geworden.
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Elisabeth Eybers
Gedichten
Op die ou end
Bedrywigheid spel steeds verlies.
Al kry jy nog kans om te kies
doen jy afstand van aksie en keer
binnewaarts om berusting te leer
in wat deur die jare vergaar
en moeisaam ophoop. Jy aanvaar
hierdie negatiewe gewin
in duistere valuta geïn.
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Trapsgewijs
Jou eerste en onontbeerlikste taak
was om, desgewens, kompromieë te maak.
Elke volgende opdrag het méér absoluut
geklink, onweerlegbaarder dan 'n statuut.
Geen gebeurlikheid daag nou behalwe die een
waarby niemand jou vra om konsent te verleen.
Intussen 'n voordeel, verassend wyl nuut:
hoe reddeloser die kluts jou versaak
des te minder hoef jy teen verwarring te waak.
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Somer
Vanjaar het ek somer aanskou,
hoe dit laag na laag ope vou
in onryp glimmerende groen,
so uitbundig soos plofstof dit doen,
deur matigheid ongemoeid.
Na dit 'n rukkie gegroei't
het dit behoedsaam vervaag
tot 'n sediger tint, iets bedaag:
sy enigste oogmerk oorlewing,
in plaas van vergelding vergewing
Dis waar, vlak by, voelbaar, bestaan
'n soort drang om op vlug te slaan
en my oë beoog reeds ontrou,
tog, hoekom in hemelsnaam sou
ek nie reken op somer vanjaar?
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Aanpassing
Dat iemand wat vroeër bereikbaar was
geen tyd meer het vir jou
is 'n feit wat heel begryplik pas
by hoe die soort sake ontvou:
as ek jy was, sou ek eerder besef
dis dom om iets wat 'n ander verkies
deur jou klag tot 'n treurspel te verhef
vol reddelose verlies.
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Renterekening
Omdat 'k versuim het om jou weer te sien
groet ek jou elke dag in fantasie:
erkende gemeenskaplikheid en nie
minder of meer as wat 'n mens verdien,
die enigste manier om (onervare
in vrolik meedoen) wins te maak deur jare.
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Onderneming
Te oud om nog van enige nut te wees,
met oë te dof om sonder loep te lees,
poog ek om deur oortuigende verlies
ontbering te vertoon as wat ek kies.
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Wilma Stockenström
Gedichten
Nachtaapje
Nacht heeft mij zijn ogen geleend, nu
zit ik op zijn schouder en kijken
kijken moet ik met mijn twee
gele ogen dicht bij elkaar
om beter te kunnen staren.
Nacht, mijn kooi, waarin ik vrolijk
wip van kist naar tralie en terug,
klein en behendig en toegerust
met handpootjes, louter
omdat ik dan beter klauter.
Nachtaapje in het warme jasje van de nacht
loer ik tussen de voorpanden door
naar de grote voorstelling,
piep en bijt niet en zit zoet
onbeduidend houd ik mijn snoet.
Aap mijn naam en die ben ik half,
een niksje in de nacht en glad niks
overdag. Vang mij aan mijn staart, man,
stop me in een zak, ik kijk
hoe jij mij lijkt.
Kir en giechel om mijn capriolen
ik blijf springend wat ik ben, ontvoerde
maar ik, gehokte maar ik, steeds
ik, uit het land van de nacht
een starende gezant.
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Verleden tijd
Jeugd was er niet, alleen verleden, en dat
toegespijkerd en zo bedremmeld oud
hij kon nauwelijks meer blaffen en dan alleen maar flauwtjes
grommen als ik langs zijn krat liep.
Welke hijskraan hem naar wat voor
geschrobd dek zou zwaaien
wist noch ik noch de ander.
Op een nacht voer een naamloos schip uit
om de krat met weinig omhaal
in internationale wateren te laten zinken.
Soms, als de stad er verwezen bij
ligt onder een hap maan,
hoor je een hond janken over het water,
hoor je hoe vervlogen dagen
huilen als een oude hond.
Soms verrijst een hondskop boven de horizon
met zachte oren hangend in het water.
Hij kijkt naar de stad met zijn malende
vuurtorenogen die spaken licht
schieten over onze daken en diep
in de donkerste gore steeg binnendringen.
Hij huilt tegen onze luiken, hij huilt om onze hoeken,
hij huilt, snoetsilhouet tegen de maan
De opstandigen onder ons beginnen te morren.
‘Houd je smoel!’ heeft een man hees geschreeuwd
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en met zijn auto joeg hij het havenhoofd af
zo het obsidiaangroen van de zee in.
Een delegatie naar de minister werd medegedeeld
dat er maatregelen getroffen zullen worden
om omzichtiger om te gaan
met toekomstige tijd.
De delegatie kreeg koekjes bij de thee.
Soms word ik wakker door gesnuffel
en gekrab van een poot aan de voordeur.
Als een hond komt hij terug, verdomd,
met zijn hondgeur en zijn hondaanvlijing
en zijn oneindige hondenheugenis.
Vergeven moet je hem: verzuipen wil hij niet.
Vergeven, dat hij ophoudt te huilen tegen de klippen op
en ophoudt als een doorweekt zanderig stuk jutezak
recht voor mijn drempel te liggen.
Ik weet, ik weet maar al te goed
wat ik zal lezen
in zijn chocoladeogen.
Blijdschap.
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In de heuvels de gordelhagedissen
Bruggen zijn er die mij met relingen grafisch correct
met open armen ontvangen om mij nauwkeurig een reis te bieden
waarvan de richting onbenullig. Her blijft der.
Ten slotte: de rit wordt staan en bestek
opnemen van water - misschien - en oevers
met biezen, een blokhut, een koelteboom.
Ten slotte: de rit wordt tent opslaan.
Dan komt de dag mij belichten als door membraan,
zon wordt de woning, afdrukken van bladeren
knetteren buiten, en in die openbaring
vind ik mijn landschap, vind ik de voorposten
van gordelhagedissen vooruit in mijn landschap, en
groet ik hen beleefd met een goeie morgen
maar ze zien me niet, hoe ik me ook wend of keer
tussen her en der en voorheen en thans
de verkenners kennen mij van geen kant.
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Dame in bontjas
Menige bijna haarloze hult zich met zwier
in vossebont en apevel en krulletjesvacht
dankzij de jager, de slager, en de vilder.
En ze vindt het in 't geheel niet vreemd
om in andermans huid haar dingen te doen.
Tussen haar eigen huid en die van haar minnaar
stelt ze tijdelijk de verschansing van het dier
en ontbloot zich, en ontbloot haar
nietige lapje zoogdierhaar.
De volgende morgen in glanzende marterjas
schikt zij om haar zoetsluwe gezicht een raam
van een kraag, en laat haar tandjes zien, en verkast.
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Met snakken en rillen ervaart de vis
licht en lucht. Hoe helder is de dood,
hoe oneindig en anders. Hij schrijft met zijn staart
een raadsel in de ruimte van de ijle
omhulling, een ruk aan de eeuwigheid, en sluit
zijn sprakeloze bestaan daarmee doodsoog af.
Hij heeft geprobeerd. Nu zit hij, lieflijk exemplaar
vast in een gedicht, sleutel tot een taal
van zwiepende tekens en de bekoring van stilte,
het vloeiende blauw in gesprek met blauw,
en je speurt voor niets door de doorschijnendheid
naar de omschrijving van de vis van trillen en strak,
beschouwer, en vergeefs zoek je het kleine gegeven
dat je hovaardige inmenging vergeten is en vergeven.

Uit het Afrikaans vertaald door Robert Dorsman
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Wim Raven
Notities van een emigrant 4
Dinsdag 23 juli 1996
Heeft Nederland te weinig artsen, in Duitsland zijn er te veel, en ze hebben allemaal
geïnvesteerd in dure apparaten, die alleen rendabel zijn als er lijders aan of onder
liggen. In Nederland was ik dat niet gewend: daar kun je met een huisarts gewoon
praten en heeft een specialist alleen tijd voor je als je iets ergs hebt.
Twee maanden heb ik rondgelopen met rare pijnen in mijn been, aanzienlijk
langzamer dan gewoonlijk, maar zonder erover te willen nadenken, om mijn humeur
niet te verpesten. Tenslotte heb ik er toch naar laten kijken. Een reeks van medische
onderzoekingen is gevolgd, waarvan het einde pas donderdag in zicht komt. Vast
staat inmiddels dat ik aan alcoholisme noch kanker, aan suikerziekte noch tering lijd.
Maar als dat zo doorgaat met die onderzoeken zal ik van uitputting nog in zo'n
kuuroord eindigen.
De mij aanbevolen doktoren (één huisarts en twee specialisten) zijn erg gretig om
ziektebeelden te ontdekken. Hun rekeningen zijn twee tot drie maal zo hoog als in
Nederland. De medicijnen zijn ook veel duurder. Helaas onttrekt de kwaliteit van de
verrichtingen zich aan mijn controle. Wel kan ik zien dat in apotheken middelen
verkocht worden die onzinnig zijn, of zelfs schadelijk voor de gezondheid. Het lijkt
soms of artsen en apothekers dit land regeren, en of de onderdanen niets liever doen
dan zich aan hen onderwerpen. Je kunt bij bepaalde artsen ook voor geld een
verklaring voor de werkgever krijgen dat je ziek bent. Studenten geven mij soms
ongevraagd zo'n papiertje als zij niet op college zijn verschenen. Oefenen zij voor
hun latere werkkring?

Donderdag 25 juli
Het eindoordeel is gevallen: mijn kwaal zit in de rug en zal niet meer beter worden.
Op een briefje staat het in het Latijn. Een ernstig geval zelfs. Mag nooit meer veel
lopen en ook niet tillen. Gerichte gymnastiekoefeningen
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doen, en fietsen. Even met een bevriende arts in Nederland gebeld om de zaak in
reële proporties gezet te krijgen, want dat ernstige geval, daar geloof ik niet in. Het
is lastig, zei hij, maar je kunt er honderd mee worden. Inspecteur Morse heeft het
ook.

Donderdag 15 augustus
Een snelle fiets gekocht, met 21 versnellingen. Voortaan gaat het vervoer in de stad
per oud fietswrak of met de metro, en daarbuiten met de trein en de nieuwe fiets.
Een beetje bang voor de heuvels was ik wel, maar bij het eerste proefritje vanuit
Oberursel zat ik al snel op zeshonderd meter hoogte. Het werkt dus echt, zo'n snel
karretje. Wat heb je als Hollandse jongen toch nodeloos door allerlei Ardennen
geploeterd met die Fongers. Een tochtje is nu niet meer compleet als er niet een paar
hellingen inzitten. Een Perzische vriend gaat graag mee fietsen; ik houd hem
nauwelijks bij, zo slecht is de conditie.
Die fietstochten zijn ook nodig om dit land te adopteren. Alleen door vlaktes rijden
geeft een onvolledig beeld. Er bestaat zoiets als het land Hessen, dat in de vlaktes
met dichte bebouwing en intensieve industrie overdekt is geraakt. Dat land moet ik
ontdekken; de Bondsrepubliek als geheel is toch te groot. De Wetterau, ten noorden
van Frankfurt, heeft nog echte boerendorpen. De lappen grond hebben enorme
afmetingen en er staan weinig bomen tussen. Een no-nonsense landschap, misschien
het resultaat van herverkaveling; je voelt je er soms verloren, zo groot, en ook de
dorpen geven zich aan een buitenstaander niet makkelijk. Typisch zijn de
boerenhuizen met een strenge voorgevel direct aan de straat. Het huis en de
bijgebouwen strekken zich wat jovialer in L-vorm naar achteren uit. De aldus ontstane
binnenplaats kan worden afgesloten. Pal ernaast staat alweer het volgende huis.
Hebben de bewoners geen behoefte aan tuinen, aan gezellige cafés? Blijkbaar wonen
de boeren niet bij hun land, maar allemaal bij elkaar in het dorp. Volop vakwerkbouw
nog. De Spessart is plezierig en mooi; aantrekkelijker nog lijkt het Odenwald, met
zijn kittige heuveltjes en oogstrelende mengeling van landbouwgrond en bos, maar
de Wetterau is vermoedelijk de sleutel tot het onderbewuste van Frankfurt.
Andere Nederlanders gaan in Hessen op vakantie; ik woon hier, dat is een grote
luxe. Dezer dagen blijf ik verder met opzet veel thuis, om eindelijk deze flat eens te
veroveren. In de keuken hangt nog steeds geen lamp.
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Göteborg, woensdag 28 augustus
Al na een paar uur van mijn bezoek aan Zweden merk ik dat deze korte vakantie mij
goed doet. Zeelucht, vis en vriendelijkheid.
In een vloek en een zucht was de supersnelle trein in Kiel, waar de boot naar
Göteborg vertrok. Het waaide en regende. In Frankfurt waait het zelden, en anders
bovendien. Nooit zo'n lekkere vochtige, rukkerige wind van zee. Het weerbericht
spreekt in zo'n geval, in ongevraagde subjectiviteit, van slecht weer, maar ik genoot
ervan, door de herinnering aan Nederland.
Op de boot heb ik vis gegeten, een uitstekende heilbot. Vis is in Frankfurt in deze
kwaliteit niet te krijgen; of misschien in een heel duur specialiteitenrestaurant? Nu
ja, dat die stad niet aan zee ligt kan zij ook niet helpen. Maar ook de vriendelijkheid
van de Zweden aan boord stond in opvallend contrast met de dagelijkse gang in
Frankfurt. Ineens besef ik dat ik daar in een vrieskist leef. Zijn Duitsers dan niet
aardig? Jawel, velen wel, maar blijkbaar zonder ooit persoonlijk te worden. Tenzij
je ze heel goed kent natuurlijk, maar zover is het nog niet. Met die Zweden aan boord
kun je gewoon een praatje maken. Zelfs met die kelner bij voorbeeld. Het was een
goede kelner in een redelijk restaurant, dus de vriendelijkheid behoort tot zijn vak.
Goede kelners die een praatje maken met de gast zijn er overal. Deze man deed echter
een menselijk, persoonlijk element in zijn gesprekje, en dat vind je niet zo gauw in
Frankfurt, waar iedereen zich afschermt achter zijn functie. Het persoonlijke bewaren
zij, dat hoop je tenminste, voor hun familie en intimi. Maar deze Zweed bewees weer
eens dat dat niet hoeft: je kunt ook in een werkcontact gewoon open zijn. Ik ben dat
zelf in principe ook, maar ik ben een schuchter mens en ga pas open als een ander
het eerst doet. En vandaag in Göteborg alweer, zomaar een ontmoeting in de stad.
Een prettig en inderdaad persoonlijk gesprek.
Waarom neem ik niet het initiatief met Duitsers, waarom spreek ik hen niet aan
op de mens die zij hopelijk zijn? Ja, dat is omdat ik schuchter ben, omdat er geen
beginnen aan is, en bovendien, met welk recht? Als zij zo willen zijn, laat ze dan!
Zijn daar dan niet H. en Z., en klikte het niet dadelijk met mevrouw M.? Ja, maar
dat zijn van huis uit geen Duitsers. De buitenlanders dekken mijn persoonlijke
behoefte aan gezelligheid, en bovendien bewijzen zij, dat ik niet hoef te twijfelen
aan mijn vermogen om contacten te leggen. Het moet echter mogelijk zijn, ook enkele
Frankfurters uit hun tent te
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lokken. De hele natie hoeft niet, maar met een paar Duitse vrienden ter plaatse zou
ik heel gelukkig zijn.
Mevrouw K., een Amerikaanse die al tien jaar in Frankfurt woont en met wie het
ook ogenblikkelijk goed zat, meende dat alle pogingen tot normale omgang met
Duitsers vergeefs zijn en dat ik maar beter meteen lid kon worden van de International
Club. Maar daar wil ik nog lang niet aan. Tenminste zou ik willen begrijpen waarom
iedereen zo ijzig is en zich verstopt achter dat correcte kamerscherm.
Algemeen geoorloofde gespreksonderwerpen zijn: voorwerpen, en de technische
specificaties en/of de prijs daarvan; of geld in het algemeen, of belastingen. Allemaal
dingen die onpersoonlijk zijn, en die waar ik vandaan kom als stomvervelend of zelfs
als taboe golden.
Maar hiermee is niet alles gezegd. In Zweden ben ik op vakantie en op mijn lijf
staat geschreven dat ik het naar mijn zin heb, wagenwijd opensta voor een mooi
gesprek en verder niets van iemand verlang. In Duitsland ben ik een buitenlandse
werknemer, dat is vermoedelijk te zien aan mijn houding, gedrag en kleding, en het
is in elk geval duidelijk zodra ik mijn mond opendoe. Met zo iemand wil niemand
graag omgaan, dat was in Nederland niet anders. Wanhopige, verbitterde buitenlanders
heb ik daar gekend, Amerikanen, Duitsers, Zweden, die oprecht maar vergeefs
probeerden om erin te komen. Hoe vaak werden zij niet in het Engels te woord
gestaan, terwijl zij zelf dapper Nederlands spraken. Dat betekent: jij bent er iet een
van ons, blijf jij maar in je hokje. Hier kennen ze niet genoeg Engels om het zo aan
te pakken, dus het ausgrenzen doen ze anders.

Dinsdag 3 september
Het zomerhuis in Knarreviken is precies wat ik nodig heb; vakantie zonder te hoeven
lopen. De zee voor de deur; op het terras zitten en naar de baai kijken geeft al een
rust waar elders moeilijk aan is te komen. En er is een fiets, waarop ik de omgeving
wat afrijd om in beweging te blijven. Met M. per auto naar Noorwegen gereden,
Frederiksstad. Hier zie je nog een samenleving in de pre-Europese fase, dezelfde
peperdure vreugdeloosheid die vóór de crisis en vóór de EU ook in Zweden heerste.
Het Zweedse landschap doet me veel plezier en ik word er zelfs opgewonden van.
Veel mensen zullen deze streek misschien saai vinden, vooral omdat het nog
honderden kilometers zo doorgaat. De omgeving van Frankfurt is beslist mooier, in
elk geval gevarieerder, soms zelfs spectacu-

Tirade. Jaargang 42

459
lair; maar ik houd er nog niet van. Genot hangt samen met herinnering; hier ben ik
vaker geweest, en daarom is het mooi. Ook Nederland is prachtig. Toen ik laatst
weer eens doorreed vond ik het een traktatie: die kleur groen en dat licht zijn uniek;
en de geur ook. In Duitsland moet ik langer zijn en veel meer meemaken om het
mooi te vinden.

Frankfurt, woensdag 18 september
Krant: Auto botst tegen middenbermbeveiliging, raakt daarna in de berm en komt
meters verder tot stilstand. Schade aan de wagen 6000 mark. De chauffeuse blijkt
dood te zijn; ongeluk waarschijnlijk veroorzaakt door hartstilstand.
De verslaggever volgt niet de chronologie van de waarheidsvinding. Zonder twijfel
is er eerst vastgesteld dat de vrouw dood was. Veel later, toen de auto naar de garage
was gebracht, kon pas worden uitgerekend hoeveel de schade bedroeg. Hij heeft het
nodig gevonden, in zijn bericht de volgorde om te keren: first things first, nietwaar.

Zondag 22 september
‘We hebben muilezels en dragers gehuurd, und einen guide.’ Zomaar een zin van
iemand die vertelde over een bergtocht in een ver land. Waarom die guide, in een
taal die verder zo weinig ontvankelijk is voor Engelse woorden? Bij navraag bleek
de spreker inderdaad het gewone Duitse woord voor gids, Führer, te hebben willen
vermijden. Maar is dat niet te veel eer voor Adolf? Je laat je toch niet je taal afpakken
door zo'n stuk ellende, dat bovendien al een halve eeuw dood is?
‘Het aantal Aussiedler neemt af,’ zegt de radio elliptisch. Vollediger zou het moeten
luiden: ‘het aantal zich in Duitsland vestigende Aussiedier neemt af.’ Een Aussiedier
is iemand die naar buiten trekt. Het was vanouds een boer die buiten het dorp ging
wonen, en ook een Duitser die zich vestigde buiten Duitsland, in Oost-Europa vooral.
Tegenwoordig wordt als vanzelf aangenomen dat zo'n emigrant zich nu (weer) in
Duitsland wil of behoort te vestigen. Zou je hem in het Nederlands een remigrant of
spijtoptant moeten noemen? Nee, want de Aussiedier hoeft niet zelf het vaderland
verlaten te hebben; het kan ook zijn dat zijn vader of betovergrootvader geëmigreerd
was, naar de Wolga, de Krim of zelfs Mongolië. Het idee is, dat het nageslacht van
deze emigranten Duits is, en nu kan terugkomen, ofschoon menig Aussiedier die
zich nu in Duitsland meldt
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er voor het eerst komt en dringend een taalcursus behoeft. Met het Duitse bloed is
ook de status van emigrant erfelijk. Deze opvatting doet denken aan de Israëlische
wet op de terugkeer van mensen die er nog nooit zijn geweest. En in Griekenland
kunnen ze er ook wat van.
Er is een maffe nazi, die probeert die Aussiedier in Rusland te concentreren, en
wel bij Kaliningrad, het vroegere Köningsberg, om daar weer een Duitse volksplanting
te beginnen. Er is in dat gebied veel modder en weinig bouwmateriaal, dus er zal
wel niets van terechtkomen. Een dwaas.
Duitsers blijven Duits van geslacht op geslacht en buitenlanders kunnen het niet
worden. De opvatting dat iemand Duitser is krachtens zijn bloed is niet gunstig voor
de Europese eenwording. Een populaire dwaling uit de vorige eeuw? In Frankrijk
en tegenwoordig ook Nederland wil men juist graag dat de buitenlanders de nieuwe
nationaliteit aannemen. Hier niet, en de weinige Turken die toch een Duitse pas
gekregen hebben worden nog steeds niet voor vol aangezien. In Duitsland heet het:
ein Türke mit deutschem Paß. In Nederland zegt men nog even: een Nederlander van
Turkse afkomst, en in de volgende generatie hoor je er niet meer over. Was dat niet
ook het probleem met de joden? Het ziet ernaar uit, dat de joden in Frankfurt vroeger
de best gelukte Duitsers in de stad waren. Ze werden alleen niet zo opgevat.

Vrijdag 20 september 1996
Het is bramentijd en Duitsland hangt vol met miljarden bramen, die op plukkers
wachten. Aan mij zal het niet liggen. Toen ik mij langs een wegje bij Mensengesäß
overgaf aan een orgie van bramen kwam een klein jongetje zeggen dat het gevaarlijk
was om ze te eten, vanwege de Fuchs-band-wurm, de vossenlintworm(?).
Toevallig had ik het artikel ook gelezen in de krant, vorige week. Dat ging ongeveer
zo: Wist u dat u door het eten van bramen een ziekte kunt oplopen waaraan u
onherroepelijk sterft? Deze wordt veroorzaakt door de Fuchsbandwurm, die zich o.a.
bevindt in de uitwerpselen van vossen en dus vooral onder aan de struiken
terechtkomt. In Duitsland overlijden per jaar gemiddeld vijftien mensen aan deze
ziekte. Weliswaar komen al deze mensen uit andere landen en hebben zij de
besmetting uit hun vaderland meegenomen. Onder in Duitsland geborenen is tot
dusverre nog niet één geval aangetroffen. Maar denk er wel aan als u nog eens bramen
plukt: u kunt er een dodelijke ziekte aan overhouden.
Alweer een gelegenheid om bang te zijn. Stervende bossen, kerncen-
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trales, buitenlandse criminelen, de Euro, de gekkekoeienziekte; het is nooit genoeg.
De pers zal geen kans laten liggen om paniek te zaaien, terwijl de overheid zelfs
heeft verzuimd haar oude grammofoonplaat nog eens af te draaien: er bestaat geen
gevaar voor de volksgezondheid. Maar daar had toch niemand naar geluisterd, de
mensen zijn veel te graag bang.
Hoe komt zo'n joch aan zijn angstje? Zijn oma, die kwam aanlopen, zei dat hij het
van zijn oudere broertje had gehoord, die er erg over tobde. En als je het haar vroeg
zat er wel iets in. De oude volkswijsheid luidde immers: Beim Pflücken nie bücken!
Zeer wijs, maar vooral ter voorkoming van rugklachten. Gelukkig hangen er
voldoende bramen op ooghoogte, en hoger nog.
Plaatsnamen: Mensengesäß, Weitengesäß, Hüttengesäß, Bruchköbel, Zeppelinheim,
Groß Krotzenburg, Krottenloch, Hassloch, Kuhruh, Rinderburgen, Freigericht,
Linsengericht, Froschhausen, Rückershausen, Wixhausen.

Zaterdag 21 september
‘Zestig procent van alle klachten waarmee mensen bij de huisarts komen komen neer
op Streß, zonder dat er een echt lichamelijke aandoening is aan te tonen,’ beweert
het Verband Bundesdeutscher Psychologinnen und Psychologen. Het cijfer kan dus
te hoog zijn, maar toch! Met stress zal wel psychische klachten zijn bedoeld. Van
dergelijke klachten is misschien alleen stress maatschappelijk aanvaardbaar, omdat
dat vaag herinnert aan hard werken, wat als respectabel geldt. De rest wordt dus
verzwegen.
Dat is inderdaad de indruk die je van Duitsland krijgt: dat er over de dingen van
de ziel niet gepraat wordt. Ja, over philosophische en geistige onderwerpen wel, maar
die zijn onpersoonlijk en onschadelijk gemaakt met een wetenschappelijke saus.
Zou men zich dat grote zwijgen in of na de oorlog hebben aangewend? Heeft het
te maken met een autoritaire opvoeding? Of zijn alleen Nederlanders zulke
ouwehoeren? In Amsterdam hoor je mensen die achter je in de tram zitten soms over
heel intieme gevoelsdingen praten. Ook op de televisie maken mensen graag het
ganse volk deelgenoot van hun innerlijk leven. Hier is alleen om één uur 's nachts
op tv het programma van een zekere Domian, met wie de mensen telefonisch over
hun persoonlijke problemen kunnen praten. Daar gaat een beerput van onderdrukte
gevoelens open. Domian doet het erg knap, maar het is een beet-
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je weinig.
Als zielepijn niet bestaat moeten mensen dus veel lichamelijke klachten hebben,
veel pillen slikken en zo vaak mogelijk naar een kuuroord. Op mijn fietstochten kom
ik soms langs dergelijke oorden en ik kijk mijn ogen uit. Met welk een overgave zijn
mensen daar niet lekker, en wat een Aufwand! Baden, waters, modder, massages,
gymnastiek, dure hongerdiëten en vele dito dokters. Hele dorpen leven ervan. Het
lijkt allemaal uiterst overtollig. Of denken deze zieken baat te hebben bij een potje
jammeren tegen hun medepatiënten?

Woensdag 20 november
Tegen beter weten zet ik 's morgens bij het wakker worden de radio aan om het
nieuws te horen. Er is nooit nieuws, want sinds de hereniging van Duitsland is er
niets meer gebeurd, maar nu heeft er toch een kleine verschuiving plaatsgehad. De
eerste maanden was het hoofdthema altijd Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Als
je ziek bent krijg je tot nu toe blijkbaar 100% van je salaris doorbetaald, zelfs van
de overuren die je zóu hebben gemaakt als je niet ziek was geweest. Het doet wat
onwerkelijk aan; zou dat in enig ander land zo zijn? Hoe dan ook, die doorbetaling
wilde men beperken, waartegen protesten kwamen. De kwestie is nu kennelijk naar
de zin van de vakbonden geregeld, anders had ik wel moord en brand horen
schreeuwen. Nu is men aan het volgende onderwerp begonnen, dat zich zeker ook
maanden zal voortslepen: iets met pensioenpremies of zo.
Als je nog niet ziek en oud was zou je het van dit gezeur wel worden. Vraagt
niemand zich ooit af wat Duitsland in de komende decennia eens zal gaan doen? Is
het nog wel van deze tijd om duizenden arbeiders in enorme fabrieken voorwerpen
te laten vervaardigen die alleen met harde reclame te verkopen zijn, die bovendien
ergens anders goedkoper zijn, en die na kortstondig gebruik weer entsorgt moeten
worden? En moeten er echt zoveel artsen zijn, zoveel ambtenaren en advocaten,
zoveel mijnwerkers en zoveel vuilnismannen voor de vijf verschillende soorten
vuilnis? Niemand lijkt daarentegen enthousiast te zijn over de prachtige kansen die
de Euro en Europa bieden, of over de vernieuwing die min of meer sluipend in
Oost-Duitsland plaatsvindt.
In Thüringen heeft iemand een soort stacaravan uitgevonden waardoor vervuilde
grond ter plekke vlugger en voordeliger gereinigd kan worden dan tot nu toe. Dat is
een arbeidsbesparend en dus goed idee. Tientallen grondwerkers en kleivervoerders
kunnen nu iets anders gaan doen. Het is

Tirade. Jaargang 42

463
vast geen toeval dat zoiets in Oost-Duitsland uitgevonden wordt. Daar zijn ze al door
het dal gegaan en hebben sommige mensen dus de kracht om iets nieuws te beginnen,
natuurlijk alleen omdat het moest. In Zweden was dat niet anders: eerst de
radeloosheid om de verloren zekerheden, maar daarna de opluchting en trots als
iemand in staat blijkt om een stap verder te doen in zijn leven. Zeurende, verwende
kinderen worden dan ineens dappere, trotse ondernemertjes. West-Duitsland en
Frankrijk zijn langzamerhand de enige Europese landen die nog geen Wende hebben
beleefd, en uitgerekend die twee moeten het nieuwe Europa trekken.

Zondag 5 januari 1997
De taal van mijn innerlijke monoloog is nog steeds Nederlands. Als ik 's ochtends
vroeg les geef moet het Duits van heel ver komen. Nieuw in mijn emigrantenbestaan
is echter, dat ik na de jaarwisseling geen zin had om langer in Nederland te blijven
dan nodig was. Het is vakantie, ik had toch het weekend nog kunnen blijven? Maar
nee, ik wilde ‘naar huis’.

Dinsdag 7 januari
Dat Duitsers vaak zo weinig georiënteerd zijn op de buitenwereld zou een triviale
reden kunnen hebben: ze hebben geen brievenbussen waar een behoorlijke krant in
past. Alles is breed en groot, alleen de brievenbussen zijn benauwd. Ook ik heb geen
brievenbus, en dus geen abonnement; ik koop telkens losse nummers. Maar wat is
een behoorlijke krant? Tegenwoordig voel ik het meest voor de Süddeutsche Zeitung,
een krant om van te houden, al moet ik dan veel Münchener bladzijden weggooien.
De Frankfurter Rundschau is een beetje linksig, en vooral provinciaal. De Frankfurter
Allgemeine Zeitung heeft prachtige supplementen, maar is wel erg arrogant ten
opzichte van het ‘buitenland’. Een hoofdartikel ter gelegenheid van het bezoek van
de Italiaanse premier joeg mij op de kast. Er was wat onrust over de vraag of Italië
mee zou kunnen doen met de monetaire unie. Kohl had ontactvol gezegd dat dat
waarschijnlijk niet zou lukken. Wat schrijft een hoofdartikel in de FAZ bij die
gelegenheid over Italië? ‘De economische basis van de staat is momenteel te zwak
om de veranderingen die nodig zijn voor een moderne maatschappij aan te kunnen
en om probleemloos met meer ontwikkelde partnerlanden mee te komen.’ Zijn ze
nou helemaal betoeterd? Terwijl Italië, althans het Noorden, enkele decennia op
Duitsland voorloopt, economisch boomt
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en zijn rotzooi snel blijkt te kunnen saneren als het moet, wat hier nog in geen jaren
zal lukken. Duitsland kan zelfs zijn eigen maffia niet eens runnen, daar hebben ze
Russen voor nodig, terwijl het werk en de voortplanting aan Turken zijn uitbesteed.
Welterusten, FAZ!

Zondag 23 februari
Het is dit weekend prachtig weer: zonnig en een graad of veertien. Gisteren voor het
eerst na de winter weer een eind gefietst, in het mij allengs dierbaarder wordende
Odenwald, en vandaag kon je zelfs even op een terras in de zon zitten. Je hebt hier
als Nederlander al vrij vroeg een voorjaarsgevoel. Wel was de winter zeer streng,
een maand achter elkaar, maar door de zuidelijker ligging is het licht sterker, en dat
bepaalt de stemming meer dan de temperatuur.
Mijn wetenschappelijke werk gaat ook beter dan sinds jaren, de stagnatie is
doorbroken. De eerste maanden deed ik er niet veel aan, door de overgang en de vele
nieuwe taken. Net een klusje voor mij, dit onderzoek: een twaalfde-eeuwse Arabische
tekst over Kosmos, Paradijs en Hel. Soms heb ik ernstige twijfels of een studie
daarover wel aanvaardbaar is voor het geleerde publiek, en of er een uitgever voor
te vinden zal zijn, want die tekst bevat een ongelooflijke hoop opgeklopte onzin.
Maar het is juist de uitdaging, deze oude schoenzool zo klaar te maken dat hij
verteerbaar wordt. Onzin van een eeuw of acht geleden is per definitie interessant;
bovendien is het slechts een groteske uitvergroting van wat er in religies überhaupt
omgaat aan gedachten over het leven na de dood.
Aanvaardbaar voor de geleerde wereld - ja, dat zou het moeten zijn, want ik wil
nog proberen mij te habilitieren als hoogleraar. En daarvoor zou het eigenlijk
doodernstig moeten zijn. In het hedendaagse Nederland kun je maar beter geen
professor worden, maar hier moet je het bijna zijn om een beetje mee te tellen. Doktor
ist ja jeder! Maar aanvaardbaar of niet, het boek moet af. Ik doe het nu in het Duits,
want Engels schrijven blijkt hier een heel onwerkelijke bezigheid te zijn.

Maandag 3 maart
Duitsland is bomvol met auto's. De mensen maken ze zelf, rijden er ziels-graag een
paar uur in rond en zetten hem na de rit te pronk op de stoep voor hun eigen of
andermans woning. Toch is dit ook het land met de meeste winkels voor
speelgoedtreintjes. Als ik op de tram wacht bekijk ik regelmatig de etalage van zo'n
zaak. Het is prachtig spul, maar erg duur.
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Een locomotief kost 250 mark of veel meer, wagons zijn er vanaf 60 mark. Daar
komen dan nog rails bij, wissels, een modelstadje en wat van die bordpapieren bergen
met dennebomen erop en tunnels eronder. Dit kan geen speelgoed zijn; wie geeft er
zulke dure en kwetsbare spullen aan zijn kinderen? Enkele rijkaards misschien, maar
die wonen er niet in mijn wijk, en die verklaren niet het forse aantal treintjeswinkels.
Het zullen dus wel vaders zijn, die ermee spelen: advocaten en belastingconsulenten,
die stiekem op zolder hun jeugdherinneringen hebben nagebouwd. In een echte trein
zie je ze niet; ze hebben immers een Mercedes.
Verlangen zij naar een stukje heile Welt? Nee, het gaat er blijkbaar eerder om, de
échte wereld in een beheersbaar formaat in huis te hebben, en die wereld mag ook
best kapot zijn. In het nieuwe nummer van de MIBA, Die Eisenbahn im Modell, werd
bijvoorbeeld het model getoond van een solide burgermanshuis van rond de
eeuwwisseling, dat helemaal verwaarloosd en uitgewoond is, en op het punt staat
weggesaneerd te worden. Boven zijn de ramen er al uit, en de benedenverdieping is
dichtgemetseld, en ondergekliederd met graffiti. Het soort pand dat inderdaad wel
langs spoorbanen te zien is. Gutbürgerliche Ruine heet het pakket.
Het volgende gat in de markt laat zich raden: wagons met containers voor kernafval,
tinnen demonstranten en politieagenten, en natuurlijk ook materiaal om je eigen
modelbaan te saboteren.
Vele autobezitters zijn blijkbaar wel bereid, per televisie lange treinreizen te maken.
Nachtenlang worden er eindeloze treinreizen op het scherm vertoond. De camera
staat in de cabine bij de machinist, en de kijker krijgt precies te zien wat deze ziet.
De Frankfurtse tramwegmaatschappij wilde niet achterblijven: het is adembenemend
te zien, hoe lijn 16, op een dooie zondagmorgen, fel-realistisch de bocht neemt bij
de Bockenheimer Warte en stopt bij de Varrentrapstraße, waar ik zelf gisteren nog
ben uitgestapt! Al deze films zijn ook op video verkrijgbaar. Ze zijn vermoedelijk
gemaakt uit veiligheidsoverwegingen of ten behoeve van de verzekering. Mocht er
een ongeluk gebeuren, dan laat de film misschien de tractor zien die juist de rails op
schoof, of het sein dat op rood stond. Ze kunnen echter ook gesleten worden aan een
publiek dat naar alles kijkt wat in kleur en niet te moeilijk is.
Zulke films worden ook vertoond op televisieschermpjes in de supersnelle treinen.
Zo kun je nu al dadelijk de reis meemaken die je juist bezig bent te maken, zonder
je nek hinderlijk te hoeven draaien om uit het raampje kijken. Bovendien weet je het
zo net iets eerder, als je ergens tegenaan knalt.
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Dinsdag 4 maart
Ik ben een held, de collega's houden niet op me te feliciteren. In ons instituut heb ik
namelijk een emeritus-hoogleraar de deur gewezen, door hem te zeggen dat hij
unerwünscht was. De man kent het verschil tussen mijn en dijn niet; hij had
manuscripten uit de bibliotheek ontvreemd. Zo iemand kun je niet meer binnenlaten,
daarover was iedereen het eens. Het was geen prettig klusje (een breekbare oude
man, veel kleiner dan ik), maar ik vond de situatie niet bedreigend of netelig, zoals
mijn collega's. Zij hebben namelijk, zoals velen hier, een allesoverheersend gevoel
dat iedereen je voortdurend probeert onderuit te halen, en dat de vijand een heel
juridisch apparaat heeft klaarstaan om daarbij behulpzaam te zijn. Niemand doet hier
ooit een mond open, lijkt het, zonder te denken aan de aanklacht die de ander daarover
zou kunnen indienen, bij de baas, de bovenbaas of het gerecht. ‘Ich zeige dich an!’
(ik geef je aan) is normaal spraakgebruik bij alledaagse ruzies.
Tijdens het incidentje was de hoogleraar totaal verbluft. Waarschijnlijk was hij al
een halve eeuw niet meer zo simpel toegesproken. Na zijn aftocht begonnen de
collega's onmiddellijk, als in een reflex, mijn heldhaftige optreden te analyseren: had
ik...? Nee, ik had niets gezegd dat tegen mij gebruikt zou kunnen worden. Nog meer
gelukwensen.
Ik denk nooit aan rechtbanken, ik heb niet eens een vijand en zeg dus gewoon wat
ik bedoel. Dat is geen heldenmoed, maar de naïviteit van een buitenlander die hier
nog niet lang woont. Thuis even nagekeken of ik wel een rechtsbijstandsverzekering
heb; het went dus al.
Zijn Duitsers laffer dan anderen? Vast niet; bovendien zijn niet al mijn collega's
Duitsers. Er moet iets in het rechtswezen zijn wat de mensen zo bangelijk maakt. De
Rundschau had onlangs een bizar nieuwtje: iemand was tot een boete van 1600 mark
veroordeeld omdat hij een medeburger voor hansworst had uitgemaakt. Dat het in
de krant stond wijst er echter op, dat zoiets hier ook zot wordt gevonden. Je zou toch
wensen dat zo'n rechter de slappe lach kreeg, of tegen die hansworst zei: man, ga
fietsen! Misschien zijn er ook te veel rechters. De werkloosheid kan nog stukken
omhoog.
Het pikante van het voorval met de boekendief was vooral dat hij hoogleraar is.
Om onduidelijke, wellicht historische redenen is de titel professor verbonden met
een geweldig prestige. Er was onlangs een rechtszaak tegen een hoogleraar die een
promovenda sexueel had lastiggevallen. Toen zij had aangekondigd er werk van te
zullen maken had hij
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haar gedreigd dat de promotie dan niet doorging en eraan toegevoegd: ‘Voor minder
dan moord wordt een Duitse professor toch niet vervolgd!’ Dat gebeurde nu dus wél,
maar nog niet lang geleden moet dat anders zijn geweest.

Woensdag 5 maart
Nu mijn ogen eenmaal zijn geopend voor de rechtsstaat blijkt deze alomtegenwoordig
te zijn. Een secretaresse riep mij toe door de geopende deur van haar kamer, die ik
juist wilde betreden: ‘Past u op uw jas? De deurposten zijn net geverfd.’ Zie je wel,
denk je dan even, er zijn ook best aardige mensen. Helaas voegde zij er dadelijk aan
toe: ‘...anders worden wij straks aansprakelijk gesteld voor de reinigingskosten.’
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Jan Siebelink, Louis Ferron, Kester Freriks
Het leven van de makreel 3
Ede, 1 mei 1998
Beste Louis,
Dit overkwam mij onlangs. De telefoon ging; ik nam op. Mevrouw Mertens zur Borg
maakte zich aan mij bekend, zei dat ze in Velp aan de Bosweg woonde. Vriendelijke
stem. En deftig. Aan de Bosweg staan kapitale huizen. Ze zei dat ze een groot
bewonderaar van mijn werk was: de wijze waarop ik de natuur liet meespelen, de
onderhuidse gevoelens, de tussentonen waarmee ik mijn complexe heldinnen
opbouwde etc. Maar ze nam geen contact met mij op om dit mee te delen. Komende
augustus werd zij zestig. Dat heuglijke feit wilde zij op een heel bijzondere wijze
vieren. Het had heel veel moed gevergd en nog aarzelde ze het mij te vragen (ik
hoorde haar diep zuchten), maar wilde ik op die dag haar gast zijn en zou ik iets
willen voorlezen en vertellen over mijn werk?
Vrijwel direct was ik genegen om op haar verzoek in te gaan. Ze hield van mijn
boeken, ik zou weer eens in mijn geboortedorp komen. Aan de Bosweg had ik goede
herinneringen omdat er een jeugdvriendinnetje woonde... Ik Het dus merken dat ik
positief tegenover dat verzoek stond.
‘U moest eens weten hoe nerveus ik was toen ik uw nummer draaide. Mijn keel
was helemaal droog. Maar nu u zo aardig reageert, weet ik zeker dat mijn verjaardag
een apotheose in mijn leven gaat worden. Ik kijk er nu al naar uit.’
Omdat zij, tot mijn lichte bevreemding, niet over een honorarium sprak, bracht ik
dat ter sprake. Maar vanzelf stond daar een honorarium tegenover. Wat vroeg ik voor
zo'n avond? Tja, hoeveel zou ik vragen? Ze was van plan een dertigtal gasten uit te
nodigen in haar imposante huis. Als ze mij zo graag wilde hebben, waarom vroeg ik
geen duizend gulden of meer?
‘Vijfhonderd,’ zei ik, vrij kordaat. Daar had je het weer. Mijn afkomst speelde mij
parten.
Zij vond het plezierig dat ze wist waar ze aan toe was, ze wilde nog wat
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details met haar hartsvriendin bespreken en zou snel contact opnemen. Weer die
diepe zucht.
‘U moest eens weten hoe blij ik met uw reactie ben. Uw stem bevalt mij ook. U
moet net zo zachtmoedig zijn als de vaderfiguur die u zo vaak beschrijft. Al meer
dan een jaar loop ik rond met dit idee en nu gaat het werkelijkheid worden. Ik kan
er nog niet over uit.’
Een week later, Louis, ontvang ik deze brief:
‘Geachte heer Siebelink,
Na er enige tijd over nagedacht te hebben, ben ik tot de conclusie gekomen dat
het toch niet zo'n goed idee was u als gastspreker op mijn 60ste verjaardag uit te
nodigen. Ik had het sterke gevoel dat er nauwelijks aanknopingspunten waren.’
Met vriendelijke groet,
Adi C.H. Mertens zur Borg
Per kerende post schreef ik een briefje terug:
‘Lelijke vrek. Vilein wijf. Crapule. Het aloude filisterdom. Gefortuneerd en
doodvallen op een dubbeltje. Geen aanknopingspunten? We waren één en al
aanknopingspunt! Vrek. Vrek. Vrek. Lees L'Avare van Molière. Ik dacht dat mijn
werk een ander type publiek bereikte. Stik in je eigen verjaardag.’
Hartelijks,
Jan Siebelink
Louis, waarom deze reactie, buiten alle proporties? Ik stikte werkelijk van woede.
Waarom niet gewoon je schouders ophalen? Dat soort mensen bestaat... Negeer het.
Maar, als ze op dat moment voor me had gestaan, ik had haar nek omgedraaid. Eerst
dat geslijm en zodra je ze aan de portemonnee komt. Mijn vader zei altijd: ‘Van dat
soort lui moeten wij het niet hebben. Die hebben geen geld voor een plantje over.’
Die verschrikkelijke kwaadheid gold niet zozeer die mij onbekende Adi-en-nog-wat,
maar een hele sociale klasse.
In Velp was ik in mijn jeugd bevriend met het zoontje van de notaris. Hij heette
Ceasar Lunsingh. Onlangs werd ik door hem opgebeld, hoewel we elkaar al lang uit
het oog zijn verloren. Zijn vader was op hoge leeftijd overleden en hij was bezig het
huis aan de deftige Tromplaan te ontruimen. In de kasten veel Franse literatuur. Ik
mocht komen kijken of
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er wat voor mij bij was. Ik was opgewonden. Hoopte op verrassingen. Wie weet, een
onvindbare Octave Mirbeau, een Villiers de L'Isle-Adam, of nog mooier een Sâr
Péladan, die in het vorige fin-de-siècle zijn roman Le vice suprême schreef, een boek
vol koortsige ijlzinnen en duistere metaforen. Niets van dat alles. De familie had
natuurlijk eerst haar keus mogen bepalen. Ik werd met een zielig hoopje boeken
afgescheept. Ik flikkerde ze in de container die voor hun huis stond.
Een jaar of tien ben ik. Een week voor kerst. De broeikassen stonden vol bloeiende
cyclamen, rode en witte. Mooie gedrongen planten. En op de tabletten rode kersttulpen
en witte hyacinten, voorgetrokken. Maar geen klanten. Mijn vader maakte zich geen
zorgen, stond te werken aan de verspeentafel, mijmerde over de rechtvaardiging door
het geloof en over het vrije aanbod der genade. ‘Och Jan,’ zei hij tegen mij, ‘zou je
een boodschap voor me willen doen?’ Hij wilde dat ik in het dorp een streng blanke
raffia en etiketten kocht. Onder aan de straat passeerde ik een kwekerij annex
bloemenzaak, waar het pad vol auto's stond. Van de eigenaar was bekend dat hij
dronk en op zondagmorgen al in ‘De Gildebroeders’ zat. Mijn vader las op
zondagmorgen een preek en zong een psalm tot Gods lof. Waarom liet God geen
klanten bij ons komen?
Een zwarte Buick stopte. Aan het stuur een chauffeur, achterin een rijzige, grijze
dame met twee bouviers. Mevrouw Rost van Tonningen die even buiten het dorp in
de villa ‘Ben Trovato’ woonde. In '48 waren de mensen nog te druk om zich met die
nazitante bezig te houden. Het was in die tijd ook nog niet zo zichtbaar wat zich
allemaal in de oorlog had afgespeeld. De chauffeur opende het achterportier, zij
stapte uit. Het was zeker dat ze in deze bloemenzaak moest zijn. In een impuls schoot
ik haar aan. Wist ze wel dat mijn vader ook bloemen verkocht, mooiere en minder
duur. In haar strakke lichtblauwe ogen verscheen een glimp van sympathie voor dat
brutale volksjongetje. Ze gaf de chauffeur opdracht om te keren. Ik rende voor de
auto uit. Zij zou misschien een prachtige bestelling plaatsen. Wie weet zoveel dat
we in een keer ‘los’ zouden zijn. De chauffeur reed het pad in. Moeder keek verbaasd
door het huiskamerraam, vader wist niet hoe hij het had, tikte aan zijn pet. Ze kocht
ons niet ‘los’, Louis. Ze kocht slechts één hyacint. Die zou ze thuis wel in een bakje
zetten. In haar tuin groeide genoeg hulst en groen.
Ontdaan was ik. Ik had het allemaal zo mooi geregeld. Het liep altijd anders. Goed
of fout in de oorlog, de gegoede burgerij heeft geen oren
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naar de kleine man; altijd voor een dubbeltje op de eerste rij.
De volgende keer over de moordende slagschaduw van de bevindelijkheid, de
mystiek, de vooruitgang.
Tout à toi, Jan
Haarlem, 26 aug. '98
Beste Jan,
Zit ik juist aan het graf van de Haarlemse schilder H.F. Boot teneinde iets te hervinden
van mijn roerige adolescentenjaren, belt me daar opeens Toine Moerbeek om me te
vertellen dat de deadline voor onze makrelenwisseling niet op 15 maar op 1 september
ligt. En, eerlijk, wat kan mij de makreel schelen nu ik onder woorden probeer te
brengen wat mij ooit naar de beeldende kunst en de wijze adviezen van de genoemde
heer Boot dreef? Wat bezielt me trouwens om zo'n vijfendertig jaar na dato, dat nu
juist aan het graf te willen ervaren van een man die slechts kort mijn leermeester is
geweest en die bovendien in de oorlog zo fout was als de neten? Dat zat ik me daar
op Westerveld af te vragen toen dus die vermaledijde telefoon ging. Terwijl ik niet
eens in het bezit ben van zo'n mobiel geval.
Het zal je inmiddels duidelijk zijn, Jan, bij dat soort levensvragen wil je aangegane
verplichtingen weleens over het hoofd zien. Maar er is meer waarom ik de hervatting
van de briefwisseling steeds maar voor me uit heb geschoven. En over dat meer had
ik je natuurlijk kunnen schrijven, zodat de voortgang van de correspondentie in ieder
geval gegarandeerd was. Maar, om je de waarheid te vertellen, ik ben niet het type
dat met zijn zieleroerselen te koop loopt en al helemaal niet tegenover min of meer
intieme vrienden. De intimiteit lijkt mij immers het beste gewaarborgd onder het
zegel van de ingetogenheid. Ondanks dat, of misschien juist daardoor, Jan, kennen
wij - jij, Kester en ik - elkaar inmiddels als onze broekzakken. En dat is misschien
ook de reden dat wij in onze briefwisseling zo elegant langs elkaar heen oudehoeren.
En, laat ik nogmaals eerlijk zijn, ik vind het resulaat tot op heden nogal zwak.
Zeker, we zouden het over de herinnering hebben en over de mechanieken waarmee
een schrijver die gebruikt en misbruikt. Dat lijkt een
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waarborg voor persoonlijke afstandelijkheid, is het dat wellicht ook. Maar de lezer
wordt daar geen bliksem wijzer van. Die wil een briefwisseling ‘zo boeiend als een
roman’. En de lezer heeft gelijk: gekeuveld wordt er al genoeg in de letteren.
Anderzijds lijkt de frontale en persoonlijke polemiek mij een al te goedkoop middel
om de lezer in de kraag te grijpen. Zie hier mijn dilemma. Ik word graag persoonlijk
en ben zelfs bereid me letterlijk tot op het bot te ontkleden en zal daarbij de
onderbroekjes van derden niet ontzien. Maar dan heb ik het wel over een zogenaamd
produkt van de verbeelding dat ‘roman’ heet en waarin de nietsontziendheid - het
sadisme en het masochisme desnoods - een mate van deïndividualisering hebben
ondergaan, waardoor het licht op het werk en niet op de individuen als zodanig valt.
Exhibitionisme en voyeurisme, welzeker, het zijn twee van de motortjes die het
karretje draaiende houden. Maar dan heb ik het over een Fiat Panda of een ander
dameswagentje en dus literair niet zo vreselijk interessant. ‘De Dameswagen’, ja,
die wordt al boeiender, al heb ik de indruk dat die in litteris tot op heden nog door
de heren bereden wordt. Een flauwekulletje natuurlijk.
Wat ik eigenlijk zeggen wil is dat ik niet de briefschrijver ben die ik gehoopt had
te zullen zijn en kennelijk ook niet de briefschrijver die jullie tot paroxysmen van
woede kan brengen. Dat laatste zou me misschien wel lukken, maar dan zou het een
briefwisseling worden waardoor ik in ieder geval de vriendschap van Kester verlies
en misschien wel die van jou, Jan. En dat is geen briefwisseling me waard. Al zouden
de lezers er wellicht van smullen.
Ik zou dan bijvoorbeeld in geuren en kleuren vertellen over het genoeglijke etentje
dat we een paar maanden geleden hadden en waarbij Kester het serviesgoed door de
zaak keilde. Niet omdat hij een liefhebber is van de frisbeesport, maar omdat ik
gearmd met zijn vriendin de zaal binnenkwam. Nog niet eens omdat ik plotseling
verliefd op haar was geworden, maar om Kester te pesten die zijn voorkeur voor
mijn vrouw niet onder stoelen of banken steekt. Kijk, over dat soort dingen kunnen
we natuurlijk ook schrijven. Maar of de makreel daar beter van gaat zwemmen? Nee,
Jan, dat soort zaken bewaar ik toch liever voor een roman.
Nu kom jij in je laatste brief te spreken over de bronnen van je rancune, één van
die andere motoren van het schrijverschap. Ik herken daar veel
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in. We komen dienaangaande uit een vergelijkbaar nest en hebben ons beiden op de
vleugelen van de rancune omhoog gezongen. Kijk, daar gaat het nu om. Maar moet
de lezer daar expliciet deelgenoot van worden gemaakt? Laat die maar braden op
het door jou brandend gehouden vuurtje. Tegen de tijd dat zijn gat verkoold is zal
hij beseffen zélf ook niet van alle smetten vrij te zijn, zonder dat jij je kruit verschoten
hebt. En daar ben ik nu bang voor.
Stel dat ik openhartig zou zijn in mijn brieven, me ‘kwetsbaarder’ zou opstellen,
dan heb ik in ieder geval míjn kruit verschoten en kan ik die ouwe Boot ook maar
beter in zijn graf laten sudderen.
Waarmee ik maar zeggen wil dat, wil de briefwisseling in ieder geval aan mijn
normen voldoen, ik de romanschrijver die ik ben op de achtergrond zou moeten
stellen. En ik vrees dat ik dat niet kàn en niet wil opbrengen. Laten we - Kester, jij
en ik - liever een borrel gaan drinken. Eens zien of jullie mij tot een ander standpunt
kunnen overhalen.
En groet, Jan, behalve Gerda, ook je nieuwe huisgenoot die, voor een nerveuze
rashond, wel met een heel geruststellende naam gezegend is.
Louis
Amsterdam, 31 augustus 1998
Beste Jan en Louis,
Niet versagen, Louis. Wilde ik juist fel uitvallen tegen die oplichter van een
Christopher Isherwoord met zijn statement ‘The eye is a camera’, waaraan jij refereert
in je vorige brief, komt daar je zending vol aarzelingen, terughoudendheid en, vooral
ook, manke redeneringen. Eerst toch maar Isherwoord: ik weiger te geloven in het
schrijven als registreren van wat je ziet, objectief, als ‘naar de werkelijkheid’.
Vanochtend fietste ik in Amsterdam langs de Hortus Botanicus, waar een klas
jongelui plein-air naar de natuur met krijt en houtskool aan het tekenen was. Ze
moesten bomen weergeven die, op wonderlijke wijze, enkele meters horizontaal over
het water van de vijver groeien om vervolgens in een hoek van 90 graden loodrecht
opwaarts te schieten.
Niks ‘The eye is a camera’: de tekeningen, waaraan nog volop werd gewerkt,
toonden evenzovele bomen als er tekenhanden waren. Sterk ver-
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schillend van elkaar. Zo zou het ook zijn als daar verschillende fotografen zouden
staan, of schrijvers; elke foto of geschrift een andere weergave, en dus een andere
boompartij, waterspiegel, lichtval, reflectie, betekenis.
Het oog is het verraderlijkste van onze zintuigen. Om de eenvoudige reden dat ze
rechtstreeks met het hart is verbonden. En daar, in dat hart, begint de vertekening
van de werkelijkheid. Waarom beschouwt de een die lieflijke bomengroep bij de
Hortus als een oerwoud vol dreiging en gevaar? De ander herkent er een
impressionistisch tafereel in, zoet, verspreid licht erover. Voor weer een ander vormen
die bomen een pallisade, als de spijlen van een gevangenis, waarachter de uitbundig
bloeiende tuin van de Hortus schuilgaat.
Natuurlijk, het oog is ook met het verstand verbonden. Maar op het tweede plan.
Ga eens een half uur in een museumzaal staan met zo'n dertig schilderijen of
beeldhouwwerken. De gemiddelde bezoeker besteedt luttele seconden aan elk
kunstwerk, gemiddeld 2,7 las ik eens. Zo razendsnel verlopen de impulsen langs het
netwerk van zenuwen tussen oog, hart, hoofd. Vraag naar het oordeel, tien tegen een
dat het gegeven wordt op de kracht van emoties en een vluchtige, eerste indruk. Geen
beredeneerd argument of afgewogen analyse.
Je brief, Louis, wemelt van de tegenspraken die juist aangeven waar het in die
makreelse briefwisseling van ons om te doen is. Zoals jij weet, schrijf ik al een kleine
twintig jaar over toneel. Vat ik al die honderden - of loopt het tegen de tweeduizend?
- toneelvoorstellingen samen, dan kom ik tot de volgende kern: ‘Elk mens leeft in
zijn eigen gedachtenwereld, die hij al of niet opzettelijk met zelfmisleiding, leugens
of gewoon verbeelding in stand houdt.’ Dat geldt voor Hamlet evenzeer als Oedipus;
dat geldt voor de heldinnen van Strindberg - zoals Freule Julie - evenzeer als voor
de personages van Thomas Bernhard. De tragiek van toneel is, dat er altijd
tegenspelers zijn die de ander een nieuw perspectief willen opdringen. Zoiets faalt.
Wat ontstaat, is drama.
Over jouw optiek dat de roman een werk van de verbeelding is, daar is niets op
tegen. Het is, helaas, ook een gemeenplaats.
Maar dan gaan we verder. Je weigert over meegemaakte incidenten te schrijven,
want dan ontneem je die aan de roman. Die, begrijp ik het goed, derhalve voortkomt
uit de werkelijkheid.
Dus: in hoeverre is die roman een werkstuk, aan de verbeelding ontsproten? Ik
denk ternauwernood.
Je maakt iets mee en dat schrijf je op, de aanduiding ‘roman’ erop en de
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klus is geklaard. Is dat zo? Nee, natuurlijk niet. Je wekt wel de suggestie.
Misschien maak je te weinig mee, want dan zou je zo'n simpele gebeurtenis als
waarin ik, gesticulerend, een kandelaar omstoot die, inderdaad, door de lucht zeilt
in fraaie vlucht, niet zo krampachtig voor een roman hoeven bewaren. Maar zou je
die roman schrijven, dan moet je eerlijk zijn: de vrouw die jij jouw vrouw noemt,
belt regelmatig met een jongeman in Amsterdam - de man van de vliegende kandelaar
- wanneer haar man, schrijver, 's middags in het café zit, zowat elke middag. Zij voelt
zich verwaarloosd. Komt hieruit de ondertoon van rivaliteit voort die uit je brief
spreekt?
Jij wilt hierover alleen in de bedding van een roman nadenken, getuige je principiële
zin: ‘Dat soort zaken bewaar ik toch liever voor een roman.’ Volgens mij verdraai
je de zaken.
Ik vind dat je te nadrukkelijk meldt dat een roman aan de verbeelding is ontsproten;
ik heb al een tijdlang moeite met dat versleten woord ‘verbeelding’ sinds
boekhandelaren in kookboeken hun inloopwinkel ‘De verbeelding’ noemen. Kennelijk
bedoel je niets anders dan dat het papier je een vrijplaats biedt om op te schrijven
wat je wilt. Daarmee creëer je geen roman, hooguit gechargeerde of gechanteerde
werkelijkheid, van decorstukken voorzien, draperietje zus. Wat jij roman noemt, is
een arrangement van beleefde of, in jouw geval ook, gelezen gebeurtenissen.
Waarom ben je zo bang dat je geen stof hebt, of dat je stof kwijtraakt? En weeg
je elk voorval als een goudkorrel. Hoe zit het dan met de verbeelding, want die moet,
als je haar als creatief wapen gebruikt, zoals jij doet, toch onuitputtelijk zijn?
Schrijvers die het hardst roepen dat hun werk geënt is op de verbeelding, maken
boeken die het minst aan de verbeelding zijn ontsproten.
Vroeger kreeg een boek geen aanduiding van het genre, en daarmee ben ik het
nog steeds van ganser harte eens. Ik vind het woord ‘roman’ een nodeloos misbruikte
term, ten onrechte aangewend om personages uit iemands onmiddellijke nabijheid
op te voeren en vervolgens elke waarheidsgehalte te ontkennen. Want het is maar
een roman. Dat is niet bepaald strijden met open vizier. En hoe dan met het oog als
camera? Een andere poëtica die jij aanhangt. Of ziet die wat de fantasie ziet? Lijkt
me toch niet het kenmerk van een camera.
Waar het om gaat, dat is schrijven. Vergeet het woord verbeelding; dat is maar
een doekje voor het bloeden.
Onlangs sprak ik met de Amerikaanse toneelschrijver David Mamet.
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Zonder in die valkuil van de ‘imagination’ te vervallen, zei hij: ‘Elk verhaal begint
met het woordje if, een veronderstelling. Stel dat ik in de bus zit en een oud vrouwtje
wordt aangereden, moet ik dan de politie bellen? Maar dan vraagt de agent naar mijn
naam en adres. Dat wil ik niet kwijt, want mijn vrouw mag niet weten dat ik in deze
wijk van de stad ben, op weg naar mijn vriendin.’ Overtuigende illustratie van hoe
verhalen ontstaan.
Deze Mamet schreef in zijn toneelstuk Duck Variations de onvergetelijke zin:
‘Nothing that lives can live alone.’ Hoe dat bij jou en Jan zit, weet ik niet, ik las
zelden een treffender beginselverklaring van het schrijven. Om, ondanks de
eenzaamheid, niet alleen te zijn. Ik woon echter alleen. Het woord verbeelding is
daarbij vergeleken een slim smoesje, een vrijbrief waarmee op elke vraag een potdicht
antwoord is gegeven. Mij interesseert meer de zwemslag van de makreel, struinend
tussen ervaring, gewaarwording, herinnering, fantasie, overweging.
Literatuur is geen antwoord, literatuur is een vraag. Van de schrijver aan de
werkelijkheid. De vraag namelijk, waarom wij het leven leiden dat we leiden. Waarom
het leven ons, soms, niet geeft wat we ervan verwachten. Of ook weer wel. Wat toch
het zwart van de nacht is, die elke avond over ons heen valt, in de werkelijkheid maar
ook in de onzichtbare wereld van gevoelens en gedachten.
Misschien tot de volgende keer,
met hartelijke groet, Kester
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[December 1998 - jaargang 42 - nummer 377]
Marc Windsant
Gedichten
De stervende is in zijn
ruimste vorm een vogel die
in versproken adem vliegt
wijdopen mond een drooggevallen
holte voor de bedding
van een donkere rivier
daarop, maar te ver weg
om met een steen te raken
een roeier in z'n zwarte boot.
De stof wordt machteloos
verklaard; toch om de vogel
was het dat men doden woog
wat altijd komt, komt met zijn
eigen geur. De mond valt voor
de vogel als een deur.
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Een dag om met een zwarte steen te tekenen
I
Het vallen
Dan breekt de tijd. Flauw hoorbaar
klinkt het kraken. Boleten in een
ploffend spoor brengen een huivering.
Dat is het vallen. Zo komt een oppervlak
vol kippevel. De streling van een
stuifstorm legt een barmhartig patina
en voegt de lijnen in het craquelé.
Het vallen van een woord leidt tot
een duister enigma. Wat valt dat kent
zijn eigen maat en macht. Schept dat
nog ruimte om te hopen? Er is gedacht!
Blijkbaar was dat gewichtloos denken;
anamorfose van een vondst; een vaag contour
dat oker aan de lucht kan lopen.

Tirade. Jaargang 42

480

II
Het liggen
Is terzijde en met ingehouden adem.
De ogen halfgesloten; iris en pupil
tonen blind staren. Reflectie van de
vuurbal in de oogbal. Een bevroren
beeld. Wie omkeek was een zoutpilaar.
Dominostenen van geschillen, neergekomen
in de logica van oorzaak en gevolg,
en dan ligt alles. Zo'n stilte is niet
denkbaar, echter angstig evenmin.
Angst gaat vooraf! Het liggen lijkt
verlossing maar leidt toch tot wederkomst.
Is liggen daarom ondergaan als straf?
Ring van causaliteiten; vallen, liggen, zie:
de stilte valt, de tijd breekt als een staf.
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III
Het opstaan
Blijkt onthechting. Dat woord komt
los van zijn betekenis en vervreemdt
een handeling van de zin die zij
in een andere toestand meestal heeft.
Buig toch de rug, de knie. Omhoog!
Een elevatie uit de inslag. Er is geen graf,
immers wie kan de eigen recht-hoek
dichten zonder de spade bij te sluiten.
Een deksel van Pandora valt niet neer;
Geen weggerolde steen en daarmee
geen verrijzenis. Nu reeds ligt vast wat
vallen/liggen/opstaan wordt: een gang
over verschroeide aarde. Wie zonder toekomst
verder moet, toont zich voor het verleden bang.
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IV
Het vallen
Als proces is transformatie en omvat
zowel het voorwerp in de inslag als
het oppervlak. Het vallen in een
stuitering herhaalt de gravitatie
en is daarmee de keten die zich sluit.
Drie schalmen slechts: zwaartekracht,
vervorming, wederkomst. Een beeld
van ijs ontdooit, versmelt een zoutpilaar,
sist op de hete grond en verbindt zich tot
een brakke biotoop. Een tranenspoor in
het blanketsel van een hoer; geschonden
huid eronder, vage letters in de as.
De vraag van grauwe mannen raakt de kern:
‘kunt u nog zeggen wie u vroeger was?’
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George Moormann
Hoger van de grond
Het staat er duidelijk,
Marc is thuis,
Marc houdt van rozen.
Geen onschuldig niemandsland,
zeker als je in een roos een spiegel,
een windvlaag of steen der wijzen ziet.
Je kunt er uitzaaiingen van krijgen,
de inspanning om figuurtjes die al snel heel het glas beslaan.
Nu is alles ergens voor, maar wie of wat
toen je het schot in de roos
als as uit je handen liet vallen,
waardoor je nu nóg als een vogel in
versproken adem vliegt, en zeg ons of deze
papieren bloemen
vraag of antwoord zijn en of je
in der Musen hooge perken
zulke rozen hebt zien staan.
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Gouaches Harriët van Reek
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Harriët van Reek
Souvenir
De wc boven, de badkamer, de wc beneden, het meterkastje, de keuken, de voorkamer,
de achterkamer, de slaapkamer voor en achter, het kleine kamertje, de zolderkamer
voor en achter, het hok waar de ketel staat, de vliering, de overloop, de kast in de
slaapkamer achter, de kast onder de trap, de gang beneden, de keukenkast, de kast
in de achterkamer, de kast onder de vensterbank in de voorkamer, de schuur, de
garage, de kleden van de zolders, de overloop, de slaapkamers, de badkamer, de
gang, de voor- en de achterkamer, het gestreepte gordijntje voor het raam van de
zolderkamer achter, het oranje gordijntje van de zolderkamer voor, het gordijn uit
het kleine kamertje, het gordijn van de wc boven, de gordijnen uit de slaapkamers
voor en achter, de luxaflex uit de badkamer, het douchegordijn, de gordijnen uit de
voor- en achterkamer beneden, het kanten gordijntje uit het keukenkastje, de vitrage
uit de slaapkamers, het kastpapier uit het keukenkastje en uit de kast in de
achterkamer, de wc-borstels, de wc-papier-rolhangers van boven en beneden, de
lamp uit de badkamer, het boekenplankje uit het kleine kamertje, het tafeltje beneden
naast het bed in de achterkamer, het rode lampje op het tafeltje, het blauwe tafeltje
uit de zijkamer, het lage groene tafeltje, de eettafel achter, de ronde eettafel voor,
het rode kastje achter, de boekenkast voor, de leunstoel achter, de eetkamerstoelen,
de twee zitstoelen uit het zijkamertje, de stoel naast de kachel, de schemerlamp van
het tafeltje naast de kachel, de secretaire, de lamp op de secretaire, het lampenkapje
van de lamp boven de eettafel, de grijze burolamp op de schoorsteen, de lamp boven
het groene tafeltje, de planten uit de vensterbank voor, de fruitschaal, de stofzuiger
uit de kast onder de vensterbank, het mandje met de poetslappen, het mandje met de
schoenenpoets, de oude potten verf, de oude verfkwasten, de ijzeren gereedschapskist,
de bloemenvazen, de koektrommels en de puzzels uit de kast in de achterkamer. Uit
het kleine kastje in de keuken de pannen, de kookboeken, de frituurpan, de bakspullen,
de taartvormen. Uit de la onder het fornuis het tosti-ijzer, de koekenpan en de
poffertjespan.
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Onder het aanrecht de schoonmaakspullen, de mand met aardappels en de
aardappelschillen. Achter de keukendeur aan het haakje de schorten, de lege plastic
zakken en de zak met rijst. Aan het haakje naast het fornuis, onder het stopcontact,
de theedoeken en de pannenlappen. Uit het kruidenrekje naast de ijskast de
kruidenpotjes, het kruidenrekje en boven de aanrecht aan de haakjes de soeplepel,
de juslepels, de zeven en het afwasrekje. Op het aanrecht de pot met zout en het bakje
voor de zeep. Aan het haakje naast de kraan de afwaskwast, rechts op het aanrecht
de spons en de schoonmaakdoekjes. In de voorkamer naast de kachel het schilderij,
op de schoorsteen de koperen tabaksdoos, de koperen bel en de staande klok. Uit het
rode kastje de bestekbak met het zilver, de houten bak met het broodbeleg, de
servetten, de broodtrommel, de onderleggers en de broodplank met de zwaan. Op
het rode kastje de postdoos. Uit de la van het rode kastje de doos met oude sleutels,
de paspoorten, de bak met centen en de spaarbankboekjes. Uit de keukenkast met de
deurtjes, van de bovenste plank de blikken, de inmaak in alcohol, daaronder de
kristallen glazen van Ma, de ijscoupes, de wijn-, bier- en drinkglazen, daaronder de
koffie- en theekopjes, de schoteltjes, de zilveren lepeltjes, de eierlepeltjes, de
eierdopjes, de ontbijtbordjes, de kleine borden, de grote borden, de soepkommen en
de soeplepels, de lippenstiften, de poederdoos, de sieraden, de ceintuurs, de
wandelstok, de schelpen, het pillendoosje, het blauwe vaasje, de geëmailleerde schaal,
de ovale groen met gouden spiegel, de kolenkachel, de droogbloemen, de
koeienschedel, het houten beeldje, de koperen kandelaars, het olielampje van blauw
glas, de Midzomernachtdroom, alle boeken van Jules Verne in ultramarijnblauwe
band, Witte Nachten, de pick-up, de Carmina Burana, Wozzeck, de Chinese plaat,
de Indiase plaat, de Griekse plaat, Stravinsky, het zwarte plafond, de oranje
trapleuning, het geboetseerde heksje, de slakkensporen op het tapijt onder het rode
kastje, de scheuren in de muur, de vetvlekken op de muur, de slijtage plekken op het
kleed, de tochtende brievenbus, de geur van het gordijntje in de wc boven, de kapotte
deurklink in de keuken, het versleten zeil in de keuken, het geluid van de deur die
dichtgaat in het kleine kamertje, het gladde bruine vernis op de voordeur,
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de haartjes in de verf op de wc-deur beneden, het geluid van de kamerdeur beneden
die dicht valt, het hoesten in de achterkamer, het gestommel in de achterkamer, het
geluid van pannen en borden in de keuken, de beslagen ruiten in de keuken, het licht
van het peertje in de keuken, het licht van het kleine rode lampje op het tafeltje naast
het bed in de achterkamer, het blad met thee in de achterkamer op de eettafel, de
tafel vol lege bierflessen in de ochtend, het gerochel in de achterkamer, het geluid
van iemand die valt op het dikke tapijt, het geluid van iemand die slurpt, het geluid
van iemand die melk drinkt met een rietje, het geluid van zuchten, hoesten, kreunen,
mompelen, schuifelende voeten, ademen, fluisteren, murmelen. Melkvlekken,
jusvlekken, yoghurtvlekken, vlavlekken, papvlekken, botervlekken, pindasausvlekken,
taartkruimels, broodkruimels, soepresten, koekresten, harde korsten achter de kachel,
peuken achter de kachel, pissebedden in de hoek van de keuken, slakken in de
achterkamer, zilvervisjes onder het zeil in de keuken, nat zand onder het zeil in de
keuken, beestjes onder het tapijt, velden van zand onder de matten, de vette randen
van het fornuis, de laag vet met stof op de keukenkast, de laag vet met stof op de
deksels van de potten op de plank in de keuken, de beestjes in de havermout, de
beestjes in het meel, de muizenkorrels in de keukenkastjes, de muizenkorrels in het
rode kastje, onder het rode kastje en in de kast in de achterkamer. De zwarte spin.
Het slijmerige groene hol van de spin op het plaatsje achter het huis, de spin op het
bed in de achterkamer, de spin op de paarse deken. De gele pillen, de witte pillen,
de geel met groene pillen, de wit met roze pillen, het doosje met de halve pillen, de
lege bruine glazen pillenpotjes op de richel van het raam in de keuken, de groene
dekseltjes van de pillenpotjes, de pillen op het tafeltje naast het bed boven, de pillen
op het tafeltje naast het bed beneden, de pillen in het rieten mandje met het rieten
paardje er voor op de secretaire, de halve glazen water, de halve glazen melk, de
rietjes, de stukken oud brood, de stukken oude koek, het rode emmertje met plas
naast het bed in de slaapkamer voor, het plankje op het rode emmertje, de groene
emmer met plas onder het bed in de achterkamer.
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De zoete bittere lucht in de wc boven, de zoete bittere lucht in de wc beneden, de
geur van de la met sokken in de linnenkast in het kleine kamertje, de geur van de la
met panty's, de geur van de klerenkast in de slaapkamer achter, de geur van de blauwe
duffelse jas aan de kapstok in de gang, de geur van de rand van de zwarte pet, de
geur van de kraag van het bruine ribfluwelen colbert, de geur van de blauwe wollen
trui, de witte kast in de slaapkamer voor, de plank met de lange blauwe broeken met
elastiek in het middel, de olijfgroene stropdas van suède, het lichtbruine ribfluwelen
colbert, de donkerbruine ribfluwelen broek, de lichtblauwe overhemden, de gestreepte
overhemden, de schoenen van zacht leer, de lichtblauwe pyjama's, het bovenste
knoopje van het overhemd dat nooit dicht geknoopt was, het stukje van de hals wat
je kon zien, de adamsappel, de rand van het t-shirt op de huid van de hals, de oren,
de zachte haartjes op de grote roze oorlellen, de grijze krullende haren in de
bakkebaarden, de krulletjes in de nek, de gebogen nek als ik de nekharen knipte, de
kleur van de huid van de nek, de warmte van de huid van de nek, de vochtige
handdoek om de haartjes uit de nek te vegen, de geur van het haar, het voorhoofd,
de drie horizontale rimpels in het voorhoofd, de verticale scheve rimpel tussen de
wenkbrauwen, de ronde komische wenkbrauwen, de grote neus met de adertjes in
de punt, het leuke stukje tussen de mond en de neus, de mond, de lach van de mond,
de lippen van de mond, de sprekende mond, de vertellende mond, de gapende mond,
de mond met de mooie grote voortanden, de mond met het vreemde kunstgebit, het
kunstgebit in het bakje, het kunstgebit op de grond, hij op de grond in de voorkamer
tussen de tafel en de stoel in, hij op de grond in de achterkamer, hij op de grond in
de badkamer, hij op de grond op zolder, hij op de grond in de gang op de kokosmat,
hij in de nacht naast het bed op de grond in de achterkamer, hij met z'n gezicht op
de grond. De honderden keren dat hij op de grond lag in de voorkamer, in de
achterkamer, in de slaapkamer, in de badkamer, in de tuin, op de overloop. De wonden
op de scheenbenen, de wonden op de knieën, de wonden op de ellebogen, de wonden
op het hoofd, de kapotte lippen, de kapotte neus, de gewonde slaap, de verbrande
arm, de verbrande hand, de gekneusde arm,
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de gekneusde ribben, de blauwe plekken, de verlamde benen, de verlamde handen,
de verlamde armen, de verlamde vingers, de verlamde voeten, de verkrampte handen,
de verkrampte voeten, de verkrampte vingers om de stoelleuning, de verkrampte
vingers om het kopje, de verkrampte handen in de schoot, het verkrampte lichaam
in het bed, de duizenden eenzame nachten, de duizenden eenzame middagen, de
duizenden eenzame avonden, de duizenden eenzame ochtenden, de eenzame kamer,
het eenzame bed, de eenzame maaltijd, het eenzame zitten, het eenzame staan, het
eenzame liggen, het eenzame slapen, het eenzame tafeltje, het eenzame lampje, het
eenzame pillendoosje, het eenzame venster, de eenzame handen, de zachte vingers,
de lijnen in de handpalm, de oude tekeningen, de schilderijtjes, de verticale ribbeltjes
in de nagels, de polsen onder de schone manchetten van de lichtblauwe overhemden.
De blauwe ogen, vrolijke, treurige, lieve, verlangende, zieke, eenzame ogen, de
tranen in de ogen, de dichte ogen, de slapende ogen. De koude voeten, de witte zachte
voeten, de mooie tenen, de mooie harde blauwwitte schenen, de littekens op de enkels,
de littekens rond de enkels, de littekens boven op de voeten, de houten
klompschoenen, de vodden in de houten klompschoenen.
Het glazen bos, de beer die in de bamboesa woonde in de achtertuin, de warme
konijnenkoek, de Chinese keizer die op bezoek kwam, de krokodil die kon spreken,
de ommuurde tovertuin, de kabouter in de voortuin, de met suiker gebakken
sprinkhanen, de gebakken mieren, het vieze geraamte, de kruik van Hans, de verhalen
van de 2e garnituur, de verhalen van de 1e garnituur, de zwarte vlag, de witte vlag.
Het kamertje met de pauwenveer op het witte kastje in de hoek, het bruine dingetje
in de lucht, het open raam, het duinlandschap, de zee, het strand, de golven, de
Noordpool, walvissen, dolfijnen, ijsbergen, de blauwe lucht, ultramarijnblauw, zwart,
de hemel.
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Joost Pollmann
Het nietje in de schimmelkaas
(Over de krantenstrips van Ben Katchor)
Een vrouw die opgewonden raakt van tomaten en pepers op zuur. Je kijkt er van op
in Julius Knipl - Real Estate Photographer van tekenaar Ben Katchor. Niet vanwege
die voorliefde voor conserven, maar vanwege de vrouw. Katchors stripkroniek gaat
in de eerste plaats over mannen, en in het bijzonder over mannen die de penopauze
voorbij zijn. Joodse vrijgezellen of weduwnaars die ruiken naar bolknakken,
okselzweet en goedkope scheercrème. Ze heten Vantz, Sukkor, Kapish, Chabouk,
Mammal, Zecharia, Ebomis, Borzhak of Knipl: namen waar de Zwarte Zee nog in
meedeint, gepeperd met een snufje pogrom.
Titelheld Julius Knipl, een gezette vijftiger met een forse neus en een dun snorretje,
is fotograaf van beroep. Hij vereeuwigt geen filmsterren, bruidsparen of vergezichten,
maar maakt kiekjes van panden ten behoeve van de makelaardij. Anoniem en
onartistiek. Niet dat we Julius ooit aan het werk zien, want in de strips van Katchor
is hij in de eerste plaats ooggetuige. Hij is lijflijk aanwezig bij de rariteiten die Katchor
ons voorschotelt: de radiator-musicus, de nagelbijt-salon, de blikvoer-proeverij, de
vloeibare zeep-diefstal. Knipls camera zit in het lederen foedraal weggestopt en
belichaamt, zou je kunnen zeggen, de discretie. Knipl is aanwezig, maar gluurt niet.
Hij behoort eerder tot het meubilair van de verhalen: soms als een luie leunstoel,
vaker als een bezige spiegel.
Julius Knipl is een comic en dus komisch, maar zonder slapstick. Onderwerp is
meestal een merkwaardige baan of gecultiveerde tic van de geportretteerde heren.
Het verhaal ‘The Ointment Expert’ bijvoorbeeld gaat over een zalfjeskenner
(autodidact) die voorbijgangers ongevraagd van paramedische adviezen voorziet.
Als hij Knipl op straat over jeuk hoort praten, snelt hij toe: ‘It's a type of eczema
brought on by night sweats in an air-conditioned bedroom. Get a tube of “Pomoline-X”
in any drugstore!’ Later, op een terrasje in Parijs, dist hij sterke verhalen op: ‘...And
then there was a photographer with eczema on his buttock!’
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Lijdend voorwerp is Knipl ook in het verhaal ‘The Smoking Monkey’, over een vlek
in het trappenhuis van Knipls appartementengebouw. In die vlek ziet hij duidelijk
een rokend aapje. ‘Kritische paranoia’ noemde Dalí dat. Enthousiast vertelt Knipl
over zijn vondst aan iedereen die het weten wil. Aan een welwillende vreemdeling
in een koffieshop bijvoorbeeld, die hem later een kaartje geeft met de tekst: ‘Dr.
Sidney Boscage, psychometry and mental inventory’. Hij vertelt het ook aan de
buurman met een horrelvoet, die nooit de trap neemt maar wel de conciërge inlicht.
Als Knipl de volgende dag terugkomt van zijn werk, ruikt het hele trappenhuis naar
verse verf. Je kunt maar beter je mond houden.
Bij Katchor kan het triviaalste dingetje aanleiding zijn voor dichterlijke
bespiegelingen. Afstomping is omgezet in fascinatie. Die veredeling komt tot stand
door de curieuze verbeeldingskracht van de karakters. ‘The Parked-Car Reader’
bijvoorbeeld is een slapeloze helderziende die 's nachts over de trottoirs slentert en
geparkeerde automobielen analyseert. Zo ‘leest’ hij: ‘A '73 Mastaba upholstered in
black, astrakhan wool with a dashboard statuette of Morris Hillquit... Belongs to a
retired social worker who is fated to die in the embrace of a teenage girlfriend.’ Van
de donkere blikken dozen langs de stoeprand maakt hij evenzo vele case histories.
De analyse duurt tot het laatste plaatje, waarin hij wordt ‘verblind’ door een auto die
niets te raden overlaat: een argwanende politiewagen. Hij houdt zich van de domme.
Hij heeft niets gezien.

Tirade. Jaargang 42

496
Ben Katchor (1957) maakt deel uit van het gezelschap tekenaars dat in de jaren
tachtig werd uitverkoren om te publiceren in Raw, het spraakmakende
comix-tijdschrift van Art Spiegelman. Hiervoor maakte hij onder meer de verhalen
‘The Smell on Exterior Street’ en ‘The Corner Location’, die ook de typisch
Katchoriaanse mix bevatten van prozaïsche mannen met poëtische neigingen.
Daarnaast heeft hij de bundel Cheap Novelties - The pleasures of Urban Decay
gepubliceerd, waarin elke anekdote begint met een tekening van een ramsj-artikel:
een sleutelhanger, een miniatuurolifant, een nageltang, een
wekker-in-een-dobbelsteen... Wat al deze voorwerpen uit The Cheap Merchandise
District gemeen hebben, is dat je je naam erin kunt laten graveren of desnoods
borduren (want er zit ook een herenonderbroek tussen). De naam Julius Knipl siert
dan ook elk afgebeeld artikel. Woorden zijn zonder meer erg aanwezig in het straaten wereldbeeld dat Katchor ons toont. In de relatief ruim bemeten balloons, in de
neonreclames die straks nog aan bod komen, op etiketten, kranten, bordjes en
vrachtwagens, overal wemelt het van taal. Het beeld staat ten dienste van het woord
en dat heel letterlijk: de dingen die in de anekdotes gebeuren zijn soms nauwelijks
te zien (zoals het nietje in de schimmelkaas). Alleen omdat ons verteld wordt dat ze
er zijn, denken we ze waar te nemen.
Het kortere werk van Katchor verschijnt in diverse Amerikaanse kranten en
kleurendruk is daarbij vaak niet mogelijk. Hij tekent zijn urbane sprookjes dan ook
in krasserig zwart-wit, dat hij in losse penseelstreken tempert met sfeervolle grijzen.
Vreemd genoeg blijft zijn stijl in de herinnering hangen als gedetailleerd en realistisch,
terwijl die in feite uiterst karig en schetsmatig is. Hij noemt 't zelf een soort steno:
‘a shorthand reference to how things look’. Adequaat is zijn techniek beslist (anders
zou erniet zo'n duidelijk beeld van een bepaald soort New York op het netvlies blijven
kleven), maar het is de woordkeuze, de droge en afstandelijke verteltrant, die de
verhalen hun werkelijkheidsgehalte geeft. Daarbij is er een merkwaardige afstand
tussen de constaterende taal van de verteller en de gesproken tekst van de stripfiguren,
alias de acteurs. Zolang alleen de commentaarstem klinkt, staan de beelden stil; lees
je de dialoog, dan komt de strip tot leven. Het is alsof je beurtelings een roman leest
en een toneelstuk opgevoerd ziet worden.
Katchor zet het alledaagse op een podium. Het verhaal ‘The Impresario of Human
Drudgery’ is lyrisch over wat je het anonieme theater van het zweet des aanschijns
zou kunnen noemen: ‘People spend their lunch hour
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watching men unload a truck of slacks. There's a vast untapped audience for this sort
of spectacle.’ Hiervoor kan men kaartjes kopen bij Gout's Ticket Service, en gout
betekent jicht. Spijkerbroeken sjouwende arbeiders als acteurs in een
lunchvoorstelling, dat is het ware werktejater.
Katchors kijk op het leven als tableau vivant wordt het sterkst benadrukt in het
verhaal ‘Excursionist Drama’. Belangstellenden kunnen, met een bus die voorzien
is van sterke schijnwerpers, nachtelijk New York verkennen. De bezienswaardigheden
bestaan niet uit culturele hoogstandjes of criminele spektakels, maar uit doodgewone
dingen: een inboedelopslag of een snackbar. ‘We see a 24-hour salad bar where night
workers go to lose themselves in the refrigerated miscellany of a canopied banquet
table,’ schrijft Katchor koket. Wat is verleidelijker dan een diepgevroren
huzarensalade bij tl-licht? Tot ergernis van de producenten van dit ‘excursietoneel’
begint het publiek echter steeds meer de aandacht te verplaatsen van het decor naar
de virtuositeit van de chauffeur, die weet wat zijn kunsten waard zijn: ‘To go north
of the Mildew Bridge, I want an extra twenty-five dollars.’ Het eindigt ermee dat de
draaiboekschrijver de opdracht krijgt om een U-bocht in te lassen ten behoeve van
Baptiste Paschal, stuurmanskunstenaar. ‘Excursionist Drama’ bevat een toepasselijke
zinsnede: ‘The entire city is reduced to a series of scenic tableaux at the disposal of
the author's imagination.’ Die opmerking geldt eigenlijk voor alle eenakters die
Katchor schrijft en tekent: heel New York is zijn poppenkast.
Een adres dat meerdere malen in de bundel opduikt is Roman Boulevard and
Rossel Avenue. Is het vergezocht om hierbij te denken aan Raymond Roussel, de
Franse absurdist en inspirator van de surrealisten? Roussel dient in zijn roman Locus
Solus (1914) enkele doden de stoffen vitalium en résurrectine toe, waardoor zij in
staat zijn het verleden opnieuw te beleven. Julius Knipl en de zijnen doen niet anders:
in ‘The Souvenir Program’ wordt per telefoon een zilveren plaquette (125 dollar)
aangeboden ‘to memorialize a moment of burning envy felt during your adolescence’.
Herinneringen aan onbeantwoorde liefdes zijn goedkoper en kunnen in brons worden
gegraveerd. De gouden gedenkplaten zijn bestemd om het soort plaatsvervangende
schaamte vast te leggen dat ouders bij pubers oproepen. Hoe onstoffelijker de
gebeurtenis, hoe zwaarder het monument. Herinneren is onontkoombaar! Al op de
eerste bladzij van Julius Knipl vraagt iemand zich af: ‘Why save a man from
drowning, only to let him die of homesickness?’ En als de naam Knipl op
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z'n Amerikaans wordt uitgesproken, klinkt hij als nipple: tepel. Of onze besnorde
vijftiger inderdaad heimwee heeft naar de moederborst die hem in het verre Tbilisi
zoogde, is niet te zeggen omdat hij er zelf niets over loslaat. Maar hij gedraagt zich
als een typische balling: omringd door loten landgenoten, de blik strak gericht op
het verleden, blijft hij blind voor het hier en nu. Katchors straatbeeld is doordrenkt
van behoudzucht. Verscholen in eigennamen, neonreclames en logo's spelen de
klassieken - de ouden - een prominente maar dubieuze rol in zijn versie van het
emigrantenbestaan. Het matrassenmerk ‘Mortal Coil’ duikt op, verwijzend naar
Hamlets slapeloosheid. Victor Rubicon heeft een baan als Brassiere Strap Adjuster,
maar roept ook Julius Caesar in herinnering. ‘Doloroso’ is een bioscoop, ‘Priapus’
een videotheek, ‘Hasdrubal’ een snackbar, ‘Philomel’ en ‘Lacoön’ zijn hotels. De
Oude Wereld lekt door de kieren van de Nieuwe Wereld, religieuze riten zijn
vervangen door dwangneuroses, en mythische figuren zijn ‘onsterfelijk’ omdat hun
naam is verbonden aan kruidenierswaren. Ellis Island is ten slotte dichterbij dan de
Bosporus.

Het is niet de bedoeling om Katchor in een literair massagraf te gooien, maar de
associaties met schrijvers dringen zich nu eenmaal op als je met Julius Knipl door
de Lower East Side wandelt. In een interview in het tijdschrift Destroy All Comics
wees Katchor zelf een andere geheugenspecialist aan als belangrijke invloed, te weten
Vladimir Nabokov. Een oudere Rus met een vlindernet en een passie voor donzige
schouderbladen: als je je beperkt tot de excentriek - Nabokov als stripfiguur - past
hij precies in Knipl's universum. De namedropping gaat verder. Volgens de flaptekst
van Julius Knipl heeft Katchor in stripvorm gedaan wat Proust deed in romanvorm.
Oftewel: ze zouden allebei een monument hebben opgericht voor de nostalgie. Dat
is een wat gemakzuchtige conclusie. Katchor doet veel meer denken aan een andere
Fransman, die een bastaardversie
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schreef van de zoektocht naar de verloren tijd: Georges Perec, auteur van Het leven
een gebruiksaanwijzing uit 1978.
Evenals Katchor beschrijft Perec een lange reeks mannen (Bartlebooth, Smautf,
Rohrshasch, Valène, Marcia, Beaumont, Winckler, Cinoc, Appenzzeller, om er enkele
te noemen) met bizarre hebbelijkheden of regelrechte obsessies. In Julius Knipl gaat
het om de kleine man, die met zijn verbeeldingskracht ontstijgt aan een grauw bestaan;
in de Gebruiksaanwijzing zijn het seniele monomanen, zoals Perec ze noemt, die
vechten tegen de verveling. Escapisme of ennui: in beide gevallen is de
scheppingsdrang van de beschreven personages gelijk aan hun overlevingsdrang.
Het gaat om levenskunst, maar dan ook daadwerkelijk beoefend als kunst, met
inbegrip van de zorg die wordt besteed aan disegno en inventio.
Wat straten zijn bij Katchor, zijn kamers bij Perec. Voor beide schrijvers is de
wereld een Wunderkammer, een labyrint gevuld met geheugensteunen, waarin met
graagte wordt rondgedwaald. De quantité négligeable is voor hen een fetisj. Met
archeologische (en parodistische) precisie wordt het onbeduidende beschreven en
gered van de ondergang, dat wil zeggen: van een anoniem verzinken in de toekomst.
Bij Georges Perec leidt die liefde voor het detail tot (of is een gevolg van) een
uitgesproken horror vacui. Zo ziet zijn hiernamaals eruit: ‘Nu is er in de kleine salon
alleen nog over wat er over is wanneer er niets meer over is: vliegen bij voorbeeld
of folders die studenten onder alle deuren van het pand geschoven hebben en die een
nieuwe tandpasta aanprijzen of een korting van vijfentwintig centimes aanbieden
aan iedere koper van drie pakjes waspoeder, of oude nummers van Het Franse
Speelgoed, een tijdschrift dat hij zijn hele leven ontving en waarvan het abonnement
een paar maanden na zijn dood doorliep, of van die onbeduidende dingen die op
parketvloeren of in hoeken van kasten slingeren en waarvan je niet weet hoe ze daar
gekomen zijn en ook niet waarom ze daar gebleven zijn: drie verwelkte veldbloemen,
slappe stengels aan het uiteinde waarvan vezels verkommeren die wel door het vuur
verzengd lijken, een lege coca-colafles, een geopende gebaksdoos, nog met het
touwtje van namaakraffia, waarop de woorden “In het lustoord van Lodewijk de
Vijftiende, banketbakkers en snoep-verkopers sinds 1742” in een fraai ovaal staan
dat omlijst wordt door een guirlande met aan weerszijden vier bolwangige amortjes,
of achter de portaaldeuren een soort smeedijzeren kapstok met een spiegel die in drie
delen van ongelijkmatige oppervlakte is gebarsten die vaag de vorm van een y
aanduiden en in de lijst waarvan nog een ansichtkaart is geschoven
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die een duidelijke Japanse atlete voorstelt die met haar vooruitgestoken arm een
brandende fakkel vasthoudt.’
Het begint met niets en het eindigt met de eeuwige vlam. Daartussenin zit een
massa puzzelstukjes die samen een werkelijkheid zouden kunnen opleveren, mits
goed aaneengelegd. Elders bij Perec vinden we een man die vergeten woorden in
een kaartenbak stopt (‘Ursuline: Trappetje met boven een plat vlak waarop kermislui
hun gedresseerde geiten lieten klimmen’). Bij Katchor lopen mannen rond die
sigarettepeuken met afdrukken van lippestift verzamelen (‘A Lucky Star with Princess
Scarlatina's Summer Blush no. 3’). Alles verdient het eeuwige leven, niks mag weg.
Maar er mag ook niks bij! Perec roept tot in de kleinste details een periode op die
absoluut twintigste-eeuws maar niet gespecificeerd is. Er zijn evocaties van de jaren
twintig, dertig, veertig, vijftig, zestig, zeventig zelfs, maar het wordt nooit ‘modern’.
En als het dat wel wordt, is het lelijk. Zo is op bladzijde 187 opeens sprake van ‘een
hoogtezon van een agressieve lelijkheid’ en op bladzijde 284 van ‘een afzichtelijk
science-fiction-decor’, terwijl hij verder nooit een esthetisch oordeel velt, zelfs niet
over de ergste kitsch. Ook Katchor houdt het tijdloos, afgezien van een zeer
incidentele verwijzing, zoals de identiteitskaart van een taxichauffeur, gedateerd
1984. Maar er had net zo goed 1948 kunnen staan. Zaken als computers of
hoogtezonnen komen in het blikveld van zijn vrijgezellen en weduwnaars gewoon
niet voor. Op het projectiescherm dat de wereld is nemen zij alleen zichzelf waar,
gefixeerd als ze zijn in hun conservatisme. Hun ‘mental inventory’ telt louter voorbije
dingen.
Het langste en laatste verhaal van Katchors boek introduceert een krant getiteld
‘The Evening Combinator’, die wordt omschreven als ‘the sole daily chronicle of
the city's dream-life’. Een dagblad vol dromen. Kamerdebatten, koersdalingen en
weerberichten zijn er niet in te vinden. Wel ‘tweedehandsverslagen van de halfbakken
natte dromen van de sexueel gefrustreerde middenklasse’, opgeschreven door spionnen
(‘dream boys’) die middels een uitgekiende matrassenzwendel bij de slachtoffers
binnen weten te komen. Victor Rubicon, een ‘miskende’ statisticus die op straat
vrouwen met afzakkende bh-bandjes registreert ten einde zijn bevindingen aan de
lingeriebranche te verkopen, droomt vaak van orgiën. Deze orgiën worden breeduit
in ‘The Evening Combinator’ beschreven. Op zich al beschamend genoeg, maar een
nare bijkomstigheid is dat de architect Selladore er ook geregeld in voorkomt. Dit
onvrijwillige optreden in andermans natte dromen leidt ertoe dat het enige project
van
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Selladore dat kans maakte uitgevoerd te worden - ‘Car Fare City’: een Orwelliaanse,
infrastructurele nachtmerrie met als belangrijkste kenmerk dat de trams dwars door
woon- en slaapkamers heen denderen - wordt geannuleerd. Men is gaan twijfelen
aan 's mans morele zuiverheid.
In dit verhaal spelen aanslagen op de privé-sfeer de hoofdrol. Terwijl Selladore
in Rubicons dromen de beest uithangt, worden in het ‘Stay-Awake-Atorium’
aandachtige toehoorders aangespoord niet als slaapwandelaar door het leven te gaan,
maar vooral klaarwakker te blijven. De demagoog zelf, Ormond Bell, is al 258 uur
op! Zijn handlangers trekken door de stad om links en rechts bommen te laten
ontploffen die de stadbewoners moeten verhinderen in te dommelen. ‘It is our modest
goal to provide each man, woman and child in this city with one moment of complete
wakefulness each day - a break in their habitual semi-slumber.’ BOOM galmt het door
de nacht.
Aan het eind van het verhaal maakt Selladore, gedupeerd maar niet rancuneus,
kennis met Victor Rubicon. Zijn werkelijke naam, zo bekent hij, is Jerome Schadou.
Het pseudoniem koos hij als liefdevol aandenken aan de nederige kelderluiken (cellar
doors) waar de mensen zo achteloos overheen lopen. En waaronder hij, kunnen we
eraan toevoegen, zich verbergt om meisjes te begluren.
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J.H. van Geemert
Marc Windsant en de wens om te vermaken
Marc Windsant - voluit: Marc Jean Baptiste Vermeulen Windsant, geboren in Haarlem
op 27 oktober 1942, een week voor zijn 53ste verjaardag in Amsterdam overleed hij
- heeft zijn lezers en recensenten vaak op het verkeerde been gezet. Zijn twee romans,
beide verschenen bij De Bezige Bij, waren geen onverdeeld succes. Robert Anker
schreef naar aanleiding van Windsants debuut De organisatie (1988) een tamelijk
negatief artikel onder de titel ‘Overbodige schets van bekend milieu’, Doeschka
Meijsing noemde Dichtslag (1995) ‘een verbluffend staaltje van hoe een schrijver
niet te werk moet gaan’.
De organisatie vertelt het met veel jargon doorspekt verhaal van een viertal
managers dat besluit iets aan teambuilding te gaan doen door een overlevingstocht
in de Ardennen. Dichtslag zit iets ingewikkelder in elkaar, in de samenvatting van
Alfred Kossmann aldus: ‘Emile Baron van Schaijk is de zoon van een Limburgse
edelvrouw en haar tuinman. Hij is dichter, wordt erg beroemd en beneemt zich, als
hij achtennegentig is, na een voordracht, geheel voorbereid, op uiterst gecompliceerde
wijze het leven. In Amsterdam. Op de avond van die voordracht zijn enige jonge
dichters, met paardestaartjes en half geschoren kaken, aanwezig, ook om voor te
dragen. Zo beroemd als Van Schaijk, zo onbekend zijn zij. Zelfs een uitgever vinden
zij niet. Goed, zij verlangen naar een stunt, stelen het lijk van de dichter, sturen een
hoogdravende tekst naar een ochtendblad, en beloven het lijk terug te geven wanneer
hun werk in honderdduizend exemplaren wordt gedrukt. Zo ongeveer is het verhaal.’
Marc Windsant, bescheiden en wars van hoogdravendheid, hield van satire, hij
wilde in de eerste plaats een vermakelijk, fantasievol en onderhoudend verhaal
vertellen. Over de diepgang in zijn werk maakte hij zich geloof ik geen ernstige
zorgen, wat Robert Anker (over De organisatie) deed verzuchten: ‘Het boek raakt
alleen de oppervlakte en ik moet zeggen dat de auteur dat met zeer veel talent en
souplesse doet.’
In Dichtslag experimenteerde Windsant naar hartelust en met zichtbaar
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genoegen met verschillende stijlen: ‘Op het ene moment parodieert hij de verheven
stijl van dichters als Roland Holst of Bertus Aafjes, een alinea later zitten we al op
het politiebureau van Beverley Hills’, schreef Doeschka Meijsing, die vervolgde
met: ‘Dat maakt het humeur van de lezer er niet zonniger op.’ Hij wilde amuseren ‘Het gaat altijd om het vermaak van het ogenblik’, vatte Kossmann adequaat samen
- maar dat lukte uiteraard niet bij iedereen.
Marc Windsant schreef ook gedichten, een aantal verscheen in het tijdschrift De
Zingende Zaag, tot bundeling kwam het niet. Ook in zijn gedichten presenteert hij
zich als de virtuoze verteller van een verhaal, waarbij privé-gevoelens op grote afstand
worden gehouden.
Dat laatste is hij trouw gebleven tot in zijn laatste gedichten zoals ‘Het gaan van
een man’, dat zo eindigt:
Zijn geest is even
helder als het water in
het glas, zo helder
dat hij weet dat het
eenvoudig is te gaan.
Om simpelweg te gaan,
hij kan zijn voeten
immers zien.

Wie het nagelaten werk van Windsant beziet, kan zijn ontwikkeling volgen in de
richting van het onwerkelijke, het surrealistische. Ter illustratie het hierbij afgedrukte
Ergens langs de Noord-Portugese kust, 13 juni 1991, dat hij als brief stuurde naar
zijn vrienden die hij hiermee (even) aan het schrikken maakte. Was Marc Windsant
nog wat blijven leven, dan zou voor het succes van dit werk gevreesd moeten worden,
in deze tijd waarin het waarheidsgetrouw beschrijven van het echte (eigen) leven het
hoogste goed lijkt te zijn.
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Marc Windsant
Mister Bentwood Dick
De jongen. Straffe wind, die zonder enige tegenstand te ondervinden over het
wateroppervlak kwam aanrazen, joeg zijn haren recht overeind. Half hangend, half
staand vormde zijn bovenlichaam een halve boog over de verschansing. De rechterkant
van zijn wang rustte nog op de koude bovenrand toen er opnieuw krampende schokken
door zijn middenrif gingen en hij zijn maaginhoud als een magmaprop omhoog
voelde komen. Onhoudbaar perste de massa zich door zijn wijd open mond eruit.
Nauwelijks verteerd voedsel kwakte tegen de schuinhangende verroeste scheepswand.
Dit was geen ogenblik voor mooie gedachten. Bederf hing om hem heen.
Zwaar ademend bleef hij hangen, vaag de geur van verse verf in zijn neusholte
als het enige teken van behoud.
Het dek helde langzaam over. Een hoog opkomende golf spoelde de meeste sporen
weg. Heel even leek het schip bewegingloos stil te hangen, maar zoals altijd zette
de zwaaibeweging zich naar de andere kant voort.
Hij scharrelde overeind. Met een groezelige zakdoek veegde hij zijn mond en
tranende ogen af. Zelfs in de gierende wind was de zurige stank te ruiken. Hij gooide
de verkreukelde, stinkende lap met een gebaar van afkeer overboord en keek hem
na tot hij hem in het kielzog uit het oog verloor.
‘Een levensteken aan de beschaving,’ fluisterde hij.
Het verouderde Libertyschip kwam in de zware zeegang bijna niet vooruit. Een
minuscule zwart-witte stip in een grauwe oneindigheid van lucht en water. Een
voorwerp dat er net zo goed niet hoefde te zijn. Zonder een spoor na te laten kon
verdwijnen.
Hij zou weer naar beneden moeten, terug naar de messroom waar de maaltijd
gewoon doorging. Hij liep de trap af naar de smalle, lage ruimte, waaruit een walm
van vette spijzen en zware shag hem in het gangetje al tegemoet sloeg.
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Zoals meestal was zijn overhaaste vertrek naar het bovendek niet onopgemerkt
gebleven. Onder de maten ging een spottend gegrinnik op toen hij weer ging zitten.
Achterover leunend op zijn stoel, die met een lange haak aan de vloer was
vastgemaakt, zag hij door de patrijspoort beurtelings de witte schuimkoppen op de
golven en de loodgrijze lucht erboven. Hij voelde dat het kijken naar al dat bewegen
een nieuwe aanval van misselijkheid veroorzaakte en vestigde zijn blik op de tafel
voor hem.
De mannen lieten zich de hap goed smaken en schraapten met hun vork de laatste
resten van hun bord. Sommigen zaten al te roken. Ik moet het nagerecht gaan halen,
ging het door hem heen, voordat er weer eentje begint van Godverdit- en dat over
de slechte bediening. Snel begon hij het eetgerei van de tafels te verzamelen en op
te stapelen. Een vettig bord glipte uit zijn handen en kletterde op de vloer in stukken.
Gelach barstte los, een lichtmatroos riep ‘Bingo’ en de twee onafscheidelijke tremmers
uit Rotterdam applaudisseerden met een pesterig langzaam handgeklap. Met een
rooie kop raapte hij de stukken bij elkaar. Nog drie dagen, dacht hij, dan passeren
wij de Azoren. Misschien dat ik land kan zien. En 't post-bootje. Oude zeerotten
hadden hem verzekerd dat er altijd vlak langs de groene eilanden gevaren werd. Dan
zou er een klein bootje - wit stelde hij zich voor - langszij komen om post af te geven
en mee te nemen. Hij telde al een week de dagen af. Het bootje was een punt om
naar uit te kijken, ook een soort geruststelling dat de wereld toch uit meer dan alleen
maar lucht en water bestond. Maar stel dat ze hem weer in de maling hadden genomen.
Hij was er nog steeds niet achter waarom de maten benedendeks zo vaak om hem
moesten lachen en hem nabauwden als hij wat zei. De pantryman was begonnen hem
Baron te noemen, een bijnaam die al gauw door de anderen was overgenomen. Hij
probeerde nu net zoals zij te praten. Zei ook geen meneer meer tegen ze en vervloekte
zichzelf voor zijn mededeling toen hij pas aan boord was, dat hij hoopte aan de
vreemde kusten zijn talenkennis van de HBS te kunnen toepassen. Dat was meteen
weer gieren geweest. De twee tremmers waren een erotisch getinte dialoog begonnen,
waarin Spaanse, Engelse en Rotterdamse uitdrukkingen elkaar hadden afgewisseld.
Het was kennelijk komiek, want alle maten zaten te brullen, tot de bootsman aan toe.
Hij had er niets van gesnapt en had toen maar wat schaapachtig meegegrijnsd.
‘Je souffre le mal de mer, Ich habe die Krankheit des Meeres, I am bloody seasick,’
mompelde hij terwijl hij met een blad vol etensgerei naar de pan-
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try liep, kleine, snelle stapjes makend als de vettige gangvloer voorover dook.
Met het lege blad zwaaiend liep hij naar de kombuis en zette de puddingschaaltjes
erop. Met gestrekte armen het blad rechthoudend liep hij naar de messroom terug en
zette op iedere plaats een bakje met de giftig roze pudding neer. Lepels begonnen te
klikken en in een razend tempo werd de mierzoete lekkernij naar binnen gewerkt.
De maaltijd liep af. De maten drukten hun peuken uit en liepen rumoerig de
messroom uit om te gaan slapen of hun wachtdienst te hervatten.
Had hij God zij dank even het rijk alleen. In de glibberige pantry sloeg hij met een
afgedankte garde en een klodder groene zeep uit het grote, koperkleurige blik een
olieachtig aanvoelend afwassop en begon de borden, de gamellen en het bestek
zorgvuldig te reinigen.
Wie zei dat zeelui smeerpijpen waren? Moest je ze tekeer horen gaan als er een
vuil plekje op hun bord zat. Met hel en verdoemenis was hij bedreigd als het nog
eens voor zou komen. Hij droogde alles af, stapelde de borden in de kale, houten
rekjes met de slingerlatten; het bestek ging in de laden eronder en de gamellen in de
kastjes. De weeë geur van het sop maakte hem weer aan het kokhalzen. Na een paar
keer diep ademhalen trok het gevoel van druk op zijn maagwand weer wat weg. Hij
keek door het pantryluikje op de klok in de messroom. Tien over een. Mooi dat hij
in ieder geval vrijaf had tot kwart over vier. Wat zou hij gaan doen? In zijn kooi gaan
liggen en proberen wat te slapen? Met een zwemvest schuin onder de rand van zijn
matras zou hij minder heen en weer rollen en als hij plat met zijn ogen stijf dicht,
trokken de voortdurende maagkrampen gelijk weg. 't Had allemaal iets te maken met
wat je zag bewegen en je evenwichtsorgaan in de gehoorsingang. Dat wist hij nog
van de biologieles, alleen loste die kennis zijn probleem niet op. ‘Nee,’ had de
bootsman gegromd, ‘je mot niet op je nest gaan liggen. Juist niet! Lopen moet je,
met je magere sodemieter, precies daar waar de schuit het meest tekeer gaat. Voorop
op de bak of achter op de poop. En blijven vreten. Anders kom je d'r nooit vanaf.
Vreten en lopen! Daar krijg je nog zeebenen van ook.’
Toen had hij hem een ram op zijn schouders gegeven en was wijdbeens het
winderige dek op gekuierd. Ja, die had makkelijk praten. Vaarde al dertig jaar of zo.
Zou hij het toch maar eens gaan proberen?
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Uit de broodtrommel nam hij vier oude boterhammen en propte een hap in zijn mond.
Gatverdamme! Kauwend liep hij de trap naar het bovendek weer op en zwoegde
tegen de storm in langs het brughuis naar het voordek. De neus van het schip met op
de punt het gerafelde vlaggetje, donkerblauw met in een witte ruit het gouden kroontje
van de rederij, strakgespannen in de wind, dook met een ijzeren regelmaat in de
golven en rees weer op. Nu en dan sloegen plenzen water over de bak, liepen over
de presennings en spoelden langs de gangboorden terug in zee. Het was bitter koud.
Om de zoveel stappen moest hij zich schrap zetten om de slingerbeweging op te
vangen.
Vanaf de brug werd er naar hem gekeken. Hoog boven hem tekenden zich achter
de ruiten van het stuurhuis de donkerblauwe silhouetten van de stuurman en de
roerganger af. Maar het kon hem geen moer schelen dat ze keken. Wat was er
trouwens te zien. Ze zouden heus wel snappen waarom hij hier zijn rondjes liep,
langs bakboord naar voren, voorbij het kabelgat, langs de stuurboordkant terug naar
het brughuis, voor langs de winches en dan weer een nieuw rondje. Zijn benen wijd
uit elkaar zettend bleef hij doormarcheren, manhaftig broodkorsten kauwend, terwijl
de wind het dunne verschoten toetoepjasje tegen zijn lichaam plakte. Het krampgevoel
in zijn maag trok niet weg maar het brood bleef tenminste binnen.
‘God laat 't erin blijven, laat't'trin blijven, laattutrinblijven,’ bad hij onhoorbaar
op de cadans van zijn stappen. Zoute vlokken sloegen in zijn gezicht. Naar de lucht
kijkend zag hij de laadmasten grote cirkels beschrijven. Het leek wel of het donkerder
werd. Door de lage zon kregen de wolken paarse randjes en hier en daar waaierden
strepen licht door een gat in het wolkendek op de golven.
Hij voelde opeens druppels in zijn gezicht. Regen!
De spatten kwamen steeds sneller na elkaar. Wilde hij niet doornat worden dan
moest hij nu direct naar beneden. Zo snel als hij kon schuifelde hij naar de beschutting
van de brug en daaronder door naar het achterdek.
Uit het grote, houten hok dat daar als deklast voor Valparaiso stond vastgesjord
klonk het zeurderige geloei van koeien.
‘Mannen we krijgen op de grote reis wijven aan boord,’ had de bootsman op de
voorafgaande kustreis voorspeld en er was een woest geloei in de verblijven opgegaan.
Een matroos onder de gage was er na een week op volle zee van beschuldigd dat hij
tijdens de hondewacht half ontkleed
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in het hok was gezien. Hoe harder hij ontkende, hoe groter de hilariteit was geweest.
Hij wrong zich langs het hok, dat met een windvlaag even de geur van mest boerderijen en weilanden, eindeloos ver weg - verspreidde. Over de hoge drempel
van de waterdichte deur stapte hij het gangetje naar zijn hut in.
De zwarte olieman met wie hij de ruimte deelde, zat in zijn ondergoed op de bank
naast het fonteintje. Vier natte sokken hingen in het rooster van de ventilator. Zeker
weer eens de was gedaan.
De olieman zong. Het was een populair deuntje van het Caribische eiland waar
hij vandaan kwam. Hij deed het op de karakteristieke manier van de Calypsozangers,
met een stotend ritme; aan het einde van sommige regels improviseerde hij vrolijke
uithaaltjes. Met opgetrokken benen zat hij op de bank waarop de zwemvesten lagen,
zijn lippen opgekruld, zodat het kleine snorretje bijna niet zichtbaar was. Hij laste
een kort couplet in en hervatte het refrein, terwijl zijn blote voet op de maat
meebewoog.
Tell ya sista to come down
‘cause I've got something here fo’ she
tell she its Mista Bentwood Dick
the man from Sandy Grandy
she knows me well, ‘cause I gave she already
she must remember me,

met zijn kopstem zingend sloot hij af met:
go on, go on! Tell she Mista Bentwood come!

De olieman hield op en keek hem oplettend aan.
‘Je heb weer gekotst, boy,’ stelde hij vast. Hij sprak zelfs na jaren op Nederlandse
schepen nog steeds een soort Pidgin-English.
‘Ik heb niet gekotst,’ antwoordde hij, bijna verontwaardigd. ‘Ik heb net vier
boterhammen op.’
De olieman stond op en rekte zich uit. Zijn reusachtige gestalte vulde de nauwe
ruimte tussen de bank en de boven elkaar geplaatste kooien volledig op. Een hagelwit
T-shirt spande om zijn borst en opgezette buik. Hij trok zijn afgezakte boxershort
omhoog. Door de openstaande voorkant was het in dichte plukjes ingeplante
schaamhaar te zien. ‘Heb jij al fuckin’
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Mista Bentwood ontmoet?’ vroeg de olieman grijnzend.
‘Dat is toch die man uit dat liedje dat u steeds zingt.’
De orgelende, hese baslach van de olieman vulde de hut.
‘Oh boy, jij dacht dat Mista Bentwood Dick een meneer was,’ en hij barstte
opnieuw in schaterlachen uit; zijn spot over zoveel onwetendheid uitstortend. Het
smalle, gouden streepje tussen zijn voortanden glom temidden van de speekselblaasjes.
‘Here is Mista Bentwood Dick, boy,’ zei hij en trok met een snelle beweging zijn
short naar beneden. Met zijn vrije hand gaf hij een tikje tegen zijn donkere penis,
die naar het wel leek half-gezwollen vooruitstak.
‘Wherever I was, never had any complaints.’ De olieman zei het alsof hij het over
een gebruiksvoorwerp had, een stuk gereedschap dat in de praktijk functioneert zoals
het in de gebruiksaanwijzing was beloofd.
‘Laat mij nou zien de jouwe.’ De zangerige intonatie was opeens uit zijn stem
verdwenen. Zijn ogen stonden hard, met emotieloze donkere pupillen.
Hier was een opdracht gegeven.
Zijn dreigende, donkere gestalte, met de gestrekte arm tegen de rand van de
bovenkooi, zijn short halverwege op zijn knieën, met dat grote, absurd heen en weer
wiegende orgaan stond hij daar alsof dat de gewoonste zaak van de wereld was. Grote
Goden, wat had hij nou aan zijn fiets hangen?
‘Waarom moet ik 'm laten zien?’ vroeg hij verstikt. Al zijn zintuigen leken opeens
op scherp te staan. Het razende geluid uit de machinekamer, de scherpe geur van de
olie die in alle lichaamsgroeven van de man tegenover hem was gebeten en nu
vermengd was met een andere, onbekende bittere geur. Het fonteintje maakte een
boerend geluid. Het vleugje chloorlucht dat vrijkwam deed hem in een flits denken
aan de badhokjes na het schoolzwemmen, waar magere, dicht op elkaar staande
jongens met afgewende gebaren snel in hun onderbroekjes schoten.
Zou 't een homo zijn? ging het door hem heen. Hij voelde zijn handpalmen vochtig
worden en plakken op de kunstleren bekleding van de bank toen hij ging zitten.
‘Fuck you! Omdat ik het wil, boy, daarom!’ grauwde de olieman, ‘laat jij nou zien
hoe fucking groot-ie is, de jouwe.’
Allemachtig, in wat voor een toestand was hij nou verzeild. Het leek wel of zijn
hart bonsde op een plaats hoger dan waar het normaal zat; zijn mond voelde aan alsof
er droog zand in was gestrooid.
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Had hij niet eens ergens gelezen dat zelfs gewone kerels, hetero's, als ze lang niet
bij een vrouw hadden gekund, zoals in een gevangenis of in het leger - en God ja,
ook op een boot natuurlijk - 't noodgedwongen met elkaar deden. Daar was hij mooi
klaar mee, met een dolgeworden reus van een olieman, die met een halfstijve de
doorgang naar de deur stond te versperren.
‘En als ik het niet doe. Als ik 'm niet laat zien,’ vroeg hij, wat doet u dan? Zijn
stem bibberde. Hij verplaatste zijn handen en zag de vochtige afdrukken op het
kunstleer. In een soort automatisme probeerde hij de natte plekken weg te vegen.
Ver weg onder in de machinekamer was het gegier van een hulpmotor te horen. Het
kleine lichtje in de schemerige hut floepte nu helemaal uit. Ook dat nog! Grote Goden,
wat deed hij op dit schip!
Het gieren stierf weg, langzaam gloeide het licht weer aan. ‘If not, dan ik doe je
broek van je witte reet en steek Mista Bentwood Dick erin,’ zei de olieman. Hij had
zijn lippen weer opgetrokken alsof hij lachte, maar de vreemde, starende uitdrukking
in zijn ogen wees op het tegendeel.
‘Ik laat hem niet zien,’ gooide hij eruit. ‘Ik zie er op geen enkele manier het nut
van in.’ Mooie logica die hij er trouwens op na hield.
Het hele schip trilde toen de achtersteven hoog uit het water kwam, zo hoog dat
de schroef zijn omwentelingen half in de lucht draaide. Het bonken van de schroefas
was overal voelbaar. ‘God laat het schip nu zinken,’ bad hij.
‘Ik doe het verdomme niet!’ schreeuwde hij, bijna verrast door zijn eigen moed.
‘Je blijft met je poten van me af!’
De gelaatsuitdrukking van de olieman veranderde. Zijn lippen krulden verder van
elkaar en zijn mond sperde zich open. Pretlichtjes glommen opeens weer in zijn
pupillen. Hoge, hese lachkreten baanden zich een weg uit zijn binnenste en vulden
de kleine ruimte.
‘Jij denkt dat ik een poot was,’ riep hij nauwelijks verstaanbaar door zijn
onbedaarlijke lachen heen: ‘jij dacht really dat ik jou willen naaien! Oh boy, oh boy,
ik wilde just that witte pikkie van jou zien.’
Hij hees zijn short op terwijl hij bleef kronkelen van plezier en sloeg zich op zijn
buik.
‘Oh boy, jij was bang van mij!’
Hij lachte alsof hij uitzinnig was geworden. De hatelijke, hese klanken galmden
als de tonen van een immense steeldrum uit zijn naar achteren geworpen hoofd; zijn
mond wagenwijd geopend, het roze keelgat

Tirade. Jaargang 42

512
honend, bijna obsceen zichtbaar. Bronzen geluid dat zich verenigde met de golfslag
van de onafzienbare oceaan, naar het leek om nooit meer op te houden, naar alle
uithoeken van de aardbol de achtervolging in te zetten.
De jongen.
Warm maagzuur golfde in zijn mond. Zijn onderlichaam trok opnieuw krampend
samen.
Als we in een haven komen, als we ooit nog in een haven komen, steunde het
ergens diep weg in hem, dan neem ik de benen, Oh verdomme dan dros ik, kome
wat ervan komt.
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Marc Windsant
Ergens langs de Noord-Portugese kust, 13 juni 1991
Lieve vrienden,
In plaats van kaarten. Er worden te weinig brieven geschreven. De kunst van het
corresponderen - een lange brief in welgekozen bewoordingen, sierlijk met de vulpen
neergeschreven op gehamerd briefpapier van tenminste 80 gram per m2 - schijnt
steeds meer in onbruik te raken. Men zendt elkander een fax, men pleegt een
telefoontje, en daar blijft het bij. Mag het dan een wonder heten dat mensen vervreemd
raken? Nee toch.
Welnu, voor zo'n brief is nu alle tijd van de wereld. Ik doe mijn best zo leesbaar
mogelijk te schrijven, maar de omstandigheden zijn primitief. Ik gebruik een
broodplank als bureaublad, half op de knieën, half tegen het stuurwiel, het
binnenlampje van de auto dient als verlichting. Ons kampeertafeltje is te wankel,
ons gaslampje is onbruikbaar wegens een leeg tankje en bovendien is het buiten de
auto werkelijk koud, er staat een vrij harde kille wind.
Onze reis verloopt geheel volgens de verwachtingen. Wij bezoeken de plaatsen
die wij ons min of meer hadden voorgenomen, wij overnachten naar onze aard in
eenvoudige hotels en een enkele keer, zoals nu, brengen wij de nacht door op een
vrij verlaten camping langs de kust tussen Oporto en Figueira da Foz. Inderdaad
hebben wij de derde dag van onze tocht Santiago de Compostella aangedaan. In de
kathedraal hebben we onze hand gelegd in de diep uitgesleten afdruk, waar ontelbare
pelgrims ons reeds voorgingen, en uiteraard heb ik daarbij geveinsd dat ik een gebed
opzond naar die Almachtige waarnaar zo velen op zoek zijn.
Schuifelend hebben wij aangesloten in de lange rij bezoekers die het trapje achter
het hoogaltaar beklommen om het bronzen Jacobusbeeld te omhelzen, zoals dat al
eeuwenlang traditie is. Het is bijna paradoxaal om moderne jongelui in jeans en
modieuze truien in een opperste vorm van extase te zien raken, ze met gesloten ogen
in opperste devotie met hun armen het glimmende bovengedeelte van het Jacobusbeeld
met de talloze
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edelstenen te zien omvamen en een gebed te zien prevelen (?). Selectieve waarneming,
wishful thinking, of toch die verbazingwekkende mengeling van traditionele devotie
en het moderne leven van de dag dat geen tijd voor contemplatie toelaat? Die
mengeling waar Katholieken zo sterk in zijn.
Wat het oog verder waarneemt: overal Jacobsschelpen, waarheen men de blik ook
wendt.
Ik heb me afgevraagd waarvoor een vreemd soort takelinstallatie in de hoogste
koepel van de kathedraal zou moeten dienen. Het antwoord op die vraag is nog niet
gevonden. Misschien om ketters aan op te hangen in oude tijden. Maar het touw ziet
er tamelijk nieuw uit.
Verder heeft de stad ons niet echt aangesproken. Nogal wat stalletjes en
souvenirwinkels vol met zilveren prullaria, grote parkeerplaatsen vol bussen uit
allerlei windstreken. Het plein voor de kathedraal is sfeervol. Inderdaad ligt daar nog
het Hostal de los Reyes Catolicos, het eertijdse onderkomen van vermoeide pelgrims,
maar tegenwoordig is het een vijfsterrenhotel, waar uitsluitend uit traditionele
overwegingen nog een enkele pelgrim tegen een gereduceerd tarief de nacht mag
doorbrengen.
De reis naar S. de C. liep voor ons over Burgos en voerde ons langs de bekende
Camino de Santiago. Echte pelgrims, bebaarde mannen met een bezonken blik, ruige
wandelaarsuitrusting, slobkousen, rugzak en de onvermijdelijke wandelstaf met
daaraan de kalebas en de schelp, hebben we onderweg slechts een enkele maal
aangetroffen. Verder een Belg op een volgepakte fiets die in de lege hoogvlakte
knokte tegen de harde wind en achter op zijn fiets een wit ovaal bordje had met het
rode opschrift Antwerp-Santiago. In mijn herinnering tastte ik terug naar de tijd
waarin sommige fietsers zo'n soort kenteken voerden: een wit schildje verdeeld door
een verticale rode streep met de letters SH, wat slechthorend betekent. Volgens onze
schatting had deze Belg zeker nog drie dagen te gaan als hij een daggemiddelde van
150 kilometer zou halen. Wij wensten hem sterkte en vervolgden onze weg.
Vooral het laatste gedeelte van de tocht voerde ons door een ruig landschap met
allerlei verschillende accenten. Dit was dus Galicië, de streek waar in de dalen de
naargeestige klanken van de leren doedelzak, de cornemuse, klinken als de stoppelige
herders de tijd doden met de blik op hun grazende kudde gevestigd. In S. de C. wilde
ik een man met een doedelzak in een soort kledingdracht fotograferen, maar hij
bedong een bedrag van omgerekend ƒ2,50 voor ik mijn plaatje mocht schieten. Dat
was dokken geblazen.
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Wij besloten zuidelijker te trekken. Onze drijfveer was vooral het weer. Met grote
regelmaat dienden wij de ruitenwissers in werking te stellen en als je daar maar lang
genoeg tegen aankijkt gaat bijna onvermijdelijk ten slotte je hoofd meebewegen in
zwiepende bewegingen van links naar rechts enz.
Vroeg in de middag passeerden wij de grens tussen Spanje en Portugal en zowaar,
het hield op met regenen en het werd opeens warmer. Wij besloten rustig richting
Porto te rijden en draaiden de zijraampjes open om wat warme frisse lucht in het
interieur van de auto te laten stromen.
Jullie kennen onze vakantiefilosofie. Geen reserveringen, geen planning vooraf.
Het toeval bepaalt de route want vaak is de reis beter dan de bestemming. Reizen in
het voorseizoen, zoals wij nu doen, heeft het grote voordeel dat je als een herdershond
voor de kudde uitrent. Hotels zijn nog leeg, campings nog verlaten, bedienend
personeel is nog fris en gemotiveerd.
Alle voorwaarden voor een rustig ontspannen verblijf in den vreemde lijken
daarmee gehonoreerd, maar tegelijk is daarmee een andere voorwaarde - iets wat we
maar het verrassingselement zullen noemen - kleiner geworden. Echte vakantie moet
immers toch ook een tijdelijke verlossing uit de sleur van afspraken, vergaderingen,
verplichtingen en dorre regelmaat betekenen. Die balans kan echter ook wel eens
naar een ander uiterste doorslaan. Wie het echte avontuur zoekt is daar meestal
innerlijk op voorbereid. Als het onverwacht toeslaat - op een tijdstip dat je niets
verwacht - kan een gebeurtenis traumatische vormen aannemen.
Dit is waar het om gaat.
Dit is wat ons die middag is overkomen. Uit het feit dat ik jullie nu schrijven kan,
kunnen jullie opmaken dat er sprake was van een goede afloop, maar hoe anders
hadden de zaken een keer kunnen nemen. Ik neem de vrijheid jullie aandacht wat
langer op te eisen om ons avontuur gedetailleerd uit de doeken te doen. Zoals gezegd,
het weer was zeker de eerste dagen van onze tocht in Zuidwest-Frankrijk en
Noordwest-Spanje behoorlijk grillig. Voortdurend stond er een harde wind die ieder
verblijf buiten de auto verkortte. Tot onze verbazing was het geen wind die permanent
uit dezelfde hoek waaide, maar een voortdurend van richting veranderende
luchtstroming. De ene keer pal op de kop van de auto, dan weer van opzij, zodat het
soms werkelijk moeite kostte om recht op de weg te blijven. Dit was geen verbeelding,
aan de vlaggen van de benzinestations langs de weg konden wij zien dat er inderdaad
sprake was van
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voortdurende veranderingen. Het was merkwaardig maar we besteedden er geen
echte aandacht aan.
We passeerden Pontevedra, Vigo, Bayona, La Guardia en Viana do Castelo, steeds
dichter bij de kust komend, de zee steeds aan onze rechterhand. Ergens tussen
Esposenda en Povoa de Varzim besloten wij te overnachten.
Zo op het oog leken er tussen de weg en de zee aardige plekjes te liggen. Veel
wilde begroeiing, struiken en boompjes met open plekken ertussen die met gele
bloemen waren bezaaid. Of het formeel in Portugal is toegestaan om wild te kamperen
was ons niet bekend. We besloten ons daar niet al te veel van aan te trekken. Meer
dan een kleine boete zou het ons niet kunnen kosten en wellicht viel er met zo'n
Portugese koddebeier, die het ook maar met een bescheiden wedde moet stellen, wel
iets te regelen. Rustig toerend namen wij een afslagje van de grote weg en reden over
een hobbelig weggetje steeds dichter naar de zee toe die wij vanaf de grote weg
steeds in de verte als een blauw laken hadden zien liggen. We volgden het weggetje,
hotsend en botsend, waarbij de onderkant van de auto zo nu en dan met een akelig
schurend geluid de weg raakte en de takken van de struiken tegen de zijkant zwiepten.
Het werd ons duidelijk dat de zee een flink eind lager lag. Zoekend naar een geschikt
plekje om de tent neer te zetten werd ons duidelijk waarom. Een meter of twintig
van de auto vandaan liep er een behoorlijk steile helling naar beneden, onderaan lag
een minuscuul kiezelstrandje. Steile kliffen verbonden de plek waar we stonden met
het water dat krachtig tegen de rotsen sloeg. Niet ver bij ons vandaan, iets lager zagen
we een klein plateau, net groot genoeg voor de tent en de auto. Vanaf de weg zouden
we vrijwel onzichtbaar zijn door een groep pijnbomen. We besloten daar ons
kampement op te zetten. De bodem was compact en het kostte me vrij wat moeite
om onze kunststof tentharingen voldoende diep in de grond te rammen. Het lukte
nauwelijks, maar nu we eenmaal zo ver waren had ik geen zin meer om ergens anders
te gaan staan, dus besloten we het maar te wagen. Na een half uurtje werken stond
ons kamp op poten, het was omstreeks half vijf, tijd om de fles klare uit de kofferbak
te trekken. Er stond een mooie felle zon en de wind leek wat gekalmeerd. Hij waaide
nu in onze rug en werd behoorlijk getemperd door de struiken en pijnbomen achter
ons. Alles wees op een mooie lange leestermijn. Ongestoord, zo nu en dan de stilte
verbrekend door het tikken van onze glazen op het tafelblad lazen wij geconcentreerd
ongeveer een uur. Ik voelde mij op een gegeven
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moment wat stijf worden en legde mijn boek even weg om de ogen in de richting
van de zee te heffen. Daar, ver boven het water, zag ik een van de merkwaardigste
natuurverschijnselen die ik ooit van mijn leven heb waargenomen. Hoog in de
bovenlucht moest zich een stroming bevinden van zo'n uitzonderlijke kracht dat de
stapelwolken (alto cumulus) volledig aan flarden werden geblazen en met zo'n razende
snelheid in allerlei spiralende patronen voorbij raasden dat het bijna onwaarschijnlijk
was. Het verschijnsel was des te opmerkelijker omdat het op de plaats in de
benedenlucht absoluut windstil was geworden. Zelfs de blaadjes aan de struiken
ritselden niet. Ik wees Francis op wat ik zag en beiden zaten we een hele poos
gefascineerd naar dit fenomenale schouwspel te staren. We zijn als Nederlanders in
ons milieu van mest en mist en zure regen natuurlijk wel wat gewend als het op wind
en waaien aankomt, maar zo'n selectieve scheiding van de luchtlagen hadden we nog
nooit gezien.
Verder op de helling zagen we een kleine groene slang van een centimeter of
veertig razendsnel onder eenberg stenen verdwijnen; bijna of de duivel hem op de
hielen zat. Toen plotseling - en als ik schrijf plotseling dan bedoel ik ook inderdaad
van de ene minuut op de andere - de atmosfeer verduisterde door snel overtrekkende
bewolking, werd de hele situatie bijna testamentisch. Het was afwachten tot het
voorhang (luifel) van de tempel (tent) zou scheuren. Het verschijnsel van de snel
opkomende verduistering ken ik uit mijn zeemansverleden. Het is meestal een
voorbode van een orkaan of windhoos en terwijl ik het schrijf spoelen angstige
beelden van een hurricane in de golf van Mexico door mijn herinnering. Nog maakten
we ons geen fundamentele zorgen, hoewel mijn blik met enig voorbehoud naar de
niet erg diep ingeslagen tentharingen werd getrokken. In onze directe omgeving bleef
de windstilte evenwel heersen, maar dat zou, zoals ons spoedig, zeer spoedig bleek
slechts van zeer korte duur zijn. Alsof er een ventilator in een windtunnel werd
aangezet (denk aan de introbeelden van Van Kooten en De Bie een paar jaar geleden)
stak er een volkomen storm op. Onze haren sloegen recht overeind in de wind en
mijn short plakte tegen mijn benen alsof er gluton op gesmeerd was. Als razenden
klapten wij onze kampeerstoeltjes in elkaar en smeten die op de achterbank van de
auto die heen en weer stond te zwaaien in de windvlagen. Het werd bijna zwart
duister, een lugubere atmosfeer die opeens vol van allerlei dreigingen was. De tent
klapperde als een razende, de scheerlijnen die de luifel op zijn plaats moesten houden
knapten als draadjes en de lichte aluminium tentpalen werden door de wind de helling
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afgeblazen en verdwenen uit ons gezicht. Onder het beukende geweld van de wind
zag ik tot mijn ontzetting de haringen een voor een uit de grond loskomen zodat de
wind steeds meer vat op het tentdoek kreeg.
‘Vooruit! De tent in!’ schreeuwde ik tegen Francis. Dit zijn momenten dat ‘a man
has to do what a man has to do’ en mijn natuurlijke instincten gaven mij in dat iemand
hier de leiding moest nemen. ‘Pak de tentpalen vast,’ vervolgde ik schreeuwend,
‘dan houden we in ieder geval de tent op zijn plaats; anders gaat-ie de lucht in en
moeten we in een hotel.’
Een paar jaar geleden hebben we op deze manier in de Dolomieten hangend aan
de tentpalen in een van die plotseling opstekende bergstormen onze trouwe tent
kunnen behouden en als het aan ons ligt gaat het oude kavalje nog vele jaren met
ons mee op reis. Ik moet er overigens direct bij zeggen dat deze storm van een dubbele
kracht was. Elkaar bemoedigingen toeschreeuwend boven het lawaai van de storm
hingen wij met ons volle gewicht aan palen en doek en inwendig vervloekte ik mijn
eigen doordrijverij om op zo'n eenzame en kwetsbare plek te gaan staan. De wind
huilde intussen met een werkelijk angstaanjagende kracht. Het tentdoek bolde op als
een parachute telkens wanneer de windvlagen de kans kregen er onder te duiken. Op
zulke momenten was de zaak bijna niet meer te houden, maar dan vormt zich de
vreemde, ongekende koppigheid die maakt dat je blijft vasthouden wat je beet hebt
enkel en alleen omdat het het enige houvast is wat je op zo'n moment hebt. Maar de
kracht die op het tentdoek werd uitgeoefend nam nog zoveel meer toe, onze armen
werden zwaar en pijnlijk van het wanhopig vasthouden, de kracht van de wind werd
nu zo groot dat we uit onze knielende houding langzaam, heel langzaam omhoog
werden getrokken en half gehurkt, half hangend aan de stevig doorstikte randen
probeerden ons eigendom te behouden. Toen een ritssluiting het krakend begaf was
er werkelijk geen houden meer aan. Het doek bolde op als een leguaan op een zeilboot
en sloeg als een koepel boven ons hoofd overeind. Wij stonden met gestrekte armen
in een laatste reddingspoging tot ik tot mijn immense schrik opeens zag hoe Francis'
voeten zich langzaam van de grond losmaakten. In de paniek en verbazing - hoe
moet je zo'n gewaarwording beschrijven - zag ik de zwijgende, strakke, koppige trek
om haar mond, waarmee ze bleef proberen, met zwaaiende, tastende bewegingen
van haar benen om weer vaste voet aan de grond te krijgen. Het lukte niet, erger nog.
Ik voelde hoe ik zelf steeds minder greep op de grond hield; ik werd gewichtloos,
en voelde nog maar een verantwoordelijkheid. Het ging nu niet meer om de tent, het
ging om Francis die inmid-
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dels met haar benen spartelend in de lucht boven de afgrond hing. Gewichtloosheid,
vliegen. Het zijn dingen waar je van droomt. Symbolen van faalangst. Dit was geen
falen, iedere poging was al lang van tevoren als mislukking bestempeld. De wind
wakkerde nog verder aan en plotseling, in de waanzin van het ogenblik ging ik mee
omhoog. Het mag raar, gek, ongeloofwaardig klinken, maar toch, op dat moment
voelde ik een irrationele tevredenheid dat ik had vastgehouden en daarmee in ieder
geval had bereikt dat de tent een parachutefunctie kon vervullen. Dit was parasailing.
De ervaring was onbeschrijflijk; dat bolle groene dak boven ons, onheil en redding
tegelijk. Ik zag de helling meters diep onder me, het kleine grindstrandje, de rotspunten
in zee, die als een razende kolkte en witte schuimvlokken tegen het strand smeet.
We gingen omhoog, thermiek tilde ons op en sleurde ons in een waanzinnige vaart
eerst evenwijdig aan de kustlijn, maar een seconde later draaiend in de wind, tollend
om onze as in de richting van open zee. Hoog van de hellingen vlogen plukken hooi
of stro (tumbleweed) ons voorbij en verdwenen in het verduisterde zicht.
‘Hou vast!’ gilde ik naar Francis, en God wat was het een geruststelling om te
bemerken dat haar gelaatsuitdrukking de kalme beheersing weerspiegelde die daar
zo veelvuldig op zetelt. ‘Hou vast!’ herhaalde ik bemoedigend schreeuwend, ‘als we
dalen boven zee, laten we gelijk los en zwemmen terug.’
Als haar armen het maar houden, dacht ik dat moment, die slanke armen, die
ongeoefende armen die niet aan grote krachtsinspanningen gewend zijn, maar op
hetzelfde moment realiseerde ik me dat mensen in tijden van nood, van levensgevaar,
want daar mochten we toch wel van spreken, tot bovennatuurlijke inspanningen in
staat zijn. Ver van ons af raasde langs de kust een vissersdorp voorbij en ik moet mij
sterk vergist hebben als daar niet twee in het zwart geklede vrouwen, die zich
vasthielden aan een boom ons nawezen, of nawuifden.
We stegen en daalden in de thermiek, maar we bleven steeds zo ver van het
wateroppervlak verwijderd dat we het risico van loslaten niet durfden te nemen. Uit
literatuur wist ik dat een val op het water van grote hoogte hetzelfde is als een smak
op een betonnen bodem. Al schrijvend schiet mij te binnen dat mijn weergave van
ons avontuur de indruk moet wekken dat alles een ruime tijdspanne besloeg. Niets
is natuurlijk minder waar. Het moeten luttele minuten zijn geweest, drie, vier, hooguit.
Wij vlogen, wij vlogen.
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De rest van het verhaal hebben wij uit de media. Het is wat ontwikkelde Portugezen,
die werkelijk uitstekend Frans blijken te spreken, voor ons vertaalden. Wat was het
geval?
Porto is naast een internationale handelshaven tevens de tweede belangrijke
marinehaven. Aldaar is aan de kust een modern communicatiecentrum gevestigd dat
dag en nacht wordt bemand door getrainde marinewaarnemers.
De waarnemer 1e klasse Joaquin Espinosza Couthino, drieëntwintig jaar oud,
identificeerde omstreeks 17.48 uur een vreemd voorwerp op zijn radarscherm.
Aanvankelijk wreef hij zijn ogen uit en stelde het groenge-kleurde scherm scherper:
was dit een vijandelijk vliegtuig dat onbevoegd het Portugese luchtruim schond?
Gevolg gevend aan de voorschriften (Coda Aeromauticao) schakelde hij zijn zender
in en sommeerde het vliegende object zich bekend te maken door het opgeven van
het registratienummer, zoals in de luchtvaart algemeen gebruikelijk is.
Het object bleef zich in ongebruikelijke patronen buiten de vliegcorridors
voortbewegen en reageerde op geen enkele wijze op de eentonig herhaalde oproepen.
Espinosza Couthino die represailles vreesde als hij niet direct zou handelen,
rapporteerde het incident onverwijld aan zijn superieuren. Het gevolg was dat er
groot alarm werd geslagen. Op bevel van de Generale Staf te Lissabon werden op
de vliegbasis Magelhaes in allerijl twee F16. gevechtsbommenwerpers van de
Portugese Luchtmacht startklaar gemaakt.
Grondpersoneel rende heen en weer, besnorde vliegers in de bekende oranje
overalls met overal zakken, badges en ritsen lieten zich in de schietstoelen gorden
en sloten de zuurstofslangen aan.
Met brullende straalmotoren raasden de pijlvormige toestellen de startbaan af en
verhieven zich van de grond. De gehele procedure nam exact twee minuten en elf
seconden in beslag.
De F16's bevonden zich vrijwel direct boven open zee. De twee piloten, Frederico
Oliveira da Fuentes en Enrico da Silva Nunes, op de krantenfoto's prachtige kerels
met indrukwekkende knevels die herinneringen opriepen aan de jonge, overmoedige
RAF-vliegers in de Battle of Britain, ontzekerden hun boordwapens om zodra dat
nodig was de krachtmeting met de onbekende binnendringers aan te gaan. Laag over
het water vliegend, voortdurend hun kompassen en hoogtemeters checkend, raasden
zij onze richting in.
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Wie schetst onze verbazing en opluchting toen er opeens uit het laaghangende
pikzwarte wolkendek twee zilverkleurige schichten naast ons opdoemden die met
ons meevlogen.
De redding was Goddank nabij. Met recht Goddank, want wij bevonden ons
inmiddels ver buiten de territoriale wateren van Portugal en bereisden het
internationale luchtruim.
De beide vliegers, die gisteren uit de handen van de President, de hoge militaire
onderscheiding ‘Per Valore et Patriao Portugaies’ ontvingen, gebaarden ons met
handbewegingen en wenken naar de kust terug te keren of te landen. Door
hoofdgebaren en mimiek maakte ik ze duidelijk dat onze stuurinrichting zulks niet
toeliet en dat wij overigens niet in staat waren tot navigatie. De goede wil was
overduidelijk aanwezig, maar dit was een situatie die zich niet anders liet beschrijven
dan Overmacht. Door middel van een satellietverbinding alarmeerden de wakkere
piloten de slagkruiser Vasco da Gama, die, omgeven door een zwerm mijnenvegers,
toevallig in de buurt op manoeuvre was.
Optornend tegen de woeste baren wendde het oorlogsschip de steven en stoomde,
zwarte rookwolken uitbrakend, onverdroten onze richting op terwijl op de
achterdekken helikopters uit de hangars werden gerold en geharde mariniers zich in
hun zwarte kikvorspakken hulden en de ventielen van persluchtflessen beproefden.
Terwijl op de Vasco da Gama rotorbladen begonnen te wieken en veiligheidsgordels
werden vastgeklikt, communiceerden de beide F16-piloten en besloten tot een wel
zeer gewaagde manoeuvre.
Maar onderwijl; beneden ons in het kolkende water ontwaarden wij de gevreesde
driehoekige vinnen die zich met dezelfde snelheid als waarmee wij voortvlogen in
onze richting meebewogen (‘hij zwemt in teugels, verschoven is de zee,’ dichtte ooit
Frans Budé in ‘De Haai - Corax Pristodontus’) en zelden was een beeld meer
huiveringwekkend in zijn schoonheid. Ze wachtten op een gemakkelijke prooi, de
vreselijke jagende moordenaars van de oceanen, de teerling was geworpen, alea iacta
est; maar nog gaven we ons niet gewonnen.
‘In striemen staat de golfslag/halfhoog in het duister,’ vervolgde Bude, maar wat
hadden wij aan die prachtige regels, terwijl happende kaken met zeven rijen
vlijmscherpe tanden beneden op ons wachtten, gereed om ons bloeddorstig te
verscheuren.
De straaljagers verhoogden hun snelheid, geleidelijk maar beheerst, en gingen
voor ons vliegen. De warme uitlaatstroom van hun motoren ver-
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mengde zich met de thermiek van de jagende storm. Er ontstonden vreemde
wervelingen, we voelden het op onze verkilde huid, en in plaats van op de warme
luchtstroom verder omhoog te stijgen daalden wij. Vraag me niet hoe het kon, het
gebeurde gewoon. Alles was immers ongelofelijk tot zover.
Ver weg over het water hoorden we dat bekende geluid: denk aan Vietnamfilms,
Apocalypse Now, Rambo II en Hell is for heroes; het bekende geluid van helikopters;
het plok plok plok van de motor, het gieren van de rotorbladen terwijl in onze
ooghoeken de karakteristieke contouren van de Vasco da Gama in beeld verschenen.
Dit was fantastisch. Laag over het water scherend dropten de helikopters een serie
in het zwart geklede kikvorsmannen met de vlijmscherpe dolkmessen aan de kuit
gegespt, die onverschrokken de strijd aanbonden met de school moordlustige haaien.
Onder ons kleurde de zee rood van bloed, hier en daar dreef een afgebeten
lichaamsdeel en de rauwe kreten van de in het wilde weg stekende duikers bereikten
ons oor. Een rubberboot zeilde door het zwerk en landde enige honderden meters
voor ons in het water. De zee bevond zich nog ongeveer tien meter onder ons.
Vlak boven de rubberboot lieten wij los en door een niet te beschrijven toeval
vielen wij er precies midden in. Zelfs onze kleren waren nog droog. Later zouden
wij nog nat genoeg worden van het overslaande buiswater.
Wij bevonden ons op dat moment halverwege de Azoren! Mind you!
De rest van het verhaal is spoedig verteld. Gekleed in geleende truien en broeken
van de bemanning van de Vasco da Gama en voorzien van mokken gloeiend hete
koffie met forse scheuten Aguardente kwamen wij in de kapiteinshut weer wat op
verhaal en vertelden met horten en stoten ons relaas aan de ongelovig kijkende
admiraal Novao Haringues terwijl de Luitenant ter Zee, der tweede klasse, oudste
categorie Mario Cabellao Palingao aantekeningen maakte voor het logboek.
De admiraal gaf opdracht onze tent te bergen en de rest van de nacht ging daarmee,
met heen en weer strijkende zoeklichten over de alweer gekalmeerde zee, heen. Voor
toeristen is niets ons te veel, werd ons verzekerd en geloof me of niet, het voorwerp
werd met behulp van kruispeilingen geïdentificeerd en geborgen. Voor mij geen
kwaad woord over de Portugese Marine.
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Eenmaal terug in Porto, twee dagen later, een heldenontvangst. Radioreporters,
tv-ploegen, honderden fotografen, flitslampen, microfoons; de Nederlandse consul
die zich over ons ontfermde, ons complimenteerde en door ons geflankeerd, recht in
de talloze camera's kijkend, de miljoenen Portugezen verzekerde dat dit stoutmoedige
staaltje vasthoudendheid typerend was voor de Nederlandse volksaard. Iedere
Nederlander zou zo gehandeld hebben. En zo is het ook!
Achter zijn hand fluisterde hij iets over een hoge burgerlijke onderscheiding die
ons ten deel zou vallen. Door onze escapade was er een gelegenheid ontstaan voor
de militaire macht om op een positieve wijze in de publiciteit te komen met alle
gevolgen voor een positieve beslissing over het NAVO-lidmaatschap. En dit juist op
een tijdstip dat de defensiebegroting een kritische fase doormaakte. Fantastisch!
Ja, ja. Kleine oorzaken grote gevolgen.
Lichtelijk ontdaan hebben we onze gedroogde en gestreken tent na afloop in
ontvangst genomen. Na vele omhelzingen van onze redders vervolgden wij onze
reis. Naar de Spaanse binnenlanden. De kust hoeft van ons een tijdje niet meer.
Tot nader bericht: ciao miao.
Marc (ook wel genaamd Von Münchhausen)
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J.H. van Geemert
Gedichten
Binnen
In de krant
zit de uitgedoofde man,
vier jaar lang,
voor het ingeslapen beeld
van het echte leven.
Buiten is niets te zien.
Een enkele keer
ontsnapt een éénbenige, vang
ik een glimp op van een jongen,
die naar m'n strot grijpt
achter de gordijnen.
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Voordat
Voor je het weet
heb ik je liefgehad.
Besef van tijd ontbreekt:
ik ben sneller dan het licht
dat je omgeeft.
's Nachts
was ik de ander. Ver weg
in ons huis
maakt iemand muziek.
Voor je het weet
heb ik je liefgehad.
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Marc Windsant
Gedichten
De taal van het lichaam
In deze ligging bestaan er geen geheimen.
Wat er te zeggen valt is lichaamstaal.
Een optelsom van onderzoek; betast,
doorstraald, voorzien van echo en aan
temperatuur en druk gemeten, nauwkeurig
opgeschreven in een status. De vraag die
overblijft: is dit het laatste boek?
Nooit eerder was het heden zo nabij.
De toekomst is een landschap met een
wijdse horizon, plotseling binnen
oogbereik gekomen. Maar zelfs als het
een duistere tunnel is, zonder een
sprankje licht is er nog steeds een
stem, is er geen zwijgen opgelegd.
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Zachte paso doble
Zoals meestal: voor deze dans zijn
er twee dansers nodig. Een die altijd
beschouwd wordt als de slimste
hoofdpersoon in de voorspelbaarheid
van dat wat bijna altijd afloopt
als het loopt. Slim dus en ook nog
kleiner - zo klopt een hart een hoge,
snelle toon - zelfs al voordat de dans
begonnen is, een hoge snelle toon
in de smalle borst van Jorge Ruiz,
half kind, half man in de pokdaligheid
van zijn gelaat, zodat hij - snoeft
hij - lichter wordt bij elke buil of
puist die in zijn huid de gaten slaat.
Een gat weegt immers niets zegt hij,
waardoor ik sneller wenden kan; en
wiegend wendt als hij zich scheert
wanneer hij voor de spiegel staat
en met zijn hoofd, bebloed, verweerd,
het mes ontwijkt alsof een stier
zijn lijf bedreigt. Hij gelooft
zich zelf, bezweert gevaar, als hij
zijn eerste dans voorspelt, de
mannendans van huid en haar.
Hij schat zijn kansen in het ritueel,
ontelbaar vaak geoefend pas voor pas,
zijn knievallen zijn formidabel en
niemand heeft kuiten met zo'n welving
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als hij zijn bovenbenen strekt, zijn
handen met het staal daarin geheven,
kracht en gewicht gesneden in een plek.
Dan is er nog de ander die de
sterkste heet, misschien wel dom
moet zijn of in een ban? Maar
wie is dom als hij de dans nooit
zoekt maar evenmin ontlopen kan.
Hij is ongeoefend, zeg maar de volger.
Volger van afkomst, zaad en bloed
dreven zijn passen in zijn ziel;
een vast patroon, zoals de cirkel en
de punt en lijnen loodrecht op
elkaar. Het is immers voor de dans
die in de lendenen ontspringt,
de mannendans van huid en haar.
Zijn kop hangt laagt, zijn ogen
knipperen tegen licht dat ogen
tranen doet. Gekleurde stokken
bungelen aan zijn hals, hij bloedt,
en altijd weer, schijnbaar als door
een verend elastiek verbonden,
soms als een dronkaard tastend naar
zijn fles, zoekt hij de andere danser
op die lokkend wegdraait alsof hij
zich voor een spiegel scheert en
wegduikt voor het mes. Pas op!
Dit wordt een tekenfilm: hij beweegt
nu zo snel dat het lijkt of hij op
wieltjes staat of in een snelle schets
van scherp en schede van levend leer,
in wolken natgespoten stof een
staalsteek in de lage nek bedoeld
tot aan het gevest verzonken in
de huid als rennend doelwit neervalt
in de lijn zoals de tekenaar hem trof.
Zo was het bedoeld te gaan gebeuren,
voldoende op afstand van elkaar,
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beiden gereed om de ander van het
diepst geheim te laten proeven
- een diep geheim van huid en haar maar eerst nog meer gaten in elkanders
lijf te steken. Dit lijkt het tijdstip
voor het ongerijmde: een vreemde
tederheid waarvoor het schetterend
koper nimmer speelt. Want nooit was
er een man die openlijk de stier
zou strelen, Jorge Ruiz met zijn
geschonden wangen, hij kiest zijn
kinderhand en streelt de zachtste vacht
die groeit tussen de hoornen pennen,
die zware kop die dodelijk vermoeid
blijft hangen. Wat nu? Muziek valt
aarzelend stil, in dit geval geen
staal gestoken maar tussen handen
stukgebroken. Adem is ingezogen
tot een verschrikkelijk luchtledige
wanneer een ander mes daalt en de
hoogste wervels splijt. Getuigde paarden
stormen aan, slepen een man rond aan
zijn voeten en inderdaad, nooit eerder
zag men kuiten met zo'n welving.
Er is een eeuwigheid van hoorbaar ademen,
van hoorbaar ademen een eeuwigheid.
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Drievuldigheid
De vader
Hij hangt bijeengebonden door bretels
en leeft in oude heldendaden voort.
Hoe zij hem raakten, maar 's avonds
een man, 's ochtends een man en waar
broeken waren betaalden geen rokken.
Zijn ogen zwemmen achter traploos glas
en even is er van dat wervende, waarvan
hij zo graag gewaagd een glimp.
Nogmaals richt hij zijn standbeeld op:
een jonge haan, fel en snedig, vroom en
beginselvast tegelijk. Een zigeunerbaron,
dansend op het marmer van een kathedraal.
Zijn sokkel brokkelt onder het geweld
van zoveel jeugd; hij struikelt zelfs in
stilstand over zijn laaghangend kruis.
Nagenieten tot kunst verheven. Voor
eeuwig leek hij verklonken met zijn
vettige oortjesstoel. Zijn smakelijkste
verhaal, ‘moet je horen,’ zo menigmaal
herhaald, wie het niet kende mocht
niet de kamer uit, was hoe de Parijse
karikaturist faalde in zijn portret.
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Drievuldigheid
De zoon
Herhaling te over en vergeetboeken tekort.
Het spiegelbeeld, onstuitbaar sluipt
het op hem toe. Zaad is hij van zijn zaad
een man een man, een woord een woord.
Die pokende onrust. Nooit wetend wat hij
worden wou, marcheerden op vaderlijk bevel
op de rand van de einder bureauchefs,
hoofdcommiezen en procuratiehouders in
eindeloze reeksen plichtsgetrouw voorbij.
Maar hoe hij ook silhouetten van wit in
oude foto's knipte, wegvluchtte naar de
toekomst, los van dat onverbiddelijke
dichterbij komen: dat kruis, die kaars met
zijn licht in het duister en vooral die
dwaze processie van mannen in korte
broeken met knokige knieën, de rode
linten aan hun schouder en breedgerande
hoeden op, bepluimd, in ganzepas lopend
op het water van zwarte Brabantse vennen.
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Drievuldigheid
De heilige geest
Bij iedere terugkeer daalde ze in vlammende
tongen neer. Zo zichtbaar onzichtbaar dat ze
aanwezig was in iedere uithoek van het huis
in lavendelgeuren de plukken stof opjoeg.
In prentbriefkaarten trok ze een spoor:
palazzo's onder gespoten blauwe luchten,
magnolia's, palmen en forten. Postzegels
waren boodschappers die van storm getuigden.
En dichterbij haar ruisende rokken die
wind zaaiden in wolken wierook, buien
hysop verdreven en dreunende hoogmissen
op de draadomroep deden verstommen.
Legde zich te vondeling in de vrijplaats van
kloosters en kerken, in de matte stilte van
biechtstoelen, vervuld van zonden die nooit
werden bedreven. Berouw was champagne en straf
kaviaar, afgenomen van biechtvaders die niet
haar woorden maar wel haar giften herkenden.
Afkoelend wijwater. Zoveel heiligheid vraagt om
een andere afloop dan dat verwarde ongezalfd
versterven; een perkamenten naakt op een bed,
stamelend bezien door de vrucht van haar schoot.
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Huize vreugdenhof
Vanaf de ingang van de zaal al de naald
van haar stem in mijn oor. Poreuze
namiddagen die het vertrekken voorafgaan.
Overal klokken met wijzers die kruipen.
Halfliggend in kussens volgen haar berichten:
niet goed gaat het met L. en vooral niet met
T. die altijd al zorgen baart en teveel
kinderen voortbrengt die te spraakzaam zijn.
Het leed is net zo verdeelbaar als de
wrange druiven die zij opdringt aan ruisende
pleegzusters en zorgelijke artsen die door
stethoscopen met haar ingewanden spreken.
Wat onvervuld bleef wordt in zo'n middag niet
vergeven. Hier valt slechts zwijgen te
betrachten en zoveel bloedwijn te drinken als
het vruchtwater waarin ik ooit moest drijven.
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Het gaan van een man
Ligt op een bed,
in halve ogen
is zijn wereldbeeld:
dat is een muur,
een barst erin
en licht erop.
Naast hem een glas,
Zijn adem is gereedschap
van zijn ogenblik.
Dit is denkt hij
een kamer en een glas.
En gelooft: dat glas
daar zit een engel in;
althans iets wits,
iets eeuwigs,
iets dat misschien
wel vliegen kan.
Zijn geest is even
helder als het water in
het glas, zo helder
dat hij weet dat het
eenvoudig is te gaan.
Om simpelweg te gaan,
hij kan zijn voeten
immers zien.
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Voor J.H.M. van Ingen

In memoriam
Voornaam waren je gebaren en zo
edel de klank van je stem als je
hoonde. We wensten je talloze
schildknapen en bloedgeile pages toe.
Schuimwijn spoot uit flessen
en spot was er te over: duitse
schlagerzangeressen en de
Mariadevotie van puisterige zonen;
maar soms onderwijl - terwijl je sigaar
in een suikerpot doofde - je
gefluister over verre treinen.
En later... ach later: het ging
niet om reizen, noch om een
station, hooguit een perron om
te wachten. Om er te wezen als
een trein je zou halen.
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Vervangbaar
De kinderen snikten stilletjes,
ik droeg het kistje op mijn
uitgestrekte hand. Het was van
balsa- of van cederhout en
rook nog naar sigaren van La Paz.
Een stille plek, vlak bij de bosrand.
Met de lepel van het slabestek
groef ik in de grond een graf.
Een torenklok bimbamde acht slagen.
Wij wierpen schepjes aarde in het gat.
De regen gaf ons allemaal wat
tranen. Thuis heb ik maar beloofd
dat we een nieuwe zouden kopen.
Zo'n zwarte met een neusje, die
hadden we nog niet gehad.
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vanaf zijn prilste jeugd droeg hij de sporen
beginnend in zijn jongensnek een negenoog
dat daar een krater naliet, ook zijn oren
vulden zich snel met talggezwellen; hoog
op zijn schouders verzamelde zich als koren
de vette gele korrels, piekig en droog
stak zijn rozig haar, het sneeuwde unverfroren
door de seizoenen heen, als bijtend natronloog
trok transpiratie kringen, wat verloren
schilferde eczeem over zijn romp, hij boog
zijn puistenkop waarmee hij halfgeschoren
die ochtend weer eens naar college toog
en smeekte om een wederkomst, herboren
worden als een frisse, jonge, gave psycholoog.
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Floor Haakman
Wild en gevogelte
Hoe komt een dame een huis binnen als ze zich niet op haar gemak voelt?
Ze heeft natuurlijk een presentje bij zich. Iedere gast die zich niet op zijn gemak
voelt neemt een aardigheidje mee, om de gastvrouw te paaien of soms uit oprecht
geversverlangen. Ze heeft een aardig pakketje bij zich met een boekje erin. Een klein
blauw boekje, een boekje over schilderkunst en verfgebruik. Ze is een schilderes, zo
liet het meisje zich vertellen, een hele goede. Ze kan vreselijk goed schilderen. En
ze is ook zeer goed op de hoogte van literatuur. Een interessante vrouw en slim en
mooi en bijzonder.
Ze draagt een heel kort rokje, geen panty maar lichtbehaarde benen, zwarte
schoenen, suède, een beetje afgetrapt, ze doet ze al snel uit, we zien haar voeten. De
tenen. Goede tenen. En ze heeft een truitje aan dat geen schouders bedekt, het heeft
een brede hals, een zo brede hals dat het niet meer om de nek maar om de schouders
valt, het is een schoudertrui. Als ze haar armen nou omhoog zou moeten steken, bij
‘handen omhoog’ bijvoorbeeld, dan zou de hals van de trui wél om de hals van de
vrouw zitten, dan was het toch nog een trui met een hals geweest, maar indien wij
nu kinderachtig doen en aan de onderzijde van de trui trekken, dan zien wij de trui
tot een soort overrok worden met twee mouwen waar haar armen niet lang genoeg
voor zijn, die mouwen zouden er dus wat nutteloos naast hangen, misschien kunnen
we ze als een soort ceintuur, een wollen riem, weer om haar middel knopen.
Om haar hals draagt ze geen ketting, misschien kunnen we die nutteloze mouwen
ook van het rokje afknippen en om de nek van de vrouw heen binden, als een sjaal
met een gat erin, en nog een sjaal, die knopen we wat vaster. En het rokje, dat eerst
een truitje was, dat heeft nu twee gaten, daar waar eerst die mouwen zaten, we
schuiven het op, zo dat het gat van de linkerarm nu voor zit en het gat van de
rechterarm nu achter. Door de gaten hadden we, indien ze er niet nog een ander rokje
onder
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gedragen had, haar broekje gezien, haar onderbroekje met bloemetjes, een onschuldig
broekje maar wel wat oud, er zitten gaten in. Gaten in een onderbroek, wat een
slordige vrouw, ze denkt zeker dat niemand zoiets ziet, nou dan had ze maar niet
zo'n uitdagende trui moeten aantrekken, dan hadden we dit nooit gezien. Ze probeert
het met haar handen nog te bedekken, een hand voor en een hand achter. Maar haar
borsten zijn ook bloot, ze heeft geen handen genoeg.
De haren op het hoofd zijn voor de gelegenheid opgestoken, dat doet de lange
dunne bleke nek beter uitkomen, nog beter. Ze overhandigt het pakketje, staat er bij
tot het uitgepakt is, krijgt ondertussen een glas wijn aangeboden; ‘oh lekker, maar
alleen witte wijn, met ijs.’ Ze drinkt geen rode wijn omdat haar tanden dan verkleuren
maar dat vertelt ze er niet bij, dat krijgen we later pas te horen van de man. De man
is blij, de man staat erbij en vindt het heel mooi wat er in dat pakketje zit, een boekje
over kleuren in verf, dat vindt hij heel mooi. En hij vindt de dame ook heel mooi.
Ze heft haar glas wijn, schudt er zachtjes mee zodat het ijs tinkelt tegen de wanden
en krijgt dan een plaats aangeboden aan tafel.
Een plaats aan tafel die niet tegenover de man is maar schuin tegenover want het
meisje zit al tegenover de man. Zij zit naast het meisje, ze krijgt een plaats aan het
raam maar aan het raam is het helemaal niet leuk omdat de gordijnen gesloten zijn.
Het is geen gewilde plaats maar ze kan er niets tegen doen, niet de eerste keer dat ze
hier op bezoek is, dat mag niet, dat is tegen de beleefdheidsregels, later zal ze hem
er nog wel over spreken. ‘Weet je wat, we hebben het er later nog wel over.’ Ze
schuift haar stoel aan en kijkt zuinig. De man huivert, hij is al minder blij.
Zij zette hun eten voor, de vrouw had geen eetlust, zij wel, ze waren hongerig en
zaten te eten. Eerst naar de duinen geweest, daar was een meer, daar hadden ze
gezwommen, en een grote strandbal met zes kleurenparten, en ze hadden van zand
lichamen gevormd, in liggende houding, op ware grote, en er waren veel mensen
geweest die ervoor stil bleven staan. Die van haar waren net echt, drenkelingen,
langzaam weer opgegeten door de vloed. En hij had haar getrakteerd op een ijsco.
En hij had met haar willen vrijen, en dat had ze heel goed geweten. Bij Zandvoort
was een winkelgalerij, overal zijn ze kleren gaan passen. Ze pakt zijn hand en trekt
hem al huppelend voort een winkel binnen, ze zet een hoedje op en maakt een
kersenmondje waarmee ze hem een kusje geeft. Ze bukt zich om iets met haar
sandalen te doen, het knoopje opnieuw vast te maken, en ze bukt zo dat ze hem raakt
met haar billen, die duwt ze tegen zijn benen aan, ach-
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teloos. En hij wordt rood maar is ook trots want hij is al ouder en nu blijkt dat hij
zo'n mooi meisje heeft, en de juffrouw in de winkel kan dat zien. Oudere man wandelt
met speels uitgelaten meisje in geel strandjurkje over een boulevard waar verder te
dikke dames en te bruine heren met grijze levens rondlopen die zich voorstellen in
een Amerikaanse bad- en strandserie te leven. En zij lacht want zij speelt niet in
dezelfde soap, ze heeft een ander soort film voor ogen. Een stille film, een goede
film, met mooi meisje en melancholisch geluk. Zij wandelt met een oudere man, een
heer, gelukkig over een boulevard uit een slechte serie en ze voelt dat al die andere
spelers kijken naar haar film omdat die spannender is.
De vrouw, ze heeft haar bord naar achteren geschoven, er wordt haar gevraagd of
ze het wel lekker vindt. En ze glimlacht als ze zegt dat het best aardig was maar iets
te zout en een beetje taai. We geven haar dan nog maar een glaasje wijn.
Wij weten: het meisje en de man, ze spelen een verliefde filmscène, wij kunnen
al bijna raden dat het treurig met hen afloopt en dat weet zij ook. We zien haar daar
lopen, huppelen, ze heeft een strooien hoedje op, kindvrouwtje, en we weten, dat
wordt ongeluk. Zij verlangt te veel van hem, dat kan hij nooit waarmaken, en zijn
vrouw, wat voor scène gaat ze maken? Er komen problemen, dat weten wij.
Zij is een heel jong minnaresje met de rol van een kind en zit nu aan tafel met de
man die haar vader kon zijn en zijn vrouw die haar moeder niet wil worden. We
geven de dame nog een glaasje wijn.
*
Men neme een meisje met een eigen willetje en een stok of een grote schoen.
Onderwerp haar en ze heet jouw vrouw. Je kunt nu alles met haar doen.
Hij wil zo veel mogelijk vrouwen, als hij in bed ligt denkt hij aan ontelbaar veel
vrouwen die hij vastbindt in een kelder of gewoon op straat en hij kan met ze doen
wat hij maar wil, ze roepen allemaal: Oooh Bijenman. Bijenman is een koning in
een vrouwenparadijs. En als hij zich goed inleeft in de gedachte, dan is het al bijna
gebeurd, op straat lopen zijn meisjes, de wereld is van hem, gelukkige momenten,
gele jurkjes, blauwe jurkjes, roze jurkjes, en hij draagt bij de gelegenheid een hoed
die hij voor
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ze afneemt, voor ieder meisje maakt hij een lichte buiging, zegt ‘dag dame’ en dat
is buitengewoon charmant. Dat deed hij twintig jaar geleden en dat doet hij nu nog
steeds. Twintig jaar geleden ontmoette hij zijn vrouw. Zijn rottige vrouw in een park
bij een vijver met een fontein, ze was haar kat kwijt, riep haar kat heel hard, en hij
riep haar, riep haar, de mooie dame, nee niet twintig jaar geleden, deze vrouw, de
vrouw van de Bijenman is niet zijn eerste vrouw, maar zijn derde, haar heeft hij zes
jaar geleden ontmoet op ongeveer dezelfde manier, niet in een park maar in een café,
zij zat aan de bar tussen twee heren in, droeg een mooie jurk, was helemaal in
stemming, lachte, en hij wandelt binnen, neemt zijn hoed af en bestek onmiddellijk
twee consumpties, een voor haar en een voor hem, geheel onverschillig naar de twee
heren met wie ze al in gesprek was, dit werd zijn vrouw, zo was het. Een
lotsbeschikking, het voelde allemaal heel natuurlijk. Hij was een echte denker en zij
hield zich bezig met kunst, waterverven, allerlei soorten schilderijtjes, en nog belezen
ook. Ze was niet vreselijk jong maar wel erg mager en ze sliep waarschijnlijk te
weinig, ze had grote wallen onder de ogen, juist dat uitgeteerde maakte haar heel
aantrekkelijk. Vrouwen met één armpje kunnen ook opwindender zijn dan gewone
vrouwen, of vrouwen met een lam handje, een knokkelvoetje, een scheve teen, het
maakt ze hulpelozer, interessanter. Ze was een mooie uitgeteerde vrouw en vreselijk
spannend, heel kwaadaardig ook, ze had veel aandacht nodig, een kindvrouwtje was
het met verschillend gekleurde nagels en toch ook nog heel droevig met een ongezond
witte huid en te weinig vet aan een bar in een kunstenaarsgelegenheid. Ze laat haar
welgevormde benen zien, hij houdt van haar, komt bij haar wonen, zo is dat begonnen.
Maar dit is niet belangrijk voor het meisje, wat het meisje belangrijk vindt dat is
de Bijenman zelf, ze wil een beetje aandacht, wil horen dat ze een meisje met
mogelijkheden is en dat ze mooi is, wil horen dat hij van haar houdt, wil horen dat
hij haar verzorgen zal als ze zich klein en ongelukkig voelt, wil dat hij haar in zijn
armen neemt en wil dat hij haar zachtjes streelt, wil dat hij haar nu opbelt en uitnodigt
op reis te gaan, naar Frankrijk naar zijn zomerhuisje, wil dat hij zegt dat hij zijn
vrouw in de prullenbak heeft gegooid omdat hij haar als vod beschouwt, wil dat alles
aangenaam en prettig wordt. Maar dat gebeurt niet, hij belt niet, er gebeurt wel iets
anders, zijn vrouw schrijft een brief, een brief met hanepoten, een onleesbare brief,
die hebben we dus maar bij het oud papier gelegd, wat moet een meisje met een
onleesbare brief?
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Na een week belt ze dan op, die vrouw, als ze niet met hanepoten schrijft dan krijst
ze, wat maakt ze veel lawaai, de hoorn kunnen we ver van ons oor houden als ze ons
uitnodigt om met haar te dineren om een aantal zaken op een rijtje te zetten,
bijvoorbeeld de zaak dat de dame niet is uitgenodigd op de verjaardag van het meisje
of dat het meisje weigerde naar de verjaardag van de dame te komen, ze wil namelijk
niets te maken hebben met de dame, ze is niet geïnteresseerd meer in een dame die
zegt dat ze een nepglimlach heeft en die van haar stoel valt tijdens een etentje waar
het meisje haar echt niet had uitgenodigd omdat ze daar behoefte toe voelde. Ze is
niet geïnteresseerd in een dame die haar door het slijk haalt op feestjes en borrels
maar haar huilend om hulp en aandacht en sigaretten vraagt als Bijenman niet aardig
was, daar heeft het meisje helemaal geen behoefte aan, die vrouw wil dus een aantal
zaken op een rijtje zetten, we zullen eens met haar uit eten gaan, we zullen haar
helder en duidelijk, snel en efficiënt uitleggen hoe ze de pot op kan, we maken een
afspraak, we zoeken een goede elegante avondjurk uit en maken onze ogen op, dit
vrouwtje met haar lelijke stem, dit jaloerse kindvrouwtje gaan we eens vertellen hoe
de zaken liggen, wie er nu eigenlijk de baas is. Wat zij met Bijenman doet dat is haar
zaak maar ik heb ook zo mijn rechten, het is een vader, mijn Bijenman, ik ben zijn
kind en zij wil niet mijn moeder zijn, dat denkt het meisje.
*
En zo was er ergens in de tijd een gelegenheid waar aan een tafeltje een vrouw zat
tegenover een meisje in een avondjurk en met opgemaakte ogen. Het was een
kunstenaarsgelegenheid voor schilders en acteurs, er werden veel sigaren gerookt,
er waren oude mannen, er hingen schilderijen met jachttaferelen, herten met bloed
en groene petten op met veren, er stonden fauteuils van oud leer waarin je inspiratie
op kon doen en iedereen behalve de vrouw en het meisje voelde zich erg op zijn
gemak.
Ze glimlachen elkaar verlegen toe. De vrouw steekt een zwaaiende hand op om
de kaart te vragen. Het meisje probeert de vrouw te helpen, zit met haar rug naar de
bar met de obers toe maar draait zich in haar stoel om zodat ze met haar ogen de
bediening naar hun tafel kan halen, door ze aan te staren. Zo brengen ze de eerste
tijd door, kijken en wuiven naar de obers. Maar als ze besteld hebben dan zitten ze
weer tegenover elkaar, glimlachen ze naar elkaar een verlegen lach, er is gelukkig
wijn, het meis-
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je is een onhandig meisje, haar glas valt om, er is nu snel een ober met een vaatdoekje
en een nieuw glas, en er wordt een servet over een rood stuk tafelkleed gelegd zodat
de mouw van de avondjurk van het meisje niet verkleurt als die over de tafel strijkt.
Zo is er nog een periode verstreken. Het meisje kijkt nu wel goed uit dat haar dat
niet een tweede maal overkomt; ze tilt haar volle glas alleen nog maar met twee
handen de lucht in en de vrouw doet haar na zodat het meisje niet de enige is, zodat
het een gebruik lijkt aan dit tafeltje voor twee. En ze hebben al die tijd nog niets
gezegd, niets gezegd behalve dingen als: Roep de ober even en oh jee mijn wijn is
gevallen, wacht ik help je even. Nog niets over de werkelijke problemen in het leven,
over die keer dat de vrouw gillend naakt de gang van een hotel in was gehold en riep
dat ze verkracht en aangevallen kon worden en hoe mensen met slaapmutsen haar
afkeurend aankeken, niets over die keer dat ze een mes had getrokken om zich te
beschermen tegen een man, een vader die luid grommend over de straten rent om
zijn kinderen blij verschrikt weg te doen vluchten maar dat de vader gromt voor de
grap en de vrouw een mes trekt omdat het serieus is of van die keer dat de dame door
een stoel zakte en al die andere vernederingen, wanneer de dame vertelt dat iedereen
veel slimmer en mooier is dan het meisje of van wanneer de dame heel erg is gaan
schreeuwen omdat ze heeft ontdekt dat ze niet de eerste vrouw is geweest voor
Bijenman, en dat ze heel erg hard ging schreeuwen omdat het meisje ook een moeder
heeft. Nee ze praten over heel ander soort dingen. Over de Bijenman, hoe hij
voordeelcoupons uit het reclamekrantje van de drogisterij om de hoek knipt en inlevert
zodat hij korting krijgt. Dat hij thee zet per kopje en dat je hem shockeren kan met
een pot vol. Over zijn gevoelige plekken, dat hij gaat kraaien als een baby als je hem
kietelt in zijn zij of onder zijn armen. Over hoe het meisje hem een keer een theelepel
zout verkocht alsof het poedersuiker was en hij in grote vaart door het huis naar een
wasbak rende zo vies vond hij dat. Over zijn ondergoed, dat hij broeken met boten
en beren droeg als hij heel spannend wilde zijn. Ze pakken elkaars hand vast over
tafel, het meisje en de dame, ze kijken elkaar zacht in de ogen en spreken over
spanning, over vriendschap en over liefde voor elkaar.
*
De dame, de vrouw van de Bijenman, is nog steeds een vrouw met een eigen willetje,
ook zo'n wild katje, had Bijenman haar niet zullen tem-
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men? We gaan haar zelf maar even temmen denk ik, mannen zijn daar niet zo goed
in, ik heb een zweepje gekocht, ben al een keer met haar uit eten geweest, in een
kunstenaarsgelegenheid, we hebben grapjes gemaakt over Bijenman, we hebben heel
lelijke grapjes over hem gemaakt, mijn rugtas met instrumenten bleef onuitgepakt
en ik draaide een sigaretje voor haar en zij glimlacht vriendelijk naar mij, ik maak
een compliment over haar gekleurde nagels en zij laat me zien hoeveel potjes ze
nodig heeft, meedraagt in haar handtasje. En ze doet me voor hoe ik mijn nagels het
beste kan verzorgen, ze lakt ze voor me, we drinken wijn, ik gooi een glaasje om,
we giechelen omdat we dronken zijn, ik schuif mijn stoel naar achteren, een resoluut
gebaar en loop naar haar toe, ga op haar schoot zitten, zo daar zit ik. Ze geeft me een
kusje in mijn nek en we doen handjeklap, met mijn nieuw geverfde nagels, ik laat
haar mijn stiften zien, en met het boekje over kleuren proberen we ze weer op volgorde
te leggen, van groen naar geel naar rood naar blauw... Maar we waren hier gekomen
met heel andere intenties.
Is zij vals, is het meisje vals? Zij zegt: Jij bent vals, jij bent die boze dochter, het
meisje zegt: Jij bent dat rottige vriendinnenvrouwtje, ze kunnen het niet goed met
elkaar vinden en het meisje denkt: Waar is mijn zweep, heb ik bij me als ik hem niet
goed gebruiken kan en niet als ik hem nodig heb, net als een paraplu. Altijd mis.
Zij zal wel vinden dat ik net een man ben en ik hoop het maar. Liever haar man
dan haar vriendinnetje. Kom maar schatje steek die klauwen naar me uit gaan we
samen vechten, groen in je oog, geel over je wang, blauw en paars trekken aan je
haren...
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Jan Baeke
Gedichten
Wie treft een steen
Hij zou kunnen bidden, maar ook dat maakt de landwegen niet
noch het stenen huis aan de rand van het dorp.
Een gelovige is niet meer dan een steen of een voor in een weide
of een droge bedding.
Ook dat een steen zich niet bekommert
om degene die de verlaten weg op en af loopt, naar haar die hij niet vindt.
Als het niet de droom is, maar de orde die zich over ons ontfermt
waar raken de wegen dan nog zoek; wie treft een steen
die het het minste nodig heeft Een man die enkele gebeden uit het hoofd kent, maar een huis bouwde
om zich tegen alle namen te beschermen.
Een man die de eenvoud van een bloem of een haan gedenkt, in de wetenschap
van al wat boven hem gesteld is.
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Wie treft een steen
Hij denkt aan alles, maar hij doet niets.
Een woord wensen en dat woord noemen
tevergeefs.
Een man die vastbesloten is
en dat besloten heeft.
Zo ook is een steen een besluit
een eenzame wandelaar.
Een pad waarlangs
soms meerdere mensen op weg gaan.
Bukken om een weg te ontrafelen.
Hij buigt door zijn knieën.
Niets
zoals het stond geschreven
tevergeefs.
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Als het moest zijn
Er komt geen einde aan
het uur
een kamer
gemaakt om in te roken.
Lucht stroomt door de kamer
en laat het daar bij.
Boven de tafel
de lange alleenspraken.
Een voorhoofd
van oost naar west beschenen.
Een raam
dat de lucht niet weerhoudt
dat duldt
dat de verte niets prijsgeeft.
Een huis zo te zien.
Geruis dat de bomen raakt
en een kamer inlijft.
De kamer is een reus
maar het roken is sterker.
Het roken neemt het vuur ter harte
en verbrandt het huis.
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Wim Raven
Notities van een emigrant 5
Zondag 20 april 1997
Een tentoonstelling over de oorlogsmisdaden van de Wehrmacht in de Tweede
Wereldoorlog heeft vorige week voor wat opschudding gezorgd. Er was heel wat
politie op de been, want er werden demonstraties van ultra-rechtsen verwacht. Dezen
waren echter gering in aantal en hielden zich koest. Behalve de fundamentalistische
blik in hun ogen was vooral hun kleding opvallend. Blijkbaar had de centrale besloten
dat ze netjes voor de dag moesten komen, en dus had men een mud kostuums en
regenjassen laten aanrukken. Keurige, niet te dure kleren, die met een zichtbaar
gebrek aan overtuiging werden gedragen. Ze hadden ongeveer dezelfde snit als de
pakken van mormoonse zendelingen.
Schuld is persoonlijk, niet erfelijk, niet een zaak van de stam waartoe je behoort;
dat is al bekend sinds de joodse profeet Ezechiël. Wat zeuren ze nou, die Duitsers
van beneden de zeventig? Alleen hun vaders en grootvaders hebben misschien
nazi-misdaden op hun geweten; zij zelf niet. Waarom zich bezighouden met dat
verleden? Het Derde Rijk is uitstekend gedocumenteerd en bestudeerd en kan goed
dienen om inzicht te geven in bepaalde gedragingen. Temeer omdat deze ook weer
live bezichtigd kunnen worden: in Joegoslavië, Ruanda, Soedan en elders gebeuren
vergelijkbare misdaden, zij het niet met de (nog?) unieke bureaucratische perfectie
van het Derde Rijk. Het verleden kan nooit genoeg verwerkt worden, of het nu privé
is of collectief, en als het niet wordt overdreven is het altijd gezond om kennis te
nemen van de ware aard van de mens.
Maar als er dan zo'n tentoonstelling is, dan beginnen toch nog vrij wat mensen,
niet alleen oude nazi's, moord en brand te schreeuwen en doen zij alsof daar volkomen
nieuwe inzichten en feiten worden getoond. Ik heb die tentoonstelling helemaal niet
gezien, want er stond voortdurend een lange rij voor de Paulskirche. Dus heb ik de
catalogus doorgebladerd en ik begreep dat ik er niet heen hoefde: er stond niets in
wat ik niet al wist, of had kunnen bedenken. Wat heel Europa zich herinnert willen
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sommige Duitsers blijkbaar niet weten. Opa's verleden willen zij niet kennen omdat
zij ook nooit in hun eigen ziel kijken. Vele anderen gaan echter netjes in de rij staan
voor de tentoonstelling. Het merendeel van het publiek wil het naadje van de kous
weten. Naar ik hoor zijn vele Duitsers opgevoed met de mythe, dat de Wehrmacht
eervol zijn plicht gedaan heeft en dat de misdaden begaan werden door andere
groepen, zoals de SS. Een minderheid grijpt de tentoonstelling aan om weer eens een
potje te snikken van plaatsvervangend schuldbesef. Als toeschouwer ben je dan
geneigd te zeggen (is dat misschien de bedoeling?): stil nou maar, jíj hebt daar toch
niet aan meegedaan? ‘Die gekke Duitsers toch: eerst hebben ze de joden vernietigd,
en nu hebben ze er ook nog spijt van!’ (Dat mag natuurlijk alleen Maxim Biller
schrijven, in Die Zeit.)
Deze tentoonstelling vult blijkbaar nog een leemte in de informatie. Maar in het
algemeen slaat Duitsland op het gebied van de verwerking van het verleden geen
slecht figuur. Frankrijk begint nu pas, en ook Nederland heeft zijn grootse
verrichtingen in Indië pas laat onder ogen willen zien.
Overijverigheid op dit gebied daarentegen werkt alleen maar contraproductief,
getuige de verveelde trek die over de gezichten van bij voorbeeld mijn studenten
glijdt als het weer eens over Auschwitz gaat. Desgevraagd verklaren ze, dat ze daar
hun hele leven al mee zijn doodgegooid. Een juiste dosering, daar komt het op aan.

Zaterdag 26 april
Schuld mag dan niet erfelijk zijn, voor het gevoel is zij wel besmettelijk. Door omgang
met schuldigen kun je zelf ook schuldig worden, althans volgens de hoofdpersoon
in de roman van Bernhard Schlink, Der Vorleser, het beste nieuwe Duitse boek dat
ik hier heb gelezen.
Schlink heeft een precieze en prachtige stijl, kan goed vertellen en heeft een
sensueel en spannend verhaal. De beste eigenschap van zijn roman is, dat hij geruime
tijd na het lezen nog doorwerkt, waarbij de indruk die hij nalaat telkens verandert en
de uiteindelijke ‘afdronk’ zelfs bitter is.
De mannelijke hoofdpersoon Michael Berg, tevens ik-verteller, is een jurist, die
te jong is om iets met het Derde Rijk te maken te hebben. In de late vijftiger jaren
wordt hij als vijftienjarige gymnasiast seksueel ingewijd door de veel oudere
tramconductrice Hanna Schmitz. Bij hun vrijwel dagelijkse ontmoetingen, die enige
jaren doorgaan, leest haar Jungchen haar telkens voor uit literaire werken. Op zekere
dag verdwijnt Hanna
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spoorloos, ze is verhuisd zonder een adres achter te laten. Michael kan zich niet van
haar losmaken; bij iedere vrouw die hij later ontmoet schuift de herinnering aan
Hanna zich tussen hem en die ander.
Na enkele jaren ziet hij haar terug in de rechtszaal. Als student rechten bestudeert
hij een proces tegen een aantal bewaaksters uit Auschwitz en andere kampen. Hanna
wordt ervan beschuldigd, vrouwen voor de gaskamer te hebben geselecteerd, en op
de vlucht westwaarts, na de ontmanteling van het kamp, gevangenen die in een
brandende kerk waren opgesloten aan hun lot te hebben overgelaten, zodat zij op
twee na alle zijn omgekomen. Volgens de getuigenverklaring van een overlevende
had Hanna in Auschwitz jonge, extra zwakke meisjes uitgekozen, die zij een poosje
vertroetelde en haar liet voorlezen alvorens hen de dood in te sturen. Zij krijgt
levenslange gevangenisstraf. Michael neemt geen contact meer met haar op, maar
stuurt haar wel regelmatig cassettebandjes waarop hij weer literatuur voorleest, en
nu ook eigen werk. Als Hanna na achttien jaar gratie krijgt neemt hij op verzoek van
de directrice stappen om haar terugkeer in de maatschappij te vergemakkelijken en
bezoekt hij haar één maal. Het is een treurig weerzien: hij ziet dat de eens zo fiere
en energieke Hanna dik en lelijk is geworden, en zij ziet in Michaels ogen dat deze
haar afstotend vindt. De avond voor haar vrijlating pleegt zij zelfmoord in haar cel.
Tijdens het proces doorziet Michael ineens Hanna's geheim: zij kan niet lezen en
schrijven, en veel van haar handelen is voortgekomen uit schaamte. Haar
analfabetisme verklaart het voorlezen, de vrees voor ontdekking verklaart dat zij in
de oorlog op haar werk promotie weigerde en zich als bewaakster aanmeldde bij de
SS, en dat zij later, toen haar een betere baan bij de tramwegmaatschappij werd
aangeboden, hals over kop vertrok. Om dezelfde reden had zij geen kennisgenomen
van de processtukken, en niets ondernomen tot haar verdediging. In de gevangenis
leert zij lezen en schrijven, met behulp van Michaels cassettes; zij schrijft hem enkele
briefjes en leest boeken over vrouwen in concentratiekampen. Op haar manier probeert
zij nog iets voor de slachtoffers te doen: de 7000 mark die zij heeft gespaard wil zij
nalaten aan de vrouw die destijds de brand heeft overleefd. Deze weigert het geld
echter, en Michael maakt het over aan een joodse organisatie ter bestrijding van het
analfabetisme.
Een woord dat nogal eens valt in dit boek is Betäubung, ‘verdoving’. Van de
gevangenen in de kampen wordt verteld, dat zij in een permanente verdoving
verkeerden, kennelijk een strategie van het lichaam bij het
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overleven. Ook de kampbewaaksters zouden, dag in dag uit geconfronteerd met de
gruwelen waaraan zij deelnamen, hun werk gedaan hebben in een staat van verdoving,
waardoor zij er minder van merkten. En wie is er nog meer verdoofd? Natuurlijk,
Michael, als hij Hanna terugziet in de rechtszaal, als hij het proces volgt en nog
geruime tijd daarna. In zekere zin blijft hij het zijn hele leven. Michael is overigens
niet de enige die verdoofd is: andere deelnemers aan het proces, rechters, aanklagers
en juryleden zijn het ook. Maar die verdovingen zijn toch niet vergelijkbaar? Michael
stelt zichzelf deze vraag ook en beantwoordt hem geschrokken en nadrukkelijk met
nee, maar laat de vergelijking toch in de lucht hangen. Tegelijkertijd vraagt hij zich
af, wat hij en zijn generatie aan moeten met de informatie over de verschrikkingen
van de jodenvernietiging. ‘Wij moeten niet denken te kunnen begrijpen wat
onbegrijpelijk is, wij mogen niet vergelijken wat onvergelijkbaar is, wij mogen geen
navraag doen, omdat een vragensteller de verschrikkingen, ook als hij ze niet in
twijfel trekt, toch tot onderwerp van communicatie maakt en niet opvat als iets
waarvoor hij slechts in ontzetting, schaamte en schuld kan verstommen.’ En dan zou
dat verstommen alles zijn wat hij kan doen? Hij heeft er geen antwoord op.
Begrijpelijk, want het is al in de eerste week van het proces dat hij dit overdenkt;
maar later komt hij er niet meer op terug.
Ontredderend is dat Hanna zo aardig en aantrekkelijk is. Natuurlijk, ze is stom
geweest door in plaats van te leren lezen zo veel energie te besteden aan schaamte
en het verbergen van haar gebrek. En zij is schuldig geworden, heel erg schuldig.
Maar in haar relatie met de jonge Michael is zij liefdevol en teder - je zal als jongetje
maar zó in de liefde worden ingewijd! - en tijdens en na haar proces is zij respectabel,
indrukwekkend zelfs. Anders dan de andere kampbewaaksters, die nog op hun schuld
proberen af te dingen, neemt zij haar portie op zich en zelfs nog een beetje meer, al
doet ze dat nog steeds mede om haar analfabetisme te verhullen. Bijna koninklijk
staat ze in de beklaagdenbank, niet omdat ze trots is op haar daden, niet om haar
rechters te tarten, ook niet omdat zij haar schuld op zich neemt - dat komt pas later.
Hanna is gewoon een sterke vrouw, die gewend is flinke lasten op haar brede
schouders te torsen zonder om te vallen. Eenmaal in de gevangenis doet zij veel voor
de andere gevangenen, en komt zij volledig tot inzicht. Waarom is zij na een aantal
jaren toch geknakt, en waarom pleegt zij zelfmoord? Omdat haar schuld steeds
zwaarder op haar drukt en zij de vrijheid niet meent te verdienen, of omdat zij
teleurgesteld is nu haar Jungchen niets meer voor haar voelt? Het boek laat het in
het midden.
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Michael daarentegen wordt in de loop der jaren steeds onsympathieker. Dat hij als
gymnasiast nogal lullig is, wie zal het hem kwalijk nemen? Dat hij liegt en bedriegt
en steelt, zoals zo velen op die leeftijd, vergeef ik hem graag: ik heb dat zelf ook
gedaan. Maar als volwassene wordt hij niet veel rijper. Hij grossiert in zonden van
nalatigheid. Op de dag voordat Hanna plotseling verhuist ‘verraadt’ hij haar, ook
naar zijn eigen gevoel: hij wil haar in het bijzijn van zijn vrienden niet kennen. Tijdens
het proces verzuimt hij de rechter mee te delen dat Hanna analfabete is, al
rechtvaardigt hij dat voor zichzelf met een ingewikkelde ethische redenering, waarbij
hij de hulp inroept van zijn vader, die hoogleraar in de filosofie is. Als Hanna in de
gevangenis zit, bezoekt hij haar niet, hoewel zij daar allicht behoefte aan heeft. Hij
schrijft haar zelfs niet terug als zij haar eerste onbeholpen krabbels aan hem richt!
Dat hij haar tijdens zijn enige bezoek lichamelijk afstotelijk vindt, is dat ook schuld?
Op zichzelf niet, maar hij zou het zichzelf kwalijk moeten nemen dat hij al die jaren
niet van zijn herinneringen aan Hanna los is gekomen, dat hij onvolwassen is
gebleven. Daardoor kan hij de latere Hanna alleen zien met vijftienjarige ogen, als
bevredigster van lust; dat verhindert hem bovendien, een volwassen relatie te
ontwikkelen met een andere vrouw.
Over dit boek heb ik uitvoerig gecorrespondeerd met C., een vriendin uit het
Beierse, die ik in Beiroet heb leren kennen. C. wijst erop dat zelfs de cassettes die
Michael naar de gevangenis stuurt, ook als hij in Amerika is, geen andere functie
hebben dan ‘de egoïstische verheerlijking van zijn eigen herinneringen, waarmee hij
het heden op afstand houdt’. Goed gezien.
Over Hanna's schuld wordt niet erg uitgeweid. Zij is zo overduidelijk dat zij niet
hoeft te worden toegelicht; anderzijds leren wij Hanna alleen kennen via een
ik-verteller die erg met zichzelf bezig is, en zij is dus niet de hoofdpersoon. Bovendien
probeert de verteller, tegen beter weten in, voor zichzelf steeds haar schuld kleiner
voor te stellen en haar van bepaalde misdaden vrij te pleiten. Dat laatste is nog terecht
ook, want Hanna wordt voor méér veroordeeld dan zij heeft misdaan. Zo komt in
het boek merkwaardigerwijs de nadruk vooral te vallen op Michaels schuld.
Michael schiet nogal tekort, maar ernstiger dan zijn schuld lijkt zijn eigen
rechtvaardiging daarvan: het schuldgevoel waaronder hij gebukt gaat ‘omdat hij de
liefde had bedreven met een misdadigster’. Door zich daarop zo te concentreren
maakt hij zich werkelijk schuldig. Aan haar schuld heeft hij part noch deel; hij heeft
er alleen naast gelegen, en zonder ervan
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te weten. Hij zit maar te tobben over allerlei kleinigheden, maar wat stellen die voor,
vergeleken met wat Hanna gedaan heeft? En wat hij zelf fout heeft gedaan, en bij
voortduring doet, ziet hij niet! In feite is het de geletterde jurist die slecht met schuld
om kan gaan, niet de analfabete. Hanna leert bij en probeert iets goed te maken,
Michael niet. Voor mij is de jurist niet verontschuldigd door de ‘verdoving’ waarin
hij verkeert.
Wat Der Vorleser een vreemde nasmaak verleent is het naast elkaar plaatsen van
de relatief kleine schuld van Michael en de enorme schuld van Hanna. Anders dan
in het geval van de verdoving vraagt Michael zich niet af of de ene schuld met de
andere te vergelijken is. Maar intussen ligt er een boek voor ons waarin over kleine
schuld wordt gezeurd en de grote schuld voor kennisgeving wordt aangenomen.
C. ziet het iets anders. Ik laat mij afleiden door Auschwitz. Daarover heeft zij
zonder twijfel vroeger al grondiger nagedacht, dus zij kan dadelijk verder kijken:
‘Misschien kun jij het niet zo zien, maar ik denk dat allebei de personages zich op
dezelfde manier schuldig maken jegens zichzelf en de ander, en het hun allebei niet
lukt, het weer goed te maken. Dát is het thema van de roman! De vroegere schuld
van Hanna, de mensen die verbranden in de kerk, de voorlezende meisjes, die de
dood in gestuurd worden, dat is een schuld die buiten de roman ligt. [...] Natuurlijk
storten alle lezers zich op het “holocaust”-thema, dat hier overigens wonderbaarlijk
oprecht wordt behandeld zodat het een heel belangrijke bijdrage is tot de literaire
verwerking. Die schuld is echter niet de “schuld” waar het in de roman om gaat,
maar dient andere narratieve doeleinden.’

Donderdag 23 oktober
In het nieuws uit Nederland komt het begrip ‘zinloos geweld’ overwaaien. Daar
schijnen tegenwoordig steeds vaker ‘zomaar’ mensen in elkaar te worden geslagen.
‘Zijn gezicht stond me niet aan’; het is al zo oud als de mensheid.
Zulke geweldplegers zijn allicht niet al te snugger, hebben weinig perspectief in
hun bestaan en veel agressie in hun lijf. De moeilijke jongens dus, die vroeger naar
Nederlands-Indië werden doorgesluisd, waar ze nog een tijdje inlanders mochten
pacificeren en al spoedig stierven aan de beriberi of een leverkwaal. In Duitsland
was dat niet anders, toen het land nog koloniën had. Export van de sociale kwestie,
heette dat. Nu blijven ze allemaal hier.
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Bestaat er in het huidige Duitsland ook zinloos geweld? Er is hier nog zo veel ‘zin’:
ideeën waarin je kunt geloven, waarvoor of waartegen je je kunt inzetten. Het in
elkaar tremmende subject kan zich koesteren in de voldoening dat hij het ergens voor
doet. Hij kan rechts-extremist zijn, of links-extremist, tegen buitenlanders,
homoseksuelen of atoomenergie zijn. In andere landen zijn er weer andere smoezen
om erop te slaan: het slachtoffer is katholiek of juist niet, moslim of juist niet moslims
genoeg. Het maakt een wat ouderwetse indruk; wie doet er nu nog aan zin? Anderzijds
is het overzichtelijk en voorspelbaar: je weet ongeveer door wie en waarom je in
elkaar geslagen kunt worden. Zinloos geweld is lastig voor argeloze wandelaars en
politieagenten, maar uiteindelijk toch minder akelig dan de zinvolle variant.
Een bepaalde groep krijgt in Duitsland en daarbuiten altijd ruime aandacht om
zijn gewelddadigheid: extreem rechts. Tot voor kort brak er hier een beklemde stilte
uit zodra het over neo-nazi's ging, Daarvan maakten daarmee verwante
neo-nazi-achtige groepen handig gebruik door aan hun Neanderthaalse haat een
politiek tintje te verlenen, waardoor aller ogen weer gericht waren op Kwatta. Maar
zo'n afleggertje van een van meet af aan al broodmagere ideologie stelt inhoudelijk
al even weinig voor als de zogenaamde islam van hun Algerijnse broertjes. De
‘zingeving’ is maar een heel dun vliesje dat al aardig begint door te slijten, vooral
omdat de Duitsers er niet meer in trappen. In plaats van betroffen te zwijgen of er
serieus tegenin te preken doen de media nu pogingen om die jongens voor aap te
zetten en ze in al hun stompzinnigheid te tonen. Een mooie ontwikkeling is dat;
gewelddadig blijven ze natuurlijk, maar in de nabije toekomst zijn ze het misschien
zonder zin?
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Guus Middag
In een onbewaakt ogenblik
‘Hjerst’, zo heet het. Fries voor ‘Herfst’. Het is een gedicht van Obe Postma
(1868-1963), te vinden in Fan it Fryske lân en it Fryske libben, oftewel Van het
Friese land en het Friese leven, de tweetalige bloemlezing uit zijn poëzie. Zo op het
eerste gezicht is ‘Hjerst’ niet veel meer of minder dan een herfstimpressie, in het
bijzonder een impressie van de herfst in het Friese dorp Cornwerd, waar de
boerenzoon Postma opgroeide. Hij schreef het in 1920, toen hij 52 jaar oud was.

Hjerst
As de rein sa tsjin 'e glêzen oan slacht,
En de arbeider komt by neare nacht,
As rûnom oer 't fjild de molen gean
En de jisters blank fan it wetter stean, Dan hellet de ropein langer út,
Dan komt fan 'e waad in machtich gelút,
- In fleurich liet! Wylst Klaas mei 't gewear by de dyk op giet.
As men sneins yn tsjerke de azem sa sjocht
En Oetske wer fjoer yn 'e stoven docht,
As Rinke te bargeslachtsjen komt
En de boer tsjin syn maat op de pûnen romt, Dan hellet de ropein langer út,
Dan komt fan 'e waad in machtich gelút,
- In fleurich liet! Wylst Klaas mei 't gewear by de dyk op giet.

Het werd vertaald door Jabik Veenbaas:

Tirade. Jaargang 42

556

Herfst
Als de regen zo tegen de ruiten vlaagt,
En de arbeider komt ver voor het daagt,
Als alom op 't veld de molens gaan
En de melkbochten blank van 't water staan, Dan haalt de krakeend langer uit,
Dan komt van 't wad een machtig geluid,
- Wat klinkt het blij! Klaas loopt de dijk op met 't geweer opzij.
Als je de adem zo ziet 's zondags in de kerk,
En Oetske is weer met de stoven aan 't werk,
Als Rinke het varken slachten gaat
En de boer de ponden roemt tegen zijn maat, Dan haalt de krakeend langer uit,
Dan komt van 't wad een machtig geluid,
- Wat klinkt het blij! Klaas loopt de dijk op met 't geweer opzij.

Een moeilijk gedicht is het niet. De eerste ingrediënten zijn wat je noemt weinig
verrassend en bepaald karakteristiek voor de herfst. Ook in Cornwerd regent het dan
- en niet zo'n klein beetje ook, getuige de regenvlagen in de eerste regel en de blank
staande melkbochten in de vierde regel. Een melkbocht (vertaling van het Friese
jister) is een omheinde ruimte in een hoek van een weiland, waar men het vee in
drijft om het te melken. Ook in Cornwerd wordt het in de herfst later licht, zo valt
uit de tweede regel af te leiden. Als de arbeider (de boerenknecht) op de vaste tijd
bij zijn boer arriveert is het nog donker, is het nog ‘ver voor het daagt’. En ook in
Cornwerd kan het in de herfst hard waaien. Ik neem althans aan dat de molens die
in de derde regel alom op het veld staan te ‘gaan’ windmolens zijn, misschien wel
windmolens met gemaalfunctie, druk doende de hoge waterstand te verlagen.
Bij zo'n herfstig tafereel hoort blijkbaar ook de roep van een krakeend. Mooi
woord: krakeend. Nooit van gehoord. Vertaling van het Friese ropein, letterlijk
roep-eend. Volgens het WNT is een krakeend hetzelfde als een krak, benaming van
een hier te lande vrij zeldzame eend, Chaulelasmus streperus (vroeger: Anas strepera),
die ook als roepertje bekend is. Hij wordt
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‘door de Amsterdamsche poeliers Krust en Halve Eendvogel, en in Groningen
Roepereend genoemd’, zo schreef H. Schlegel in 1860 in De Vogels (opgenomen in
zijn Natuurlijke Historie van Nederland, 1868). De krak ‘heeft de grootte van den
Smient en is zeer kennelijk aan haren witten spiegel en de zeer eenvoudige kleuren
van het prachtkleed. De bek is zwart, de pooten zijn oranje (...)’. Wat de krakeend
precies roept heb ik niet kunnen achterhalen, maar dat hij goed roepen kan is wel
duidelijk. M. Houttuyn meldt in zijn Natuurlyke Historie (1761) dat de roepers andere
eenden van verre aanlokken ‘door hun gekwak’. G.J. Boekenoogen beweert (in De
Zaansche Volkstaal, 1897) dat zij ‘verbazend snel en aanhoudend kunnen kwaken’.
Hoe dan ook - na de regen, de wind en de wateroverlast in de eerste vier regels
meldt zich in de vijfde regel dus opeens de krakeend met zijn karakteristieke gekwak
danwel gekwaak. Het is de opmaat voor een vrolijke wending, want dan meldt zich
ook het wad met ‘een machtig geluid’ en de dichter zelf met zijn haast kinderlijke
uitroep ‘Wat klinkt het blij!’ - waarbij we moeten bedenken dat die uitroep vanwege
het rijm wat vrijer vertaald moest worden. In het Fries staat er ‘In fleurich liet!’, wat
zoveel betekent als een opgeruimd lied, een vrolijk wijsje. Voor een goed begrip van
de tekst is het misschien ook wel handig te weten dat met het hier plotseling
opduikende wad geen Waddenzeewad is bedoeld, maar een Zuiderzeewad. Cornwerd
ligt aan de westkust van Friesland, als je dat zo kunt noemen, vlak onder de plek
waar nu de Afsluitdijk Friesland binnenkomt, iets boven Makkum. Die Afsluitdijk
was er in 1920 nog niet. De dijk waar we in de laatste regel ene Klaas tegenop zien
lopen is dus de zeedijk, die toen nog uitzicht bood op de Zuiderzee (thans IJsselmeer)
en de voor de kust liggende ondiepten.
Uit het gedicht valt niet goed op te maken of met het machtige geluid dat van het
wad komt nu de uithaal van die ene krakeend is bedoeld, of dat van het wad in het
algemeen. Het woord ‘machtig’ wijst in de richting van een krachtige herfstwind en
een onstuimige zee, maar de uitroep ‘Wat klinkt het blij!’ lijkt eerder terug te
verwijzen naar de uithalende vogel. Dat maakt nog eens extra nieuwsgierig naar de
roep van deze roepeend: blij klinkend blijkbaar, maar tegelijk ook zo krachtig van
volume dat hij regen en wind en zee kan overstemmen?
In de tweede strofe verplaatst het gedicht zich van de boerderijen, de velden en
het wad naar het dorp en naar de kerkdienst op zondag. Bij regen, wind en donkerte
voegt zich een nieuw, hoewel geenszins verras-
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send herfstelement: kou. Het is in de herfst in de kerk blijkbaar zo koud dat de adem
van de gelovigen zichtbaar is. En dat verklaart ook meteen waarom ene Oetske met
de stoven in de weer is: de voeten moeten gewarmd. Het zal zich allemaal omstreeks
november afspelen, van oudsher de slachtmaand: als boer Rinke zich voorneemt zijn
varken te gaan slachten en alvast tegen zijn collega de lof zingt van de vele ponden
die zijn vetgemeste beestje zal blijken te wegen. Ook deze tweede expositie van
Cornwerder herfsteigenaardigheden wordt weer vrolijk afgesloten met de lange
uithaal van de krak, het geluid van het wad en Klaas, die aan het eind van het gedicht
blijkbaar nog niet veel is opgeschoten, want hij is nog steeds doende met zijn
jachtgeweer de dijk op te lopen.
Is dit een louter anekdotisch gedicht, een beschrijving van hoe de herfst in
Cornwerd verliep? Zo lijkt Philippus Breuker, de samensteller van de bloemlezing,
het op te vatten. In zijn aantekeningen bij dit gedicht vermeldt hij dat de figuren die
Postma noemt ‘mensen uit het Cornwerd van zijn jeugd’ zijn, en daar laat hij het niet
bij. Over Rinke, de man die op het punt staat zijn varken te slachten, lezen we dat
hij in werkelijkheid Douwes Reitsma heette. Hij kwam van Schraard en woonde later
in Cornwerd en Makkum. Hij leefde van 1839 tot 1893. Oetske, die op zondag in de
kerk met de stoven in de weer is, is mevrouw Oetske Schaaf, geboren te Makkum
in 1834, ‘die in 1879, na de dood van haar man, in het dorp kwam wonen, los werk
aannam en een winkeltje begon’. Overleden te Cornwerd in 1927. Oetske komt vaker
in Postma's gedichten voor, net als Klaas, die volgens de bezorger ‘model staat voor
het vrije leven in de natuur.’ Klaas is ‘vermoedelijk Cornelis bij de Weg uit het
naburige Zurich. (...) Hij zal de man zijn bij wiens vroege dood Postma in 1912 het
gedicht “Van jagers- en van vissersgeslacht” schreef.’
Het zijn voetnoten van een ontroerende uitvoerigheid, alsof het werkelijk van
belang zou zijn om te weten waar boer Rinke vandaan kwam en hoe vrouw Oetske
in haar onderhoud voorzag. En zoals altijd roept dit soort uitputtende informatie
vooral nieuwe vragen op. Waar woonde Oetske voordat zij zich in Cornwerd vestigde
en wat moeten we ons precies voorstellen bij het losse werk dat zij aannam? Hoeveel
woog dat varken van Rinke precies? Wat had Klaas uit Zurich eigenlijk vier kilometer
verderop in Cornwerd te zoeken? En hoe oud was hij eigenlijk toen hij daar met zijn
geweer rondliep? Als deze achtergronden werkelijk van belang zijn, waarom
veranderde Postma dan de namen van twee van zijn drie hoofdrolspelers? Dat de
voornaam van Cornelis bij de Weg vanwege
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ritmische overwegingen teruggebracht moest worden naar één lettergreep (Klaas) is
voorstelbaar, maar waarom moest Douwes (twee lettergrepen) hier opeens Rinke
(ook twee lettergrepen) heten? Waarom zou ‘As Rinke te bargeslachtsjen komt’ (‘Als
Rinke het varken slachten gaat’) beter geklonken hebben dan ‘As Douwes te
bargeslachtsjen komt’? Gevaar voor herkenning kan hier geen rol gespeeld hebben,
want ten tijde van het schrijven (1920) en publiceren (1923) van het gedicht was de
bij haar ware naam genoemde Oetske juist de enige van de drie die nog in leven was.
Wat we uit deze voetnoten wel af kunnen leiden is dat Postma in 1920 niet een
herfstig heden beschrijft, maar een herfst in een ver verleden, tussen 1879 (toen
Oetske in Cornwerd kwam wonen) en 1893 (toen Rinke overleed) - dus laten we
zeggen: toen de dichter nog jong was. Aan het schrijven zal vermoedelijk wel enige
nostalgie, weemoed naar het dorp van zijn jeugd ten grondslag hebben gelegen - en
misschien is daarmee ook meteen alles wel gezegd over dit gedicht. Melkbocht,
molens, wad, dijk, ademwolkjes in de kerk: alleen al het noemen ervan moet voor
de ingewijde voldoende zijn om weer een heel dorp in de herinnering te laten
opbloeien. De buitenstaander staat erbij en kijkt ernaar en haalt nog maar eens
onwennig zijn schouders op. Het zegt hem hoogstwaarschijnlijk niets, zoals Wim
Sonneveld het in het begin van zijn lied ‘Het dorp’ zong (de tekst is een bewerking,
door Friso Wiegersma, van het Franse lied ‘La montagne’):
Thuis heb ik nog een ansichtkaart
waarop een kerk, een kar met paard,
een slagerij J. van der Ven,
een kroeg, een juffrouw op de fiets,
't zegt u hoogstwaarschijnlijk niets,
maar het is waar ik geboren ben.

Voor een niet-Cornwerder blijft het moeilijk om in te zien wat de jonge Obe Postma
zo bevallen moet hebben aan die natte, winderige en koude herfsten met Oetske,
Rinke, Klaas en het gekrak van de krakeenden. In beide strofen worden er, door de
vier beginregels met ‘als’, verwachtingen gewekt, maar beide keren komt de inlossing
ervan toch als een lichte anticlimax. De roep van een eend, het geluid van het wad
en een wandelende Klaas moeten hier het kennelijke hoogtepunt vormen, maar
waarom eigenlijk? Stemt de roep van de krak per definitie vrolijk? Gaat er iets
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opbeurends uit van zeegeluiden en waddenwind? Is er iets blijstemmends in de
verschijning van Klaas op de dijk - met geweer nog wel? Of is dit misschien humor,
Cornwerder ironie? De weilanden staan onder water, het waait als een gek, het is
guur en nat, maar wij (wij uit Cornwerd) laten ons niet kennen en doen gewoon alsof
we ons wel vermaken? Vrolijkheid tegen beter weten in, ongeveer op de wijze waarop
de supporters van voetbalclub FC Twente pas begonnen te zingen wanneer hun ploeg
achter was komen te staan: ‘En het geft allemoal niks, want wi-j holt van mekoar,
holadié, holadio.’
Een zingende dichter kan Obe Postma op grond van zijn overige werk moeilijk
genoemd worden, maar zijn ‘Herfst’ heeft beslist iets zangerigs: de strakke vorm
van een lied, een cyclische structuur, om het chique te zeggen, met gepaard rijm en
veel herhaling (vier als-zinnen, gevolgd door een refrein van vier regels, daarna vier
nieuwe precies zo gebouwde als-zinnen, opnieuw gevolgd door het refrein). Je zou
je voor kunnen stellen dat er nog heel wat meer coupletten op volgden, met steeds
hetzelfde refrein. Of ‘Herfst’ als lied bedoeld is weet ik niet, maar het gaat wel terug
op een lied. Onder het gedicht noteerde Postma: ‘In sankje fan Shakespeare
neisongen’, dat is: ‘Een liedje van Shakespeare nagezongen.’ Samensteller Philippus
Breuker meldt dat het een vrije bewerking is van het lied dat aan het slot van Love's
Labour's Lost wordt gezongen door de Winter (tekst overgenomen uit de The Oxford
Shakespeare-editie, 1990, bezorgd door G.R. Hibbard):
When icicles hang by the wall,
And Dick the shepherd blows his nail,
And Tom bears logs into the hall,
And milk comes frozen home in pail,
When blood is nipped, and ways be foul,
Then nightly sings the staring owl:
‘Tu-whit, Tu-whoo!’ A merry note,
While greasy Joan doth keel the pot.
When all aloud the wind doth blow,
And coughing drowns the parson's saw,
And birds sit brooding in the snow,
And Marian's nose looks red and raw,
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When roasted crabs hiss in the bowl,
Then nightly sings the staring owl:
‘Tu-whit, tu-whoo!’ A merry note,
While greasy Joan doth keel the pot.

De enige Nederlandse vertaling die ik van Love's Labour's Lost heb kunnen vinden
is Liefde's loze les, vertaald door E. Straat (Amsterdam, 1960). Daarin klinkt het lied
van de winter als volgt (de vertaler moest hier en daar wat vrijer met het origineel
omgaan omdat zijn lied daadwerkelijk gezongen moest kunnen worden):
Als pegels hangen aan de muur
en scheper Dirk zijn nagels blaast
en Tom de blokken brengt voor 't vuur,
de melk thuiskomt tot ijs verglaasd,
als 't bloed verstijft, en 't pad is vuil,
dan zingt des avonds staaroog uil
‘Toewiet’!
Toehoe, toewiet - o klank vol pret,
als gore Jaan de pot opzet.
Als om het hardst de winden blazen,
gehoest de preek brengt uit het lood,
de vogels in de sneeuw verdwazen
en Rika's neus is rauw en rood,
als appels sissen op roostervuil,
dan zingt des avonds staaroog uil
‘Toewiet’!
Toehoe, toewiet - o klank vol pret,
als gore Jaan de pot opzet.

Een snelle vergelijking leert dat Postma redelijk dicht bij zijn voorbeeld is gebleven.
De structuur komt in grote lijnen overeen, al ging er bij hem wel een regeltje verloren
(per strofe vier plus vier regels in plaats van vijf plus vier). De uil is een krakeend
geworden. Jammer genoeg nam Postma de bijbehorende vogelroep (‘Tu-whit,
tu-whoo!’) niet over, zodat we nog steeds niet weten wat die krak daar in en om
Cornwerd nu precies riep.
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De winter van Shakespeare is bij Postma de herfst geworden, maar verder is de sfeer
en de thematiek behouden: een agrarisch, dorps decor, slecht weer, de bevolking
heeft het niet makkelijk, maar laat zich de moed niet ontnemen.
Er wordt in de Engelse versie kennelijk troost geput uit het oehoe-en van de uil,
het sissen van de geroosterde appels in een schaal (de Oxford-editie voegt in een
noot toe dat de schaal gevuld is met ‘ale’) en het roeren in de pot door gore Jaan.
Het kan een lofzang zijn op wanne huiselijkheid, met het hele gezin schurken rond
het haardvuur, maar er is ook een suggestie aanwezig van een bonte avond met drank
en liederen in de kroeg. Bij Postma is het allemaal wat minder boertig en gezellig
en wat meer vereenzaamd en verstild: geen bier, maar een boer die zich op de slacht
verheugt; geen Rika met een rode neus, maar Oetske met de stoven; niet binnen,
maar buiten; geen gore Jaan bij het vuur, maar jager Klaas met een geweer.
Daarmee zou deze plichtmatige en niet al te veel verrassends opleverende
vergelijking tussen Shakespeare en Postma beëindigd kunnen worden. Misschien
was ‘Hjerst’ voor Postma niet meer dan een stijloefening: hoe kan ik, met zoveel
mogelijk behoud van de vorm, de winter verherfsten, het Engels verfriesen en de
boert ontnuchteren? Zo lijkt Philippus Breuker het ook op te vatten. Hij spreekt in
zijn nawoord van ‘het charmante gedichtje “Herfst”’ dat ‘een indruk geeft van zijn
grote vaardigheid in het verfriesen naar sfeer en omstandigheden.’
Het zou kunnen, maar misschien speelt er ook nog iets meer mee. Om te beginnen
staat het winterliedje van Shakespeare niet op zichzelf, en die saaie staarogende
oehoe-roepende uil ook niet. Hij is met zijn ‘Tu-whit, Tu-whoo!’ de tegenhanger
van de koekoek met zijn ‘Cuckoo, cuckoo!’ uit het onmiddellijk eraan voorafgaande
lied van de Lente:
When daisies pied, and violets blue,
And lady-smocks all silver-white,
And cuckoo-buds of yellow hue
Do paint the meadows with delight,
The cuckoo then, on every tree,
Mocks married men, for thus sings he:
‘Cuckoo!
Cuckoo, cuckoo!’ O word of fear,
Unpleasing to a married ear.

Tirade. Jaargang 42

563
When shepherds pipe on oaten straws,
And merry larks are ploughmen's clocks
When turtles tread, and rooks, and daws,
And maidens bleach their summer smocks,
The cuckoo then, on every tree,
Mocks married men, for thus sings he:
‘Cuckoo!
Cuckoo, cuckoo!’ O word of fear,
Unpleasing to a married ear.

In de vertaling van E. Straat;
Als 't madeliefje, rood getipt,
't viooltje blauw, de pinksterblom
in wit en paars, en fijn gestript
het kaasjeskruid de wei rondom
in kleuren zet tot ons genot,
dan klinkt van elke boom de spot:
‘Koekoek’!
Koekoek, koekoek - o woord vol angst
waarvoor 't getrouwde oor het bangst!
Als herders pijpen op een riet,
de leeuw'rik blij de ploeger wekt,
de meid op groene bleek begiet
haar zomerjurk, en trekkebekt
de roek, de kauw, de tortel zot,
dan klinkt van elke boom de spot:
‘Koekoek’!
Koekoek, koekoek - o woord vol angst,
waarvoor 't getrouwde oor het bangst.

De roep van de koekoek is voor de oren van getrouwde mannen zo bedreigend omdat
‘cuckoo’ vanzelf ‘cuckold’ oproept, Engels voor hoorndrager, bedrogen echtgenoot,
cocu. In het Nederlands is die connotatie van de naam of de roep ‘koekoek’ dacht ik
iets minder sterk, al vermelden de woordenboeken haar wel. Maar ook zonder die
bijgedachte is de koekoek betekenisvol genoeg: de gewoonte om haar eieren in
andermans
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nesten te leggen roept vanzelf de gedachte aan overspel op.
Dit lentelied laat verder weinig aan duidelijkheid te wensen over. De koekoek en
zijn geroep gelden traditioneel als het teken dat de lente teruggekeerd is, en het lied
is dan ook één lange verheerlijking van wat het voorjaar inhoudt: de ontluikende
natuur, opspelende hormonen, vrouwtjes- en mannetjesjacht. De bloemen staan hier
weer in bloei en de overspelige koekoek meldt zich, niet her en der, maar ‘on every
tree’, in elke boom. Er zijn fluitende herders, leeuweriken, tortelduiven, er wordt
gegluurd naar de meiden op het groene bleekveld en aan het eind van het lied bevindt
zich nog steeds in elke boom de spottend roepende overspelige koekoek.
Het lentelied is de lichte, hippende pendant van het donkere, morsige en ook wat
ouwelijke lied van de winter. Twee inhouden, maar op een en dezelfde wijs; twee
verschillende sferen, maar onmiddellijk op elkaar volgend: men zou ook van een
tweeluik of een dubbellied kunnen spreken. Ze staan min of meer los van het
toneelstuk waarvan ze geacht worden de gezongen afsluiting te zijn. Love's Labour's
Lost is opgezet rond het gegeven van enkele heren die zich aan het begin van het
stuk voornemen gezamenlijk drie jaar lang ‘geen vrouwtje te zien’ en zich in plaats
daarvan toe te leggen op ‘studeren, vasten, waken’. Maar al spoedig blijkt het niet
mee te vallen deze belofte gestand te doen. Gevolg: verwikkelingen, gedoe met
kostuums en vermommingen, hoogdravende taal met dubbelzinnige toespelingen op
seks, baltsgedrag van mannetjes die vrouwtjes het hof maken - en dat dan allemaal
in een sfeer van gespeelde courtoisie in een namaak-kasteelpark. Een hoofse klucht
kortom, weinig realistisch en psychologisch erg zwak, drijvend op de spanning tussen
hormonale drift en de kennelijke wil tot onthouding. Als ik het goed zie moeten het
lente-en het winterlied aan het slot een reprise geven van die twee polen (vrije liefde
en beheersing, overspel en huwelijk), maar dan niet in de hoofse termen van daarvoor,
maar - als in een sotternie - in wat grovere, meer boertige taal (flierefluiten en hard
werken, bleekveldmeisjes en gore Jaan).
Wat moet Obe Postma hebben gedacht toen hij dit overduidelijk heteroseksuele
blijspel, of alleen de twee slotliederen ervan, las? En waarom besloot hij op zijn 52ste
tot een Friese bewerking - niet voor twee seizoenen, maar voor één; niet voor de
winter of de lente, maar voor de herfst; niet lustig of schalks, maar zo te zien zonder
enige seksuele toespeling? Het kan, als gezegd, een eenvoudige stijloefening zijn
geweest, al dan niet ingegeven door jeugdsentiment. Maar misschien heeft het feit
dat
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hij zelf geen ‘married man’ was ook een rol gespeeld. Postma deed voorzover bekend
niet aan vriendinnen. Na zijn jeugd in Cornwerd woonde hij in Groningen, alleen,
tot 1904, toen hij ‘met een van zijn zusters een eigen huishouding opzette’, zoals
Breuker het in zijn nawoord noemt. In 1933 verhuisden ze naar Leeuwarden, waar
Postma bleef wonen tot aan zijn dood in 1963. Er zijn vermoedens over een eventuele
homoseksuele geaardheid - ik druk me met opzet maar even vaag en omzichtig uit
als Breuker in zijn nawoord. Daarin is sprake van ‘een sterker wordend verlangen,
dat soms “vreemd begeren” heet, maar dat tegelijk toch ook meer in het algemeen
het onbereikbare blijft, en dat hem eenmaal zelfs ter vervulling om genade doet
vragen’. Breuker noemt de ‘invloed van Boutens' Strofen uit de nalatenschap van
Andries de Hoghe’, spreekt van ‘welsprekend versluieren’ en ‘aanduidingen’ en
‘verborgen toespelingen’, maar het is alleen ‘de liefde voor de aarde’ waarvan hij
met zoveel woorden zegt dat die ‘soms de vorm van homoseksueel getinte vriendschap
aanneemt.’
Hoe dit ook zij - Postma moet zich als al dan niet bewuste homo dan wel platonicus
moeilijk hebben kunnen inleven in de traditionele tortelen kroegliedjes van
Shakespeare. Zijn Friese variant zou, behalve een getuigenis van zijn ‘liefde voor
de aarde’, ook een al dan niet bewuste uiting kunnen zijn van zijn al dan niet
homo-erotische vriendschapsgevoelens voor die geheimzinnige Klaas, alias Cornelis
bij de Weg uit Zurich, die tot twee keer toe een strofe van zijn herfstlied mag besluiten.
Waarom zou, na de opmaat van de krakeend, het geluid van het wad en de uitroep
‘Wat klinkt het blij!’, de verschijning van juist deze Klaas tot twee keer toe het
hoogtepunt vormen?
Het is hachelijk, zo'n lezing, en ik zal me dan ook maar niet overgeven aan verdere
freudiaanse duidingen van bijvoorbeeld ‘vogel’, of ‘'t geweer’ van Klaas. In ieder
geval is er, louter op grond van de tekst, wel enige reden om aan gevoelens van
vriendschap of liefde te denken, of aan stille aanbidding desnoods. Klaas kan, in de
tijd waarin het gedicht geacht wordt te spelen, niet veel ouder dan Obe geweest zijn.
Dat hij volgens Breuker ‘model staat voor het vrije leven in de natuur’ hoeft met het
voorgaande niet in strijd te zijn. Het is een ruime typering, waarmee men nog
verschillende kanten uit kan - ook die van een niet al te heteroseksuele opvatting van
de begrippen liefde en erotiek.
Men kan deze nadruk op de homo-erotiek vergezocht of irrelevant vinden, maar
het voorziet het gedicht van Postma wel van een mogelijke verklaring voor het feit
dat hier twee keer met dezelfde vier regels geëin-
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digd wordt. Daar is mij, sinds ik dit gedicht voor het eerst las, blijkbaar wel iets aan
gelegen: aan het antwoord op de vraag wat de eventuele bedoeling ervan zou kunnen
zijn. Er zijn genoeg gedichten, ook in het gebloemleesde oeuvre van Postma, waar
ik vluchtig lezend en vlot bladerend aan voorbij ga, maar deze ‘Herfst’ heeft mij om
een of andere reden weten te intrigeren. Is het de strakke liedstructuur die mij aanzette
naar zo'n verklaring op zoek te gaan? Het zou kunnen.
Er zijn in het subgenre van het cyclische gedicht (of lied) twee mogelijkheden,
die ik nu maar even statisch en dynamisch noem. In het statische type gaat het om
stilstand. Elke herhaling van het refrein is een terugkeer naar het begin, zonder dat
er iets veranderd is. Bedoeling: bevestiging van de bestaande toestand, bezwering
van het bekende. Dat is het type zingen tegen beter weten in, ‘En het geft allemoal
niks, want wi-j holt van mekoar, holadié, holadio’ - en zo kan Postma's ‘Herfst’ als
gezegd gelezen worden.
Het dynamische type is interessanter. Daarin wordt ook het refrein herhaald, maar
de dichter heeft er slinks voor gezorgd dat er inhoudelijk intussen iets veranderd is,
zodat er een dubbelzinnig effect ontstaat: de woorden zijn gelijk (of vrijwel gelijk)
gebleven, maar de betekenis niet. Het principe is in veel liederen terug te vinden.
Een mooi voorbeeld is ‘Oerend hard’, het nummer waarmee de Achterhoekse groep
Normaal eind jaren zeventig landelijk bekend werd. Tekst en muziek: B. Jolink en
F. Jolij. Het vertelt het verhaal van de motorrijders Bertus (‘op zien Norton’) en
Tinus (‘op de BSA’) die de gashandle graag ver opentrokken, zeker als ze zich op
weg begaven naar de motocross op het Hengelse zand. Het refrein volgt het ritme
van een motor die ongeduldig moet wachten tot hij voluit op kan trekken:
Zie gingen oe, oehoe oehoe, oe oehoe oe, oeh-oerend hard
Zie gingen oe, oehoe oehoe, oe oehoe oe, oeh-oerend hard

Het wordt tot twee keer toe aangeheven, als een lijflied of strijdkreet van genoemde
Bertus en Tinus. Maar op een dag moeten zij hun oerendharde gejakker bekopen met
een ongeluk, deels door hun eigen schuld (‘zie waren allebei een heel klein betjen
zat’), maar toch vooral door toedoen van ‘een zatte keal die de snelheid van een
motor niet kent’. Bertus en Tinus zijn dood - of, zoals zanger Benny Jolink
weemoedig, bijna teder zingt, bij wijze van grafschrift, in een mooie variant op het
refrein:
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Zie gingen nooit, nee nee nooit, nooit meer oerend hard
Zie gingen nooit, nee nee nooit, nooit meer oerend hard

Het zo lekker scheurend begonnen lied lijkt dan, met Bertus en Tinus, een stille dood
te gaan sterven, met aan het slot als (onuitgesproken) moraal deze veiligverkeersles:
laat het lot van Bertus en Tinus voor ons allemaal een leerzaam voorbeeld zijn, dus
houd je op binnenwegen voortaan aan de maximumsnelheid en drink geen alcohol
meer als je nog met de motor huiswaarts moet. Het zou een wel erg braaf einde zijn
van een lied vol bravoure. Vlak na dit verstilde moment trekt het lied gelukkig weer
op voor een laatste wending. De denkbeeldige achterblijvers bij het graf, de vrienden
van de motorclub, nemen het refrein van de overledenen over en verzekeren ons en
elkaar in de eerste persoon meervoud dat zij de geest van Bertus en Tinus trouw
zullen blijven en altijd zullen blijven doorscheuren:
Moar wie goat oe, oehoe oehoe, oe oehoe oe, oeh-oerend hard!
Moar wie goat oe, oehoe oehoe, oe oehoe oe, oeh-oerend hard!

Veilig Verkeer zal er niet blij mee zijn, maar liedtechnisch is het mooi. Het zijn
dezelfde refreinwoorden als in het begin, maar de omstandigheden zijn intussen
gewijzigd, de sprekers zijn noodgedwongen veranderd, en de strekking is verdiept:
van een zorgeloos hardrijdersmotto is het een devies van onverschrokkenheid
geworden.
In de twee liedjes van Shakespeare is de tweestemmigheid bij voorbaat al gegeven,
omdat ze elkaars pendant zijn. In de ‘oehoe’ van de uil klinkt de ‘koekoek’ van de
koekoek nog door en omgekeerd wijzen de meisjes die op het bleekveld hun
zomerjurken wassen al vooruit naar de gore Jaan aan het fornuis die ze ooit zullen
worden, en zo verder. Het cyclische karakter van dit dubbellied symboliseert ook al
meteen het cyclische karakter van de seizoenen. Het zou, vind ik, mooi zijn als het
zo statisch ogende herfstlied van Obe Postma een vergelijkbare tweestemmigheid
zou bezitten. Misschien komt het doordat ik wel erg graag zo'n ontwikkeling wilde
zien, maar hoe dan ook: toen ik plotseling had gezien wat zich hier eventueel onder
de onschuldige oppervlakte voltrokken had, was het meteen ook niet meer mogelijk
er overheen te lezen. Aardige bijkomstigheid: die onschuldige oppervlakte kreeg nu
ook meteen een duidelijke functie - die was bedoeld om iets te verhullen. Hoe
onschuldiger
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en statischer de oppervlakte, hoe groter de schok als blijkt dat zich daaronder wel
degelijk iets heeft afgespeeld.
In ‘Herfst’ van Obe Postma wordt zonder dat iemand het ziet een eend, om precies
te zijn: een krakeend, neergeknald. In de eerste strofe is er nog niets aan de hand.
Tussen de regenvlagen en de wind en het gebulder van het wad klinkt de vrolijke
roep (‘in fleurich liet’) van de krakeend. Hij heeft er zin in vandaag en haalt nog
maar eens extra uit. Het beest ziet Klaas niet de dijk oplopen, en hij ziet al helemaal
niet dat hij een geweer bij zich heeft. Intussen gaat het gewone Cornwerder leven
zijn gang. Oetske met haar stoven en Rinke met zijn vetgemeste varken passeren de
revue. En dan haalt de krakeend opnieuw langer uit - maar nu niet omdat hij zo lekker
op die herfstwinden aan het zwieren is, maar omdat hij dodelijk getroffen is door
jager Klaas. Nog één keer klinkt zijn lange uithaal, een laatste doodsreutel, en dan
wordt hij meteen overstemd door de geluiden van het wad. Opnieuw klinkt er ‘in
fleurich liet’, maar nu komt het uit de mond van Klaas, die tevreden heeft vastgesteld
dat hij raak geschoten heeft, het geweer alweer heeft laten zakken en nu fluitend zijn
weg vervolgt.
Ogenschijnlijk is er tussen begin en einde niets veranderd. Wie het niet gehoord
of gezien heeft, zal het nooit weten. Dat is het geraffineerde van dit gedicht en, al
zeg ik het zelf, ook meteen het geraffineerde van mijn lezing: het beschrijft iets dat
niemand gezien heeft, en alle bewijzen zijn door de dichter zorgvuldig uitgewist.
Als ik gelijk heb, dan zit de clou in de dubbelzinnigheid van ‘Dan haalt de krakeend
langer uit’, in de ongemerkte verwisseling van de zanger van ‘in fleurich liet’ en in
de quasi geruststellende herhaling van Klaas die met zijn geweer opzij de dijk oploopt,
alsof er in de tussenliggende zeven regels niets voorgevallen is. In tegenstelling tot
Shakespeare (‘tu-whit, tu-whoo!’, ‘cuckoo, cuckoo!’) noemt Postma de roep van zijn
vogel niet, maar wie goed luistert kan hem hier tussen de regels twee keer horen:
eerst een vrolijk en karakteristiek gekrak, daarna een ander, veel onheilspellender
‘krak’.
Is dit allemaal te vergezocht? Het veronderstelt een dichterlijke gehaaidheid en
een sadistisch of cynisch soort humor die bij Postma verder niet te vinden is, maar
hier wel aangewakkerd kan zijn door het voorbeeld van Shakespeare. Het is in ieder
geval een lezing die zin geeft aan de lied-vorm en die deze brave nostalgische ansicht
van Cornwerd aan het eind van de negentiende eeuw van een algemene en tijdloze
strekking voorziet: de dood voltrekt zich in een uithoek, in een onbewaakt ogenblik,
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ongezien, terwijl het gewone leven gewoon doorgaat.
Zo gelezen is Postma's ‘Herfst’ een voorbeeld van een bewust verdoezelend gedicht.
De liedvorm, de suggestie van vrolijkheid en dorpse gemoedelijkheid zorgen ervoor
dat in de slotregels van beide strofen iemand met een geweer kan rondlopen zonder
dat het opvalt. Bij het volgende gedicht, van Jan Emmens (1924-1971), is het juist
omgekeerd. ‘Een geweer in de aanslag’, daar begint het mee, zodat de lezer meteen
op zijn hoede is. De dichter probeert vervolgens op een andere manier te verdoezelen:
de acute paniek tot normale proporties terug te brengen doorde eventuele gevaren
nuchter onder ogen te zien, en aldus de gealarmeerde lezer gerust te stellen. Zo heet
het dan ook: ‘Geruststellend’. Voor het eerst gepubliceerd in Tirade, mei 1957,
gebundeld in Autobiografisch Woordenboek (1963):

Geruststellend
Een geweer in de aanslag is op zichzelf
nog geen teken van oorlog, het wijst
misschien op een schietschijf of een majoor,
een eend of een ekster, gewoonlijk
valt zelfs een schot niet eens op als een sein
tot totale destructie, de schijf
werd alleen op meters gemist, de majoor
zorgvuldig ontzien, de eend duikelt domweg
in opgaand gewas en de ekster
verwijdert zich diep verontwaardigd.

Een geweer in de aanslag is op zichzelf nog geen teken van oorlog, zegt de dichter
op docerende toon. Daarmee is de eerste acute angst al enigszins getemperd. Een
geweer in de aanslag kan ook verwijzen naar een schietoefening of zelfs naar
schietsport (‘schietschijf’) of naar de jacht (‘een eend of een ekster’). Maar, dat wil
hij in dit stadium van zijn uitleg dan nog wel toegeven: er kan ook een majoor bij
betrokken zijn. Overigens blijft er dan nog genoeg te vragen over: is de majoor de
man achter het geweer of ervoor? Bevindt hij zich in een oorlogssituatie of gewoon
bij een oefening in de kazerne? Is hij eigenlijk wel in functie, of wordt hij hier in
zijn achtertuin onder vuur genomen door zijn lichtgeraakte buurman met
jachtvergunning die het gekef van het kleine pekineesje van de majoor niet langer
verdraagt?
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Het zijn maar enkele van de vele vragen waar door de docent-dichter stilzwijgend
aan voorbij wordt gegaan. Voor de strekking van zijn betoog doen ze er natuurlijk
ook niet zoveel toe, maar ze geven zijn quasi zakelijke behandeling toch ook iets
willekeurigs, waarmee voor mijn gevoel de ernst ondergraven wordt. Het onderwerp
is op zichzelf serieus genoeg, maar aan de uitwerking ervan kleeft iets absurds, iets
van een parodie op een handboek of handleiding. Vandaag in de cursus ‘Gevaar voor
beginners’ les 15: ‘Geweren’. Vraag 1: wat betekent een geweer in de aanslag?
Antwoord: er zijn vijf mogelijkheden: 1. oorlog 2. schietschijf 3. majoor 4. eend 5.
ekster. Bij het tentamen moet de kandidaat minstens vier mogelijkheden kunnen
noemen.
Nadat het gevaar van een geweer in de aanslag enigszins is geneutraliseerd komt
het schot aan bod. Ook van een schot valt grosso modo weinig te vrezen. Zoals een
geweer in de aanslag op zichzelf nog geen teken van oorlog is, zo wordt een schot
gewoonlijk niet opgevat als ‘een sein tot totale destructie’. In de praktijk valt het dus
allemaal reuze mee, zoals blijkt wanneer de docent de genoemde voorbeelden netjes
één voor één naloopt: de schietschijf wordt ruim gemist, de majoor wordt natuurlijk
niet geraakt, de eend verschuilt zich in het riet en de ekster maakt zich snel uit de
voeten, kwaad snaterend omdat zijn rust is verstoord. Geen scherpschutter te zien,
geen doden of gewonden, hooguit wat onrust in het bos. Er is, kortom, einde van les
15, niets ernstigs aan de hand wanneer men een geweer in de aanslag ziet of een
schot hoort - het is juist geruststellend, zoals de titel zegt.
Alleen de oplettende cursist (lezer) zal hebben gemerkt dat er tijdens de les (in het
gedicht, en ook in mijn parafrase) wel erg vlot met de gegevens wordt omgesprongen.
Dat komt ook wel enigszins door de vorm. Het gedicht bestaat uit een aantal zinnen,
maar die zijn met komma's achter elkaar geplaatst, waardoor de leessnelheid wordt
opgevoerd. Er is geen eindrijm dat voor pauzes kan zorgen, en ook de enjambementen
dwingen vooral tot doorlezen. Wie beter kijkt ziet bijvoorbeeld dat er helemaal niet
staat dat een schot zelden tot totale destructie leidt. Er staat dat een schot gewoonlijk
niet eens ópvalt als een sein tot totale destructie, met als bijbehorende veronderstelling
dat een schot wel degelijk zo'n sein ís. Schieten leidt gewoonlijk tot destructie, alleen
ziet niemand het - dat is wat de docent eigenlijk zegt. En wie goed blijft kijken kan
ook zien wie hier het slachtoffer van het schot wordt. Verscholen tussen de
schietschijf, de majoor en de diep verontwaardigde ekster zien we een eend domweg
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in opgaand gewas duikelen. Het gebruik van ‘duikelen’ is hier wel erg geraffineerd.
Het kán verwijzen naar speels buitelen, of naar het nemen van een duikvlucht, maar
in combinatie met ‘domweg’, en in de wetenschap dat hier wel degelijk een schot
wordt gelost, kan het maar één ding betekenen. WNT, lemma ‘duikelen’, vierde
betekenis: ‘al draaiend vallen, buitelen, tuimelen.’ Het arme beest stort aangeschoten
neer.
De schok van deze ontdekking is groter dan in het gedicht van Obe Postma, juist
omdat we hier zo doelbewust gerustgesteld werden. Alles wees aanvankelijk op
gevaar, en dus was waakzaamheid geboden, maar in de loop van het gedicht werd
deze waakzaamheid uitgelegd als overbodige angst. We dienden ons na afloop
gerustgesteld te voelen, terwijl nu bij nader inzien blijkt dat er wel degelijk reden
was voor angst en alertheid. Het gedicht gaat met andere woorden tegen zijn eigen
bewering in. Het behandelt het probleem van de overdreven angst en terwijl het
daarmee doende is, in tamelijk formele en docerende bewoordingen, voltrekt zich
juist datgene waarvan de dichter-docent zegt dat we er niet bevreesd voor hoeven te
zijn.
Het hangt een beetje van het karakter van de lezer af hoe hij met deze uitkomst
omgaat. Er zit een element van slapstick in, komisch toeval - ongeveer zoals die
Engelse tv-verslaggever overkwam die ik eens in een programma met zogeheten
bloopers zag. Hij was erop uit gestuurd om een reportage te maken over de heropening
van een weg die voorheen berucht was geweest om de vele verkeersongelukken die
er plaatsvonden. Maar nu waren er de nodige voorzieningen aangebracht waardoor
de kans op ongelukken drastisch was afgenomen, zo vertelde hij ons in de
karakteristieke reportershouding: microfoon in de hand, recht in de camera kijkend,
in de berm, met zijn rug naar de weg. Terwijl hij enthousiast zijn ingestudeerde
praatje over de toegenomen veiligheid uitsprak, zagen we achter zijn rug de eerste
de beste passerende auto uit de bocht vliegen en met een hoop herrie en blikschade
op zijn kant tegen de vangrail tot stilstand komen.
Maar de lezer kan zich ook bij de neus genomen voelen, vals voorgelicht door een
instantie die doelbewust de zaak te luchtig heeft voorgesteld. Het slinkse van dit
gedicht is echter dat de verantwoordelijke instantie moeilijk te vinden is, want
gesplitst: in een docent met oogkleppen op, die zelf vermoedelijk ook niet wist wat
er werkelijk gebeurde toen hij een eend domweg in het riet zag duikelen, en de in
het gedicht niet aanwezige dichter Emmens die dit vreemde vertelperspectief kiest
en dit
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personage naar voren schuift om iets over de gebrekkige menselijke waarneming te
laten zien.
Wat precies? Ook hier hangt weer veel van het karakter van de lezer af, van zijn
inlevingsbehoefte en van zijn standpunten inzake de rechten van het dier, de jacht
op wild en het eten van vlees. Het ingewikkelde van dit gedicht is dat er op een
bepaalde manier wel degelijk iets geruststellends vanuit gaat. Een geweer in de
aanslag blijkt inderdaad helemaal geen oorlog te betekenen, en een schot blijkt
helemaal niet de totale destructie in te leiden. Het enige wat hier gebeurt is dat ergens,
in een uithoek, door niemand verder opgemerkt, een eend geschoten wordt. Dat is
welbeschouwd niets bijzonders, dat gebeurt nog steeds dagelijks in het jachtseizoen,
en de mensen eten er smakelijk van - allemaal ‘geruststellend’ dus.
Het gedicht is alleen schokkend voor wie zich vereenzelvigt met het slachtoffer
en in het tafereel opgaat. Dan wordt men niet alleen als lezer beentje gelicht door
een slinkse dichter, maar ook als sterveling door het besef dat we evenzo beentje
gelicht kunnen worden door de dood. Een van de schokkende inzichten die aan dit
ene sterfgeval ontleend kunnen worden is dat wij zelf ook nooit veilig zijn, ook al
zien de omstandigheden er nog zo geruststellend uit. Ergens kan altijd, ook en juist
op onbewaakte ogenblikken, een geweer op ons, domme eenden, gericht zijn - of het
nu een letterlijk schietgeweer is of het figuurlijke geweer van de hartstilstand, de
scherpe bocht in een zojuist heropende weg of een zatte kerel die de snelheid van
een motor niet kent, om maar eens enkele verschijningsvormen van de plotselinge
dood te noemen. De dood ligt altijd met zijn geweer in de aanslag op de loer, wij
worden voortdurend bedreigd - en dat besef van voortdurende doodsdreiging is
natuurlijk veel verontrustender dan de incidentele paniek in de eerste regels van
Emmens' gedicht, want daar lijkt het gevaar tenminste nog zichtbaar en vermijdbaar.
‘Geruststellend’ is dan ook een hoogst misleidende titel. Voor wie de ware strekking
van dit gedicht tot zich door laat dringen zou ‘Angstaanjagend’ een meer adequate
titel zijn.
Er zit nog een ander, en zo mogelijk nog luguberder aspect aan de moord op de
eend: hij sterft alleen en, behalve dan door de moordenaar, ongezien. Dat de dood
gedachten over de zinloosheid van het leven op kan roepen is bekend, zeker als het
gaat om een plotselinge dood. Maar dat besef van vergeefsheid is nog sterker wanneer
de dood zich in een uithoek voltrekt, op een onbewaakt ogenblik, zonder dat iemand
het merkt en zonder dat iemand zich om de stervende bekommert. Bij Emmens is
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het allemaal nog eens extra schrijnend, want daar vindt het onopgemerkte sterven
plaats terwijl er wel degelijk iemand in de buurt is, iemand die een geweer ziet en
een schot hoort en niettemin hardnekkig volhoudt dat er niets aan de hand is. Daar
komt ook nog eens bij: de onschuld van de eend. Zonder aanleiding doodgeschoten
worden, in eenzaamheid, onverhoeds en onopgemerkt, ergens in een achteraf bos,
domweg neerstorten - en dan ook nog eens dat geruststellende commentaar erbij: ik
denk dat in die wrede combinatie het wezenlijk huiveringwekkende van dit gedicht
schuilt.
Een paar jaar na het schrijven van ‘Geruststellend’ vertaalde Emmens het gedicht
‘Musée des Beaux Arts’ van W.H. Auden (1907-1973). Hij vond daarin dezelfde
gedachte, uiteengezet op een essayistische toon die hem bevallen moet hebben, en
ook nog eens gedemonstreerd aan een onderwerp dat hem als kunsthistoricus
interesseerde: de schilderkunst, in het bijzonder die van de zogenaamde oude meesters
uit de vijftiende en zestiende eeuw. Geen dubbelzinnigheden, geen quasi cursus met
verborgen toespelingen op de dood, maar een rustig en breed uitleggend betoog, met
een klassieke structuur: algemene inleiding, enkele voorbeelden ter adstructie, en
daarna de wat uitvoeriger behandeling van één geval. Onder de tekst noteerde Auden
als datering december 1938. Toen verbleef hij enkele weken in Brussel en bracht
onder andere een bezoek aan het Museum voor Schone Kunsten aldaar (voluit
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten geheten, ofwel Musées royaux des
Beaux-Arts).

Musée des beaux arts
About suffering they were never wrong,
The Old Masters: how well they understood
lts human position; how it takes place
While someone else is eating or opening a window or just walking dully along;
How, when the aged are reverently, passionately waiting
For the miraculous birth, there always must be
Children who did not specially want it to happen, skating
On a pond at the edge of the wood:
They never forgot
That even the dreadful martyrdom must run its course
Anyhow in a corner, some untidy spot
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Where the dogs go on with their doggy life and the torturer' horse
Scratches its innocent behind on a tree.
In Brueghel's Icarus, for instance: how everything turns away
Quite leisurely from the disaster; the ploughman may
Have heard the splash, the forsaken cry,
But for him it was not an important failure; the sun shone
As it had to on the white legs disappearing into the green
Water; and the expensive delicate ship that must have seen
Something amazing, a boy falling out of the sky,
Had somewhere to get to and sailed calmly on.

Ondanks de wisselende regellengte, de enjambementen en de essayerende inslag
gaat het hier curieus genoeg wel degelijk om een rijmend gedicht. Een echt
rijmschema heeft het niet, maar alle regels (op de derde na) blijken te rijmen, al moet
er soms wel erg lang op de echo worden gewacht (in de eerste strofe bijvoorbeeld,
tussen regel 6, ‘there always must be’, en regel 13, ‘on a tree’). Emmens is niet de
enige die het gedicht in het Nederlands vertaalde (dat gebeurde na de oorlog ten
minste al zeven keer), en ook niet de enige die wat vrijer met het rijm en de
regelverdeling omging. Zijn vertaling verscheen voor het eerst in Atelier, april 1966;
later nam hij haar te midden van zijn eigen gedichten op in de bundel Een hond van
Pavlov (1969):

W.H. Auden: musée des beaux-arts
Wat het lijden betreft, waren zij feilloos,
de oude meesters, zij begrepen volkomen
de menselijke staat, hoe het plaats vindt
terwijl een ander eet, een raam openzet, of alleen maar
domweg voorbijloopt,
hoe, wanneer oudere mensen met eerbied en hartstocht
de miraculeuze geboorte verbeiden,
er altijd kinderen zijn die, aan het schaatsen
op een vijver aan de rand van het bos,
daar nu juist niet bepaald op staan te wachten.
Zij verloren nooit uit het oog dat het gruwelijk
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lot van een martelaar, hoe dan ook,
voltrokken wordt in een uithoek, een onaanzienlijke plaats,
waar honden hun honderig leven leiden en het paard van de beul
zijn onschuldig achterste schurkt aan een boom.
Op Breughel's Icarus bijvoorbeeld keert alles zich op zijn dode gemak
af van de ramp, de ploeger zou
de plons kunnen hebben gehoord, de verzaakte schreeuw, maar voor hem
is het een mislukking van geen enkel belang, de zon schijnt
zoals hij dat moest doen, op de witte benen die bijna
in het groene water verdwenen zijn,
het kostbare, kwetsbare schip, dat toch wel iets
merkwaardigs zal hebben gezien: een jongen
die viel uit de hemel,
moest ergens op tijd zijn en zeilt rustig voort.

Dit is wat Auden getroffen lijkt te hebben bij het zien van een serie (vermoedelijk
vooral Vlaamse) oude meesters: dat er voor het lijden vroeger zo'n natuurlijke plaats
was weggelegd te midden van de andere alledaagse menselijke bezigheden. ‘Terwijl
een ander eet, een raam openzet, of alleen maar domweg voorbijloopt’: dat zullen
wel details op door Auden geziene schilderijen zijn geweest, al is het natuurlijk meer
in overeenstemming met zijn bewering om nu juist niet van details te spreken. Lopen
en lijden, eten en sterven, het raam openen en creperen voltrokken zich in de
middeleeuwse beleving broederlijk naast elkaar.
Het eerste voorbeeld dat hij dan geeft is eerlijk gezegd nogal verwarrend. Tegenover
de eerbied en de hartstocht waarmee ouderen het wonder van de geboorte afwachten
staat de onbekommerdheid van kinderen die op hetzelfde moment heel iets anders
aan hun hoofd hebben: schaatsen op een vijver aan de rand van het bos. We zien het
tafereel voor ons, en zien hoe Auden hier de verschillende generaties mooi in één
zin bij elkaar heeft gebracht (nog ongeboren leven, kinderen en ouderen), maar het
roept na het voorafgaande wel een vraag op: is geboorte wel een voorbeeld van
lijden? Dan toch alleen maar als het verwijst naar het lijden in het kraambed van de
aanstaande moeder, of misschien meer in het algemeen naar de (in vergelijking met
nu) hoge sterfte onder pasgeborenen en
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kraamvrouwen in de middeleeuwen. Uit Audens beschrijving (‘the aged are reverently,
passionately waiting’) valt helemaal niet op te maken dat het gaat om een zware
bevalling waar angstig naar uitgekeken wordt. En ook ‘the miraculous birth’ lijkt
nog niet meteen naar het lijden te verwijzen, eerder naar de stille bevreemding om
het wonder van het nieuwe leven. Het is zelfs aannemelijk dat met deze wonderbare
geboorte verwezen wordt naar de geboorte van Christus (voor oude meesters geen
ongebruikelijk onderwerp) - en ook die bevalling verliep voorzover bekend
probleemloos en wordt in de traditie eerder verbonden met kerstvreugde (december,
tevens de maand van ijspret op vijvers aan de rand van het bos) dan met het lijden
van Pasen, waar deze geboorte na 33 jaar toe zou leiden.
Vormen, met andere woorden, de regels 5-8 eigenlijk wel een illustratie van het
in de eerste vier regels beweerde? Zo worden ze door Auden stilistisch wel
gepresenteerd, maar inhoudelijk zijn ze niet zozeer ondergeschikt als wel
nevengeschikt aan de inleiding. Regel 1-4: dramatische gebeurtenissen (het lijden)
vinden plaats tussen de bedrijven door. Regel 5-8: ook vreugdevolle gebeurtenissen
(geboorte, dan wel de geboorte van Christus) vinden plaats tussen de bedrijven door.
Het verwarrende is dat de daarop volgende vijf regels, over het gruwelijke lot van
een martelaar, weer aan lijken te sluiten bij het lijden uit de beginregels. Maar tegelijk
zegt Auden hier dat de martelaar en zijn beul zich niet te midden van het dagelijks
gewoel bevinden, zoals je op grond van het begin zou verwachten, maar wel degelijk
enigszins achteraf. ‘In a corner’ (door Emmens met ‘in een uithoek’ misschien iets
te sterk vertaald), ‘some untidy spot’ (door Emmens met ‘een onaanzienlijke plaats’
misschien iets te netjes vertaald), alleen maar gadegeslagen door de honden en het
paard van de beul - voorzover die dieren zich althans ergens van bewust zijn. Zo te
zien niet: de honden gaan gewoon door met wat ze altijd doen (hun hondenleven
leiden) en het paard schurkt zijn onschuldige achterste nog maar eens aan een boom.
Wat zou nu de bewering van die laatste vijf regels zijn? Ook het lijden vindt plaats
tussen de bedrijven door, zoals al gezegd in de eerste vier regels? Of: het lijden vindt
plaats op een stille plek, door niemand gezien, en het is juist aan de ‘feilloze’ blik
van de oude meesters te danken dat wij het nu nog kunnen zien? Zij waren degenen
die ‘nooit uit het oog verloren’ (mooie meerduidige vertaling van ‘they never forgot’)
wat er zich in de uithoeken afspeelde, in tegenstelling tot de ‘gewone’ middeleeuwer
die er zijn ogen voor sloot?
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En wat is dan eigenlijk de bewering van die hele eerste strofe? Het lijden was vroeger
onderdeel van het dagelijkse leven, zoals het begin lijkt te zeggen? Of: het lijden
was helemaal geen onderdeel van het dagelijks leven, maar verbannen naar
onzichtbare achterafplaatsen, zoals uit het slot afgeleid kan worden? En zijn de oude
meesters nu zo feilloos omdat ze zo scherp die typisch middeleeuwse mentaliteit
geschilderd hebben, waarin het lijden en de dood nog zo mooi in het alledaagse leven
waren opgenomen, in tegenstelling tot nu - zoals vaak in beschouwingen over dit
gedicht is opgemerkt? Of omdat ze zo scherp lieten zien dat de mens ook toen al
liever met oogkleppen op liep? Het lijkt erop, ook gezien het vervolg, dat Auden
eerder dat laatste wilde beweren. Zijn gedicht gaat niet zozeer over de plaats van het
lijden of over contrasten die vroeger vanzelfsprekender naast elkaar bestonden, maar
over onverschilligheid, kortzichtigheid, niet verder kijken dan de neus lang is. De
passage over de wachtende ouderen en de schaatsende kinderen lijkt mij dan ook
verklaard te moeten worden uit verbazing over de wezenlijke desinteresse van de
kinderen. Auden laat het niet bij de vermelding dat zij zich zorgeloos aan ijspret
overgeven terwijl er even verderop een wonderbare geboorte op komst is, maar hij
vermeldt expliciet dat zij ‘daar nu juist niet bepaald op stonden te wachten’. Dat
klinkt niet vriendelijk of begripvol, en zo lijkt het mij ook niet bedoeld. Iedereen,
jong en oud, gaat gewoon zijn eigen gang, en bemoeit zich liever niet met de ander,
ook niet als het om geboorte of marteling gaat.
Deze doelbewuste afzijdigheid is dan ook het onderwerp van de tweede strofe.
Daarin geeft Auden een eigenzinnige interpretatie van de eigenzinnige interpretatie
die Pieter Breugel de Oude (1525/1530-1569) in zijn schilderij ‘Icarus’ gaf van de
Icaras-mythe, zoals overgeleverd in de Metamorphosen van Ovidius. (Overigens is
het ‘auteurschap’ van Breugel inmiddels omstreden; maar ook als dit schilderij niet
van Breugel is, dan neemt men nog wel aan dat het teruggaat op een origineel van
zijn hand. En overigens is de titel variabel: men spreekt ook wel van ‘De val van
Icarus’ of ‘Landschap met de val van Icarus’.) In zijn schilderij heeft Breugel de val
van Icarus tot een bijzaak gemaakt. Er is van alles te zien en er zijn allerlei figuren
die de aandacht van de kijker kunnen trekken, maar dat wat toch het eigenlijke
onderwerp zou moeten zijn is weggemoffeld. Van Icarus' val is niet meer te zien dan,
rechtsonder, twee spartelende benen in het water, een hand en enkele veertjes van
zijn namaak-vleugels. En van zijn vader Daedalus, die volgens de mythe minder
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onvoorzichtig (hoogmoedig) was, niet te dicht bij de zon kwam en dus bleef vliegen,
ontbreekt hier ieder spoor.
We zien een boer die gewoon doorgaat met ploegen, alsof er niets gebeurd is. Een
schaapherder die rustig op zijn stok staat te leunen, in gedachten verzonken, zich
nergens van bewust. Hij kijkt naar de hemel, maar dan wel geheel de verkeerde kant
op. Ook zijn hond, naast hem, kijkt braaf voor zich uit, ook al de verkeerde kant op
- die heeft blijkbaar ook al niets gehoord. De visser, rechtsonder in beeld, voor wiens
ogen Icarus zowat in zee gestort moet zijn, heeft iets anders aan zijn hoofd en legt
zijn hengel nog maar eens in. Vlakbij hem zit een patrijs in de takken. Het beest is
de tot een vogel omgetoverde Perdix, vroeger een slim jongetje (uitvinder van de
passer en de zaag), uit jaloezie door zijn oom Daedalus van de Akropolis gestoten,
maar tijdens zijn val door Pallas Athene nog net op tijd in een patrijs veranderd. Hij
zou dus wel enige reden kunnen hebben om een wraakzuchtige kreet van vreugde te
slaken bij het zien neerstorten van zijn neefje Icarus - maar ook de patrijs kijkt
doodgemoedereerd de verkeerde kant op. Het schip dat dicht bij de plaats des onheils
vaart, met matrozenmannetjes in kraaiennest en want: geen enkel teken van alarm.
Het minste wat je van deze voorstelling van zaken kunt zeggen is dat de val van
Icarus onopgemerkt blijft. Daarmee interpreteerde Breugel de bron nogal vrij, want
bij Ovidius zien de visser, de herder en de boer Icarus en Daedalus wel degelijk niet op het rampzalige moment, maar eerder al (Metamorphosen, boek VIII, vers
217-220, vertaling M. d'Hane-Scheltema):
Een man die zat te vissen met een dunne rieten hengel,
een herder leunend op zijn staf, een boer tegen zijn ploeg
zagen hen gaan, verbijsterd, denkend dat het goden waren
die door het luchtruim kunnen vliegen...

Breugels voorstelling dat de dood, zelfs zo'n beroemde dood, zich ongezien voltrekt,
moet Auden aangesproken hebben, al was het alleen maar omdat zij aansloot bij wat
hij vlak daarvoor in de andere zalen van het Musée des Beaux Arts had gezien. Maar
hij deed er nog een schep bovenop.
Het eerste wat hij over het doek opmerkt is dat ‘alles zich op zijn dode gemak
afkeert van de ramp’. (Daarin is ‘op zijn dode gemak’ trouwens een mooie
vertaalvondst voor ‘quite leisurely’, omdat het zo'n navrante

Tirade. Jaargang 42

579

Pieter Breugel, Landschap met de val van Icarus (omstreeks 1560)

Detail
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tegenstelling oproept tussen de stervende en de onverschillige levenden.) Aanvankelijk
lijkt Auden nog in het midden te willen laten of hier van toeval sprake is, maar al
snel blijkt dat hij gelooft in een doelbewust afwenden. De boer ‘zou de plons kunnen
hebben gehoord’ en ook ‘de verzaakte schreeuw’ (vreemde, volgens mij foute
vertaling van ‘the forsaken cry’: bedoeld is juist niet ‘verzaakt’, maar ‘verlaten,
desolaat, vergeefs’). In die formulering is nog twijfel aanwezig, maar in wat erop
volgt niet meer: ‘maar voor hem / is het een mislukking van geen enkel belang’.
Zelfs de bewering dat ‘de zon schijnt zoals hij dat moest doen’ is hier niet neutraal,
want het is de warmte van de zon geweest die de overmoedige Icarus deed neerstorten.
De zon is als het ware medeplichtig, en zou fatsoenshalve ook wel enig medelijden
kunnen tonen, maar hij doet niettemin alsof hij zich van geen kwaad bewust is door
gewoon door te gaan met schijnen zoals hij dat moest doen. Het werk gaat voor, ook
als er een dode op de stoep ligt. Ook van het schip neemt Auden aan dat het zich
weloverwogen niets aantrok van de drenkeling. Het moet iets merkwaardigs hebben
gezien, maar het had haast en liet de zaken voorgaan. Tijd is geld, en was dat blijkbaar
vroeger ook al.
Audens suggestie in de tweede strofe is duidelijk: er waren genoeg mensen die
iets hebben gezien, maar ze hebben zich bewust van de ramp afgewend. Als deze.
opvatting verbonden wordt met de eerste strofe, dan sluit zij nog het meest aan bij
het slot daarvan. Dus niet bij de gedachte dat het lijden een plaats had te midden van
de dagelijkse gang van zaken, maar juist bij de gedachte dat het lijden verbannen
werd naar een uithoek, waar niemand het hoefde te zien. Het zichtbaar maken van
deze actieve afkeer, dat is wat Auden in de schilderijen van de oude meesters
waardeert.
Waarom keert iedereen zich af van de ramp? Het enige dat Auden erover zegt is
dat de dood van Icarus voor de boer ‘een mislukking van geen enkel belang’ is. Maar
wat voor mislukking zou de boer daarbij voor ogen hebben gehad? De mislukking
van een vliegexperiment? Hoogmoed komt voor de val, dus het zal wel een terechte
straf van de god of de goden zijn geweest? Of is in zijn opvatting iedere dood
eenvoudigweg een mislukking van het leven, de zoveelste bevestiging van het feit
dat we allemaal sterfelijk zijn? Worden de personages op Breugels schilderij geleid
door een gevoel van berusting, of schuilt er onder hun bewust afwenden juist angst
om de werkelijkheid en de waarheid van het sterven letterlijk onder ogen te zien?
Of zijn deze twee houdingen (angst en
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berusting) eigenlijk twee verschijningsvormen van hetzelfde?
Het valt op grond van de tekst allemaal niet goed te zeggen, zoals het ook niet
goed mogelijk is te achterhalen wat Auden met het schrijven van zijn gedicht voorhad.
Kwam het voort uit de herkenning van een oud gevoel: de dood is onder ons, maar
we willen hem niet zien, zelfs niet als het om een bijzonder sterfgeval gaat, zoals
bewezen wordt door Breugels ‘Icarus’? Of spreekt hier ook nog een zeker protest
mee tegen een aloude gang van zaken: de kortzichtigheid, ongeïnteresseerdheid en
in zichzelf gekeerdheid van de mens, aan de kaak gesteld door de oude meesters en
herkend door de dichter? Of is het geschreven uit een gevoel van berusting over hoe
het nu eenmaal gaat en ging, vroeger en nu: de dood ligt altijd op de loer, maar het
leven gaat door?
Vreemd toch, al deze lastig te beantwoorden vragen bij een gedicht dat zo
beschouwend en bezonken, om niet te zeggen geruststellend van toon is. Het grote
verschil met de gedichten van Obe Postma en Jan Emmens is dat de dood hier niet
verstopt of verdoezeld wordt, maar dat het bewust wegstoppen van de dood vanaf
het begin het onderwerp is. Er valt niet zoveel in te ‘ontdekken’, en de vragen
waarmee men na afloop achterblijft verschillen niet zoveel van de grote vragen des
levens. Bij Postma en Emmens is het gedicht vreemder en raadselachtiger - en. volgt
de ‘ontdekking’ achteraf. Het gevoel als lezer beetgenomen te zijn valt samen met
het schokkende inzicht dat Postma en Emmens willen overbrengen: de dood voltrekt
zich zonder dat iemand er naar omkijkt, omdat iedereen nu eenmaal geneigd is niet
veel verder te kijken dan zijn neus lang is. De overtuigingskracht daarvan is groter
als men zelf zojuist betrapt is op een vergelijkbare bijziendheid. Dat samenvallen
van een schokkend inzicht en de eigen ervaring ervan maakt de gedichten van Postma
en Emmens niet beter, maar wel verrassender en didactisch sterker dan het rustige
betoog van Auden.
Breugel schilderde zijn ‘Landschap met de val van Icarus’ vermoedelijk omstreeks
1560. Het zou zo'n 370 jaar duren voordat iemand ontdekte dat hij naast de boer, de
visser, de herder, de matrozen en Icarus nog een personage in zijn vrij kleine schilderij
(73,5 cm hoog, 112 cm breed) had ondergebracht. Een lijk. In de bosjes, links, recht
boven het hoofd van het ploegpaard bevindt zich een lichte vlek die bij nadere
bestudering het hoofd van een man bleek te zijn. De kunsthistoricus Charles de
Tolnay zag het voor het eerst en publiceerde erover in 1934. Het is, ook in het licht
van wat Auden er in 1938 in zag, een verbluffende vondst, die het
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schilderij van een nieuwe dubbelzinnigheid voorziet, en eventueel zelfs van een
nieuwe interpretatie.
De dood voltrekt zich in een uithoek, maar door in de titel naar Icarus te verwijzen
en alle personages zich nadrukkelijk van die uithoek te laten afwenden, maakte
Breugel die uithoek juist tot het psychologische centrum van zijn schilderij. Daardoor
zag niemand al die tijd die andere dode, links op het doek, in de struiken - en daarmee
bewees Breugel als het ware nog eens, maar nu veel sterker, de juistheid van de
gedachte dat het sterven onopgemerkt plaatsvindt.
Auden zag het niet. Of wel? Zo ja, dan heeft hij op zijn beurt besloten zijn mond
te houden, en alleen met wat verhulde aanwijzingen aan het eind van de eerste strofe
(hond, paard, uithoek, onaanzienlijke plaats) aan te geven dat men ook eens aan de
andere kant van het schilderij, in de bosjes, moest kijken. Duizenden andere kijkers
zagen het in ieder geval eeuwenlang niet. En het is zelfs de vraag of de boer, die er
bij het ploegen vlak langs moet zijn gekomen, het gezien heeft. Indien wel, dan heeft
hij de dode links laten liggen en is, geheel in overeenstemming met wat Auden hem
aan gedachten toeschrijft, gewoon doorgegaan met zijn werk. Zie ook zijn strakke,
neerwaartse blik, op niets anders gericht dan op het trekken van de voren pal voor
zijn voeten. Zijn onverstoorbare geploeg, terwijl achter zijn rug zojuist iemand in
zee is gestort, is wel opgevat als een uitbeelding van het spreekwoord ‘Geen ploeg
staat stil voor een man die sterft’. Na de ontdekking van De Tolnay kan die toespeling
nog letterlijker worden opgevat. In de bosjes naast zijn akker zou de boer het lijk
kunnen hebben gezien. Maar misschien was deze dode voor hem ook wel een
mislukking van geen enkel belang. En misschien moest hij ook wel ergens op tijd
zijn en ploegde hij dus maar rustig voort.
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George Moormann
Godvergeten mooi
Het wordt nooit oud, het is niet af
misschien daarom lijkt het je wat,
de hoop op eeuwig leven,
zo'n hemel van purper en scharlaken,
de blauwbaard waarvan je zegt,
alleen vandaag heeft hij mij ingehaald.
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