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I
‘Dat was dan één’, zei Arend Hobbe.
Als een filmpionier tevree, liet hij zijn ogen rondgaan.
Daar was intussen niemand om naar hem te luisteren. Het pad, in de middaghitte,
vloeide in witgloeiende soldeerslingers om de rotsen en ging teniet in stoffig
kreupelhout. Er was een dak, waaronder de bewoners sliepen op dit uur. Beneden
hing in zijn blauwe damp het meer. Er zou ook wel een zon zijn, in haar lichtgeweld
verdampt.
Toen kwam dan eindelijk ook Toet in zicht, een vrouwmens, scheef getrokken
door haar zwaar valies.
Arend Hobbe, zijn ongeduld bedwingend, wachtte. Het zou een wijze kwalijk
passen zijn blanke gelatenheid te verliezen, nog wel ten aanzien van dat lieve schepsel,
zonder gelijke in trouw en dienstbaarheid.
Toet, tot zijn hoogte opgestrompeld, keek haar meester verwachtend aan. Zo als
hij daar groot en zwaar stond opgericht, gekneld in zijn brede rugzakriemen, de beide
handen zwaar van pakken in papier en touw - zijn boeken - vereerde zij in hem: de
man. Hier was, met haar gezonde zesentwintig jaren, en de zijne, ergens naar de
zestig onderweg, niets aan te doen. Zij deed er ook niets aan, ontwapend bij hun
eerste samenkomst nu een jaar geleden.
Haar smeekbede vroeg:
‘Moeten we hoger, Arend? Nog hoger?’
‘Dat was één’, herhaalde Arend Hobbe, nu toch minder veroverend de steilte
metend. Het pad verloor zich daar in ruigte, er scheen geen mogelijkheid de rots, die
overhing, te nemen. Toch, dààr moest het zijn.
De hitte viel bij stromen.
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Arend, vóórgaande, tastte met in touwsloffen geschoeide voeten een wispelturig
trapje af. Een tree. En nog een tree. Een dubbele en een halve. Nu achter de rots om
- ja, het ging. Hartkloppend stond hij op de brokkelige punt.
‘Ben je daar, Toet?’
Het meisje hijgde zwijgend onder te grote stappen.
‘Kalm aan! Er is geen haast.’
Maar zijn ongeduld joeg haar als een zweep, haar slapen kopten.
‘Geef mij die koffer.’
‘Je hebt al zo veel.’
Blazend stonden zij naast elkander op de rotspunt, hij een gebaard, struis man, tot
wiens vierkante schouders Toet's jonge gestalte nauwelijks reiken kon.
En dat was twee, schoon het niet nodig scheen daar veel van te zeggen.
‘Zwààr?’ vroeg hij afwezig.
‘En jij dan?’
‘Ik? Als je het beter vindt laat je je koffer hier, ik haal hem wel.’
Als altijd was zijn bereidwilligheid geremd. Hij meende het wel - de goedheid
zelf was Arend. Toch...
‘Geef maar hier.’
Zij antwoordde niet. Dapper greep zij het berstende valies weer op, haast krakend
onder het onverwacht gewicht.
‘Kan je? Ik méén het’, hoorde zij Arend zeggen. Meteen repte hij zich met hoekige
klauterbenen verder.
Het blonde meisje volgde, glimlachend om de grote lieve man. Mismaakt van
inspanning sleepte zij het gewicht aan haar kromme vingers mee.
‘Gààt het?’ riep Arend nog, een eind vooruit.
Zou hij haar klungelig vinden? Hij was trots op zijn kracht. Meer dan dertig jaar
de oudste, hield hij er van zijn energie te meten met de hare.
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‘Laat maar. Ik kom wel.’
‘We zijn er bijna’, moedigde hij aan.
Toen Toet de plek bereikte waar Arend geroepen had, was hij er niet meer. Even
stond zij. Daar hoog hoorde zij hem grissen in de doornige struiken. Een steenkleurig
hagedisje glipte met kleine rukjes tot voor haar voet, bleef, als van brons gegoten,
even zitten, flitste om een alleen hem bekende aanleiding weer weg.
Opnieuw begon zij dan maar weer te klimmen. Ternauwernood een pad. Het dorp
benee leek, door het kiekkastperspectief van heggen, bomen, struiken, eindeloos in
de diepte. Het meer - daar moest het meer zijn - was verdwenen. Een harde blauwe
hemel stond over alles heen, zoals Arend haar voorgetoverd had: een wereld onder
water.
Voortmaken nu om hem in te halen. Straks, waar het pad een wending nam, het
valies overnemen in de linkerhand. Zó, dat was dat, nu woog het minder. Haar vingers,
murw van het sjouwen, schrijnden. Afmaken maar, hij zou daar boven ongeduldig
op haar wachten.
Fontana Marina! met grote stappen wilde hij erheen. De werkelijkheid geworden
legende van het ongerepte land. Velen waren hem reeds voor geweest, zij gaven
verrukt het wonderbaarlijk sprookje door. Fontana Marina! het paradijs der
wortellozen.
‘Daar hebben we met niemand meer te maken!’ juichte Arend met ronde
kinderogen. ‘Geen huisbaas, geen regering, geen macht of kracht. Geen buren,
kletsers, lui die het beter weten.’
Aan lui die het beter weten had hij het land. Hij wist het beter, maar dat wist hij
niet. Graag overwon hij tegenstand, maar haatte tegenstanders. Trouwens ook jabroers,
met dezelfde hete afkeer. Hij was vol tegenstrijdigheden, Arend Hobbe.
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‘Wat heb jij, Arend’, vroeg ze, ‘te vrezen van regering, macht of kracht?’
‘Dat is zo een gevoel, lieve kind. Iedere Robinson zoekt zijn eiland. Eerst wie het
vinden krijgen vrede en rust.’
Toet lachte:
‘En waarom blijven ze dan niet?’
Bezig met zijn pakkage, gaf hij geen antwoord. Ze zou zelf wel zien.
‘Heb je nog koffers, Toet? Wij gaan scheep naar Cythère.’
Dat, en wel meer soms, was haar te machtig. Maar ze ging mee, natuurlijk ging
ze mee. Wie anders zou hem verzorgen, dienen, gezelschap houden, luisteren naar
zijn soms wijze, soms onwijze praat? Wie hem beschermen tegen alles en zichzelf?
Een ongevonden eenzaamheid dus - goed. En of daar niet toevallig anderen zouden
zijn? In haar stille glimlach borg zij de ongevraagde vraag, al sjorrend aan haar koffer,
die meer moest bergen dan hij kon bevatten. De rest van Arends boeken, hij vond er
altijd meer die onmisbaar waren. Zwaar zouden ze zijn, een vracht, zelf had hij al
twee pakken in papier en touw. Hij zou er zich als altijd dood aan sjouwen. De angst
dat hij iets naslaan wilde en niet kon, benauwde hem.
‘Stuur ze na met de bode of met de post.’
‘Waarheen?’
‘Wel naar - dat ongevonden eiland.’
‘Fontana Marina heeft geen post, onnozelheid. De streng is afgesneden.’
‘Goed, goed, hoe krijg je dan je krant? Waar zal je je aan ergeren, Arend Hobbe?’
‘O, ergernis genoeg!’ stelde hij haar gerust.
‘Waarom gaan we dan?’ - zij liet de vraag maar vallen. Zijn beslissingen waren
het noodlot zelf. Toch scheen hij iets te merken, hij wilde weten:
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‘Er ligt een vraag op je lippen, Toet. Waarom spreek je die niet uit?’
‘Had ik een vraag?’ jokte zij. ‘Als alle vragen gevraagd werden en alle antwoorden
geantwoord....’
‘Wat dan?’
‘Dan gingen we ons daarginder dood vervelen. Kom, help even, ik krijg die sloten
alleen niet voor mekaar.’
Zij lagen met hun knieën op de koffer, de sloten knapten. Toen moest er nog wat
in, zij knapten nogeens.
En als een Sancho volgde zij haar Don Quichot.

II
Er zijn er ook, die hebben het van zichzelf.
Zo was Arend Hobbe. Iemand van ongeveer vijftig jaar ontstaan en toen een man.
Van zijn groei en verleden wist niemand af. Ook hij niet. De jaren van wording
waren verloren jaren, zover zij niet leidden tot de ene oogst, die Arend Hobbe heette.
Dit onbekend product kwam opeens ter markt, als een artikel, welks vinding,
aanmaak, verkoopsorganisatie veel jaren van stille arbeid heeft vereist. Maar de
vergelijking deugt niet, want het artikel Arend Hobbe was niet met ophef van reclame
aangekondigd en op dezelfde dag in alle goede zaken te krijg. Hijzelf maakte geen
drukte. Hij was een beetje Arend Hobbe voor zichzelf en onder de schaarse vrienden
die hem kenden.
Op een dag was Arend Hobbe weg. In de bodega noch de club te vinden. Zijn
huisjuffrouw had geen adres, zijn brieven kwamen onbestelbaar terug. Hij vergat de
schulden, die men bij hem had, te innen, de schulden die hij bij anderen had te delgen.
Beter ingelichten knipten met het ene oog, waarmee men stille geheimpjes aanduidt
van je-weet-wel. Zij kenden het geheimpje niet, zij deden alsof, dat stond gekleed.
Er
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zou dan wel een juffrouw ‘in het spel’ zijn, wilden zij zeggen. Of eigenlijk helemaal
niet zeggen, het is onkies, zich met andermans zaken te bemoeien. Zoals de vieze
ooms ter bruiloft het uur verbeiden waarop het bruidspaar opstaat en verdwijnt, om
dan, het rode glas geheven, hun ‘geluk’ te drinken, - en ieder weet wel waar het over
gaat, en ieder glundert in herdenking of verwachting, of ook wel zomaar, want dat
is gebruik. Waarop de gasten zonder bruid en bruigom voortgaan, zolang er lekker
eten is en wijn en muziek voor de dans. En iemand zegt, alsof hij wat gezegd had:
‘Nu zijn ze in Brussel’, waarop dat onstichtelijk gesmoezel opnieuw begint. - Zo
ongeveer wist men of onderstelde nopens Arend Hobbe, dat hij wat nieuws aan de
hand moest hebben, al werd er van de vriendinnen geen gemist.
De wereld sloot zich over Arend Hobbe en zijn geheim als het stalen deksel van
een bagagelift. De treinen komen, de treinen gaan, de reizigers storten zich in de
riolen van de uitgang, de liften stoten andere koffers weer omhoog.
Wat Toet betreft, haar spoor was dunner dan dat van een lepel in de pap. Zij was
een meisje met een aardig toetje, vandaar Toet.
Toets bestaan bestond in Arend Hobbe en niets meer anders. Liefde, of met welk
ander mal woord men zoiets uitdrukt, ontstaat zoals een één-cel ontstaat, zonder
beroep op zaad of samenkomst van ouders. Eenmaal waren er geen ouders en geen
zaad, toch moet zonder deze het levende ontstaan zijn. Een wonder. Maar wonderen
zijn te wonderlijk om ze te geloven.
In die zin was er Toet's aanvaarding van de man, die haar Man zou zijn. Haar
werkelijkheid, haar waarheid, haar bestemming, zonder vraag of twijfel. Hij handelde
met haar naar zijn begeren, nam haar mee, deelde zijn brood met haar, zijn huis en
zijn problemen. Hij bottelde in haar zijn wijsheid, zij had een laadvermogen als een
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stapelput. Toen hij van reizen sprak, knikte gelijk een bloem haar blond hoofd.
‘Zou je dat willen, lieve Toet?’
Bijwijs van antwoord beet zij in zijn hand. Eenvoudig als koren gaf zij zich voor
zijn brood. Het had geen zin waarheen hij ging te vragen, zij volgde haar bestemming
als een trein de tractie.
Fontana Marina heette het op een dag. Wanneer hij daarvan sprak werden zijn ogen
groot. Zijn verrukking toverde een ongebroken hemel, paarse bergen, een grondeloos
blauw meer. Hij nam als een gewichtig man de kaartjes, zij zaten van de vroege
ochtend af in hun derde klas.
‘Is het hier, Arend? is het dit, het meer? zijn dat onze bergen?’
De trein sneed in de aarde een diepe voor, daar stegen te weerskant wallen naar
een dunne lucht. Zij groeven zich reizend door het eindeloze bos, rezen omhoog over
bezaaide landen, rammelden stalen bruggen over, die, als hadden ze nog niet genoeg
te dragen, met zware balkhekken beladen waren. Diep lag daaronder de rivier. Er
dreven kleine schepen.
‘Is het daar, Arend? zijn we er? is het dat?’
Hij lachte, een goochelaar die zijn raadselachtig spel begint. Een man in goud
kwam luidende met een bel voorbij, Arend deed feestelijk en duur vandaag. Van
wagen naar wagen enterden zij door een nauwe straat vol mensen, koffers, pakken.
Mensen die niet zo feestelijk deden. Mensen gelijk zijzelf zo vele malen waren
geweest, met broodjes in een papier en thee in een termosfles. Vandaag ging alles
anders. Tegenover elkaar zaten ze aan een tafeltje-dek-je. Toverland schoot in
rolprenten voorbij: steden en akkers, bergen en kastelen. In statig livrei bedienden
de bedienden.
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‘Is het dat, Arend? is het dat?’
Arend lachte.
Toen een stad, waar zij sliepen tot de trein weer ging. Steeds verder. Daar stieten
ze op de ondoordringbaarheid der bergen. Dichtbij, toploos, zonder doorgang. Maar
altijd groef zich de locomotief een weg, speurend en kerend, tot het ook hem te bar
werd.
Hijgende stonden zij aan een klein station.
‘Is het hier, Arend?’
Er was daar veel drukte, gedoente, gefluit, gerammel. Ineens een ruk - nu ramden
zij de berg. Maar de berg was niet meer van steen en rotsen, de berg was zacht, zij
groeven zich een koker. Zonder moeite ging dat, de grijze wanden gleden glimlachend
in het lekwater voorbij. Iedereen zweeg, in een gevoel of ze allen examen deden.
‘Als er nu, Arend’ - zij had zijn arm gegrepen - ‘een grote vinger kwam...’
‘En wat moest die vinger?’
‘De berg indrukken. Boven ons.’
‘Dat zou inderdaad een potige vinger zijn,’ vond Arend vrolijk. ‘En het eind voor
ons, reken daar op. Ik zou willen’, liet hij ernstig volgen, ‘dat zo'n vinger bestond.’
‘Wou je dan dood?’ Zij keek met grote ogen.
‘Nee, kleine dwaaskop, ik zou het willen beleven en zien. Zo'n vinger gods zou
veel verklaren. Jammer genoeg zijn de gravers hem te slim geweest. Zij hebben
berekend dat wat jij daar wil niet kan.’
Onverhoeds boorde de trein zich in het licht. Het licht werd ruim, ruimer dan het
ooit geweest was. Het verwijdde zich tot een schoonheid van bergen, bossen, landen,
huizen. Verbijsterd zat Toet door het grijze raampje toe te zien. Kon de wereld dan
zó verrukkelijk zijn?
‘Is het hier, Arend?’
Neen, het was er nog niet. Het leek als zaten ze op een tweelingfiets, en zij zat
achter, achter Arend die de richting
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opende. Dorpen, gehuchten, klapten voorbij, telkens andere, telkens eender, met
torens, pleintjes, weggetjes, huizen, kerken. Wit van de berg stoven lange waterhozen,
ze kwamen van duizelende hoogten, waar ze ineens geen grond meer vonden.
Mastbossen streepten de grijze rotswand, een klimmend reuzenleger leek het, hoger,
hoger, tot boven in de groene sneeuw. Hoger nog stonden de scherpe kammen
uitgeknipt uit een hemel van blauw papier.
‘Is het hier, Arend?’
De trein stopte. Zij sleepten hun dingen naar een boemeltje, dat aanstonds, als
voor hen besteld, wegpufte. Waar het niet verder kon, was een glanzende blauwe
bus, nu reden ze door een stad van kleine dagelijkse winkels, waar de mensen kijken
en kopen gingen, een brug over naar een dorp, waar iedereen was uitgelopen om te
zien of er wat te zien zou vallen. Hun eigen dorp was het nog niet. In hun dorp waren
immers geen mensen. Nogeens rukte de blauwe kever zich brommend verder, de
hele straat breed en rechtuit in het meer. Maar tussen hoogte en diepte was een weg,
zij gonsden er om onverwachte hoeken, tot eindelijk bij een wit posthuis Arend
uitstapte en zelfverzekerd zei:
‘Hier moet het zijn!’
Zij stonden daar, terwijl de bus zich verder stortte, met nog wat mensen, die wisten
dadelijk hun weg. Met hun tweeën bleven ze achter. De Postino sloot zijn deur.
‘Is het hier, Arend?’ vroeg zij wat bevreemd.
Hij knikte, zich bukkend om zijn rugzak van de grond te beuren. Zij hielp de
riemen gespen om zijn schouders, zijn pakken optillen, zwaar van boeken. Zelf nam
zij het hare, dat aan haar dunne vingers woog. Onder hun lasten begonnen zij de
steile trapjesweg.
‘Is dat Fontana Marina, die toren daarboven?’
‘Nee, m'n kind. Dat is het dorp waar de mensen wonen.
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Daar zijn wijnhuizen, winkels en een kerk. Daar is nog de wereld.’
‘En waar wij heengaan?’
‘De wereld heeft daar opgehouden te bestaan. Ik zou willen wonen in een wereld
waar geen mensen waren. Ook wij niet.’
Zij keek hem even verwonderd aan en zei:
‘Dat kan immers niet, Arend.’
‘Nee’, zei hij nadenkelijk, ‘dat kan ook niet. Toch is het precies wat ik hier zoeken
kom.’
In het dorp boven kochten zij brood en wijn. Iedereen wist waarheen zij gingen.
Fontana Marina, dat sprak voor hen vanzelf. De mensen waren vriendelijk en
onverwonderd.
‘Ze zien het aan onze neus’, verbaasde zich Arend.
‘Hoe kan dat? Er woont toch niemand boven.’
‘Ik zal eens vragen’. - ‘Nee, er woont niemand in Fontana Marina. Op het ogenblik
niet. De laatste stranieri, zeggen ze, waren revolutiemakers. Goed dat ze weg waren,
maar geld hadden ze genoeg.’
‘Ik dacht’, verwonderde zich Toet, teleurgesteld, ‘dat in Fontana Marina niemand
woonde. Geen anderen.’
‘Dat is ook zo, lieve kind’, legde hij geduldig uit. ‘Wie daar naar toe gaan zijn
ontdekkers. Die moeten niet waar mensen wonen zijn. Daarom ook gaan ze allemaal
weer weg.’
Toen zei ze rustig:
‘Als jij het naar je zin hebt, Arend, is het goed. Als je het niet meer naar je zin
hebt, gaan we weg. Is het zo?’
Hij knikte. Ja, zo zou het dan wel zijn. Tussen die beide punten lag de eeuwigheid.
Hij haalde de schouders op en zei:
‘Ik hoop dat onze eeuwigheid niet wordt gestoord.’
Zij lieten zich het pad naar nog weer hoger wijzen, tussen twee haagjes, die
leuningen geleken, maar gaven
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het spoedig, eerst de ene toen de andere op. Er was nu niets meer dan een trap van
in de rots geplante scherven.
‘Moeten we daar?’ vroeg Toet ontmoedigd.
‘Ik zie geen andere mogelijkheid. Ben je bang?’
‘Voor jou, Arend.’
‘Vind je mij een oude, stuntelige man?’
‘Dat niet, dat weet je beter. Toch ben ik bang voor jou, niet voor mij.’
‘Je weet hoe je mij daarmee hindert.’
Meteen voelde zij zijn hand beschermend wegen op haar hoofd.
‘Je moet geen invalide van me maken’, troostte hij. ‘Vooruit nu maar.’
Met dappere mannestappen begon hij het trapje te beklimmen. Toet volgde,
gehinderd door haar zware vracht.
‘Daar boven,’ waarschuwde zij, ‘is een gebroken tree.’
‘Wat zeg je?’
‘Daar boven is een afgebroken tree.’
‘Zie ik wel’, riep hij. ‘Laat mij betijen, wil je, tot ik tachtig ben.’
Zij zweeg, wetend dat haar bezorgdheid hem korzelig maakte. Zij kon het niet
laten - bedillen noemde hij dat. Als ze een kind had zou het niet anders zijn. Een
kind was zoiets dierbaars.
Zij sloot de ogen, dromend van het kind, dat niet had mogen komen. Ook Arend
wilde er geen. Er waren er, meende hij, meer dan de wereld voeden kon. Meer dan
elkander ordentelijk verdroegen.
Geen tobberij nu onder het klimmen. Zonder erg stond zij stil. Het was nu lente,
aan alle struiken knoppen. Zij zou, bedacht zij, zelf kunnen voeden, als een geit.
Arend was boven niet meer zichtbaar, zij moest zich reppen. De rotswand drong
haar dreigend terug. Nu was zij aan het afgebroken trapje, daar boog het pad af om
de hoek te nemen. Fontana Marina leek wel moeilijk te
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bereiken, hoe zouden zij aan brood, aan melk, aan al wat zij nodig hadden komen?
Och wat, zij zouden niet altijd zulke zware vrachten hebben!
Haar voeten onder haar verloren, keek zij rond. Zo heerlijk had zij het zich niet
kunnen denken. Kijk, daar tussen de ruige bergen een blauw glansje van het meer.
Het leek gesmolten als email. Zou hier nooit regen komen, nooit de troebele winter
van het noorden?
Meteen begonnen haar voeten weer te lopen, zij had voor zulke mijmerij geen tijd.
De weg was dicht van wingerd en voze hop. Daar moest Arend door zijn gegaan,
het gat was er nog. Zij zag hem boven wachten voor een klein vervallen huisje en
repte zich.
Maria ontving, in vage zeepkleuren, haar boodschap. In het blikken blakertje stak
een verwalmd stompje kaars.
‘Kom, Toet!’ spoorde hij aan, ‘wij hebben nog een hele klim.’
Zij liet haar aandacht achter als een sleep. Voor zulke dingen miste Arend het
orgaan. Hoe was het, dat zij nog alleen in hèm bestond? In hem vond zij haar vastheid,
ook wanneer hij de zijne scheen te missen.
Haar leven zonder Arend zou geen inhoud hebben - ging het zo omgekeerd met
hem? Zij wist het antwoord wel op zulke dwaze vragen. Zij wist dat zij uit zijn genade
leefde, op kruimels die hij haar hoogmoedig en beschermend, liet.
Hij stond daar in de ruigte als een bosdier.
‘Willen we?’ vroeg hij ongeduldig. ‘Wij zijn er haast.’
Gedwee pakte zij haar te zware vracht weer van de grond.
‘Ik ben er al geweest!’ pochte hij, blazend van zijn te grote sprongen. ‘Mijn rommel
ligt boven. Arm dier, en jou laat ik zo sjouwen!’
Hij rukte haar de koffer uit de hand, troostend haar strelend om de jonge heupen.
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‘Laat mij, ik draag mijn vrachtje wel.’
Dat was weer, bezon zij meteen, haar gewone fout. Als zij zo deed moest hij de
flinkerd zijn. De krachtige, onverwoestbaar sterke man.
‘Jij nu vooruit. Naar ginds.’
Achter haar drong zijn ongeduld. Zij deed haar best dapper te schijnen, toch buiten
adem van de ongewende klim.
‘Zonder die koffer weeg ik niets’, zei ze. ‘Het gaat vanzelf.’
Boven, bij de toog van een stenen poortje, lagen zijn pakken. Hier bleef zij op
hem wachten. Toen zijn hoofd, zwetend, over de dorpel kwam, stak zij haar hand
uit om hem te helpen. Alweer verkeerd! Verleerde zij nooit in hem de oude man te
zien, die hij in geen geval verkoos te zijn?
‘Heerlijk, is hier nu Fontana Marina?’ juichte zij jong, om goed te maken. ‘Is hier
het onontgonnen paradijs? Fijn jongen, dat heb je knap gevonden!’
Zij keken omlaag op het pleintje en de kerk van het dorp beneden. Wat huizen, de
emailplas van het meer. Een klein wit bootje sneed de spiegel met een blikschaar
open. Strooisel van dorpen lag in de groene plooien van de overkant.
‘Wij zullen prentkaartjes naar Holland sturen!’ spotte hij, critisch omdat het
landschap hem toch pakte. ‘Geef mij de onbewoonde wereld!’
‘Die heb je nu toch, jongen, en je bent inconsequent.’
‘Wel wel, waarom zulke grote woorden?’
‘Omdat wij de onbewoonde wereld gaan bewonen. Daarmee wordt ze meteen
weer onbewoonbaar, en zo verder.’
Zij greep de hand van haar grote, aangebeden lummel.
‘Laat me nu kijken, dat paradijs van jou!’
Fontana Marina was geen dodenstad. De huizen bleven
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levend in hun sterven. Aan een toevallig zo geworden straatje verdrongen zich de
puinen der gebouwen, benieuwd, als viel daar wat te zien. Woningen, stallen, schuren,
boeten lieten, coulissen openend en sluitend, een middenloopje door, als moest daar
iemand spitsroelopen die er nog niet was. De graten van ingevallen daken stapelden
zich in een wonderlijk groeisel op elkander. Soms klauterden daar nog weer bouwsels
op, met enge vensters en zonder ingang.
Voor een gemetseld walletje bleef Arend eindelijk staan.
‘Dat kon best wat voor ons zijn’, meende hij, het erf opstappend. Er waren daar
nog de sporen van een tegelpaadje, dat om het huis heen naar een ingang liep, een
deur tussen twee vensters, die spinnewebben leken. Binnen was enkel een holte met
de puinen van een ingestort stuk dak.
Toet was buiten blijven wachten, zij merkte de teleurstelling aan zijn gezicht.
‘En?’ vroeg zij.
‘Zou mooi genoeg zijn, als het dak niet op de vloer lag.’
‘Kunnen we daar niet iets aan doen, Arend? Bouwen?’
Bouwen was zijn hobby, al was hij nooit tot de practijk gekomen.
‘Toch even kijken’, snuffelde hij verstrooid, ‘of er niet verderop wat beters staat.’
‘Het hele dorp is immers toch van ons!’ jubelde Toet. ‘Van òns, Arend!’
Diezelfde onnozele kleine Toet kon plaagziek zijn. Hij zei maar niets, beducht
aan het kortste eind te trekken. Zoekerig ging hij haar tussen de bouwvallen verder
voor.
De boeren van Fontana Marina hadden naar de noodzaak van op en neer wat
gebouwd, dat nu harmonisch in de rotsen stond. In mandjes hadden zij teelaard
aangedragen, soms van heel ver beneden aan het meer, voor wijnterrasjes of die
smalle akkertjes voor maïs en groente,
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die met hun walletjes herinneren aan sawahs. Arend, al verder speurend, vertelde
daarvan. De geiten vonden boven op de berg hun voer, door kinderen al kwispelend
met een hazeltakje geleid en gehoed. Eerst in de avond kwam alles achter de
klepelende belhamel veilig weer terug.
Dit levende was dermate in de tijd verdronken dat het dorp, stervend, legende was
geworden, een eindeloos afwisselend verhaal achter zijn zangerige naam: Fontana
Marina - Fontana Marina! De jonge boeren trokken naar het verre westen weg of
bleven hangen in de steden van hun garnizoenen. Vergeefs wachtten de meisjes op
hun vrijers, zij droegen, verweesd, haar moeders naar het graf. Niemand die handen
had om te werken bleef. De huizen loonden de herstelling niet, de tuintjes raakten
uitgeput en nieuwe teelgrond werd door landhuisbouw benee te duur om de kosten
nog te lonen. Er werden in Fontana Marina geen kinderen meer geboren. Het
kloosterschooltje kreeg daar geen leerlingen vandaan en de oude Rector vergat de
weg naar boven.
Ideaalzoekers vonden zwervend het verloren land. Zij kwamen van ver, zij gingen
overal weer heen. En waar zij zwalkten neurden in de theeketel, die de gastvrouw
voor een lafenis had opgezet, de wijzen van Fontana Marina, als de herinnering aan
een vrouw, te veel bemind om waarlijk trouw te zijn.
Arend en Toet namen in een nog hemeldichte schuur hun intrek. En het was avond
geworden, de eerste dag.

III
De volgende ochtend vroeg ontslapend, keek Toet in twee kleine glinsterende oogjes.
De rat, waarvan zij meende gedroomd te hebben.
Naast haar lag Arend Hobbe met een vreedzaam gezicht.
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Hij sliep overal waar hij zich neerlei, in bos, in hooi, aan de graskant van de weg.
Onder zijn hoofd lag de grauwe rugzak; de vloer, in elkaar gepaste stenen, was hem
niet te hard. Stroo, takkebossen, een vergaan stuk kleed, liet hij aan Toet. Zij had
een erbarmelijke nacht gehad.
Het kleine zwarte monster joeg haar geen schrik aan. Zij had er de gewoonte van.
Aan al wat leefde voelde zij zich verwant. Maar zijn gitten oogjes deden haar
ontstellen: zij zagen, leek het, voor de eerste maal een mens.
Door haar aandacht bang, was het beest al weg.
‘Slaap je nog, Arend?’
Hij had zich onder zijn deken brommend omgewenteld.
‘Ben je wakker, Arend?’ bedelde zij zacht.
Verslapen rees hij overeind.
‘Wij moeten’, zei hij rondziende, ‘hier niet blijven. Het is niet wat ik gisteravond
dacht. Mensen zijn onbescheiden, zij telen als kikkers en stellen hoofd voor hoofd
steeds hoger eisen. De stal van Bethlehem heeft niemand iets geleerd.’
‘Wat wil je daarmee zeggen?’ vroeg zij, om hem gelegenheid te geven voort te
gaan.
‘Een stal, wil ik zeggen, is goed genoeg. Trouwens, het metselwerk mag er wezen.
Tussen die dikke stukken bergsteen hebben de bouwers mortel niet gespaard.’
‘Er is geen licht,’ zei Toet, ‘en er zijn ratten.’
‘Ratten, zeg je?’
‘Ja’, lachte zij. ‘Een is mij komen goeiemorgen zeggen. Zo'n kleine zwarte met
stekelende oogjes en een snor. Bij de eerste beweging was hij weg.’
‘Het is maar een legende’, zei Arend, ‘dat ratten gevaarlijk zijn. Ze zijn bang. Alle
beesten zijn bang voor hun medeschepselen naar gods model. Waar ze geen ongelijk
aan hebben.’
‘Dat is een stokpaard van je’, wees ze hem terecht, zich nu ook oprichtend. De
rode deken gleed van haar naakte
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schouders. Zij was van marmer in het bleke licht.
‘Overigens, waar ratten zich ophouden moet wat te eten zijn’, stelde Arend vast.
‘Je bent mooi, Toet!’
Hij bewonderde de fijne inplanting van haar hals. Haar achterhoofd met de
opgebonden haren rees als de vergulde spiegel van een zeekasteel.
‘Blijf zo zitten Royal Charles! De Ruyter veroverde het Britse admiraalschip en
bracht 't op naar Amsterdam.’
‘Zo’, lachte zij. ‘En wat heb ik daarmee te maken?’
‘Niets, Toet. Je was alleen zo mooi.’
Het meisje rees, de deken om zich heen slaand, overend. Haar blote voeten tastten
naar de touwschoenen, die naast elkander in de lichtschoof stonden.
‘Je hebt gelijk’, zei ze huiverend. ‘Het eerste wat we doen is een betere woning
zoeken.’
Zij had de dikke plankendeur geopend, het zicht naar buiten sloeg haar als een
openbaring. Door het balkenvierkant brak de koele morgenhemel binnen.
Aanvankelijk was er niets als ruimte en licht zo stralend, dat de dingen erin
weggedoezeld werden, een nog lege boomkruin, de vale omlijsting van een dak. De
wereld schemerde als een schilderij, die iets anders voorstelt en men weet niet wat.
‘Wat zie je?’ vroeg Arend, zonder naderbij te komen.
‘Niets.’
Zij waagde het zelden, Arend deelgenoot te maken. Hij wist veel dingen, die zij
enkel tastend ried. Zich omkerend, ging zij naar binnen. De deur bleef open.
‘Moet die deur niet dicht?’
‘Waarvoor, Arend?’ verwonderde zij zich.
Hij mompelde een antwoord dat zij niet verstond. Iemand gelijk geven was nooit
zijn sterkste kant.
‘Er is immers niemand die ons kan storen’, dong zij af.
Een beetje verstoord wees hij haar terecht.
‘Je moet niet altijd gelijk willen hebben. Zwijg nu maar.
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Laten wij water gaan zoeken om ons te verfrissen. Ben je boos?’
‘Waarom?’
‘En dan gaan we op een andere woning uit, zonder ratten als het kan. Ik wil niet
dat ze je weer wakker maken.’
Zwijgzaam beredderden zij de dingen van de morgen, ieder voor zich. Arend ging
met een blikken mok naar buiten, water zoeken; terug kerend bleef hij in de deur
staan uitzien, terwijl Toet de blonde haren repelde met haar kleine rode kam, geschenk
van zij wist niet meer wie.
‘Toet’, begon Arend, een beetje geprikkeld door haar eenzame glimlach, omdat
hij er geen deel aan had.
‘Ja, Arend?’
‘Nee, niets’, brak hij af. ‘Er is een waterloopje hier dichtbij, wij deden het best
ons daar maar te gaan wassen.’ Hij hield de volle mok haar voor de mond, dat zij
drinken zou.
‘Proef dat eens, hoe het lééft.’
‘Niet zo haastig, jongen’, weerde zij af. ‘Ik stik er bijna in.’
Gulzig dronk hij zelf de rest. Uit de rugzak groef hij het meegenomen brood. Hard
was het, kalkig, nauwelijks te breken.
‘Dat moet je snijden, zó tegen de borst.’
Het mes rondwringend door de taaie korst, sneed zij op boerenmanier de plakken.
‘Zie je wel, grote man!’ triumfeerde zij.
‘Is er nog kaas?’ vroeg hij gretig.
‘Ja, materialist - zeg ik het goed? Als we die harde korsten raspen, kunnen we drie
dagen ermee toe. Ik zie niet goed hoe wij hier aan de kost moeten komen’, zei ze
opziend.
‘O’, vond hij, ‘komt vanzelf.’
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Zulke verzekeringen stelden haar niet meer gerust, maar zij zweeg ervan.
‘Wij laten de pakken hier maar staan’, besliste Arend toen zij klaar waren. Elk
met zijn hard knoestje in de hand, stapten zij naar buiten.
‘Waar is je waterloopje nu?’
Waar het gras lang was gulpte een nauwelijks te vinden stroompje, zij wiesen met
de handen het gezicht. De morgen was nog jong en koel, in fijne regen lag de dauw
over de struiken. Een kleine zilveren wasem trok door het dorpsstraatje voor hen uit.
Behoedzaam volgden zij het begane tussen de bouwvalcoulissen, steen voor steen
klimmend, dalend, door brokjes overgeschoten metselwerk, over in mos en struiken
nestelende hofjes. De witte damp danste nu overal.
‘Waarom lach je?’ vroeg de man.
Het meisje stond in verwondering stil.
‘Ik lachen?’
‘Je bevalt me niet vanmorgen’, zei hij gehinderd. ‘Je hebt apartjes met jezelf.’
‘Nu goed, als je 't weten wil, ik dacht: straks komt de film-man ons zo kieken.’
‘Zal niet gaan’, wees Arend af. ‘Geen film, geen radio, geen krant, geen post. Ik
heb aan niemand mijn adres gegeven. Het enige wat ik zoek is rust. Rùst.’
‘Gekkerd’, plaagde Toet, ‘dat hou je toch niet uit.’
‘Zien?’
‘Ja zien.’
‘Je houdt me voor een halve gare die, zich uitkledend om naar bed te gaan, snuffelt
welk pak hij nu weer aan zal trekken.’
‘Waar ik je voor houd...’ daagde zij lachend uit.
‘Nu?’
‘Niet nijdig worden.’
‘Was ik ooit nijdig? Houd je me voor zo klein?’
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‘Ik houd je’, waagde zij, ‘voor een comediant. Niet boos worden nu: voor zoeen die
zelf speelt, met zichzelf praat wat hij zelf bedacht heeft, en die meteen zijn eigen
toeschouwer is. Alleen de criticus ontbreekt.’
‘Zulke lui zijn er’, gaf hij na een poos grootmoedig toe en vond zichzelf een piet
het te erkennen. ‘Maar ik... ben ik zo?’
‘Altijd één meer dan het weet - die repliek heb ik van jou.’
‘Dan moet je die te pas brengen wanneer het past’, beet hij, nu toch geprikkeld,
van zich af. ‘In mijn geval...’
‘Wij zouden een huis gaan zoeken, Arend’, leidde zij af, beseffend dat zij het
elastiek tot breken spande. ‘Ben je nu boos?’
‘Ik? Over wie heb je 't?’
‘Màn!’ zei Toet nog even plagend, meteen hem door het nauwe straatje voorrang
latend. Dat maakte hem, wist zij, onzeker en onbeholpen. Hij voelde haar ogen in
de rug.
Op de zachte kattepoten hunner touwschoenen klauterden zij verder. Niets
gebeurde. Niets van mensen, dieren, dingen. Waar de muurbrokken uitzicht lieten,
lag in de geleidelijkerwijs aanklarende ochtend een vermoeden van het meer. Met
een paar lange halen stonden de bergen aan de overkant tegen het hemeldoek
geschetst, als voor een schepping, die wellicht naderhand voltooid zou worden. Tegen
de verre hellingen plekte het fulpen donker van wei en bos, met een vaag strooisel
van ongesmolten sneeuw omtrent de toppen.
‘Sneeuw!’ juichte Toet, stilstaande alsof ze een wonder zag. Haar ogen bleekten
weg tot een bestorven grijs.
‘Dróóm je?’ spoorde Arend Hobbe aan. ‘We moeten voort.’
‘Waarheen?’ vroeg zij ontwakend.
‘Naar ons huis’, besliste hij. Meteen liep hij door.
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‘Je weet zoveel, Arend’, riep zij hem plagend na. ‘Weet je al waar het staat?’
Geërgerd keerde hij zich om.
‘Wat staat? Waar heb je 't over?’
‘Wel, ons huis.’
De grote man kon slecht tegen geplaag. Misnoegd beende hij verder.
Twee jonge sprongen brachten Toet naast hem en hem voorbij.
‘Nu ga ik vóór, jij kunt volgen. Dat moet nu maar eens uit zijn. Ginds, recht vooruit,
zie ik een heel klein klusje huizen, daar zal een pleintje zijn geweest. Wat is het hier
verbazend stil!’ Haar stem had nauwelijks meer klank, terwijl zij voortging:
‘Geen mensen, geen beesten, zelfs geen vogels, niets. Al dat gewas moest toch
vol vogels zitten. Bij ons zingen nu zeker al de nachtegalen.’
‘Kleintje’, legde hij vermanend uit, de hand leggend op haar schouder. ‘Dat zouden
nachtegalen hier ook doen, als ze kans kregen. En leeuweriken, mezen, mussen,
trekkers.’
‘Waarom krijgen ze dan geen kans?’ vroeg Toet bijna onnozel.
‘Omdat ze opgegeten worden.’
Het raakte haar midden in de borst. Snakkend naar adem, keek zij naar hem op.
‘Opgegeten... Nachtegalen, leeuweriken, mezen?’
Hij knikte.
‘Alles. Gebraden in boter. Met de pootjes in de lucht. Waarom niet zij, wel
bijvoorbeeld kippen?’
‘Ze zijn zo klein! Er moet nauwelijks iets aan te eten zijn. Wreed is dat.’
‘Misschien’, zei Arend bedachtzaam. ‘Wij eten toch ook wel oesters, per dozijn.
Met die zangvogeltjes gaat het
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evenzo. Je pakt ze aan een steltje beet... zó, een croquant hapje.’
‘Heb jij zoiets afschuwelijks gedaan? Jij, Arend?’
‘Misschien’, ontweek hij. ‘Om te proberen. Ze zijn me te klein... wat is er overigens
tegen? Garnalen eet je bij honderden op een broodje.’
‘Die zingen niet!’ weerde zich Toet. ‘Dat is heel wat anders.’
‘Sentimentaliteit, meisje!’ triumfeerde Arend. ‘En dat verwijt mij mijn beetje
romantiek.’
Zij waren gevorderd tot wat haar een pleintje toegeschenen had. Het puin lag daar
lager, door een brokkenmuur omgeven.
‘Hierheen!’ leidde het meisje, twee treden tegelijk een stoep opspringend. Arend
volgde. Daarboven hing een ijzeren poortje tussen gemetselde stijlen. Er was een
gevlakt erfje, waardoor een tegelstraatje ging, leidende naar de ingang van een
gebouw. Scheef hing de deur in de gesmede hengsels.
Arend ging voor naar binnen, de deur, die kraakte, open houdend. Zij vonden een
groot vertrek met twee glasloze ramen op de vroege zon. Onder de balkenzolder,
waaraan nog sneeuw van vergaan witsel te sidderen hing, streek vochtige koelte, die
ergens scheen te dalen naar de vloer: daar huiverde op de ijzeren vuurplaat
zwartgebrand papier.
Toet vond een in de muurdikte uitgespaarde kast. De deur openend, schrok zij.
‘Er staan nog resten van een aardewerkservies. Hier wonen mensen.’
‘Let op het stof’, zei Arend rustig, met zijn wijsvinger tekenend op de roodgeverfde
kastplank. ‘Hier wonen evenmin mensen als in Herculanum.’
‘Een tafel is er ook!’ ontdekte zij.
‘En wat voor een!’ bewonderde Arend, haar volgend
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naar de eethoek. ‘Die moet nog van mijn grootje zijn. Wat kijk je verwonderd, Toet,
wat denk je, heb ik geen grootmoeder gehad?’
‘Ik kan het me niet denken’, zei ze een beetje weifelend.
‘Ben ik zó oud?’
‘Dat niet’, gaf het meisje verlegen toe. ‘Nee, dat niet.’
Er bleef iets van teleurstelling in haar stem. Arend Hobbe's grootje wilde er toch
niet bij haar in. Hij was haar man, haar meester, iemand die altijd had bestaan. Zij
vond het even vreemd zich hem als kind voor te stellen als aan te nemen dat hij een
vader had gehad. Grootouders, die Arend kleinzoon zouden noemen, pasten er niet
bij.
‘Je moet zulke dingen niet zeggen, Arend’, smeekte zij. Zij begon met haar zakdoek
het stof van de tafel weg te vegen.
Bewonderend kwam hij naderbij.
‘Dat meubel moeten ze hebben meegebracht. Ook die stoel. Als het van hier was,
zou het noten of kastanje zijn.’
‘Als ze maar niet terug komen!’ opperde het meisje spijtig. ‘Dat zal toch niet, wel
Arend?’
‘Nee, dat zal niet’, dacht hij. ‘Wie eenmaal hier is gaat niet weg; wie eenmaal weg
is komt niet terug.’
Arend was weleens meer ernaast in zijn behoefte wijsheden te zeggen. Toet had
geleerd dat kritiekloos te aanvaarden.
Er was nog een soort aanbouw, waar op de grond een brede matras lag, leeggevreten
door de muizen.
‘Hier kunnen wij slapen’, regelde het meisje. ‘Maar dat vuile ding moet weg.’
‘Kan opgeknapt worden’, vond Arend practisch.
‘Wij zullen het verbranden in de tuin. Ik slaap niet op dat vieze ding.’
‘De dag is pas begonnen, wij hebben nog tijd genoeg het daarover eens te worden.’
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Maar zij hield vast.
‘Help even’, vroeg zij, sleurend aan de zware strozak.
‘Als het muizen waren’, zei hij, onwillig gehoorzamend, ‘kwamen ze er nu uit.’
Zij stonden nu weer in het open licht. Groot, stoer, haar man, voelde Toet hem
naast zich. Nu kwam zijn grote hand voorzichtig achter haar rug, die kleiner werd,
en smal, en soepel onder zijn aai. Een vlam van geluk vernietigde al haar
opstandigheid. Nimmer had zij een man behoord als hèm.
Haar hand zocht de zijne. 't Werd in de zon al warm. En nooit had zij de wereld
zo vol heerlijkheid geweten. Voor dit geluk wilde zij alle ontbering dragen. Haar
mond klemde zich om een vast besluit, het moest een offer blijven en een geheim.
Hier, waar hij wilde, zouden zij wonen, en het was goed.
‘Waar denk je aan?’ vroeg Arend, zijn hand verlossend uit haar greep.
‘Aan niets’, loog zij, betrapt.
‘Ik geloof dat wij ons huis gevonden hebben.’
‘O ja, en al die heerlijkheid van bloemen.’
Zij stonden midden in het witte bloemenschuim, alle beloften van het voorjaar
gingen open. Waarom kon Arend nu niet even rustig blijven? Als een paard schraapte
hij de teelaarde van de harde ondergrond.
‘Daar zal wat aan te werken vallen, zo'n wildernis.’
‘O nee’, zei zij verschrikt. ‘Voorlopig laten wij alles zo.’
‘Wat vrucht kan dragen maken we toch vrij’, besliste Arend. ‘Die perzik haal ik
in een paar weken op. Beneden staan ook druiven.’
‘Ja’, fluisterde Toet, alleen gebleven op haar plek. Langzaam trok het geluksgevoel
van haar af. Zij wist ook wel, zij moesten practisch zijn. Voor eten zorgen. O, éven
dwaas blijven, houden wat was! Zaligheid als een bad van zon. Insecten moesten zo
leven, al wat vloog...

Kees van Bruggen, Fontana Marina

29
‘Wat tobt er nu weer in je hoofdje, Toet?’ vroeg Arend, zich afkerend van het felle
licht.
‘Waarom, jongen? Niets.’
‘Ik zie de gedachten gaan door je gezicht.’
‘Wees maar niet boos’, smeekte zij in een glimlach en voelde de ronde tranen op
haar wang.
Arend stond naast haar, hij verlangde woorden.
‘Ja, prachtig is het, jongen, prachtig! Veel mooier dan ik het me denken kon. Die
zon, die bergen, het meer, overal waar je kijkt die bloemen. Wij zullen hier gelukkig
zijn, denk je niet?’
Gehinderd keek hij uit zijn hoogte op haar neer.
‘Waarom zeg je dat?’
Klein stond zij naast hem, gekrompen in haar schuld.
‘Omdat ik het zo voel, Arend. Ik voel het zo. Echt.’
‘Laten we die matras maar uitkloppen’, stelde hij zakelijk voor. ‘En de bagage
ophalen en maken van het huis òns huis.’
‘Ja, Arend’, beproefde zij nog, als een teleurgestelde bruid.
Gedwee volgde zij haar man door het poortje naar de weg terug.

IV
Naar luid van legenden stamde Fontana Marina uit oude, vóór-Romeinse tijden.
Waarom de toenmalige boeren hun zwaluwnesten tegen de klip geplakt hadden, daar
en nergens anders, was niet duidelijk. Misschien terwille van de veiligheid.
Te halen, te verbouwen viel er niets. Alleen een geitenpad, ergens benee geworteld,
kroop als een klimopslinger tegen de hellingen omhoog, volgde de horizontaal, die
allengs dorpsstraat werd, zocht koppig volhardend het
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verre onbekende, tot waar het bij de Zwarte Madonna tussen dicht struweel voorgoed
verdween.
Hier was in al die tijden sinds, geleefd, bemind, geboren, gestorven. Vooral het
laatste, hiervan althans bleef het getuigenis bestaan.
Eindelijk hadden de enkele restende bewoners, kluizenaars, vluchtelingen,
bevreesden, smokkelaars, luiaards of lieden zonder fantasie, het opgegeven. Zij lieten
hun lege huizen voor de sloop van wind en regen.
Hoe komt het verlorene in een reuk van heiligheid? Het berooide dorp op zijn
vergeten helling werd voor alwie daar neus voor hadden speurbaar. Een, nog een,
en nog een bezwoegde zwetend het verstikte slingerpad. Sommigen kwamen enkel
even kijken, hun hart ging open en het ging weer dicht. Of, wereldverachters die zij
waren, beproefden ze met hun wortels de dunne humuslaag, tot ze de harde rotsgrond
raakten en zochten het overhaast weer verder. De een lokte de ander, de een stoorde,
hinderde de ander. Zij wezen beminnelijk elkaar de weg, vingen elkaar beneden aan
de bus, verleenden gastvrijheid, roemend van hun schatten. Daar hadden ze dan later
veelal spijt van, ze konden elkaar niet luchten meer of zien. Waar twee waren was
er altijd een te veel en dan weer een te weinig.
Zon, uitzicht, ruimte had Fontana Marina voor allen. Men leefde er als in open
kooien, vogels gelijk. Tegen de winter was er wel een lek te stoppen, een muur te
dichten, wie knutselen kon deed wonderen met cement en hout, zich ook uitslovend
voor toch altijd ongewenste buren. Ook was het vechten tegen de natuur een lust,
armoe een deugd, gebrek aanleiding tot zelfverheffing. In 't voorjaar daverde de lente
als een storm, de boomgaarden belaadden zich met rose sneeuw, vruchten belovend
die zij nimmer dragen zouden. Ook de uitgelegde zaden kwamen zelden hun
feestprospectus na, toch was er overvloed van wild
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gewas te zamelen: bramen, bessen, aardbeien, kastanjes, olijven, een groen, melkig
amandeltje op zijn tijd.
Maar ook het wereldverachten vergt meer geestkracht en volharding dan de meeste
pelgrims op konden brengen. Voor velen kwam het ogenblik waarop hun
verachtingsmogelijkheid was uitgeput. Zij keerden om nieuwe impulzen naar benee
terug, als slecht bevaren zeelui zonder geschenken en die hun gage onderweg verzopen
hebben.
Arend Hobbe had al deze fazen achter zich. Hij verachtte de verachters, de
moedelozen, de mislukten. De wereld, meende hij, had men als noodzaak te
aanvaarden, als alles wat nu eenmaal gelijk het was geworden was, het eigen Ik niet
uitgezonderd. Zijn leer dienaangaande leefde hij uit bij Toet. Zij was zijn leerlinge
noch zijn geliefde... schoon ook dit alles op haar tijd. Zij was veeleer zijn dictafoon.
Vaak sprak hij tot haar gelijk men in de radio spreekt, zonder weet van hoorders en
toch voor hen.
‘Nu moeten wij’, bepaalde hij die ochtend, ‘eerst verkennen.’
Toet had in de muurkast een oud blikje gevonden, dat zij al lopend open peuterde
met een mes. Haar twee tandjes stonden in de onderlip. Zij was niet aanstonds met
haar aandacht bij de meester, die zich verbaasde dat zij achterbleef.
‘Verkennen’, herhaalde hij met klem, alsof hij tot een dove sprak. ‘De omtrek
verkennen. Is dat blikje goed?’
‘Nee’, zei ze, de gore melk beproevend met haar pink.
‘Dacht ik wel. Als alles wat van mensen afkomstig is’, meende hij zwartgallig.
Dat was een mentale kortsluiting bij hem, waar hij thans verder niet op doorging.
Hij rook aan het blikje, smeet het verachtelijk in de struiken.
Arend Hobbe rekende zich graag een menslievend iemand, al had de aanraking
met zijn naasten hem menigmaal teleurgesteld. Hij was een goedig hondebeest, dat
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vriendschap zoekt, hoewel de ondervinding hem niet altijd is bevallen. Voor hij zich
in Fontana Marina tevreden gaf, diende hij eerst te weten hoe het met de nabuurschap
stond. Men kon het altijd nog bekijken.
Gezamen zochten zij hun uitgang naar de dorpsstraat, die dicht bij hun huis een
toneelpleintje vormde: coulissen, stopstukken, practikabels openden en sloten gezellige
verschietjes. Hofjes, tuintjes, walletjes, muurtjes deelden verdiepingsgewijs de
vertikaal, toegankelijk langs onvoorziene trapjes, er was daar altijd wel een hoger
en een verder.
Huis voor huis drongen zij binnen, zoekend wat zij vurig hoopten niet te vinden.
Er was weinig bewoonbaars bij. De tuintjes lagen onder levend en dood
dooreengewoeld gewas, muren en daken bedolven onder zware last van slingerplanten
en oud-gouden mossen. In de reeds warme golven van zonnebroei dreef het hete
gebrom van bijen, hommels, torren.
Aandachtig stond Arend stil.
‘Wat moet de Aarde schoon geweest zijn vóór de mens!’
Maar de gedachte beviel hem slecht, hij gaf het op er woorden voor te zoeken.
Veel later eerst, zij zaten waar het uitzicht open viel naar de zware blauwte van het
meer, op een smal stenen bankje, eerst toen kwam hij erop terug, zeggende gelijk hij
wel meer deed voor zich uit:
‘Schoonheid is eerst begrip geworden door de mens. Hoe jammer!’
Toet zat geduldig naast hem in haar eigen dromen. Zij hoorde nauwelijks wat hij
zei. Zij wist dat hij behoefte had zich uit te spreken, meer voor zichzelf dan voor een
luisterend gehoor. Maar telkens ving hij toch haar aandacht, het zij door zich
rechtstreeks tot haar te richten, het zij door zijn vertelsel zelf, dat zich afspeelde in
de heerlijkheid, die voor hen lag.
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‘Je kent’, ving hij aan, ‘zeker Pamphylides van Mykene niet. Hij moet geleefd hebben
omtrent de vijftiende eeuw - vóór Christus dan - meer een legende dan een mens.
Hij noemde zich wijsgeer, en terecht: zijn wijsbegeerte was meer begerigheid dan
kennis. In feite kende hij Plato noch Sokrates, Augustinus noch Erasmus, Cartesius
noch Spinoza, Leibnitz noch Kant, zomin als Hegel, Marx en de existentionalisten,
die allen nog geboren moesten worden in zijn tijd. Ook zijn exacte kennis liet bar
veel te wensen. Denk het je in zonder Pythagoras, Euclides of Aristoteles, Copernicus
of Galilei, Newton of Huygens. De vinding van het buskruit liet zich wachten,
evenzeer als die van de atoombom, waarmee men thans de ondergang der mensheid
denkt te bewerken, die de bedoeling heeft haar opgang te zijn. Ja, zijn onwetendheid
ging zo ver, dat zelfs het atoom hem niet bekend was, maar schoon hij wel oog had
voor het betrekkelijke aller dingen, had hij geen weet van Relativiteit. Toch moet hij
een groot man geweest zijn, deze zelfde Pamphylides van Mykene - onthoud die
naam - want de grote man is niet hij die veel weet - dan zouden alle geleerden grote
mannen zijn: de grote man is hij die zuiver weet en zuiver weten hangt niet aan een
geboortejaar. - Zie je dat meer daar, Toet?’
Zo was zijn gewoonte, van het afgetrokkene onverhoeds tot dadelijkheid te komen.
Toet verwonderde zich daarover niet. Zij trok haar afwezige ogen belangstellend
samen, legde haar concreet en lieflijk handje op de alreeds wat rimpelige zijne,
erkennend:
‘Natuurlijk, Arend, zie ik het meer. Hoe blauw is het!’
‘Ja’, gaf hij toe, ‘Pamphylides dan woonde aan juist zulk een blauw meer. Het
stroomde dag en nacht voorbij zijn venster, wiegende zijn gedachten tot waken en
slapen. Op deze wijze kwam hij ertoe, een leer van het licht op te stellen, die, kant
noch wal als zij wellicht mag raken, de bekoring van de eenvoud heeft. Moge niet
alles wat een-
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voudig is waar zijn of bewezen, het is pedant als zijnde simplistisch terzijde te wuiven
al datgene wat in zijn eenvoud waar kan zijn. Begrijp je?’
‘Ik begrijp het’, zei Toet, zo eenvoudig als welke waarheid ook.
‘Dat meer dan,’ vervolgde Arend Hobbe, ‘was blauw en stromend, wijl voortdurend
van boven af gevoed. Pamphylides, simplistisch als hij, de te vroeg geborene wel
zijn moest - men kan ook veel te laat geboren zijn en komen niet meer aan de beurt
- deze zeer oude Griek van vijfendertig honderd jaar terug bedacht er dit op. Zulk
een meer, bezon hij, is een bekken dat zich vult. Het vult zich met water dat van de
bergen vloeit, nu meer dan minder, maar in verloop van jaren, of eeuwen, dat kan
ons onverschillig laten, en de verdamping komt eraan te pas, en de lekkage van de
bodem, en zelfs de vissen die het water drinken, en zelfs de visser, die erin verdrinkt...
hoe dan ook, wanneer dan ook en wie dan leeft zal ervan getuigen, het vult zich tot
de dorpel is bereikt, dan stroomt het over en is weer een rivier. Kun je mij volgen?’
‘Zeker,’ stemde Toet geduldig in. Zij volgde hem altijd, hoewel niet steeds in zijn
vertogen. ‘Wanneer ik de emmer leeg gooi na de vaat, gebeurt immers hetzelfde.’
‘Heilige eenvoud!’ bewonderde Arend Hobbe en hij had Toet, jong en mals als
zij naast hem zat, lief. ‘Het is niet precies hetzelfde met die emmer, wiens aan- en
afstroom missen de noodzakelijke continuïteit. Toch hier en ginder, hoog en laag,
gering of verheven, herhalen zich alle dingen en zijn elkaar gelijk. Men moet erop
komen om het uit te vinden en welbezien is ook jouw emmer vergelijkbaar met een
meer. Daarom ook was de sprong, die Pamphylides van Mykene deed toen hij water
verwisselde met licht en de rivier die stroomde met de zon die straalde, minder
verbazend dan hij zelf misschien gemeend mag hebben. In die dagen kon men voor
een koopje een schep-
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per zijn, een nieuwlichter of een dichter, hoewel hij, wijsgeer vóór alle wijsbegeerte,
niet meer was dan een doodgewone realist, ziende wat ogen zien, horende wat oren
horen en voor de rest een slaaf van de causaliteit, gelijk wij alen, willen wij ons niet
overhappen, moeten blijven.’
Hij ademde op van de lange zin, alsof er haast achter zat vervolgend:
‘Pamphylides dan bedacht: die zon staat daar maar dag en nacht en straalt. Ik zie
hem of ik zie hem niet, ik waak en slaap, maar hij, de zon waakt en slaapt niet, hij
straalt. Ik met mijn mensenwoorden noem dat licht en warmte, ik zie erbij, ik koester
me erbij. Ik zie de bloemen zich als vrouwen keren naar het licht, ik zie de slangen
en de hagedissen wellustig aangekropen komen naar de hete middagzon, de katten,
die de wijste dieren der schepping zijn, knijpen de ogen en bergen ze in hun
heetgestoofde vel, en de slak, die van vocht bestaan moet, sluipt weg, wachtende op
zijn eigen tijd, en wij allen die leven, hebben er deel aan, en zo moet dat gegaan zijn
sinds der tijden geboorte, indien de tijd een moeder heeft gehad, die zelf weer tijd
was, en doorgaan tot aan de dood der tijden, die het begin is van een nieuwe tijd,
zodat ik nergens vermag een eind te zien, zolang de zon zon is, wij zijn wij en wie
na ons komen zullen dat nader bekijken en misschien begrijpen. Ik echter,
Pamphylides van Mykene, ging hij voort, wat ben ik anders als een reiziger en die
staat voor het water, het water stroomt, het stroomt van hier naar daar, de gedachte
gelijk, die komt van nergens en gaat nergens heen en nu gevalt het toevalligerwijze
zo, dat waar hij staat zich in de holte van de bodem een meer gevormd heeft, een
meer van water, een meer van licht. Ben je er, Toet mijn lief?’
Toet, soezig geworden van al dat vele water, van al dat vele licht, schrok uit haar
dommel op. Ze lachte, ze was weer met dat streelse handje klaar, dat alle argumenten
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inhield waarover zij beschikte, althans de beste, en haar zo ziende aangloren als een
radiolamp, die straks begint te spreken, hervatte Arend hoopvol:
‘Pamphylides, als alle waarlijk wijzen een hengelaar op zijn tijd, was het niet
ontgaan hoe in stil, of zelfs stromend water, dieren leven en planten, die zich hechten
aan de bodem of drijven met de stroming mee, of zoeken schuilhoek in de
oeverkreken. Hun eigenlijk wezen kon de in het jaar 1437 vóór onze jaartelling
geboren wijsgeer, zijn kennis garend zonder mikroskoop, bezwaarlijk gissen, maar
zoveel ervoer hij met het blote oog, dat zij voornamelijk uit water waren opgebouwd,
zij kiemden in water, wiesen in water, zij voedden zich met water, zij waren water,
zij droogden uit en stierven wanneer het water in de zomerdroogte schaars werd, zij
gedijden opnieuw bij elke regenbui, soppig en sappig, zelf water naar hun waterige
aard. Desgelijks met de dieren, waterdieren, waterige dieren eveneens naar hun aard,
die een wateraard is. En nu... luister je Toet?’
‘Ik luister,’ loog zij, zich glimlachend oprichtend uit haar dut.
‘En nu,’ hernam Arend Hobbe, ‘volbracht Pamphylides van Mykene een grote
sprong. Er zijn eigenlijk geen sprongen, en hij had hem eigenlijk reeds volbracht bij
het eerste beginnen van zijn redenering. Wat thans gebeurde was dit: de sprong werd
in zijn brein “bewust” toen hij water door licht verving, zijn stromend water door de
krachtafwikkelende zon. Toen hij besefte, dat evenzozeer als waterplanten,
waterdieren, waterdingen, de zonneplanten, zonnedieren, zonnedingen versopt als
het ware van zon moesten zijn, verzadigd van zon, gevuld met zon, bestaand uit zon,
zon zelf, gelijk de waterdingen, dieren en gewassen zelf, en dat dit wat men in zijn
dagen noemde “natuurlijk” was - schoon met het vorderen der natuurkunde dit woord
geen duit crediet meer heeft - en zo in
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alle eeuwigheid natuurlijk blijven zou. Waarop hij - laat dat opdoffen van je kapsel,
Toet mijn lief, het straalt als een gouden ragebol om je hoofd - waarop hij,
Pamphylides van Mykene meen ik, van de verworven springplank uit nog weer
bekwaam werd tot een tweede vermetele salto: hij zag, benevens de levende dingen,
de levenloze dingen als daar zijn bergen, rotsen, zand die het meer omsloten hielden,
en ook zijn licht, als water, het verder gaan beletten - zo althans deed het zich aan
hem voor - zij wierpen de hitte, de gloed van de zon terug, daarmee de eigenschap
verkrijgend der zichtbaarheid.’
Een hagedisje, tin, met zilveren oogjes, schoot met zijn korte rukjes tussen de van
mika glinsterende stenen uit, keerde het periscoop van zijn krokodillenkopje
verkennend naar rechts, naar links, bemerkte iets onveiligs, glipte haastiglijk weer
weg. Arend en Toet, aandachtig, wachtten geruime tijd. Niets. Zij bewogen zich niet.
Zij spraken niet. Niets. Alleen de zon was er, eeuwig en onaflaatbaar. De gulheid
zelf met haar onuitputtelijke apeliefde van hitte en gloed, die leven geven en leven
nemen met dezelfde gelijkmoedigheid.
Arends gedachten maakten een omweg tot waar zij uitgleden en als een knaap die
valt zat hij het glimlachend aan te zien. Hij bedacht: alle dingen tonen elk op hun
wijze hun betrekking tot het licht, zij doen dit onaflaatbaar dag en nacht, anders zou
de Heer, die scheiding maakte tussen licht en duisternis, het te volhandig hebben.
Maar dit geheimpje hield hij voor zichzelf en zich oprichtend uit zijn opmerkzame
houding, nu het rotsbeestje zich niet meer zien liet, ging hij voort:
‘Op dat harde gesteente sleep Pamphylides' voorstelling zich bot. Bedenk hij had
leermeesters noch instrumenten. Wat hij voor ogen - blote ogen - had was blijkbaar,
dermate klaarblijkelijk dat hij ervan vreesde. Hij vreesde de dode steen met het
levende leven gelijk te stellen, hij
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kende het geheime leven niet dat beide bindt. De machtige zon sloeg op de harde
rots te pletter. Daar waar de berg was werden de zon grenzen gesteld, gelijk daar
waar de bodem was het meer. Geweld van water kon de rots verbrijzelen, vergruizen,
daar lagen rolstenen, daar lagen zand en klei. In stenen, zand en klei doordringen
kon het niet. Ook werden stenen, zand en klei met water niet doordrenkt. Wel zag
hij klei aangelengd tot een taaie pap, maar hij was helder genoeg van hoofd te
onderscheiden. Dit slib, op een vingertop uitgestreken, bestond uit korrels evenals
zand. Tussen die korrels drong het water, daarbinnen bleef het machteloos. Hier vond
het water zijn grenzen, - ook het licht? Met die vraag op de lippen moet Pamphylides
van Mykene zijn gestorven. De geschiedenis vermeldt niet het jaar, de vraag bleef
open.’
Arend Hobbe zweeg. Hij drukte de vingertoppen op elkander, het lichaam voorover
buigend alsof hij op zijn hurken zat. Zo bleef hij zitten als een kikker. Eindelijk zei
hij losjes voor zich weg:
‘Soms is het de mens genoeg weinig te weten. De bomen beletten hem tenminste
niet het bos te zien.’
Die slotsom scheen hem te verlichten. Opstaande, reikte hij vriendelijk en vertederd
als hij ook voor de nederige schepselen zijn kon, zijn metgezellin de helpende hand.
‘Laat ons verder gaan eer de dag te heet wordt,’ sprak hij.
Zwijgend vervolgden zij hun mierenweg tussen de puinen van het in de steek
gelaten dorp, de man toch wel gehinderd door zijn onafgemaakte gedachte, die hem
eerst langzaam, langzaam als een jeuk, verliet. Men kan zo denken: ‘hè die jeuk!’
en meteen is die jeuk er niet, niet meer, alleen op de plek waar de jeuk zoeven was
een bevrijd gevoel. Hij vermeed op Pamphylides' vraagt terug te komen, bezig met
een vergeten amandel, die hij terloops
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van een overhangend takje had geplukt. Het harde groene pitje loonde niet de moeite
van het pellen.
Opeens bleef Toet aandachtig staan.
De onuitgesproken vraag verstijfde in zijn gezicht.
‘Wat heb je?’
Het antwoord volgde duidelijk genoeg:
‘Bionda... belle bionda...’
Iemand die, in zalige overgave, zòng.
‘Dus toch!’ dacht Arend Hobbe, teleurgesteld.
‘Iemand van hier!’ wist Toet gelijkmoedig. Zij vond het helemaal niet erg.
‘Iemand van hier kan ik niet gebruiken. Straks zal hij beweren de eigenaar te zijn.’
Door het stenen venstertje van een stalgebouw stak een wezenloos hoofd naar
binnen. Een lenig lichaam sprong.
Schaterend stond de Dorpsgek voor hen.

V
De Dorpsgek had zijn lied voor Toet gezongen. Haar uitdagend blond magnetiseerde
hem.
Hij was een jongeling van omtrent veertig jaar, overhuifd door een hoogopgaande
zwarte bullekuif, waaronder als een gesteven schoorsteenvalletje zijn lage blikken
voorhoofd hing, geperst in drie horizontale en boven de neus, die formidabel was,
twee vertikale plooien. Dat gaf iets ondoorgrondelijks aan zijn gezicht, benevens de
zekerheid dat er niets te doorgronden viel. Neus, mond en kin waren welbesneden.
Zonder mankeren was hij een fraai nummer voor ieder ethnografisch museum.
Toet, die een primitief instinct voor zulke dingen had, keek niet onwelgevallig.
Op het eerste gezicht bevielen zij elkaar.
Hem, Arend Hobbe, door de verschijning onaangenaam
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verrast, ontging dit element hunner ontmoeting. Hij stond tegenover een mededinger,
niet zozeer in Toet's genegenheid, waaraan hij nimmer reden had te twijfelen, als
wel in de heerschappij over het dorp, de omgeving, de berg, de wereld.
Op deze dorpsgek was niet gerekend. Klaarblijkelijk een arme van geest, stond
hij daar niettemin vóór hen als een koning. Minzaam, verheugd met het aangenaam
schouwspel dat de uit zijn lied verrezen ‘bella bionda’ hem bood, alsof zij de
burgemeestersdochter ware met de ruiker, boog hij zich hoofs over haar klein handje
om het eerbiedig te zegelen met een kus.
‘Treedt binnen!’ nodigde de Dorpsgek, terzijde tredend.
Achter hem aan kropen zij in de lage resten van een huis, veeleer een in onbruik
geraakte geitenstal, en door het huis heen naar een in de blauwe hemel omhooggetild
terras, waar rond een ijzeren tafel houten stoelen stonden. Bijwijs van sieraad hingen
aan het opgaand metselwerk, eenmaal pergola, nog dorre maiskolven van de vorige
oogst.
De gastheer nodigde hen plaats te nemen en verdween. Het duurde lang. Zij hoorden
hem gedurig bezig, tot hij weer eensklaps vóór hen stond met wijn in een grote aarden
kan en de bijbehorende boccalini.
Guller had de ontvangst niet kunnen zijn. Er kwam ook brood aan te pas en harde,
zure kaas. Arend schaamde zich voor zijn gevoelens. Ik ben toch geen roofdier,
bedacht hij - terwijl de Gek hem noodde toe te tasten - dat in zijn jachtgebied geen
andere roofdieren duldt. Doch deze voorstelling maakte onaangename vragen in hem
wakker, de aloude vragen van het wereldveroverende mensdom, waarbij het nimmer
raadzaam is te toeven.
‘Alla salute!’ De Dorpsgek hief zijn beker op.
‘Salute!’
‘Salute!’ zei ook Toet een beetje verwonderd achteraan.
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Zij dronken alle drie elkaars gezondheid, zetten de bekers op de verveloze blikken
tafel. Tierig als een aap, voerde de Dorpsgek het gesprek.
Hij was - dàcht ik wel, vond Arend grimmig zijn vrees bewaarheid - hij was een
patriciër en dit alles hier rondom behoorde hèm. Dit rondom beschreef hij met een
wijde schramaai zijner lange armen, omvamend zowel de hemel als de berg, het meer
en de lange toppentekening aan de overzijde, de dorpen daar als witte eieren genesteld
in het donker groen, waar waterlopen de harde grond bevruchtten, en de kleine
passagiersboot, die langzaam in een scherpe voor het water van oever naar oever
open ploegde.
Dit was zijn huis. Dit waren zijn tuinen. Dit was zijn stad, la sua propria città.
‘En de bewoners?’ vroeg Toet voorzichtig, met een schuwe blik op Arend.
‘Dood!’ triumfeerde de Gek, en de deur viel dicht. ‘Dood! dood! dood!’ herhaalde
hij, alsof het zijn persoonlijke overwinning was. Zo voelde hij het ook, wijl hij alleen
nog leefde.
Arend zei niets, en het was even stil. Toen vond Toet, om hem af te leiden, goed,
de Gek naar zijn naam te vragen.
Guiseppe heette hij. Maar zijn familienaam was Pedrini. Pedrini, die naam
herhaalde hij vele malen. Pedrini, Pedrini, hij nam er pauwehoudingen bij aan, als
bracht hij zichzelf het eresaluut.
Arend begreep de bedoeling, het bijzondere van die naam aan hen op te dringen.
‘Ah zo, Pedrini!’ bevestigde hij. En zich richtend tot Toet, bezig haar wijn te
slurpen:
‘Il signor Pedrini!’
Waarop signor Pedrini ceremonieel zijn gastheerlijke beker hief om op zichzelf
te drinken en al zijn voor- en nageslachten:
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‘Pedrini!’
‘Pedrini!’
‘Pedrini!’
‘Ginds ligt het camposanto.’ De gastheer wees, al inschenkend, met de vrije hand
naar een vage verte. Pedrini, Pedrini... alle Pedrini's lagen daar. Zijn vader was een
Pedrini, zijn grootvader, de stamheer van zijn geslacht. Allen die daarvóór en
daarnevens leefden, en huwden met Pedrini's en togen Pedrini-kinderen.
‘Alles Pedrini hieromtrent!’ Zijn handen graaiden het schamele huizenhoopje
saam. ‘Dood! dood!’ herhaalde hij in triumf. Als tevoren richtte hij zich daarbij tot
de ‘bionda, bella bionda’ Toet en al zijn tanden blonken als de witte dorpen aan de
overoever van het meer.
Toen begon hij, al inschenkend zodra zij leeggedronken hadden, te vertellen van
de stranieri, die in Fontana Marina hadden gewoond. Op zijn grond, in zijn stad. Hoe
hij had goed gevonden dat zij de huizen betrokken en, voorzover zij zelf niet handig
waren, lieten bijlappen door de ambachtslieden van benee. Zij plukten zijn vruchten,
hij had er veel te veel, zij plantten mais en groente in zijn tuinen, zij oogstten zijn
wijn, hij liet dat alles in genade toe. Op een dag kwam de Postino naar hen vragen.
Zij gingen samen zoeken, van huis tot huis. Alle stranieri waren opeens weg!
Arend Hobbe lette weinig op zijn radde gepraat, waar Toet plezier in scheen te
vinden. Het recht der mensen op hun zogenaamd bezit - wijl zij erop zitten - is een
merkwaardig recht. Zij hebben het verdiend, geërfd, verworven of gestolen, het ligt
in de papieren vast, staat ingeschreven in de boeken, bij banken, notarissen, kadasters;
men mag het verhandelen, verkwanselen, verschenken aan weer iemand anders, die
wordt dan koper en rechtverkrijger, alles bij handslag, zegel en getuigenis bekrachtigd.
Uit welken hoofde stamt dit recht? Hier deze gek
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beriep zich op zijn vaderen, de vaderen zijner vaderen en dier vaderen weeraan. Hoe
dieper geworteld, te vaster stond de olijfboom van zijn bezit.
Arend voelde zich bedrogen en teleurgesteld. Naar Fontana Marina opgaand, had
hij gedacht een eerstebezitter te worden, heer van bezit dat niemand bezat. Hij rekende
op geen vroegere aanspraak of verweer. Hij zocht een schuilhoek voor zijn sociale
opstandigheid, die hem zodra hij in de mensenwereld op weerwerk stiet, de koortsen
op het lijf joeg; hij wilde op die door elkeen gemeden plek in vrede van zijn
mensenvrees genezen. Hem ergerde het bestaan van die rechthebbende gek Pedrini,
al zag hij reeds thans wel dat hij weinig last met hem hebben zou, behalve dan als
praatzieke buur.
De Dorpsgek was met zijn verhaal zover gevorderd, dat het gestalte begon aan te
nemen. Het stond als een agave ineens in bloei. Uit de eerste Pedrini, die een
avonturier, een eenzame of een boef geweest moest zijn, misschien een heilige of
een arme van geest, waren die eindeloze Pedrini's voortgesproten en in de loop van
zoveel eeuwen als men denken wilde vermeerderd tot een stam van honderd koppen.
Het smalle rotsplateautje, waar zij woonden, huis aan huis, was buiten staat hun
leeftocht naar behoefte op te brengen, al ploeterden zij de lange hete dag. Een goed
deel van de ruimte ging ook verloren aan gebouwen, zij veroorloofden zich als goede
katholieken een eigen camposanto, een eigen kapel. De gek wees naar een groeiseltje
van alle eendere ijzeren kruisen, waaruit een vierkant torenspitsje piekte, er was daar
in de loop der eeuwen mulle grond verzameld. Hun geiten en schaarse, schamele
koeien gingen op avontuur de berg op, onder de hoede van kleine speelse knapen,
ze voerden al schommelend met hun gezwollen lijven een avondlijke import aan van
melk en mest uit de verre niemandslanden boven. Volwassen knapen zochten in de
wijde wereld avontuur
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of dwaalden achter vreemde vrouwenrokken aan, men hoorde nimmer meer van hen.
De wrok om zulke afval bleef onder de achterblijvenden hangen als een kwade mist,
ook dan wanneer geruchten aangedreven kwamen van hun slagen. Ook voor dit
slagen moesten zij boeten met een vormloze, nimmer beleden afgunst van hen, die
in hun koppige armoe achterbleven.
Hoe nu de Pedrini's per slot uit Fontana Marina verdwenen waren, viel uit de
onsamenhangende zinnen van de Dorpsgek niet op te maken. Een ziekte, honger en
een vlucht? ‘Dood! dood!’ juichte de Dorpsgek, de borst opzettend ten bewijze dat
hij althans niet dood was. Al zijn tanden lachten in zijn gebeeldhouwde gezicht.
‘Ga mee!’ beval Arend Hobbe, tegen zijn wil geërgerd. ‘Ik denk dat wij geen last
met deze kerels zullen hebben.’
Hij nam Toet bij de hand, zij volgde onwilliger dan anders. De laatste der Pedrini's
schoot hen voorbij om hen als een volmaakte gastheer uit te laten. Bij de deur, die
op zijn scharnieren kermen bleef, drukte hij weer zijn klassieke lippen op Toet's
kleine hand. Nog vele malen buigend, bleef hij achter.
Toet waagde het niet om te zien, maar onrust leefde in haar onverzadigd bloed.

VI
Voorlopig gebeurde niemendal wat stoorde. Het leven vloeide vanzelf. Ook van
Pedrini hadden zij geen last, hij scheen in eigen afzondering begraven.
Arend Hobbe had de medebewoner uit zijn bewustzijn weggewerkt, tot hij daar
niet meer plaats innam dan een vluchtende ringslang of een wegglippende hagedis.
Aan bezit hechtte hij weinig, tevreden met de ongehinderde beschikking over al wat
hij verkoos te nemen. Was hij hier gekomen met de gretigheid van een veroveraar,
de hebbe-
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righeid van een kolonist? Hij wist: de oude wereld behoorde anderen en nieuwe
werelden waren schaars, indien zij al, en de moeite van het bezitten waard, bestonden.
Wat wilden zij meer dan als gast verblijven bij onzelieveheer zelf, die vruchten
gaf en water, zonneschijn en wijn? Zelfs bracht Arend het zover, voldoening te vinden
in het bestaan van die onzichtbare medebewoner, wienst gastheer hij, de rollen
verwisselend, zich voelde. ‘Par droit de conquête’ behoorde Fontana Marina toch
hèm.
Toet diende als immer de geliefde, zorgde ervoor dat hij eten en drinken kreeg,
maakte zijn bed, garneerde het naar zijn welbehagen, luisterde met stille aandacht
naar zijn praat, zoals men luistert naar een bron. Zij gaf zijn handel en wandel, die
min of meer in leegte verliepen, het doel, dat zij toch moeilijk konden missen.
Vaak zaten zij zonnend of schemerend op het terras van ‘All' America’, voormalig
kroegje met zijn hunkerende naam, dat zij getrokken hadden bij hun huis. Zij genoten
het uitzicht in de langzaam aangerijpte zon of het plechtig zinken van de avond. Zij
zwegen elk voor zich. Tot Arend zich als een drachtige druppel voelde zwellen en
begon, haast zonder het te weten, overluid.
Het meisje breide wollen dingen voor de winter of maakte van een lange broek
een korte. Wanneer zij ried dat het ging komen, lichtte haar blond gezicht vol blijde
verwachting op.
Beneden lag de lichtplas van het meer tussen de zilverbewasemde coulissen der
gebergten. Langs de lange, rustige lijnen hunner toppen was de strakgespannen hemel
uitgeknipt.
‘Het is maar schijn,’ mijmerde Arend, ‘dat dit water geen grenzen hebben zou.
Wij kennen ze, zien ze zelfs wanneer we van deze oever naar de overoever kijken,
en zouden vandaar hetzelfde kunnen doen. Als je oplet, zie je het bootje over en over
steken als een weefspoel. Wij

Kees van Bruggen, Fontana Marina

46
merken nauwelijks zijn vaart omdat de afstand oneindig groter is dan hij ons schijnt.
Als wij geduldig wachten zullen wij het zien meren aan het witte steigertje ginds.
Daar staan al twee of drie passagiers, die verder willen... Zie je ze?’
‘Je ogen zijn nog scherp, Arend!’ prees zij.
Dat ‘nog’ prikkelde hem een beetje en zij wist het. Maar hij ging verder:
‘Nu ligt het bootje vast, nu stappen een paar reizigers, die aan hun doel zijn, af.
Die op de steiger stonden zijn verdwenen. Over een paar seconden hoor je de fluit,
daar is hij al. De boot is afgevaren... Wat ik wou zeggen: door de zigzag die dat
strijkijzer beschrijft van punt naar punt, aan deze zijde en aan gene, staat de begrenzing
van het water vast. Wij weten ook dat het van links komt aangestroomd, daar monden
de twee rivieren die het voeden; naar rechts, het zuiden, zinkt het gebergte langzaam
af. Achter de kaap daar is het laagland, met een groene sapkleur op de kaart getekend,
herinner je. Maar vóór het zover is, stijgt de bodem langzaam tot een dorpel, de
stroom vermindert, het water zoekt met nerveuse haast de doorgang. Die grauwe
troebeling aan de einder duidt waar stroom en stuw op elkander stuiten. Ons meer
is niet meer dan een waterzak, van 't hooggebergte uit gevuld, een maag die
leegloopt...’
‘Hou nu eens even op,’ vroeg Toet, terwijl zij met smekende ogen opzag van haar
werk. ‘Hoe kan je van een waterzak spreken bij die heerlijkheid! Van een maag die
leegloopt... bah!’
‘Het zijn van de dingen is anders dan hun schijn,’ merkte Arend Hobbe eigenzinnig
op. ‘Meen niet dat ik deze schoonheid minder geniet dan jij, al tracht ik iets te
verklaren van haar wezen. Het willen weten zit ons mannen in het bloed, zelfs dat
wat wij niet grijpen kunnen, begeren we te begrijpen. Let op zo'n woord.’
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‘Wat bedoel je?’
Hij maakte zich gereed het woord be-grijpen, dat hij in de vlucht gevangen had
als een vlieg, tot beter inzicht te ontleden, meteen wel voelend dat Toet niet dààrom
vroeg.
‘Ik luister, Arend,’ zei ze zacht. ‘Ik luister.’
Maar hij dreef verder op zijn dwalende gedachten, beginnend met een zinledig
woord: ‘Heelal.’ Een onoverzienbaar al, zowel atomen als zonnestelsels omvattend,
en dat om ‘heel’ te zijn begrenzing miste en dat om ‘al’ te zijn te vele leegten liet.
Menselijk vernuft ontlook daarin als walmend kaarslicht, betastend met zijn schijn
de naaste omtrek en welkte als een kaars weer uit. Bij duizend van zulke kaarsen
was het mogelijk meer te onderscheiden dan bij een, maar ook de kleinste vonk
boorde zich een wereld ver. Nu goed, wie toekeek zag: zijn boek, zijn kamer, zijn
woning, zijn vrouw, zijn stad, zijn land, zijn werelddeel. Misschien, al meer
verbeelding, het oppervlak van zijn planeet. Buiten dat alles vermoedde hij
broedersterren, de zon, andere zonnen onder hun wentelend kindertal, lichtnevels,
waarin weer werelden geboren werden, bevrucht door wie weet welk dwalend toeval,
verder het duizelingwekkend avontuur van ruimte en kracht. En als om alle weetzucht
te verwarren de aanvangloze stroming van de Tijd, waarin de Mens niet meer dan
een verdrinkende glimmerschilfer was.’
Zijn ogen scherpten zich op Toet, die voor hem zat. Wat ging er in haar om?
Zij breide met aandachtig neergeslagen ogen aan dat naamloos kledingstuk. De
kluwen liep aan zijn draadzonder-einde af. Uit het geknutsel der fluisterende metalen
pennen groeide een eigenzinnig spinsel als een rupscocon. Nu had zij een steek laten
vallen, met nijdige rukjes haalde zij de hele breitoer uit. De draad, weer
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draad, gleed over de glimmende lichtstaafjes van de pennen.
Bemerkend dat hij op haar lette, keek zij op. De kluw was ten einde. Zij graaide
in haar linnen buidel naar een nieuwe knot. Zij lachte. Zij liet hem beide handen
opsteken in een blij-blij-gebaar, als kinderen doen. Zij wierp de wol over zijn omhoog
geheven polsen, zocht het begin, wond voor haar breiwereld haastig een nieuwe zon.
Geduldig liet Arend zich in dit kinderwerk betrekken, gespannen lettend op het
aflopen van de draad.
‘Toet,’ zei hij opeens, ‘is er nog brood?’
Zij lachte.
‘Hoe zou dat, jongen?’
‘Ik heb trek. Bedoel je dat er geen brood meer is?’
‘En gister’ - al windend - ‘heb je alles opgegeten.’
Gister... het woord zweefde als een zeepbel weg. Toen vond hij, zijn polsen
bevrijdend uit de laatste draden:
‘Je moet bij de bakker beneden nieuw gaan halen.’
Zij lachte, het kluwen ballend in haar blauwlinnen schoot.
‘Ik?’ keek ze verwonderd, ‘hoe weet je dat?’
‘Anders zal ik het moeten doen,’ zei hij verbaasd.
Zij lachte.
‘Een klautertje naar het dorp zal je goed bekomen.’
Zij zette nieuwe pennen op, het kluwen begon te springen.
Zwaarwichtig kraakte hij uit zijn stoel, en keek eens om, en ging.

VII
Van het klimmen hijgend en warm terug, vond Arend de Dorpsgek in Toet's
gezelschap.
Zij zat daar nog juist zoals hij haar verlaten had, met korte rukken trekkend aan
de draad, die van de kluw
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afliep. Zacht keuvelend frunnikten de stalen pennen het breisel, dat allengs aangroeide
tot een kronkelende slurf.
De Gek, met één bil op het stenen muurtje, poseerde voor monument. Hij deed
het natuurlijk als een Balinese brongod, gezeten op een sawahdijkje, luisterend naar
de zang van overlopend water.
Alleen zijn verfrommeld voorhoofd ergerde Arend Hobbe. Achter dat harde,
kronkelige been school zijn arglistigheid als een schuwe rat.
Dit ziende, raakte Arend uit zijn stemming. Hij had onderweg allerlei plezierigs
overdacht en ook een aardig beeld gevonden: het breisel der getallen. Hij had daar
Toet mee lastig willen vallen, hoe ze 't vond. Daar zou nu niets van komen, dat was
een verloren inval te meer.
Nu maakte de slungel zijn bil los van de steen, ontwond zijn lenig lichaam, hij
stond daar grinnekend en betrapt.
Toet roerde zich niet. Zij sprak ook niet. Zij breide, en wat zij breide was het
weefsel dat Arend tot zijn inval had geïnspireerd. Zij had, bedacht hij nu, een cactus
kunnen zijn, zo natuurlijk op de plaats, en juist op die, gegroeid, dat niemand zich
verbaasde: kijk, daar staat een cactus!
Ten laatste legde zij de pennen neer, hem vragend:
‘Heb je het brood?’
Arend ontdeed zich van zijn linnen rugzak, een beetje moeizaam en ongeduldig,
want de riemen knelden in het zweet, en met iets ontevredens in zijn blik, dat daar
niet hoorde. Gewoon zichzelf te zien en waar te nemen, ergerde hij zich aan die
ontevredenheid.
‘Hoe was de bakker?’ leidde zij af.
‘De bakker was een vrouw, en ik had nog geld.’
‘Ja ja,’ zei ze, het grijze brood de zak uit trekkend als een konijn uit zijn vel.
De Dorpsgek keek met hondebelangstelling welwillend toe.
‘Is dat al lang hier?’ wilde Arend weten.

Kees van Bruggen, Fontana Marina

50
‘O ja.’
‘En?’
‘En wat?’
‘En niets.’
Waarom nu weer dat wantrouwig gevraag? zeurde Arend Hobbe's zelfkritiek.
Wantrouwen stoort de onbevangenheid. Ofwel er is iets en wantrouwen leidt tot
liegen, ofwel er is niets en wantrouwen opent mogelijkheden die er niet waren.
‘Signore...’ begon Arend, door zijn ongelijk geprikkeld.
‘Sissignore!’ zei de Dorpsgek ineens gedienstig. ‘Ik zal aardbeien halen voor de
signorina.’ En als tot zijn verontschuldiging: ‘Ze zijn vroeg rijp op mijn terras.’
Meteen glipte hij salamander-lenig weg.
‘De vent verveelt me,’ pruttelde Arend Hobbe hem achterna.
Toet lichtte het hoofd.
‘O ja? Mij niet,’ zei ze eenvoudig.
Hij keek haar aan:
‘Ik zal het hem ook zeggen.’
Het meisje stond op, haar vleiende hand op haar meesters pols.
‘Waarom nu, Arend? Wat doet hij je voor kwaad?’
‘Niets. Alleen kan ik hem niet uitstaan.’
Toet pakte haar breiwerk bij elkaar, de draad windend om kluw en breisel.
‘Wijsgeer!’ Zij wist, hem te plagen met dat woord.
‘Omdat ik die gek niet in mijn nabijheid hebben kan?’
‘Omdat je ergernis maakt waar die niet is. Gelukkig schaam je je.’
‘Mij schamen? Waarvoor als ik mag vragen.’
‘Voor je gedachten, Arend. Wil ik je vertellen hoe je gedachten zijn?’
‘Ik ben benieuwd.’ Meteen speet het hem haar te hebben aangemoedigd. Vaak
kende zij zijn gedachten beter
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dan hijzelf. Vaak trok ze, als die draad daar, zijn gedachte uit de kluw en breide er
een kous van.
‘Nee, laat maar,’ trachtte hij het gevaar af te wenden.
Zij ging er gelukkig verder niet op door. Zij spreidde een theedoekje op de tafel,
maakte een stilleven van het brood.
‘Wij moeten op de aardbeien even wachten,’ zei ze bezig. ‘Zo vroeg in het voorjaar,
ze zullen zalig zijn bij het droge brood.’
‘Ik wil geen vruchten,’ wees hij morrend af.
Zij lachte om haar grote man.
‘Wacht tot ze komen. Jij bent de eerste die erin zal bijten. Wedden?’
Met zijn twee volle handen stond de Gek reeds voor het hekje.
‘Dat is erg lief van u, signor Pedrini!’ kwam Toet haar vriend, die wilde afwijzen,
voor. ‘Dat is erg lief van u, Signor. Kijk, Arend, hoe dik ze al zijn en rijp. Een
wonder!’
De vruchten zagen er, bloedend van rijpheid, prachtig uit. Het sap overstroomde
Toet's naakte vingers.
Meteen was de Dorpsgek alweer verdwenen. Zij hoorden zijn onwijze schater,
waarachter zich de stilte plotseling sloot.
Inmiddels was het reeds hoog-morgen, de zon danste op de bergen aan de overkant.
Hun eigen heuvel lag nog in de schaduw, maar de lucht begon alreeds te rijpen in de
snel wentelende dag. Heet zou het worden! Over de doornstruiken, sneeuwende van
bloesem, slingerden aan hun draden de eerste hommels. Een spin herstelde eeuwig
en bedachtzaam haar beschadigd net.
Toet, met de tafel bezig, bewoog zich langzaam en voor alle tijden. De onredelijke
kribbigheid gleed uit Arend Hobbe weg. Welig als brood was zij, jong en voedzaam.
Wat kon een vrouw eenvoudig door vrouw te zijn ver-
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stillend werken! Hij voelde dat hij iets beters deed dan haar beminnen. Liefde was
onrust, begeerte en tegenslag, een strijd. Deze vrouw kon hij genieten als een voedsel,
waaraan men zich zonder gretigheid verzadigt.
‘Nog boos?’ plaagde zij hem, terzijde ziende van haar werk. ‘Zoet maar, ik plaag
al niet meer.’
Boos? Het woord verloor zijn inhoud. Hij bracht een grote, in gele pitten brandende
aardbei naar zijn mond.
‘Zie je wel!’ triumfeerde Toet.
Het rode sap vloeide over zijn lippen in het kuiltje van zijn kin.
‘Veeg je kin af, stuk eigenwijs! Nee, niet met mijn schone theedoek, ik heb er
maar één.’
De dagen bleven glanzend en doorzichtig als bellen die 's morgens opgeblazen
worden. Arend en Toet leefden daar middenin, meestal op het met roestig mosfluweel
bekleed terrasje van de verstorven trattoria ‘All' America’, eenmaal vermoedelijk
het kroegje van een uit de Nieuwe Wereld weergekeerd landverhuizer, die zijn
verlangen niet was baas geworden, te sterven waar hij was geboren. Zover herkenbaar,
moest dit wijnhuisje het enig hopeloos bedrijf geweest zijn in Fontana Marina. Des
winters was daar gezelligheid te vinden bij de twee langzaam vergloeiende balken
in de open haard, bij een pijp en een beker wijn met harde kaas. Een ironisch wonder
had op de verbrokkelde toog boven de ingang het opschrift gespaard: daarachter,
door een muurtje afgezoomd, lag het met schurftige stenen nog bevloerd terras, waar
wellicht een dorpsfeest of een bruiloft alle Pedrini's had bijeen gebracht, terwijl daar
overigens alleen de kippen wormen zochten in de naden en mossen van het langzaam
in zon en nat wegterende gesteente.
Hier hield zich Arend bezig met zijn licht, dat hij, wat de geleerden ervan zeiden,
als iets stoffelijks wilde onder-
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vinden, een overvloeiende bokaal, een zwerm van lichtinsecten, zwellend en ademend
van afdwalers, die bleven spiralen in het krachtveld van hun volk.
‘Toet?’
‘Ja, jongen, ga wat in de schaduw.’
‘Heb ik je van die kikkerbruiloft al verteld?’
‘Een kikkerbruiloft?’ lachte zij. ‘Nee, niet dat ik weet.’
‘Hij was aan 't wandelen op een voorjaarsochtend met een vriend, over een hek,
de weiden door, op zoek naar dotters... Luister je, Toet?’
Haar wang bolde zich even in een glimlach. Zij luisterde.
‘Nu, toen waren wij onverwacht genodigd bij een kikkerbruiloft.’
Zij lichtte het hoofd op, zag hem vragend aan. Zij deed haar blik weer rusten op
het breiwerk.
‘Ja werkelijk, een kikkerbruiloft in een afgedamd stuk sloot. Daar was de feestzaal.
Alles was daar ondiep, vol sappige wassen, die wortelden in het veen of los in het
water dreven. Daartussen was de klaarte van de onbewogen plas... Zie je het, Toet?’
‘O ja, je krijgt daar trek van om te drinken... of te verdrinken...’
‘Ophelia.’
‘Noem je mij zo?’
‘Nee, maar een als jij.’
‘En hoe ging het nu met die bruiloft? Kreeg jullie natte voeten?’
‘In deze hof van Eden beminden duizend kikkers hun kikkerinnen. Een lentebal
van minnedronken bruigoms en zwijmelende bruiden, alle kologend, verliefd en
dwaas.’
‘Glipten ze toen jullie keken, niet haastig weg? Het lijkt me onbehoorlijk.’
‘O neen, zij hadden het te druk om op vreemde gasten acht te geven. Met menselijke
armpjes omhelsden zij elkaar, dansten en reden een rare schaats.’
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‘Het water was toch niet bevroren,’ dong zij af.
‘Door de breking leek het zo. Zij drukten zich innig lijf aan lijf, als negers doen,
de gele buikjes tegen de gele buikjes, en hier, en ginds, en overal waar een heldere
diepte was, zonken de minnenden kologend onder het doorsopt gewas om daar de
zaligheid der paring te beleven.’
‘Het lijkt me een fraai verhaal,’ vond Toet gezellig. ‘Wat wil je ermee zeggen.’
‘Dit, zei Arend, en hij keek het nogeens aan, “dat in het water alles water is, in de
lucht alles lucht. Waarom in het licht niet alles licht?”
Wat dat betreft,’ stemde Toet met een bedenkgezichtje in, ‘ik voel me hier best
thuis. Raar het te zeggen en weinig origineel: ik ben als nieuwgeboren.’
‘Daar zit meer waars in dan je weet,’ beaamde Arend Hobbe. ‘Heb je nog koffie?’
Ten aanzien van de Dorpsgek kwam Arend Hobbe tot klaarheid op de manier die
hem eigen was. Hij stelde de betrekking van hemzelf uit vast. Men neemt een
verschijnsel waar, het stoort, het hindert, men wrijft het uit de ogen als een ergerlijk
insect.
Nu kan men met mensen niet als met insecten te werk gaan. Daar komt maar
overlast van. Mensen die hinderen doodt men niet, men zwijgt ze dood.
Arend Hobbe had daar veel ervaring van. Hij verstond het midden in de wereld
zonder wereld te leven. Hij verstond het te leven of de wereld er niet was. Overal
had hij, wanneer hij wilde, zijn Fontana Marina. Men weet: een struikgewas wemelt
van velerhande dieren. Men laat ze wemelen. Zo kan men ook van storend gemenste
zich ontdoen. Wat kon het hem eigenlijk schelen of daar, een huis of zoveel verder,
een gek zich ophield, die niet eens een intelligentie was?
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Bijwijlen onderging Toet het zelfde lot. Arend vergat haar. Ongestoord ging zij voort
hem te verzorgen met zijn nat en droog, zijn bed, zijn schone verstelde goed, al het
verdere dat bij samenleven van man en vrouw behoort. Voor zichzelf verlangde zij
daartegenover niets. Zo lang zij geven kon was het goed. Ware zij vertrokken, hij
zou haar hebben gemist als een zuigeling zijn moeder en aan het gemis haar
aanwezigheid hebben ondervonden. Thans, alles ging onmerkbaar, had zij opgehouden
zelfstandig te bestaan.
Zij scheen daar iets van te begrijpen, hoe anders verstond zij het precies te leven
naar zijn eis en zijn gemak? Naar de overlevering is de gentleman-Brit de butler
aangemeten: Toet was meer dan een butler. Zij was, behalve wat de Butler maakt
tot het negatief afgietsel van zijn heer, schoonheid voor de ogen als een te goeder
plaatse opgehangen schilderij.
Daar kwam zij juist de deur uit met de koffie, een waterdragende godin. Zo
schreden priesteressen op de ronding ener vaas. Haar voeten klemden zich als handen
om de stenen van het brokkelend parket, grepen toe, lieten los, enterden zich
voorwaarts. De blonde stralen van haar eenvoudig kapsel stegen als offervlammen
naar het licht.
Zou hij dat ook zo zien...? Wie...? Wel hij, de Dorpsgek?
‘Wat deed de Dorpsgek bij je, Toet?’
Zij zette bedaard het koffiegoed op de tafel.
‘Zomaar. Een praatje.’
‘Is hij,’ drong Arend door, ‘bij zijn verstand?’
Een plaagziek lachje gleed door Toet's gezichtje.
‘Ben ik het? Jij, Arend...? Hier, drink je koffie en vraag geen onzin.’
En met haar argeloze wijsheid ging zij door:
‘De Dorpsgek houdt ons zeker voor niet wijs. Zijn wij
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ook niet, van hem naar ons gezien... Hoe noem je dat ook?’
‘Klets geen onzin,’ mopperde hij ontevreden, zijn lippen brandend aan de hete
kom. Hij zette de koffie neer en keek verongelijkt.
‘En jij,’ plaagde zij door, ‘die van een Dorpsgek praat. Wat weet je daarvan?’
Zij zag hem driftig worden.
‘Heb je gekeken naar zijn voorhoofd?’
‘Nee,’ zei ze gelaten. ‘Enkel naar zijn kuif.’
‘De kerel heeft de hersens van een stier. Nauw, smal, hard als een aanbeeld.’
‘Probeer het en drink je koffie.’
Hij dronk. De smaak beviel hem niet. Hij sputterde:
‘Waarmee je bedoelt?’
‘Dat je je koffie drinken zal terwijl ze warm is en lekker.’
‘Ik bedoel,’ drong hij aan, ‘wat wil je met dat “proberen” zeggen?’
‘O, dat? Je bent een neuslengte achter. Ik wilde, geloof ik, zeggen, dat geiten dol
op bokkengevechten zijn. Eens, in een verliefde bui, heb je mij bij een hinde
vergeleken.’
‘Je bent een kip!’ viel hij razend uit. ‘En je weet best wat ik bedoel.’
‘O ja,’ zei ze rustig. ‘Ik weet het meestal eerder dan jijzelf. Wat de bokken aangaat.’
‘Wie had het over bokken?’
‘Jij of ik, dat weet ik niet meer. Doet er niet toe. Bokken hebben soms bokkepruiken
op om niets... Drink uit, Arend, ik heb nog warme melk.’
‘Dank je.’ Hij zette de kom op de blikken tafel neer. Was er, verzon hij, dan toch
iets met die gek?
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VIII
De Dorpsgek bleef hinderen als een teek in zijn pels. En waarom? Hij, op zijn jaren,
deed toch Toet de eer niet aan jaloers van haar te worden? Gaf ze hem reden, zij met
haar blinde volgzaamheid? Zo lang zij samen waren had zij hem nimmer reden
gegeven. En indien, wat dan nog? Was hij zo klein, zelfzuchtig, zo de eerste de beste
Man, zo'n Qualunque, dat hij aan zulke achterlijkheden toegaf? Wat was hem Toet,
wat betekende zij voor hem? Een tweede persoon, met wie je praatte wanneer je niet
praatte met jezelf. Zonder gelijkwaardig weerwerk overigens... al kwam zij vaak
verrassend snedig uit de hoek. Eigenlijk was ze niet meer dan de stoel waarop je zat,
het kussen waarop je luierde. Evengoed kon ieder ander, vrouw of vriend, hem met
tegenspel dienen.
Wàs dat zo...
De zin bleef onvoltooid, de vraag zonder vraagteken. Ze was toch, zó als ze daar
met de dingen in- en uitliep, mooi en lief.
‘Toet.’
‘Jongen?’
Zij bleef, half in beweging, wachten.
‘Nee, niets.’
En als het nu, in alle eerlijkheid, zo was? Aan een vriendin gewent men als aan
een kamerjas, die goed past, die gemakkelijk zit. De plooien zijn gewende plooien,
de vlekken zijn gewende vlekken, zelfs kreuken en vlekken worden dierbaar en
vertrouwd. Maar Toet was meer dan een oude kamerjas, eerder een hond, zo'n trouw
lief beest, dat je onder je liefkozing hebt zien groeien. Dat bij je komt om een lik of
een aai, en je zegt: ‘best beest!’, ‘brave hond!’, je hand beklopt haast zonder dat je
het weet zijn schouder, dan voel je je beiden zielsgelukkig aan elkaar. Dan moet de
hond weer koest gaan liggen op zijn
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eigen kussen, geen drukte alsjeblieft, hou je gemak. Dat met zo'n hond was dan weer
voorbij... ging het zo ook met Toet?
Op een avond was zij niet meer weg gegaan. Sinds trok zij met hem op, ze reisden,
wandelden, deelden hun armoe. Zij zorgde voor hem, ving zijn nukken op en zijn
vertogen. Soms was ze zijn schrijfblok, soms zijn vloeimap, waarop hij het
geschrevene droogdrukte met een vage handrug, dan bleef het, in onleesbaar
spiegelschrift, daar achter. Hij sliep met haar, ontwaakte met haar, zij bleef te alle
tijde glimlachend van bereidzaamheid aanwezig. Zij had ook een fijn vermogen,
wanneer hij haar niet goed hebben kon, uit de weg te zijn.
Was dit nu meer... en anders... dan gewoonte?
Toen zij hier zouden heengaan, had hij er van gesproken. Een dorp waar niemand
woonde. Een rots. Een uitzicht. Niets.
‘Lijkt het je, Toet?’
‘Zal afhangen,’ meende zij, ‘van je rots en van je uitzicht.’
‘O, alles wat je begeren kan. Maar het alleen zijn?’
‘Met jou!’ had zij kunnen uitroepen, hij zou haar zeker weggezonden hebben. Om
zulke dweperigheden had hij vrouwen willens van zich afgewezen, vrouwen die hij
beminde, die hij meende niet te kunnen missen. Dweepzucht verdroeg hij niet.
Het was een heksenproef, die Toet doorstond.
‘Het alleen-zijn zal een afwisseling geven.’
Toch, in zijn ijdelheid getroffen, ging hij door:
‘Afwisseling? Wij blijven toch altijd met z'n tweeën.’
Zij gaf geen antwoord. Zij vroeg alleen vaag-weg:
‘Denk je?’
‘Bedoel je dat wij met z'n tweeën niet alleen zijn?’
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‘Misschien alleen niet met z'n tweeën,’ gaf zij lachende terug.
‘Anders gezegd, ik verveel je,’ viel hij uit.
‘Zolang ik jou niet verveel... nee,’ zei ze ernstig. Even zweeg ze. ‘Laat ons
proberen,’ liet zij volgen.
En met die afspraak zaten zij in de trein, het omnibusje, sjouwden zij de hete
heuvel op, dampend onder de zwaarte van hun pakken.
De verdomde gek! De driemaal verdomde gek van 'n gek!
Kwam het nu al zover, dat hij van een gek jaloers werd? Dan zou het tijd worden
Toet af te stropen, een te benauwd geworden vel, dat de slang belemmert in zijn
groei.
‘Toet...’
‘Ja... Blijf zo even zitten.’
Wat was dat nu weer. Zij had er slag van telkens, als ried zij zijn gedachten,
zijwegen te vinden.
‘Waarom? Wat moet je?’ vroeg hij korzelig.
Opstaande, trok zij het gebreide stuk van de trui over zijn schouders uit.
‘Meten, jongen. Houd je armen naar voren dat de rug zich spant... Zo... Ik denk
er nog tien steken bij te nemen. Zo rond als je wordt!’
‘Toch zeker niet dikker,’ zei hij schamper.
‘Nee. Ronder. Je rug wordt krom van het voorover zitten. Meer beweging, veel
wandelen zal je goed doen.’
‘Ben je klaar?’ Ongemoedelijk rees hij uit zijn gebukte houding op. Hij kon niet
hebben dat zij over zijn aftakeling grapjes maakte. De trieste waarheid zat hem dwars:
zestig, hij begon oud te worden. Haar, Toet, scheen daar niemendal aan gelegen.
Verwonderlijk zo jong, zo onbezorgd zij was.
‘Aan beweging zal het ons hier waarachtig niet ontbreken,’ mopperde hij. - ‘Waar
denk je aan?’

Kees van Bruggen, Fontana Marina

60
‘Aan niets,’ zei ze vaag. En nogeens, peinzend: ‘Aan niets!’
‘Dertig jaar,’ begon hij, zonder wil of weet vertederd, ‘heb ik ernaar verlangd weer
hier te zijn. Fontana Marina.’
‘Weer?’ vroeg zij licht verwonderd. Hij had haar nooit daarvan verteld. Maar zulke
nieuwsgierigheid verdroeg hij slecht. ‘Waren er toen ook al Pedrini's?’ leidde zij
luchtiger af.
‘Wij waren hier toen bij vrienden op bezoek,’ las hij uit zijn herinnering op. ‘Ja,
inboorlingen moeten er ook geweest zijn. Ik weet niet meer. Wij dronken een glas
zure wijn en gingen verder.’
‘Wij...?’
Hij keek haar onderzoekend, toen met plagende ogen aan.
‘Natuurlijk: wij.’
De vraag viel haar, tegen haar wil, uit de mond:
‘En wie was, behalve jij, dertig jaar geleden: wij?’
Ja, wie was wij? Hij zag een vrouw met een grote witte stroohoed, die met
klaprozen gegarneerd moest zijn geweest. Zij was lang en voortvarend, jong, een
echte bergenklimster. Nu zag hij haar levend voor hem staan, de rugzak hoog op de
rechte rug. Wie was zij geweest, toen dertig jaar geleden? Een naam hoorde er niet
bij, maar alles zag hij duidelijk terug.
‘Dertig jaar is een hele tijd,’ ontweek hij. ‘Ik weet het niet, eerlijk, ik weet het
niet.’
Toet was nooit jaloers van het verleden vóór zij in Arend Hobbe's bestaan bestond.
Instede van zich boos te maken, lachte zij. Ze was een schat in die dingen, vond hij.
Nieuwsgierig en toch onbenieuwd. Nee, werkelijk, het scheen haar niets te kunnen
schelen.
‘En over dertig jaar,’ plaagde zij, ‘hoe zal ik heten?’
‘Jij? Maar jij bent immers Toet, dat is heel wat anders.’
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‘Ben je daar zeker van, over dertig jaar?’
‘O ja, zeker. - Dertig jaar!’ realiseerde hij ineens.
‘Zie je wel!’ lachte het meisje. ‘Over dertig jaar ben jij negentig of zoiets en ik,
laat kijken, een ouwe dame van vijfenvijftig. Wat zal ik 'n schat van 'n ouwe dame
van vijfenvijftig zijn!’
‘Dat denk ik ook, ik méén het,’ speelde hij het grapje mee, schoon ergens in zijn
hoofd die negentig wrevelig een toegang zochten.
‘Maar nee,’ viel Toet, die alles merkte, in, ‘zo kom je er bij mij niet af. Wie veel
leeft heeft veel te verantwoorden en ik ben immers nooit lelijk of boos. Dus jij bent
vroeger hier geweest, vóór dertig jaar, een half leven geleden. Verder staat vast: in
vrouwelijk gezelschap, wie droeg anders die grote strooien hoed met klaprozen? Hoe
heette, Arend, je vrouwelijk gezelschap vóór dertig jaar? Was zij mooi? ja natuurlijk.
Leeft ze nog? Ken je haar nog? Is ze net als ik mij voorneem over dertig jaar, een
lieve oude dame geworden?’
‘Nonsens!’ wees hij af. ‘Katinka heette ze. Geloof ik tenminste.’
Zij ging daar verder niet op in, schoon zij hem niet geloofde. Wat deed het er ook
toe. Maar zij drong aan:
‘Die Katinka met die mooie hoed uit Fiesole kon je dus hier niet houden.’
‘Uit Fiesole?’ verwonderde hij zich.
‘Waar komen die strooien flaphoeden anders vandaan. En nu, met mij, wil je wèl
hier blijven. Tezamen met de Dorpsgek.’
‘Lààt die gek!’ wees hij bijna nijdig af. ‘Samen met jou, een zomer, een winter...
ja. Samen met jou voor altijd misschien.’
‘Ik zou het haast geloven!’
‘Eerlijk, ik meen het.’
‘Natuurlijk, Arend, meen je het,’ lachte Toet. ‘En
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eerlijk erbij. En ik erbij en jij erbij, is dat geen mooie schilderij?’
Zij was erbij gaan zitten, nam haar breiwerk weer op.
‘Weet je, die trui is voor de winter bestemd. Voor hier of voor ergens anders. Nee,
stil maar, ik droom geduldig met je mee. De winter hier tegen de berg zal prachtig
zijn. En het meer, denk je, zal het meer bevriezen?’
‘Ben je dwaas, het meer is veel te diep.’
‘Als het meer diep is bevriest het niet?’
‘Het meer is zo diep dat het nooit bevriest.’
‘En dus dat lichtmeer van je...’
‘Wees niet dwaas!’
‘Stel je voor dat het licht bevriezen kon om ons heen. Dan zaten we stijf als
ingevroren kikkers.’
‘Als je dat plezier doet.’
‘Ik zou alles willen beleven wat jij fantaseert. Sneeuwen doet het toch zeker in de
winter?’
‘Ja, sneeuwen doet het, en niet zuinig ook.’
‘Een echte winter?’
‘Ja, een echte winter. Sneeuwen en waaien.’
‘Dan blijven we hier allebei dertig jaar. Tot ik een deftige dame geworden ben en
jij krijgt grijze haren.’
‘Jij niet soms?’
‘Natuurlijk, ik ben een oude grijze dame, zei ik toch. En eerwaardig ook, op mijn
manier.’
‘Maar Toet, hoe kom je dààr bij. Jij eerwaardig!’
‘Om die grijze haren... Niet eerwaardig soms?’
Arend lachte nu ook, een beetje zuur.
‘Wanneer het van de grijze haren afhangt...’
‘Waar anders van,’ zei Toet, opziende van haar breiwerk. ‘Ik moet ervoor zorgen
degelijk grijs te worden, onverschietbaar grijs als een wollen borstrok. En de zon en
de sneeuw, en de zon en de sneeuw... Grijze haren krijgen lijkt me iets als het
aankomen met de laatste trein. Je bent er, je blijft er, je bent op je bestemming...
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Nog koffie voor meneer?’
‘Graag!’ zei hij gretig en goedgeluimd.
‘Ga ze dan halen; twee, voor mij ook... En niet struikelen over het stoepje... Niet
goed, niet goed, verwend kind? Je moet voor beweging zorgen.’
Arend Hobbe haastte zich naar binnen en kwam eerst na geruime tijd terug met
twee rijkelijk overgemorste koppen.

IX
Fontana Marina heeft een slechte economische structuur.
Er groeit niets. Er wordt niets gewonnen. Niets verdiend.
Het is dus van het buitenland afhankelijk, maar van een buitenland dat slechte
ervaringen van Fontana Marina heeft. Het levert enkel tegen harde munt.
Die schaars is in Fontana Marina zonder landbouw, veeteelt, industrie. Zelfs is
het geen regeringszetel, geen hoofdkwartier, geen buitenverblijf van koloniale
leverlijders.
Soms hadden daar wel schrijvers hun intrek genomen, dichters, fantasten, wier
arbeid als export gold en deviezen inbracht. Ook gingen fluisteringen om aangaande
revolutiemannen, wier geknipte haren en verzorgde baarden niets vermoeden deden,
doch die uit vreemde kassen hun levensonderhoud ontvingen. Eenmaal verdwaalde
er een uit haar ellips geschoten hertogin; op haar rekening leefde heel Fontana Marina
onbekrompen een goed jaar lang. Zij kwam op een dag in het dorp benee alle
achterstand betalen, nam hartelijk en uitbundig afscheid, meteen droeg Pandolfo, de
dronken kruier, een voor een haar grote koffers de berg af naar de weg, waar een
geduchte slee gereed stond om haar en haar luidruchtige gevolg naar het station te
brengen.

Kees van Bruggen, Fontana Marina

64
De hofhouding verdween nog dezelfde week, als katten die het leven niet meer lustten.
Van Arend Hobbe wist de wereld beneden niets. Het gold als onwelstandig ernaar
te vragen. Hij kreeg zijn brood en wijn over de toonbank, ontving ook bij de
brievengaarder nu en dan een postwissel of met vele vreemde zegels beplakte brief,
die zijn crediet tot in het legendarische verlengden.
Toet kreeg men zelden benee te zien. Men hield haar voor een huisdier, wat ze
ook was. Aan zulke verhoudingen ter plaatse wel gewend, had zelfs mijnheer de
Rector van Santa Chiara geen reden erover te blijven murmureren. Hij was een wijs
en veelervaren man, die wat aankon. Trouwens, zijn parochianen liepen zelden uit
de rails. De mannen bewaakten hun vrouwen, de broers hun zusters, zelf somtijds
vrijheden zich veroorlovend, die zij hun achtbare verwanten niet konden toestaan,
zolang zij hun overspelige deelgenoten, als ontuchtig, zelf verachtten. Alles ging
naar behoren zedelijk toe in de eenmaal van oudsher aangenomen zede.
De nieuwe heer van Fontana Marina - de Dorpsgek ongeteld - was in alle
oprechtheid de leer toegedaan, dat onder mensen niets voor niets geschiedde. Elkeen
behoorde de maatschappij te betalen voor zijn levensonderhoud. Op dit punt zeer
scherp tegenover zijn maatschappijgenoten, had hij geleerd voor zichzelf een
uitzondering te maken. Terwijl hij voorwendsels van kunst of weinig lonende
wetenschap verwierp, maakte hij zich wijs, zelf door het blote feit van zijn bestaan,
door de manier waarop, een element van waarde te vertegenwoordigen in de
samenleving. Zijn onverhoedse aftocht naar de eenzaamheid van Fontana Marina
was geen vlucht, zij was een welberaden poging, hinderlijke bedenkingen van zich
af te zetten. Vóór zijn vertrek was hij tot klaarheid gekomen met zichzelf: zijn leven
in eenvoud zou een voorbeeld zijn. Voor-
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beeld niet alleen lichtend, maar ook lonend wat de zuinigheid betrof.
‘Kleine Toet...’
‘Ja.’
‘Waar ben je?’
‘De beek heeft water. Hemden wassen.’
Hij waadde de verwilderde hagerozen door, bleef pijnlijk gehavend in de dorens
hangen.
‘Wat moet je, lieverd,’ riep ze. ‘Waarom heb je zo'n haast?’
Toet kon hem beknorren als een moeder.
Hij hijgde.
‘Ik moet je wat vragen.’
Het vrouwtje lachte. Wat kon zo'n man onnozel zijn. Zo'n grote baas. Zo'n kind.
‘Als je nu even omloopt,’ riep zij, ‘drie stappen, ben je er zó. Je lijkt wel een beer.’
Zijn lichaam maakte zich van de hakende ranken los. Hij leek een filmspeler, die
uit het oerwoud dringt voor een close-up.
‘Zo, en wat was er nu’ vroeg zij nog altijd spotziek.
‘Toet...’
‘Ja?’
‘Ben je gelukkig?’
‘O ja, zei ze,’ zich haastig bukkend naar haar was, die wegdreef. ‘Is dat alles?’
‘Ben je verantwoord...? Ben je verantwoord, Toet?’
Zij wrong het slierend linnen met stevige grepen. Zijn rare vragen, die op gezette
tijden kwamen, verwonderden haar niet.
‘Verantwoord, en ik sjouw me dood, dat zie je. Hier, neem een eind, nee, daar...
wring mee.’
Een knoedel grijpend, wrong hij onmachtig en onhandig. Verdraaid, wat was dat
zwaar.
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‘Vasthouden!’ riep Toet, te laat. Het laken schoot uit zijn ongewende handen op de
grond.
‘Nu moet ik weer van voren af beginnen,’ klaagde het meisje. ‘Kleivlekken. Je
bent ook nergens voor te gebruiken, grote man. Màn!’ herhaalde zij en schaterde het
uit.
‘En wil je nu weten of ik ben verantwoord?’ vroeg zij buiten adem. ‘Ik ben
verantwoord door mijn geploeter, ja of niet? En voor wie ploeter ik? voor jou... Ben
jij, jijzelf, verantwoord als je mij zo ploeteren laat?’
‘Dat was juist wat ik wilde weten,’ verontschuldigde hij zich ongelukkig.
Zij keek hem aan:
‘Nee, knaap, dat was niet wat je weten wilde.’
‘Misschien,’ aarzelde hij, ‘ook niet.’
‘Want daarover,’ al wassende, ‘ben je 't allang eens met jezelf: dat je het recht
hebt mij te laten ploeteren omdat jij...’
‘Omdat ik...’
‘Jezelf bent. Arend Hobbe. Dat is niet mis.’
Zij was opgesprongen, stond voor hem met het opgedraaide, druipende laken.
‘Pak aan, en beter oppassen nu.’
Zij wrongen ieder aan een kant. Het koude water vloeide over Arends handen.
‘Nu andersom!’ beval zij. ‘De vraag is niet of ik, die werk, verantwoord ben.
Daarover hoef jij je geweten niet te kwellen. De vraag is of jij... laat niet weer vallen
alsjeblieft.’
Hij voelde zich vernederd, ongelukkig.
‘Of ik ben verantwoord tegenover jou?’
‘O, ik tel niet mee. Ik ben maar Toet. Jouw Toet.’
Lachende trok zij het laken uit zijn handen, slingerde het over haar schouder.
Hij stond daar, hij vond haar mooi en blond, hij had trek in haar, hij zei:
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‘Dat weet je beter. Doe niet zo bazig. Kom.’
Zij ried onfeilbaar wat in hem omging; als een geoefend bokser weerde zij zich.
‘Ik heb zo juist Pedrini op bezoek gehad.’
‘Pedrini?’ deed hij getroffen. ‘Wie is Pedrini?’
Hij wist, haast duizelend, het werkelijk niet.
‘Pedrini,’ doceerde zij, ‘is de laatste der Pedrini's. Onze landheer. Onze huisbaas.
De Dorpsgek als je 't weten wil. Hij kwam net als jij met een bepaald doel door de
struiken. Een hebbelijkheid van jullie mannen, altijd onverwacht door struiken aan
te komen waden. Hij stond opeens daar als een hertebok op zijn voetstuk en hij zei...’
Arend schrok.
‘Wat bedoel je?’
‘Ik bedoel wat ik zeg, ik draai er niet omheen. Hij was de hertebok en ik was de
geit. Of de hinde, hinde klinkt beter, daar zit meer poëzie in. Hij zei...’
‘Wat zei de vlegel?’
‘De vlegel zei wat alle hertebokken zeggen. Hij vond mij mooi en hij was de
Sindaco. - Nu jij, Arend Hobbe.’
Arend was woedend, verslagen, ongerust.
‘De Sindaco, zei hij dat? De burgemeester?’
Zij keek hem lachend achterna en zei:
‘Misschien heeft hij gelijk. Hij dacht er mij mee te overbluffen, denk ik.’
Arend bedwong zijn drift, toch kon hij niet laten blijk te geven van zijn
geprikkeldheid.
‘De burgemeester van het afgebrande dorp!’
‘Nu ja,’ liet Toet plagend vallen.
‘Een dorp dat niet bestaat heeft geen burgemeester. Straks komt hij om huishuur,
om belasting. Wij zullen hem zien aankomen, lo signore sindaco!’
Toet was zorgvuldig bezig met het uitspreiden van de natte was over de struiken.
Zij boog de doornranken uiteen. Nu ging zij zitten op een door de zon verwarmde
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steen. Zij keek naar de zilveren ketting van de beek, die over de rotsen rinkelde naar
beneden.
‘Sindaco,’ verzon ze en zette een eekhoorntjesgezicht, ‘sindaco of geen sindaco,
hij is een Pedrini.’
‘Een wat?’ vroeg Arend, of ze hem beledigd had.
Zij liet haar blote benen slingeren, omvatte haar knieën met de gevouwen handen,
oplettend of haar meester keek.
‘Een Pedrini,’ zei ze wijs. ‘De oude erfadel van deze plaats. Zijn stamboom ligt
daarginds op het kerkhof. Een snoes van 'n kerkhofje van ijzeren kruisjes, kralen
kransen, witte en zwarte, heb je 't gezien? Ik heb zin het hele kerkhof onder een stolp
te zetten en mee te nemen wanneer we weggaan.’
‘Wie spreekt van weggaan?’ viel Arend uit.
‘Ik niet.’ Zij ging verzitten, maakte naast haar plaats voor hem. ‘Kom zitten, hier,
het is fijn warm. Ik zou hier levenslang willen blijven... jij niet?’
‘Levenslang is lang,’ dong hij af, bang zich te binden.
‘Zie je wel, jij denkt alweer aan weggaan. Ga toch zitten.’
Onwillig zat hij naast haar, beteuterd turend in het wegvlietend water. De schittering
werkte slaapverwekkend op zijn ogen.
‘Niemand praat van heengaan,’ ging zij voort. ‘Ook jij niet. Tot op een dag - ik
hoor het je zeggen: “Toet, lieve Toet, wij moeten weg.” - En ik: “waarom dan Arend?”
- En jij, zonder verdere verklaring: “wij moeten weg.” - En ik: “wij hebben het hier
zo goed.” - Op die manier, net zo, is het twaalf maal gegaan, ik heb het gister toen
ik niet kon slapen uitgerekend. Waarom de dertiende dan niet? Wat mij betreft, ik
ben bereid hier te sterven. Dat meen ik.’
‘Zeg geen gekke dingen,’ viel hij kribbig in.
‘O, sterven is helemaal niet naar,’ vond zij, gezellig verder babbelend. Weer leek
zij een eekhoorn die aan een
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nootje knaagt. ‘Ik ben misschien al honderd maal gestorven. Als meisje... een en al
maagdelijkheid... en als opoe, al het kleingrut om me heen. Je kunt... nee laat me nu,
het is juist zo oergezellig... wanneer ik gestorven ben kunnen we altijd verder zien.
Je kunt sterven als een eenzame vergeten vergeet-me-niet, sentimenteel met muziek
van Schubert en tekst van Goethe of zo iemand..., of als the last rose of summer...
ook mooi... of je kunt sterven in een bos van margrieten en helianthen... dat zijn de
kleinkinderen van zoeven. Als ik een margriet ben... een grietengrootmoeder, een
grootmoedermargriet... draag ik een witte muts met gele banden onder mijn kin
geknoopt. Laat-ie fijn zijn, daar moet jij voor zorgen, beloof me dat. Als je goed
luistert hoor je de kleintjes zingen, honderd witte weeskindertjes bij voorbaat: “Oma
is dood! Oma is dood! nu gaan we haar begraven met chocola en krentenbrood.”
Toen mijn grootje dood was is het zo gegaan.’
‘Je bent mal, Toet!’ berispte Arend, een beetje geschandaliseerd.
‘Ik ben gelukkig, je weet niet hoe gelukkig ik ben... Luister: ineens vallen ze allen
stil en kijken toe. Is grootje wel dood? Is ze niet in het zonnetje ingedommeld? Nee,
het is echt hoor, ze is eindelijk goed gestorven. Nu moet ze bon-af in de hemel zijn.
En chocolade en krentenbrood. Uit!’
‘Tijd dat het uit is,’ vond Arend zuur. ‘Je moet daar niet mee spotten.’
‘Doe ik toch niet!’ riep zij uit, haar handen in het licht omhoog. ‘Ik niet. Ik meen
het zonder spotten allemaal. Zo'n beek, zo'n weer, zo'n hemel en zo'n zon. Mijn
wasgoed is al bijna kurkdroog. En margrieten dat hier stonden, het miegelt hier van
primula's. Nergens kan je gaan zitten zonder een bos ervan tot pap te drukken. Dan
zit je maar niet, je waadt in het dikke gras de hele beek langs, zoekend
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waar je veilig kan gaan rusten. Eindelijk vindt je een onbegroeide steen, maar die zit
niet lekker, die is vochtig en koud. Dan wandel je verder en ineens is het zo. Ja. Dan
ben je ook zo'n primula of zo'n margriet. Wel, dan ga je net als de primula's en
margrieten. Niks naar hoor!’
Zij voelde hem naast zich smelten van begeerte. Nu ging hij handtastelijk worden,
dat wilde zij nu niet. Oprijzend, stond ze voor hem op haar lange mooie benen, haar
taille gerekt, de vaas van haar borst zo hoog en breed gewelfd, dat hij ternauwernood
haar kin zag en het tipje van haar neus.
‘Maar jij,’ hernam zij en het was als een aanval, ‘jij bent te gewichtig om te sterven.
Je aanvaardt het niet. Zoveel verbeelding heb je van jezelf. Stel je voor, Arend Hobbe
dood, hoe komt de wereld het te boven! En hoe komt Arend Hobbe het te boven?
Het is eenvoudig een ondenkbaarheid. Een Arend Hobbe zonder wereld gaat nog,
maar wat is de wereld zonder Arend Hobbe? En daarom...’
‘Klets geen onzin,’ viel hij nijdig uit.
‘Laat mij nu ook eens op mijn beurt,’ zette zij door. ‘Anders richt ik mijn aanspraak
tot de sindaco, de Gek. Hij is zo gek niet of hij luistert, en met ogen... ogen...! Stel
je gerust, grote man, die dwaas is als een schichtig beest, hij zal nooit durven. Als
hij gedurfd had, was hij niet meer hier. Die bleef waar hij was, omdat hij geen moed
had te verdwijnen. Geen moed en geen fantazie, als de anderen, die nu steenkool
graven in Amerika, of kelen varkens, of hijsen in een apepakje staalmarkiezinnen
naar hun daktuin. Ik heb daarvan gelezen, prentjes erbij. Als je weer geld hebt moeten
we 't eens gaan zien. Wil je niet? dat is lafheid. Jij bent, Arend Hobbe, net zo laf als
die gek, sindaco omdat hij toch ook wat moet zijn om zich aan vast te houden, anders
valt hij zonder hoepels uit elkaar.’
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‘Is het genoeg?’ vroeg Arend, een beetje overbluft.
‘Nee,’ zei ze, en rekte haar borsten op en stond zo groot boven hem, dat hij zich
eindelijk klein geworden voelde. ‘Nee, Arend Hobbe van wat-ben-je-me, sindaco
van het heelal en ommelanden, laat mij uitspreken. Straks ben ik weer je gehoorzame
slavin. Leer, heelal bij de gratie van jezelf, eerst zacht en kalm te overlijden, in je
eigen voorstelling, helemaal voor jezelf bijwijs van repetitie. Ik ben niet voor niets
variété-girl geweest en weet hoe het moet. Ik zou je kunnen helpen, want zonder
repetitie weet je niet eens of je je rol wel kent, dat zou - jeune premier op jaren - geen
figuur zijn. Sterf als een vakman of je krijgt geen twee handen op elkaar. Het doek
ploft neer, je ligt daar in een wolk van stof, uit is de pret. De schermophaler gaat
naar huis, niets te verdienen. En jij, jij ligt daar met je lange, slechtgestorven lijk op
het toneel en weet niet eens hoe overend te komen. Moet dat het eind zijn, Arend
Hobbe?’
Schaterend van overmoed, briljant als hij uit dat variété-koortje haar had opgepikt,
rees zij boven hem uit, hem de hand reikend om hem op te helpen. Maar Arend Hobbe
staarde onwillig vóór zich uit zijn bokkepruik, belachelijk en vernederd. Hij zag haar
het wasgoed verzamelen in de mand, zich gereed makend om zonder hem heen te
gaan. Zulke buien had zij nu en dan, hem achter latend als de slaaf van zijn slavin.
‘Kom mee, Arend! alles is vergeten en vergeven.’
Wrokkig bleef hij zitten in de zon. Eerst uren later kwam hij warm en moe weer
thuis om zich te laten verwennen door een tamme, vertederde Toet.
Ook het weer raakte in de war die dag. Hoog in de kruin des hemels verdichtte zich
een klein wit wolkje. Het dampte niet, als gister, in lichtstraling weg, er kwam een
tweede, een derde, een vierde. Langzaam voegden die
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witte pluizen zich samen tot een kwaadaardig grijze cumulus, een kameel van
boosaardigheid met grauwe en zwarte en bruine bulten. Al wat er vocht was in de
hemel schoot daarop af. Nog hing dat dreigend heiblok in zijn touwen, zwaarder en
zwaarder, tot de baas het sein zou geven voor de slag.
Arend, soezend in de rieten ligstoel in zijn tuintje, voelde zijn hoofd bedreigd.
Juist het zijne. Geen ander. Geen ander hoofd dan het zijne ging onder dat zware
blok verpletterd worden. Maar hij bleef zitten, hij wachtte het wanhopend zwijgend
af.
Had zij, Toet, een beetje maar gelijk? Hij kon de waarheid waar hij zich vertoonde
aanvaarden, daar was hij zeker van. Soms plaagde zij hem uit overmoed, haar jeugd
golfde op in daverende golven. Zij kon niet ophouden al smeekte hij om genade.
Daarna waren zij voor weken aaneen gelukkig als na een bad in de branding. Hij kon
weer werken, hij kon weer denken, hij vergaf haar grootmoedig en zij was dienstbaar
als een maagd. Tot langzaam uit zijn bezinning de oude zware bui zich weer in grijze
motregen verdichtte.
Andere keren verdroeg hij haar jonge opstand niet, die hem vermoeide, hem
verdrietig maakte, als een feest, waaraan hij geen deel had. Geen der feestgangers
gaf acht op hem, zijn ongegunde glas bleef ongevuld. Dan voelde hij de zware rok
der jaren wegen op zijn rug, dan zag hij in een nabij verschiet de onvermijdelijke
afloop. Hij was een Elckerlyc, die de Dood ontmoet, niet klaar voor de afrekening,
wier vervaldag was gekomen. Zijn levensleer of wat hij daarvoor hield, ontkende
die afrekening, zij liet geen spoor van twijfel. Toch kwamen hier machten samen,
wier geweld hij niet verstond: het Leven, vanzelfsprekend als een lied, doch dat twee
einden had, de opkomst en de dood. Tussen deze beide palen hing de bloeiende
guirlande feestelijk genoeg, rijk zelfs van zin, een zin die hij geklaard
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had en aan zijn vrienden, weifelziek als zij mochten zijn, geschonken als een helder
medicijn. Erkende hij zich thans de medicijnmeester, die zichzelven genas?
De wolk sloeg het zonlicht weg, spoot zijn zwarte schaduw over de bergen. Over
de lange plooien, die zich voortzetten van de golvende toppen tot beneden aan het
meer, renden drommen van schimmen, kudden dikhuiden die uit de ravijnen vluchtten,
zich spreidend in het lichte smaragdheldere veld. Soms leek het landschap op zijn
punt te staan of in de ruimte opgehangen, dan gleden lichten en donkerten langs de
bergflanken op en af. De vastheid der aarde, wat het zijn mocht berg of water, droeg
niet meer. Hij zag schilderijen van één meester in rijen voorbijgaan aan een eindeloze
wand, alle van eender maaksel, alle van eender onderwerp. De zichtbare wereld,
beeld na beeld, verbond zich tot een film, de onheilspellende achtergrond van een
noodlot-drama, waarvan de loutering geen vrede beloven kon.
Voor Toet kon ditzelfde drama een blijspel zijn. Hij keek om zich heen, verlangend
naar haar nabijheid. Uit de struiken rees een geluidloze grijns omhoog, de hersenloze
bullekop van de Dorpsgek onder de zwarte dreiging van zijn kuif.
‘Piove, signore! Piove!’ Zijn lange armen schramaaiden naar de overkant.
Arend beheerste zich. Niet op de stang rijden die kerel, dan werd hij lastig.
‘Waar regent het, signor Pedrini?’
‘Daar... daarboven... daarboven.’
De lange kerel sprong dat zijn kop stiet tegen de zwarte hemelkruin.
‘Pas op,’ waarschuwde Arend, ‘je zult je hoofd te pletter stoten aan die wolk.’
‘Au!’ jankte de Dorpsgek, alsof hij zijn schedel werke-
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lijk had bezeerd. Arend vond het genoeg, hij had geen zin zo met dat zotshoofd door
te gaan.
‘Neem uw gemak, signor Pedrini, wij moeten eens samen praten.’
‘Sissignore!’ Achter de tafel saamgekrompeld, leek hij in het schele licht een aap.
‘Je moet één ding goed begrijpen.’
‘Sissignore.’
‘Ik ben hier in Fontana Marina in mijn eigen huis.’
De Gek werd ernstig. In zijn laag voorhoofd frommelden de plooien. Ineens, met
al zijn tanden, lachte hij lakoniek.
‘Dat is een lange strijd,’ zei de gek. ‘Wij zullen het de signori niet moeilijk maken.’
Nu vast staan. Uitpraten. Wat verbeeldde zich de idioot.
‘Aan een lange strijd heb ik geen behoefte, signor Pedrini,’ wees Arend af. ‘Wat
ik ervan denk heb ik alreeds gezegd. Basta.’
‘Zoals de signore wil. Basta,’ bevestigde de Gek. ‘Ik heb er vele zien komen en
zien gaan. Wie het langst blijft heeft alle rechten.’
Waarom verhelderde opeens dat malle bakkes? Arend keek om. Toet stond achter
hem in de deur als een Maria in haar nis.
‘La bella signora mag hier blijven wonen,’ zei Pedrini met een hoffelijke buiging,
die hem niet eens slecht bekwam. ‘Molto carina, la signora!’
‘Ik zal een glas wijn inschenken, Arend, stelde Toet rustig voor. Dat hoort hier
zo. En dan zal je naar het dorp moeten, knaap. Niets meer te eten, geen kaas, geen
mortadella. Ciao, signor Pedrini!’ groette zij.
‘Giorno, signora! Giorno!’
‘Wat denkt u, krijgen we regen?’
‘'t Regent al,’ juichte de Gek, of het een pretje was. ‘Het regent al, ginds. Aan deze
kant pas morgen.’
‘Hoteldebotel!’ oordeelde Arend, terwijl Toet naar
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binnen ging om de wijn. Zij schonk in en zij dronken.
‘Alla salute!’
‘Salute!’
‘Salute!’
‘Toch vind ik hem een lieve jongen,’ plaagde Toet haar meester. ‘Zou best van
hem kunnen houden.’
‘Lààt dat alsjeblieft!’
‘Als een moeder,’ lachte zij. ‘Ik heb vaak last van moederinstincten. Komt door
het ongezonde leven dat ik leid.’
‘Nu moet het uit zijn, Toet!’ zei Arend Hobbe kwaad. Het was een oud onderwerp
tussen hen. Over het kindje, dat maar niet mocht komen.
‘Zoals je wilt,’ voegde zich Toet, maar zij hield vol. ‘Op de duur, als wij alleen
waren... ik bedoel ik met hèm... weet ik het nog zo niet. Moet je niet kribbig worden,
ik voel me hier in de zon als een tomaat. Zo'n tomaat is rijp, die moet opgegeten
worden.’
‘Doe niet zo gek!’ driftte hij op.
‘Toch heb ik gelijk. Overal waar je mij heenbrengt is de wereld rijp. Overrijp. Een
mandje aangestoken peren, als je dat liever horen wil. Kijk naar deze jonge man...
een schoonheid. Als ik het voor 't zeggen heb, vind ik hem een schat.’
De Dorpsgek, alsof hij had verstaan, lachte. Hij had de tanden van een gezond
jong paard.
‘Een gek!’ raasde Arend Hobbe, boos, omdat hij zich niet beheersen kon. ‘Ik was
juist bezig hem op zijn nummer te zetten. Jij bederft alles met je praatjes en je wijn.’
‘Tref ik niet,’ bleef Toet hem plagen. ‘Is al bedorven. De mens, om het zo algemeen
als jij te zeggen, blijft alleen goed in een koel klimaat. Frigidaire... ik méén het’
‘Praat geen onzin.’
‘Het is,’ wees zij vrolijk af, ‘anders je eigen onzin. Uit mezelf ben ik zo listig niet.
Let op de volken die de
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middenmoot bewonen, niet te warm, niet te koud. En afwisselend. Herinner je hoe
je daarover door kon slaan, alsof je zelf van de gelegenheid had geprofiteerd... Stil
nu maar, ik weet wat je zeggen wil. Wat doen wij eigenlijk in dit heerlijk Fontana
Marina?’
De Dorpsgek rekende nu ook zijn beurt gekomen.
‘Fontana Marina!’ riep hij in verrukking uit. ‘La signora bella è molto carina.’
‘Laat hem maar,’ nam Toet hem in bescherming. ‘Ik hoor ook graag wat
vriendelijks. Ofwel, zei de wijsgeer, hij weet niet wat hij zegt, en hoe kan een
verstandig man hem aansprakelijk stellen? Ofwel hij weet wat hij zegt en klinkt het
niet aardig voor een weinig verwende vrouw? Je moet niet vergeten, Arend, ik ben
nog maar zo'n jonkie. IJdel, dom, blond en verliefd. Dom genoeg om verliefd op jou
te zijn, zou ik je anders de hele wereld over volgen? Overal waar je goedvindt heen
te gaan, zoals het huwelijksformulier het zegt. Ik heb dat, wanneer mijn vriendinnen
trouwden met hun mannen, altijd zo aardig gevonden en zelf gehoorzaam in practijk
gebracht. Je hoeft niet eens te trouwen, Arend, het ligt je niet. Ik ben allang in mijn
eentje met je getrouwd. Zolang als ik je ken, en volg, en liefheb... of omgekeerd...
Goeie help, wat valt er een hitte uit die wolk! En 'n spraakwater! Signor Pedrini zit
me aan te kijken als een wonder, hij vergeet te drinken. Nog een glas nostrano, signor
Pedrini? Geen dorst? Ik wil ook weleens angehimmelt worden, Arend. Ik ben nog
zo jong. Jij uit je redelijke hemel himmelt nooit.’
‘Lààt dat!’ wees Arend, boos geworden, af.
‘Waarom?’ sloeg zij door, terwijl zij hem bescheid toedronk. ‘Eindelijk een gek
om dwaze dingen te zeggen. Eindelijk een die geen verstand heeft en geen rede in
zijn schedel, zo plat als een poederdoos. Scheer hem zijn kuif af en er blijft een
koolraap over. Maar wij, wij kunnen niet zonder poeder, zonder rouge, odeur,
nagellak. De gek
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en de o zo zwakke, hunkerende vrouw! Ben ik niet zelf, jouw eigen Toet, een
doorgewinterd gekje? Stel het je voor, zo'n knaap, zo'n kerel van 'n knaap, zo'n
monument om z'n hals te vallen! En zonder te vragen of hij ervoor is gestemd.’
‘Nu moet je toch heus naar beneden, Arend Hobbe, plaagde zij. Worst, en tomaten,
en kaas, en wijn, er is geen druppel meer. De zon staat op twaalf.’
‘Nonsens,’ verweerde zich Arend, ‘het gaat regenen. Straks komt die waterzak
omlaag.’
Hoopvol keek hij naar boven, maar daar was geen waterzak. De zon had hem leeg
gezogen. Pedrini, de Dorpsgek, aanvoelend dat de stranieri het over de regen hadden,
sprong als een voetbalsupporter overeind, juichend en wippend en de lange magere
handen klappend.
‘Piove! piove!’ riep hij uit. ‘Non piove! niente piove!’
Toet lachte.
‘Wie is hier nu eigenlijk gek? Jullie wijsgeren hinken altijd achter de feiten en
maken er hersenschimmen van. Zo, die zit, Arend, en nu heb ik honger. Ga bij de
slager om een niertje vragen en neem meteen veel uien mee... Wat sta je daar
betoeterd, jongen, vertrouw je werkelijk je Toet niet meer?’
‘Ik weet niet wat ik van je moet denken,’ zei hij zwaarwichtig.
‘Denk dan niet, Arend, denk dan ook eens een keer niet. In elk geval gaat vandaag
de voorstelling niet door. Vandaag niet, morgen niet, nooit niet, we zullen wel eens
kijken... Signor Pedrini!’
‘Sissignora!’ zei de gek.
‘'t Gaat regenen.’
‘No!’
‘Toch!’
‘Niente!’
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‘In elk geval, wij gaan in huis... Buona serai’
Daarmee ging zij naar binnen en liet de mannen buiten staan.

X
Je zou het enkel kunnen fluiten, dacht Arend Hobbe en de gedachte was alweer ver
weg.
Het landschap echter, aan zichzelf overgelaten, wachtte op iemand die het betekenis
geven zou. Het was alleen een samenhang van bergen, water en de gouden kolken
van het licht, en het ontstond alzo bij elke nieuwe dag en ging bij elke avond weder
onder.
Alleen de fluit wist misschien hiervan, die zwierf in inhoudloze blijdschap om.
Ze was een vogel op een amandeltak, een vis, verglippend in de opalen vlakte van
het meer, een lichtkapel, een zwervende nevel in de rieten. De deining duwde aan
de harde zwarte spitsen van een klip, sjilpend als een kind, dat druiven snoept met
een rond mondje. Naar de zuid verdrongen zich de ruggen der laatste bergkudden
aan de drenkplaats.
Het was een klare Juniochtend. De bomen, dit jaar vroeg in 't blad, begonnen reeds
vermoeienis te tonen. Onder hun alweer slap neerhangend loof loerden de zadenzware
vruchten op hun kansen. Alsof de schepping nogeens geschapen worden moest, stond
alles wachtend stil. Het wachten was op het gordijn dat op zou gaan, het schouwspel
kon dan een aanvang nemen. Er was echter geen gordijn waar alle dingen onbegrensd
uit elkander groeiden, tegelijkertijd zijnde, zoals een groot gezin tegelijkertijd zijnde
is, een gezin van dingen die geen namen hebben en het verhaal is zoek.
De zomer zal niet lang meer duren, eer iemand ervan weet is 't herfst. Reeds staat
de hemel strakker uitgespannen, zijn blauw wordt bleek, soms lijken de bossen op
de
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flank der bergen van een zwartige inkt doortrokken. Wat baat of deert het of het
herfst zal zijn of straks weer winter, wanneer alles geschapen is... wie spreekt?.., om
niet? In de beginne was alleen de fluit, die wellicht de bajerd vulde met arpeggi en
werd de schepping.. wie waagt het zulk een woord te munten?
Niemand was daar getuige van, men kan het zich alleen maar denken. Maar als er
gedacht moet worden is Arend Hobbe vandaag niet thuis, hij mijmert ontevreden
voor zich heen om Toet, om die Gek, om zijn gelijk, om zijn ongelijk, zijn jeukende
ongelijk vooral. En zoals wie jeuk voelt zich moet krabben, dan jeukt het nog meer
en van het krabben kan hij niet genoeg meer krijgen, zo zat daar Arend Hobbe als
een veelbezochte Job.
Het landschap... wie zegt landschap?... de natuur... wie zegt natuur, beseffend wat
hij zegt?... de fluit, ja het is de fluit die rondgaat overal, hoog, laag, voor, achter en
als een fraisboor draait het medaillon der schepping uit de materie, als het met alle
geweld materie wezen moet. De fluit stoort zich aan niets. Ze heeft in de voorbije
jaren het dorp vergeten, Fontana Marina, eenmaal zo genoemd, en de Dorpsgek, de
laatste der Pedrini's, en de Pedrini's, die binnen de muren van het camposanto liggen,
laag op laag, een langzaam ontbindend veen van stoffelijke Pedrini's, en ook met
Arend Hobbe heeft zij niet te maken, noch met Toet, schoon met haar misschien het
meest: - de fluit was oppermachtig, alomtegenwoordig, een uitgezwaaide lasso waar
de wereld in gevangen stond, wereld van vóór de mens het hoofd opheft en zegt: ‘Ik
ben,’ of laat het hoofd terzijde vallen en zegt: ‘Ik ben niet meer.’
Die zelfde ochtend was het dat een jonge vent de berg beklom. Men had hem in het
dorp benee de weg gewezen, vriendelijk en lankmoedig als die mensen waren: het
hekje door, daar was dan wel een pad. Op zijn geweldig uitge-
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bouwde ruggekast droeg hij de Rucksack, stijf volgepropt met dingen, die vierkant
staken door het afgemarteld linnen, en over alles heen lag in zijn leren snoeren het
houten staketsel, dat onvermijdelijk een schildersezel zijn moest.
‘Ciaco!’ hadden de dorpelingen hem nageroepen, nogeens het wegje aanduidend
met hun knokelige vingers, dan bleven ze iet of wat wantrouwig kijken, ze waren
van oudsher op schilders niet gesteld.
De klimmende kerel had een harde rode pruik, die dik op zijn hoofd lag als een
bos bananen. Zijn gelaat was met de beitel kloek gesneden, hij had het korte stoere
lichaam van een taaie. Af en toe stond hij stil om rond te kijken. Zijn ruggezak
steunend op de rots, tuurde hij uit zijn blauwe ogen over het meer.
Hij zag het landschap zoals het nooit tevoren was geweest, het moest noodzakelijk
geschilderd worden. Hij zou zijn mager ezeltje planten op de uitsprong van die rotsen
ginds, en nam zijn penseel, en trok met een enkele magistrale veeg het beloop der
bergen. Hij zag dan dat het goed was en het was alzo. Een tijdlang ging hij zo haastig
verder, de verwen smerend op zijn bont palet en liet het penseel, zwanger van
ultramarijn, zweven en toeven in de nabijheid van het sidderende doek, dat als een
vrouw was die bevrucht moest worden. Ineens schoot het hartstochtelijk uit en vulde
het leeg, dat boven de bergen was, met een hemel, maar dit was de hemel niet, dit
was verf, ultramarijn van Talens.
Werkezel die hij was, zag hij voor vele maanden werk. Hij zag de tentoonstelling,
die hij maken zou, hij hoorde het ritselen der biljetten van zijn prijzen, hij las de
kranten vol opgewonden lof. Hier zou een nieuwe periode beginnen in zijn ‘oeuvre’,
verrukkelijk van licht en glans: Fontana Marina! Navolgers zouden zich verdringen
op deze plek, daar waar hij had geschilderd. Geen hunner
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zou er meer in slagen anders dan door zijn ogen, die des meesters, te zien.
Het landschap stoorde zich niet aan deze hoogdravendheid. Het was wat het was.
Lang vóór de eerste der Pedrini's had het zijn schone ledematen in de houding gelegd,
de bergen aan het meer, de hemel over de bergen en zo, wanneer de laatste der
Pedrini's, die een gek was, zijn lichten doofde, zou het blijven, tot aan der
eeuwigheden eeuwigheid.
De schilder laadde zich met nieuwe mannenmoed. De klauter viel niet mee. Onder
zijn rugbepakking leek hij een zwoegend beest, dat de spijlen van een tredmolen
achter zich wegtrapt en dat moet blijven doen tot aan het eind van zijn kracht. Zijn
gelaat raakte bijna het witgebrand gesteente. Stoppend om uit te hijgen, keek hij
nogeens om. Tegen de strakke zijden hemel droop het licht van de gezwollen dag.
Hoe zou hij in deze leegte houvast vinden? Alle overmoed, die hem zoeven opwond,
kromp.
Werken zou dat worden! Ogenmens die hij in zijn schildersaanleg was, zocht hij
het beslotene, het dichtbije. Zijn blikken graasden gaarne het tastbare af, begroeid
met bloeisels van licht en kleur, een voedzaam zinnelijk gewas van ogenweelde. Hoe
zou hij deze oneindigheid kunnen sluiten binnen het vierkant van zijn lijst?
Mismoedig klom hij door, zwaar van de zorgen, die hij hier ontvluchten kwam.
Boven, had men gezegd, zou hij huizen vinden, schuren voor atelier geschikt, tuinen,
terrassen overgelaten aan zichzelf. Hij hoopte op een stad voor hem alleen. Fontana
Marina... puinhopenstad!
Hij vorderde tot een bruin stuk metselwerk, omtuinend een smal terras van mandje
voor mandje omhoog gedragen aarde. Daar moest het zijn. Het waterloopje lekte uit
in een terra cotta bassin, dat een geplakt zwaluwnest geleek. Het stroomde over van
een grijs, met zilveren sterretjes besprenkeld kruid. Over de stenen kropen overal
bevroren
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arabesken van bruinrode en schimmelgrijze mossen.
De schilder zette zich neer om te bekomen. Uit zijn zak groef hij het meegebrachte
brood, dat hij afwezig begon te kauwen. Hij was geen schilder meer, niet eens een
mens. Zijn lichaam, sijpelend van zweet, hamerde en klopte. Het gulzig vermalen
brood kleefde aan zijn verhemelte en kwam niet verder.
Een ruk of wat omhoog stond Toet als een fraai tuinbeeld opgericht. Zij had van ver
de klauterende man gezien en wachtte. Hij zou straks eensklaps uit de struiken
opduiken en haar daar zien staan. Zij zouden elkaar herkennen uit een lang verleden,
als insecten doen.
Toet leefde van herkenning naar herkenning als wijnslingers van boom tot boom.
Zij beminde Arend Hobbe, haren meester. Misschien had zij met de Dorpsgek een
geheim, drachtig van eenmaal onvermijdelijke dingen. Toen zij de man daar stijgen
zag van tree naar tree, van tuin tot tuin, wist zij opnieuw zich zwaar van
onbevredigbaar verlangen. Gelijk Maria eenmaal voor de engel met de boodschap:
‘gezegend zijt gij onder de vrouwen!’
De schilder toefde. Hij had zijn onderwerp gevonden. Driftig rukte hij de ransel
uit zijn riemen, hij wrong, zijn tanden klemmend, de stijve gespen los. Hij zette zich
te toveren in zijn schetsboek. In grijze potloodlijnen ontstond een stenen wal, een
pruik verbloeide hop, een voorwereldlijke olijf, die met dode klauwen de grond stond
los te rukken. Al dit dichtbij en tastbaar, één voor één opgeroepen en neergedrukt in
het herbarium van het tekenblok.
Maar onbevredigd smeet hij het linnen kaft weer dicht. Niks. Weken zou het duren
vóór hij in het nieuwe land zijn draai had. Wist hij ook wel, al trapte hij er telkenmale
weer in.
Teleurgesteld rees hij omhoog, hersjorde zijn vracht op
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zijn bochel. De riemen kraakten. Met een rode zakdoek het zweetgezicht bettend,
hervatte hij de zware gang naar nog weer hoger.
Arend Hobbe, gestoord in zijn middaguitstap, wachtte hem gastheerlijk boven op.
Zij bekeken, besnuffelden elkander, noemden namen. Zij drukten elkaar de hand met
een vijandige vriendschap van worstelaars die straks elkander kraken zullen.
De schilder wist nog niets van de verschijning, die als voor een sierlijk spel naar
buiten kwam om hen dienstmaagdelijk te bedienen. Zij haalde brood en kaas voor
hen, zij ging naar de beek voor een frisse dronk.
Zwijgend zaten bijeen de mannen.
Toen alles gereed stond, zette zij stil en geheimzinnig zich aan het smalle tafeleind,
zoals een mug gaat zitten en zich voorbereidt.
In de mannen werd een kameraadschap geboren. Zij hadden elkander nodig om
als hemel en aarde elkanders werelden aan te vullen.
Misschien zou Toet model willen zitten... misschien...
Ook de Dorpsgek verscheen, toen het avond werd, nog even.
Het meisje trok zich vroeg voor de rust terug, nagestaard door de drie mannen.

XI
Zo stond Jaap Sparkels ezeltje ijlbenig in het licht en droeg het schilderij.
Hobbe zat peinzend achter zijn houten pijp. Hij had hem vers gevuld, aangestoken,
bekeken, met zijn duim wat nader aangepropt en nogeens aangestoken. Toen was
het goed.
Als pijlen schoten Jaap's kwasten op het naakte doek.
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Zij deden een zichtbaarheid ontstaan, die er tevoren niet was.
‘Zou men zoiets een wereld kunnen noemen?’ vroeg Arend Hobbe zich, toeziend,
af. Maar hij gaf op deze vraag geen antwoord, ook Jaap geen aanleiding erop in te
gaan.
Toet kwam het huis uit met hete koffie. Zij glimlachte en ging.
Woordenloos slurpten de beide mannen. De schilder dook al meteen weer in zijn
werk.
‘Hij ploetert als een stofzuiger!’ meende Arend, bedaard zijn kommetje uitdrinkend.
Hij ging op zijn gemak verzitten, gereed voor al wat komen ging.
Op het doek was een dikke wolkbal aan het groeien. In kringen zwaaide Jaap's
kwast daar almaar verf omheen.
‘Waar zie je die wolk?’ vroeg Arend, kijkend naar de gespannen blauwe hemel.
Jaap, een penseel in de mond, lispelde, al werkend.
‘Het is zo,’ sprak hij, ‘dat ik daar wolken zie. Ze moeten er zijn, anders blijft alles
los in de leegte hangen. Ik schilder dus... ho, dat is te veel.’
Met zijn tempermesje schraapte hij de verf van de wolken weg.
‘Je schildert dus,’ zei Arend eigenwijs, ‘wolken die er niet zijn.’
‘Die er wel zijn,’ streed Jaap. ‘Die er moeten zijn. Een schilderij is geen kiekje
van een natuurgegeven... Wacht even,’ hij legde de dikke kwast uit de mond, met
ijver napeuterend aan de wolk, die er was of niet was.
‘Wie trouwens,’ kwam Arend hem tegemoet, ‘wie weet of er wolken zijn of niet
zijn, en of de natuur natuurlijk is. Wat wij met ogen zien behoeft er daarom nog niet
te zijn.’
‘Nee...’ zei de schilder in een diepzinnig decrescendo, met zijn duim nawrijvend
in de vette verf. ‘Kerel, zo'n hemel!’ juichte hij verrukt.
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‘Verbeeld je je maar!’ dong Arend wijsgerig af. ‘De hemel is niet iets voor ogen. De
ludit is blauw en groen het dal... als dat zo was zou je geen landschap kunnen tekenen
met potlood.’
‘Ziedaar nu juist de zaak!’ stemde de schilder, bezig, toe. ‘De lucht is niet blauw.
Het dal is niet groen. En de viooltjes...’
‘Wat dan?’ zette Arend plagend door. ‘Viooltjes bloeien overal en lelietjes der
dalen, verzekert het liedje’
‘Ze kunnen me nogeens wat vertellen,’ wees de schilder een beetje grommig af.
‘Ik schilder zo als ik het voel.’
‘Dan heb je ook geen voorbeeld nodig.’
‘Hèb ik ook niet,’ zei Jaap, zijn wolk nogeens beklodderend met wit.
Hij rukte het doek van de ezel af, hield het op afstand in zijn uitgestrekte handen.
‘Niks!’ besloot hij ontmoedigd. ‘Allemaal veel te mooi. Te groot, te verheven, te
onaantastbaar. Ze hebben hier geen schilders nodig.’
Hij zette het doek omgekeerd op de ezel, keerde zich zittend om.
‘Toet zal vanmiddag voor me poseren,’ bedacht hij zonder overgang.
Arend knikte. Toch was er verwondering in zijn vraag:
‘Toet?’
‘Als de heer gemaal het goed vindt?’ vroeg de schilder onplezierig.
Arend Hobbe haalde de schouders op.
‘Wat heb ik goed of niet goed te vinden,’ zei hij wijs toch meer geprikkeld dan
hij zichzelf belijden wilde. ‘Als jullie het daarover samen eens zijn.’
Hij reikte Jaap, die zijn pijp te voorschijn haalde, zijn elastieken tabakszak.
‘Merci!’ Jaap bediende zich. ‘Ik wou haar nemen zoals ze is. Onbevangen, als
onontwaakt. Een Eva.’
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‘Ja ja,’ stemde Arend afwezig toe.
‘Begrijp je,’ zei Jaap, aandachtig bij zijn pijp. ‘Begrijp je wat ik bedoel?’
Arend Hobbe ging ervoor verzitten.
‘Ik begrijp,’ vond hij. ‘Nu ja: Eva. Dan kan je even goed van een model afzien.
Wat heeft Toet met moeder Eva te maken?’
De schilder redde zich in zijn pijp, lurkte en zei, het stopsel nogeens keurend:
‘Alle vrouwen min of meer. Zo zie ik ze.’
‘Mij wel,’ hield Arend vol. ‘Mij wel. Het kind moet een naam hebben, de vrouw,
die Eva voorstellen zal, een gezicht. Er zijn Eva's geschilderd die gewone huis- tuinof
keuken burgergrieten waren. Als je je vak verstaat, zuig je zulke uit je duim.’
Jaap pafte, nogeens de pijp keurend, die hem niet smaakte.
‘Misschien,’ gaf hij voorwaardelijk toe. ‘Maar ten eerste heb je een aanleiding
nodig. En ten tweede moet je de natuur niet verlaten, dan komt je werk in de lucht
te hangen.’
‘Dus zonder ogen, neus, kinnetje, en de rest geen Eva,’ zette Arend hem,
sarcastisch, vast. ‘Clémentine.’
‘Wat is er met Clémentine?’
‘Elle avait un tout petit menton.’
‘O, bedoel je die?’ En samen zongen ze als aangeschoten mannen:
‘Elle avait de tout petits tétons,
Clémentine! Clémentine!’
‘Waar hebben jullie het zo gezellig over?’ vroeg Toet verwonderd, die om de
koffiekommen kwam. Arend dronk nooit minder dan twee.
‘Later eens, Toet,’ zei Jaap, ‘later eens. Nee dank voor koffie, hij was lekker, maar
sterk.’
Hij beet zijn harde kaken op elkaar.
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‘Wij gaan vanmiddag niet poseren, zoals wij hadden afgesproken. Hij heeft het zo
hartgrondig verpest.’
‘Wie, ik?’ vroeg Arend te goeder trouw.
‘O, dat doet hij altijd,’ verklaarde het meisje zonder boosheid. ‘Nietwaar, Arend?
Hij is net als god de vader, die weet alles, dan is er ook geen aardigheid meer aan.
Een andere keer maar, Jaap, als je goed geluimd bent.’
Het blaadje met de kommen voor haar boezem, ging zij.
De schilder keek haar bewonderend na. Hij smeet palet en kwasten voor de grond.
‘Ik weet verdomd niet wat ik ervan maken moet!’ raasde hij.
‘Wat je ogen zien. Zó als ze is,’ plaagde Arend, met zijn koffie bezig.
‘Jij hebt gemakkelijk praten,’ snauwde Jaap. ‘Ze houdt van jou, ze is van jou.’
Arend zette zijn lege kom op de tafel.
‘Wanneer daar de schoen wringt, doe je beter te wachten. Ziedaar de raad van een
neutrale derde.’
‘Wie bedonder je daar?’ viel de schilder driftig uit. ‘Mij soms?’
‘In geen geval mijzelf,’ merkte Arend rustig op. ‘Niet mijn gewoonte. Er zijn meer
schilders door hun modellen te gronde gegaan dan modellen door hun schilders...
Een vrouw, vijf kinderen, zei je niet dat je had?’
‘Je behoeft me niet belachelijk te maken.’
‘Nee, daar zorg je zelf wel voor. Ga zitten, man, rook je slechte tabak. Bocht dat
ze daar benee verkopen. Je had beter gedaan wat mee te nemen. Hou je gemak, ijsbeer
niet zo, ik kan er niet tegen. Daar is ze, Eva.’
Toet kwam zwijgend weer naar buiten om de kommen. Bij de deur zei ze:
‘Niet zo luidruchtig, jongens! Ik versta alles.’
De deur bleef achter haar kieren in de kapotte hengsels.
Jaap was blijven staan om haar na te kijken.
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‘Je hoeft haar ogen maar te zien,’ fluisterde hij heet. ‘Jij bent haar god. Als ooit een
vrouw helemaal in een man is opgegaan... kerel je moet stekeblind zijn om het niet
te zien. Wat wil je meer?’
Arend, zich beradend, kauwde op zijn pijp.
‘Meer wil ik zeker niet,’ zei hij eindelijk, bedaard. ‘Misschien minder. Het is zo
vermoeiend een god te zijn. Tenminste als de ijdelheid niet een beetje meewerkt. En
ijdelheid, zie je, daar houd ik niet van. - Zei je wat?’
‘Ik?’ viel Jaap uit, ‘nee. Wat zou ik daarop zeggen? Je spiegel is zeker kapot, je
hebt in lang niet jezelf gezien. Maar... met je vaderlijke toestemming... Toet is...’
‘Alwel,’ gaf Arend Hobbe zelftevreden toe. ‘Laat ons het nu eens niet hebben over
Toet, wil je, die staat te luisteren achter de deur... Zie je die boom?’
‘Natuurlijk zie ik die boom,’ erkende Jaap verwonderd. Hij gespte de riemen van
zijn schilderdoos vast.
‘Wat is zo'n boom?’ vroeg Arend, schoolmeesterachtig als hij zijn kon.
De schilder haalde verveeld de schouders op.
‘Nu, een boom. Van 't najaar komen daar gele veren aan: mimosa.’
‘Zo bedoel ik het niet,’ zette Arend door. ‘Er zijn zoveel bomen als er mensen
zijn. De kweker verwacht er vruchten van, hij berekent de oogst. De houtkoper zal
schatten: zo en zoveel kubiek. Een plantendokter zet zijn bril op, keurend: die boom
is ziek. Het is een der onaangenaamheden van het doktersvak... ik heb er in mijn
studiejaren in geliefhebberd... dat je in iedereen de zieke ziet, de mogelijke patiënt,
de mogelijke candidaat voor Magere Hein. Ik heb een begrafenisondernemer gekend,
die alle mensen schatte naar hun jaren, of ze haast rijp waren voor zijn oogst. Ikzelf
zie in een levende eend alleen maar eendebout. - Om bij die boom terug te keren...’
‘Wat wil je ermee?’
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‘Bewijzen dat wat jij met drie sepiavegen aangeeft: Boom, voor anderen oogst is,
hout, beschutting tegen regen, schaduw om in te vrijen...’
‘Verder?’
‘Verder, wanneer je Toet als Eva schildert... je ziet, de afstand is niet ver.’
‘Dank je!’ wees Jaap woedend af. ‘Allang niet meer. Jij hebt een manier om de
mooiste dingen te verpesten.’
Arend lachte.
‘Je zult het morgen toch proberen,’ hoonde hij. ‘Of overmorgen, wanneer
Clémentine niet meer in de weg staat. Of ik. Of de Dorpsgek.’
‘Je bent absurd.’
Arend Hobbe liet zich niet van zijn weg afbrengen.
‘Je zult,’ vervolgde hij koppig, ‘Toet schilderen als Eva, een Toet schilderen die
niet Eva is, of een Eva die niet Toet is. Ik waarschuw je, laat je door haar abstracte
toetje niet misleiden, ze heeft als elke vrouw concrete vormen. Ik weet niet of ik haar
liefheb, zogezegd, maar ze bekoort me bovenmate. Ze is als een gedicht, dat nooit
uit de gedachte gaat, al zullen andere gedachten het menigmaal verdringen. Ik zal
nooit toelaten - er kwam een wrede dreiging in zijn stem - dat anderen zich van haar
meester maken..., toch moet zij zelf weten wat zij doet. Ik mag aan haar manier van
zijn niet raken zonder verlies te lijden in datgene wat haar waarde uitmaakt. Ik mag
de vlinder die mij vergezelt niet vangen. Toch zou iedere vrijheid, die zij verkoos te
nemen, diefstal betekenen van wat mij behoort. Eva was ons aller moeder, zij was
niet ons aller minnares. Is het je duidelijk, Jaap Sparkel?’
De schilder was met gebalde vuisten blijven staan.
‘Wat geeft je het recht mij te bedreigen?’ daagde hij uit.
Arend bleef kalm.
‘Ik heb mij zeker niet goed uitgedrukt,’ zei hij rustig.
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‘Welke zin zou het hebben voor iemand als ik... zie mijn armen, mijn bleke
studeerkamerhanden... een tegenstander te bedreigen, in alles mijn meerdere wat
jeugd, lichamelijkheid en kracht betreft? Bovendien houden vrouwen van getrouwde
mannen, die hebben getoond vaders te kunnen worden. Wind je niet op, je moet mij
nemen met mijn hatelijkheden of maken dat je hier vandaan komt... Wat ik wilde
zeggen,’ ging hij na de bedreiging bijna smekend voort, ‘misschien is Toet, mijn
Toet, niet ondeelbaar en lijkt ze ook daarin op Beatrijs en Sanderijn. Toch zal wie
zich tot delen ziet gedwongen dat ondergaan als onrecht, als ondragelijk verlies...
Begrijp je dat, Jaap Sparkel?’
‘Misschien,’ zei Jaap, onder de indruk. Hij trachtte nog wat te zeggen, maar Arend
wees hem af.
‘Tegenover dit mysterie,’ vervolgde hij warmer, ‘laat ons kérels zijn. Schilder jij
haar zó als je wilt en het hebt afgesproken. Ik ken mij geen recht toe mij daarin te
mengen. Elk woord van toestemming of instemming zou een woord te veel zijn.’
Opstaande, liet Arend de hand zwaar rusten of Jaap's schouder, sprekend, een
beetje oud en eigenwijs:
‘Schilder jij Toet, schilder, naar je wil en welbehagen. Of naar de wil en het
welbehagen van de dingen die ons lot besturen. De Dorpsgek zal toezien, wees er
zeker van, en op een goede dag misschien zijn knokige lijkenvuisten beproeven op
je schedel. Wat mijn handen betreft, zij bepalen zich tot het omslaan van een boek.’
Hij wendde zich af, keek over het muurtje, alsof hij daar iets zag. Terugkerend,
hernam hij:
‘Over die boom en de rest zullen wij het nog wel eens hebben. Een man van het
vak heeft daar misschien een andere kijk op. Ik had je liever niet hier gezien, jou niet
en niemand, dat zeg ik eerlijk. Wie hierheen komt doet
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het niet om mensen te vinden. Nu je er eenmaal bent... en het kon slechter...’
Hij glimlachte.
‘Nu ja, iemand die veel praat heeft een goede verstaander nodig. Zo'n ogenmens
als jij was net wat me ontbrak.’
Hij liet Jaap's schouder los, wegwandelend de trapjes af tot hij, inkortend,
verdwenen was achter de begroeide muurtjes der terrassen.
In de deur stond Toet als een geheimzinnig tempelbeeld.

XII
Tegen de avond voerde de Postino zijn glazenmakersdans uit tussen de roestige
spijlen van het tuinhek.
Arend Hobbe deed hem open.
‘Kom binnen, Postino!’
Jaap kwam kijken.
‘Wat is er dat voor een?’
‘Onze verbinding met de buitenwereld,’ legde Arend uit. ‘Komt zowat eens in de
drie weken. Ben je brieven te wachten?’
‘Ik? Alleen rekening van de verfkoper. Hij kan doodvallen.’
Toet kwam met het wijnoffer aanlopen. De Postino zette grote ogen als een vlieg.
Toen sloeg hij het glas met één teug naar beneden en danste, danste, door de
opwinding bezeten, die hij alleen in beweging afvieren kon.
‘Wat heb je, Postino?’ vroeg Arend Hobbe.
Het zwarte kereltje graaide gedienstig in zijn leren tas. Almaar prevelend ging hij
de bundel brieven en kranten door, die hij heel gewichtige dingen van andere mensen
vond, tot hij eindelijk een lange envelop naar de hoogte hief, bekrabbeld met alle
adressen van de wereld.
Eerst inde hij zijn dertig centiemen extra port, dat was
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voor hem het voornaamste. Toen gaf hij Arend de brief en keek gespannen toe wat
de straniere ermee zou doen.
Allen zwegen in verwachting, terwijl Arend las.
‘Dat ontbrak me nog!’ viel hij teleurgesteld uit.
Toet deed een zacht handje op zijn schouder rusten.
‘Wat naars, jongen?’
‘Buona sera, signori! Buona sera!’
De Postino vluchtte. Hij bleef nog even staan, keek schichtig, alsof hij schuld had,
om, verdween.
‘Niet goed snik?’ vroeg Jaap belangstellend. ‘Niemand is hier goed snik,’ pleitte
Arend zachtzinnig. ‘Maar hij meent het goed.’
Hij boorde met moeite in de stijve envelop. Er kwam een met zorg gecalligrafeerde
brief te voorschijn. Een brief op geschept papier. Een brief om te bewaren. De brief
van iemand, die weet dat elke letter van zijn hand waarde heeft, of hebben zal voor
een collectionneur.
‘Hij komt hier. Natuurlijk komt hij naar Fontana Marina,’ zei Arend woest.
‘Verdraaid als niet iedereen in de hele wereld en omstreken opeens moet wezen waar
ik toevallig ben.’
‘Je bent ook zo aantrekkelijk!’ lachte Jaap.
‘Chateaubriant had gelijk,’ voer Arend zonder zijn spot te horen voort: ‘je moet
je eenzaamheden bouwen. En dan nog klimmen ze over de muren heen.’
‘O, ik zal wel weggaan,’ zei de schilder, uit zijn humeur. ‘Beter één te veel dan
twee te veel.’
‘Och wat, klets niet, je snapt er niets van. Van het ogenblik dat je weggaat blijft
er een gat waar je geweest bent. Dat moeten we dan weer vullen met wat anders.
Beter dat je, nu je eenmaal bent gekomen, blijft.’
‘Vriendelijk!’ mopperde de schilder. ‘Jou is de rede gegeven om je medemensen
onaangenaam te zijn.’
‘Hij meent het zo niet,’ troostte Toet, gelegenheid vindend een vlinderlichte hand
over Jaap's schouder te
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doen schaduwen. ‘Wie is het Arend, dat heb je nog niet eens verteld.’
‘Ru.’
‘De dichter?’
‘Ru... Ru... Ru... wie anders draagt er de idiote naam van Ru!’
‘O, ik heb vele Ru's gekend,’ sprak zij gelaten.
‘Spaar me de lijst, wil je?’ bromde hij.
‘Willen jullie liever alleen zijn?’ vroeg Jaap geprikkeld. ‘Of blijft er, wanneer ik
naar binnen ga, weer een gat?’
‘Doe niet zo lelijk,’ troostte Toet hem wijs. ‘De natuur heeft een horror vacuum...
heet dat zo niet, Arend!’
‘Hoe weet jij dat?’ verwonderde hij zich.
‘Van wie zou ik dat nu weten? Van jou natuurlijk. Ik weet alles van jou, ik heb
alles aan jou te danken. Zonder jou besta ik eenvoudig niet... Zo goed?’
Jaap had er schik in.
‘En wie is nu Ru?’
‘Schilders zijn analphabeten,’ snauwde Arend hem nijdig af. ‘Net als musici,
toneelspelers, dansers, beeldhouwers, de hele lijst.’
‘Prettig,’ zei Jaap goedkeurend. ‘Goed gezelschap. Maar wie is nu, onder
analphabeten, Ru? Aardige kerel?’
‘Dichter. Dichters zijn nooit aardige kerels. Zolang ze niet bezopen zijn.’
‘O, ik heb heel gezellige dichters gekend,’ wees Jaap af. Hij wilde uitpakken over
zijn ervaring.
‘Wat heb je tegen Ru, Arend?’ vroeg Toet argeloos.
‘Geen lor!’ snauwde Arend en ging met de brief naar binnen.
Er was nog respijt. Des dichters plannen bleven vaag en onbepaalbaar. Maar de
brief had lang gereisd en elke dag kon nu het onherstelbare gebeuren.
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De avond werd gezellig en diepzinnig. Dat kwam vanwege de kaars, die Toet argeloos
aanstak om niet ineens door lamplicht de vertrouwde schemerstemming te breken.
Ook lagen onder de plaatijzeren haardkap twee lange brandhouten tegen elkander te
verteren. Het huis was zelfs in de zomer vochtig. Telkens, op de vage trekking, lichtte
een levende sparkel op, of schoot een verkoolde houtschilfer in sterren. Dat gaf een
raadselachtig chiaroscuro, vol onverhoedse openbaring, tot eindelijk een klein blauw
vlammetje zachtmoedig en volhardend doorbrak en ongehinderd zijn lichtsolo zong.
In de kaars stonden alle dingen vast.
Zij aten brood met knoflookworst bij opgewarmde koffie.
Onverwacht kwam de schilder op zijn boom terug, die hem dwars was blijven
zitten. Het onderwerp van schilderkunst, poneerde hij, was nooit een boom, hoe ook.
Zelfs niet een boom subjectief gezien, door de ogen van een kunstenaar, een schilder.
Ogen waren werktuigen, maar dan begon het pas. Je kon ook kijken door een bril,
dan was het weer anders. Wat je ervan maakte, van het gegeven boom of welk dan
ook, was hoofdzaak.
‘Hóófdzaak,’ zei Arend met ironische nadrukkelijkheid.
‘Als ik een schilderij maak,’ vervolgde de schilder, zonder zich te laten lokken op
een zijweg, ‘maak ik een schilderij. Die schilderij zit hier en nergens anders...’ hij
wees op zijn hoofd. ‘Daar zitten de maten, de verhoudingen, licht en donker,
kleurverdeling, stemming. Deze met hun allen maken het schilderij, of het een boom
voorstelt, een peer, een braadkuiken of een vrouw. Ik kan van een lelijke vrouw een
mooie schilderij maken en van een mooie vrouw een lelijke.’
‘Proef op de som,’ dong Arend langs zijn neus weg af: ‘alles wat rot en smerig is
noemen de mensen schilderachtig.’
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‘Ik wil het niet betwisten,’ zei Jaap geduldig, ‘maar laat me niet afleiden van mijn
onderwerp. Je schimpscheut bevestigt trouwens mijn bewering, dat het onderwerp
weinig heeft in te brengen. Zo kom ik tot het abstracte schilderij, eigenlijk zijn alle
schilderingen iets abstracts, iets dat in mijn hoofd ontstaat. Waarmee je boom, de
boom waar jij je zo krampachtig aan vasthoudt, voor de wereld ligt.’
‘Me dunkt,’ vond Arend Hobbe, ‘dat is de kwestie niet. Natuurlijk heb je groot
gelijk en is een kunstwerk geen kunstwerk wanneer er geen kunstenaar aan te pas
komt. Hij is, hoe ook gezien, de vader van het kind, al hebben we te maken met een
reële moeder. Zoveel Maria's die voor godinnen doorgaan, glimlachen ons toe als
brave bakkersdochters. Hetzelfde geldt voor Eva's.’
‘Mijn vader had een garen- en band-zaak,’ viel Toet met een vredig stemmetje
snedig in.
‘Wat hem daar, als hij het op de heupen heeft, niet zal beletten een Eva van je te
maken. De moeder aller moeders, van de onstichtelijke rest gezwegen.’
‘Ik begrijp niet waar je het over hebt,’ leidde Toet af, bemerkend dat de schilder
driftig werd. ‘Willen jullie nog drinken?’
‘Wijn?’ vroeg Arend gretig.
‘Geen druppel meer, dronkelap. Ik kan de koffie van vanmiddag opwarmen met
wat geitemelk. Goed?’
Meteen deed zij de primus brommen, die voorlopig heel alleen het woord had.
Arend raakte over zijn zenuwen heen: stofzuigers, radio's, primussen, verdroeg hij
slecht.
‘Even maar,’ troostte Toet. ‘Wie de koffie wil, moet de primus willen.’
‘Ik zeg toch niks!’
‘Arme jongen! Ik hoor je op springen staan.’
Toen het ding was uitgeraasd, de koffie in de kommen
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wasemde, begon Jaap, die, peinzend over zijn probleem, gezwegen had:
‘Deze dingen laten zich moeilijk onder woorden brengen. Is ook niet nodig voor
ons, die best begrijpen waar het over gaat. Het is verkeerd een schilderij te beoordelen
naar het onderwerp of het verhaaltje... dat heeft veel Engelsen en Duitsers dwars
gezeten. Even verkeerd is het een doek te beoordelen naar de schilder, bijvoorbeeld
of hij gek geweest is of op zijn ouwedag geworden. Vele zeer groten waren niet
normaal. Wie over een kunstenaar meepraten wil, moet zijn werk niet zien als uitingen
van de man, hij moet de man leren kennen uit zijn werk. Het gelijk is altijd aan die
kant, niet omgekeerd. Al zou het duizendmaal waar zijn dat Michelangelo, Rembrandt,
Greco, Van Gogh, Picasso... noem maar een paar kruiers op... dagen gehad hebben
waarop ze hoteldebotel waren, het schilderij heeft altijd gelijk, ook tegenover zijn
maker.’
‘Dat is een diepzinnige gedachte,’ viel Arend hem, eindelijk tot rede gebracht, bij.
Het houtvuur scheen daarop te reageren met een meteorenzwerm. Geruime tijd zaten
zij elk in zijn eigen cocon gewikkeld te genieten van het flitsend Japans vuurwerk,
dat op de spitsen der verkoolde blokken leefde, telkens weer opschoot en telkens
snel verglom. Toen het eindelijk uit was, bleef alleen de kaars nog haar vroom wijsje
zingen. De dingen luisterden rondom met stille aandacht. Het werd zo stil in de
kamer, of een gordijn was dichtgeschoven. Er was geen wereld meer, er was alleen
nog deze kleine beslotenheid, waarin drie mensen op hun bankjes zaten, elk voor
zich.
De schilder had een koppig gelijk in zijn hoofd, dat maar geen vorm krijgen kon.
Men had hem Fontana Marina aangeprezen als een verwonderlijk reservaat van
natuurpracht en eenzaamheid. De laatste was het die hij
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hier kwam zoeken. Hij hoopte de zorgen en de vragen kwijt te raken, die hem het
werken in de weg stonden, het eeuwig querulant geboom over de onoplosbaarheden
van de dag. Zijn gezin, te talrijk, drukte hem. Het uren met een model alleen zijn,
had hem tot een te vroeg huwelijk verleid. Hij was een fatsoenlijk man, niemand
droeg schuld, dat maakte het misverstand niet minder erg. Arend Hobbe hier te
vinden, was ook voor hem een teleurstelling geweest. Hij begeerde eenzaamheid als
een eenzelvig dier, dat uittrekt naar nieuw jachtgebied en staat voor een rivier en
wordt gewaar: hier is het. Maar Toet had hij niet graag gemist. Het was geen
verliefdheid, meende hij, wat hem naar haar trok, al zou hij, met haar alleen, de
onvermijdelijke gevolgen van hun man-en-vrouw zijn als geluk hebben aanvaard.
Haar zuivere onbeschrevenheid lokte hem alsof zij een nieuw doek was, bereid en
wit. Zij scheen daarvan te weten, het was in haar ogen en haar glimlach, zij was vol
beloften als een struik, die bloeien gaat. Toch, meende hij, misgunde hij haar Arend
Hobbe niet. Zij leefden met hun drieën zonder dat een hunner derde was, als
paradijsbewoners en hebben de overvloed voor 't nemen.
Het kleine houtvuur was vergaan in zilveren as; alleen de kaars, achter hen op de
tafel, glom daar nog over hun gekromde ruggen. Zij zagen hun met espadrilles
geschoeide voeten ruig naast elkaar staan op de bierbruine tegelvloer, hun handen
lagen wijd uiteen op hun knieën, tere ivoren dingen, die soms levend werden. Om
hen heen wisten ze de stille voorwerpen vergaderd in het bleke licht, als toeschouwers
in een amphitheâtre waar een demonstratie plaats heeft, zwijgend en aandachtig.
In deze arena liet Arend Hobbe zijn stokpaard draven, ditmaal niet koel, beheerst
als een schoolrijder; hij was zelf bewogen door de muziek der dingen.
En hij zeide:
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‘Hierin stemmen zeker alle kunsten overeen, dat zij getuigen van de innerlijke
samenhang der dingen. Mij valt het beeld in van een veelstemmig madrigaal. Zie
deze kleine kaarsvlam, hoe wonderlijk zij wat in haar schijn verschijnt bezielt. Nijp
ik hem af, de betovering valt openen weg. Men moet dus aannemen, dat die betovering
van dat ene kleine lichtpunt uitgaat. Lichtbron - is het geen prachtig woord? - het
houdt, zo schijnt het, alles in. Toch moeten wij ons niet vergissen en dit schijnsel
voor het wezen houden.’
Hij nam, terwijl de anderen zwijgend wachtten, een rustpoos, als een man die met
fijn werk bezig is, een operateur, wanneer hij het instrument neerlegt en een ander
opneemt, dan vervolgend:
‘Vergissen wij ons niet. Het doosje, dat ik hier in mijn handen heb, is een doos
Zweedse lucifers met het bekende opschrift. Het zegt: de stokjes kunnen slechts op
het daartoe bestemde strijkvlak worden ontstoken. Zo is het: een geringe wrijving,
de bruine kop schiet open in een vlam. Zo fel is de ontsteking, dat de hele kamer als
door de bliksem wordt verhelderd. Dan flauwer langs het houtje klimt het kleine,
aarzelende vlagje. Een kort bestek. Uit is het. Maar met dit vuur kan ik een lamp
ontsteken, een kunstlicht, een brand. Een weggeworpen lucifer doet knetterend
gonzend bosvuur laaien over de bergen, dagen achtereen, tot het de zee bereikt. Reeds
eeuwen, eeuwen achtereen onderhouden kleine spaarvlammen het eerstontstoken
vuur.’
‘Ik heb eens een boek gelezen,’ viel de schilder in, toen Arend even poosde, ‘van
de Oulhamr, een zwervende wilde stam. Deze mensen bezaten het vuur, dat zij als
goddelijk aanbaden. Het woonde in de kleine tempel van een soort kooi en had zijn
eigen dienaren om het te voeden en te onderhouden. Het verlies van die god zou een
ramp hebben betekend ongeveer als het verlies van de atoombom
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voor de vreedzame Amerikanen. Daarom hield op de reis een wacht voortdurend de
waak bij het heilig vuur.’
‘De vlam van de onbekende soldaat,’ wist Toet met zachte stem bij te dragen.
Maar zij had dit alles al zo vaak gehoord.
‘Ja,’ stemde Arend, verder docerend, in, ‘de mensen hebben het als symbool gezien,
ook in de legende van Prometheus, die het vuur der goden stal. Maar het verschijnsel
is zeer werkelijk. De kaars bewijst het. Een pit, wat vet, de kleine wimpelende vlam.
De eenmaal in gang gezette verbinding van kool met zuurstof gaat door tot een van
beide op zijn. Dan staakt de verbranding, dan dooft het licht. Juist van dit licht wilde
ik wat zeggen.’
Toet wist wat nu zou volgen. Het liet hem geen rust. Zij had het hem vele malen
anderen horen uitleggen; zelf, wanneer hij geen ander in de buurt had, was zij zijn
lijdzaam gehoor. Zij was gaan geloven in zijn meer, dat vol liep, zijn heelal, met
lichtvloeistof gevuld door straling van millioenen zonnen. Nu dat eenmaal zo was,
en naar de stof kon begrepen worden, bleef er niets in zijn leer om zich over te
verwonderen, elke andere bevatte minstens evenzovele raadsels. Geduldig liet ze
hem zijn litanie uitzingen aan Jaap's oren, zelf dwalend in haar kleine vrouwelijke
gedachten. De kaars stond erbij als een oeroude zon, onuitputtelijk tot in de lengte
der eeuwen. Zij vulde met haar bescheiden verbranding de kamer met een zachte
lichtkoorts, waarin, vaag blozend, alle dingen opleefden.
Ried Arend haar gedachten, als wel vaker? Hij begon te spreken van de kaarsvlam
als van een lichtpenseeltje, door de tocht bewogen, dat langs de dingen aaiend, kleur
en glans te voorschijn bracht, zodat ze zichtbaar werden voor onze anders blinde
ogen. Zijn beeldspraak was de hoorders aangepast, dit, nu hij tot een schilder sprak,
was haar nieuw. Vertederd luisterde zij toch weer mee.
‘Kleur, glans, ook de vormen, die elkaar begrenzen,
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worden daardoor bezield tot zichtbaarheid, terwijl zij tevoren in het duister lagen.
Dit schilderen van een kaarspenseel is even levend, even subjectief, vriend, als dat
van Rembrandt, Tiziaan of jou. Proef op de som: onze bewondering voor, ja zelfs
bewogenheid door de intieme schoonheid van deze openbaring der toch “stoffelijke”
wereld.’
‘Ik zou er eens over moeten denken,’ behield Jaap zich zijn mening voor. ‘Blijf
me overigens met de grootvaders van ons bedrijf van het lijf; wij zijn weer anders.’
‘Ik heb je niet willen krenken,’ gaf Arend met een sneer terug. ‘Ik meende je te
brengen in goed gezelschap. Maar wat denk je nu dat gebeurt?’
‘Je bedoelt?’
‘Wanneer het licht de dingen zichtbaar maakt.’
‘Lagere schoolkennis: het licht schijnt op de dingen, kaatst terug. Onze ogen
vangen...’
‘Niets daarvan, goede vriend,’ wees Arend af. ‘Je schoolkennis laat niet te wensen,
maar ze deugt niet. Als ik dat beter zie, tracht het licht - wat het dan zijn mag - in de
dingen door te dringen. Letterlijk met geweld. Maar wijl ze zelf met licht gevuld,
doordrenkt zijn, wijl licht hun eigen massa, hardheid, kleur bepaalt, weren zij zich.
Licht tegen licht. Zo ontstaat een werking aan de oppervlakte, activiteit, en deze moet
het zijn die onze ogen, ziende geworden, zien.’
‘Is dat niet met wat andere woorden hetzelfde?’ dong Jaap onwillig af. ‘Wat onze
ogen zien is maar een klein gedeelte van het spectrum. Of de weerkaatsing spiegeling
is of spiegelgevecht, dat zal wel ongeveer eender zijn.’
‘Ik heb niet van een spiegelgevecht gesproken,’ zette Arend ongeduldig door. ‘Het
gaat hard tegen hard, materie, als je het zo noemen wil, tegen materie. Waardoor
zien wij een diamant, zelf vaste kern van lichtlichamen, in het donker niet? Licht
afstralen doet hij blijkbaar niet, een
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“lichtbron” kan je hem niet noemen. De krachten die zijn massa vormen zijn
uitgestreden Zij hebben zich aan elkander uitgeput. Wat rust en evenwicht betekent.
Nu gebeurt wat? Een licht treedt op, een licht van buiten. Het opent deur en venster
met zijn geweld, ja zelfs dit magere kaarsje kan zulk een inbreker zijn. Meteen begint
de uitgestreden bokspartij opnieuw, en over de hele linie. Wanneer je niet wilt dat
je ogen eraan gaan, dek je.’
‘Datzelfde kan ik met mijn verf bereiken!’ dong de schilder tegen beter weten af.
‘Wanneer ze lichtactiviteit zou bezitten. Toch halen je kwasten niet bij mijn
bescheiden eindje kaars.’
Arend ging verzitten, veranderend van toon.
‘Zie hoe zo'n armzalig lichtpenseeltje tovert op Toet's ingedommeld snuitje. Is ze
geen heerlijkheid onder de streling van zo'n tedere vrijer?’
Het meisje glimlachte en werd wakker. Zij geeuwde met een kattegeeuwtje.
‘Spaar me, Arend!’
‘Wij hebben het,’ plaagde hij, ‘natuurlijk niet over jou. De minst aantrekkelijke
vrouw wordt onder de vrijage van een nachtlamp een lekkernij. Daarom vrijden de
Schuckenscheuer Schiefsalheims alleen bij kaarslicht.’
‘En gelijk hadden ze!’ lachte Jaap. ‘De meeste vrijers trouwens doen niet anders.
Wat waren onze vrijages zonder het kaarslicht der illuzie?’
Toet, wakker geworden, stond haar partij.
‘Jullie laat een arme weerloze vrouw, die de illuzie had illuzies op te kunnen
wekken, weinig illuzie.’
‘Wat mij betreft...’ viel Jaap haar bij.
‘Hou je gemak,’ wees Arend Hobbe onplezierig als hij zijn kon hem terecht.
‘Bedenk wat er van je vorige illuzies overbleef.’
‘Bedoel je mijn schilderijen?’ vroeg Jaap driftig.
‘Nee, je gezin.’
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Daarmee was de vreedzaam begonnen avond ten eind. Jaap sprong op, knoopte zijn
jas dicht, schopte de wankele deur open met zijn voet.
‘Je ziet me nog weleens,’ zei hij stotterend van woede.
Duizend zonnen boorden hun machtige schijnsels in de weerstandsloze nacht. De
deur viel dicht.
Toet hield met haar beide handen de flakkerende kaars omschermd.
‘Waarom doe je nu zo, Arend?’ berispte zij. ‘De jongen meent het goed. Hij heeft
zelfs met geduld naar je geluisterd.’
Beseffend dat ook zij van ironie niet vrij was, stond zij op en legde het hoofd op
Arend's schouder.
Zo stonden zij beiden in hun ongelijk.
‘Laten we nog even frisse lucht gaan happen,’ stelde zij voor. ‘Het moet zalig zijn
buiten.’
Zij gingen, de armen om elkander heen. De kaars bleef branden, sputterde,
verdronk.

XII
De dichter liet zich wachten. Hij was het komende dat niet kwam. Een ingeruimde
plaats, die niet werd ingenomen. Een lege stoel, dienstvaardig op zijn kromme
lakeienpoten, en die men een schop zou willen geven voor zijn slaafse onderdanigheid.
Hij was voor Arend Hobbe erger: de onuitgevoerde executie, waar zijn gedachten
telkens heengetrokken werden.
In die dagen ging hij kribbig en argwanend rond. Jaap Sparkel liep hem uit de
weg, zelf bezig met zijn warrige gemoedsgesteldheden. Hij voelde zich beledigd en
in de kaart gekeken. Een spel van verlangens, waaraan hij zelf nog niet gedacht had,
was hem door Arend's grofheid ge-
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openbaard. Hij trachtte in zijn werk afleiding en troost te vinden. De omgeving bood
al te talrijke sujetten, waar hij geen vat op krijgen kon. Zijn schetsboeken stonden
vol onafgemaakte krabbels.
Alleen Toet bleef ongedeerd dezelfde. Zij had enige moeite met de Dorpsgek,
vaker en vaker kwam hij zijn muggedans herhalen voor hun huis, of schoot als een
schuw beest over haar weg. Zijn harde laarzen daverden over het pad als hoeven.
Om Arend lachte zij, wanneer hij zich driftig uitliet.
‘Hij hoort erbij,’ zei ze. ‘Luister, hij schatert als een faun.’
Er kwamen brieven uit de wereld, vele met opgedrukte adressen en ambtelijke
tekens. Ze gingen ongeopend in de la.
‘Je zult er nog veel meer last van hebben, later,’ waarschuwde Toet. ‘Open ze
liever, kijk wat het is en gooi ze weg.’
‘Nu niet... ik zeg: nu niet, laat liggen!’
Hij liet haar met de poststukken in de handen staan. Verwonderd wachtte de Postino
op zijn strafport. Hij was niet weg te krijgen vóór hij een glas wijn gehad had.
‘Alla salute, signora!’
‘Alla salute!’
Maar de brieven lagen in de la, brieven van geld- en belastingmensen. Ze bleven
hinderen, als de dichter die niet kwam.
Een middag, op haar weg met het wasje naar de beek, vond Toet een huis in het
dorp bewoond. Uit het brok schoorsteen pufte onwillige zwarte rook. Er was gerucht
van vaatwerk en hamerslagen.
Jaap wist het ook al, hij kwam met het nieuwtje.
‘Zo, ben je daar?’ ontving Arend hem onvriendelijk.
‘Als je niets aangenamers te vertellen hebt.’
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‘'t Zijn Duitsers,’ zei hij, omziend naar een stoel. Hij wist met zijn figuur geen weg.
‘Prettig!’ vond Arend.
‘Wat is prettig?’
‘Dat het Duitsers zijn. Daar ben je gauw mee uitgepraat.’
‘Hoezo?’
‘Ze hebben alles uit een boekje. Je denkt: dat is wel een aardige vent, vol met
gedachten en zo. Na drie dagen heb je 'm door. Je kent het boekje dat hij heeft
verzwolgen. Doe verder geen moeite, er komt niets meer uit.’
Toet kwam binnen met haar mandje en haar nieuwtje. Ze gaf Jaap een vriendelijke
blik.
‘Heb je 't gehoord?’ vroeg zij, verwonderd dat Arend's reactie uitbleef.
‘Mannen of vrouwen?’ wilde hij toch weten.
Jaap lachte.
‘Ga zelf kijken. Er hing, geloof ik, wat vrouwelijks aan de lijn. Ik heb daar geen
verstand van.’
‘Stel je niet aan!’
‘Is dat nu praat?’ berispte Toet. ‘Ik zal een kom hete soep voor jullie maken.’
Zij ging. De beide mannen luisterden naar haar zingen in het boetje.
Het werd al donker toen de Duitser om een ketel vragen kwam. Blijkbaar gestuurd,
hun enige was lek.
Hij noemde met enig ceremonieel zijn naam, als om er eer aan te bewijzen. De
naam van een vermaard wijnmerk.
‘Van Pleite Monopol?’ giste Arend onpleizierig.
‘Dezelfde,’ verontschuldigde zich de bezoeker blozend. ‘Mijn vader heeft de zaak
aan kant gedaan. Ik ben de zoon.’
‘Dr. in de wijsbegeerte?’
‘Om u te dienen.’ Ook daarvoor scheen hij zich te schamen.
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Arend Hobbe had hem a priori geschoten: een van allemaal. Een planeet die nooit
eigen licht verspreiden zou.
De mannen zwegen, terwijl Toet een pan uitkrabben ging. De bezoeker was een
grote, te blanke man met veel ruig op kruin en wangen. Mooie kerel wel, bewonderde
de schilder, die overal modellen zag. Iets te zoet toch, dong hij bij nader keuren af.
Een beetje slodderig van gebaren, bedankte de Duitser Toet, heengaande met de
slingerende pan.
Arend keek hem misbillijkend achterna.
‘Daar heb je 't al,’ zei hij aggressief. ‘Een gipsafgietsel van zijn vader, die zelf
afgietsel was van weer wat anders dat niet deugt. Zo'n vent staat tot een mens als een
museumpop tot een Romein. Erger, want een museumpop kan echt zijn en dit is
onveranderlijk een Abklatsch. Abklatsch van Abklatsch... bazaarartikel. Het wordt
zoetjesaan hier onbewoonbaar.’
‘Ik vond hem aardig,’ haastte zich Toet te zeggen, om Jaap geen gelegenheid te
geven tot antwoord. ‘Hij heeft zulke mooie trouwe ogen. Heb je gezien wat mooie
blauwe ogen hij heeft?’
‘Zet ze in een ring, dan kan je ernaar kijken,’ viel Arend nijdig uit, tegelijk
ontevreden omdat hij zich in Jaap's bijzijn zo slecht beheerste. ‘Wat vindt je eigenlijk
aan mij, als je iedereen die een broek draagt aardig vindt? De Dorpsgek had zo'n
mooie kuif.’
‘En prachtige tanden!’ plaagde Toet. ‘Heb je het blinken van zijn tanden gezien?
Jij Jaap?’
‘Mij vindt je toch zeker ook een beetje lief?’ hitste Jaap.
‘Een beetje? Jij? IJdeltuit! Màn!’
‘Ik zal niet storen,’ bromde Arend Hobbe.
Toet lachte hoog. Zij wist hoever zij met hem gaan kon.
‘Helemaal niet, hoor!’ troostte zij plagend. ‘Bij Arend
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vergeleken zijn ze allemaal nul. Ik voel me als een hulpeloos atoom in je nabijheid.
Nu goed?’
‘Lààt dat!’ hij ontliep haar strelend handje. ‘Wat weet jij van atomen af... In elk
geval wil ik die zoete Germaan hier niet zien,’ viel hij uit.
Meteen, achter zijn bescheiden klopje, ging de deur weer open. Hij stond daar in de
lijst van het kozijn ten voeten uit.
‘Ik hoop niet te storen... De zaak was dat de primus is uitgegaan. Al onze spiritus
is op.’
Toet haastte zich, vóór iemand iets zeggen en bederven kon, het woord te nemen.
Zij werd welsprekend.
‘Wij zijn hier menselijke mensen,’ leuterde zij opgewekt. ‘Naar onze christelijke
gezindheid allen broeders, de zusters niet te na gesproken. Dat wij ons uit de wereld
teruggetrokken zouden hebben is maar schijn, integendeel, de wereld heeft... hoe
zeg je dat zo terecht, Arend?’
‘Stik!’ zei Arend, het luik, dat kierde, sluitend op een slingerende grendel.
‘De wereld,’ vervolgde Toet ongehinderd, ‘is een vloeibaar mengsel, overal waar
je 't uit de weg loopt dringt het je achterna. Nooit hadden we in de wereld zoveel met
de wereld te maken als juist hier. Hoe meer we haar ontlopen, hoe meer ze zich aan
ons opdringt... dat slaat niet op u. U moet goed begrijpen, het straaltje water van een
lekke goot kan meer aanwezig zijn dan het hele lago beneden. Het gaat daarmee als
met een vrouw... een aardige vrouw natuurlijk.’
‘Ben je klaar?’ viel Arend in.
Maar zij ging, eenmaal losgelaten, door.
‘Kent u Parijs?’ vroeg zij de Duitser.
‘O, Parijs!’ dweepte hij, de ogen sluitend.
‘Natuurlijk kent u Parijs en dweept ermee. Wij ook. Wat ik van Parijs wou zeggen
is dit... wat wou ik ook
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weer zeggen van Parijs...? O ja, nu niet me in de rede vallen, Arend. Straks jij. Ik
wou dan zeggen in Parijs kan het je overkomen dat je op een terras zit met een glaasje
slappe koffie... nergens smaakt slappe kookkoffie zo godszalig als op de boulevard...’
‘Waar moet je met dat gezanik heen?’ mopperde Arend.
De Duitser keek vriendelijk aanmoedigend.
‘Laat haar toch,’ kwam Jaap, de schilder, voor haar op, onzeker of hij haar
schilderen moest of zoenen.
‘Je zit dan,’ hernam zij, ‘met je café crême in een gegons van mensen, die alle
talen kakelen die in Babel zijn uitgevonden en vandaar verbreid, opdat de mensen
elkander beter zouden begrijpen. Er komen er, gaan er, stoelen zijn er al niet meer.
Je zit in je gedrongen eentje tussen muren van staande jassen, jassen van beton, maar
die leven en dringen. Zo leven, zeggen ze, de ganzen aan de pool, “gezellig” heet
dat in de natuurlijke historie...’
‘Je bazelt,’ zei Arend Hobbe en hij gaf het op.
‘Natuurlijk bazel ik,’ ving zij op, ‘wat zou ik anders? Laat mij nu ook eens bazelen
op mijn tijd. Wanneer mijnheer nog even geduld heeft met zijn spiritus, zal ik jullie
duidelijk maken, dat ganzen en mensen nooit zo gezellig eenzaam kunnen zijn als
onder duizend andere ganzen en mensen. De zaligheid der afzondering in Fontana
Marina is, weet je, maar schijnbaar. Wij moeten ons alle moeite geven om afgezonderd
en alleen te blijven... dat gaat niet tegen u of tegen Jaap... dat is zomaar een algemene
stelling van me. De zaligheid van het alleen-zijn, wil ik dan zeggen en eindigen,
anders barst Arend uit elkaar, vindt je nergens zo zalig als in Parijs achter een slechte
café crême.’
‘Accoord!’ juichte de schilder. ‘Dan maar weer naar Parijs. Ik ben je màn.’
‘Ik ook!’ waagde de Duitser.
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‘Goed, ik zal jullie niet tegenhouden,’ deed Arend zijn schimmelige duit in 't zakje.
‘Je zou heus denken dat hij 't meende,’ plaagde Toet overmoedig. ‘Luister, ik zal
jullie, omdat we toch bij mekaar zijn, een verhaal vertellen. Eigenlijk een geheim,
maar...’
‘Ik had toch liever dat je dat zou laten,’ maande Arend bijna boos.
Hij bereikte niets, de Duitser begon zich thuis te voelen. Jaap glom.
‘Dóórgaan, dóórgaan!’ riep hij. ‘Een verhaal uit Parijs!’
‘Het past precies in wat ik zeggen wou,’ vervolgde Toet, aangemoedigd. ‘En 't is
ook maar een heel kort, banaal avontuur. Alle dagen kan het je overkomen. In Parijs
natuurlijk.’
‘O, Parijs!’ himmelde de Duitser.
‘Terwijl je daar zo zit,’ hernam zij, ‘en je geniet de hemelse zaligheid van het
alleen-zijn, is naast je iemand opgestaan en iemand gaan zitten. Vreemd is dat. Een
wonder. Je voelt je plotseling met z'n tweeën.’
‘Maar Toet!’ maande de schilder, zijn wijsvinger opstekend.
‘En die meneer daar naast je voelt dat precies eender zo. Je merkt het aan zijn
praten, want dat doet hij zomaar ongevraagd. Hij zegt niets bijzonders en jij zegt
niets bijzonders terug, maar ongedacht en onvermoed ben je niet meer alleen. Je bent
met z'n beiden. De wereld die... hoe zei je dat ook Arend...? een horror...’
‘Loop naar de hel met je wereld!’ snauwde Arend.
‘Ik weet het!’ jubelde zij, kinderlijk in de handen klappend, ‘de wereld, die een
horror vacuum heeft... zeg ik het goed...? is onweerstaanbaar bij je binnengedrongen.
En bij hem, die andere, binnengedrongen: je loopt vol. Zo gaat dat en die wereld
heette... 't is eigenlijk een geheim, dat moet er nu maar uit...’
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‘Genoeg zo, Toet!’ smeekte Arend Hobbe.
‘Nee, het moet eruit,’ drong het meisje door. ‘Die wereld heette, die heette Arend
Hobbe.
Allen juichten en klapten in de handen, behalve Arend, die met zijn boosheid geen
raad meer wist.
Ben je nu klaar?’ vroeg hij ongeduldig.
‘Nog niet,’ wees zij lachend af, ‘niet voor de helft. Maar mijnheer gezelschap zit
op zijn spiritus te wachten... ik bedoel de wereld, die onze eenzaamheid hier
volstroomt als een sluis, wacht op spiritus voor de primus. Wij leggen dat een andere
keer weleens verder uit.’
Zij rammelde onder de flessen in de keukenhoek.
‘Hier, neem het flesje mee, maar niet drinken, het is vergif... En nu je toch hier
bent, kom strakjes met je gezelschap wat gezelsen. Jaap meent aan de drooglijn wat
vrouwelijks opgemerkt te hebben, hij is scherp in die dingen. Neem dus in godsnaam
de blonde Lorelei, die er nu toch is, mee.’
‘Graag!’ juichte de blonderd, stralend of hij op het smeltpunt stond. ‘Ze is een
Poolse, mag dat ook?’
‘Pools of niet Pools, ik wil ook weleens vrouwen zien. De fles krijgen we dan wel
weer terug.’
Als een schelletjesman, overal vol gerinkel en muziek, nam de Duitser afscheid.
De deur ging dicht en het werd stil.
‘Het wordt tijd dat we naar Parijs terug gaan,’ trok Toet lachend haar conclusie,
om Arend te plagen.
‘Voor mijn part,’ zei hij gemelijk. ‘Mijn plezier is eraf. Wat doe je zo'n hark hier
binnen te halen.’
‘Ik?’ In onschuld trok zij de schouders op. ‘De hark meldde zich zelf, dat moest
toch vroeg of laat gebeuren. Hij gaat ook niet meer weg.’
‘Juist daarom hoef je niet aanmoedigend te zijn. De vent denkt dat hij welkom is,
hij en zijn gezelschap.’
‘Denkt hij tòch, heb je zijn zelfingenomenheid niet
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gezien? En jij bent gruwelijk inconsequent, laat ik je dat vertellen.’
‘Hoezo?’
‘Water, lichtmaterie, atomen en de wereld...’
‘Nou lui,’ nam Jaap zijn afscheid, ‘zoek het zelf maar uit.’
‘Je komt toch straks?’ nodigde Toet.
‘Misschien.’
‘Denk aan dat vrouwelijke op de waslijn.’
‘Help ons in vredesnaam de avond door,’ drong Arend aan.
‘Nu goed,’ zegde Jaap onzeker toe.
‘Hij is een diplomaat, hij laat zich bidden,’ plaagde Toet de schilder. ‘Intussen
brandt hij van verlangen...’
‘Om met jou naar Parijs te gaan,’ liet de schilder vallen.
‘Ga dan!’ viel Arend Hobbe geprikkeld uit. ‘Ik hou je niet tegen.’
Toet was niet te storen in haar goed humeur.
‘Gelukkig niet,’ plaagde zij. ‘Anders ging ik.’

XIII
Dat werd dus de onvermijdelijke avond van kennismaking, uitwisseling van avontuur,
gedachten, politiek.
Arend ontving, hij had daar zolang hij wilde slag van. Met ceremonieën, die hij
nog van de dansles had, ontving hij de nieuwelingen aan de deur en leidde de Poolse
naar het voor haar bestemde bankje, waarover een verfomfaaid kussen lag.
De Duitser had haar als Madame Hortense voorgesteld, waarop nog iets volgde
over een prinses. Maar niemand nam het kleinood op, zo bleef het glansloos liggen
waar het lag. De dame was daarover blijkbaar slecht gestemd. Haar geleider bloosde.
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Madame Hortense bleek een donkere plaatjesschoonheid met een prachtig uitdagend
voorhoofd en een beknevelde mond vol romantiek. In haar levensgeschiedenis moest
iets van een kasteel zijn en de rest. Uit het internationaal stof, dat zich in wereldsteden
zamelt, had zij de Duitser opgeraapt en meegenomen waar het haar goeddacht te
gaan. Zij vond in hem haar manlijk complement, lijfwacht en sexedier. Op haar hoge
klepperende hakken schreed zij naast hem, meesteres van een op alle punten
bekroonde hond, fier hem te bezitten, tegelijk met de zweep gereed.
Fontana Marina was haar ontdekking en haar initiatief, voor hem een Venusberg
vol naamloze gevaren.
‘Wij zullen trouwen vóór wij gaan!’ stelde hij veelbelovend voor.
‘Waarom?’
‘Ben je daar dan niet blij mee, Hortense?’
‘Blij? Waar heb je 't over? Omdat jij mij trouwen wil?’
Haar schamperheid bezeerde hem. Zij had, troostte hij zich, zeker niet goed
begrepen.
‘Mijn vader zou het prettig vinden,’ drong hij aan.
‘Daar heb ik nooit veel van gemerkt.’
‘Nu het eenmaal zo is...’
Zij doofde hem onder het bluswater van haar spot.
‘Met je vaders fatsoen heb ik niets te maken. Mij trekt het niet aan, aanvaard te
worden als een onvermijdelijkheid.’
‘Hortense!’ jammerde Ugo ongelukkig. ‘Hoe kan je zoiets zeggen, je weet toch...’
‘O ja, ik weet al wat te weten valt... Dank je... Dank je voor je edelaardig aanbod...
Wie zegt je trouwens dat ik niet al getrouwd ben, knaap? Ben ik zo lelijk?’
Het was een onderdompeling in zwarte wanhoop. Hij hijgde naar adem.
‘Als dat zo is, Hortense, als dat zo is...’
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Zij wachtte op het eind van zijn gehakkel.
‘Als dat zo is...? Nu...?’
‘Je weet toch,’ smeekte hij, ‘dat ik niet buiten je kan. Je zegt zoiets alleen om me
te beproeven.’
Haar ogen flonkerden in leedvermaak.
‘Misschien.’
Zwijgende liepen zij naast elkander voort, het opvallend uitverkoren span, de hoge
blonde en de slanke donkere schoonheid, die aan zijn schouder in bloei scheen te
komen. Opeens greep hij wild haar arm, haar dwingend tot staan.
‘Zweer me dat je mij alles hebt verteld.’
‘Doe niet zo romantisch,’ weerde zij kribbig af. ‘Niets heb ik verteld. Hoe kan ik
je alles vertellen, en waarvoor? Je zoudt het meeste niet begrijpen.’
‘Hortense,’ smekend bleef hij staan, ‘waarom beledig je me zo?’
‘Is het niet meer dan genoeg wat je hebt ontvangen? Kom, je verveelt me, ik sta
niemand toe me te vervelen.’
Hij hield haar staande.
‘Ik wil alles, alles van je weten.’
‘Ook of ik soms getrouwd ben?’ plaagde zij. ‘Toen je mij ontmoette heette ik
Madame Hortense. Ben je dat vergeten?’
‘Laten we vóór we weggaan alles, alles in orde maken. Wat het ook zijn mag.’
Haar hand in de lange handschoen greep zijn vingers.
‘Nu zoet zijn, je bent een brave jongen. Wij gaan meteen langs het reisbureau,
kaartjes bestellen. Twee derde via Basel, naar het paradijs... Goed?’
Hij bleef onwillig, ontsteld over de derde klas, weer stamelend van uitstellen,
‘alles’ in orde maken.
‘Schei nu alsjeblieft uit met je getrouw!’ weerde zij woedend af. Ik ben heus niet
voornemens kinderen te krijgen.’
Hun reis naar Fontana Marina werd dus geen huwelijks-
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reis, naar hij zich romantisch had verbeeld. Een beetje ontluisterd en versjouwd zat
hij naast haar in de vol-gedrongen trein. Zij droeg bij het overstappen haar eigen
valies, haar eigen regenjas over de schouder, wat hem het gevoel gaf van een knecht,
wiens diensten niet meer worden begeerd. Tegelijk was er trots in hem over het bezit
van deze voorname, opvallend mooie vrouw, al bedierf een besef van eigen
minderwaardigheid zijn glorie.
Jaap, verlaat zonder reden, vond hen gevieren zwijgzaam zitten. Was er iets gebeurd?
Nee, er was niets gebeurd als dat Arend Hobbe de blonde Duitser had in kaart
gebracht. Een kegel, als andere kegels. Alle negen! En ze liggen alle tegelijk, de
koning in het midden. Hij kon met iemand, die hem op het eerste gezicht niet aanstond,
beleefd onhebbelijk zijn. De Poolse interesseerde hem als primadonna in een goedkope
film. Afwachten wat zij vertonen zou.
Ook Toet wachtte, bezig met de thee. Als een insect ging zij zitten op haar harde
krukje. Zij hoopte dat Jaap niet wegblijven zou, anders voorzag zij een mislukte
avond.
De schilder werkte als katalysator. Het gesprek was ineens op zijn hoogtepunt.
‘Kategorische Imperatief!’ riep de Duitser met iets van triumf, alsof hij het zelf
had uitgevonden.
‘O nee,’ dong Arend rustig af. ‘De dingen hebben hun betrekkelijke waarde. Geen
andere.’
‘Juist wat ik wilde zeggen,’ bond de Duitser in. Hij had het grote woord als een
Dikke Bertha losgevuurd, nu het niet werkte was hij zijn overtuiging kwijt. ‘Alles,’
gaf hij toe, ‘staat natuurlijk in betrekking tot het volstrekte. Zonder dat geen rede,
geen moraal.’
Daar had je 't alweer! dacht Arend Hobbe smalend. Die kerels meren hun wereld
aan een ducdalf. Hoe hield zo'n
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vrouw, die toch mogelijkheden hebben moest, het bij de palurk uit!
Hij richtte zich tot Hortense met een betoog, dat de bedoeling had de ducdalf los
te wrikken. Geduldig, het hoofd enigszins over de linkerschouder, luisterde zij toe.
Tot hij het besef kreeg: ze vindt mij even vervelend als die kurk en ongelijk kan ik
haar niet geven. Hoe zat dit span, hoe zaten die mensen in elkaar? Wat bracht hen
hier? Wat tot elkander? In haar ried hij een bestaan vol stormen en gevaren. Proberen
met de politieke sleutel, besloot hij grimmig. Misschien gingen de geheime laadjes
open.
‘Wanneer wij mijnheer zijn zin gaven en gingen te werk met een kategorische
imperatief,’ trachtte hij, bijna onstuimig, in te breken, ‘zou het tenminste mogelijk
worden ergens houvast te krijgen. Uw mooie land heeft veel moeten lijden onder
gemis van homogeniteit.’
Madame Hortense lachte.
‘De Poolse Landdag bedoelt u? Een legende. Kunt u in ieder land aantreffen waar
de mensen niet naar schablomen zijn gemaakt.’
‘Daar kon u weleens gelijk aan hebben,’ gaf hij toe. ‘Zonder onenigheid geen
demokratie. U kent Maria Walevska natuurlijk.’
‘Bij name,’ wees zij met een glimlach af.
‘De vrouw die bij Napoleon ging pleiten voor haar volk en werd zijn geliefde,’
deed de Duitser, zich verwaarloosd voelend, zijn duit in het zakje.
‘Dank je, lieve vriend,’ zij keek hem spottend aan, dat het vuur in zijn perfecte
wangen schoot. ‘Was mij niet onbekend.’
‘Hoe is uw mening?’ hernam Arend, ‘had zij hem moeten haten?’
Scherp, als een wondsnee, trok haar mond tezamen.
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‘Zij had een Poolse Judith moeten worden. - Maar waar om vraagt u dat?’
Arend ging op de vraag niet in, hij stichtte verwarring om te profiteren.
‘Als ze dat gedaan had, zou mijnheer... hoe was uw naam ook weer?’ richtte hij
zich tot de Duitser.
‘Pleite.’
‘Juist, Pleite, houd het mij ten goede... Zou mijnheer Pleite gelijk hebben met zijn
kategorische imperatief.’
Verwonderd zette de Poolse haar zwarte wimpers op.
‘Hoezo?’
‘Vaderland is voor mij geen vast begrip. Geen geloofsartikel, geen onfeilbaarheid,
geen kerk.’
‘Kan zijn,’ gaf zij koelbloedig toe. ‘In die dagen was dat anders.’
‘Het vaderland...’ wilde de Duitser zeggen.
‘Misschien,’ viel Arend hem onbeleefd in de rede, ‘ging Walevska naar de tyran
met Judithplannen.’
‘Dat is wel zeker,’ stemde zij fel toe.
‘En toen zij hem zag, Holofernes, brak haar moed. Wat zeggen wil dat de man
haar meer betekende dan Polen.’
‘Is uit het vervolg gebleken!’ smaalde de donkere mond.
Arend triumfeerde.
‘Zodat de kategorische...’
Woedend brak zij zijn glorie af.
‘Geen spelen met woorden alsjeblieft. Ons Polen... maar waar praat ik over?’
Weer sloot haar trotse mond zich in een kramp. De Duitser maakte een beweging
met de hand, die niet durfde en zich terug trok. Arend merkte het meesmuilend op.
Rasbeest, en wat een ruiter!
Toen, afleidend, begon Jaap:
‘Over volstrektheden valt niet te praten... Ja, Toet, schat, schenk nogeens in, mijn
mond verdort van het zwijgen... Omdat wij ieder onze volstrektheden hebben
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voor onszelf... weet ik veel. Een voorbeeld: wanneer ik een schilderij opzet...’
‘Van volstrektheden gesproken,’ hoonde Arend Hobbe. Hij wreef van leedvermaak
zijn handen in elkaar.
‘Lààt dat,’ zei Toet, ronddienend, ‘of je krijgt geen koffie.’
Jaap raakte opgewonden voor zijn doen.
‘Jij hebt gemakkelijk praten,’ weerde hij Arend af. ‘Jij produceert niet. Niemand
krijgt gelegenheid je in de kaart te kijken... Het zal mij toch toegestaan zijn... dank
je, Toet, je bent een engel... te zeggen hoe ik erover denk. Hoe ik het voel, als je dat
liever hebt. En dan is mijn weet aangaande deze dingen zo, dat alwie zich waagt aan
het voortbrengen van kunst, uitgaat van een noodzakelijkheid, als je dan van
volstrektheid niet wil spreken. Dat is, zeg ik het goed, een afgeronde voorstelling
van wat het worden moet. Onverschillig van wat het later zal blijken voor te stellen,
of zelfs geworden zal zijn - wij kunnen niet altijd maken wat wij willen - staat toch
het punt van uitgang, de opzet, voor mij vast. Maat, verhouding, vlakverdeling, kleur,
licht, stemming, alles... Dat wou ik maar zeggen,’ besloot hij onverhoeds, veiligheid
zoekend in zijn koffiekom.
‘Zeer juist! zeer juist!’ jubelde de Duitser. Hij keek er zijn Poolse vriendin op aan,
die peinzend de ogen gericht hield op de lamp.
Toet zei:
‘Jullie kletsen langs elkander heen. In de grond bedoel je hetzelfde... Word wakker,
Arend Hobbe, je bent onbeleefd.’
‘O nee,’ zei Arend opgewekt, de ogen openend. ‘Ik dacht aan zandzakken en zo.’
‘Hoe bedoelt u?’ vroeg de blonde Ugo geïnteresseerd. ‘Zandzakken zegt u?’
‘Om u te dienen. De zandzak is het symbool van de
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kategorische u weet wel. In die zin,’ sloeg hij goedgeluimd door, ‘dat de Polen hun
vaderland meedragen in hun levend gevoel, als een vrouw die wegloopt, een prooi
die men dreigt hun te ontnemen. De levende muis houdt de kat “in form”, zoals de
sportslui zeggen. Gelooft u niet ook, Madame Hortense?’
‘Misschien,’ erkende zij, met wegdwalende blik. ‘Het is mij niet gegeven u te
volgen.’
‘Terwijl de Duitsers,’ zette Arend door, ‘hun vaderlands ideaal gesteld hebben,
gelijk ik zeide: in de zandzak.’
‘Het is aardig gevonden,’ stemde de blonde Germaan met een domme grinnik toe.
‘Wat bedoelt u ermee?’
‘Ik zou ook aardappelen kunnen zeggen,’ sloeg Arend door, ‘of koffiebonen, alles
wat eenvormig is en in massa opgetast. Wij Nederlanders zijn een eigenzinnig volk.
Geen onzer is de ander. Ieder voor zich maakt zijn eigen wereld uit, zijn eigen
kategorische en de rest. Ik vind woorden die te veel zeggen abject, zij zeggen niets.
Ik ben een mens van relativiteiten. Wat dan voor mijn volk, om niet weer af te dwalen,
zeggen wil: de samenhang is, en misschien gelukkig, zoek.’
‘Je overdrijft!’ viel Jaap geprikkeld in. ‘Toen wij bedreigd werden...’
‘O zeker,’ erkende Arend, ‘werden wij Polen. Wij krijgen telkens een vaderland
wanneer wij op het punt staan het te verliezen. Zodra dat voorbij is, vallen we uiteen
in ons oude doen. Geen mens weet meer, waarvoor hij zich zo opgewonden heeft.
“Nur wenn wir uns im Kot befanden”... Heine had, als zo menigmaal, gelijk. Wat ik
dan nogeens zeggen wil: van deze dingen heeft bijvoorbeeld onze Spaanse dwingeland
Philips geen snars begrepen. Hij was een te eenvoudige ziel, die zwart of wit, hemel
of hel kon onderscheiden, geen grijs, geen nevelingen in hun mist. En Napoleon niet,
eenmaal het ruiterstandbeeld geworden der Revolutie. En de man niet die dat domme

Kees van Bruggen, Fontana Marina

118
boek geschreven heeft, “Mein Kampf”, waarmee ik blij ben, omdat het hem voor
alle historische eeuwigheid blameert.’
‘Je zou het over de zandzak hebben,’ bracht Toet hem terloops op zijn weg terug.
‘Haha, de zandzak!’ grinnikte Herr Doktor onvoorzichtig.
Arend zag hem uitdagend aan.
‘Die zandzak kunt u bij u in de Heimat vinden,’ smeet hij hem toe. ‘Een Duitser,
nog een Duitser, weer een Duitser: zand. Een collectief van korrels, iedere korrel
een scherfje rots, gelijk van oorsprong, van aard, van maaksel. Het ideaal is, al die
korrels saam te brengen in een zak en al die zakken op te stapelen tot een wal.
Westwall of Ostwall naar believen. En dat gelukt. Het zou met Nederlanders nooit
gelukken... of met Polen, mevrouw Hortense.’
De blonde Duitser trok een stenen gelaat, hard van wrok. Toch vroeg hij aarzelend,
als woeien de woorden hem van de mond:
‘U wilt dus zeggen, Herr Hobbe, dat onder ons geen individualiteit bestaat?’
‘Hebt u er begrip van wat zo'n woord betekent?’ vroeg Arend scherp.
‘Ik dacht het.’
‘Dan dacht u verkeerd. Ik acht u bekwaam, geleerde met een graad, ten bewijze
dat u alle boeken goed gelezen hebt, van elk begrip... hoe ook... een definitie te geven.
In definieren zijn uw proffen sterk, geniaal, als dat woord niet wat anders betekende.
Zodoende worden woorden levenloze formules, er hangt geen atmosfeer, geen aura
omheen. Het onderscheid tussen een levend ding en een dood ding zit in de
eigenwilligheid van het eerste. Het laat zich niet vangen. Het ontglipt de mazen van
uw omschrijving. Zandkorrels daarentegen... en hier is uw

Kees van Bruggen, Fontana Marina

119
antwoord... laten zich samenbrengen tot zakken zand, zandzakken nog beter. Uw
slavendrijvers hebben het te alle tijde zo begrepen en er hun voordeel mee gedaan.’
Hij leek nog verder te willen gaan, maar stuitte plotseling zijn vaart. En met een
andere stem stelde hij zachtzinnig en verzoenend voor:
‘Laat ons het hierbij laten... Het was niet mijn bedoeling onbeleefd te zijn.’
Zich omwendend tot Jaap:
‘Wat heb jij vandaag voor de onsterfelijkheid gedaan, Don Carlos? Dat schilderij
van jou zit me toch dwars.’
‘Je zou niet onbeleefd zijn, dacht ik,’ sloeg de schilder terug.
Arend stond op, langzaam en groot, en Jaap een zware hand op de schouder
leggend, erkende hij:
‘Ik geloof dat je gelijk hebt, kunstenaar. Wij allen gaan van onze volmaaktheid
uit. Jammer dat er meestal zo weinig van terecht komt. - Gaat u al weg?’
‘Madame Hortense is moe,’ verontschuldigde zich de Duitser. ‘De reis heeft haar
nogal aangepakt... En dank voor alles.’
Stijf boog hij de ronde langs, terwijl de Poolse geërgerd wachtte.
Door de geopende buitendeur vulde een volle maan de kamer met haar klaarte.
Toet streelde Hortense's donker haar.
‘Wij moeten eens overleggen hoe wij elkander helpen kunnen.’
Als toneelspelers zonder claus stonden de mannen opgesteld bij het tafreel.
‘Dank je,’ zei de Poolse, Toets wang rakend met de rug van haar geringde hand.
Zij ging zonder acht op hem te geven de Duitser voor. Arend gaf hun geleide.
‘Dan ga ik ook maar,’ besliste Jaap toen hij terug
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kwam. ‘Je bent een verdomde lomperd, Arend Hobbe.’
‘De vrouw kan interessant zijn,’ vond Arend gelaten. ‘Moet jij die niet eens op
een doekje zetten?’
‘Stik!’ viel de schilder nijdig uit en smeet de deur achter zich dicht.

XIV
‘Mijn naam is Ikse,’ stelde zich de dichter voor. ‘Ru Ikse.’
Iemand met een dik hoofd was boven de treden uit gestegen, moot voor moot en
nog niet ten voete uit. Het was een hoofd zonder beloften, kaal van kaken en kruin
en met een verwonderd aangezicht, een bruiloftsmasker.
De dichter keek niemand in 't bijzonder aan, als een planeet, die haar schijngestalten
van buitenaf ontvangt.
Arend Hobbe trad geheel naar buiten.
‘Ik heb uw brief ontvangen,’ zei hij vlak. ‘Arend Hobbe.’
Zij drukten elkaar afwachtend de hand. De dichter hees zich de laatste trede op,
hij kwam het roestige tuinhek binnen.
‘Toet, mijn vriendin,’ stelde Arend voor.
‘Het is mij een genoegen,’ vond de dichter gereserveerd. Een zoetemelks meisje,
had hij al gezien.
‘En hier Jaap Sparkel. U kent hem wel. De schilder.’
Het aanvaardend, tegelijk ontkennend knikje van iemand, die zichzelf gekend
waant, maar niemand kent.
‘Man, ik word warm van je,’ viel Jaap geërgerd uit. ‘Leg die todden af.’
‘En neem een steen,’ wees Arend meer gastheerlijk. Waarop hij kort liet volgen:
‘De zaak is dat wij hier niemand als gast ontvangen. Iedereen is welkom voor zijn
eigen rekening en risico. Dat ligt hier in de aard der dingen. U kent Fontana Marina?’
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De dichter wrong zich uit de riemen van zijn rugzak. Omstandig ging hij zitten.
‘Bij name,’ zei hij. ‘Ik dacht hier rustig te kunnen werken.’
‘Is een misverstand,’ viel Jaap uit. ‘Niemand hier werkt.’
De dichter keek eens naar die kant waar iemand sprak, dan naar de steen, waarop
men onderstelde dat hij plaats zou nemen. Hij deed naar hem gezegd was, moeilijk
zijn vrede vindend met de harde zit.
‘Ik meen,’ wees hij de schilder af, ‘geestelijke arbeid.’
‘Meen ik ook,’ zei Jaap gezellig.
Het ronde gezicht stond als een kazige maan.
‘U schildert?’
‘Als ik zo vrij mag zijn en in mijn eigen tijd.’
Toet, die alweer met bekertjes wijn aandragen kwam, oordeelde een afleiding niet
ongepast. Die mannen stieten op elkaar als stuiters.
‘Goeie reis gehad, mijnheer Ikse?’ vroeg zij monter. ‘Lang moeten zoeken om
ons te vinden?’
‘Het is inderdaad niet zo eenvoudig,’ vond de dichter zwaarwichtig, zijn woorden
pleisterend of hij aan een fresco bezig was. ‘Het uitzicht is hier boven wel zeer fraai.’
‘Fraai is het woord,’ wees Jaap, nijdig op de kwibus, af. Ook zijn manier van Toet
aankijken beviel hem niet.
Arend, weinig toeschietelijk, zei nu ook wat.
‘De zaak is,’ merkte hij op, ‘wanneer u hier naar den geeste werken wilt, kunt u
niet beter doen dan deze fraaiheid van u afzetten. Hoe fraaier uitzicht des te minder
inzicht. Wat mij betreft, sinds ik in Fontana Marina ben, heb ik weinig nuttigs meer
verricht.’
‘Verdomd natuurschoon, dat je niets meer heeft te zeggen!’ schold Jaap. ‘Je kunt
er met je penselen niet aan likken. Bovendien is alles al gedaan. Nu ja, ieder naar
zijn eigen avontuur... Salute!’
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Zij staken de bekertjes voor zich uit, dronken elkander een stijf welkom toe.
Vervolgens zaten zij gewichtig stil.
‘Hoe gaat het tuis?’ vroeg eindelijk zonder belangstelling Arend Hobbe.
‘Tuis?’ verbaasde zich de dichter.
‘Ik bedoel ginds. Achter de bergen. Waar de Rijn ergens omtrent Katwijks stranden
de Noordzee zoekt?’
De dichter liet het antwoord even tijd om zich te vormen. Ten laatste sprak hij met
bedachtzaamheid:
‘Eigenlijk niet zo heel bijzonder, naar mijn indruk. Heb de laatste maanden veel
gereisd, hier en daar. Volgens mijn correspondentie gaat er weinig om. Er wordt
druk gedicht en veel geschilderd, dat wel, als u dat bedoelt. Het wachten is, als ik
het goed begrepen heb, op inhoud.’
‘Wat is,’ wilde Jaap ongeduldig weten, ‘wachten op inhoud?’ Hij had zijn bekertje
in één teug leeg gedronken. Het omkerend, keek hij beteuterd naar de aluminum
bodem, die cirkelglanzen draaien deed als een hogehoed.
‘Je krijgt tóch niet meer!’ plaagde Toet. ‘De fiasco is leeg, kijk, geen druppel. Ik
heb geen zin, weer naar benee te lopen.’
‘Dat zal ik dan wel doen als je mij franken geeft,’ zei Jaap ontevreden. Dan weer
zich kerend tot de dichter:
‘Wat is wachten op inhoud? wil ik weten. Jullie zegt zulke dingen of er heel wat
achter zit. Ik voor mij heb de ervaring, dat wie zo erg op inhoud wachten moet, of
op de vorm, daarover hangt te zeuren omdat hij komt tot niks. Nul ik onthou noppes,
als je 't mij vraagt.’
‘Zover ik u kan volgen,’ verwaardigde de dichter zich te spreken, ‘hebt u misschien
geen ongelijk. U bent immers schilder?’
‘Sinds zoeven nog steeds.’
‘En u, mijnheer Hobbe?’
Men kon Arend niets onaangenamers vragen, daar-
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om nam Toet, vóór hij een antwoord had, het woord.
‘Is het zo nodig,’ zei ze, ‘iets bepaalds te zijn? Ik bijvoorbeeld, ik ben vrouw.’
‘Puik!’ juichte Jaap, ‘en met een hoofdletter, die heb je verdiend.’
‘Onzin!’ wees het meisje af. ‘Ik wil maar zeggen: vrouw is geen beroep, of schilder,
of denker, of zelfs dichter. Van wat je toevallig bent, kan je een vaste bezigheid
maken, of een beroep, dat je dan op de duur wel leert. Dan zet je op je deur
bijvoorbeeld: Ikse, dichter. Bedoelt u het zo?’
‘Ik wist niet,’ weerde zich de dichter zelfverzekerd, ‘dat ik iets verkeerds bedoeld
had. Of zelfs gezegd. Voor mijnheer Sparkel, meen ik, die het penseel hanteert, moet
het een feest zijn, in een heerlijk land als dit het ene gegeven na het andere uit te
werken.’
‘Quatsch!’ raasde Jaap onbeleefd. ‘Dicht u soms meer wanneer er veel om je heen
gebeurt? Als dat zo was, zou er in deze tijd, die razend is van gebeurtenissen, aan de
lopende band gedicht moeten worden. Het tegendeel is waar, die heren hebben het
alleen over zichzelf. Waar wachten de stumpers eigenlijk op? Drama's en
heldendichten moesten vliegen als druppels van de zwabber. En ik... kijk om je heen.
Een heelal vol schilderijen en een schilder die lummelt. Zo leeg als dit verdomde
lege blikje.’
Woedend smeet hij het kroesje op de stenen, waar het even rinkelde tot het op zijn
oortje lag.
‘Als ik het goed zie, heb jij al te veel,’ lachte Toet met smakelijke witte tandjes.
Dat maakte nu ook de dichter met haar gaande. Verleidelijk mondje had die kleine
vrouw! Hij nam zich dingen met haar voor, maar eerst moest hij weten waar hij hier
aan toe was. Hij peilde:
‘Misschien is het wat vroeg in de dag voor een zo diepgaande discussie.’
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‘Hebt u ontbeten?’ vroeg Toet, die ruimen wilde.
‘Beneden in het dorp, dank u,’ zei Ikse. ‘Er was daar een aardig kroegje met wat
men noemt een riant uitzicht. Eigenlijk had ik, hier komend, geen vage voorstelling
van het leven in zo'n wildernis. Hoe gaat dat eigenlijk?’
‘Heel eenvoudig,’ zei Arend, wijs als hij kon zijn. ‘Men leeft.’
‘Dat is nu juist de kunst,’ vond de heer Ikse. ‘Om u de waarheid te zeggen, rekende
ik op geen medebewoners.’
‘O,’ viel Jaap gezellig in, ‘wij willen wel weg wezen als je dat beter bevalt. Vrijheid
blijheid.’
De dichter richtte zijn duikershoofd met de ronde ogen op de schilder.
‘Zo was het niet bedoeld,’ besloot hij eindelijk te zeggen.
‘U had ons trouwens geschreven, niet? Meende ik toch,’ leidde Toet af. Zij wachtte
geen antwoord, leegde haar blaadje in de kast.
‘Zeker,’ zei hij tegen haar rug. ‘Op goed geluk. Mij was bij gerucht ter ore
gekomen, dat in dit dorp zonder bewoners landgenoten moesten zijn.’
Hij zweeg. Hij overwoog het. Eindelijk hernam hij:
‘Hoe gaat dat eigenlijk? Hoe stelt men zich dat voor?’
‘Leven is een prentje,’ bracht Arend in het midden.
‘En moeilijk genoeg als de duiten op zijn,’ was de ervaring van de schilder, die
de nieuwe gast geen aanwinst vond.
Toet lachte, omkijkend.
‘Och komt’
‘Jij bent een vrouw. Jij lacht je door alles heen. Als je in mijn plaats was, met een
gezin tuis...’
De dichter had niet op met dit gesprek. Mensen in zorgen kon hij niet goed velen.
‘Wat mij betreft,’ bracht hij geruststellend in het midden, ‘ik kan mijn onderhoud
bekostigen. Of ik wellicht kinderen heb, is mij niet bekend. Luiers en halve zolen
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liggen mij niet. Daarzonder hangt het bestaan aan zoveel materiële dingen vast, dat
is juist wat ik wilde weten: hoe knapt men dat hier op?’
‘Een bekertje nostrano?’ nodigde Arend Hobbe gastheerlijk.
‘Dank u, zo vroeg in de morgen bekomt het mij niet.’
‘Overigens is hij op en Jaap te lui om nieuwe te gaan halen. En nogeens overigens,
om je in te Echten, neemt wie hier komt een huis.’
De dichter richtte zijn duikerskop verwonderd naar alle kanten.
‘Een huis, zeg je. Als dit?’
‘Als dit. Of een ander.’
‘Is er geen eigenaar?’
‘Misschien. Misschien de Dorpsgek.’
‘Interessant,’ vond de dichter, een beetje paf. ‘Ik heb een soortement spinnekop
tegen de helling omhoog zien kruipen. Was hij dat?’
‘Waarschijnlijk. En dan zijn er nog twee. Man en vrouw.’
‘Voor een verlaten dorp wonen hier nogal ingezetenen,’ voegde Jaap het zijne
eraan toe.
‘O, die Hortense is heel interessant,’ meende Toet. ‘Juist iets voor u. Voor een
dichter.’
De dichter gaf haar een genadige knik.
‘Ik zal gaarne met die Hortense kennis maken.’
‘Pools,’ zei Arend, alsof dat er wat toe deed.
‘Kan heel pikant zijn,’ vond de dichter. ‘Maar het is een verkeerde voorstelling te
menen, dat wij dichters bijzonder op zouden hebben met interessante vrouwen. De
meeste vrouwen zijn niet interessant. Zij stellen zich zo aan.’
‘Zeer juist!’ viel Arend hem bij. ‘Voor mij het voedzame dagelijkse brood.’
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‘Hoor je dat, Toet?’ viel de schilder nijdig uit. ‘Je onderschat haar, vent.’
‘Heb jullie 't over mij?’ kwam Toet erbij. ‘Ik ben maar een brioche. Arend is dol
op brioches.’
‘Zelfkennis heeft ze!’ prees Arend Hobbe, een gebaar makend naar haar wang.
‘Alle dagen goudgeel en vers als de morgenstond.’
Hem op de vingers tikkend, keerde zij zich af.
‘Maak Jaap nief jaloers,’ plaagde zij. ‘Bij gebrek aan zijn wettig petit déjeuner is
hij in staat zich aan brioches te vergrijpen. Maar dit is allemaal praat te grabbel, ik
had mijnheer Ikse Hortense toegedacht. Match-making ligt mij weinig, maar die
zoet-blonde Lohengrin hangt me de keel uit.’
‘Hoe is het mogelijk, zo'n overschone man!’ leidde Jaap de aandacht verder af.
Hij hield er niet van met Toet geplaagd te worden. ‘Als ik een Wagnerse bui krijg,
maar dat duurt wel even, schilder ik hem met zwaan en al.’
‘Men vestigt zich dus in een of ander huis,’ hield de dichter voet bij stuk. ‘En
dan?’
Allen zwegen, ongezind deze Ikse aan te moedigen.
‘En dan?’ hernam de dichter ietwat dringend, alsof de anderen de verplichting
hadden zijn bezwaarlijkheden op te lossen.
Arend Hobbe sprak namens hen het beslissende woord:
‘Welnu, dan leeft men.’
‘Lééft men...’
Weer stilte. Het ronde hoofd van de dichter draaide als een pantserkanon de ronde
af.
‘Tja,’ lichtte de schilder weinig aanmoedigend toe, ‘wij zijn hier gekomen om
onszelf te zijn.’
‘Ik meen,’ zei Toet met schalkse ogen, ‘kameraad Ikse te begrijpen. Zichzelf zijn
is voor de een anders dan voor de ander. Kameraad Ikse is verwend. En wie verwend
is, heeft iemand nodig om hem te verwennen... Waarom
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hebt u geen vrouw meegenomen, kameraad Ikse? Als Arend.’
‘Laat mij erbuiten,’ zei Arend uit zijn humeur.
‘Omdat hij dacht er hier een te vinden,’ grijnsde Jaap met te veel ijver. In zijn
gevoel had hij alleen recht op Toet.
‘Dank je, ridder,’ lachte zij, toch een beetje dankbaar. ‘Ik meende eigenlijk
Hortense, die minstens een prinses moet zijn. Jammer genoeg, behoort zij tot het
type dat zelf verwend wil worden. Waar twee alles van elkaar verwachten, komen
beiden tekort. Er zal niets anders op zitten, dichter, dan op jezelf gaan wonen. Zien
wat er komt. De bevolkingsaanwas is overweldigend de laatste tijd. Sinds wij hier
afgestapt zijn in de honderden percenten.’
‘Ik voor mij ben daar nooit op gesteld geweest,’ stelde Arend vast.
‘Dànk je!’ zei Jaap.
De dichter gaf het nog niet op. Zich laten afwijzen was zijn gewoonte niet.
‘Misschien,’ drong hij aan, ‘is er voor mij plaats in deze woning? Ze lijkt me ruim.’
Arend Hobbe schudde afwijzend het hoofd.
‘Het gaat om het beginsel, weet je,’ trachtte Toet het vonnis te verzachten. ‘Ieder
voor zich, niemand voor allen. Meen je 't zo, Arend?’
‘Ieder voor allen,’ gromde hij ontevreden. ‘Maar vrijheid blijheid.’
Het meisje lachte.
‘Komt dat niet op hetzelfde neer?’
‘Het komt hierop neer,’ hernam Arend Hobbe met gezag, ‘dat wij geen ruimte
voor derden hebben. Ook niet voor Ru Ikse.’
‘Toet was haar spotzucht nog niet meester.
Alle schepselen gods zijn welkom... heen te gaan. Nietwaar Arend?’
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‘Je maakt een karikatuur van mij,’ wees hij af.
‘Lui, leuter niet,’ zei Jaap, opstaande. ‘Nou ik ga dan maar tot de fles weer vol is.’
- ‘Mee?’ nodigde hij de dichter, die er nog niet in was. ‘Zal ik de honneurs van de
plaats waarnemen? Zien wat we voor je vinden.’
Op dat ogenblik kwam de Duitser met zijn eeuwig keteltje om water. Hij en de
dichter keken elkander metend aan.
‘Shake hands!’ nodigde Toet met iets van spot. ‘Voorstellen laten we hier
achterwege. Kunnen de verantwoordelijkheid niet aan.’
‘Ikse.’
‘Doktor Pleite.’
De namen ketsten op elkaar.
‘U zei?’ wilde Ikse toch nog weten. Zijn ronde hoofd was een en al hardhorigheid.
‘Pleite. Doktor Pleite.’
‘Von Pleite Monopol,’ voegde Arend eraan toe.
Meteen volgde de dichter Jaap, die ongeduldig bij het hekje was blijven wachten.

XV
Fontana Marina had de roep van een hemel, waar ieder leefde naar zijn welbehagen.
Het eerst nodige was er overvloedig en te geef: woning. Geschreven staat: de vogelen
hebben hun nesten, de vossen hunne holen, de mensen echter niet alzo.
Hier wortelt een der grimmigste tegenstellingen tussen mens en mens. De haat
tegen de ‘proprio’ is geen kunstmatig onderhouden vuur, ze is natuurlijk als
ademhaling. Ze wordt geboren met de eerste huur, die de huurder voelt als
onrechtvaardig. Daarvan eenmaal verlost te worden, is voor velen levensinhoud. Die
inhoud tot werkelijkheid te maken: een eigen huisje, schijnt het offer
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van een heel ploeterend leven waard. Niet velen winnen, zelfs voor deze inzet, de
prijs.
Door zijn bewoners verlaten, stond Fontana Marina daar te verbranden op zijn
klip. Een land van belofte. Een nestkast. Op voorwaarde dat men zelf zijn brood
meebracht, schonk het een woning. Vrij van aansprakelijkheid, huur, zelfs vrij van
belasting. Niemand had daar belang. Het was een boom die volgeladen staat en het
fruit loont niet het plukken.
Jaap ging de dichter voor, het straatje door, over de keien, die nog de herinnering
van plaveisel droegen. Zij stegen trapjes op, gingen poortjes binnen, opende deuren
waarachter niets gebouwds meer stond. Verbijsterd stonden zij te kijken in het schone
doorzicht.
‘Hoe zou het kunnen,’ trachtte Jaap te doorgronden, ‘dat juist het vervallende zo
schilderachtig wordt?’
De dichter Ikse gaf niet aanstonds antwoord. Hij had andere gedachten. Eindelijk
vond hij, een beetje smalend:
‘Romantiek!’
‘O ja,’ ging Jaap erop in. ‘Wij moeten oppassen voor romantiek. Daar zit een
gevaar. Al dit moois hier is afgekeken, geloof je niet?’
Hun hoofden, twee halfronden, stonden vreemd naast elkander.
‘Wij moeten leren geen ogenmensen meer te zijn,’ gaf de dichter als zijn mening.
‘Wat dan?’ vroeg Jaap een beetje geraakt. ‘Als je toch schilder bent.’
‘O toch.’
‘Ik ben niet zo'n stuk antiek als je schijnt te denken,’ weerde zich Jaap Sparkel.
‘Maar ergens moet je het toch ophangen aan een sujet.’
‘Onderwerp onderwerpt,’ smaalde diepzinnig de dichter, zich voornemend dat op
te schrijven. ‘Je zult het met me eens zijn.’
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‘Daarover praten we nog weleens,’ brak de schilder onbevredigd af. ‘Wat denk je,
zou dit hier wat voor je zijn?’
Hij wees een stenen vierkant onder een onwaarschijnlijk grote kap. Tussen twee
nisjes, die ogen leken, was het poortje van een ingang, met ijzeren scharnieren zwaar
beslagen, het hout wit uitgebeten van de zon.
‘Lijkt een kapel,’ zei Ikse, bijziende nader komend.
‘Misschien een stal,’ vond Jaap; je kunt dat hier nooit zeggen. Alles heeft dezelfde
eenvoud, houding, stijl.’
Hij lichtte de klink en gaf de deur een trap. De ruimte was vol wit licht door een
groot gat in de achterwand.
De dichter toonde zich niet al te happig.
‘Geen zin?’
‘Dat gat moet natuurlijk om te beginnen dicht,’ zei Ikse. ‘Glas erin. Als ik zo'n
kamer in een behoorlijk huis had...’
‘O ja,’ stemde Jaap spottend in. ‘Natuurlijk. Vol luie dingen, boeken, oud spul en
een juffrouw in een zijden kimono, die mijnheer bedient. Ik snap er alles van,
kameraad Ikse!’
‘Heb je niet wat anders?’ vroeg de dichter, zonder op Jaaps uitdaging in te gaan.
De schilder werd boos.
‘Laat ons wèl wezen. Ik ben geen huisbaas. Geen hospita. Geen makelaar. Geen
dame van het Vreemdelingenverkeer. Ik ben hier evenveel als jij, namelijk niks. Aan
te bieden heb ik dus niemendal. Vraag het de Dorpsgek.’
‘Dank je. Van spinnen heb ik bepaald een afkeer,’ wees uit zijn hoogte de dichter
af. Zijn hoofd bewoog zich als een globe op een standaard.
‘Dan moet je hier niet wezen, sowieso,’ vond Jaap. ‘Duizendpoten hebben we ook
nog, en die bijten. Ik vond de eerste morgen schorpioenen in mijn wasblikje. Ze
waren
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slap en verzopen, maar aanwezig. De ouders of de kinderen woonden niet ver. Ik
heb er mijn bed op nagekeken... ken je dat tuig? Verder slangen, adders, die je
aansissen, ze doen naar mijn ervaring niks. De mens is het meest gevreesde beest in
de schepping... vleiend is dat! En op het dak hagedissen; 's morgens vroeg maken ze
kabaal, dat je niet meer slapen kan... Wat doet een verwend joggie als jij eigenlijk
hier?’
‘Misschien zoek ik mijzelf,’ vond de dichter na een pauze goed te zeggen.
Jaap lachte. Hij lachte luidkeels, dom, onhebbelijk.
‘Kan je overal.’ En hij lachte weer.
‘Ik geloof,’ zei Ikse zonder zich kwaad te maken, ‘dat ik in deze holte niet werken
kan. Misschien is mijn hierzijn een vergissing. Het is de eigenaardigheid van
vergissingen, dat men ze eerst opmerkt, wanneer men zich heeft vergist... Ik zal het
een week of wat proberen.’
‘Je zult je toch met een hotel zonder bediening moeten vergenoegen,’ bleef Jaap
hem plagen. ‘Dat gat maken we met wat stenen en cement wel dicht. Ik heb nog een
restje staan, zaak van een uurtje.’
‘Dat zou ik zeer op prijs stellen, mijn handen staan verkeerd.’
‘Dacht ik al,’ lachte de schilder. ‘En misschien wil Hortense...’
Hij lette op hoe de dichter reageren zou.
‘Wat is ze voor een vrouw?’ vroeg Ikse zonder belangstelling.
‘Poolse. En niet van het gewone operaslag. Heel anders dan Toet, die ik Arend
benijd. Toet is een schat.’
Meteen, onvoorzichtig nu hij iemand om mee te praten had, liep hij over van
vertrouwelijkheid. Tot waar hij ergens zichzelf betrapte en plotseling zweeg.
Ikse had nu en dan geknikt, de lichte ruimte keurend met zijn kollende ogen. Hij
had iets van een ontevreden pad.
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‘Dit dus niet,’ toonde Jaap te begrijpen. Maar hij was geprikkeld en ging voort:
‘Ik wil je graag van dienst zijn, zoek het zelf maar eerst uit. Pas op, daar ligt een
drempel. Hier rechts naar boven staat misschien ook nog wat. Niet op de bloemen
trappen, 't zijn net kinderen. Er moet hier ergens water zijn, daar bof je bij. Die kleine
beekjes kunnen tjilpen als jonge vogels. We vinden elkaar dan wel bij Arend... ajuus!’
Meteen begon hij een trapje af te dalen en was weg.
Ikse was in verbijstering blijven staan. Hij veegde zijn hoofd, dat droop van warmte,
een plek zoekend om te zitten. Om hem heen dansten witgesluierde pruiken hop en
wijn een ballet. Zou hij daarboven nogeens kijken...? och waarom. Hier kon het best
goed worden als die vlegel hem helpen wou met zijn gemetsel. Voor zulke dingen
was hij van anderen afhankelijk, hij had de gave die anderen te vinden.
Hij ging weer naar binnen, daar zat hij op het brokkelmuurtje van het ingestorte
venster. De zon, een gletscher op het overhangend dak, stoorde hier niet. De
eenzaamheid bleef hem vragen stellen, hij zou, waar niemand toezag, de houding
moeten vinden die ook niet wordt verstoord door zelfbeschouwing. Was hij, wat men
wel had gezegd, een kwast?
Een klein langstaartig hagedisje verschoot dicht bij zijn voet. Het zocht, glipte
met een ruk verder. Het was een geslepen staafje potlood, een verweerd stokje, dat
nauwelijks zichtbaar zich over de grijze steen verplaatste. Was zoiets meer dan
gezichtsbedrog? Toch leefde i n zo'n wezentje ook een wereld, waarin hij, de dichter
Ikse, gezichtsbedrog kon zijn.
De dikke man geeuwde. Zijn maag meldde zich met gewoon menselijke eetlust.
Nu moest hij brood hebben, en wijn, en water. Lastig was dat.
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Dat meisje van die Arend Hobbe scheen juist wat iemand hier behoefde. Dienende
liefde, en zonder onderdanigheid. Haar bestaan leek de bedoeling te hebben, zichzelf
op te heffen, zoals brandstof zich opheft na zijn warmte te hebben afgegeven.
Hij zou, nam hij zich voor, geen ongenoegen maken.
En die andere... die Hortense?
Moesten het altijd vrouwen zijn...? Vermoeiend.
Neen, hij had niemand nodig, rust was wat hij zocht. Maar rust werd vaak een
ingewikkeld ding.
Soms was daar het verlangen naar de dood. O, de dood was hem een welvertrouwde
vriend, bijwijlen ook wel in vrouwelijke gedaante. Eenmaal, met Irma, had hij op
een landingsbrug gestaan. De rivier glom, lokte, gleed nachtelijk voorbij. Irma had
zich in angst en doodsverlangen aan hem vastgeklemd. Verwachtte de beslissing van
hem, man.
Nu ja.
Terug gaande langs het wilgenpad, schaamden zij zich voor het prentje, voor
elkander. Zij huilde. Hij ging alleen naar een hotel.
Men behoefde om met de dood te verkeren niet dood te zijn. Integendeel, niets
levender dan kameraad Dood. Een nooit aflatende aanwezigheid.
Irma was sindsdien getrouwd, omdat zij een kind verwachtte. Niemand, ook zijzelf
niet, wist van wie. Zij - vernam hij later - aanbad dat kind, een zoon, zoals zij de
ondergang had aangebeden. En hem, de dichter, die als een wijs, bezadigd en ervaren
man haar van de landingsplaats had weggevoerd.
Met een verstijfd gezichtje zei ze:
‘Dag, Ru Ikse!’
Zij gingen ‘elk zijns weegs’, zo heette dat. Maar het was uit de mode ‘elk zijns
weegs’ te gaan. Deze romantiek liet alleen schaamte achter.
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Wie van zijn tijd was, leefde als een atoom. Het gaat verbindingen aan, het laat die
los, het blijft zichzelf.
Buiten in het licht hing aan een dode twijg een vergeten amandel. Een amandel,
als aas aan een hengel. Een amandel van het vorige jaar, of kon het alreeds zijn van
dit? De dichter had van amandelen geen verstand.
Zijn lichaam stond van het muurtje op, zijn hand greep de amandel. Een klein
bleek vruchtje, dadelijk liet het los. Het was rul en rot, het witte kerntje aangevreten
door een verdwenen beest.
De dichter raspte er met zijn tanden tegen.
Bitter was het ook nog.
Teleurgesteld liet hij de amandel vallen.
Dat was op de een of andere manier meteen zijn besluit. Hier zou hij wonen.
Hij sloot de deur, die nu zijn deur was, met een reepje zakdoek, alsof niet achter
iedereen kon binnen komen, en ging op zoek naar zijn mede-dorpsgenoten om hun
bericht te geven van zijn nabuurschap.
Het meisje Toet zou wel 'n boterham voor hem hebben.
Hij vond na lang omdolen de Hobbe's niet in huis. Hun deur was ongesloten. Een
papiertje, aan Jaap gericht, lag erachter. De kruimels van het ontbijt lagen er nog
voor de vliegen.
De dichter zette zich in Arend's rieten stoel. Hij zat daar, spelend met de
losgeschoten wikkellintjes. Hij zat te zitten, wachtend op wat niet kwam. Hij voelde
zich verongelijkt zonder reden.
O ja, dat meisje Toet had wel wat voor hem. Ze zou hem zeker te eten vragen, al
keek de man hem de deur uit. Een glans van herinnering gleed over zijn Edammer
gezicht. Veel mannen hadden hem hun deuren uitgekeken, veel vrouwen hem
gesmeekt te blijven.
De deur ging open, om de deur verscheen een hoofd.
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Het grijnzende hoofd van de Dorpsgek, die nu met lijf en handen naar binnen sprong.
De beide mannen spiegelden zich in elkaar.
‘Pedrini!’ riep de erfgenaam van het dorp. ‘Pedrini!’ Maar wijl dit geen
verstaanbare taal was, antwoordde de dichter Ikse niet. Na veel gehaspel begreep hij
de uitnodiging, mee te gaan; verwonderd volgde hij het vreemde verschijnsel naar
zijn huis.
Hier werd de wereld opnieuw zoals ze kort tevoren altijd had getoond te zijn. Er
kwam wijn op tafel, brood en knoflookworst. Alles met veel grimassen hartelijk
opgediend.
Uit de praat van zijn gastheer kon de dichter weinig wijs. Hij dacht alleen, zich
verzadigend, hoe de dingen van zichzelven gingen. Problemen waren er eigenlijk
niet. Alleen maakte de wijn hem dronken, hij verlangde naar sterke koffie.
Zijn verlangen verdichtte zich tot een film. Boy van de Malaga-bar, zoals hij statig
heen en weer schreed, het zilveren blad voor zijn deftig met grijze puntjes geborduurde
vest. Boy was het blijvende in een wereld vol veranderingen. Hij was nooit jong
geweest, hij werd niet ouder. Het vest met de grijze puntjes week niet van zijn buik.
Zijn blad, zijn glaasjes, zijn port, zijn sherry, zijn krakelingen behielden een voor
niets wijkende eeuwigheid.
‘Dag mijnheer Ikse, bent u daar weer? Het oude merk?’
Twee jaren afwezigheid maakten daar geen verschil. Hier viel niets voor, al lagen
er alle dagen andere kranten op de leestafel. Men kon er zeker van zijn Boy terug te
vinden, de vaatjes, de lampjes, de trijpen stoelen, het eeuwig aanwezige, dat men
gisteren had verlaten, of voor een maand, of voor een reeks van jaren. Men was
afwezig omdat dit alles aanwezig bleef. De koele wijn besloeg de
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kristalen glazen met zijn adem, het boterzoutje behield dezelfde vage smaak van
kaas.
‘Graag Boy! Zeventien. Een grote.’
Voor verdere gemeenzaamheid bestond geen reden. De betrekkingen stonden
onverslijtbaar vast. De dichter ledigde de eerste, dronk nog een tweede, knabbelde
met een hondegebit krakelingen of zoute stengels. Er kwamen discipelen van de
tweede generatie luidruchtig binnen, tot ze hem, de meester, tien jaren ouder, zagen,
geslagen wachtend op zijn minzaamheid. Hij was wel zo goedgunstig naar hun werk
te vragen; met een gebaar rukte hij aan een nodigende stoel.
De wereld was een homogene eenderheid. Daar zat hij met de Dorpsgek in het
door elk werkzaam mens verlaten dorp. Een lucht van geiten hing ransig onder de
lage zoldering tussen de onder hun witkalk vergane balken. Er was een bittere, in
het brein neerdroesemende, wijn. Het brood, dat tussen de tanden brokkelde als grint.
Die tanden moest hij toch eens laten nazien. En wat de kerel bedoelde met zijn
ongedurigheid?
De Gek bedoelde duidelijk te maken, dat hij de gastheer was en wilde zijn. Fier
op zijn eeuwenoud patriciaat, schonk hij de wijn zijner wingerds, brak hij de harde,
schilferende kaas zijner geiten bij het dorre brood. De gast was welkom terwille van
het gastheer-zijn. Op zijn manier een Lorenzo, en magnifiek genoeg voor de schranser
aan zijn hof, die zijn onsterfelijkheid bewaarde.
Op de duur gingen zijn plichtsplegingen vervelen. Verzadigd rees de dichter op.
Hij maakte zich van de dansende gastheer los, die zich beijverde hem naar het poortje
te geleiden en hem het pad te wijzen naar de uitgang.
‘Buona sera, Signore. Grazia per la visità!’
Dank voor het bezoek nog bovendien! De wereld was een Florentijns brokaat, dat
nog in het laatste vod zijn zeldzame deugd bewaart.
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XVI
Het leven in Fontana Marina was de eenvoud zelf. Alleen de Gek verstond het. Hier
was hij gezaaid, gekiemd, opgeschoten. In de harde rotsen groeiden de bomen en
heesters, onbegrijpelijk geworteld. Zo stond hij. De dorpelingen, toen zij geen brood
meer vonden, hadden hem een voor een verlaten. Lachende zag hij hen verdwijnen
naar landen, die niet de zijne waren. Hij bleef met zijn wijn, zijn mais, zijn geit. De
huizen brokkelden af, verloren hun schoorstenen, het schilferdek hunner daken. Het
zijne lapte hij bij tijd en wijle op. Er zou niemand geweest zijn om hem simpel te
verklaren, hij zou natuurlijk als een plant op de plek gestorven zijn, hadden daar niet
de vreemden een voor een zijn rots beklommen.
De Dorpsgek weerde zich niet, hij was hun gastheer en hun koning. Hij bood zijn
kaas, zijn druiven en zijn wijn. Hij liet hen begaan in de huizen die de zijne waren.
Slechts nu en dan verschrikte hij een vrouw, die naar de beek om water ging, zij
waren spoedig aan zijn inhoudloze lach gewend. Sommige harer voelden zich begeerd,
zij deden in het verder gaan de heupen vleien. Hij zag hun lichamen vervloeien in
het milde middaglicht. Hij wist van hun verlangen en hun angst niet af. Hij lachte,
schoon hij niets had overwonnen, overwinnend.
Ook de schone Poolse verscheen hem als een opeens te ochtend in bloei geschoten
agave. Hij volgde haar met enkele onbegrepen stappen. Toen bleef hij verloren naar
haar uitzien tot zij was verdwenen. Lang stond hij daar nog, er waren geen verboden
vruchten in zijn paradijs.
Die vreemden kwamen met hun eigen plannen en gedachten. Zij waren gek. Zij
sleepten in hun rugzakken hun wereld mee. Tussen het brood, de kaas, de kleren en
het scheergerei, pakten ze die als iets kostbaars uit. Zij zetten haar op planken of
trachtten haar te verbergen in
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een kast. Er waren er die schreven het in boeken, er waren er die kneedden het in
klei, of vulden er de losse bladen van hun schetsblok mee. De Dorpsgek had weleens
zo'n blad gekregen. Zij zeiden dat hij het was, hij wist wel beter. Om niet onvriendelijk
te zijn nam hij het aan. De wind wist er wel weg mee.
‘Arend,’ begon Toet opeens, ‘je moet je weer eens luchten.’
Met schijnverbazing keek hij op van zijn werk.
‘Waarom?’
‘Omdat je leeft als een made in een appel, jongen.’
‘Kan iemand anders?’
Arend Hobbe schroefde zijn aandacht dichter op de worteltjes, die hij aan het
schrapen was. Van oordeel dat klein handwerk het verband met de werkelijkheid
onderhoudt, belastte hij zich zonder tegenzin met de voorbereiding voor de pot.
Niemand las met zo onuitputtelijk geduld de aangestoken erwten of haalde zo gelaten
boontjes af.
Hij zweeg. Hij pitte een aangevreten wortel uit. Hij vroeg:
‘Vindt je mij zo ijdel?’
Het was een vraag die telkemaal terug kwam. Liever had zij met leukoplast de
lippen toegeplakt dan te bekennen dat zij hem voor ijdel hield. Zijn hoogste ijdelheid
was, niet ijdel te zijn. Op niets. Zelfs niet op haar, die jong en vol verlokking alle
mannen trok en weerde met een glimlach.
‘Je weet wel beter, Arend!’ wees zij, niet geheel overtuigend, af. ‘Wat versta je
onder ijdel?’
‘Zie je wel!’
‘Ik zie niets.’
‘Er klinkt toch,’ bekeek hij het nader, ‘een dubio in
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wat je vraagt. Waarom vraag je anders? Een woord, uitgesproken, moet inhoud
hebben.’
Haar witte tanden blonken in haar frisse rode mond.
‘Wie sprak het uit?’
‘Ik soms...?’ in eerlijke verbazing.
‘Maar jongen toch...’
‘Ik heb,’ hij werd een beetje boos, ‘aan ijdelheid zelfs niet gedacht. Ik heb het
woord niet in mijn mond gehad.’
‘Is dat worteltjes schrapen?’ leidde zij af.
Zij beet het onafgesneden puntje van een peentje, knabbelde het verder gezellig
krakend op. Zijn oplettende ogen gloorden in een schemer weg.
‘Waar denk je aan?’ vroeg Toet, om hem te helpen. Zij nam een blikken pannetje,
begon het met de staalspons schoon te schuren.
Eindelijk sprak hij:
‘Of wij vanhier zullen gaan.’
Toet gaf geen antwoord, ijverig in haar werk.
‘Zeg je niets?’ vroeg hij.
Haar handen rustten even, zij keek hem aan.
‘En wat zal ik zeggen?’
‘Wat je ervan denkt.’
‘Je wordt oud, Arend,’ zei ze, stevig verder schurend. ‘We kunnen niet alle dagen
heen en weer praten over blijven of weggaan. Waarom zouden we ook? Voorlopig
hebben we het best.’
‘Ik wil de eenzaamheid,’ stelde hij eigenzinnig vast.
‘Met al die mensen?’ vroeg hij ontevreden.
Zij zette het pannetje op de aanrecht neer, veegde de handen droog om hem een
aai te geven.
‘Zoet nu maar,’ troostte ze, ‘zeg nu maar niks. Jij, Arend Hobbe, en de mensen is
een oud onderwerp. Daar raken we niet over uitgepraat. Geen reden om erover te
beginnen.’
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‘Ik wil, wanneer ik langs een pad ga, niet weten dat daar mensen zijn geweest.’
‘Nu praat je onzin, Arend,’ wees zij hem terecht. ‘Waar een pad is...’
‘Voor mijn part,’ stemde hij onwillig toe.
‘Je ziet hoe ongerijmd je bent. Jou met je luie benen, die meer beweging moeten
hebben... je wordt te dik... jou zie ik geen pad maken hier tegen de rotsen op. En
omdat jij niet voor je gezondheid zorgt, mogen anderen het ook niet.’
‘Ik zie niets strijdigs,’ hield hij koppig vol. ‘De pyramide van Cheops is ook
eenmaal gebouwd door duizend slaven. Toch stel ik om haar te zien de eis, alleen te
zijn.’
Het meisje hernam haar schoonmaak. Het metalen pannetje zong onder de forse
halen van de stalen spons.
‘Ben je haast klaar met de worteltjes?’ vroeg zij. ‘Ze moeten op.’
‘Meteen. Nog drie.’ Geduldig begon hij weer te krabben.
‘Helpen?’
‘Nee, dank je. Ik ben er zó.’
‘Die pretentie van jou is lariekoek,’ hernam zij, toch een beetje geprikkeld. ‘Heb
ik je al zo vaak gezegd. Je kunt niet verlangen dat de dingen alleen bestaan voor jou.
Die Cheops liet die taart oprichten voor zichzelf, al zou hij misschien vereerd zijn
met je bezoek. Alle dingen die geen dingen van onzelieveheer zijn, zijn dingen van
mensen. Dat leerde me zekere Arend Hobbe. Maar van onzelieveheer en mensen
moet hij het niet hebben. Wou jij hier in dit klipdorp, dat van de Dorpsgek hoort, de
hofhond uithangen?’
‘Hóórt... hóórt...!’
‘Alles hoort van iemand in de wereld,’ hield zij vol.
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‘Wereldje wel!’ smaalde hij, een wortel die te groot was splijtend.
‘En laat het nu uit zijn met die wortels,’ kribde zij. ‘Geef maar hier... Ga wandelen,
Arend Hobbe, buitenlucht zal je goed doen.’
Zijn handen, ineens leeg, stonden verkeerd.
‘Wandelen,’ bromde hij. ‘En bij iedere steen een mens tegen het lijf lopen.
Medemensen. Onze dierbare soortgenoten. De hemel, of wie daar aansprakelijk voor,
is, bewaar me ervoor.’
‘Gà nu maar,’ drong het meisje overredend aan. ‘Je bent vanmorgen nog niet in
de frisse lucht geweest.’
Hij stond op. Als een grote dwarse jongen bleef hij lummelen midden in het vertrek.
‘Ik heb een onderwerp voor je om aan te denken,’ stelde Toet voor, de peentjes
schuddend in de met water bijgevulde pan. Zij goot het zilveren afgietsel in de wasbak,
die lekte op de stenen van de vloer. Het nat liep door de naden wel weer weg.
‘Jouw onderwerpen zijn a priori absurd.’
‘Weet ik wel,’ lachte Toet. ‘Daar ben ik ook a priori... zeg ik het goed....? van
overtuigd. Maar dit is uit de tweede hand van jou.’
‘Dànk je!’
‘Je moet toch wat hebben voor onderweg,’ bleef zij plagen. ‘Een boterham kan ik
je niet meer geven en rauwe wortels zijn niet aan je besteed... O ja, als je beneden
komt, loop dan bij Trabedini aan. Misschien poft hij nog een half pondje pasta.’
‘Ik kom niet beneden,’ weerde Arend onwillig af.
‘Dan niet. Ik ga wel zelf. Poffen is vrouwenwerk. Waar wacht je op?’
Onwillig schopte hij met zijn gepantoffelde voet de deur open. Zij viel benauwelijk
piepende weer dicht.
‘Even harder!’ riep Toet plagend na. ‘Dan kan hij over
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die steen niet weer terug. Zo! Het ontbreekt je,’ lachte zij verder, ‘aan zekerheid,
Arend Hobbe. Waar wacht je nog op? O ja, je onderwerp voor onderweg, ik moet
ook aan alles denken. Ik wou maar zeggen: de lucht die je ademt, is als een belopen
pad. Pieker dat voor elkaar en laat me vooral weten wat je ervan denkt. Dag, Arend
Hobbe, merk je iets van de medemensen, loop dan een straatje om... Krijg ik geen
zoen?’
Zij kwam nabij, legde haar jonge hoofd op zijn schouder.
‘Een gerepte vrouw,’ zei ze, ‘is als al het andere wat anderen heeft gediend. En
maak nu dat je weg komt, ik heb nog veel te doen om mijnheer op tijd zijn maaltje
voor te zetten... Op tijd... je stinkt van onopgeloste problemen, Arend Hobbe. Ik houd
van dat luchtje... en van jou... Duvel nu op!’
Onvredig stond hij in de lichte azuren dag. Naar beide zijden wrong het vervallen
straatje zich door de wisselvalligheden van het huis-voor-huis aangebreide dorp. Hij
koos de ene kant en toen, terugkerend, de andere. Als ik nu daal, bedacht hij, moet
ik straks weer klimmen. Beter te klimmen, en hij keerde zich nogeens om, onzeker
als een verloren kat.
Hij hield nu zijn gedachten bij zijn voeten. Dat was een rustgevend gevoel. Bij
elke schrede een nieuwe taak, een ander probleem. De wolken trokken langzaam uit
zijn hoofd. Over de puinen, de vervallen wijnterrassen, gingen de zilveren vleugels
open van het meer. Hij zag het inenen en bleef staan. Het ruime licht vloeide in zijn
wezen samen, het loste zijn lichamelijkheid op. Waar elders had hij ooit deze zaligheid
gevonden? Hij zou haar altijd, waar hij heenkwam, blijven missen.
Tegen de afgebroken stomp van een olijf ging hij zitten op een steen. De dode
knoest zette nog blaadjes, zilveren behaard, aan onwaarschijnlijk lange lege twijgen.
Hij
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voelde hun aanwezigheid als een insectenregen om zich heen. Meteen wist hij zichzelf
daar zitten: de moede wandelaar peinzend in het landschap. Hoe ontkomt de mens
aan zijn belachelijke romantiek? Had Toet gelijk: was hij, Arend Hobbe, ijdel?
Hongerde hij naar de gunst van mensen, zelfs wanneer hij hen verachtte? Hoe kon
hij ontkomen aan zijn hinderlijke Zelf?
Dat dikke planetenstelsel Ikse, die blonde Lohengrin, Jaap met zijn machteloos
penseel, die Poolse merrie, hulde verwachtend van al wat man was, moest hij erkennen
hun gelijk te zijn? Een schilder kon zich wegleven in zijn doek, een dichter in zijn
gerijmel, een vrouw in haar ijdelheid. Misschien was dat, zolang de opwinding
duurde, hun waarheid. En de zijne? Wanneer hij sprak kon hij welsprekend zijn, het
rijgen van het snoer der redenering was genot. Ontkwam hij, daarbij een publiek
verlangend, aan comediantenwaan?
Toet, in haar eenvoud, kon hem leegdrinken als een glas. Zelfs in zijn
huishoudwerk, groente schoonmaken, helpen aan de vaat, ontdekte zij de hoogmoed.
Want was zijn bereidheid niet het dalen van zijn voetstuk, het bewust zelfvoldaan
volbrengen van een nederige taak, waar hij, de grote Arend, niet te hoog voor stond?
Nevens hem was iets neergestreken. De Gek zat naast hem. Hij grinnikte van binnen
uit en scheen te willen praten.
Arend wilde ook van de Gek geen hinder hebben en stond op. Zonder te groeten
klauterde hij verder.
‘Signore!’ riep hem de Dorpsgek na.
Arend keek om.
‘Salute!’ lachte de gek. ‘Salute, Signore!’
Een les in beleefheid, incasseerde Arend.
‘Ciao!’ riep hij woedend terug en strompelde de berg af.
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XVII
‘Heb je ze gezien?’ vroeg Toet, toen hij uren later afgejakkerd thuis kwam.
‘Leer toch preciseren,’ viel Arend Hobbe kribbig uit. ‘Wie? Over wie heb je 't?
Wie zijn “ze”?’
‘Politie,’ zei ze, alsof zij iets aardigs had te raden.
Hij schrok. Wat was dat nu weer. Politie.
‘Niet voor ons,’ zei Toet rustig. ‘Het waren nette lui.’
‘Wat deden ze dan hier?’
‘Preciseren, Arend, preciseren!’ plaagde zij. ‘Waarom zouden nette lui niet bij
ons komen? Zoveel zelfkennis ben ik niet van je gewoon.’
‘Zeur nu maar niet,’ bromde hij korzelig. ‘Moeten ze wat?’
Toet vond geen reden hem dadelijk in te lichten.
‘Ze zagen er prima uit, als herenknechten. Lakeien die als jagermeesters dienst
doen. En allebei eender, met zo'n kneveltje onder de neus. Operette... Begrijp je er
iets van?’
‘Wat moet ik begrijpen?’ vroeg hij driftig.
‘Hoe iemand naar de kapper gaan kan en zich zo'n mal snorretje laten snijden. Na
al wat gebeurd is.’
‘Laat me nu eindelijk weten wat die kerels moesten en spaar me je coquetterie. 't
Is hier, dacht ik, een land waar geen land meer achter is. Wat kwamen ze bij ons
zoeken?’
‘Word maar niet jaloers, Arend,’ bleef Toet plagen. ‘Alles is heus in de beste orde
afgelopen. Moeten ze andere snorren opzetten om mij te imponeren. De heren kwamen
zoeken naar iemand, die wij geen van allen ooit hebben gezien. Naar de beschrijving
tenminste. Overigens waren ze heel beleefd. Volmaakte cavalieri.’
‘Zal wel,’ gromde hij, een bankje bij de tafel schuivend. Zijn manier om te kennen
te geven dat hij honger had.
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‘Klaarblijkelijk hebben we dan nog meer Fontana Marinapelgrims te verwachten.
Kan prettig zijn. Was het niet om Jaap?’
‘En waarom om Jaap? De goeierd, hij was er om me nog eens te vertellen dat ik
zo'n prachtig model zou zijn. Voor 'n Eva nog wel. Ik heb mij Eva altijd anders
voorgesteld.’
‘Klets niet,’ liet hij zich gaan. ‘Wat heb je gezegd?’
‘Dat ik geen flanken heb om de hele mensheid te baren. Zo naar je zin? Hij zei
natuurlijk, hij vond me hopeloos ouderwets. Eva had volgens hem niets met die
baarderij te maken. Ze was een begrip. Een abstractie vond hij zelfs. Op dit chapiter
begon hij regulier te dazen. Ik gaf hem een slap kopje thee en hij werd sentimenteel.
Wacht tot Arend zelf thuis komt, zei ik, dan kan je je hart ophalen aan een boom.
Bij mij moet je met zoiets niet wezen. Hij zat nog even en ging bepaald ontmoedigd
weg. Ik heb hem nog over zijn krullebol gestreken, maar hij deed een gevaarlijke
uitval naar mijn heupen. Wat moeten al die mannen met mijn heupen...! Nu goed,
om Jaap kwamen die operettedienders niet. Ook niet om jou.’
‘Vroegen ze naar mij?’ wilde Arend toch weten.
‘Geen woord. Alleen of je dicht bij huis was. Voor alle zekerheid zei ik ja, dat je
ergens op het terras zat te werken, Die heren zijn stapel van mijn blonde pruik.’
‘Hoe weet je dat?’
Toet lachte.
‘Uit het liedje: “bionda, bella bionda” - je weet wel. Waar de vrouwen zwart zijn
moeten de mannen blonde hebben en omgekeerd. Maagden met ravenzwarte haren.
Zo zijn jullie, om nààr van te worden, goedkoop. Dus zei ik voor alle zekerheid dat
je thuis was en niet gestoord verkoos te worden.’
‘En?’ wilde Arend nog weten.
‘Wat en?’
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‘Zeiden ze wat?’
‘Fa niente!’ zeiden ze. ‘Haast beledigend voor een vrouw die alleen is met twee
volmaakte cavalieri. Ook een beetje voor jou.’
‘Klets niet...’
‘A me lo stes'! zei de andere nog. Betekent zoveel als: kan me niet bommen. Ze
lachten onder hun snorretjes, allebei eender. Bête is dat. Ik houd van mannen met
gezichten.’
‘Dan komen ze zeker voor de Duitser,’ opperde Arend zonder op Toet's dwaasheid
in te gaan. ‘Ik heb de vent nooit voor een cent vertrouwd. En wie is die prinses, de
Poolse?’
‘O, niet gek. Best de moeite waard. Wij schieten heel goed samen op zonder jullie
mannen. Laat haar aan mij, Arend, neem haar nu eens niet voor jezelf.’
‘Ik?’
‘Doe niet zo verwonderd, je weet best hoe magneten zich gedragen in de nabijheid
van de pool. Waar een haan is, worden de vrouwen kippen. Het is nu eenmaal mijn
noodlot, dit weerloos te verdragen.’
‘Praat geen onzin,’ wees hij humeurig af. ‘Wat het om de Duitser?’
‘Nee, Lohengrin was het ook niet die ze zochten. Zijn papieren zijn, dat wist ik
al, in orde. Ik heb ook nooit gehoord dat Lohengrin door de politie werd gezocht.’
‘Dan blijft alleen de dichter over, rekende Arend Hobbe uit. Ru Ikse... heb je hun
zijn huis gewezen?’
Toet lachte.
‘Ik weet niet eens waar die beroemdheid woont. Verdraaid, ik zou het niet weten.
Ze waren, zeiden de politie-lakeien, een dik rond iemand tegen gekomen. Rondissimo,
vooral het hoofd. Onder zijn arm moet hij een brood hebben gehad. Nee, die
rondissimo signore was het ook niet. Ze gingen blijkbaar opgelucht weer heen.
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“Zo,” maakte Arend een eind aan het gesprek. “Daar zijn we dan af. Ik heb niet graag
de overheid hier. Geen enkele overheid... Nog koffie?”
Toet was reeds bezig in te schenken. Een kom heel vol, zoals hij het gaarne wou.
Uit het melkblikje liet zij het dikke gesuikerde stroopje lopen.
Hij keek, over de tafel geleund, aandachtig toe.
“De overheid,” begon hij zijn meningen af te wikkelen, is een bemoeiziek iemand,
aangesteld door niemand. Zeker niet door mij. Gemeenlijk heeft zij zichzelf op de
plaats gehesen waar zij zich goed bevindt en zich met alle middelen handhaaft. Ook
onwettige, die zij achteraf wettigt met een door haarzelf geschapen wet. In goede
demokratie worden wij bij tijd en wijle uitgenodigd haar opnieuw te kiezen, maar
een demokratie waarin de denker evenveel stem heeft als de domme is geen goede
demokratie. De demokratie, waarin het anders toegaat, is evenmin een goede, want
wie bepaalt wie dom is en wie niet? Het is even onduldbaar, dat sommige onzer meer
te zeggen zouden hebben dan sommige anderen, als dat de stemmen niet gewogen
worden, alleen geteld. Dus is er naar mijn mening geen goede democratie, geen goede
overheid, wijl zij verkeerd gekozen, of door zichzelf en dus ook verkeerd, gekozen
is. De vrije mens zou met haar bemoeisels geen bemoeiing hebben, zonder haar
dwang, die hem onvrij maakt. Hier in Fontana Marina...’
‘Je laat je koffie koud worden,’ waarschuwde Toet.
‘Ik had die dienders willen zien en spreken,’ mijmerde Arend, de kop in de
nabijheid van zijn aarzelende mond.
Toet lachte hem uit.
‘O, het waren best knappe jongens, daar niet van. Vrouwen zijn bar op uniformen
gesteld, weet je waarom? Het is zo aardig, van een aardige jongen meer exemplaren
bij de hand te hebben, als van knopen of kousen. Ze deden helemaal niet grimmig
ook. Ik geloof, dat ze blij waren
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niets te vinden. Zo hadden ze hun plicht van de dag gedaan en waren verder vrij van
onpleizierige karweitjes. Het zou mij niet lijken, beroepmatig boeven te achtervolgen
en in de gevangenis te zetten. Nee... En drink nu, jongetje, je koffie uit, ze is
steenkoud.’
De lange namiddag verstreek. Tegen de avond begonnen de bergen aan de overzij
te gloeien, een vluchtig vloeiend veegje rossigheid over de toppen als een liefkozende
hand, en het werd langzaam donker. Geen wind, de bomen stonden stil. De mensen
in het dorp hadden elkaar vergeten. Ze leefden zwijgend een voor een, zonder behoefte
aan elkander. Een voor een verdwenen de kapotte huizen in de slaap. Omlaag tekenden
de lichtjes van het bewoonde hun sterrenbeelden op de zwarte spiegel van het meer.
Nu begonnen boven ook de sterren aan te vonken, voor wie zijn aandacht erop richtte
meer en meer.
Arend zat binnen in zijn boek gedompeld. Hij was in onvree met alles wat hij las.
Hij had verleerd te leren, te bewonderen, te dwepen, het met anderen eens te zijn.
Gelaten liet hij woord voor woord, regel voor regel onder zijn ogen glijden. Zijn
gezicht stond ontevreden.
Dociel als een huiskat, stopte Toet zijn wintersokken, dan was dat gebeurd. Nu
en dan keek zij gezellig op om te zien of Arend haar soms nodig hebben kon. Uit de
blikken, witgeverfde kap goot de olielamp een zacht kleurloos licht over de dingen,
die op de tafel stonden. Voor de rest liet zij de kamer in een stille schemer, waarin
elk voorwerp ademde voor zichzelf. Op de gewitte muur verschoot een spin, eenmaal,
niet meer.
‘Wil je nog?’ vroeg Toet zacht, de theepot lichtend.
Arend keek niet op.
‘Als er nog is,’ zei hij alleen.
Een barnsteen straaltje stond uit het kommetje naar de tuit, trok dan snel opwaarts
als een elastiek.
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‘Suiker heb ik niet meer, je kunt een balletje krijgen.’
‘Dank je,’ zei hij alleen.
Maar na een poosje klapte hij de deksels van het boek bijeen, opstaande om het
op de plank te zetten.
‘Luister je?’ vroeg hij, staan blijvend.
‘Als je wat zegt.’
Haar gelaat bloeide verwachtend in het witte licht.
Hij ging krakend in zijn rieten stoel weer zitten, meteen losspuitend in een discussie
tussen hem en het boek. Wijl Toet het niet gelezen had, kon zij zijn pro en contra
moeilijk volgen. Zij ving meer met haar ogen dan met haar oren op. Haar passieve
luisterhouding moedigde hem aan tot verder gaan, zijn tegenstander begravend onder
argumenten zonder tegenweer. Ineens staakte hij.
‘Wat denk jij ervan?’
Zij liet hem even tot rust komen, zeggend:
‘Waarvan?’
‘Heb je dan niet geluisterd?’ examineerde hij.
‘Zeker, Arend.’
‘Ik heb er niets aan als je mij niet volgt.’
Zij kwam hem glimlachend tegemoet.
‘Ben je daar zeker van? Misschien is het soms wat moeilijk je te volgen. Waarom
zou een dom meisje als ik een mening stellen tussen jou en hem?’
‘Wie hem?’
‘De schrijver van dat boek, die je zo ergert. Als ik ook nog meepraat erger je je
nog meer. Wat zou je overigens aan mijn mening hebben?’
Hij bekeek het even, lettend op de spin, die weer in zijn onzichtbaar net versprong,
en zei:
‘Ik heb veel te danken aan je lieve aandacht. Ook als je niet meer volgt of niet
begrijpt. Dat weet je toch wel.’
‘Zeker, Arend.’
‘Zonder je aanwezigheid,’ ging hij voort, liep ik in mijn gedachtenspinsels vast.
Daar zit, tegen de muur, een spin.
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Zoeven, toen ik bij toeval op haar lette, is ze verschoten. Maar ze blijft gebonden
binnen de wereld van haar web. Volg je mij?’
‘O ja. Ik zie zelfs een fout in je redenering, wanneer je dat doen van de spin op je
eigen denken betrekt.’
‘Een fout?’ verbaasde hij zich, een beetje geërgerd.
‘Je wilt toch zeggen, dat de spin gebonden blijft aan haar web. Haar wereld. Is zo,
maar ze heeft die wereld zelf gemaakt. Als ze er genoeg van heeft, of het gaat slecht
met de vangst, maakt ze een ander.’
‘Wat dus wil zeggen?’ drong hij aan.
‘Dat jij en die spin toch meer elkaar gelijken dan je had wilen beweren. Ook jij,
als jou de wereld niet bevalt, maakt een nieuwe.’
‘Nu moest ik eigenlijk spinnijdig op je zijn,’ erkende hij. ‘Je weet ik kan zo moeilijk
ongelijk bekennen. In elk geval ben ik nu de draad kwijt. Spaart ons
heen-en-weer-gepraat.’
Hij was opgestaan, had zijn hand op haar korenblonde hoofd gelegd. De aanraking
met het levende, warme, werkte door zijn hand heen kalmerend.
‘Ik geloof,’ zei hij welmenend, ‘dat jij wijzer bent dan ik.’
‘Als jij zo wijs was dat eerlijk te erkennen...’
‘Wat dan?’ wilde hij weten.
‘Dan zou je zo wijs zijn als de kat.’
De witte kat, in haar lappenmandje bij de koude haard, verrees, rekte zich, wilde
ook wat zeggen. Zich bedenkend, borg zij haar eeuwenoude wijsheid in de mulle
ronding van haar staart.

XVIII
‘Aangaande de politie,’ zei Knuppels, zelfverzekerd, ‘daar moet je mee weten om
te springen.’
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‘Dat moet je met alles,’ vond Jaap de schilder, nuchter als hij zijn kon.
Maar hij was minder nuchter dan hij leek, vanwege Toet, die argeloos op het bankje
naast hem was komen zitten. Hun atmosferen ademden hittig in elkander. Begeerte
begon te koortsen in zijn lichaam.
Toet deed of ze er niets van merkte, ze bleef rustig en behaaglijk zitten. Wel had
ze Jaap's hand in het duister voelen avonturen langs haar lenden, zodat zijn arm bleef
rusten om haar lange rug. Zij vond het heel prettig en bewoog zich niet. Jaap had
een schets van haar gemaakt en haar lijn bewonderd.
‘Alleje Toet, ik zal nog gek van je worden!’
‘Wacht tot ik gek van jou word,’ gaf ze terug. ‘Nog tijd genoeg.’
Hij had getracht haar te zoenen, dat weerde zij af.
‘Waarom eigenlijk?’
‘Zomaar.’
‘Om Arend?’
‘Misschien.’
Midden in zijn verlangen was hij blijven steken. Het leefde nog in hem na. Met
die vrouw als model zou hij een Titiaan worden. Hij keek naar Arend, zoals hij daar,
een oude droge stronk, over het vuur gebogen zat. Haat, moordzucht klopte in zijn
stugge kop.
De dag na het diendersbezoek was deze vreemde snoeshaan Knuppels onverwachts
verschenen. Duvel-in-een-doosje. Zijn gewone manier van doen, snoefte de vent:
inbreken zodra de nachtwaker voorbij is.
‘Wat heb je op je geweten?’ vroeg Arend, zonder veel belangstelling. Hij had de
nieuwlichter allang geschoten: niet veel zaaks.
De kleine gedrongen man ging ervoor zitten, spitsvondig kijkend als een oude rat.
Zijn gezicht, in kortgeknipte zwarte baarden en stekelig dor haar, waartussen het
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kleine, benepen masker zat geklemd, geleek een ragebol.
‘Ik geloof eerder,’ debatteerde hij, ‘dat zij iets op hun geweten hebben. Het mijne
is zuiver, hun practijk is fout. En omdat ze over die practijk vol schoonschijnende
theorieën zitten, uitgestald als appels op de markt, de groote en gave boven, daarom
zitten ze vol spanning en ongeduur. Het geweten, weet je, is een beschuldigend besef.
Cornelis, die een glas gebroken had, deed in zijn broek van angst. Ik voor mij doe
nooit in mijn broek, dus heb ik er geen last van.’
‘De vergelijking moge enigermate juist zijn,’ doofde de dichter de vlammetjes
van de pret, ‘smakelijk kan ik haar niet vinden.’
‘Ook komt ze mij wijsgerig aanvechtbaar voor,’ bracht de Duitser met een
uitgedoofde, nauwelijks te volgen stem in het midden. Hij met zijn Poolse waren
uitgenodigd de avond te komen passeren, nu er dan toch, met de komst van de nieuwe
gast, een ongewenste gemeenschap was ontstaan. Arend ergerde zich, maar behield
graag de leiding. Dus zat hij daar als gastheer tegen wil en dank.
‘Met dat al,’ merkte hij op, ‘weten we nog niet waar het om gaat.’
‘Hij legt de bewijslast aan de andere kant,’ meende Jaap.
Toet was opgestaan om thee te schenken, hij hoopte dat zij naast hem terug zou
komen. Naast hem was de lege plek waar zij had gezeten, zijn lichaamshelft leek
geamputeerd, gevoelloos als de halve lip na het spuitje van de tandarts. Die andere
vrouw was mooi als geslepen git, een schoonheid waar hij niets voor voelde. Morgen
zou, hoopte hij, Toet voor hem poseren.
‘Je moet de schuld nooit bij jezelf zoeken, leerde de politieker. Dit menselijk
organisme, waar wij wereld tegen zeggen, of samenleving als je voor mijn part wil,
zit vol kwaadsappige etterbuilen. Men kan er niet aan denken
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zonder zich te schamen. Men kan er zich geen deel van voelen zonder een dringende
behoefte de handen te gaan wassen, als een dokter, die zal gaan opereren.
‘Zeker,’ zei Arend, ‘zo voelen wij het allen ook. Daarom zijn wij hier.’
‘Toch enigszins anders,’ dong de dichter met pretentie af.
‘O nee,’ vond Jaap. ‘Ik niet. Ik ben hier voor mijzelf. Om tot mijzelf te komen...
En u?’
Hij wendde zich tot de Duitser, die zijn beurt leek te wachten.
‘Men is, of men is niet,’ zei deze, ‘een zuiver mens, Hier, ginds, thuis, overal. Wat
is jouw mening, Hortense?’
De Poolse richtte het donkere hoofd omhoog en zweeg. Prachtvrouw! bewonderde
Jaap, meteen met de ogen zoekend waar Toet was gebleven.
‘Jullie zijn deserteurs, dat ben je,’ klaagde de politieker aan. ‘Men moet het leven
zo als het is aanvaarden.’
‘En u dan?’ hoorde men Hortense's toornige stem.
‘Zeer juist!’ bevestigde de dichter, de kologen op haar richtend. Hij wilde nog iets
zeggen en liet wachten. Toen zei hij profetisch:
‘Hij die zichzelf ontvlucht, zal zichzelf vinden.’
‘Niet kwaad gezegd,’ keurde Knuppels goed. ‘Al slaat het als een tang op een
varken. Overigens ben ik niet dol op staande gezegden.’
Jaap, zich gereed makend om te spreken, voelde Toet's naakte arm in de nabijheid
van zijn gezicht. Hij maakte nog wat plaats voor haar, maar zij kwam niet. Zij zette
de theekop naast hem op het bankje.
‘Jullie bent allemaal ernaast,’ decreteerde Knuppels... Dank u, dame...!’ dit tegen
Toet voor de thee. ‘Eensdeels,’ ging hij voort, ‘is iemand als ik geen deserteur wanneer
hij de kans neemt zijn veiligheid te bergen. Ik hoop hier enige tijd de rust te vinden,
die de politie mij
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nergens gunt. Wie zo vaak achter de tralies heeft gezeten, kan niet gezegd worden
te deserteren, wanneer hij de vrije lucht verkiest. Anderdeels aanvaard ik de
samenleving, deze maatschappij zonder maatschap - jullie weet wat ik bedoel aanvaard ik dit onverteerbaar mengsel voor wat het is. Een misgebak. De gave van
de kunstenaar is mij niet gegeven, de wereld... “deze” wereld zeiden de romantiekers...
al dichtend, schilderend, musicerend of alleen maar vrijend te ontwijken. Ik ken haar,
ik ben krachtens mijn wezen gedoemd met haar te vechten, lijf aan lijf. Het is, geloof
me, geen pretje. Ze is niet fraaier dan ik haar zie en de tijden zijn voorbij, dat wie
hervorming zochten zich bezatten konden aan het vuurwater van idealisme. Wie
thans de strijd aanvaardt, aanvaardt haar reëel, met spieren, pezen, botten. Derdens,’
ging hij voort, ‘geven lapzalversdrankjes niets. Zij die moe worden, oud worden,
wijsgerig, deftig en ministrabel, maken zich wijs, omdat ze geen bergfexen zijn, er
ook te kunnen komen langs de gebaande trapjes der geleidelijkheid. Soms zijn ze
daarin niet eens te kwader trouw. Zij hebben achter de groene tafel de dingen anders
leren zien dan ervoor. Ze vatten niet, dat gezonde scherpe ogen toch beter kijken dan
gebrilde. Dit alles, herhaal ik, soms te goeder trouw. U, mijnheer Pleite, draagt een
naam...’
‘Mijn oom!’ haastte zich de Duitser voor het fatsoen van zijn familie op te komen.
‘Zo, is dat uw oom?’ deed Knuppels teleurgesteld. ‘Jammer voor u. De naam was
in de internationale politiek, toen dat nog mocht, niet onbekend. Ik wilde eigenlijk
wat anders zeggen. Zulke mensen worden, wanneer zij hun veerkracht verloren
hebben, gevaarlijk. Hun firma geniet meer crediet dan zij verdient.’
‘Mijn oom,’ begon de Duitser hakkelend. Hij had last van zijn dunne stokrozenblos,
die hem verlegen maakte. Zodra hij zich opwond, brokkelde hij van binnen af.
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Hortense's ogen voelde hij critisch op zich gericht, hij wist bij dat examen geen goed
figuur te maken. ‘Mijn oom,’ briebelde hij met dichtgekropte keel.
‘Ik luister,’ hernam Knuppels ongenoegelijk en liet een paar seconden overslaan.
Toen ging hij verder, gnuifend in zijn triumf:
‘Het was niet mijn bedoeling iets onaangenaams te zeggen van de oude Pleite.
Maar pleite is hij, hij en zijn soort. Hij was een voorloper in zijn goeie tijd en
voorlopers moet men blijven eren, ook wanneer zij nalopers worden op hun ouwedag.
Prijst niemand gelukkig vóór zijn dood, heeft wie ook weer gezegd. Van tweeën één:
òf de man... ik heb het niet in 't bijzonder op de oude Pleite.. de man is te goeder
trouw en dan een opgesleten ezel, òf niet te goeder trouw en dan een boef. Misschien
zijn meer van hen te goeder dan te kwader trouw boeven.’
‘Zaak van moraal?’ vroeg Arend, afleidend, ziende dat de jonge Duitser weer zijn
blos kreeg. Hij wilde proberen het roer om te gooien.
‘Moraal?’ viel de politieker gretig uit, zijn rattenkopje kerend naar de gastheer.
‘Moraal zeg je? Moraal is een symptoom, geen oorzaak. Daarom volstrekt onbruikbaar
als argument. Zodra iemand in de practijk der politiek zich op moraal beroept, wees
op je post. Meent hij het, dan is hij versteven, niet meer van-de-dag, onbruikbaar.
Meent hij het niet, dan heeft hij zijn overtuiging omgezet in staatsmanshandigheid.’
‘Staatsmanskunst, zei men vroeger,’ bracht Arend zonder animo te berde.
‘Heb niets tegen dat woord, daar zouden we een lange boom over op kunnen
zetten,’ lachte Knuppels. ‘Bij een andere gelegenheid, de heren van de kunst worden
ongeduldig. Laat ik incidenteel dit mogen opmerken: het woord is niet zo gek als
het wel lijkt. Wanneer ik spreek van staatsmanskunst bedoel ik daarmee precies wat
jullie
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kunstmensen bedoelen wanneer je je bezigheid ziet als een zaak van vorm en
bezieling. Maar... laat mij nu even... die bezieling hangt niet in de lucht. Zij is, geloof
ik, het ogenblikscontact met eeuwigheden...’
‘Toemaar!’ juichte Jaap.
‘Met eeuwigheden, die zowel in het verleden als in de toekomst liggen,’ ging
Knuppels voort. ‘Waarin bestaat de kracht van het dichterlijk geladen woord? Van
een penseelstreek? Een noot onder alle noten?’
‘Wat heeft de politiek daarmee te maken?’ waagde de Duitser, in zijn waarheden
bedreigd. ‘Mijn oom...’
‘Was een realist, ik weet het,’ gaf Knuppels toe. Maar doorslaand op het vliegwiel
van zijn ijver, vervolgde hij: ‘Waarin bestaat de kracht, ik mag wel zeggen de
betovering van een daad, tussen de daden van het verleden en de uitgroei naar de
toekomst? Wanneer de kiem begint te zwellen, geschiedt een wonder. Dat wonder
heet in kunst gedicht, muziek, schilderij, beeld, algemeen gesproken. Zo kan... laat
mij nog even, verdomme, het is geen alledaagse koek voor mij... zo kan, en juist zo,
de handeling van een echt staatsman de kiem zijn, waarin het zaad, dat een gebundeld
verleden is, zich opent in de plant, die vrucht draagt voor de toekomst. In die zin zou
ik willen spreken van staatsmanskunst.’
‘Ik zou het moeten overdenken,’ merkte Arend Hobbe wat zwaarwichtig op. ‘Op
't eerste gezicht zit er zeker wat in.’
‘Als we een borrel hadden,’ deed Jaap vrolijk, ‘konden we er een op drinken.’ Hij
nam de gelegenheid waar, Toet, die haar plaats naast hem hernomen had, een
knuffeltje toe te dienen.
‘Wat mij betreft,’ merkte de dichter eigenzinnig op, ‘ik houd niet van beeldspraak
uit het plantenrijk. Kiemen, zaden, bloemen, al zulk gewas muft.’
‘Inderdaad!’ gaf de politieker gulhartig toe. ‘Sinds de
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dichters zich niet meer te buiten gaan aan viooltjes en vergeet-me-niet, weet de
niet-dichterlijke mens geen raad. In het poëziealbum van wijlen mijn moeder, dat ik
geërfd heb met haar schulden, wist iedereen die geen steen voor hart had op elk blad
de weg. Zo gemakkelijk maken de dichters het ons niet meer. Zij scheppen op op
geschept Van Gelder... Onze kunst, daarentegen, de staatsmanskunst, die men mij
nog slechts toestaat te beoefenen in theorie, en zelfs ook dat niet altijd, moet weer
banale, alom verstaanbare uiting zijn, van de goedkoopste rhetoriek niet vrij. Ze richt
zich immers, dank zij het allemanskiesrecht, tot het profanum vulgus, Jan Publiek,
man in the street, Uomini Qualunque en die bereikt men het beste met de bonte
Dinsdagavondtrein.’
‘Ik dank!’ zei de Duitser, zich sluitend als een oester.
‘Een kunstenaar is geen koekebakker!’ viel Jaap hem bij, dringend naar Toet's,
naar het scheen toeschietelijke gunsten.
De politieker voelde zich onverslagen.
‘Ieder op zijn terrein!’ hield hij vol. ‘Jullie van de grote kunst leven jezelf uit voor
jezelf... Ik zou willen weten wat de dames ervan zeggen. U, mevrouw?’
De Poolse liet de verwachting even stijgen, toen zei ze:
‘Zover ik begrepen heb, dwalen wij af, mijnheer hoe heet u ook...? Ik had liever
uw mening willen hebben over de dingen van de dag. Ze interesseren mij bijzonder.’
‘U?’
‘Als belanghebbende.’
‘En jij, Toet?’ deed Jaap overwinnend.
‘O, ga jullie je gang maar,’ lachte zij. ‘Ik blijf liever het onnozel viooltje.’
Arend Hobbe was opgestaan, onrustig beende hij van wand tot wand. Staan gebleven
in het grote open vierkant van het venster, tuurde hij naar twee geelgekleurde ster-
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ren. Zij bleven toen hij zich omkeerde daar staan.
‘Als gastheer,’ zeide hij, ‘mag ik niet zeggen dat het bedtijd is. Toch is dat mijn
mening.’
‘Duidelijk genoeg,’ vond Jaap teleurgesteld, nu Toet met open tanden geeuwde.
‘Lui!’ nam de dichter haastig afscheid en was weg.
Jaap en de onderduiker bleven zitten. De jonge Duitser hielp zijn dame in haar
jas.
‘Heb je de zaklantaarn?’ vroeg zij, haar schouders lossend uit zijn tedere greep.
‘Het is volle maan,’ zei hij zonder overtuiging.
De kaars bewees het door plotseling uit te paffen. Een zilveren klaarte viel het
grote venster binnen.
‘Kan ik hier slapen?’ vroeg de onderduiker.
‘Niemand zal van mij getuigen,’ antwoordde Arend Hobbe enigszins plechtig als
hij zich uitdrukken kon, maar zonder aandrang, ‘niemand zal van mij getuigen dat
ik moede pelgrims afwijs van mijn deur.’
‘Hoe moet dat, Arend?’ vroeg Toet, naar het scheen bezorgd.
‘Ga mee met mij,’ nodigde de schilder. ‘Ik heb nog ergens een matras.’
Met hun vieren gingen zij naar buiten in de maan. De sterren blonken in de
onbewogen lucht. Achter hen werd de deur op de bout gesloten.
‘Ben je moe, Arend?’ vroeg Toet bezorgd. ‘Niets voor jou anders om gasten buiten
de deur te zetten.’
Zijn gezicht stond bevreemd, de woorden wasemden van zijn mond.
‘Heb ik dat gedaan?’ verwonderde hij zich. ‘Heb ik dat gedaan...? Ja, ik ben moe,’
besloot hij vaster. ‘Ze moeten mij niet aankomen met te veel theorie.’
Hij begon zijn bovenkleren af te leggen.
‘Die politieke vluchteling lijkt me een teveel wetend iemand. Hij is niet meer in
staat iets eenvoudig te zien.
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Waarom wou je hem niet te slapen hebben, Toet?’
Zij glimlachte, zich moeizaam werkend uit het gespannen lijfje dat zij droeg. Haar
mooie armen glansden in de schemer.
‘Misschien daarom,’ zei ze een beetje raadselachtig.
Arend liet even betijen.
‘Toch niet bang?’
‘Waarvoor?’ Zij bleef staan wachten op zijn antwoord.
‘Voor de politie, die hem zoekt.’
Met grote halen begon zij de kam te trekken door haar blond haar. Mijmerend
over Jaap en zijn verliefde buien, voelde zij zich tevreden en gevleid. Lelijk was ze
toch niet. Niet oud... En nogeens glimlachte zij in gelukkige zelfvoldoening.
‘Voor de politie, die hem niet zoekt!’ spotte zij. ‘Die zijn liever lui dan moe, en
gelijk hebben ze ook nog. Die twee operettedienders waren blij dat ze niets vonden.
Overigens leep van hem, hen vóór te laten gaan.’
Arend antwoordde niet meer. Hij ging naar buiten om het ijzeren hek te sluiten.
Verwonderd lette Toet op zijn ongewone doen.
‘Ben jij dat, Arend? Sluit je voor de nacht?’
‘Dat moest ik inderdaad niet doen,’ erkende hij.
Maar hij ging niet weer heen om het ongedaan te maken.

XIX
Jaap kon bij Toet niet slagen.
‘Och,’ zei ze, en dan verder niet. Met een licht handje drukte zij de greep naar
haar ontblote schouders terug.
Zijn mannelijk argument was hiermee uitgeput. Meer dan een schilderij kon hij
uit haar niet krijgen.
‘Ga naar Hortense,’ ried zij welgemeend. ‘Die vrààgt erom.’
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Ontmoedigd, liet hij haar zonder antwoord, beginnend zijn verfboel in te pakken.
‘Vandaag niet meer?’ vroeg zij.
‘Hoe kan ik...! Luister eens, Toet.’
‘Laten we verstandig zijn,’ ried zij, opstaande van het schemeltje waarop hij haar
te poseren had gezet.
De Poolse was inderdaad uitdagend genoeg, zo gaande naast haar Germaan, een
droom van Michelangelo in stearine. Op de Kurplatz van elk bitterwaterbad zouden
ze, telgangers voor de koets hunner ijdelheid, furore gemaakt hebben. Fontana Marina
gaf hun weinig kans. De paden waren smal en wisselvallig: hij liet haar voorgaan,
zijn plaats verliezend aan haar zijde. Dit gaf hem een gevoel van minderwaardigheid,
dat hij geen kans zag op te halen. Zijn nederlaag maakte hem driftig.
‘Ik kan je nauwelijks bijhouden, Hortense. Je holt.’
Jaap talmde, ook hij in. zijn manlijkheid gekrenkt.
‘'t Is niet hetzelfde, jij of Hortense,’ klaagde hij. ‘Hoe kan je mij naar een andere
vrouw verwijzen! Hoe kàn je, Toet.’
‘'t Is ook niet aardig,’ gaf zij toe. Ongehaast trok zij haar kleren aan, peuterend
aan het in de knoop geraakte bandje van haar broek.
‘Wil ik je helpen?’ haastte hij zich begerig.
‘Als het je plezier doet...’
‘Nu allang niet meer.’
Het bandje gaf mee; zij richtte zich, knopend op. Haar borsten spanden onder het
dunne doekje.
‘Ik dacht,’ begon zij wijs, ‘dat jullie mannen... Nee, zo is het niet.’
‘Wat dacht je?’ drong hij, hees van begeerte, aan.
‘Het tegendeel van wat ik begon te zeggen. Arend mag zo wijs, zo geduldig zijn
als hij wil, mij leert hij nooit zuiver redeneren. Ik ben te dom.’
Een beetje zielig stumperde hij achter haar aan.
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‘Ik zou toch willen weten wat je dacht.’
‘Dat mannen altijd datgene hebben willen wat hun niet wordt aangeboden. Heb
ik daar ongelijk in?’
Jaap wilde antwoorden, toen Arend achteloos binnen kwam. Hij had een mandje
bij zich om brood te halen. Zwijgend bekeek hij het begonnen schilderij.
‘Ze heeft meer bil,’ merkte hij zakelijk op.
‘Daar heb ik geen ervaring van,’ wees Jaap geërgerd af. ‘Voor mij heeft zij een
prachtig opgaande lijn, beginnend bij de hiel. Aan die lijn houd ik mij.’
‘Als kunstenaar heb je recht op zekere illuzies,’ erkende Arend eigenwijs. ‘Toch
zou ik de opmerking willen maken...’
Jaap schoot in een drift.
‘Wat jij zou willen opmerken gaat mij geen bliksem aan. Jij bent geen artist.’
‘Wat ben ik dan?’
‘Een kletser. Een praatjesmaker.’
‘Ho, mannen!’ kwam Toet goedig tussen hen beiden in. ‘Als het daarom gaat wil
ik mijn broekje nog wel even uitdoen.’
‘Lààt dat!’ verbood Arend.
De kleren stortten van haar af, pralend naakt stond zij op de rode tegels van de
vloer.
‘Goeiegod!’ brak Jaap, na eraan toe te snikken, uit. ‘Als ik ooit de pest in had een
rotschilder te zijn...’
‘Wat zou je willen?’ vroeg Toet onbevangen. ‘Rembrandt?’
‘Titiaan!’
Arend beval:
‘Trek je kleren aan...! Trek je kleren aan, zeg ik.’
‘Ik ga maar,’ besloot Jaap, zijn boeltje pakkend.
Hij stond bij de uitgang.
‘Maar dat zeg ik je, Arend Hobbe...’
‘Wat?’
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‘Als je haar zo behandelt, heb je haar verloren.’
De gedorde planken deur viel achter hem in de klink. Het werd achter hem zeer
stil. In die stilte raapte Toet langzaam haar kleren op.
Arend bepeinsde wat hij zeggen zou. Hij was, begreep hij, op alle manieren fout.
Toen sprak Toet rustig:
‘Ben je jaloers, Arend?’
‘Jaloers?’ alsof hij het woord niet eens begreep.
‘Zou je je niet een beetje schamen, jongen?’
Ging ze hem nu ook belachelijk maken? Hij richtte zich op.
‘Ik?’
‘Ja, jij, Arend Hobbe, en zou dat niet een beetje beneden onze waardigheid zijn?
Ik ben immers jouw eigendom, Arend Hobbe. Uit eigen vrije verkiezing jouw
eigendom.’
‘Vrije verkiezing bestaat niet,’ dong hij eigenzinnig af.
Zij lachte. Zij ging voor het kleine spiegelscherfje haar blond haar opbeuren.
‘Verandert dat iets?’ vroeg zij. ‘Wij moeten niet alles trachten te begrijpen. Dat
maakt het bestaan maar moeilijk en vervelend. Banale wijsheid van een dubbeltje
de tien... wie zei dat ook weer?’
‘De vent zet hier geen poot meer binnen de deur,’ raasde Arend Hobbe, woedend
op zichzelf. ‘Geen poot!’
Het scherfje spiegelde in de zon een klein Vermeertje van een haaropmakend
vrouwtje.
‘De deur,’ verwonderde zij zich. ‘Wiens deur? Wie heeft hier in Fontana Marina
een deur? Dat stuk rabat daar is even goed van mij als van een ander, en eigenlijk
van niemand. Mag Jaap, die schilder is, mijn bil niet slanker zien dan jij? Je bent wat
je niet zijn wil, Arend Hobbe. Wat je onwaardig is, Arend Hobbe. En 't allermalst
van al, je bent...’
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‘Ik ben...?’ daagde hij uit.
‘Je bent op mij, je vrouw, je kind, je voetveeg, je niets, ben je verliefd.’
‘Daar zou ik blij mee kunnen zijn,’ wees hij, morrend, af. ‘Als het zo wàs.’
Zij lachte.
‘Het is zo. Op jouw jaren. Als een jongen.’
Zij stak, zich omkerend, de armen naar hem uit, ongeraakt toen hij haar liefkozing
ontweek.
‘Heb je tenminste braaf je boodschap gedaan?’ plaagde zij. ‘Je zou brood halen.’
‘Je hebt mij weg gestuurd om brood te halen.’
‘En halverwege teruggekeerd?’
‘Zo is het.’
‘Dat zal dan laat worden,’ besloot zij, zonder op zijn ergernis te letten. ‘Van twaalf
tot twee is de bakker dicht.’
‘Dan eten we wat anders,’ snauwde Arend Hobbe en ging heen.
‘Arend?’
Het was in de loggia dat zij zaten, later die middag. De wingerd greep met rode
handen om zich heen, stokken en steunen samentrekkend in haar geile ranken. Met
de avond liep de hemel duifgrijs aan, over de bergen een Japanse kleur. Op de met
kalk bestreken walrand stond wankel het aluminium pannetje, waaruit zij een restje
polenta gegeten hadden.
‘Weet je waarom ik je liefheb, Arend? En lief zal hebben al hield ik van duizend
mannen tegelijk? En trouw zou blijven al ging ik met honderd vrijers naar bed? Weet
je dat, Arend Hobbe?’
‘Ik weet er iets van,’ zei Arend kleinmoedig. ‘Nee, over deze dingen valt niets te
weten,’ brak hij wat nog verder om woorden aandrong af.
‘Weten is iets minder dan voelen, heb je altijd gezegd

Kees van Bruggen, Fontana Marina

164
Wanneer je op dreef bent kan je dingen zeggen waar geen woorden voor zijn. Je
krijgt grijze haren, Arend!’
Met een lief gebaar was zij opgestaan om zijn hoofd te strelen. Hij onderging het
weldadig toetsen van haar vingers.
‘En je mag je weleens beter wassen, vuilpoets. Hier... en hier...’
Onder de haarinplant van zijn voorhoofd zocht zij de zwarte puntjes der verstopte
poriën, waar het vuil zich verzameld had.
‘Nee, laat dat!’ smeekte hij, bijna driftig.
Tussen haar duimnagels neep ze het vel vinnig bijeen, een klein vetdiertje kronkelde
naar buiten.
‘Ajakkes, viezerd! je zit vol.’
‘Toe, lààt dat,’ smeekte hij ongelukkig.
‘Nog één... Hier, kijk eens wat een dikkerd.’
Op haar nagel kleefde een kleine gele korrel.
‘Zie je 'm?’
Zij was op zijn knie gaan zitten, de linker arm om zijn hals. Met de rechter hand
zijn haar achterover strelend, zocht zij naar plekjes voor haar venijnige operatie in
de strakgespannen huid.
‘Je bent me eigenlijk niet waard, Arend Hobbe. Een vrouw als ik!’
‘Een man als ik zou een vrouw als jij niet waard zijn?’ lachte hij.
‘O, verbeeld je niets, stuk ijdelheid. Jaap zegt dat ik op Eva lijk, hij heeft daar
verstand van. Jij nog lang niet op Adam.’
‘Over Jaap zouden wij vandaag niet spreken,’ wees hij geforceerd geduldig af.
‘Wij zouden er niet meer over spreken.’
‘Goed dan,’ plaagde zij. ‘Ben ik Eva ja of nee?’
‘Een schildershobby!’
‘Wie spreekt er nu over Jaap?’ sloeg zij behendig toe.
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‘Niemand. Ik dacht aan Cranach, Rubens, Titiaan, Van Eyck, Masaccio...’
‘Wat ben jij knap, zijn dat allemaal schilders?’
Hij knikte.
‘En hadden allemaal hun eigen Eva?’
‘Ongeveer zo,’ erkende hij.
‘Waarom zou ik dan niet Jaap's Eva zijn? Het verbindt tot niets.’
Zij tolde als een mannequin op de spil van haar lange benen.
‘Je weet niet wat je zegt,’ wees hij kribbig af. ‘En ga nu in vredesnaam zitten, je
maakt me ibbel.’
Onwillig ging zij zitten op haar kruk, de benen over elkaar.
‘Dat heb je ervan!’
Hij gaf niet aanstonds antwoord. Maar in een besef dat hij iets vergeten hebben
moest, vroeg hij toch:
‘Wat meen je? Waarvan?’
‘Dat je mijn bibs te dik vindt en te zwaar,’ pruilde Toet. ‘Jaap haalt de lijn benee
uit de hielen op, dan zijn ze prachtig. Hij is een artist, hij weet hoe Eva eruit gezien
moet hebben.’
Arend, tevree met zijn zelfbeheersing, zweeg. Hij zweeg met nadruk. Hij zweeg
zodat het haar benauwd werd. Toet hief de linker knie hoog over de rechter, liet haar
elleboog erop leunen, legde de kin in de gespreide hand. Zo bleef ze in een pose
zitten.
Toen zei ze met een stem die dwaalde in de avond:
‘Eva verveelt zich. Eva zit maar te zitten in de bergen als een verloren schaap. De
avond spoelt met zijn zachte blauwe water om haar heen. Straks is ze verdronken.
Arme Toet!’
Zulk zeuren had Arend meer van haar gehoord. Wanneer hij zich afvroeg waarom
hij van haar hield, hoorde dat erbij. Zij kon door haar onnozelheid bekoren.
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Haar hoofd maakte een wenteling in de hand.
‘Mag ik zeuren?’
‘O, mij hinder je helemaal niet,’ zei hij echt. ‘Ik zat te denken aan wat anders.’
‘Niet zeggen!’ haastte zij, ‘niet zeggen! Dan denken we allebei aan wat anders. Is
het niet,’ liet zij achteraan druppelen, ‘is het niet grappig, dat wij het meest bij
elkander horen wanneer we allebei aan wat anders denken? Of helemaal niet denken,
zoals nu? Ik voel je uitgeschakeld zijn, al jok je bezig te zijn met eigen o zo gewichtige
gedachten. Is het zo niet, mijnheer Man?’
‘Misschien,’ moest hij erkennen. ‘Maar hou je kwebbel nu eens even.
Zij zweeg. Zij bekeek het als een eekhoorn die knabbelen gaat.
‘Waarom,’ begon zij na een poos toch weer, ternauwernood verstaanbaar, ‘waarom
zal Toet niet kwebbelen als ze er zin in heeft? Je hoeft er niet naar te luisteren, dat
doe je immers ook niet. Zo is het goed, ik hoor het rijpen van de zomer... Die arme
Jaap wou zo graag Adam zijn.’
‘Wat zeg je? Ik kan je nauwelijks verstaan.’
Zij zweeg.
‘Hoeft ook niet,’ begon ze weer opeens. ‘Ik vind Adam een lummel. Hij moet
geleken hebben op onze mof.’
‘Dat kan wel,’ liet hij haar gelaten haar gelijk.
Meteen sprong haar gebabbel over op een ander takje.
‘Arend...? Slààp je jongen?’
‘Nee.’
‘Hoe vindt je eigenlijk hààr...? Toe, Arend, ik wil weten hoe je hààr vindt.’
‘Teveel!’ ging hij er lusteloos op in.
Zij ging overeind zitten, de knieën wijd, de handen op de knieën. Het licht spoelde
verkoelend om haar heen.
‘Jij vindt alles te veel,’ verweet zij. ‘Alles en iedereen.
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Fontana Marina is toch niet van ons. Het is van iedereen die er de hand op legt.’
‘Natuurlijk,’ gaf hij langzaam toe. ‘Maar met zoveel dak op het huis is Fontana
Marina Fontana Marina niet meer.’
‘Zou jij weg willen?’ vroeg ze opeens, de vraagogen op hem gericht.
‘En jij?’
‘Nu ik net Eva geworden ben?’
‘Praat geen onzin,’ wees hij gemelijk af. ‘Eva is de kip die op de eieren zit. Een
marktvrouw, maar de appelen zijn van onder rot. Hoe kan je zulke onzin zeggen.
Het zal ons trouwens weinig helpen wat we willen. De wereld klit, je raakt haar
nergens kwijt... Ga kijken op de weg, we krijgen alweer bezoek.’
De Duitser was er het eerst; hij hield het hekje voor zijn dame open. Met Ikse, de
dichter, achter haar, in gesprek, veinsde zij zijn beleefdheid niet te merken. Omstandig
schutten zij elkander alle drie naar binnen.
‘Storen wij?’ vroeg de blonde jongeman.
‘Hij wil altijd weten of hij stoort,’ critiseerde de Poolse onpleizierig. ‘Gebrek aan
zelfvertrouwen. Wie weet wat hij waard is, weet dat hij welkom is.’
Arend nodigde met een handbeweging. De bezoekers zetten zich naast elkander
op een stenen bank. Ikse in het midden. De dichter keek zonder te kijken keurend
naar Toet toen ze naar binnen ging. Arend, in zijn mijmeringen verpakt, liet zich niet
storen. De krekels begonnen ineens met hun getjirp.
‘Hoor je, Hortense? Krekels.’
De Duitser ging met genegen hoofd zitten luisteren.
‘Ik hoor ze wel,’ bevestigde Hortense ongeduldig.
Toet kwam met opgewarmde koffie uit het huis.
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‘Hoe bevalt je Fontana Marina?’ vroeg zij haar mededingster.’
‘Charmant.’
‘Wij dachten niet lang meer hier te blijven. Nietwaar, Arend?’
‘Praat geen onzin!’
Toet, zonder op zijn boze toon te letten, was met de koffie bezig.
‘O,’ zei Hortense, ‘het is ook niet onze bedoeling geweest hier in der eeuwigheid
te wonen. Teveel natuur put alle activiteit uit een mens weg. Ugo zou helemaal
verbloeden zonder werk, en ik...
Toet schonk de koffie, reikte de kommetjes rond. Haar ogen glommen spotziek
om een invallende gedachte. Waar wel die slappe asperge van 'n man zich mee mocht
bezig houden? Niemand had ooit naar zijn werk gevraagd.
‘Wat is,’ richtte zij zich niet tot hem, maar tot Hortense, ‘wat is eigenlijk zijn
werk?’ En weer zonder het te kunnen helpen, lachte zij spotziek.
‘Ugo heeft gestudeerd,’ liet de Poolse achteloos vallen, alsof het er eigenlijk niet
toe deed. ‘Nietwaar? je studeerde toch toen wij elkaar ontmoetten?’
‘Natuurlijk,’ gaf hij een beetje moeizaam toe.
‘En wat?’ projecteerde Arend plotseling belangstellend zijn vraag.
‘Hij is begonnen in de rechten, nietwaar lieveling, en in de wijsbegeerte
overgegaan.’
‘Nu ja, wijsbegeerte...’ gaf Uga flauwtjes protesterend toe.
‘Ik dacht het wel, ik zei je toch, Arend,’ liet Toet zonder haar bedrijvigheid te
onderbreken vallen. ‘Een man moet, vind ik, een doel hebben, een richting. Alle
Duitsers die wij op reis ontmoet hebben waren doctor, of bijna doctor in de
wijsbegeerte. Het geeft iemand een houding, als hij er geen heeft.’
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De dichter scherpte zijn aandacht op haar; zij voelde het alsof opeens een ster
oplettend werd. Zij wist precies hoe hij haar vond.
‘Wij vrouwen,’ babbelde zij opgewekt, ‘zijn hierbij... ik bedoel bij de vastigheid
van mannen... nauw betrokken, omdat wij van hun steun afhankelijk zijn. Volgens
Arend is de vrouw een kamperfoelieslinger, die moeilijk zonder klimboom kan.’
‘O ik best!’ weerde de Poolse schamper lachend af. ‘Wat heeft mijnheer Ikse bij
te dragen? Voor een dichter bent u weinig spraakzaam, mijnheer Ikse.’
De dichter richtte zich traag op uit zijn zoutzakkerij. Zijn glazen globehoofd werd
actief.
‘Ik zat,’ sprak hij traag en secuur, ‘juist te mijmeren over u, mevrouw. Waar de
activiteit, waar u van sprak, wel op gericht zou zijn?’
‘Heb ik zoiets gezegd?’ vroeg uitdagend de schoone Poolse.
‘U sprak van deze kampong hier. En dat wie er bleef wonen op de duur zijn
activiteit uitputte. Was het zo niet?’
‘Ongeveer wel,’ erkende zij zonder er verder op in te gaan. U hebt een goed
geheugen, mijnheer Ikse.’
‘Voor al wat u zegt, zeker.’ Hij keek zijn buurvrouw vol beloften aan.
‘In zekere zin heeft onze vriendin gelijk,’ mengde Arend zich in het gesprek.
‘Activiteit is van aanleidingen afhankelijk. Waar aanleidingen ontbreken, houdt zij
op te bestaan. Zelfs het zogenaamde abstracte denken kan het niet zonder prikkels
stellen.’
‘Zonder uitgangspunten,’ meende de Duitser van zijn belangstelling blijk te moeten
geven.
‘Dank u,’ wees Arend Hobbe blijkbaar gehinderd af. ‘Ik meende wat ik zei,’ ging
hij docerend voort. ‘Een eerste aanleiding, als u dat bedoelt, is niet anders dan een
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andere, maar ook verder loopt de ketting niet zonder aanhoudende inwerking van
buiten af.’
‘Zodat iemand in een geestelijk vacuum niet zou kunnen denken;’ vulde de dichter
voor zijn doen levendig, aan. ‘Er moet zeker iets van aan zijn. Zou ons Fontana
Marina zulk een geestelijk vacuum kunnen zijn of... worden? Ik voor mij voel mij
er, moet ik getuigen, zeer wel.’
‘Van Fontana Marina heb ik,’ zei Arend terechtwijzend, ‘niet gesproken. Of
misschien wel, dat doet er niet meer toe. Mijn gedachten gingen een andere richting
uit. Algemeen gesteld, hoe vormt zich de geestelijke activiteit waar u van spreekt?
Wij bevinden ons nu niet in Fontana Marina of een ander geestelijk vacuum, om
onze dichter zijn beurt te geven. Nog minder zijn wij onder een beperkt getal mannen
en vrouwen, die, al slappe koffie drinkend, zich meer of minder op elkaar betrekken.
Van middag was Jaap Sparkel hier...’
‘Wij zouden,’ viel Toet hem met saamgetrokken wenkbrauwen in de rede, ‘van
hem niet spreken.’
‘En waarom niet?’ viel hij gehinderd uit. In zijn wijsgerige buien voelde hij zich
boven hemel en aarde uit geheven. Hij was, voor zijn eigen gerechtshof, de
verpersoonlijkte objectiviteit.
Het ijzeren tuinpoortje draaide onzeker op zijn roestige scharnieren; de late
bezoeker, die Jaap was, gaf het nog een driftige schop. Als een dronkeman viel hij
binnen.
‘Waarom niet?’ daagde hij Arend Hobbe uit, blijk gevend dat hij had geluisterd.
‘Ga zitten,’ zei Arend rustig. ‘Ik was begonnen een gedachte uit te werken. Heb
je gedronken?’
‘Ik ben niet dronken, als je dat bedoelt.’
Toet nam zijn hand, hem drukkend in het schemertje op een stenen bankje. Met
knipperende ogen zag de
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schilder om zich heen. Hij was in een ruziestemming, maar bedwong zich.
‘Wie zijn hier allemaal?’ vroeg hij, met de wijsvinger de aanwezigen tellend. ‘U
zou nog voor me poseren, mevrouw Hortense,’ sprak hij de Poolse aan. ‘Ik houd u
aan uw belofte.’
‘Gaf ik die?’ vroeg zij verbaasd.
‘Laten wij tot de orde komen,’ stelde Arend voor.
‘Hallo!’ riep iemand van buiten, storend.
De rare figuur van de politieker sprong behendig over het lage muurtje heen.
‘Buona sera, la compagnia!’
Hun gedaanten zaten nu donkerder dan het donker in een kring, als apostelen. En
Arend, de schouders, optrekkend, gelijk Toet dat van hem kende wanneer hij betogen
ging, begon - dat wist zij ook - van de professor, die de levende gramofoon van zijn
college was.

XX
Vrouw en Dichter kennen elkander uit de oertijd. Zij hebben een gezamenlijk verleden,
dat plotseling fabelachtig waar kan worden. ‘Het is of ik je altijd heb gekend!’ - ‘Jij
bent de overal, in elke vrouw gezochte!’ - ‘Heb je andere vrouwen, vóór mij, als mij
bemind?’ - ‘Niet zo - hoe zou het kunnen!’ - ‘O neen, niet zo, nooit zo!’
Eeuwigheid opent haar grondeloze spiegels.
De dichter Ikse richtte zijn aandacht op Hortense. Het Poolse bloed, geladen,
magnetisch, tròk. Een beetje van de operette: ‘Polenblut’? En waarom dan géén
operette? Deze Hortense of een andere Hortense. Mooi was ze, ànders, in de markt,
actief. Zij wisselden beleefdheden, die onderhandelingen waren.
En altijd die... niet schelden! De dichter Ikse, goed vaderlander, haatte het Duitse
wezen, waaraan de wereld
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‘genezen’ zou. Haten - dong hij af - voor zo weinig hitte, welk een woord! Men
haatte als het zo uitkwam zijn gelijken - hannekemaaiers, blaaspoepen verachtte men.
Grootvader Ikse was een groot hater geweest in Napoleon's tijd. De Revolutie trof
hem in zijn gerechte handel. Voddensoldaten cancanden rond de vrijheidsmast met
plebs en sletten. Hij voelde, grootvader Ikse, zich benadeeld, maar vooral beledigd.
Het handelshuis Ikse was op de gracht een deftig huis. Iedereen kende het, zonder
teken in de gevel. Met wapens, virtueel aanwezig, liep men hier te lande niet te koop.
Noblesse oblige, ook tot hoogmoed, die het onwaardig oordeelde zich aan elkeen te
openbaren.
Toen de Revolutie zich kristalliseerde in de Cors, verdichtte zich Opa Ikse's
minachting tot haat. Amsterdam, onder Lamme Lodewijk, ademde verpeste lucht.
Ook viel er openlijk geen handel meer te doen, het Buiten aan de prinselijk geheten
Vecht bood achter zijn van trotse krullen gesmede hek ruimte en rust voor heimelijk
verkeer. Ieder vecht met de wapens die hem zijn gewassen, wie het weten moest
wist, in welk vendel de Ikse's wapendragers waren. Middelerwijl hengelde de stamheer
karpers in zijn voedzame moddervijvers. Die zware knapen gaven werk en voldoening.
Gespeend, met wijn bereid, waren ze ook wel te eten.
De Amsterdammers boden Lodewijk de stadssleutels aan. Allen, bij bevelschrift
opgetrommeld, erbij. Hun zielen naar binnen kerend, gingen ze als in een lijkstoet,
tussen hun kiezen de harde botten verknoersend van hun haat.
Die tijden gingen ook weer voorbij. Frankrijk verlost, werden de Fransen ook weer
genietbaar onder een glas Château-wijn, die hier te lande nooit zijn crediet verloren
had. Dan waren er de Françaises, van markiezinnen tot gracieuse kamerkatjes toe.
Nauwelijks een schandaal wanneer een neef zich aan de gouvernante zijner kinderen
vergreep. Het was zo begrijpelijk. En langer dan een eeuw

Kees van Bruggen, Fontana Marina

173
genoot men zonder aanstoot in de Franse schouwburg de elkaar verdringende
Marguerite Gautiers, dames aux camélias, sans peur et sans reproche.
Zelfs hij, de Corsikaan, keerde van zijn ballingseiland terug, bezienswaardigheid
onder de Dôme des Invalides. De dappere Ney, de trouwe Bertrand, de grimmige
grognards, eenmaal ‘in Russland gefangen.’ Bij wassende welvaart en romantiek
leerde men vergeten.
Maar de mof. Hij kwam met kermis in zijn vuilgroen vilt. Vijf, zeven met epauletten,
koperen blaasgerei. Gekamd, geplakt, geschoren, stenig onder hun platte petten.
Feilloos gereinigd en toch goor. Zwaar, dik in de zore huiden hunner in drek geverfde
kleren, onelegant, onpersoonlijk, serviel. Knechten om een koperen Brabantse cent,
die geen koers meer had. Ze bliezen ‘Die Wacht am Rhein’, ze bliezen ‘Wilhelmus’,
ze bliezen ook ‘Wien Neerlands bloed’, ‘Wij leven vrij’. Ze bliezen aandoenlijk en
aangedaan, om beurten leurend met de pet. Het Savoyardje met zijn schurftige marmot
maakte de dames meewarig en sentimenteel, oudgedienden brachten hun
krijgsmanssaluut aan de éénbenige Garibaldiaan met zijn weeklagend buikserafientje.
Maar zelfs Herr Direktor van het grote knallende circus, gepommadeerd, gelaarsd,
met goud behangen, bleef een knecht, die nog weer hem gelijke knechten knechtte
met de zweep.
De Rijn af, kwamen veel kramers naar de havens der ‘steinreiche’ lage landen.
Bescheiden, ijverig, eerlijk verdienden ze hun plaats. Van kleine kooplui groeiden
ze tot grote. Sommige hunner drongen zich door naar de eerste rij. Meer en meer
gingen ze de Rijnhavens hun havens vinden, zij deden of ze tuis waren. Men kon het
beredeneren, verdragen kon men het niet. In het veelverwig schouwspel van de
buitenlandse handel bleven zij, hoe correct zij zich gedroegen, de met misprijzen
aanvaarde gasten.
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Ook waren daar de brave kerels, die hooien kwamen in de nazomer. Huisvaders,
knapen, nauwelijks van school. Bij de boeren waren zij zeer gewilde krachten, sterk
en geduldig, voor de langste, heetste dag niet bang. Vreten konden ze als varkens,
het kwam hun toe. Overigens gedroegen zij zich bescheiden. Zij hadden, hoewel
altoos opzettelijk, manieren. Zij waren gedienstig voor de huisvrouw, onderdanig
voor de boer, nimmer uit het oog verliezend hun bescheiden stand. De korte avond
luisterden zij op met snarenspel en zang. Zij deden verlangen naar de Zaterdag,
wanneer de nacht wat laat mocht zijn. De min, de wijn, het vaderland. En alles
overvloeid van eerlijk sentimenteel verlangen. Maar nog geen koemeid dacht eraan
bij zo'n struise kwijlmuil in het stro te kruipen. Een hond klop je op zijn bast en geeft
hem een verloren aai. En nu koest je mand in, Herr Ulrich!
Zo hadden zij ook hun deugden tegen zich. Daarginds in hun eigen land slikten
zij elke dril. Legers, partijen, scholen, vakorganisaties. Feldwebels met een knevel
zo of zo speelden over hen de baas. Hij, die het met zijn snor ‘erreicht’ had, wàs het.
Befehl ist Befehl, ongevraagd wie het gaf, wat het inhield. Deeg waren ze, tot elke
koek te bakken.
Al welke overwegingen de dichter Ikse ingeboren waren. Hij gaf zich rustig aan
de slotsom over. Zijnde dat Hortense's metgezel niet telde. Men kon over hem heen
wandelen als van ouds.
Des ochtends meldde hij zich voor de wandeling aan, die zij de vorige avond hadden
afgesproken te ondernemen. De Duitser stond met pak en zak gereed. Op de
driebeende tafel, die werd opgevangen door een uit de muur stekend steunpunt, zwierf
nog wat vaag ontbijtgerei.
‘Hebt u gegeten?’ riep de Poolse, rode beloften op haar brede lippen schilderend.
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‘Weinig,’ zei de dichter.
‘Wij nog minder.’ Zij keerde zich lachend om. ‘Ugo heeft alles in de tas gedaan.
Niet Ugo?’
Ugo sprak niet. Hij wachtte. Hij voelde zich sinds Ikse binnengekomen was
derdeman.
‘De bedoeling is toch zeker niet te gaan sjouwen,’ onderhandelde de dichter met
de vrouw, voor haar spiegeltje als voor een opera-avond doende. ‘Van
levensgevaarlijkheden houd ik niet. Het komt mij voor dat in de bergen heel wat
energie verdaan wordt aan nutteloze sportiviteit.’
Hortense, haar saamgenepen wenkbrauwen aanzettend, zei:
‘Kom kom. De mens zal van geest alleen niet leven.’
‘Wat neerkomt op een broodideaal,’ wees hij af. ‘Overigens heb ik mijn broodje
in de zak.’
‘O, Ugo heeft voor alles gezorgd, nietwaar Ugo? Hij is vanochtend al naar het
dorp geweest.’
‘Kijkkijk!’ En Ikse, de dichter, nam de Duitser op als een vreemd insect. Een mooi
soort manspersoon, vond hij. Wat had zo'n man eigenlijk tegen? Hijzelf wist zich
van manlijk schoon verstoken. Toch...
‘Gaan wij?’ vroeg de jongen opeens met trillende lippen, alsof hij voelde wat men
van hem dacht.
‘Mijn rouge!’ beval de dame voor de spiegel.
Ugo haastte zich het doosje aan te geven. De slaaf schetste een Knix. Het knixen,
bedacht Ikse, vermochten zij niet te overwinnen. Wie hen met zakmessen vergeleken
had, was er niet naast geweest. Ze hadden trouwens een spreekwoord: ‘früh krümmt
sich was ein Häkchen werden will’. Fraai levensideaal: een haakje!
De dichter waagde een geeuw zonder zich te generen. De dag verveelde hem bij
voorbaat.
‘Dank u!’
Ru Ikse keek verwonderd rond, waar had ze het over?

Kees van Bruggen, Fontana Marina

176
Hij leek met zijn rondhoofdige verbazing de aardkloot van het Wereldnieuws.
‘Dank eveneens. Waarvoor?’
Meteen wist hij 't en bevond spijtig: de Griet is zo banaal als een kapperskop.
Gelukkig scheen ze eindelijk klaar te zijn.
In een slechtgeregen rijtje volgden zij elkaar. De Duitser, die de weg wist, de
Vrouw, de Dichter. Wat had hij in dat pretentieus opmaaksel gezien? Met haar stijve
taille, haar paardeharen kapsel, dat een knipbroodje leek voor te stellen, was het
twijfelachtig of zij de zonde waard zou zijn. De zonde, die hem gruwelijk ging
vervelen. Altijd de zonde, zij ging hem als een heraut vooraf en volgde hem als een
lakei. Hoe kwam de zonde, de altijd eendere zonde, nu weer hier? Fontana Marina...
het was toch niet in deze schoolrijdstersgedaante dat zij hem lokte! Zij lokte hem
allang niet meer, veeleer geloofde hij dat hijzelf... Maar wat was dan het activerend
element?
‘U zei?’
De dame, alsof zij begreep wat in hem omging, vond het nodig zijn aandacht te
trekken op haar aanwezigheid. Zij voelde zich verwaarloosd. Zich omkerend, miste
zij een trede in het trapje dat zij beklommen. De dichter greep haar hand om haar te
helpen, ook de Duitser kwam uit zijn voorsprong aangedraafd. Elk aan het einde van
een harer gehandschoende armen, stonden de mannen daar.
‘Gààn we,’ stelde Ikse, haar evenwicht herwonnen, voor. Wat hier gebeurde was
de belachelijkheid zelf.
Het pad, zich vernauwend, was steiler geworden, een spoor van nauwelijks meer
gebaande trapjes. Als in een blikken spiegel schaaierde de zon.
Welke bedoeling had dit alles? In haar gezelschap de berg op te klimmen, had
hem gister aantrekkelijk geleken. Waarom in haar gezelschap? Onder verlokking
van welke belofte? Hij was er na aan toe de kleverige Duitser
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dankbaar te zijn dat hij hen niet alleen had laten gaan. Had hij zoiets gehoopt toen
hij de afspraak met haar maakte? De vent immers bestond voor hem niet. Thans had
hij toch een bestaan gekregen als obstakel. Obstakel voor wat?
Een beek sprong voor hun voeten als een jonge hond.
‘Laat ons hier wat gaan zitten,’ stelde de Duitser voor.
‘Ben je al moe?’ hoonde zijn Poolse geliefde. ‘Wij beginnen pas.’
‘Nee,’ zei de Duitser, wegpeinzend in zichzelf.
Hij was gaan zitten op een bemoste steen, de beek, die een helder kommetje
vormde, aan zijn voeten.
‘Wat dunkt u?’ vroeg Hortense de dichter. ‘Zullen wij ook de jongeling aan de
beek gaan spelen?’
‘Zou moeilijk kunnen,’ vond hij, tekening in de toestand ziende, schoon hij zijn
belangstelling niet op toeren brengen kon. ‘Uiteraard,’ schertste hij, ‘beleeft de
jongeling zijn romantische stemmingen alleen.’
‘Dus gaan wij door?’ vroeg zij verveeld.
‘Zoals u het verkiest te wensen.’
‘Wat zeg jij daarvan, Ugo?’ Haar stem had iets gebiedends, dat hem verlamde.
‘Ik zou toch wel even rustig willen zitten,’ fluisterde hij. ‘'t Is hier zo wonderbaarlijk
mooi.’
‘Er zullen wel geen twee wegen naar boven zijn,’ besliste de dichter ongeduldig.
‘Wij komen straks weer langs.’
Hij hielp de Poolse een hoge tree bestijgen, gezamen verdwenen zij in de warreling
der struiken.
Er gebeurde niets. Er gebeurde hoeterwereld niets. De beek ging voort te huppelen
van de rotsen, dat was haar bedrijf. Ze deed het zo onopvallend, dat zelfs het geluid
van haar geplas op de stenen uit het bewustzijn van de blonde jongeling verdween.
De kruiden overal in de om-
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geving hadden hun bloemen uitgestald, bemoedigd door het sprankelende nat. Hier
kwam de zon maar een paar uren koesteren, verder was alles veilig en beschut.
Het was sinds zich de planeet aarde vormde de eerste zomer. Over de hoogten
hing een lauwe, bemoedigende lucht. Het was nog niet warm, dat ging eerst later
komen, er was geen winterkoude meer, maar toch de prikkeling van de opgefriste
atmosfeer. Al het levende bevruchtte, werd bevrucht. Als schooljeugd kwamen elke
ochtend nieuwe bloemen.
Daarmidden zag wie zien kon - maar wie zag? - de blonde jongeling. Hij leek een
ingelijste schilderij, zoals de ‘Italianisants’ het zagen, die uit het noorden schone
verbeelding gingen zoeken. Daar waren bergen, rotsen, watervallen en kastelen, daar
ontsprong ‘uit der bergen schors’ de Rijn. en vreedzaam landvolk leefde in dalen
van geluk, en rustig vee, dat met de avond samentroepte op het jengelen der klokjes.
Een knaap leidde het met zijn hazelzweepje naar de stal.
‘Verrottigheid!’ zou Jaap Sparkel zeggen. Maar de jongeling aan de beek had
daaromtrent geen leer. Hij voelde zich zalig verlaten en verloren. Ook onbespied,
sinds de anderen waren weggegaan. Zelfs stemmen lieten zij niet achter. Allengs
nam de omgeving hem genadig in haar armen op. Zijn ziel liep vol van een
zoetvloeiende gemeenschap met het àl. Het was een lijdzaam ondergaan in de muziek
der dingen. Een zalige ellende om verloren liefde en waardigheid.
Hij had allang begrepen, dat hij haar verliezen zou. In een speelzaal ergens, aan
een vent die veine had. Aan een kermisganger of een circusclown. Nimmer bezat hij
zeker haar bezit, onverpoost vochten zij om de voorrang. Nog in zijn armen dwong
zij haar zelfstandigheid af, mulier triumfatrix. Hij had haar in een vlaag van woede
kunnen doden.
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‘Jij... joggie... Och, je bent toch wel lief!’
Met een verwaande Portugees was zij tot in de late ochtend weggebleven. Hij
raasde:
‘Waar heb je gezeten!’
‘Toe, jongen,’ zei ze geeuwend van vermoeidheid. ‘Ik heb slaap. Bewaar dat tot
van avond, wil je.’
Ergens moest vlier staan, een nevel van welriekendheden sloot hem in. Bij het
vorderen van de dag werd het snel warm. Over de bloemen coachte het vliesvleugelig
volk. Argeloos zette zich op zijn hand een geelgeringde wesp, tuimelend als een
geraakte kegel, die nog niet weet of hij zal vallen.
Het scherm ging op: nu zag hij zich daar zitten. Wat zou een wesp, hem ziende,
van hem denken? Hem, Gulliver?
Dat duurde maar even en de wesp was weg. Daarmee had Ugo Pleite opgehouden
te bestaan. Maar het was goed, o het was goed uit het bestaan weg te dampen. Zo
was het - en de beek vloeide nauwelijks hoorbaar verder.
Schutterig rezen zij uit hun malle houding overend.
‘Nu gaat hij spreken,’ dacht dame Hortense, met beide lange handen vaag grijpend
naar haar verfomfaaid haar.
De dichter zweeg. Hij strompelde een grote steentree op; gedekt door heesters
stond hij buiten haar gezicht.
Daar schommelde hij, log en onwennig, eindelijk terug. Nu zou het komen.
‘'t Is laat. Het wordt al haast wel middag.’
‘Heb je niets anders te zeggen?’ bedelde de vrouw, woedend om haar
verworpenheid.
‘Niet dat ik weet.’
‘Ploert!’
Kon het banaler? Kon het nooit, nooit anders?
‘Maar kind...’
Nu schaamde ook hij zich om zijn platvloerse reactie. Hij hoorde het zich zeggen,
hem, een dichter.
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En nooit iets anders - toemaar - toemaar. Of er een wekker afliep.
‘Ik ben je kind niet,’ weerde zij zich wild. ‘Lààt me. Lààt me! zeg ik.’
Hij wachtte.
‘Ik heb je verstaan. Ik begrijp niet wat ik laten moet als ik niets doe.’
Hij haalde de schouders op, meerdere, Man.
Toen kwam hij te hulp met een kleine ivoren kam.
‘Hier is een kammetje, houd het en maak wat af. Hij daar beneden zal ons wachten.’
Woedend, tegenstrubbelend, liet de Poolse zich helpen de brokkelige treden af.
Zij dreigde te vallen en greep zijn arm.
‘Laat me asjeblieft alleen. Wees dan tenminste gentleman.’
Zijn voet op een trede, bleef hij haar wachten. Nog eenmaal presenteerde hij zijn
arm.
Als een driftige kat weerde zij af.
‘Bruut! Om me zo alleen te laten.’
Geduldig hoorde hij het aan. Altijd hetzelfde zonder rede of zin. Een vers werd
levend in zijn hoofd, gleed weg. Als hij nu rust had zou hij kunnen dichten. Door
zijn poffe, ronde wangen speelde een verloren glimlach.
‘Waar lach je om? Ik wil weten waarom je lacht!’
Schuim zamelde zich in de hoeken van haar klaproosgeverfde mond.
‘Ga maar alleen!’ snauwde de vrouw, toen hij geen antwoord gaf.
‘Als ik het zei,’ antwoordde hij ijzig, ‘zou je boos op mij zijn. Waardeer daarom,
dat ik het niet zeg.’
Met een zilveren zwaard hieuw de zon de rots in licht en donker. De dichter merkte
het op en sprak:
‘Michael!’
Wild vuur sprong uit haar ogen.
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‘Wat zeg je daar?’
‘Ik zei,’ tergde hij, ‘Michael, en ik meende Michael. Het had iets met een vlammend
zwaard te maken. Zie daar die rots.’
‘Verbeeld je maar niets,’ smaalde zij, eindelijk begrijpend.
‘O nee.’
De middag brandde. Verloren stonden ze als twee loden beelden in een verzengde
tuin. Zij zagen en hadden niets meer voor elkander.
Ten laatste vroeg hij:
‘Hoe lang moet ik hier zo nog blijven staan?’
De vrouw gaf geen antwoord. Haar kaakspieren spanden zich. De kleur trok uit
haar gezicht.
Hij vond haar lelijk.
‘Hoe lang nog?’ herhaalde hij ongeduldig.
‘Laat mij alleen! Laat mij alleen, ik smeek je erom!’
De dichter bleef gelaten naar haar toezien. Zij tuimelde. Verliepen zulke dingen
nooit eens anders? Hoe hadden zij hem vijf bundels sonnetten opgebracht?
Sarrend herhaalde hij: alleen - niet alleen - alleen - niet alleen. - Hoe kon een
vrouw, met zulke ogen, dat voorhoofd, die mond zo gruwelijk banaal zijn?
‘Je bent mooi, Hortense,’ bewonderde hij echt. ‘In je verweer ben je mooier dan
in je overgave.’
‘Ik zou je kunnen bijten!’ viel zij grimmig uit.
‘Ik jou ook.’
Als door een valdeur van elkaar gescheiden, stonden zij elk op zijn postamentje
van het steil dalend bergpad, hij lager, wachtend tot het haar behagen zou in beweging
te komen.
‘Nu voor de laatste maal, Hortense, ga je mee?’
Er kwam geen antwoord.
‘Ben je er zeker van de weg te kunnen vinden? Ik dring je mijn gezelschap niet
op.’
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Hij wachtte.
‘Zo is niet mijn gewoonte.’
Hij wipte ongeduldig met de voet.
‘Dan ga ik maar.’
Zich omkerend, stuurde hij zijn dik lichaam snel de trapjes af, alle aandacht gericht
op het veilig zetten van zijn voeten. De vrouw, vernederd, volgde. Niet eenmaal keek
hij om. Bij elke winding van het smalle steegje zag zij zijn dik dwars lichaam tuimelen
voor haar uit.
Eerst bij het stoepje van de beek, waar zij de Duitser gelaten hadden, wachtte hij
haar.
‘Hij is er niet meer,’ zei Ikse met iets van onrust in zijn stem.
‘Wat had je dan verwacht?’
‘O niets. Hij zal verstandig zijn geweest en naar huis gegaan. In zulke gevallen
doet de derde, die teveel is, het beste weg te wezen. Valt me overigens van hem mee.’
Zij wilde antwoorden, scherp, raak, wat ook, toen een vreemde aanwezigheid haar
deed ontstellen.
‘Daar...’ stamelde zij. ‘Daar...’
Op een verre rotszuil, leeg in de ijle hemel, rees de lange gestalte van de Duitser.
‘Hij poseert,’ oordeelde schamper de dichter. Ook in die dingen had hij veel
ervaring.
‘Is hij 't?’ hijgde de vrouw. ‘Zeg dat hij het is!’
‘Ik zou het wel denken. Juist iets voor hem.’
‘Monster!’
De dichter Ikse hield niet van overdrijving, die alle wezenlijke werking schaadt.
Zowel zijn leven als zijn verzen poetste hij zorgvuldig, tot beide verkeerden in naar
hij geloofde klassieke rust.
‘Schiet de zesloops leeg, het zal je opluchten,’ vermaande hij kalm. ‘Maar als je
geen ongelukken maken wil, doe het binnensmonds. Het is gevaarlijk slaapwande
laars te storen.’
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Zij verstond niets, gespannen in haar angst.
‘Het is gevaarlijk daar te staan... Hij valt... Doè dan toch wat...’
‘Als wij ons rustig houden,’ verzekerde Ikse, ‘gebeurt er niets. De knaap voelt
zich een Bonaparte op zijn Vendômezuil. Alleen wie spanning missen blazen zich
zo op.’
‘Heb je dan geen gevoel?’ raasde de vrouw. ‘Straks springt hij eraf.’
De dichter lachte.
‘Het zou onlogisch zijn,’ redeneerde hij onaandoenlijk. ‘Begrijp ik iets van de
toestand, dan heeft hij zich eerst klein gemaakt, hier gezeten op de steen waar ik nu
zit, en waar de geschonden overschone vrouw verstandig doen zou ook even plaats
te nemen. Vervolgens: overcompensatie volgens het boek Adler. Voor alles is een
recept.’
Verstard bleef de Poolse staren in de sidderende hitte, waarin de verre gestalte
zich leek op te lossen.
‘Hij beweegt zich niet! hij beweegt zich niet!’ fluisterde zij angstig. ‘Soms is het
of de rots zelf beweegt.’
‘Kom hier!’ beval de dichter. ‘Naast me.’ Hij trok haar bij de hand omlaag tot
waar hij zat. ‘Zie je niet dat je ongelukken maakt?’
‘Straks springt hij naar beneden!’ jammerde de vrouw. ‘Ik wil het niet op mijn
geweten hebben.’
‘O, ons geweten staat erbuiten,’ wist de man naast haar onverstoord. ‘Trouwens
zeg op: wat is geweten? Deze eenzame jongeling maakt zelf zijn roman. Een vrouw
die zich verveelt...’
‘Niet waar!’
‘Ik heb niet willen zeggen dat de vrouw hèm verveelt. Hoe zou het mogelijk zijn,
Hortense!’
‘Voor jou geen Hortense, ik ben je meid niet!’ wees zij driftig af.
Over het aardglobehoofd van de dichter gleed een onwezenlijk vet eclipslicht.
Gelaten plaagde hij:
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‘Ook hij daar, zelfs hij, zou dergelijke straattaal verwerpen als oneerbiedig en nodeloos
onbeschaafd. Ik heb hem op zijn wijze een welgemanierd iemand gevonden, gepolijst,
al deugt het materiaal niet waarvan hij is gemaakt. Sommigen onzer zijn onvaardig
het instrument, als 't welk zij uit de handen van de vioolbouwer gekomen zijn, op de
juiste wijze te bespelen. Daarom valt hun muziek altoos onwelluidend, om niet vals
te zeggen, uit. Vertel me later eens hoe je hem in de armen gelopen bent, Hortense.
Ik bedoel als je lust hebt en er een later komen zal. Wat ik betwijfel...’
‘Ploert! - Ploert!’
De dichter Ikse bleef glanzen in zijn gemene schaamteloze lach, voortgaand:
‘Ik begrijp dat mijn betoog op dit moment de gave heeft je te irriteren.
Temperament evenwel behoeft niet noodzakelijkerwijs tot grofheid te verleiden.
Bedenk - ik ben een dichter - hoe zo'n onbehouwen woord mij bezeert.’
‘Ploert! nogeens,’ schold zij. ‘Ploert! - Ploert! - Ploert!’
‘Dank u,’ zei de dichter beleefd. ‘Het begint te wennen als een derde borrel. - Wat
ik dan zeggen wou: vast staat dat deze dolende ridder zijn zeldzaam geluk niet aan
kon. Dat al zijn inspanning ten spijt om nu en dan een Man te zijn, hij nimmer tot
het peil vermocht te stijgen, waarop jij Vrouw vermocht te zijn. Let op de hoofdletter
alsjeblieft. - Zodat, welke overwinningen hij dan ook aan haar beleefde, deze altoos
voor hem nederlagen bleven. Zo'n zogezegde man, zo'n bleke blonde niemendal, is
voor een vrouw als jij, Hortense, geen portuur. Dat heb je geweten.’
‘Je daast!’ viel de vrouw woedend uit.
‘Ik ben het niet,’ hernam hij onverpoosd, ‘die tegenspreken zal.’
Zij zaten naast elkaar het af te wachten. De man
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boven stond als een boomstomp in de wit-hete middag.
Eindelijk sprak zij, toch getroffen naar het scheen:
‘Hoe weet jij zulke dingen, hoe weet iemand dat? Hoe kan je het weten? Hoe is
het mogelijk het te weten?’
‘Een dichter komt uit verre landen,’ hernam hij, niet zonder zelfingenomenheid.
‘In zijn taal, Ugo Pleite's taal, waarin wij zullen trachten hem te volgen, is een woord:
“Ebenbürtigkeit”. Het heeft van huis uit willen uitdrukken, dat sommige mensen uit
kracht van hun geboorte elkanders gelijken, elkanders evenbeelden zijn. Zij leven
in een staat, waarin het mogelijk wordt elkanders zielen - om dit zielig ontzielde
woord te pas te brengen - als van dezelfde waarde te ondergaan. Waar dit beproefd
wordt en de stemvork detoneert, zullen partijen, door welke illuzies ook gebonden,
de onwaardigheid van hun omgang telkens beschamend moeten ondervinden. Ontken
niets, wat ik je bidden mag...’
‘Ik was het niet van plan,’ smaalde de Poolse.
‘Het zou alleen bewijzen dat je nooit een man, je meester, had ontmoet. Zoiets
gebeurt niet alle dagen.’
‘Poen!’
‘Dank voor de bijval,’ hoonde hij rustig. ‘Maar hoe dit zij, wees van één ding
zeker: dat hij, deze Ugo Pleite, het heeft gevoeld. Forellen, zegt men - ik heb van vis
geen verstand - zwemmen tegen elke stroomversnelling op. Zij moeten, wijl het water
langs hen schiet, zich doodwerken alleen om op de plaats te blijven. Met zo'n forel
ben jij, Hortense, naar Fontana Marina gekomen. De heilige razernij mag weten
waarom.’
‘Rust... eindelijk rust!...’ viel haar de bekentenis van de lippen.
De dichter lachte.
‘Woorden!’ verwierp hij. ‘Pas op voor woorden. Zij zijn vaak dozen die de inhoud
niet bevatten, vermeld op het etiket. De rust waar jij van spreekt was bij deze knaap
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nooit te vinden. Dag en nacht zwoegt hij in de tredmolen zijner minderwaardigheid.
Een mierenleven: vallen, opstaan, vallen, bezwijken onder lasten die het werk niet
lonen. Voeg daarbij dat de jongeling hoogmoedig is...’
‘Hij heeft het mij nooit laten merken.’
‘Sysiphos onder zijn rotsblok was ook niet hoogmoedig.’
‘Hij is gevoelig, hij heeft een fijn gevoel.’
‘Sentimenteel.’
‘Wat anders?’
‘Hij heeft van zijn gevoel een god gemaakt, en terwijl hij een vrouw bezit, die
duizend milliardairs hem benijden...’
‘Toemaar!’
‘Geneert hij in zelfbevlekking een meerderheidsgevoel, dat hem verplettert.’
Hij stopte.
‘Daar stapt het standbeeld eindelijk van zijn voetstuk.’
‘Schuil weg! - Laat je niet zien! - Laat hij ons niet samen zien!’
Star van schrik, klemde de vrouw zich aan de man naast haar.
Pleite's lange gestalte, zich omkerend, schreed het bergpad af. Hij naderde langzaam
verder rukkend tot zeer dicht bij. De vrouw, angstig, sidderde voor wat gebeuren
ging. De dichter wachtte. Hij wachtte paisibel als een oester.
‘Goeie middag gehad?’ vroeg de Duitser vlak. - Hij kuchte.
‘O best!’
‘En jij, Hortense?’
‘Wat deed je,’ vroeg ze huiverend, ‘op die rots?’
‘Mijzelf hervinden die ik hier verloren heb,’ antwoordde Pleite met een hoogmoedig
star gezicht.
‘En,’ vroeg de dichter ironisch, ‘goed gelukt?’
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‘Dank für die Nachfrage!’
Met grote schreden steltte de Duitser de ruige trappen naar Fontana Marina af.

XXI
Toet was die dag de Melkmeid van Vermeer. Het licht kwam overal binnenglanzen,
over de pannen en het steengoed, het water dat ze met blote armen uitgoot, haar stille
ingekeerdheid.
Arend, wat murmelend dat zij niet verstond, was uitgegaan. Hij deed dat om zijn
gedachten te verzamelen wel meer.
‘Ben je terug voor een boterham, Arend?’ vroeg zij.
‘Ik vind wel wat,’ liet hij afwezig vallen.
‘Voor alle zekerheid... hier is nog een brokje kaas. En denk om de zon, niet te veel
klimmen.’
Verstrooid, een beetje gestoord, stak hij het pakje dat zij hem reikte in de zak.
‘En een zoen, Arend?’
Zijn hand voer even afwezig over haar gebogen hoofd.
‘Dat alles, jongen?’
Hij haastte zich met grote stappen weg. Glimlachend bleef zij aan hem denken,
haar grote verloren zoon, die wel weer komen zou.
Aandachtig was zij bezig met de primus, haar eeuwige vijand. Die razende nijdas
joeg haar altijd vrees aan, al deed hij niets. Nu wat veel water, de vaat van gister
stond er nog. Wat die mannen kletsen konden, er kwam geen eind aan. Twee uur
was het geworden.
Zij neep een uitgedroogd schubje van de cactus, wierp het naar buiten. Die moest
ook water hebben straks. Maar zij bleef staan, verloren peinzend terwijl de omwas
wachtte.
Als Arend zich maar niet te veel vermoeide. De dag werd heet. Arend - haar vader,
haar geliefde, haar kind.
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De glans gleed uit haar blik, verloren toefde zij in het midden van de kamer. O ja,
de vaat...
Die Knuppels had een leugentheorie ten beste gegeven. Geestig en scherp kon hij
zijn. Een griezel vond ze hem met zijn ruige ragebol, maar in zijn haat tegen bederf
en bedrog gloeide zijn bijna niet te dragen liefde voor de medemens.
Wàs dat wel zo, of maakte hij zelf zijn leugens? Naar zijn verhalen had hij negen
gevangenisjaren, doodvonnissen, prijzen op zijn hoofd. Hoe moest dat voelen als je
tot de dood veroordeeld was?
Zij liet de vlijtige handen even zinken. Je kon aan de doodsgedachte wennen, ieder
mens moest dat. Ieder mens, zei Arend, was een eendagsvlieg.
Langzaam begon zij de koffiekommen onder te dompelen. Die bruine brommerd,
zou dat er zo een zijn? Weg, beest! met je vieze klevers van mijn honingpot. Besefte
zo'n beest dat hij vóór de avond sterven moest? Was in zijn bruine kop, enkel ogen,
voor een gedachte plaats? Niet snoepen, vuilpoets, ik moèt je niet. - Waarom? Weet
je wel, vlieg, binnen vierentwintig uur, dan ben je er geweest. Volmaakt verleden
tijd - voor jou. - En wij? wij zijn zo knap, vraag het Knuppels, die weet alles, en
Arend, die weet nog meer.
Nu dat in de kast, dat gaf ruimte. Wat een bende eigenlijk, zo'n stal. Maar Jaap
ijlde over de muziek van kleur en licht, blaag die hij was. Jaap was een kerel om echt
van te houden, waarom deed ze dat niet? Hij zou - wat hij zou, wilde zij niet afdenken.
Het had geen zin, en zij had geen zin. Arme Jaap!
Verdraaid, daar grijnsde de Dorpsgek weer naar binnen. Nooit rust. Zijn
stierenkroes, zijn laag eng voorhoofd: zo had ze bosnegers in de film gezien, die
blanke mannen gevangen hadden en in een kuil gestopt. Afgrijselijk was dat, je kon
niet met ze praten. Dat leek het vreselijkste: dat je niet met ze praten kon.

Kees van Bruggen, Fontana Marina

189
‘Signorina...’ grinnikte Pedrini in de deur.
Nu heel gewoon:
‘Signor Pedrini, je komt net tijdig voor een bakje.’
‘Sissignorina! Prego signorina!’
‘Ga zitten,’ nodigde zij hem, naar 's lands wijs beleefd.
De gek bekeek de stoel als had hij nooit een stoel gezien. Hij waagde het niet.
‘Si accomodi,’ moedigde Toet, kopjes drogend, aan.
Hij dorst nu op het puntje te gaan zitten, gereed elk ogenblik weer op te springen.
Het meisje voelde zijn kleverige begeerte. Bang was zij niet. De mannen hier waren
edellieden uit een sprookje, vol hoofse manieren, die hen op afstand hielden. Als
schepen zeilden ze op je aan, pleziervaartuigen, zwierend op een meer, die nooit echt
op elkander liepen.
De filter was nog stijf van koffiedik. Moest maar weer, nieuw kon er niet op
overschieten.
Zij zette vers water op de nog aanploffende primus. De blauwe kringvlam brulde.
De Gek keek haar op de handen, er was in zijn verlegenheid iets onrustigs, alsof zijn
geweten niet heel zuiver was. Je wist nooit waar je met zo'n jongen heen moest.
Drupje voor drupje tikte het water op de bodem van de blikken koffiepot. Langzaam
ging dat. Achter haar scheen Pedrini niet op zijn gemak, hij moest zijn opgestaan en
ging weer zitten. Meer man dan hij verdragen kon, werd hij laf.
Met geveinsde aandacht roerde zij in het bubbelend koffiedrab. Zàt de lummel
nog? O ja. Gerustgesteld, en zelfs een beetje vrouwelijk gestreeld, ging zij tegenover
de gek Pedrini zitten op een bankje. Zo bleven zij wachten op elkaar en op de koffie,
die zich niet haastte, drup voor drup.
Wat zat zo'n stumper daar nu zielig te verlangen. Was Arend anders? En Jaap?
Alleen die Ikse - Arend had hem
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bij een aardbol vergeleken - zo'n hemellichaam tròk. Zou wel laat worden wat haar
betrof. Die volgt!
De Gek was opgesprongen, had zij iets gezegd? Zij moest in haar dwaasheid luid
gesproken hebben. ‘Die volgt!’ - het kon wel, zij leek het nog te horen. Mal was dat,
zij schaterde het uit. Uit zijn zit geschrokken, stond de Dorpsgek voor haar. Hij
stamelde iets. Zij keek in de naakte pezen van zijn kippenhals. Toen met beide handen,
vogelverschrikkerig, scheen hij toe te willen grijpen, maar bleef ontsteld van eigen
durf zo staan.
Nu geen rare dingen. Geen schrik. Geen angst. Wie mannen wist te hanteren had
er geen kinderen aan.
Bedaard keerde zij zich om en ging zich bezig houden met de koffie. Midden in
de leegte stond de Gek als een opgeprikt insect. Zij liep naar de muurkast, waar zij
de kommetjes op hun rijtje had gezet. onnoodzakelijk een keer of wat heen en weer,
heen en weer, om de suiker, om een roerstokje, om het flesje, dat nog een restje
brandewijn moest bevatten.
‘Grappa, signor Pedrini?’
De Gek antwoordde niet. Hij bleef met zijn opeens verstard gezicht maar grijnzen.
‘Neem plaats, signor Pedrini!’ nodigde zij, hem ontmoedigend door haar kalmte.
Als door een sluis spoelde het nog koele ochtendlicht over zijn magere gestalte. Hij
stak een bevende hand uit naar de koffie.
‘Tante grazie!’ fluisterde hij met bijna mechanische beleefdheid.
Nadrukkelijk, als sprekend tot een dove, moedigde zij hem aan: ‘Niet te sterk, de
koffie. - Lekker warm!’
‘Sissignorina...’ ternauwernood een klank.
Ver van elkander, één voor één, dronken zij een heet teugje.
Onverhoeds viel hij haar aan.
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‘Geen nood, Jaap. Dank je.’
Hijgend had Toet zich opgericht. Zij poogde te lachen.
‘Je weet nooit met zo'n uit z'n verstand geslagen beest.’ De schilder stotterde van
drift. ‘Ik zal...’
‘Je zult niets,’ toomde Toet, de hand leggend op zijn schouder. ‘Hij is weg.’
‘Ik zal hem een pak op z'n lazer geven dat hij er niet van opkomt.’
‘Er is nog koffie, Jaap. Wil je een slap bakje?’
Verwoed sloeg hij haar van zich af.
‘Speel je soms met me? Wat denk je wel van me?’
Toet had reeds ingeschonken, zij roerde met een glasstaafje de suiker om.
‘Hier, jongen. Lekker warm. En zeg geen gekke dingen.’
‘Wie aan jou raakt....’ raasde de schilder, blind van woede.
‘Doe niet zo opgewonden, jongen!’ kalmeerde zij. ‘Laat me niet met mijn lekkers
staan. Als ik beschermd moet worden heb ik Arend.’
‘Pff, Arend!’ smaalde hij, het bakje aanvaardend. ‘Ik zie hem al één poot voor je
uitsteken.’
‘Dat kan je rustig aan mij ter beoordeling overlaten,’ wees zij af. ‘Ieder heeft zo
zijn manier.’
De schilder stikte in het antwoord. Hij had op Arend willen schelden: een oud stuk
impotentie, een verfomfaaid wijsgeer van de koude grond. Een sinterklaas met
woorden... wóórden...
Beseffend dat hij daarmee niets bereiken zou, gaf hij het op.
Dichtbij, om toe te tasten dichtbij, stond voor hem de begeerlijke jonge vrouw.
‘Drink nu,’ maande zij. ‘Het zal je kalmeren.’
‘Ik zal Arend zeggen wat ik hier gezien heb!’ raasde hij warzinnig. ‘Ik zal het hem
zeggen, alles, reken erop.’
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Toet liet zich niet opjagen. Wat kon zo'n mijnheer Man onredelijk zijn!
‘Zou je dat niet liever aan mij overlaten?’ zei ze rustig. ‘Als dat nodig is. Wat ik
nog niet zo zeker weet.’
‘Nodig?... Arend moet weten wat achter zijn rug ge beurt.’
Het meisje deed een stap vooruit, uitdagend:
‘En wat gebeurt er dan, Jaap Sparkel?’
‘Ik heb mijn ogen niet in mijn zak,’ raasde hij.
Minachtend keerde de jonge vrouw zich om. Zij stond daar in het blonde licht
als... Eva.
‘Nee,’ smaalde zij. ‘Je ogen heb je in mijn hals, en verder, naar beneden waar
jullie mannen altijd je ogen hebben. Tracht ze in toom te houden, dat ik er niet
misselijk van word.’
Ongelukkig, beschaamd om de tranen die in zijn ogen sprongen, keek hij naar haar
op. Hij vond niet aanstonds woorden. Eindelijk stamelde hij:
‘Je vergist je, Toet, je vergist je vreselijk. Anch'io sono pittore!’
Trots, grande dame, wendde zij zich om.
‘Spreek taal die je verstaat. Wat betekent dat?’
‘Dat ik een schilder ben,’ trachtte hij zijn belachelijkheid weg te praten, ‘en iets
machtig moois van je wil maken. Iets machtig moois!’
Scherp onderscheidend, zei ze:
‘Hier in Fontana Marina wordt nooit iets machtig moois gemaakt. De mensen
infecteren er elkaar... met onmacht.’
Verbijsterd voelde hij hoe waar zij sprak. Hoe kwam zij aan deze feilloze
zekerheid?
‘Daarin zit meer waarheid,’ erkende hij zwak, ‘dan jij kan beseffen.’
Zij maakte er zich niet boos om, lachend zonder spot.
‘Je gelooft een botkop voor je te hebben, Jaap. Daar
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ben je man voor. Jullie ziet anders niet in ons als kippen, die de graantjes oppikken
van jullie wijsheid, en op onze tijd leggen wij ook een ei. Zulke stompzinnige wezens
vereer je dan met je aanbidding, dat is dubbel dwaas. IJdelheid, jongen!’
Een beetje ontmoedigd, ging zij erbij zitten.
‘Wat wou je nu eigenlijk?’ vroeg zij.
‘Jou! - Jou wil ik.’
‘Moet ik dat ook aan Arend, als hij straks thuis komt, vertellen?’
Uitdagend sprong hij overend, een man:
‘Ja!’
‘En brokken maken ter wille van... niets?’
‘Noem je dat niets wat ik voor je voel? Noem je dat niets? Ik neem je mee, weg
uit dit doodgetrapte doolhof. Ik zal je schilderen, schilderen, dat alle tentoonstellingen
vol hangen van jou!’
‘Doe niet zo opgewonden, Jaap!’ wees zij hem terecht. ‘Drink je koffie.’
‘Nooit!’ schreeuwde de schilder pathetisch uit.
Zij vermeed te lachen.
‘Ben je niet een beetje van de schreef, Pittore? Wie je zo zag, zou denken dat ik
je de gifbeker geboden had.’
Op de knieën stortte hij voor haar op de grond, zijn gezicht wild dringend in haar
huishoudschort. Toet legde de handen kalmerend op zijn achterhoofd, afwezig
speelden haar vingers in zijn dikke haar. Geruimen tijd bleven zij zo.
‘Kom, jongen,’ zei eindelijk de jonge vrouw. ‘Zo is het mooi voor vandaag, vind
je niet?’
Tegelijk zagen zij Arend. Hij deed twee schreden de kamer in. De handen wrijvend,
bleef hij staan. Toet kende dat gebaar van hem als hij overspannen was. Het ontlaadde.
Zij wist dat hij zijn best deed een wijs man te zijn.
‘En...?’ vroeg hij eindelijk.
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‘Het is zo niet,’ zei Toet eenvoudig.
Zij gaf Jaap een wenk dat hij heengaan zou. Hij talmde om nog wat te zeggen.
Maar niet wetend wat, ging hij met blinde ogen naar buiten.
Arend Hobbe en de jonge vrouw bleven zo staan. Lang duurde de stilte. Toen, alsof
alles opgehelderd was, ging Toet de tafel dekken voor het brood.
‘Ik heb je wat gevraagd,’ begon Arend eindelijk op deurwaarderstoon.
‘Ik heb geantwoord,’ gaf zij eenvoudig terug. Zij keek niet naar hem om.
‘Kan je mij aanzien? Zo in 't gezicht?’
‘En waarom niet?’ Met klare ogen stond zij voor hem.
‘Je liegt!’ dreigde hij. ‘Ik zie de leugen in je ogen.’
Zij wond zich niet op. Zij toonde zich niet beledigd.
‘Dan liegen mijn ogen,’ antwoordde zij, weer naar de kast om brood te snijden.
‘Vraag je vriend Knuppels hoe dat zit.’
Arend had moeite zijn drift de teugel aan te leggen.
‘Wat heeft Knuppels ermee te maken?’
‘Die weet precies alles van de leugen af. Jij niet. Je bent een kind, Arend Hobbe.
De meest banale schijn neem je voor waarheid. Als ik er anders over dacht zou ik
boos op je zijn en gaan.’
‘Dus is het niet zo,’ drong hij aan.
‘Ontbreekt er nog aan dat je mij laat zweren. Zo waarlijk helpe mij - je valt mij
tegen, Arend!’
Zij had twee sneden brood met spek voor hem gereed gemaakt. Met het bordje
voor haar schort bleef zij staan. Arend, voor het hoge ateliervenster, keek niet om.
Hij keek opzettelijk niet om. En nu zag hij zichzelf daar staan, en haar, en hij wist
dat zij waarheid sprak.
‘Zou je niet gaan zitten? Je zult moe van de wandeling zijn.’
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Hij liet zich mokkend aan de tafel bedienen. Het brood talmde voor zijn halfgeopende
mond.
‘Want weet je,’ begon hij, het neerleggend, te redeneren, ‘het zou mij veel verdriet
doen als het zo was. Veel, ik zeg het eerlijk.’
Toet was gaan zitten tegenover hem.
‘En waarom zou je dat niet eerlijk zeggen, Arend?’ vroeg zij geduldig. ‘Zou dat
zo moeilijk zijn? Die jongen weet met zijn ziel geen raad. Ik wel, als het je genoegen
doet deze eenvoudige waarheid voor waar aan te nemen.’
Hij verdroeg moeilijk haar meerderheidsvertoon.
‘Nu, goed.’
‘Daarmee,’ vervolgde zij, ‘zijn wij van de waarheden nog niet af. Er is meer.’
‘Toemaar!’ weer vergat hij het brood in de mond te steken.
‘Je moet me, als ik de waarheid spreek, geloven,’ ging zij voort. ‘Anders heeft het
geen zin. De waarheid, die je nog niet gehoord hebt, is: ik had het genoegen
ochtendbezoek te krijgen van Pedrini. Onze sindaco.’
‘En nu wou je misschien beweren...’ viel Arend uit. Zijn kaken hielden op te
kauwen.
Toet speelde even met het antwoord. Het was te gek. Hoe ze ook vertelde, hij zou
het niet geloven. Zij dacht er maar een verhaaltje van te maken, misschien ging dat
er beter in. Zoals je kinderen met een praatje hun bordje leeg laat eten.
‘Je moet het zelf maar weten, Arend,’ zei zij eindelijk. ‘Als jij bij voorbaat weet
wat ik beweren wil, en het bij voorbaat weigert te geloven, wat moet ik dan? Mij
ontbreekt het aan verbeelding om het eenvoudige ingewikkeld te maken.’
‘Spreek op dan,’ zei hij ongeduldig, zijn mond volstoppend met een grote hap.
‘Ik wou dus niemendal beweren,’ ging zij verder. ‘Een-
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voudig vertellen dat onze Dorpsgek... Die is ook al uit het lood geslagen.’
‘Daar heb ik je!’ ving Arend overlistig op. ‘Hij ook al, wie dan nog meer?’
Toet lachte. Zij lachte wijs en geheimzinnig als vrouwen die niets te verhelen
hebben.
‘Jullie allen. Jullie allen, mannen zonder vrouw. Wanneer geen evenwicht opdagen
komt, meer vrouwen of minder mannen, wordt het tijd dat wij van Fontana Marina
weg gaan.’
Haar gezicht befloerste, zij hernam ernstig:
‘Dat zou toch jammer wezen, Arend! Wij samen hebben nooit moeilijkheid gehad.
Nooit, weet je wat dat wil zeggen?’
Arend voltooide zijn laatste hapje. Hij slikte moeilijk. Hij legde de rechterhand
nodigend op de tafel, met de bedoeling, dat zij die grijpen zou.
Zij bleek niet dadelijk bereid. Nu zag hij die hand onbegeerd daar liggen, dat werd
iets onbegrijpelijks, iets beschamends. Hij schaamde zich over zijn gebaar, onzeker
hoe het ongedaan te maken.
Eindelijk kwam haar kleine knuistje als een vogeltje op zijn hand. Hij liefkoosde
het nog niet. Het scheen te zoeken naar een gebaar van tederheid, dat niet zou worden
misverstaan. Eindelijk greep het toe.
‘Je bent een malle kwibus, Arend Hobbe,’ stelde zij vast. ‘Stil nu... Laat mij nog
even alles vertellen, dan zijn wij het spoedigst aan een eind.’
Arends grote hand greep de hare.
‘Ik wil het niet weten,’ sprak hij verzoenend. ‘Een mens kan niet altijd aan wat
hij met zijn verstand beredeneert. Ik was bang dat je mij op de mouw zou willen
spelden, dat Jaap je van de Dorpsgek had verlost. Redder te rechter tijd.’
‘Maar zo is het, Arend!’ riep het meisje uit.
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‘Te banaal om het te geloven,’ verwierp hij. ‘Een deus ex machina - weet je wat dat
is?’
‘Nee,’ zei ze ontmoedigd, ‘en ik wil het niet weten ook. Banaal als het zijn mag,
ik was blij met Jaap's bezoek, dat mij van het gedonder - hoor je: gedonder - af hielp.
Ik ben geen teef en kan die loopse rekels missen. Nu weet je alles wat te weten valt.
Er is niets gebeurd. Niets.’
Verongelijkt was zij opgerezen en wachtte. Zou hij het geloven? Hij zat daar met
juist hetzelfde grootmoedig geduldige gezicht, dat zich heeft voorgenomen te
vergeven, maar nog even wil wachten. Een biechtvadersgezicht. Hij verwachtte de
langzaam losgewrongen penitentie, alvorens zalvend te komen tot de absolutie. Hoe
armelijk was dit alles, hoe zag zij meelijdend door haar grote Arend heen! Hij was
meer dan een geliefde voor haar geweest, een heilige, die zij zonder omzien volgde.
Zou dat voorbij zijn?
Zij zag het alweer komen, als een pomp die op adem raakt. Redeneren, redeneren.
De ellebogen op de tafel, zijn hoofd nu rechts dan links als de evenaar van een
weegschaal, rolde hij bezadigd zijn redenasie af. Een man aanvaardde niet altijd met
zijn ziel wat zijn verstand hem voorschreef. Toch was hij bereid haar te geloven.
‘Maar er is niets gebeurd, m'n jongen, niets. Waar praat je toch over, er is niets.’
‘Jammer dat je meent nu nog te moeten liegen,’ hernam hij bezadigd. ‘Het valt
me bitter van je tegen, Toet!’
‘Wat valt je tegen?’ driftte zij op.
‘Dat. Ik voel het.’
Vijandig, in wapenstilstand zonder vrede, zwegen beiden. Een spin liet voor het
lichte raam zich vallen aan een draad, wikkelde met al zijn hakige grabbelpoten zich
weer omhoog. Beiden letten erop. Nog eenmaal liet de zwarte vlek zich vallen, langs
de vensterbank rennend naar de veiligheid.
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‘Nu goed,’ vond Arend eindelijk goed te zeggen. ‘Daar houden we 't dan op. Terwijl
ik uit ben, komt de Gek je lastig vallen, Jaap redt je, speelt de mooie rol, ik, wettige
eigenaar van al het heerlijks dat je vertegenwoordigt, val als een koning Marke uit
zijn boom en uit zijn illuzie. Laat ons wèl wezen, zo is het immers.’
‘Neen,’ wees zij gemelijk af, ‘zo is het niet. Zo zou het als je niet oppast, Arend,
kunnen worden.’
‘Dat is hetzelfde, het ei is gelegd.’
‘Arend... toe, Arend...’
Uitgeput, viel zij hem schreiend om de hals.
‘Nu goed dan,’ troostte hij, zachtjes haar handen losmakend. ‘Laten we het erbij.’
En als een pater die zijn gewetenswerk gedaan heeft ging hij, tot de middagslaap
kwam, zitten lezen in zijn boek.

XXII
Waarop de dag die volgde Arend Hobbe zich naar Jaap begaf om hem, onder pijpen,
omtrent de volgende toespraak toe te dienen.
‘Het bezit ener vrouw,’ zeide hij, ‘is aan twijfel onderhevig. Het is vooral een
genade en een gunst. Men kan er geen rechten aan ontlenen: B.W. houdt zich alleen
met goed en kinderen bezig. Zij die elkaar genaderd zijn in de genegenheid, welke
men met een raar woord “liefde” noemt, voeren een dans uit naar de wijze van
Versailles. Zij zijn elkander hoffelijkheid en vorm verschuldigd, zij reiken elkaar de
tippen van de hand, die zij vervolgens weer uit varen sturen, als kinderscheepjes.’
‘Wat wil je daarmee zeggen?’ vroeg Jaap met iets van behoedzaamheid. Hij zette
zijn grote handen tussen de saamgeknepen knieën, gereed tot alles.
‘Ik wil ermee zeggen,’ vervolgde Arend Hobbe plechtig, ‘dat ik geenszins de
vulgaire rechthebbende wil zijn -
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wat mij ook kwalijk passen zou - die zijn vrouw knevelt tot een bepaald gedrag, dat
hij zelf meestal niet in acht neemt. De dans, waarvan ik zoëven sprak, vertoont een
spel van reiken en bereiken, glippen ook, zulks naar de guirlanden ener gedurige
muziek, die bindt en ontbindt zonder de samenhang te breken. - Volg je me?’
‘Zeker,’ beaamde Jaap, trekkend aan zijn pijp en haar critisch bekijkend. ‘Althans
ik tracht het, schoon ik er niet veel van begrijp.’
‘En wat is het dat je niet begrijpt?’ vroeg Arend Hobbe.
‘Waarom je die tirades richt tot mij.’
Arend verzat in de krakerige rieten stoel, die rufterig, een verharend beest, nog
altijd in de haardhoek stond; hij hervatte:
‘In de eerste plaats zijn het geen tirades, waarde vriend. - In de tweede geven
zekere gebeurtenissen mij aanleiding - ik zeg geen reden - het woord aldus tot jou,
bepaald tot jou, te richten. Je zult nu beter vatten waar het over gaat. Ik ben de leeftijd
te boven, waarop men vrouwen als buit de wereld presenteert met de allure van een
prijshengelaar. Ook sprak ik van een vrouw, de mijne, niet als de mijne, gelijk ik
zoëven in de aanvang zei, omdat ik mijn recht op haar erkennen, noch haar bezitter
zijn wil of haar meester, noch ook zelfs invloed zou wensen uit te oefenen op haar
vrijheid, zó of zó met mij te leven naar 't haar behaagt. Desgelijks staat mijn vrijheid
om naar welgevallen buiten de kring te dansen vast. Wat ik wens is, dat alles zich in
welstand oplost, zonder verwijten, tranen of geweld.’
‘Wie sprak daarvan?’ verwonderde zich Jaap.
Arend sprong op, zich plaatsend in het zonnevierkant van het venster, dat hem
klein maakte, schoon hij het anders verstond.
‘Ik sprak daarvan,’ legde hij met nadruk vast. ‘Laat het je gezegd zijn. En de
aanleiding hiertoe - gezwegen
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van de reden - is het tafreel, dat ik gisteren bij mijn blijkbaar onverwachte tuiskomst
moest aanschouwen.’
Hoonlachend wierp de schilder zich overeind. Zijn schater klapwiekte door de
leegte van het atelier. Hij smeet de luiken aan de zonkant open, in een behoefte iets
te doen, trapte tegen de deur, die weer terug kwam en als een lastige rekel nog een
trap kreeg. Oprijzend vlak voor de bezoeker, spotte hij:
‘Je moest me vóór je verder bazelt vertellen, over welk tafreel je het hebt. Ik weet
van geen tafreel.’
‘Zo,’ hernam Arend, zonder zich te laten storen. ‘Ook Toet - om haar naam te
noemen - weet daar niet van. Zij tracht mij een verdichtsel op de mouw te spelden,
ophelderend in zichzelf genoeg, maar dat niets oplost. Daarin verschijn jij als de
kloeke held, de ridder der verdrukten en belaagden.’
‘Zonder overdrijving: ja zeker!’ stelde Jaap vast.
‘Wat evenwel niet wegneemt je blijkbare bedoeling, na het beschermen van de
maagd van de omstandigheden te profiteren. In vulgaire taal: voor wat hoort wat, is
het zo niet? De prent stelt voor: het van de overlast bevrijde meisje betaalt de ridder
gretig de tol der dankbaarheid.’
‘Dat prentje, idioot, heb jij nooit gezien,’ snauwde de schilder, woedend op en
neer benend op zijn vilten atelier-pantoffels. ‘Dat prentje en het hele vertelsel zuig
je uit je duim.’
Arend bleef ongehinderd leunen tegen de hoge houten raampost, die hem weldadig
aandeed in de rug.
‘Ik weet wat ik weet en ik zeg wat ik zeg,’ ging hij uiteenzettend voort. ‘Ieder zijn
recht gelaten en zijn vrijheid - wie denk je heeft Toet gedwongen mij naar hier te
volgen? - bestaan er verhoudingen, die men respecteert. De rechteloosheid van een
niet-gehuwde nog eer dan het recht van de echtgenoot, die zich immers verweren
kan. Het zijn altijd de vrienden die de rust verstoren. Jij, onder

Kees van Bruggen, Fontana Marina

201
het mom van modellen zoekend schilder, kom je binnen - wie heeft haar ooit zo
ongekleed gezien als jij? - en terwijl je met vette verf haar flanken aan de algemene
bewondering prijs geeft, giet je haar oren vol met Belialstaal. - Wat wil je zeggen?’
De schilder was er weer gemoedelijk bij gaan zitten. Teleurgesteld keek hij naar
zijn lege pijp, maar had geen lust de tabaksbuil te gaan zoeken.
‘Ik wilde niets zeggen,’ wees hij luimig af. ‘Maar als ik wat zeggen mag, ging het
in de hof van Eden niet anders.’
‘Jij schijnt dat een goeie mop te vinden,’ smaalde Arend. ‘De heilige boeken zijn
gevaarlijke lectuur. Iedereen kan er zich op beroepen. Daar zullen we 't niet over
hebben ditmaal. Het heeft geen zin het bijzondere geval te veralgemenen. Wat zich
hier gister heeft afgespeeld...’
‘Niets heeft zich afgespeeld!’ wees Jaap, toch een beetje ongeduldig, af.
‘Twee ontkenningen, de hare en de jouwe, maken samen een bekentenis,’ stelde
Arend, koppig in zijn ongelijk, vast. ‘Over feiten waar geen feiten zijn kunnen wij
niet spreken. Er zijn dus feiten, naar je eigen bekentenis.’
Jaap lachte.
‘Ik dacht dat logica je sterkste kant was, Arend! Je valt mij tegen. Eerst begin je
te vertellen dat je op eigendom geen aanspraak maakt. En wanneer iemand dan...’
‘Dan wat?’
‘Het zal toch geoorloofd zijn een mooie vrouw mooi te vinden. Ze vragen erom.’
‘Ik streep een nieuwe bekentenis aan,’ stelde Arend vast. ‘De derde.’
‘Streep maar!’ gaf Jaap het mismoedig op. Hij keek teleurgesteld naar zijn lege
pijp, maar zag ervan af. ‘En verder? Wat heb je nog meer voor moois?’
‘Wat hebben jullie afgesproken?’ vuurde Arend Hobbe plotseling af.
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‘Wat afgesproken?’ verbaasde zich de schilder. ‘Wat moeten we afgesproken hebben,
en wie?’
‘Toet en jij.’
‘Maar man, je bent daas! Ik zweer je...’
‘Zweer niet,’ holde Arend Hobbe door, ‘het is een bekentenis te meer. Hoe moet
dat verder? - Ik vraag je hoe dat verder moet.’
‘Als jij met alle geweld...’ begon Jaap, hoopvol. Maar hij haalde de schouders op
en keek weer naar zijn pijp, die stinkend op de tafel lag.
‘Dit wil ik je zeggen,’ ging Arend tragisch voort. ‘Arend Hobbe kan alles missen,
ook haar. - Laat me - ik ben sterk genoeg afstand te doen, wanneer het moet voor
haar geluk. Ons samenzijn is een bedorven fotoplaat, niets, nooit meer, komt ervan
terecht.’
‘Wees niet gek, Arend!’ maande Jaap, opstaande. ‘Bedenk wat je zegt.’ Hij deed
een greep naar Arend's schouder, maar de pijp opmerkend, die nu binnen zijn bereik
lag, nam hij haar op en begon te stoppen.
Arend keek toe. De zijne was uitgegaan.
‘Nee, dank je,’ wees hij de tabakszak af. ‘Hij die een vrouw aanziet om haar te
begeren... enzovoort.’ Hij stapte van het raam de kamer in. ‘Overigens heb ik niets
in te brengen,’ meende hij eerlijk. ‘Geen mens komt het toe over vrijheid of onvrijheid
te beschikken. De vrouw, die met mij naar Fontana Marina kwam, was vrij te komen,
vrij te gaan. Zij was vrij, zich aan mij gebonden te gevoelen, - of niet. Gedwongen
offers gelden niet, en het lag in de aard der dingen, dat jij, Jaap Sparkel, die mijn
gastvrijheid inriep...’
‘Absurd! je kletst! je wart alles door elkaar!’ schreeuwde de schilder wild en
woedend. ‘Ik heb je gastvrijheid niet ingeroepen. En Toet...’
‘Ja waarlijk,’ erkende Arend Hobbe beheerst. ‘Van gastvrijheid was geen sprake.
Eerder van inbraak en huis-
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vredebreuk. - Je deed,’ hernam hij, ‘het best die Evaschildering af te maken en dan
te verdwijnen. Met haar of zonder haar, ik heb daar geen bemoeienis mee.’
‘Verdomme!’ viel de schilder uit. ‘Ik ontzeg je het recht...’
‘Je bent een goed leerling,’ prees Arend Hobbe. ‘Van recht is geen sprake. En
daarom...’
Met de vlam van de open deur stortte Toet naar binnen.
‘Arend! - Jaap! Er is een ongeluk gebeurd.’
‘Dat geloof ik ook,’ zei Arend met gedwongen bedaardheid. ‘Laat ons gaan ziten
en het met ons drieën vinden.’
‘Ugo!’ riep zij verbijsterd, ‘Ugo, de Duitser...’
‘Wat is er nu alweer met hèm?’
‘In het ravijn gestort. Verpletterd.’
‘Wat!’ kreet Jaap, haar hand grijpend in ontzetting. Maar op Arend lettend, die
het opmerkte, liet hij los.
Arend Hobbe had zich hersteld.
‘Wij moeten gaan kijken,’ sprak hij als oudste en ging hen zonder omzien voor.

XXIII
Zij vonden Ugo zoals hij in de struiken neergekomen was, een saamgebundeld pakje
lijf en ledematen.
De Poolse stond als een Niobe erbij. Niobe, enkel tranen. Ikse, de dichter, was
juist weg gegaan, men kon zijn strompelen op de stenen treden horen.
En ook hierom verdronk de Poolse in een tranenvloed. Toet kwam haar met
vrouwelijk begrip te hulp.
Dat dode lichaam was nu Ugo Pleite, de Duitser. Van toen het gebeurde, wat
niemand naam of woord gaf, was hij een gestorven man geweest. Mechanisch at hij,
dronk hij, liet zich naar bed meetronen. Zijn metgezel beproefde
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hem te troosten, zij bood wat zij te bieden had. de schat waarom hij bij zijn leven
bedelen moest, om niet. Zij drong zich aan hem op, speelde zelfs de verlangende.
Hij vroeg niets, zei niets, nam niet wat hem tot walgen toe werd opgedrongen. In
zijn denken zat de steen van een koppige zekerheid. Heel haar gedrag bekende schuld,
een schuld die niet drong tot de leugen ener ontkenning, noch in verklaring of
bevestiging bevrijding zocht.
Dag-in dag-uit leefde zij met die dode pop, waarin het mechaniek niet werkte.
Haar dwaling, die zij niet meer telde dan een nuk, een wijnroes of déveine bij het
spel, scheen hem te ondermijnen als een ziekte, waaraan hij zonder verzet zich
overgaf.
Zij sprak erover met Ru Ikse; zwijgend wandelde hij naast haar op de gebaande
weg beneden langs het meer. Zonder een poging lief voor haar te zijn, gaf hij de
aanschommelende bus een teken, instappend om te gaan boodschappen in stad.
Eenzaam klom zij de lange slingerweg omhoog. Ugo vroeg niets, hij zat en staarde.
Hij voelde haar hand landen op zijn hoofd, die doelverloren daar bleef liggen.
Beledigd nam zij haar vrouwentroost weer weg. Ook hiervan scheen hij niets te
merken.
‘Spreek toch, Ugo!’ dwong zij, ‘zeg toch wat.’ Er was geen meegevoelen in haar
stem. Alleen verveelde hij haar, hij verveelde haar ontzaggelijk.
‘Ga je mee, Ugo?’
Stom bleef hij in zichzelf begraven zitten.
Haar boel bijeengrissend, holde zij naar het dorp beneden, waar Ikse zijn zou. De
deur kraakte achter haar weer open.
Dat openen hinderde de alleen gebleven man. Langzaam, zeer langzaam werkte hij
uit het drijfzand zijner mismoedigheid zich op. Zonder verweer bleef hij naar buiten
staren, waar in het licht de film van een gezichts-
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bedrog voorbij te schuiven scheen. Dat was natuurlijk, stelde hij vast, een waan, en
met het spannen zijner ogen keerde zijn wakend zijn terug.
Met elke bloedklop, die hij bonzend waarnam, werd hem zijn wezen duidelijker
bewust. Was hij, Ugo Pleite, een karakterloos vod, een vuile, verachte lap, die men
wegsmeet? Aan deze vrouw had hij zich verdaan, smekeling aan haar voeten. Zij
had hem naar haar Venusberg gelokt. Zou hij, Tannhäuser, naar een bevrijdend Rome
strompelen op de koralen ener bazaarmuziek? Ging hij ten onder, hij zou het zelf
zijn die de ondergang bewerkte. Hij, Ugo Pleite, doktor in de wijsbegeerte, een man.
Duizelig zat hij op de couchette, die hun tot slaapplaats had gediend. Hem en haar,
van nu af zou dat niet meer zijn. Besmet als zij was, zou hij de hoer niet langer naast
zich dulden.
‘Hoer! - Hoer!’ - moest hij door schelden zich bevrijden? Haar van zich slaan in
een gevecht van lijf aan lijf? Eenmaal had hij die strijd aanvaard, bij voorbaat winner
en verliezer. Hoe fier ging hij over de promenade naast deze schone, overwonnen
vrouw, meester van al dit veel begeerde, een uitverkorene - toch een prinsgemaal.
Soms, aan haar hof, wist hij zich minder dan de geringste page, edelman in opkomst,
die niet als hij bedelde om gunst, die, klein als hij was, de zijne grootmoedig schonk.
Hij, Ugo Pleite, bedelaar van wie?
Ditmaal dwong hij de scheldwoorden terug. Schelden was zwakheid. Nu als een
heerser zich op haar werpen bij haar thuiskomst, haar smadelijk verkrachten, meester
van haar lijf, haar trots, haar ziel! Was zulk een overwinning toch niet weer een
nederlaag? Teken van zijn verslaafdheid? Hij had het in zijn macht te triumferen,
daarna beschikkend over zijn leven, dat eindelijk weer geworden zou zijn van hem.
Daarna...?
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En altijd was het weer die vrouw, wier lijfeigene hij blijven zou. Eerst met haar
ondergang kon hij zichzelf bezitten.
Ook dit beeld brokkelde in zijn tegengestelde weg. Meester zijn na het worgen
ener... maîtresse? Hoe walgelijk lachwekkend zou het zijn. Een krantennieuwtje: ‘na
zijn gezellin vermoord te hebben, die hem bedroog, deed de ongelukkige in waanzin
recht aan zichzelf.’
Of zij hem zou betreuren, wanneer hij haar liet leven? Zich offerend, zou hij
bewijzen wie hij was. Dan zou het voor haar te laat zijn.
En dat sardonische gehoon van die rijmelaar, die schijngestalte...
Ikse...
Eigenlijk had hij haar niets gevraagd, zij niets beleden. Glimlachend tezamen
kwamen zij langs het pad omlaag. En of hij zich niet had verveeld alleen? - Als het
nu eens niet waar was? Waar - niet waar - maakte dat nog verschil? Had hij nodig
waar tegen niet-waar uit te wegen om - te weten? Hij wist, en wetend zou hij handelen
als een man.
Zijn hoofd zonk tussen de schouders weg, een vermoeid hoofd, dat steun zocht
op de ingezonken borst. De sparren van de zoldering liepen boven hem tot een kruin
tezamen. De deur stond open voor een kleffe bruine vlieg, die in en uit slingerde op
haar aarzelend ongeduur.
Wie was hij? Ugo Pleite uit Frankfort. Van de Frankforter Pleite's, van oudsher
overlieden dezer vrije stad. Die overlieden zaten nog zijn vader hoog, die toch, tot
wijnkoper afgezakt, weinig reden had op zijn bereiktheden fier te zijn. Hij misbruikte
zijn wapen als voertuig voor zijn wijn, Pleite-Monopol op namaak-gouden etiketten.
Hem, Ugo, had men als student op de naam af goed ontvangen, onderwijl nader
informerend. Het stak
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hem nog: een slangachtig derdejaarsje was met hem meegelopen en had hooghartig
met hem, groen, gekletst. Die Pleite's uit Frankfort, niet veel zaaks. Vader betrok
wijn van hen, zuur bocht voor de bedienden. En of hij hen kende, die immers uit
Frankfort kwam, de Pleite's?
Ach zo, waar ook, die naam droeg hij zelf. Pleithe met th immers? Jammer voor
een patente vent als hij. Moest hij zich niet aantrekken, namen konden niet altijd
symbolen zijn.
‘Nu, adieu, Pleithe, en tot vanmiddag in de kroeg.’
Die middag had hij zich niet op de kroeg gewaagd, bang voor de smaad die dat
heertje, een Freiherr, hem aan zou doen. Hem, machteloze groen. Niet eens een h
achter de t van Pleithe - wat zo'n enkele letter onderscheid kon maken!
Pleite van het wijnhuis Pleite uit Frankfort bleef weinig in tel. Hoevele malen had
men hem honend aangesproken over die wijn! En dat hij zuur was, niet te drinken.
Waarop zij, de anderen, de kameraden op de kroeg, beledigend de glazen hieven,
hem dwingend met hen aan te stoten. ‘Daar ga je, Pleite, bestel je vader een goed
ankertje, wij komen!’
Waren zij allen dan zo feilloos van afkomst? Hij gaf zich moeite hun namen na te
sporen. Soms waren ze niet eens te vinden, en die te vinden waren niet altijd prima.
Toch zagen ze kans zich beter te handhaven dan hij. Zijn poging, met gelijke munt
te betalen, liep uit op een vernederend incident, een uitdaging, en hij werd ‘unfähig’
tot eerherstel door de wapenen bevonden. Hij veranderde van studie, van universiteit,
de smaad, de lichaamloze smaad bleef hem vervolgen. Ten laatste geloofde hij zelf
aan zijn minderwaardigheid, als iemand die zich niet gewassen heeft.
Balorig werkte hij zich door zijn examens heen, studeerde niet af. Dr. Ugo Pleite
zou iets, iets van een eerherstel geworden zijn. Zijn volharding reikte niet zover.
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Hij slingerde wat op badplaatsen rond, speelde, teerde op rijke minnaressen. Met
zijn vader ging de zaak in zure wijn te gronde, daarmee de al te ruchtbare
familieschande. Een onbekende in dure jassen sjouwde de modebaden af, de mooie
Ugo, elegant danser en met een naam van sexueele bedrevenheid, die vrouwen lokte.
Dieper, dieper holde hij onder zich de bodem uit. Reeds vele malen had hij zo zijn
graf gegraven. Maar op de bodem aangeland, vond hij eindelijk harde grond, waarop
het fundament kon rusten voor zijn wederopbouw. Klinker voor klinker stapelde hij
het paleis zijner zelfverheerlijking weer op. Hij zou voortaan een man zijn, die zijn
lot zelf bepaalde. Hard voor de vrouwen, onder de mannen een man. Dienst nemen
zou hij, vaandrig, luitenant, kapitein. Het uniform beschermde als een pantser. Ook
tegen vrouwen - naar de bliksem met die hoeren! Zijden hemdjes zouden ze van
porseleinen schoudertjes laten glijden, terwijl hij de koppel loswrong en de stijve
gouden kraag. Dat zou zijn wraak zijn - maar was wraak alweer geen zwakheid?
Wankelend opstaande, keurde hij zich voor de spiegel. Hortense's brekelijk
Venetiaanse spiegeltje, dat zij in het leren koffertje meedroeg overal waar zij ging.
Zijn gelaat, een wasbleek vergeeld portret, kaatste naar alle kanten in het geslepen
lijstwerk. Was hij die uitgeteerde god temidden van zijn krioelende evenbeeldjes?
Ugo Pleite zonder dr. en zonder h?
De Poolse, tuiskomend, zag hem zich verwijderen zonder woord of groet. Zij haalde
de mooie schouders op, Hortense. Van Fontana Marina had zij dik genoeg. Hoe ooit
uit deze zinkput weg te komen?
Voor het geslepen spiegeltje bette zij haar neus, legde wat rouge op, trok dunne
koolbogen boven de zwarte ogen. Een krans van serafijnen deed hetzelfde. Zij liet
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een neurieliedje vloeien van haar mond. En geeuwde, en wendde verveeld zich af.
En keek naar buiten, opgelucht: hij is weg!
Hem volgen kwam niet in haar op. Hij verscheen wel weer. Hij was altijd terug
gekomen wanneer zij woorden hadden.
Morgen vertrok ze - waarom niet nog vandaag? Geen idee van treinen.
Vermoeid, geeuwde zij nogeens. Haar minnaars werden altijd verliefd wanneer
zij geeuwde. Nu zonder mannen eens - een hele tijd. Waarheen? er lagen in Wenen
nog contanten. Geloofde ze tenminste. Het najaar in Florence, in Fiesole?
Zij moest wat nieuwe kleren gaan zien in Parijs. Ook om haar slecht-voorziene
garderobe had zij Fontana Marina goed gevonden. De waanzin, je te gaan begraven
in zo'n uitgestorven gat!
Zij liep naar buiten; op het terrasje was de warmte zwaar van bloemen.
Die idioot daarboven, die Arend Hobbe, beweerde: zo was de lente voor de eerste
maal geboren en werd het ieder jaar opnieuw. Misschien had hij gelijk, iedereen kon
gelijk krijgen voor haar part. Die Ikse had het daar ook over - hij was een poen. Hoe
kon iemand een poen en een dichter zijn? Zij glimlachte in herinnering, maar de
glans gleed van haar kaken. Wat zou zij doen wanneer die zot daar boven op de rots...
Hem tegenhouden?
Zijn naam roepen, dat hij naar beneden stortte?
Onzin! wie dreigen deden zoiets niet. Zij waren laf. Overigens moest ieder maar
opdraaien voor zichzelf. Zij was geen nurse.
Morgen maakte zij dat ze weg kwam en dit alles was uit. Alles met mannen, die
haar verveelden, met de eenzaamheid, die haar verveelde, met de opzettelijke natuur-
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lijkheid, die haar niet lag, met de zoveel millioenste altijd eendere Primavera.
Morgen - en waarom niet vandaag nog? - weg!
Zij ging naar binnen, begon driftig haar rommel bijeen te zoeken als een rat die
verhuizen gaat. De koffers vol, de rugzak - wat meer? Hoe moest het met de spiegel?
Zij had altijd een man gevonden om deze brekelijkheid voorzichtig voor haar te
dragen. Een briefje achterlaten met haar adres - welk adres?
Geen adres...
Nee, geen adres natuurlijk, ze zouden haar achterhalen. Alle ellende weer van
voren af.
‘Station restante Basel’ - zij schreef het haastig op haar blocje, scheurde het blaadje
af. Met een speld - zó - klaar.
Buiten stond zij even tussen haar twee dikke koffers. Er was maar één weg, - als
ze nu iemand tegenkwam? Wie zou dat moeten zijn in het heetst van de middag? Vooruit dan maar.
Op hoge hakjes klepperde Hortense door de dorpsstraat van het dode Fontana
Marina. Alleen de Dorpsgek, die alles zag, keek haar met een domme grijnslach
achterna.
Waar de huisbrokkels ophielden in de verlorenheid van de berg - er was daar op de
ruige rotsen niets verder te verwachten - stond het kapelletje van de Zwarte Madonna
onverhoeds. Die van beneden zorgden trouw voor bloemen, in roestige groenteblikjes.
Er was ook wel een verloren processie op de naamdag, tien overblijvenden, dan acht,
dan nog maar zes. ‘Kyrie Eleison!’ galmde de priester met zijn lange stem. Twee
witkanten knaapjes en het beetje strompelaars in lompen achter hem aan herhaalden
prevelend, als voor zichzelf: ‘Kyrie Eleison! - Christe Eleison!’
Wie hier geen einddoel zag, had nog een mogelijkheid naar verder. Achter de
bidkapel waadde de Duitser het
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dichtbegroeid pad in, waar niemand ooit meer kwam.
Voor de Zwarte Madonna zag de Dorpsgek hem het laatst. Zij droeg, zelf blank
en blond, een negerkindje in de over elkaar gevouwen armen. De kalkkleuren waren
weggebladderd en gebleekt; in overgepenseelde zwarte letters was een ‘Ave Maria’
nog goed leesbaar. Twee wijnpotjes met verdroogde bloemen stonden aan haar
voeten. Tegen de achterwand hing een gerafelde kralen krans.
Als een orchideeënzoeker, die de filmlamp op zijn sjouwend gaan gericht weet,
zwoegde de Duitser verder. Zijn lege hersens vulden zich met bloed. Hij bleef staan
om zijn zwetend voorhoofd af te betten, daarbij kwam hem een gelijkenis te binnen,
die hij smalend verwierp. Deze lafheid wilde hij zich altans besparen. Maar als een
wilde, die een te zware steen te ver geslingerd heeft en tuimelt van de schok, sloeg
hem de gedachte in de diepste afgrond van zelfvernietiging terug. Denken - denken
- welke verdoemde had het denken uitgevonden! Hij wilde niets meer zijn als een
zwoegend dier, zich voorwaarts gravend door de struiken.
Zo worstelend hernam hij zijn eeuwige redenering. Wie was hij? Hij was, zei de
Prof, een Wil, meer niet. Een gesloten opzet, in zichzelf volkomen. Doel? - geen.
Niet meer, niet anders dan de bergen zelf, wier scherpe kammen afsleten tot ronde
kruinen. Niet anders dan zo'n dorre wortel, die in de grond klauwt om zich vast te
houden.
Hij greep - met de stronk struikelde hij omlaag. Een handvol gras, een doornrank
redde hem. Met bebloede handen keek hij verwezen om zich heen, de uitputting
nabij.
En wat wanneer hij zo het einde vond? Hij was zo moe, het kon hem niet meer
schelen. Loslaten - rollen - daar verder was geen grond. Loslaten nu...
Meteen hield hij zich aan de dingen, die zelf los waren, vast.
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Van dit punt uit bouwde zijn leefdrift zich weer op. Vertwijfeld hijgde hij uit,
rondspeurend waar een steun te vinden zou zijn. Nu tijd nemen - rusten - had zoiets
nog doel? Met armen en benen klemde hij zich aan de bodem. Toen leek het wel
weer te gaan - hij moest tot ginder zien te komen. Tot aan die stronk.
Hij greep - de kromme knoest bleef ontworteld in zijn hand. Zijn romp tuimelde
om - die steen - zijn hand sloeg op iets hards. De helling begon te rollen.
De steen, door zijn gewicht uit het verband geslagen, rolde. Een rots - puin - een
mens, die Ugo Pleite had geheten, kwamen tegelijkertijd beneden aan.

XXIV
‘Wij hadden hem moeten laten liggen waar hij lag,’ zei de politieker koppig voor de
honderdste maal. ‘Stenen erop. Zo deden de oude nomaden in de woestijn.’
‘Wij zijn geen nomaden,’ stelde Arend Hobbe grimmig vast.
‘Wat zijn wij anders?’
Niemand gaf Knuppels de voldoening van een antwoord.
Zij sleepten het lichaam meer dan het te dragen. Jaap klemde het hoofd als iets
dierbaars onder zijn arm. De vrouwen volgden, elkander troostend met een verloren
woord.
‘Waar vinden wij mulle grond om een diep gat te maken?’ begon de politieker
weer. ‘Stenen erop!’
Jaap zwol van woede. De vracht was zwaar en lastig. Hij had een afkeer van dat
hoofd onder zijn arm.
‘We weten het nu wel, hou eindelijk je bek met je verdomde stenen.’
‘'t Is rationeel,’ bepleitte de ander zijn gelijk.
‘Rationeel is niet alles. Kijk liever wat je doet,’ raasde

Kees van Bruggen, Fontana Marina

213
Jaap, ‘je laat de benen slepen. - Jij, Ikse, kon ook een beetje meer je portie nemen.’
‘Is niet mijn vak,’ weerde Ikse af. Onhandig trachtte hij met zijn dikke armen
greep te krijgen om het middel.
‘Verdomme!’ vloekte de politieker, ‘kijk toch uit!’
‘Een beetje piéteit kon geen kwaad,’ meende Arend, stil staande. ‘Zijn jullie er?
Langs het kapelletje, waar de madonna wijs glimlachend toekeek, bereikten zij
een smal terrasje, door een wal van stenen afgezoomd. Het schuimde over van wit
bloeiend kruid. Hier deed de schilder, die de leiding had, het lichaam neerleggen en
keek toe.
‘Waar planten zijn is aarde,’ zei hij. ‘Ergens een schop?’
‘Wij moeten de Dorpsgek vragen,’ stelde de politieker voor. ‘Als jullie met alle
geweld graven wilt.’
‘De Dorpsgek? Nee, dat lijkt me beter niet,’ oordeelde Arend voorzichtig.
‘Zeg het dan maar. Wat dan?’ Voldaan van zijn gelijk keek Knuppels om zich
heen.
De vrouwen waren langzaam naderbij gekomen. Het lijk lag met de blauwe stuiters
van zijn ogen naar de zon. Ogen van doden moeten gesloten worden, had de Poolse
gelezen in haar boeken. Zij bleef ernaar kijken, maar vond geen neiging iets te doen.
Zij begreep niet wat ze voor die jongen ooit had kunnen voelen. Hij was mooi als
een heiligenbeeldje, dat vrouwen stromen doet naar zijn kapel en een harer verkiezen
zal...
Ontsteld om haar ketterse gedachten, keerde zij zich huiverend af.
Toet legde een zakdoek over het gezicht.
Zonder gereedschap een graf te delven viel niet mee. Zij spitten met stokken,
groeven met geklauwde handen, zich wondend aan verborgen doorngesels van braam.
De poli-
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tieker ging uit het kapelletje der Zwarte Madonna een blikken vaasje halen.
‘Breng dat terug!’ gebood Jaap dreigend.
‘Zal niemand deren. Ook die stenen dame niet.’
Arend Hobbe sprak een wijs woord. Men moest wat anderen heilig was niet
schaden. Ook al waren die anderen er zelf niet bij.
De schilder rukte Knuppels het vaasje uit de hand.
‘Geef hier, verdomme!’
‘Ik wist niet,’ smaalde de politieker onverstaanbaar, ‘dat je van het houtje was.’
‘Wat brom je?’ dreigde Jaap, zich omkerend op zijn weg naar de kapel.
‘Ik wist niet dat je van het houtje was,’ spuwde de politieker hem nu recht in het
gezicht. Hij durfde te staan voor wat hij zei.
‘Daar kletsen we niet over,’ maakte de schilder het af. ‘Graaf. Met je poten.’
Stompzinnig wroetten zij allen in de mulle, bruine grond, wierpen kluiten opzij
en stenen. Ook Toet hielp mee met smalle blonde handjes, die Jaap telkens
sentimenteel in het gat verdwijnen zag. Hij vond haar dapper, maar had graag die
kleine knuistjes gespaard. De Poolse stond er als rouwdragende bij. Met haar koffers
was zij door Jaap aangehouden. Een kwartier eerder weg en dit zou haar bespaard
gebleven zijn.
Het lijk wachtte, wachtte geduldig. Het wilde als een mens begraven worden.
Ten laatste was de greppel diep genoeg.
‘Hij kan er wel in,’ mat de politieker, zelfvoldaan.
‘Zó...?’
Allen keken naar de Poolse, die eindelijk gesproken had.
‘Zo gaat het niet,’ sprak Arend Hobbe het voor haar uit.
De politieker liet zich de beurt niet ontgaan.
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‘Zie je wel, stenen, zei ik, stenen. Wat goed was voor de profeten in het Oosten, zal
voor dit jonge mens genoeg zijn. Hij was overigens...’
‘Een mens als wij allen,’ maakt Jaap het af, meteen gereed met een practisch
voorstel. ‘Wij leggen een bodem van stenen onderin, dan heeft hij zijn zin. Daar
boven op - verdomme wat ligt hij daar ellendig in de zon. Wij konden het zelf zijn.’
‘De mens die opgehouden heeft te leven,’ zei Arend diepzinnig, ‘is niet veel meer,’
en de vraag zwierf als een echo in hem om: kon dit hier in Fontana Marina ‘leven’
heten?
‘Wij slopen twee deuren uit,’ stelde de schilder voor. ‘Die zetten we als een dakje
over hem heen.’
‘Dan kan je blijven graven tot je een ons weegt,’ merkte Knuppels vijandig op.
Hij bleef bij zijn idee, de feiten gaven hem gelijk.
Jaap zat ermee in.
‘Daar kon je gelijk in hebben,’ gaf hij eindelijk toe.
‘Stenen!’ kwam Knuppels op zijn voorstel terug. ‘In een land van stenen moet je
stenen gebruiken als sneeuw in een land van sneeuw. De boeren hier hebben dat
altijd zo begrepen, vandaar de harmonie die het landschap heeft.’
‘Voordat wij stenen stapelen,’ bemiddelde een beetje ongeduldig Arend Hobbe,
‘beschermen wij de dode met dorre takken. Hier is genoeg los hout.’
Zo leek het verstandig. IJverig begonnen zij allen takken af te breken, de mannen
rukten athletisch hele heesters uit de grond. Het werd een wedstrijd voor het oog der
vrouwen, het werd een sport. Het lijk wachtte geduldig tot alles klaar zou zijn.
De dichter deed niets. De dichter lette op de Poolse met haar donker opgemaakt
gelaat. Zij was verveeld gaan zitten als een stenen weduwe op een camposanto. De
glazen tranen werden haar bespaard, zo bleef het schouwspel dat
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zij bood aesthetisch. Met zijn rode zijden zakdoek wiste Ikse de zweetparels van zijn
hoofdglobe af, waarop hij als onder inspiratie mee begon stenen te rapen.
Toen alles gebeurd was, het lijk lang uitgelegd in de smalle greppel, gedekt met
takken en platte stenen, klein puin er zorgzaam over, en er niets meer was te zien,
stonden zij allen aan het vreemde graf en zwegen.
Arend Hobbe was de eerste die woorden nodig oordeelde en vond. Hij wreef de
handen, hij sprak langzaam, afgemeten:
‘Kameraad! Het is ons aller deel te sterven. Het is ons aller deel te leven zo als
wij geschapen zijn, ik mag haast zeggen als gasbubbels stijgen uit het moeras, dat
mensheid heet. De mens, die zijn aardse loopbaan aanvangt, is een onbekende voor
zichzelven. Hij grijpt, hij proeft, hij ziet, hij ontvangt geluiden en eerst geleidelijk
brengt hij in dit alles zin. Tegelijk openbaart zich in hem een binnenwereld, die als
een tuin vol vreemde bloeisels is. Eèrst later, veel later, vindt hij ook hierin zijn weg,
al zijn er die hem nimmer vinden.’
Arend bezon zich even, als bladerend in de bladzijden van een boek.
‘Zelfkennis,’ hernam hij, ‘zelfbeheersing is een zeldzaam goed. Kameraad, wat
jou hier bracht in dit Fontana Marina weten wij niet. Zovelen kwamen in deze door
mensen verlaten woonplaats om te vergeten wat het leven hun had aangedaan. Zovelen
om in rust zichzelf te vinden. Jij, Ugo Pleite, in de vrouw, die je naar hier vergezelde,
bracht een schat mee die je misschien verbergen, bergen wilde. Wij, je kameraden,
moeien ons daar niet mee. Wij leren de gedachten der mensen kennen uit hun daden,
hun hart uit hun manier van zijn. In jouw boek hebben wij twijfel en onzekerheid
gelezen. Twijfel vooral aan je kracht, je doel, je bestemming, - indien van zoiets
sprake kan zijn.’
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Hij zweeg en allen zwegen. De wereld weefde met nauw hoorbare ritselingen haar
eeuwig eendere klosjeskant. Het groepje mensen stond daar als een disparaat
Cooksgezelschap. En onverdroten ging de uitlegger door, rhetorisch vragend:
‘De mens, wij mensen, hebben wij een bestemming? Sommigen willen het zo of
maken er zich een. Met hen begint de wereld te bestaan, zij krijgt door hen
aanschouwelijkheid en zin, zij groeit, verdort, gaat met hen onder. Dat zijn de
gelukzaligen, die vrede hebben met zichzelf. De - het woord houdt verwijt in egoïsten. Maar anderen hebben die zelfgenoegzaamheid niet. Het huis, waarin zij
worden geboren en leven moeten, is als het ware niet het hunne. Zij knutselen eraan,
verbouwen het, breken het af. Een geheel nieuw te bouwen valt niet mee: eerst het
voltooide werk vertoont zijn fouten. Aan 't eind gekomen, zien zij zich teleurgesteld,
zij vangen bij de eerste steen weer aan. Misschien mag men hen idealisten noemen,
deze bijen, bevers, mieren onder ons. Op de top geklauterd, zien zij naar verre
onbereiktheden uit.’
In zijn laatste rustplaats lag daar Ugo Pleite, of hoe hij in dit leven had geheten,
te wachten tot het gedaan zou zijn. De vrouw, zijn beminde, verzorgde met de
vingertop een wenkbrauw, die lekte in de hitte van de middag. Zij hoopte dat het
spoedig voorbij zou zijn.
Arend hernam:
‘Kameraad, jij was, zover wij in je lezen konden, noch het een noch het ander.
Welke twijfel droeg je als een ziekte in je mee? En op die laatste tocht, die je
ondergang zou worden, welk drogbeeld lokte je omhoog en liet je met de bodem
onder je weer vallen? De reuzen, die deze bergen maakten, hieven de rotsgevaarten
tot de hemel op. Veel stenen regenden steunloos omlaag, of werden tot hun tijd
kwam, opgehouden. In elke grindscherf loert een lawine, die duizend jaar kan wachten
op haar beurt. In elke mens,
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die hoger dan zijn doel stijgt, is het latent gevaar, de stap te missen en te worden wat
hier ligt: dit dode ding. Dit moge dan zijn eindelijk doel zijn. Ook zijn bestemming?
- wat weten wij hier van? Een niet te kennen uurwerk loopt in ons allen af. Het rust.
- Hij ruste.’
Tevreden trad Arend Hobbe in de rij terug. Hij had een dennennaald geplaatst in
de mierenhoop van zijn denken. Nu keek hij als een lijkbezorger rond: wie nog? En
was gereed de plechtigheid te besluiten, toen Knuppels zich aanmeldde, zich plaatsend
aan het hoofdeind van het graf.
Het blauw van de dag was tot saffierdiepte ingedonkerd. De bomen hadden het
knutselen aan blad en bloem gestaakt, zij wachtten rustig ademend de avond. De
daginsecten hadden hun honk betrokken, langzamerhand openden de nachtvlinders
hun vlucht, snorrend met gespreide vleugels over de ruige stammen.
Daar stond een klusje mensen rond een hunengraf bijeen, er was een kleine,
geduldige verschuiving om Knuppels door te laten. Knuppels, die voor zijn kleine
gestalte een voetstuk zocht en sprak:
‘Wat wij gewoon zijn als samenleving aan te duiden, is bijeenleving, niet meer.
Het samen, het verband, ontbreekt. Onze grote voorgangers hebben van een
kapitalistische maatschappij gesproken. Zij namen de woorden zo als zij ze vonden,
het kwam erop aan verstaan te worden. Maatschappij komt van maatschap en
maatschap komt van maat. Wie is het die zichzelf op de borst durft slaan, daar waar
het hart - ook al zo'n woord van al te ruime zin! - gezegd wordt zich te bevinden, om
luid getuigenis te geven: de mensen - medemensen - zijn mijn maats?’
Hij nam een lange pauze om zijn golfstick uit te zoeken; onverhoeds kwam hij tot
de slag.
‘De kapitalistische maatschappij, die wij het genoegen hebben in haar laatste
stadium te beleven, telt thans een
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slachtoffer te meer. Hier ligt hij. Want het is dwaasheid te menen dat de jonge mens,
die wij begroeven, steen onder stenen naar 's lands gelegenheid, - het is een dwaling
uit te spreken, dat hij aan innerlijke verscheurdheid te gronde zou zijn gegaan. Wat
is die innerlijke verscheurdheid als ik vragen mag, anders dan gemis aan steun, wat
is gemis aan steun anders dan slechte samenhang onder de mensen, wat is deze slechte
samenhang indien geen maatschappelijk tekort, en wat doet mensen als deze, een
jonge, krachtige man, een David, de kameraadschap missen, waarbuiten hij niet leven
kan?’
De vraag stond in de lucht als een onafgemaakte bliksem, vol dreiging en spanning.
De inslag liet zich even wachten. Met oratorische voldoening schoot de spreker
onverhoeds zijn zware lading af:
‘Het kapitalistische stelsel draagt de schuld! Het zou een Atlas zijn, die op zijn
stoere schouders de wereld droeg: vrijheid, gelijkheid, broederschap zouden in die
wereld heersen. Vrijheid voor allen om zichzelf te zijn, gelijkheid voor de door allen
gestelde wet, broederschap - ja wat wil broederschap zeggen in een mensheid, die
met broedermoord begon? Gij allen hier aanwezig weet wat van die vrijheid geworden
is, gij allen gevluchten naar dit eiland van eenzaamheid. Ik heb niet de gewoonte te
spreken voor mijzelf, gij echter wat zijt gij anders dan opgejaagd wild, dat hijgend
in zijn schuilhoek de honden naderen hoort? Waarop wacht gij anders als op het
genadeschot? Zo gij gevlucht zijt en hebt u hier verborgen waar geen mens menselijk
leven kan, was het ter wille van broederschap en gerechtigheid? De onnozele natuur
omgeeft u die, zegt men, God schiep, het heelal en zijn beschreven heerlijkheid.
Maar wie geeft ons brood en leeftocht, wie rust en bezonnenheid om het voedsel te
genieten? De mens heeft zijn gedachten gekregen om de gelukzaligheid te gevoelen,
- waar, vraag ik, leeft de mens die dit
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waarlijk vermag? Een slaaf, die in de zon zit, is hij minder een slaaf, de meester,
gebukt onder zijn zonden, is hij minder een meester? De slaaf zal rampzaliger dan
tevoren aan zijn zwoegtaak gaan, de meester, gebeten door de slang der wroeging,
de zweep ontladen op een zwetende rug. Beiden zijn rampzalig, naar de mens
gesproken.’
De rede liet de redenaar in de steek, hij scheen daar iets van te beseffen, veranderde
als een rustend karrepaard van stand. Het hoofd dreigend naar boven stekend als een
reiger, richtte hij zich onverhoeds tot de ter aarde bestelde:
‘Jonge, gezonde knapen als gij, gevallen makker, wanneer gij in de wereld uw
plaats niet vindt, aan wie de schuld? Aan het orgaan of aan het organisme? Wie onzer
zou niet liever opbouwen dan breken, wie onzer niet snakken naar een huiselijke
haard in stede van te vluchten om het vege leven? Ik, die hier sta, weet hiervan te
spreken. Mijn levensloop...’
‘Is die aan de orde?’
Onrustig wuifden de lichamen rond de grafheuvel heen en weer, windvlaag door
halmen.
‘Wie vraagt dat?’ vroeg de spreker boos, zoekend in het vertroebeld avondlicht.
De schilder richtte zich, een kerel.
‘Ik!’
Een smalende lach kroop om de lippen van de orator.
‘Straks kunt u spreken, kameraad. Eerst ik.’
Hij zocht naar een voorzitter om hem gelijk te geven.
‘Deze dode,’ drong Jaap zijn mening op, ‘heeft niets met de kapitalistische
maatschappij te maken.’
‘Dat zal ik beoordelen.’
‘Of met de levensloop van Knuppels.’
Arend Hobbe trachtte bezwerend op te treden.
‘Vrienden, vrienden, geen krakeel op een graf!’
‘Alles heeft met de kapitalistische maatschappij te ma-
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ken,’ hield de politieker koppig vol. Hij richtte zich woedend tot Arend Hobbe:
‘Wanneer men mij met geweld belet het woord te voeren, zal ik ervan afzien.’
Arend borstelde met de hand een sussend gebaar.
‘Onder protest!’ riep Knuppels, die aan voorzitters gewend was.
Er viel een door niemand verwachte stilte, waarin nen de Poolse hoorde snikken.
Ook Toet, overzenuwd, zocht haar zakdoek.
‘Nog iemand?’ vroeg haastig om te eindigen Arend Hobbe.
Jaap Sparkel, de schilder, trad op zijn plaats voor in de kring.
‘Verdomme,’ viel hij uit, ‘dit had niet hoeven te gebeuren. Ik meen, er was geen
noodzaak waarom deze jongen dood moest.’
‘Hij is gevallen,’ stelde Arend, alsof het erop aan kwam vast.
‘Gevallen, ja. Wat daarvóór?’
‘Wij zullen het nooit weten,’ zei Arend berustend.
‘En wij behoeven het ook niet te weten,’ kwam de politieker op voor zijn gelijk.
‘Het gaat ons niet aan. Geen bliksem!’ legde hij de knoop er boven op.
Nogmaals sprak Arend Hobbe, hopend te besluiten:
‘Hij was van het verloren volk, dat telkens zwaarder lasten op zich neemt dan het
kan dragen.’
‘Mij wel,’ antwoordde de schilder ontevreden. ‘Ik blijf erbij: dit had niet hoeven
te gebeuren. - Misschien wil hij...’
Daarmee duidde hij de dichter, om wiens dikke gedaante nu opeens de ruimte viel.
Zijn hoofd zweefde als een vreemde massa op het lichaam.
De vrouw Hortense staarde de dichter vol verwachting
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aan. Zij scheen van die kant troost te verwachten. Allen werden benauwend stil.
‘Zegt dan niemand wat! - Zegt dan niemand wat!’ - ontlaadde zich de Poolse.
‘Verdomme!’ vloekte Jaap woedend. ‘Spreek kerel, je bent toch van het vak. Zeg
iets wat dat vreemde mens kalmeren kan.’
In het aangroeiend duister scheen de dichter nog te zwellen. Hij stond thans aan
het hoofdeind van het graf.
Allen verwachtten.
De armen naast het zware lijf, een jas, stond de dichter. Om hem was leegte. Zijn
ronde hoofd dreef in een schemering van gespannenheid. Het rolde even; zijn oren
stonden, als luisterend, schuin.
Hij nam een schrede met de linker voet.
En zweeg.
Toen keerde hij zich langzaam om. Zich een weg banend tussen de beide vrouwen
door, schreed hij priesterlijk het wegje naar de dorpsstraat in.
Allen, verwonderd, volgden.

XXV
‘Heb je mij niets te zeggen?’ vroeg Hortense.
De dichter keek vaag verbaasd. Zijn ronde maanhoofd gleed door hemelsferen
weg.
‘Wat is hij lelijk!’ dacht de schone vrouw. ‘Wat kan een man voor mij betekenen
die zo lelijk is!’
Eindelijk sprak hij zelfverzekerd en verzorgd:
‘Je begrijpt het gebeurde, moet ik aannemen, lieve Hortense, verkeerd. De hemelen
zullen er niet door uit hun assen raken. Alleen hij - misschien - die wij begraven
hebben. beleefde het zo. Zeker te veel romantiek gelezen. Wij hedendaagsen geloven
weinig meer in romantiek.’
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‘Neen,’ zei zij, hard alsof een draad brak.
Opnieuw bewoog zijn hoofd zich heen en weer, heen en weer, terwijl hij
bedachtzaam werkte aan de cocon die hem zou isoleren. Waar dienden zulke
uiteenzettingen toe?
‘Natuurlijk spijt het me dat je weg wilt gaan, Hortense. Het spijt me echt.’
‘Zo, dank je,’ wees de vrouw beledigd af.
‘Waartoe die onvriendelijkheid, die haast, die plotselinge besluiten? Wij hadden
goede kameraden kunnen zijn.’
‘Zeer vereerd!’ bleef zij sarcastisch en - waarachtig! - knixte.
‘Ik heb eens gelezen van fazanten die zo doen,’ gaf hij belangstellend toeziende
zijn commentaar. ‘Argusfazanten, ergens in Polynesië, dus op tamelijke afstand. De
mannetjes dansen in de paartijd om de wijfjes. Wie het fraaist danst heeft de eerste
keus.’
‘Waar heb je 't over?’ verbaasde zich de schone vrouw. Zij had de Knix, behorend
tot haar wezen, niet opgemerkt. ‘Wat wil je met die argusfazanten?’
‘O niets,’ deed hij afweten. ‘Zomaar een incidentele inval. Er zijn mensenstammen
die hetzelfde doen, de mannetjes en de wijfjes, ja. Ongetwijfeld is het niet onelegant.
Ik zelf, toen ik omtrent dertig jaren jonger was - kan je je mij voorstellen in een
Quadrille des Lanciers? Toch moet dat eenmaal werkelijkheid geweest zijn. Taderatàta
tòmta tòmta - ongeveer zo. Dwaas moet dat geweest zijn, maar ik vond het toen zo
niet.’
‘Je vond mij dus dwaas,’ zei ze, zich bezinnend waar hij het over had.
‘Nu niet zo driftig, lieve kind. Niemand is dwaas die doet wat bij hem hoort. Als
ik toen - dertig jaar geleden - mij aan dwaze vertoningen te buiten ging, was dat voor
mijzelf natuurlijk, wat het ook in de ogen van anderen geweest mag zijn. De mode
trouwens dient ons in zulke dingen.’
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Beledigd keerde zij zich om.
‘Ik weet nog steeds niet waar je het over hebt,’ zei ze onwaar. ‘Maar je maakt het
niet beter.’
‘Hoeft ook niet,’ vond hij tegemoetkomend, ‘het was in elk geval charmant en
elegant. Wij middeneuropeanen hebben daar geen eigen woorden voor. Wat mij
betreft, mijn postuur leent er zich weinig toe, stel het je voor. De man, die ik nu ben,
ziet dat ook wel.’
Hij zweeg even, hernemend:
‘Vindt je het goed dit dwaas incident te sluiten? Wanneer wij afscheid moeten
nemen - ik herhaal, het spijt me - laat het dan waardig zijn. - Waar denk je heen te
gaan?’
De Poolse nam haar tasje van de grond.
‘Waarom?’
‘Belangstelling. En laat mij dat tasje dragen.’
‘Neen, dank je.’
‘Nu vindt je mij een schoft. Wat erger is: een lomperd. Ik zie het aan de vlammende
violen van je ogen. - Laat mij dat tasje dragen, Hortense, ik smeek erom. Terwille
van de welstand en ons gevoel van eigenwaarde. Terwille van onze vriendschap.’
Pathetisch, één woede, schoot zij af:
‘Ik zou het niet kunnen verantwoorden tegenover... hèm.’
‘Wie hem?’ verbaasde hij zich eerlijk. Meteen herinnerde hij zich, beseffend een
fout gemaakt te hebben.
Met een ruk had de vrouw haar tas heroverd, gereed te gaan.
‘Het spijt me,’ verklaarde hij oprecht. ‘Mijn geheugen is kort.’
‘Zal je te pas komen, mijnheer Ikse.’
Dit was nu weer om op te schieten banaal. Een hoftheater-Carmen. Toch was hij
buiten staat het erbij te laten.
‘Hortense, ik verzoek je, ik smeek je, vergeef me. Wan-
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neer wij moeten afscheid nemen, laat het niet lelijk zijn. Ik zal, aan je terug denkend,
een gevoel van dankbaarheid bewaren, geluk is niet te sterk gezegd. Ons leven kan,
het moet een snoer van geluksparelen zijn.’
‘Schoft!’
Hij keek haar na, zo was ze ècht, op haar hoge benen. Heerlijk zoals ze daar de
treedjes nam. Ze moest veel gedanst hebben, veel aan physieke cultuur gedaan om
het zo te kunnen. Jammer, maar alles was beter dan een lastige collage. Hortense
zou een mooie herinnering zijn.
De dag begon alreeds te verbleken toen de dichter ontwaakte in de diepe holte van
zijn aangevreten matras. Voor het open venster boette een kogelronde spin haar
gehavend web. De spin was zich des dichters niet bewust, zij gaf daar althans geen
blijk van. De dichter echter werd, doezelig oprijzend, de spin gewaar, zoals ze
rondging langs de stralen van haar gespannen rad, de treden achter zich latend van
een eindeloos rondspiralende trap. En dit zo zijnde, begon de dichter mee te spinnen.
Hoeveel insecten zou dat monster verslonden hebben? Honderden, duizenden
zeker wel. Toch ving het telkens opnieuw weer aan, straks met de avond zou de
slachting bloedig zijn.
Wie spin was had het recht daartoe. De spin was ervoor geschapen, met klauwen,
kaken en een net, die duidelijk wezen naar een doel. Wie, spin zijnde, dit doel miste,
faalde te handelen naar de regel van zijn soort.
Men kon ook anders redeneren, uitgaande van de straks te vangen vlieg. Die blauwe
brommerd zou het wel ontkomen, maar zeker niet dat wonderlijk broos vliegmachien,
dat vederlicht kwam landen op des dichters mouw. De dichter knipte, het vliegtuig
startte naar veiliger veld. Noodlanding-veine voor de spin. Zij haastte zich het
niemendalletje in te kapselen en te binden.
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Zo'n beest, had het een geweten? Waarschijnlijk alleen voldoening om de vangst.
Men kon het menselijkerwijs zo stellen, dat de vlieg slechts bestond als voedsel voor
de spin, dan was de spin gerechtigd over de vlieg te vervoegen, zelf wellicht, vet
gevreten, voer voor een zwaluw of een vleermuis. Waarmee de hele reeks verantwoord
was. Men kon ook stellen: de Spin, hoofdletter, zou in de schepping gaan ontbreken,
wanneer de spin, kleine letter, haar taak verzuimde. De taak, slindend en telend, te
bestaan.
Wat had, vroeg zich de dichter, suffend in het vertroebelend duister, af, die spin
en haar verantwoording met hem te maken?
Hij richtte zich op, tuimelend over zijn benen.
Die vrouw, Hortense, scheen hem een schuld te willen aanwrijven, die niet bestond.
Zo waren ze, veegden het vuil van hun eigen straatje naar een ander. Van die fraailing
met zijn Schaumweinnaam gesproken, 's mans einde was alleen verhaast. De
sluipwesp van de twijfel vrat hem leeg. Vroeg of laat moest wat gebeurd was zo of
zo gebeuren.
De knaap had een gardeluitenant kunnen zijn, met verlakte leren kuiten, een zilveren
doodskop op het harde, ontoegankelijke hoofd. Dan had hijzelf, Ikse, misschien een
prik opgelopen, een schot, of een por die hem de rots af mepte. Pijnlijk zoiets, vooral
in het geestelijke gezien. De geest is naar de regel aan de stof gebonden, maar het
lomp geweld van een in razernij ontstoken luitenant mist schoonheid en zelfs
proportie. Een wereld zonder Ikse was voorstelbaar, toch moeilijk voor de dichter
Ikse zelf. Vraag of de ruiling rechtvaardiger zou zijn geweest.
Hij stommelde in de muurkast om wat te eten. De muurkast was leeg, hij had zijn
boodschappen verzuimd. In de pappan krabbelde een jonge rat al peuzelend de bruine
korsten om. Niet fris, zoiets!
De Hobbe's zouden wel wat hebben. Dat meisje Toet...
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Ja, dat meisje Toet. Ze stond voor iedereen met wat ze had gereed.
Hij stapte een met sterren bestoken avond binnen als de verlichte buitenwijken van
een stad. Aan het straatje lagen de betonblokken der huizen, hij waadde over de
bodem ener ingedijkte zee, waar vreemde dingen gebeurden van lichte en donkere
schimmen. Hij struikelde over een verkeerd gemeten stap, bleef liggen, ding onder
dingen, als Ugo gelegen had, dom, onbeweeglijk. Allengs werd het levensbesef weer
in hem wakker. Met bezeerde knieën strompelde hij, boosaardig mompelend, verder.
Onderweg kwam hij de Dorpsgek tegen, die ditmaal niet zijn grijnzende hondedans
vertoonde en in een hoek kroop om hem door te laten. Hij plaatste zich, de vuisten
ballend, midden op het pad. Gelaat aan gelaat, stonden zij vlak voor elkander.
‘Prego!’ zei Ikse als wijs man het eerst.
Alsof hij een stomp gekregen had, schoot de Gek opzij. Achter zich hoorde de
dichter zijn dwaze opgewondenheid.
De deur, bij Arend, was op de grendels stijf gesloten. Door de reten glommen aders
van rood licht. De dichter klopte. Toet deed open. De mannen zwegen, gestoord in
hun gesprek. Arend, Jaap, Knuppels. De jonge vrouw schoof voor de nieuwkomer
een krukje bij.
Het viel de dichter nooit in dat hij stoorde. Toch deed het gebrek aan welkom hem
ongenoegelijk aan.
Wat moest de Gek met zijn gebalde vuisten?
De vrouw kwam rechtop bij hem staan, zij had op de tafel een glas gezet, schonk
zwijgend bleke, dampende koffie. Haar jonge lichaam ademde bijna rakend aan zijn
wang. Bewegingloos bleef hij wachten tot zij klaar was.
Ten laatste kwamen ook de mannen in beweging. Iets
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als het vertrekken van een trein of het opnemen van rondgegeven kaarten.
‘Ik zal het je bewijzen,’ zei Knuppels, stellig en parmantig als hij was.
‘Als 't niet te veel is,’ sprak de dichter het meisje aan, ‘zou ik graag een boterham
willen. Doe geen moeite, alleen iets om te soppen in de koffie.’
Rond de tafel rezen de koppen der mannen als in olieverf aangezet in de ruimte
van het rode licht. Opnieuw wachtten zij gestoord.
‘Laat ik niet storen,’ zei Ikse. ‘Ik kom waarschijnlijk midden in een ernstig gesprek.
Misschien mag ik meedoen, maar ik heb honger. Mijn boodschappen vergeten, niets
in huis.’
‘Is zij weg?’ vroeg Arend, zich tot niemand richtend.
De mannen zwegen, elkaar vreemde koffiehuisgasten. Eindelijk zei Ikse:
‘Bedoel je met die zij Hortense?’
‘Die vrouw heeft nooit bij ons gepast,’ gaf Arend zijn mening. ‘Is zij vertrokken?’
De dichter knikte. Hij nam van Toet het bordje aan, hun vingertoppen raakten
toevalligerwijs elkaar.
‘Dank je!’ en er was iets tussen hen. Dan tot Arend zich wendend, voldeed hij aan
zijn verzoek:
‘Ja, met haar koffertje is zij heengegaan. Ik had haar wilen helpen...’
‘Gelijk geladen substanties stoten elkander af,’ doceerde Knuppels, op zijn manier
geleerd. ‘Het is goed dat zij weg is.’
De dichter, soppend, keek of hij iets zeggen wilde. Hij zweeg. Hij bracht de
koffiekom als een hostiekelk aan zijn slurpende lippen, zette hem met dezelfde
plechtigheid weer neer.
Toet zat naast Arend, de dichter en de schilder letten gelijkelijk op haar. De naald
sleepte bruine draden door
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het versleten weefsel van een sok. De kamer was vol spanning, die in de lamp haar
oorsprong leek te hebben. Geen der aanwezigen sprak, maar allen hadden iets tegen
de dichter. In de schilder stak het plotseling als een haat. Onpleizierig zei hij:
‘Ik zou wat meer van Ugo willen weten. Hoe zit dat?’
Zij hadden het geval blijkbaar met elkander bepraat en waren tot geen slot gekomen.
De dichter voelde zich door een dreigend cordon omgeven. Hij moest wat zeggen;
datzelfde had hij gister doorleefd, toen zij zo met hun allen bijeen stonden om het
graf.
Maar hij had niets te zeggen. Toen niet. Thans niet. Hij wist niet hoe die
zwanenridder aan zijn eind gekomen was.
‘Het heeft natuurlijk,’ boorde Jaap in hem, ‘te maken met Hortense.’
Weer zwegen allen, keken, wachtten van hem het antwoord. Zij zouden hem
gefolterd hebben als ze konden. En Jaap insinueerde:
‘Jij hebt Hortense het laatst gezien.’
Knuppels, de bijzitter-politieker, barstte uit zijn spanning. Hij schaterde het bij
voorbaat uit.
‘Zegt niemendal. Hij ziet alle mooie vrouwen het eerst, leer mij hem kennen. En
het laatst ook, daar kan je van op aan. Ik heb zo'n rijmelaar gekend...’
‘Hou je toet!’ blafte Jaap hem woedend af. ‘Laat hij zelf spreken.’
Arend keek als een welwillend rechter. Maar een rechter. Toets handen knuffelden
zenuwachtig met de draad. Zij waren rose pasgeboren diertjes.
‘Ik ben geen gedachtenlezer,’ zei eindelijk de dichter. ‘Hij is dood.’
Zijn vingers rolden een balletje van de grijze klei, die in het dorp beneden voor
brood doorging. Alsof niets anders ter wereld van zo groot belang was, keken allen
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aandachtig toe. Het balletje, ingedroogd, verkruimelde tot niets.
‘Ik denk,’ merkte Knuppels onderzoekend op, ‘dat hij gewoon gevallen is. Net als
die stenen om hem heen. Dood. Klets er niet langer over. Het gaat zo met stenen en
met mensen.’
‘Wat zei Hortense?’ hield Jaap querulant vol. Zijn ogen stonden scherp in hun
smalle kassen. Toet lette erop, wetend dat hij speelde voor haar, om haar. Hij merkte
dat zij op hem lette. Hij drong aan:
‘Het heeft natuurlijk te maken met die vrouw.’
De dichter bleef gelaten als een peluw. Wat ging het hem aan? Hij vond het alleen
verdraaid taai en vervelend. De lange Duitser was door zijn knieën gezakt, net als
hijzelf zoëven. Van vermoeidheid, slapheid, ellende, jalouzie. Moest hij daarover
zich bezwaard gevoelen? Was hij verantwoordelijk - wat betekent eigenlijk zo'n dik
woord? - en tegenover wie? Maar het ging niet om Hortense, het ging om dat Blauwe
Vrouwtje hier. Aardig zoals die vingertjes treuzelden met de stopnaald en het
doorhalen vergaten. Vermoedde zij iets?
Hij besloot te zwijgen. Hij besloot opzettelijk te zwijgen. Het ging hem niet aan.
De schilder gaf het nog niet op. Hij voelde zich rechter. En van de voorzitter,
Arend, met een hoofdknik verlof bekomen hebbend, richtte hij zijn stekende ogen
op de beklaagde.
‘Die vrouw, hoe ziet zij er van binnen uit? Zulke schoonheden zijn van glas, heeft
zij een geweten? Heeft zij ervan geweten wat gebeurd is en waarom? Zij pakt haar
koffers, vóór een van ons haar gezien heeft is zij weg. Van niemand anders neemt
zij afscheid als van jou, Ikse. Dat spreekt. Ik houd je voor zoiets als een biechtvader
der vrouwen - een zieleherder als je dat liever hoort. - Wat heeft ze je vóór zij naar
beneden ging bekend?’
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‘Je leeft in fantazieën, Jaap,’ merkte Arend afkeurend op.
‘Laat hij antwoorden,’ eiste de schilder streng, voor Toet poserend als inquisiteur.
Haar ronde lippen vormden een vragend woord, nauwelijks verstaanbaar, nauwelijks
werkelijk voor haarzelf. Toch had zij het uitgesproken, allen hadden het gehoord:
‘Waarom?’
Knuppels stond als een boog op springen.
‘Ja waarom?’ herhaalde hij en brak het wonder stuk. ‘Waarom juist hij? Onze
vriend Ikse...’
‘Hij is mijn vriend niet,’ sloeg de schilder door.
Arend Hobbe wuifde gezaghebbend met de hand.
‘Laat ons wèl wezen,’ trachtte hij te kalmeren.
Zo leek hij precies op wat hij altijd afkerig was te zijn, een patriarch.
‘Laat ons wèl wezen, Jaap,’ ging Arend gezaghebbend voort. ‘Op die toon spreken
wij hier niet. Niemand van jullie heb ik verzocht hier te komen, hier in Fontana
Marina en hier in mijn huis, versta dat goed. Ik heb aan mijzelf en mijn lieve Toet
genoeg. Nu jullie eenmaal hier zijn, verlang ik dat wij als vrienden leven. Mensen.
In de zogezegde maatschappij, die wij verlieten, is verwarring, is strijd genoeg. Hier,
waar wij ons afzonderen om tot onszelf te komen, zijn wij onszelf, dat is...’
‘In de mens een welbehagen!’ kon de politieker zijn geestigheid niet betomen.
Arend Hobbe liet zich niet storen in zijn rede. Hij meende het.
‘Zo ongeveer heb ik het bedoeld,’ stelde hij vast. ‘En ik ga verder: wie het niet
bevalt, zo een doet beter heen te gaan.’
‘Hoho!’ protesteerde Knuppels.
‘Dank je, Niemand heeft jou hier aangesteld als baas,’ barstte Jaap uit.
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‘Ook ikzelf stel mij niet, dat weet ik, als zodanig aan,’ vervolgde Arend Hobbe
bedwongen. ‘Wanneer ik zo spreek gehoorzaam ik aan de ongeschreven wet, de wet
van de Wildernis, zou ik bijna zeggen. Ofwel wij hebben om hier te zijn het zedelijk
recht en leven met elkaar in goede vriendschap, òfwel wij kunnen niet in goede
vriendschap leven en missen om hier te zijn het zedelijk recht. Het komt mij voor...’
‘Je bewijs uit het ongerijmde is een ongerijmd bewijs, dat komt mij voor!’ dong
de politieker naar zijn mening geestig af.
‘Het komt mij voor,’ hernam, zich bedwingend, Arend Hobbe, niet rekenend op
een flankaanval van Jaap.
‘Het komt mij voor,’ drong de schilder zich op, poserend voor zijn model, ‘het
komt mij voor dat ik het zedelijk recht heb van mijn vrienden, of wie ervoor door
willen gaan, waarheid te verlangen.’
Arend herhaalde zijn aartsvaderlijk gebaar, meteen doorzettend met een besef van
eigen grootheid:
‘Het komt mij voor,’ sprak hij, ‘dat zij die uitgescheiden zijn de consequentie
hebben getrokken van de waarheid, die ik zoëven uitsprak. Zij waren verdwaald. Ik
heb hen zonder vreugd zien komen, dat zij nu weg zijn komt mij als een zuivering
voor.’
‘Zeer juist!’ viel de politieker hem bij. ‘'t Is hier geen Helikon voor geliefden.’
Met bleke, gespannen kaken schoot Jaap woedend naar voren.
‘Helikon of geen Helikon, die jongen deed geen vrije keus. Wat ik wil weten is,
hoe heeft zich alles toegedragen? Laat hij het zeggen, hij is de laatste levende getuige.’
De dichter verloor noch zijn houding noch zijn gemoedsrust.
‘Ik droeg haar koffertje naar beneden,’ zeide hij snedig. ‘Maar zij werd ongeduldig,
mijn tempo was de schone
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vrouw te traag. Altans voor de stemming, waarin zij verkeerde.’
Jaap hield aan:
‘Welke stemming?’
De dichter liet zijn hoofd tussen de schouders vallen als in een kom.
‘Het is mij nimmer vergund geweest,’ zei hij enigszins geaffecteerd, ‘in de wereld
van haar onderbewustzijn te verkeren. De bovengrondse omgang gaf al moeilijkheid
genoeg. Ik zou zeggen, laat ons niet trachten te doorgronden wat zich zo blijkelijk
aan onze waarneming onttrekt. Een andere vraag is...’
Allen zwegen in verwachting.
‘Een andere vraag is,’ voer de dichter voort, ‘waarom, toen ik zoëven door de
dorpsstraat hierheen kwam, sperde de gek Pedrini mij als een dolle hond de weg?’
‘Omdat je...’ viel Jaap dreigend uit.
Het scheldwoord, dat hij in de mond had, kwam niet tot zijn recht. Drie harde
bonzen deden de buitendeur slippen uit het slechte slot.
De Dorpsgek tuimelde naar binnen, een lang iemand, die in de doorgang staan
bleef, als een stopstuk in de nachtruimte achter hem.

XXVI
‘Mijn jonge vriend is wat onstuimig,’ verontschuldigde zich de Rector.
Hij was een bejaarde, bedaarde Eerwaarde, een bezienswaardigheid in de omtrek.
Bijna een heilige, gebleven bij zijn kleine kapel, zijn kerkhofje, zijn schooltje, toen
voor hem de beurt was gekomen een andere parochie op te zoeken. Op zijn grote
platvoeten schoof hij mechanisch naar binnen, een lange rechte ijsvogel in zijn zwarte
kleed, zijn ronde, vriendelijke hoofd grijzend van haren en ge-
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laatskleur. Hij beduidde de Gek de deur te sluiten en stond nu in kalme afwachting
het gezelschap te beoordelen, dat zijn komst had gestoord.
Allen, opgesprongen, wachtten eveneens.
‘Mijn bedoeling was niet zo onverhoeds bij u binnen te vallen,’ zei de priester met
zijn milde, rijpe stem. ‘Ieder heeft zo zijn eigen wijze van zijn, de mijne is uiteraard
en uithoofde van mijn ambt minder luidruchtig. - Dank u!’
Arend Hobbe had hem met een handbeweging genodigd plaats te nemen. Toet
ruimde haar bankje.
‘Ik verzoek u te gaan zitten en u niet te laten storen. U, Signora, mag ik niet van
uw stoel beroven. Het is maar voor een ogenblik.’
‘Kom hier zitten, Toet,’ nodigde Jaap, begerig naar haar nabijheid.
Zij bleef echter bij het tafeltje, dat voor aanrecht diende, staan, bezig met iets wat
niemand zien kon.
De pater liet zich dan gezeggen, hernemend:
‘Mijn jonge vriend Pedrini wenst te weten, wie gisteren op zo vreemde wijze is
begraven. En waarom zonder de genademiddelen van de Kerk?’
‘Wij hebben onze vriend begraven als een der onzen,’ verzekerde Arend waardig
uit aller naam. ‘Hij heette Ugo of Hugo Pleite, van geboorte Duitser. Van
genademiddelen was, geloof ik, in zijn geval geen sprake. Zijn vriendin vertrok
hedenochtend.’
De priester knikte.
‘Zo werd mij verteld,’ sprak hij rustig. ‘Het is zeer ongewoon iemand ter aarde te
bestellen zonder de daarbij passende formaliteiten in acht te nemen. Van kerkelijke
bijstand gezwegen. - Hoe is uw Duitse vriend gestorven?’
‘Vallen,’ zei de politieker vlak. Hij voorkwam daarbij Arend Hobbe, die op zijn
meer omslachtige wijze hetzelfde had willen zeggen.
Allen zaten stil. De lamp sputterde een vonkje uit en
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zweeg eveneens. Waarna de pater zachtzinnig voortging:
‘Het is eigenlijk niet mijn zaak, daarnaar te vragen.’
‘Waarom doet u dat dan?’ viel de politieker onbehouwen uit. Hij had uit oude
traditie het land aan paters, schoon deze hem naderbij bekeken meeviel.
‘Het kon ook vriendelijker, Knuppels,’ merkte Jaap zuurtjes op. Er was geen reden,
vond hij, deze bezoeker te ontstemmen. De schilder realiseerde dat zij zeer ongewoon
te werk waren gegaan, alsof er buiten hen geen wereld bestond. Ze zouden daar nog
gedonder genoeg over kunnen krijgen.
‘Ik moet erkennen: het was ongewoon, gaf hij toe. Laat mij even, Knuppels. - Wij
hebben elke formaliteit vergeten, dat is zo.’
Ook Arend voelde dat er iets goed te maken viel; hij zeide:
‘Zijn Eerwaarde zal misschien begrijpen: ons leven hier, van de wereld
afgezonderd, is als dat op een eiland of een schip. Men handelt naar de
omstandigheden vereisen.’
‘Zeer juist!’ viel Jaap hem bij. Maar Knuppels, geprikkeld door bemoeizucht, bleef
dwars.
‘De vergelijking met een eiland of een schip gaat niet op. Wij zijn niet op een
schip of op een eiland. Wij houden verbinding met de wereld zo vaak wij willen.
Wij hebben lak aan de wereld. Lak! - Zeg jij wat, Ikse, je zit daar maar te zwijgen.
Slaap je?’
Ikse werd levend, men zag hem levend worden als een spons wanneer het hem
omringende water in beroering komt. Toen ging het leven er ook weer uit; hij zei
niets.
Toet, tegen de aanrecht staande, lette op hem. Een kwal. Toch onderging zij, hoe
dan ook, zijn invloed. Zij beet de lip met haar witte ondertanden. De Dorpsgek, achter
de priester als om hem te beschermen, grijnsde tegen haar. Kort keerde zij zich om.
‘Vergelijkingen,’ hernam Arend Hobbe, redenerend,

Kees van Bruggen, Fontana Marina

236
‘zijn er altijd min of meer naast. Wie heeft dat ook gezegd? In elk geval is het een
waarheid, die mijn vergissing van zoëven weer bevestigt. Wij allen hebben ons
vrijwillig van de wereld afgetrokken. Wij staan buiten haar. Zodanig buiten haar,
dat het geen onzer is ingevallen, toen wij hem begroeven, daar anderen in te mengen.’
‘De wereld kan me gestolen worden!’ wees Knuppels, grimmig zonder noodzaak,
af.
‘Kan ze mij ook,’ viel Jaap hem bij. ‘Maar de Eerwaarde heeft misschien gelijk,
wij hadden van dit overlijden aangifte moeten doen. Al was 't alleen maar om
moeilijkheden te ontgaan.’
De priester, het hoofd omwendend, trachtte de Dorpsgek duidelijk te maken wat
er voorviel. Pedrini raakte zeer opgewonden. Hij sprong, hij balde de vuisten, zoals
hij op straat tegen Ikse had gedaan.
‘Zie eens hier,’ wendde de pater zich weer tot het gezelschap. Hij had de handen
voor zich op de tafel gelegd, wijd van hem af, twee afzonderlijke hem vreemde
dingen. Zo zat hij in het lamplicht, als een Christus onder de verbaasde
Emmausgangers.
‘Zie eens hier,’ zeide hij, ‘mijn jonge vriend is vooral in zijn trots gekrenkt. Men
kan niet zeggen dat hij hier ter plaatse enige waardigheid bekleedt of enig recht heeft
rekenschap te vragen. Maar als enig overblijvende van de bevolking, de laatste van
zijn stam, de Pedrini's, een patriciër, zoals deze mensen zich gevoelden en hij
misschien in nog sterker mate doet, maakt hij aanspraak op zekere beleefdheden
jegens een gastheer, als hoedanig hij hier naar zijn mening optreedt. In elk geval,
men had hem in deze zaken moeten kennen.’
‘Is 't anders niet!’ barstte de politieker uit.
De priester keek hem scherp in de stekende ogen.
‘Als ik mij niet vergis,’ zei hij bedaard, ‘bent u een vluchteling die de politie zoekt.
Politiek vluchteling.’
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‘U vergist u!’
‘Ik geloof niet dat ik mij daarin vergis, hernam de eerwaarde, vermanend meer
dan verwijtend. ‘Als ik u was, zou ik mij rustig houden. Van mij hebt u niets te
duchten, ik ben geen spion, ook geen dienaar der politie of van enige andere overheid.
Ik heb mijn eigen tuintje te verzorgen, daarbij blijf ik mij bepalen.’
‘Goed, laat ons dat afspreken,’ gaf Knuppels brutaal terug.
‘Ken je manieren!’ wees Jaap hem terecht.
‘Ben je van 't houtje? Had dat dan dadelijk gezegd.’
‘Ik ben,’ zei de schilder met stemverheffing, een fatsoenlijk mens. ‘Ik behandel
fatsoenlijke mensen zoals ze mij behandelen.’
‘Juist zo,’ bracht Arend Hobbe in het midden. ‘De eerwaarde heeft het goede met
ons voor, laat ons dat waarderen.’
De rector wendde zijn aandacht en zijn blik naar hem.
‘U bent Arend Hobbe?’
‘Die ben ik,’ verwonderde zich Arend Hobbe.
‘Zonder beroep; zes en vijftig jaar?’
‘Zo is het.’
‘En u?’ richtte de geestelijke zich tot Jaap. ‘Ik zag u vaak met uw schildergerei
voorbij gaan. Mijn kleine pastorie op het pleintje benee is als een uitkijkpost. Niet
dat ik uitkijk,’ lachte hij, ‘maar ik zie ongewild alles, dat geeft soms subconsciente
verheugenis. Niet moeilijk te raden, aan uw attributen, dat u schilder bent. Er is veel
schilderachtigs hier in de omgeving.’
‘Valt niet mee,’ drong Jaap, zoals hij gewoon was, af.
‘Mij is het genoeg,’ de ogen van de priester blonken geestig op. ‘U zoekt misschien
meer uzelf.’
‘Daar ben ik kunstenaar voor,’ viel Jaap geprikkeld uit.
‘U moest mijn kerkje onderhanden nemen,’ stelde de
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rector glimlachend voor. ‘Er is hier veel kleine architectuur, die het aankijken loont.’
Maar Jaap bleef slecht van aannemen. Bemoeienis met zijn kunst, die ook hier
slecht vlotte, maakte hem kregel.
‘Ligt niet in mijn lijn,’ wees hij kortweg af.
De pater keek het geduldig nog eens aan.
‘U zoudt bemerken - wanneer het in uw lijn lag - hoe veel uw kunst aan inhoud
winnen zou. De schilders deden er niet goed aan, de muur te verlaten voor de lijst.
Zichzelf te willen zijn op een gespannen lapje.’
‘Daar valt over te praten,’ erkende Jaap. ‘Maar men heeft zijn eigen levenshouding.’
‘En die is?’ aanmoedigend eer dan nieuwsgierig.
‘Het zou weinig nut hebben daarover met u te discuteren,’ wees de schilder af.
‘En u, mijnheer Ikse?’ wendde de priester zich onverhoeds tot de dichter.
Als een larve wibbelde de gestoorde zich uit zijn cocon. Hij vond niet dadelijk
wat te zeggen.
‘Ikse is mijn naam,’ stelde hij zich onnodig voor. Op zoek naar diepzinnigheid,
gewichtigheid en vorm, kon hij zelden het woord dat paste dadelijk vinden.
‘U bemerkt, wij kennen u,’ sprak de geestelijke, vergenoegd de handen wrijvend,
als zat hij hier gezellig onder vrienden. Meteen wendde hij zich van Ikse af en zich
richtend tot niemand in het bijzonder ging hij voort: ‘Nu zal ik ons aller gastheer ik bedoel Signor Pedrini - vragen wat wijn voor ons te halen. Hij kweekt, zo onnozel
als hij eruit ziet, een uitnemende Nostrano. Onder een dronk zal het beter praten
zijn.’
De gek ging buigend en dienstvaardig weg. Arend deed Toet behulpzaam naast
hem zitten, plaats makend op het harde houten bankje. De lamp, na een kort prutteltje,
spreidde een stil, geduldig licht, dat alle aanzittenden tot een schilderij verbond. Jaap
had zijn aandacht in Toet
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verloren, verliefde en schilder. Ook Ikse's kologen trokken daar soms heen. Knuppels,
de armen lomp op de tafel gebonkt, deed zijn hoofd steunen in zijn gore handen.
Arend zat recht. Een voorzitter, een rechter.
De geestelijke sprak:
‘Laat ons, eer onze vriend terug komt, klaar zijn hier mee. Wat u gedaan hebt,
gister, kan ik begrijpen. Omdat ik de stemming na voel waarin u het deed. Niettemin
was het verkeerd. De Sindaco beneden zal het niet begrijpen. Men zal u verdenken
van verkeerdheden, misschien van moord...’
‘Toemaar!’ kon de politieker niet binnenhouden.
‘Jij hebt de meeste aanleiding tot voorzichtigheid,’ beet Jaap hem toe.
‘Dat meende ik ook,’ sneed de pater rustig af. ‘Zoals ik u allen zie, en... ken...’
‘Wat weet u?’ brak Knuppels, zijns ondanks, uit.
De priester lachte, toegevend.
‘Weten niets,’ sprak hij mild. ‘Weten is niet mijn ambt. Iemand kan een moord
gepleegd hebben en hij komt tot zijn biechtvader en bekent alles. En de biechtvader
weet van niets.’
Hij nam even pauze, vervolgend, de zinnen zorgvuldig op elkaar leggend als
schoon linnen:
‘Ik neem niet aan, dat een uwer schuld heeft aan de dood van die Ugo, Duitser of
wat hij was. Ook niet zijn bijzit, die even wijselijk als overhaastig is verdwenen. Zij
zal haar wuft leven elders opnieuw beginnen, of voortzetten zo ge liever wilt, van
romans heb ik geen verstand. Waar geen schuld is past dus ook geen straf. Maar door
te handelen zoals gij deed, door de dode nog vóór hij koud was weg te slepen...’
‘Deden wij dat?’ vroeg Arend getroffen.
‘Mieren begraven hun doden zo,’ zei de priester rustig.
‘De oude nomaden in de woestijn!’ riep Knuppels.
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‘Zeker, en met de hele kille als getuige.’
‘Zo deden wij ook,’ pleitte Jaap grootmoedig. ‘Wij waren er allen.’
‘Er was iets moois in deze gewoonte,’ erkende de Rector, rondziende. ‘Zeker, gij
waart er allen. Ik zal u, die meent het zonder geloof of kerk te kunnen stellen, niet
verwijten dat ge bijvoorbeeld mij erbuiten liet. Inderdaad, de hele gemeente was
aanwezig, dat mag een troost zijn. Voor mij ook een zekerheid, dat ge hebt gehandeld
in de eenvoud uwer onwetendheid. Dit punt dus afgehandeld zijnde...’
‘Dank voor de absolutie!’ schreeuwde de politieker geestig. ‘Wat blijft er verder?’
‘Er blijft dat wij de zaak zo niet kunnen laten,’ wees de priester hem bedaard
terecht.
‘Waarom niet?’ wilde Arend weten. Hij vreesde eindeloos gestrubbel met
autoriteiten.
De Rector hernam:
‘Mijn vriend Pedrini weet ervan, hij zal niet zwijgen. En bij de Sindaco zijn alle
neuzen hier geteld. Vroeger of later zal hij er twee missen. Een onderzoek voorkomen
is beter - veiliger,’ en hij keek Knuppels in 't bijzonder aan, ‘dan te trachten het te
ontgaan. Wie wegmoffelt belaadt zich met verdenking. U gaat dus, wanneer ge mij
de eer doet mijn raad te volgen, morgen de dag met u allen naar beneden. - Ik zeg:
met u allen.’
‘Ik weet er een die niet gaat!’ riep Knuppels uit.
‘Ik ook,’ antwoordde de priester rustig. ‘Dat is de ene, die zal opgejaagd worden
over alle bergen.’
‘Niet de eerste keer!’ daagde de politieker uit, zich gereed makend op zijn vele
vonnissen te snoeven.
‘U kunt ervan zwijgen, ik weet er alles van,’ wees de priester hem terecht. ‘Alsof
ge bij mij te biecht waart geweest. Toch meen ik, dat ook gij, mijnheer Knuppels,
veiliger doen zoudt door u met alle anderen bij de Sindaco te melden, die een
kinderlijk man is en vereerd zal zijn
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met uw bezoek. Ge kunt met hem een oude fiasco drinken en heengaan. Hij zal u
met complimenten uitlaten tot zijn deur en voelen zich een wijs, rechtvaardig rechter.
Zo ken ik hem, maar ik zal mij ervoor wachten u raad te geven, mijnheer de politieke
balling. Ten eerste omdat het mij niet past, ten tweede omdat gij die niet zult willen
volgen.’
De priester zweeg en niemand zei een woord. Onzichtbaar groeide een spinsel van
de dichter naar het blonde meisje, dat aangedrongen tegen Arend op het kleine bankje
zat. Alleen de schilder zag het, hij werd bedroefd en woedend tegelijk. Waarom dat
varken? En lettend op Arend Hobbe, die ervoor had gezorgd het hoofd van de tafel
in te nemen - een gewoonte die hij bijna werktuigelijk volgde - zag hij de patriarch
in hem, een van die koningen van Israël, voor wie de schoonste maagd in de lande
werd bevolen om hun stramme bloed in gang te brengen. Toch was hij minder dan
op die ander afgunstig op hèm. Hem had zij zelf gezocht, gevolgd, zich met hem
verbonden. Die ander verbond zich met niemand.
Toen was daar weer de zachte, dringende priesterstem:
‘Wanneer gij allen naar de Sindaco gaat, ik raad u, neem Pedrini mee. Hij zal,
bewijst ge hem de beleefdheid, die hem naar zijn mening en de mijne toekomt, u een
ontlastend getuige zijn. Hij zal desnoods vertellen dat hij uw vriend zag wankelen
en vallen. Dat hij hem gezocht heeft en gevonden. Dat niemand schuld heeft aan zijn
dood. Hij zal geloven wat hij bezweert, omdat hij het heeft bezworen en het dus waar
is. Hij zal de heidense lijkdienst, die hem uit zijn evenwicht bracht, beschrijven,
vloekend en razend om uw ongeloof. Laat het mij over, hem gerust te stellen
dienaangaande. Fontana Marina heeft geen dodenakker meer, geen hof van gewijde
aarde. Gij hebt uw vriend voorlopig geborgen in een rustplaats, die niet zijn laatste
rustplaats zal zijn. Wij zullen hem begraven als een christenmens betaamt.’
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‘Ik protesteer!’ schreeuwde de politieker opgewonden uit.
De pater ging hier niet op in. ‘Deze niet ter aarde bestelde behoort mij,’ stelde hij
rustig vast. ‘Wees blij dat gij hem niet aan de justitie behoeft af te leveren. Zij heeft
met vreemdelingen, die zich blijkelijk verbergen, weinig op.’
De Gek was terug gekomen met twee in raffia gevlochten flessen. Zij dronken.
Zij zaten als vrienden bij elkaar, staken de glazen, de kommetjes, de bekers in de
hoogte:
‘Alla salute!’
‘Alla vostra!’
Zij dronken diep en overtuigend.
Tot de goede herder zijn schaap Pedrini bij de hand nam, hem afvoerend in de met
sterren volgeregende nacht, de Dorpsgek als een koorknaap achter zijn lange, magere
gestalte aan.

XXVII
Toet kon die nacht niet slapen.
Naast haar lag Arend Hobbe in zijn zware rust. Zij had hem vaak zo een heilige
gevonden. Over zijn kaak lag het scherpe schamplicht van de maan, zijn neus en
mond stonden in grote schaduwen gebeiteld. Onder het kalkig verlichte grote
voorhoofd hadden ratten de zwarte cavernen der oogholten geknaagd.
Zo vond zij hem afschuwelijk - waarom?
Als vroeger wel had zij hem willen aanbidden, dan strengelde zij in de slaap haar
armen om hem heen. Zij bleef stil liggen om hem niet te storen.
Waarom niet thans? Om welke reden had haar schutspatroon zijn glans verloren
en stelde zich vergeefs aan in de wilde plooien van zijn dek? In dit uitbundig
barokverval had hij haar zelf de weg gewezen, en nu, was alles
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aan Arend Hobbe zelf niet vals, onecht en onwaarachtig? Was hij geen comediant
in de gewaden van zijn eigenwaan?
Zich omkerend op de slaapbank, begon zij zachtjes te huilen.
Toen zij bij kwam was alles als tevoren. Naast haar lag Arend Hobbe, haar man.
Maar in haar was de stelligheid, dat zij zou opstaan om te ondergaan wat zij niet kon
vermijden.
Behoedzaam gleed zij uit de deken weg. - Jaap? Wat had Jaap haar te bieden, de
goede jongen? Een mannebeurt en het zou als altijd zijn. - Waarom Jaap niet, de
goeierd, waarom wel de ander? - Was het zo? sloop zij eerlijk van Arend weg omdat
hij in zijn slaap, en gisteravond, lelijk was? Hij lag daar, zij vond hem niet lelijk
meer. Zij meende hem als een dochter lief te hebben.
Uit welke begeerte, uit welke afschuw ging zij avontuur zoeken in de nacht? Haar
kleren lagen in de maanplas op de vloer, de rok, die zij opgeraapt had, liet zij weer
onbesloten vallen. Zij wist niet of zij zich kleden of ontkleden moest. Huiverend in
haar dunne nachthemd, trad zij naar buiten. Zij sloot de deur behoedzaam achter
zich, een gipsen engel in de klaarte van de maan. Zo schreed zij blootvoets over het
tegelpad, van steen tot steen tussen de schimachtige decoratiestukken der gebouwen.
Zijn huis was niet ver - wat moest zij bij zijn huis? Werd zij getrokken of duwde een
geheime drang haar van Arend weg? Welke boodschap had zij? Geen dezer vragen
verlangzaamde haar tred. Zij was er, zij opende de deur.
Geschrokken, greep de dichter zich aan de leuning van zijn stoel. Groot stond zijn
dikke lichaam in de nimbus van het kaarsje, waarbij hij, uit zijn slaap geschoten, had
gewerkt. Log, afstotend, een verrast beest, stond hij tegenover haar.
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‘Wie is dat?’ Zijn bijziende ogen zochten in het duister. En haar herkennend:
‘Toet? ben jij dat, Toet?’
‘Ik ben het’ - had zij dat gezegd? Neen, zij had niets gezegd, haar wassen lippen
gestolten om de woorden. Hij vroeg:
‘Is er iets? Onraad? - Is er iemand ziek?’
Waarom, als hij niets begreep, had hij haar gelokt? Zij was gekomen, hij wist niet
eens waarom. Hij had haar gevraagd te komen, geroepen, gedrongen, daar was zij
nu, hij sprak van dingen die er niet mee te maken hadden.
‘Is er wat, Toet?’
‘Er is niets.’
Zij rilde. Als hij nu komen zou en haar omvangen, wat zou zij doen? - Jaap - Jaap
- hij zou haar in zijn armen sluiten en haar nemen. Zijn arme kleine lieve, lieve Toet!
- Begeerde zij het verlangen op te wekken van deze dikke, walgelijke man?
Hij viel terug in de rufterige stoel, die kraakte. Daar wachtte hij haar boodschap
als een verstoorde koning.
‘Kom eens hier, meisje,’ zei hij gereserveerd. ‘Ik was aan het werk, begrijp je dat?
Ik werkte. Die uren zijn kostbaar, dan mogen geen kleine meisjes komen storen.
Misschien een beetje mal, het is nu eenmaal zo.’
‘Maar laten we even praten,’ ging hij voort, ‘kom dichter bij, dat ik je beter zien
kan.’
Toet bewoog zich niet, bevroren in haar witte hemd. De nacht was koud, zij had
aan geen kou gedacht. Een zomernacht vol sterren, zoals ze alle waren, weken
achtereen. Ook hier in de grote, stalachtige ruimte was het kil. Zij rilde.
‘Wat sta je daar, ik zal je heus niet bijten. Wat ik verwachtte, zeker niet jouw
bezoek. Maar nu je er bent vind ik het prettig, versta je dat? - Kom dan maar even
zitten, hier, op mijn knie. - Maar lieve kind, je bent niet eens gekleed. Arm kleumig
schaap!’
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Zij deed wat hij verlangde, zette zich op zijn dikke, afwachtende knie als op een
stoel. Zijn arm lag om haar rug bijwijs van leuning. Zijn zware lichaam had de
bevrorenheid van wasdoek. Zij snikte.
‘Nu moet je mij goed begrijpen, lieve kind,’ begon hij, een beetje gehinderd, haar
te troosten. ‘Ik had dit niet verwacht, je stoort mij eigenlijk in mijn werk. Wanneer
ik zeg: ik heb naar je verlangd, vaak, dan is dat geen leugen. Mijn warm, lief lammetje,
dat zo kleumend tot me komt. Zeker, het is heel lief wat je doet, ik had er niet op
durven hopen. - Laat me je iets aandoen, je rilt, je hebt het koud.’
Voor haar plaats makend, wikkelde hij een kledingstuk om haar kleine zieligheid.
‘Zo - zo is het beter, nu zit je op mijn stoel. Waar moet ik nu zitten?’ zocht hij
rond. ‘Ik kan onmogelijk, met mijn gewicht, op jouw knieën. Nee, blijf daar maar.’
Hij drukte haar op de stoel terug, er was geen tederheid in zijn voze handen. Niets
van een man, een minnaar, een vriend, een vader. Een kille zorgzaamheid, waarin
de ergernis om de storing voelbaar bleef. - Wat ging hij zeggen?
‘Je moet mij goed begrijpen, Toetje,’ hoorde zij hem zeuren ergens in de kamer.
‘Ik kan dit niet ineens aanvaarden. Ik kan het niet. Op ieder ander uur misschien,
want je bent mooi en ik vind je lief. Wanneer je wil, begrijp je, ik was nu met dichten
bezig. Het ging heel goed, zulke ogenblikken moet je gebruiken. Die dingen komen
onverwacht.’
‘Ja, juist,’ zei ze star, nauwelijks een geluid. ‘Ik begrijp het, ik ben niet op jouw
uur gekomen. Je was, als ik het zo noemen mag, bezet.’
De dichter daarginds in de kamerruimte werd boos. Zijn stem zakte. Zij hoorde
hem in de verte, maar hij naderde, naderde.
‘Op die manier kan ik onmogelijk doorgaan. Er is een
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tijd voor alles, dat heb je minder goed beseft. Misschien moet ik je dankbaar zijn
voor je bedoeling...’
‘Ik had geen bedoeling.’
‘Destebeter, dan heb ik mij vergist. - Op een ander uur graag, er zal van mij niet
gezegd worden dat ik een lieve, mooie vrouw...’
‘Lààt dat,’ weerde zij, zijn nabijheid voelend, af.
‘Ik meen ieder woord dat ik uitspreek,’ bezwoer hij. ‘Nu goed, jij bent niet in de
stemming om het aan te horen. Je bezoek, in elk geval, was, laten we zeggen vleiend.
Toch, behalve dat het ogenblik slecht gelegen kwam, is er iets - iets anders.’
‘Ik zal wel gaan!’ fluisterde zij in dodelijke schaamte.
‘Doe niet zo ongeduldig,’ ging hij dringend verder. ‘Blijf zitten. Er is, begrijp dat
goed, nog dit, dat het initiatief voor zulke aangelegenheden...’
‘Aangelegenheden - initiatief’ - weerde zij, ternauwernood begrijpend. ‘Is dat een
dichterlijke manier van zeggen soms?’
‘Ik meen,’ soebatte hij, nader komend. Zijn adem was dichtbij. ‘Ik meen,’ legde
hij uit, ‘de man...’
‘O ja - de man.’
‘De man is zo geschapen’ grapjaste hij: ‘de liefde die hem wordt aangeboden
begeert hij niet.’
Een golf van schaamte en drift woedde in haar op. Haar ogen braken in tranen.
De dikke dichter was vertrouwelijk gaan zitten op de tafel bij haar. Nu leek hij in
het kleine licht op Arend, zoals hij sterk kon zijn in zijn beredeneerd mannegelijk.
Of Knuppels, die er nooit van op kon houden. Of Jaap met zijn bewerende
schildersduimen. Waren dan alle mannen verstandelijke wezens, bezeten van hun
eeuwig eendere hobbies? Soms, in hun vrije tijd, waren zij ook verliefd. Wanneer
hun dat zo schikte. En deze - was zo'n man een dichter?
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Zijn dikke kop glimlachte lelijk en smalend, als ried hij iedere gedachte die in haar
rondging. Had zij de naam Hortense uitgesproken?
‘Hortense... wat zou jij weten van Hortense?’ drong hij aan. Zijn stem was als het
dreunen van een hommel, aandringend en ineens verweg. ‘Hortense was niet eens
een sprookje, en jij, Toet, bent jaloers van haar? Schaam je, kind. Weet je, ik zou je
kunnen zoenen voor je jaloezie. Je was zo groot, zo zelfverheven in het offer dat je
brengen kwam. Nu ben je in je afgunst weer zo aanbiddelijk klein!’
‘Raak mij niet aan!’ weerde zij zich. ‘Raak mij niet aan!’
‘Daar dacht ik niet over,’ wees hij zoetelijk af. ‘Verbeeld je niets, kind, ik lust
geen aangeboden aas.’
‘Dank je!’ brak Toet in woede uit, zich gereed makend heen te gaan. ‘Dank voor
de les - en voor de jas.’
Het kledingstuk afrukkend, stond zij wit in haar witte hemd. De dichter was van
de tafel gesprongen. Hij greep haar hand.
‘Laat mij - ik stoor je inspiratie.’
Toen overviel haar zijn zware lichaam, de armen in wild geweld om haar heen.
Al worstelend voelde zij zich dragen naar het bed.

XXVIII
Voor Knuppels was het een zekere zaak: hij ging niet mee. De wereld kon verrekken.
Hij maakte zich gereed, daarover een betoog te houden tegen Arend Hobbe, toen
hem diens bleke wezen opviel.
Arend, afwezig, had geen woord van begroeting gesproken. Verwezen keek hij
uit het venster, met glazen ogen, die geen licht doorlieten.
Zelfs Knuppels hield daarbij zijn mond. Zij hadden, alvorens te scheiden des
avonds, afgesproken naar de Sindaco
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te gaan, gelijk de Rector hen had geraden. Zien wat ervan kwam. Een lelijke en
gewaagde geschiedenis bleef het. Mogelijk had de pater gelijk, het kon meevalllen.
Vooral gewoon doen. De Dorpsgek zou mee.
Jaap, eerder gekomen, zat wijdbeens op een kruk. Ook hij gaf geen woord.
‘Wat heeft hij?’ vroeg de politieker met een hoofdknik.
De schilder trok de schouders omhoog. Vervolgens rees hij langzaam op, nam de
ander meer.
‘Toet is niet thuis!’
Zij bleven fluisteren in de donkere hoek, die eertijds een portaal was met een
doorgang naar de stal. Arend bewoog zich niet. Het venster stond wijd open, de
morgen kwam koud en klaar naar binnen.
Ook toen Toet daar aankwam, bewoog Arend zich niet. Hij moest haar nadering
gezien hebben, het poortje door en over het stukje erf, dat zij geen tijd hadden gehad
te redderen van het onkruid. De deur, uit de hengsels, kraakte toen zij binnen kwam.
Als in een sterfhuis bleef het bedrukte zwijgen hangen.
‘Laat ons gaan, de anderen ophalen,’ ried, fluisterend, Jaap. Zonder weerstand
ging de politieker mee.
‘Toet!’ zei Jaap, in het voorbijgaan, bijwijs van groet.
Zij stond even, een antwoord gaf zij niet.
‘Wij komen straks terug, dat is beter,’ zei de schilder nog vaagweg. ‘De Gek pikken
we onderweg wel op.’
‘En Ikse,’ vulde de politieker aan. ‘Maar ik ga niet mee. Ik dank je.’
Een huivering ging door Toets smalle lichaam, verdronken in de vreemde, wijde
jas.
‘Zag je dat?’ fluisterde Knuppels buiten, Jaap bij de arm grijpend. ‘Zag je 't
verdomme, het was zijn jas.’
‘Ik zag het,’ zei Jaap. Verder zweeg hij.
Eerst toen zij buiten gezicht waren kwam er leven in
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Arend Hobbe. Afwezig liep hij naar de kast, haalde de brooddingen te voorschijn,
zette ze een voor een op de tafel. Toen Toet kwam helpen, wees hij af.
‘Trek je kleren aan.’
Gehoorzamend ging zij in de hoek, waar achter een lap het wasgerei stond. Hij
hoorde haar stil te werk gaan. Het duurde; toen zij eindelijk gereed was, zat Arend
aan de tafel. Alles stond nog zoals hij het had neergezet, het brood, het smalle plakje
boter. Wat vruchten op een schaal.
Nog altijd zwijgend, ging zij zitten. Zij zaten. Zij raakten het ontbijt niet aan. Zij
zaten als bewegingloze dingen. Er waren ook geen gedachten die naar woorden
zochten, noch aanleidingen tot het opwekken van gedachten. Star wakker, als in
slapeloosheid, leken zij beiden wachtende op dingen die niet kwamen.
‘Moet je geen brood, Arend?’ sprak zij het eindelijk uit.
Zij voelde zijn hand komen rusten op de hare, die er klein, schuchter in verdween.
Wat was dat vreemd! Wat was dat weldadig. Wat was dat Arend Hobbe. Het was zo
teder, dat het haar zelfs niet beschaamde. Hij wist. Hij vroeg niet, hij begreep. Zelfs
aan vergeven dacht hij niet, vergeven is erkennen van een schuld. Hij scheen te willen
beduiden dat zij geen schuld had, dat hij begreep en geduldig met haar wilde zijn.
‘Ik heb je gemist,’ zei eindelijk Arend Hobbe.
Het meisje knikte, afwachtend wat hij verder zeggen zou.
‘Ik heb je gemist van het ogenblik toen je heen ging deze nacht.’
Zij schrok. Hij was dus wakker en hij liet haar gaan. Zonder te vragen. Ook nu
vroeg hij niet. Nooit was hij inniger haar beschermer, haar man geweest. Nooit voelde
zij zich beter door zijn goedheid beveiligd.
‘Het moest, Arend. - Ik weet het niet - het moest.’
Hij lichtte zijn hand van de hare, die klein en naakt bleef liggen. Hij nodigde:
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‘Neem brood.’
In zwijgen aten ze, nauwelijks in gedachten. Maar Toet was niet gerust, zij moest
het nogeens zeggen:
‘Het moest, Arend. Ik weet het niet, het moest.’
‘Ja,’ antwoordde hij, afwezig.
Nu wist hij alles. Jaap was hier geweest, en Knuppels, de engerd, en hij wist nu
ook wie niet. Hoe had ze hem beledigd en bestolen! Hij had, Arend, voor dieven
altijd een vergoelijkend woord: zij stalen niet uit weelde. Voelde hij dit nu zo ook?
Mannen rekenden hun vrouwen tot een bezit, waarvan zij niets konden afstaan,
schoon het hen niet armer maken zou. Zij was vrijwillig bij Arend gekomen, vrijwillig
bij hem gebleven, had hem uit vrije wil gevolgd naar Fontana Marina, waar zij, zo
hadden ze gemeend, van de wereld verwijderd zouden zijn. Als enigen op een eiland,
door schepen gemeden. Nu dat niet zo was, had zij het verbond verbroken.
‘Arend,’ bad ze, ‘wil je mij beschermen? - Nee stil, zeg niets - ik schaam me zo.
Geloof dat, Arend!’
Zij huiverde, terugdenkend aan de afschuwelijke dikke vent, die als een stier haar
genomen had en van zich gesmeten. Nooit was zij zo hoog gestegen, zo diep begraven,
zo vernietigd. Was dit de eeuwigheid, die stamelde in zijn verzen?
Toen als een dronkeman mompelde hij iets, draaide zich nijdig om en sliep.
Lang had zij erover liggen denken hoe dat was, bang hem te wekken met haar
snikken. Een log wanstaltig lichaam naast haar drong haar uit het bed. Zij waagde
geen verweer, vernederd, bezoedeld, weggeworpen als verbruikte kost. Vrouwen en
borrels - vrouwen en spijsvertering - en in die mesthoop gistte zijn dichterschap?
En nog was zij niet weggeslopen, als van hier, en had haar huis terug gezocht.
Waarom niet? Waarom in de foltering der overbewustheid daar te blijven liggen?
Waarom
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haar schaamte duizendmaal beproefd, angstig dat hij, het beest, ontwaken zou en
herhalen? Waarom dit verafschuwde bevend, ja verlangend afgewacht? Lijf aan lijf
zou zij erom vechten, en haar verlies een zaligheid zijn, waarvan zij walgde.
Toen met de morgen was hij opgestaan. De man, de dichter, alsof zij er niet was.
Had kleren aangetrokken om aan de tafel te gaan zitten schrijven. In zijn krakende
stoel zat hij daar rijmen neer te krassen, juist zo als zij hem uren tevoor had
aangetroffen. Toen hij het rustbed hoorde zuchten, zei hij gehinderd:
‘O ben jij daar? Stoor me niet.’
De borrel was leeg gedronken, de vrouw genoten. De rest was poëzie.
‘Arend...’ smeekte ze.
Hij wilde niet weten, niets van de schande met haar delen. Zijn stem had een
opgewekte klare klank. Bemoedigend sprak hij:
‘Luister eens, kind, vandaag wordt alles beslist. Ik meen Fontana Marina. Onze
vrijheid, onze zelfstandigheid voor de wereld. Misschien is alles reeds bedorven...’
‘Hoe meen je dat, Arend?’ fluisterde zij hees.
Hij liet haar zonder antwoord, hij scheen niet eens verstaan te hebben. Wat ging
haar Fontana Marina aan? Maar ook hij, Arend Hobbe, scheen begraven in zijn
poëzie, waarin zij alleen als stimulans bestond.
‘Laat ons erkennen,’ zei hij nog afwezig, ‘dat wij dom gehandeld hebben. Wij
zullen naar de Sindaco gaan.’
‘Arend,’ smeekte zij, ‘Arend, denk je niet aan mij?’
Had zij recht op zijn bijstand, na die nacht van schande?
Hij had niet eens haar jammerkreet verstaan. Telde zij minder dan dit weggevreten
dorp? Zij keek hem aan, de zorg stond diep gesneden tussen zijn ogen. Maar het was
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niet om haar dat hij zorgde, en waar was na die nacht van haar verraad haar recht?
Het was tegelijk geruststellend en krenkend.
‘Wat bedoel je, Arend, wat bedoel je?’ vroeg zij met een afwezig gebaar, als om
een spinnewiel in gang te brengen.
‘Wij zouden,’ antwoordde hij, ‘immers naar de Sindaco gaan. Allen zo als wij hier
leven en denken het te kunnen stellen zonder de maatschappij der mensen. Maar de
maatschappij der mensen laat ons niet los. Zij kleeft. Zij kleeft als een vliegenrol,
die aan de lamp hangt, kwijlend van verradelijke stroop. Een valse wending onzer
vlerken, ruggelings spartelen wij. Niemand komt van haar vrij. Het is onze fout dat
niet gezien te hebben.’
‘Maar de pater,’ praatte zij met hem mee, haar eigen nood vergetend om hem te
helpen, ‘de pater zei toch dat er met de Sindaco te praten viel. Hij leek mij een zacht,
begrijpend mens.’
‘Zijn vak,’ wees Arend Hobbe zakelijk af. ‘Al wil ik wel erkennen: hij leek mij
een wijs man. Misschien zal de Sindaco beneden ongeveer zijn zoals hij hem
beschreef, ook op zijn wijs een wijze. Dan hebben we wat dat betreft voorlopig onze
rust. Maar het laken is bevlekt, voel je dat niet?’
Het rood schoot naar haar wangen - verstond zij hem verkeerd? Zij wilde het
verkeerd begrijpen en maakte een grapje:
‘Dan zetten we er een bord op,’ waagde zij in angst. Haar ogen stonden als blauwe
kralen, zonder glans.
Weer had hij niet aan haar gedacht, hij gaf haar scherts bijna opgewekt terug.
‘Je kunt niet overal borden zetten,’ lachte hij, meteen doorgaande als om het
pijnlijke onderwerp te bannen:
‘Wedden dat Knuppels niet met ons mee gaat?’
Waren mannen alleen in staat hun eigen gedachtengang te volgen? Het meisje
voelde om te breken zich
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verscheurd. Meepraten dan in 's hemelsnaam, meepraten.
‘Hem kunnen wij missen,’ bracht zij uit.
Het licht gleed van Arend Hobbe's gelaat. Ernstig sprak hij:
‘Missen kunnen wij er meer. Voor mijn deel allen. Wij hebben niemand genodigd
hier te komen. Fontana Marina zou van ons zijn, weet je nog?’
Hij wachtte geen antwoord, verder gaande:
‘Fontana Marina was reeds niet van ons. De erven hebben een rentmeester
achtergelaten. Niets is van ons zolang het is van een ander. En alles is van anderen,
daarom is niets van ons. Hier niet, nergens.’
‘Dan kunnen wij,’ dwong het meisje zich te zeggen, ‘evengoed hier als ergens
anders zijn.’
‘Wat op hetzelfde neerkomt,’ erkende hij bitter. En bijna onhoorbaar liet hij volgen:
‘De nacht, die wij doorleefd hebben, was een zware nacht!’
De woorden, zonder verwijt, stonden naast elkaar. Zij hadden alleen hun inhoud,
zonder toon.
‘Wij?’ vroeg Toet bijna ademloos.
‘Ik ben niet zonder menselijke zwakheid, meisje.’
Hij rukte zich overend.
‘Kom, ik hoor stemmen, daar zijn ze. Op dan maar, naar het burgerlijk gezag.’
Zonder omzien of zij volgde, drong hij zich als door een hindernis de deur uit.

XXIX
Met de kippen begon daar de dag. De kippelijntjes, zei de Sindaco, gemakkelijk te
vertederen als hij was. Geen hoenders ergens in de omtrek kregen zoveel mais, noch,
om eerlijk te zijn, legden zoveel en zo grote eiers.
Op die eieren was de Sindaco trots. Hij was ook trots
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op zijn druiven, die van luis niets wisten, de Nostrano, door hem zelf daaruit geperst,
zijn perziken, groot als kinderhoofden, zijn peren, juist op tijd geplukt, niet te groen,
niet te rijp, steenhard gezwollen van zoet sap.
Achter zijn linnen tuinsloof betrad de Sindaco zijn met een muur omsloten erf.
De kippen repten zich, hun stijve schelpogen onder de geraniumrode hoedjes. Ze
gunden elkander niets en maakten al bij voorbaat ruzie.
De ene maiskorrel was de andere niet, dat wisten de kippen. De ene kip was de
andere niet, dat wist de Padrone. Hij kende ze alle in hun witte uniformpjes. Hij
kende de beste leggers en hun schuilhoeken waar ze de eieren borgen, altijd verbaasd
dat ze gevonden werden. Dan legden ze weer nieuwe voor een broed, dat nimmer
voor elkaar kwam. Zo beduvelden ze elkander elken dag in een sportief spel, waarin
de eieren de ballen waren.
Hij, de Sindaco, kende ook ieders vet en ieders mager. Zijn keus voor de Zondag
was nooit toevallig. Even vertederd als hij ze voederen en verschonen kwam, hakte
hij ze de kop af met zijn kapmes. Zielloze dieren, leerde de Eerwaarde, ze waren
ervoor. God schiep de mensen en de kippen, daar was geen tussenkomen aan. God
schiep ook de Eerwaarde om zijn wil aan alle creaturen te doen kennen, zo als dat
allen het beste paste. Derwijze was de wereld vol celeste harmonie.
De dag ging als een hemel open, ook Giulia was op en in de keuken bezig. Geen
glanzender keuken dan de hare. Als een zonnestelsel hingen de stralend geschuurde
koperen pannen op de witgekalkte muur, alle op hun vaste plaats naar grootte. Een
zwart geëmailleerd fornuis met bonte boeketten, zo mooi, zo rijk als de Sindaco er
een had, bezaten zelfs de stranieri in hun witte villa's niet.
Giulia was zijn nicht, het vergeten meisje. Indertijd moest zij heel mooi geweest
zijn, een zwarte schoonheid, begeerlijk voor alle cavalieri van het dorp. Die begeerlijk-
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heid ter wille, bleef ze als een juweel weggesloten, niemand kreeg ooit la bella Giulia
te zien. Zo vergat ten slotte iedereen hoe mooi, hoe begeerlijk zij was opgegroeid.
Zij zelf zong solo haar loflied voor de spiegel, tot ook dat haar geen plezier meer
gaf, haar wangen welkten weg, haar rijpe rode lippen kerfden. Zelden waagden zich
nog serenadezangers voor haar avondlijk balcon.
De Sindaco, nimmer getrouwd, had geen oog voor vrouwen. Van Giulia's
moeilijkheden begreep hij niets. Hij zorgde voor haar als een goede oom, de afstand
bewarend die de jaren en de verhouding vroegen. Giulia kwam haar oom bedienen
in de mooie kamer, daar lag het houtvuur met de fraaie droge blokken, daar pronkten
de likeur- en wijnglazen achter de geslepen ruitjes van het buffet, daar stond allenig
de grote met leer beklede stoel, die niemand mocht bezitten als de Sindaco zelf, al
sloofde hij zich uit voor Zaterdagse gasten. Zij zelf zat in de keuken, daar was haar
plaats. Het kwam niet in haar mooie hoofdje op dat zij haar oom tot gezelschap zou
kunnen dienen, noch dat hij ooit daaraan behoefte hebben zou. Zij was hem en zijn
vrienden een zelf niet tellend dienares. Zij bracht de wijn en sneed de kaas aan blokjes,
alles plechtig als voor een hoogmis. Giulia en de Sindaco wisten hoe het hoorde.
‘Vergeet u niet, voor Zondag mogen het er wel drie zijn,’ bracht zij hem in
herinnering voor het open venster. Neen, hij vergat het niet. Hij zocht de hennetjes
uit terwijl zij zich mestten aan zijn mais. Ditmaal geen slechte leggers, maar mals
jong goed. Hij was kieskeurig op zijn reputatie: niemand had zulke malse
braadkippetjes als hij. Door Giulia bereid, met kruiden, met een uitje, een snufje
knoflook en een scheutje wijn, waren ze om te zuigen.
Die kleine felle rakker daar...
Maar hij greep niet toe, bijna duikelend over zijn benen.
De Rector zelf met zijn zwarte kapje stond voor het ijzeren hek.
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‘Kom binnen, Eerwaarde!’
Neen de Eerwaarde kwam niet binnen. Hij had het druk. Even maar om te zeggen
dat hij bezoek ontvangen zou. Bezoek.
Ja het was om de Sindaco te doen.
‘Alle nove,’ zei de Sindaco officieel.
Elke dag zat hij van negen tot tien uur voor iedereen te spreken. Dat wist de Rector
toch, dat wisten alle gemeentenaren.
Zeker, de Sindaco was prompt, geen betere had de gemeente kunnen kiezen. Maar
de bezoekers zouden geen gemeentenaren zijn. De Eerwaarde wees met de duim
naar boven
‘Die?’ verbaasde zich de Sindaco. ‘Wat hebben die bij mij te zoeken?’
Deze verborgen gasten, vreemden, ergerden hem zover hij ergernissen toeliet. De
veldwachter moest een oogje op hen houden, dat het daar niet te bont werd. Toen ze
niemand overlast aandeden of reden gaven tot beklag, hád ook de veldwachter geen
aanleiding daarboven te gaan zoeken. Het was een klim voor iemand, die op leeftijd
kwam. Alles bleef rustig, tot op een dag op hoog bevel een klopjacht boven werd
bevolen. Die klopjacht leverde als gemeld niets op. Als steeds had het hoog gezag
bereddering gemaakt voor niets. Pedrini, de Dorpsgek, zou op die rare kostgangers
letten.
De zon scheen, het meer vloeide glanzend af, de vruchten, in overdaad gezet,
hingen te zwellen. Iedereen had zijn rust en was tevreden. De Sindaco leefde zoals
hij leven moest, hij liet graag anderen leven gelijk ze moesten, zolang zij geen aanstoot
gaven en geen overlast.
‘Heeft Pierino niets gerapporteerd?’
‘Neen, Eerwaarde.’
‘En onze eenzelvige neef Pedrini?’
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De Rector hield ervan de Sindaco te plagen met dat neefschap. Pedrini heetten ze
daar allemaal.
‘Ik heb hem in geen maand gezien,’ wees hij af. ‘Daarboven heeft hij naar zijn
zin het rijk alleen.’
‘Zo,’ zei de geestelijke, peinzend hoeveel hij moest vertellen. Hij besloot niets te
vertellen, de dingen namen hun gewoon beloop. Zelf moesten ze er maar een mouw
aan passen.
De Sindaco wachtte nog even, toen gleed de nieuwsgierigheid ook wel weer
langzaam uit hem weg.
‘Prachtig zijn zei’ prees de Rector het hoendervolk. ‘Lust om te zien! Verleden
jaar heb je mij broedeieren beloofd.’
‘Zoveel als u wilt, Eerwaarde.’ De Sindaco lachte en boog. ‘Maar niet van deze,’
liet hij listig volgen.
Hij zei het hoffelijk en beslist. Zijn kippen moesten de zijne blijven. Mijnheer de
pastoor moest het goed begrijpen, dit was zijn trots. Wanneer hij naar stad ging, zou
hij voor broedeieren zorgen.
‘Goed, dan meteen over het schooltje. De muren moeten nodig worden opgekalkt.’
‘U hebt maar te spreken, ik zal het Anibale zeggen.’
‘Ja ja, ik heb maar te spreken, zolang het niet over kippen gaat.’
De Sindaco ging hier niet op in.
‘Als het u goed is, Zondag heb ik vrienden. Ik slacht er een meer.’
‘Zonde,’ vond de Eerwaarde, maar zegde toe te komen. Meteen ging hij verder,
zijn witte hoofd scheen te rollen over de met glasscherven bestoken muur. Tot het
eindelijk verdween in de woeste wildernis der wingerds op hun dunne stenen staken.
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XXX
Knuppels, in ruziestemming, had het kortweg verdomd. Hij hield ervan dat met de
vereiste nadruk te herhalen. Er was niets met hem te beginnen.
‘Bang!’ trachtte Jaap hem te tarten. ‘Zó'n bek en als het er op aankomst...’
‘Waarop aankomt?’
Zijn alom behaard gezicht leek op een ruige wolvensnoet.
‘Vrienden,’ vermaande Arend Hobbe, ‘met slechte woorden komen wij er niet.
Wanneer het niet eendrachtig kan, zoals wij eendrachtig onze fout begingen...’
‘Over welke fout heb je 't?’ viel de politieker uit.
‘Over ons gemis aan zin voor werkelijkheden. In werkelijkheid is de wereld die
wij naar hier ontvluchtten nog aanwezig. Zolang zij er is, moeten wij rekening met
haar houden.’
‘Wat dus wil zeggen, verdomme, dat je ze nog gelijk geeft ook. Leer dit van mij:
de meerderheid heeft nooit gelijk.’
‘Je bent een slechte demokraat, kameraad Knuppels,’ merkte Jaap voor zijn doen
snedig op.
‘Een moeilijk onderwerp!’ lachte Arend mee. ‘De demokratie heeft veel
tegenstrijdigheden. Vooral wanneer het gaat om de practijk.’
Knuppels keek beiden om beurten aan, alsof hij in de val zat en een uitweg zocht.
Meer dan ooit leek hij een roofdier.
‘Poeh! demokratie,’ schimpte hij. ‘Natuurlijk ben ik geen demokraat. Ik schijt op
jullie demokraten. Zó!’
Zijn knoestig lichaam maakte een onstichtelijk grimas.
‘Wat ik dan zeggen wilde,’ hernam Arend Hobbe, de onbetamelijkheid negerend,
‘wanneer wij niet allen mee-
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gaan is de gemeenschap verbroken. Dan ga ik of iemand anders beter alleen.’
‘Wie heeft je daartoe aangewezen?’ maakte Knuppels ruzie.
‘Niemand,’ zei Arend rustig, ‘ik zei ook ik of iemand anders. Zonder volledigheid
geen gemeenschap, men zal degene verdenken die ontbreekt. Dan is het naar mijn
oordeel beter dat er één gaat.’
‘Ik zou willen weten,’ bracht Jaap onverhoeds in het midden: ‘waar is Ikse?’
Uit het huis kwam Toet. Was dat toeval of had de schilder door haar onverwacht
verschijnen aan de dichter gedacht? - Zij leek hem in haar blauw katoenen kleed een
heilige.
‘Op Ikse's gezelschap,’ zei Arend beheerst, ‘stel ik geen prijs.’
‘Hij kan doodvallen!’ deed Jaap er heftig bovenop.
Het meisje wachtte zwijgend. Zij was bijna een spiegeling in het bleke morgenlicht.
‘Moet ik er ook bij zijn?’ vroeg zij gedwee. ‘Vrouwen zijn hier zo weinig in tel.’
‘Behalve wanneer het blonde vrouwen zijn!’ bewonderde Jaap. ‘Je zult eens zien.’
‘Wat denk je, Arend?’ vroeg zij volgzaam, zonder op Jaap acht te geven.
‘Wij kunnen samen alvast op weg gaan,’ dacht Arend, de moeilijkheid ontlopend.
‘Je zou, terwijl wij bij de Sindaco binnen zijn, je boodschappen kunnen doen.’
‘Nu lui, ik groet je!’ snauwde Knuppels ineens, alsof iemand hem beledigd had.
‘Doe wat je moet doen, mij zie je niet terug.’
‘Zal me een zorg zijn!’ schold Jaap oprecht.
Arend vroeg niets. Hij had de man niet erger kunnen krenken.
‘Ik ga,’ zei Knuppels wrokkig. ‘'t Heeft me hier lang
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genoeg geduurd in dit zoetekoeksland. Vóór jullie de dienders op me loslaten - want
dat doe je - ben ik 'm allang gesmeerd.’
‘Doe wat je niet laten kan,’ was Jaap's bescheid. ‘Maar snij niet op.’
De wolf keek hen allen om beurten aan, zijn harde ogen glurend uit de wilde
beharing.
‘Nu wil je zeker,’ giste hij achterdochtig, ‘ook weten waarheen?’
Allen zwegen, zich schamend over dit onwaardig afscheid. Ook Jaap bedwong
zich: niets zeggen, dan was het gauw voorbij.
‘Zie jullie ginds die berg?’ speelde Knuppels de marqué. ‘Die met die graat van
scherpe punten? Daar is de grens, daar gaan de smokkelaars overheen. Wereldje wel
dat zoiets uitlokt! Want het is gevaarlijk.’
Hij nam een pauze om het effect te zien. Niemand zei wat of gaf van belangstelling
blijk.
‘Je denkt zeker dat ik alleen wil gaan,’ sloeg hij op zijn eigen praatlust door. ‘Zo
gek zal ik niet zijn. De smokkelaars weten de weg daar boven. Ik ga met mijn pak
als een van hen. Loopt het mis, dan kan het me zes weken kosten. Gaat het goed,
dan ben ik met een duitje aan de andere kant.’
‘Ieder moet weten wat hij doet,’ meende Arend Hobbe gelaten. ‘Wij voor ons
hebben jouw redenen niet.’
Hun onverschilligheid prikkelde de politieker. Hij had toch iets van bewondering
verwacht. Hij raasde:
‘Mijn redenen, dominee? Omdat je sullen bent, knullen, prullen! Nullen, als je het
weten wil. Voor kluizenaar in het afgebrande dorp is Knuppels niet geschapen.
Eindelijk weer beweging, vrijheid, avontuur, gevaar! - Mijn complimenten aan de
Sindaco en de rest.’
Niemand roerde zich.
‘Krijg ik geen hand?’
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‘O jawel,’ zei Arend Hobbe en kwam verzoenend op hem toe.
‘Jij, schilder?’
‘Misschien heb je gelijk,’ erkende Jaap, de hand uitstekend. ‘Wat mij betreft, ik
ben hier ook de langste tijd geweest.’
De politieker wendde zich als een cavalier de quadrille tot het meisje. Eerbiedig
buigend bracht hij haar hand aan de lippen.
‘Al mijn respect!’ zei hij potsierlijk. ‘Ik ken de vrouwen, niet één die zo weinig
notitie van mij nam. - Mijn respect, nogeens.’
Met grote stappen liep Knuppels het poortje uit, fier van zijn gelijk en zijn ongelijk.
De anderen zagen hem stijgen naar de bidkapel, daar waar de Duitser zijn voorlopig
graf gevonden had.
Het zittinglokaal van de Sindaco was een kamer in zijn grote huis. Men zag van de
straat af hem daar zitten. Met hem achter de groene tafel zat een klerk, bezig in zijn
map met paperassen. Een vrouw en haar dochter gingen juist naar binnen.
Terwijl Arend, Toet en Jaap buiten wachtten, voegde de dichter zich bij hen. Met
een grote rode zakdoek veegde hij het zweet over de druipende globe van zijn hoofd.
Hij scheen onverwonderd dat zij hem niet hadden afgewacht. Hij sprak geen woord,
tegen geen van hen. De schilder, onaangenaam gestemd, meed zijn nabijheid.
De vrouwen kwamen naar buiten, die van Fontana Marina gingen alle vier naar
binnen. Daar vonden zij tot hun verbazing reeds de Dorpsgek aan het smalle einde
van de tafel. Hij leek daar op zijn plaats te zijn, een bijzittend magistraat. Zijn handen
lagen op het groene laken als dieren in rust. Hij had met de Sindaco de familienaam
gemeen. De Sindaco was als hij een Pedrini.
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‘Si accomodi, Signori!’
Een handgebaar noodde hen allen plaats te nemen. Wie zij waren en wat zij
begeerden?
De klerk schreef moeizaam hun vreemde namen op, zat dan afwachtend boven
zijn papieren.
Arend Hobbe, opgestaan, ging op een wenk van de Sindaco weer zitten. Hij kon
zich voldoende redden in de landstaal. Zij kwamen aangifte doen, zei hij, van een
ongeval, een hunner kameraden boven overkomen. Ongeval met dodelijke afloop.
‘Si, si...’ kwam de Sindaco hem vriendelijk tegemoet, als wist hij alreeds alles.
Hoe was de naam van de verongelukte?’
De klerk schreef krassend met zijn spitse schoolpen.
En wanneer had dit ongeval plaatsgevonden?
Drie dagen geleden, de magistraat scheen niet in het minst verbaasd. Het leven
had de ruimte, het wies. Zijn kippen, die bedachtzaam-aan hun eieren deden rijpen,
de orde van zijn keuken en zijn huis, het langzaam groeien van zijn welstand, kenden
geen haast. In het dorp eerde men hem als een kalm arbiter. Hij regelde geschillen,
legde, vriend van beide partijen, twisten bij, in goede verstandhouding met de heer
Pastoor, die de rest deed. Er viel naar de hoge overheid weinig te rapporteren en dat
was goed. Zonder twijfel zag hij telkens zijn herverkiezing tegemoet, die hem, de
klerk telde de briefjes, vanzelfsprekend weer werd thuisgebracht. Dan was er des
avonds wijn bij hem aan huis, Giulia la bella bediende en de enige verwondering
was, waarom haar niemand tot vrouw genomen had, haar met haar schoonheid, haar
huishoudelijke gaven, haar bruidsschat, die de heer Sindaco haar zeker ruim toeleggen
zou.
‘De aangifte had vlugger gekund,’ meende de Sindaco met een blik van
verstandhouding naar de Dorpsgek. Pedrini van Fontana Marina gaf zijn instemming
in een
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welvoldaan grimas. Hij scheen iets te willen zeggen, maar kreeg geen kans.
‘Eerst de signore aangever. Waar was het stoffelijk overschot gebleven? Voorlopig
begraven, heel verstandig met die warmte, maar voorlopig. Misschien, bij wat meer
spoed, was het niet nodig geweest. Men had de Pastoor kunnen waarschuwen, of
hem, Sindaco. - Wat wilde signor Pedrini?’
Signor Pedrini, de Gek, kreeg zijn hunkerig verlangde beurt om te vertellen hoe
het was toegegaan. Hij had de haastige begrafenis gezien en de Eerwaarde
gewaarschuwd. Het gaf geen pas te begraven in ongewijde aarde.
Zijn getuigenis en zijn mening werden door de klerk opgeschreven.
‘Dus de Rector wist er van?’
‘Si! - si!’
Dan was alles de goede weg gegaan, vreemden waren met 's lands gebruiken
minder vertrouwd.
De Sindaco deed aangever en getuigen getuigenis geven van hun onbekendheid
met 's lands gebruiken. En of de overledene behoorde tot de Heilige Moederkerk?
Geen hunner wist daar met zekerheid iets van.
Wijdlopig schreef de klerk dit alles op, nu moesten allen ondertekenen met hun
naam. En wijl daarmee de zitting afgelopen was - voor de rest zou zorg gedragen
worden - hoopte de Sindaco dat de Signora en de Signori hem het genoegen zouden
doen, een glas wijn met hem te drinken. Een zeer eenvoudige Nostrano uit zijn eigen
tuin, maar prima.
Zo vriendelijk verkozen mevrouw en de heren wel te zijn, en allen bewogen zich
in een stoetje naar de loggia, Toet, dame, voorop, Pedrini, de Dorpsgek, achteraan.
Buiten de alreeds heet opgestoken zon en ten overstaan van het heerlijkst denkbare
landschap stond daar een tafel van zwaar notenhout reeds aangericht met flitsende
glazen.

Kees van Bruggen, Fontana Marina

264
Eerst toen de gastheer zelf ingeschonken had en zijn illustrissimi gasten het welkom
toegedronken, kwam de Sindaco in hem boven, in een verwondering, die tot aller
geruststelling gemoedelijk bleef. Waar waren de overige Signori? Er moest ook nog
een dame boven zijn geweest, la bella Polonesa.
Arend Hobbe gaf onverwijld bescheid. De dame was na het ongeval vertrokken.
U begrijpt...
‘Zijn vrouw?’ vroeg de Sindaco met sympathie.
‘Zijn vriendin.’
Zij dronken nog eens. De Sindaco scheen niet in een stemming het erg te vinden.
Ieder zijn landaard en zijn zeden. En wat zo ruim was lieten zij in de ruimte. Toch...
‘En Signor Knuppels?’
Arend Hobbe beduidde Jaap, het woord aan hem te laten. Zij kenden Signor
Knuppels niet.
‘Verwondert mij toch,’ zei de Sindaco. Doch wijl het tegen de beleefdheid ging
zijn gasten naar dingen te vragen, die zij blijkbaar niet weten wilden, liet hij het erbij,
in een vermoeden dat de politieke vluchteling de wijk genomen had. En wijselijk
ook, zij zouden genoodzaakt zijn naar hem te zoeken. Al zulke dingen waren een
onaangenaam karwei, een schande voor de gemeenschap. Het leek hem verstandig,
alles zoals het was te laten. De man was weg, uit eigen beweging, basta.
Bij al zulke overwegingen werd de wereld wijd en ongerept. Ook de mensen
werden wijd en ongerept onder de goede werking van de wijn. In allen was een
welbehagen, gelijk de Eerwaarde wel bedoeld zou hebben.
En waarlijk, daar was de Eerwaarde zelf, die een glas mee kwam legen omdat hij
het niet weigeren kon, en allen waren goede vrienden. Ook de Dorpsgek zwom in
ongekende harmonie.
Alleen de dichter kauwde op een rijm, dat niet banaal mocht zijn en zekere eeuwig
eendere dingen nog weer eens
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op ongekende wijze voelbaar maken zou. Het kleefde in zijn gebit als kauwgom.
Eindelijk meende hij het gevonden te hebben en schreef het tersluiks in zijn blokje.
Maar toen hij thuis kwam bleek het woord zonder klank en vaal als een vulgaire
steen, die ergens voor briljant had moeten spelen.

XXXI
Over deze dingen werd weinig meer gesproken. De late zomer deed de vruchten
zwellen voor een vroege oogst. Het landschap werd stil, vol verwachting.
Niemand zag niemand meer; op een dag was het huis, dat Ikse bewoond had, leeg.
Het leek een huis waarin iemand die geleefd had was gestorven; onder de andere
huizen bleef het als een dood schelpdier onder de lege hulzen van het strand.
Arend ging zien, hij vond, zoals hij verwacht had, niets te zien. Het weinige wat
de dichter toebehoord had was weg. Er waren geen muizen. Alleen de grote spin,
die voor het raam z'n jachtveld had, was bezig aan zijn immer onvoltooide web.
Toen Arend thuis kwam, stond Toet met spijtige tranen in de ogen. Zij wist het al
aan Arend's plagend gezicht. Zijn ironie kon zij niet uitstaan, al had zij die leren zien
als een litteken van oud zeer.
‘Zeg me maar niets, ik weet het al,’ viel zij aan.
Arend Hobbe ging erbij zitten, de borst voorover, de handen in elkaar.
‘Al vind ik het niet hartelijk, ik heb er niet op af te dingen,’ besloot hij. ‘Er zit stijl
in.’
‘Egoïsme... harteloosheid...’
‘Blague ook al, maar toch, vind ik, stijl. Wie zijn wij, bannelingen van Fontana
Marina? Schipbreukelingen hebben nog hun houding: zij waren ergens anders heen
op
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weg. Het hing van hen niet af dat ze op een verloren plek belandden. Al wat zij doen
is bij de omstandigheden aangepast.’
Hij zweeg even, wachtend of Toet iets zeggen zou. Zij haalde alleen de smalle
schouders op, nam haar doekje, begon de kopjes om te drogen.
‘Daarentegen wat wij hier doen mist zin. Wij trachten wereld buiten de wereld te
zijn, ergens op een verre planeet. Herinner je hoe wij hier de berg op kwamen
scharrelen. Mieren, en van mieren staat geschreven: zij weten niet wat ze doen.’
Hij lette op haar handen, die in de bezigheid stil gebleven waren als gingen ze
straks bidden. Haar ogen bleekten in het scherpe blauw dat voor het venster stond,
een te fraai prentje van een reisbureau.
‘Ik weet nog,’ fluisterde zij, ‘hoe verrukt wij waren. Van alles.’
‘Ja, in ons verloren eentje waren wij gelukkig,’ erkende Arend. Maar niet zonder
bitterheid voegde hij eraan toe: ‘Tot wij de Dorpsgek vonden, die de gastheer speelde.’
‘Hij wàs een gastheer, Arend!’ nam zij het voor Pedrini op. ‘Hij heeft het ons nooit
moeilijk gemaakt.’
‘Neen,’ erkende Arend, peinzend in de ruimte. Dan grimmig hernemend: ‘hij niet,
de Gek, hij had zijn eigen draai. Maar één voor één de anderen, die op hun rug hun
eigen wereld meedroegen, maakten de onze, die er was, belachelijk. Met elk lid, dat
zich voor onze gemeenschap aanmeldde, werd de gemeenschap meer carricatuur.
Mensen zijn geen scharren, die zoals mijn grootmoeder zei, per bosje gaan. Ik
tenminste bedank.’
‘Kan zijn,’ wees het meisje bijna gemelijk af, het werk waarmee zij bezig was
vergetend. ‘Nergens ben ik zo gelukkig geweest als hier. Nergens, Arend.’
Gedachteloos hernamen haar handen hun bezigheid; zij zette het afgedroogde kopje
neer, maar nam geen nieuw.
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Arend was niet overtuigd.
‘Iemand,’ dong hij wat zwaarwichtig af, ‘kan zich gelukkig voelen omdat hij dat
zo wil. Wat niets wil zeggen. Dwaas blijft het, zich buiten de mensengemeenschap
te begeven om andere te gaan stichten, die voor hetzelfde verloop bestemd zijn. O
zeker, ik weet, wij hebben dit niet gewild. Toch is het gegaan zoals het altijd gaat.
Wij waren al met ons tweeën - daar begint het mee.’
Haar duivenogen scherpten zich in drift; als een wilde vogel viel zij aan:
‘Betekent wat je daar zegt dat ik te veel was?’
Arend bleef rustig.
‘Zeker betekent het niet dat jij te veel was,’ verzekerde hij. ‘Het is, staat ergens
geschreven, niet goed dat de mens alleen zij. Dat is zo waar, dat hierdoor alleen reeds
twee tot eenheid worden verbonden. - Hoe moet ik dat nu zeggen?’ hernam hij zachter.
‘Ik heb je lieve aanwezigheid soms als ternauwernood voelbaar ondergaan, maar zou
in diepste verlatenheid zijn achtergebleven wanneer je mij was ontvallen. - Daarover
heb ik wel in twijfel geleefd, in angst.’
Eenvoudig kwam het meisje naar hem toe, troostend de rug van haar hand leggend
op zijn wang. Zij wachtte dat hij haar in de armen nemen zou.
Maar hij ging voort:
‘De anderen waren vreemdelingen, werelden-voor-zich. Vijanden als zo'n woord
zin heeft. Zij hoopten in dit Niemandsland zelf de wereld te kunnen zijn. Wij waren
elkander splinters in het vlees, al huichelden wij vriendschap.’
Het meisje ontdeed haar liefkozend gebaar.
‘Vriendschap geveinsd, gehuicheld heb ik nooit!’ wees zij heftig af. ‘Nooit, Arend.’
‘En ik?’ vroeg hij onnozel.
‘Waarom zeg je dan zulke dingen?’
‘Omdat...’ maar zijn antwoord was nog niet gevormd.
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Zich bezinnend, nam hij de houding van zoëven aan, de vingers gestrengeld, het
gelaat naar de grond gericht, als telde hij de tegels. Het grijzend haar op zijn schedel
tintelde in zilver. Gespannen zocht hij woorden voor de legkaart zijner redenering.
‘Misschien is het juister zo,’ bedacht hij. ‘Wij allen zochten in Fontana Marina
meer dan een toevlucht, eigenlijk een honk. Wij waren verslagen, verongelijkt,
verbitterd, uitgestoten, en dat te bitterder wijl niemand ons wat had gedaan.
Verbittering is een product van eigen maaksel. Nu moest de eenzaamheid ons dienen
om de scherven van ons verbrijzeld Zelf bijeen te rapen. Weer saam te voegen als
het kon. Instee van een leeg strand vonden wij anderen reeds bezig. Zij haalden de
beste schelpjes voor ons weg. Zo meende elk onzer en keek met afgunst wat de
anderen verzameld hadden. Was het niet beter, mooier, blinkender vooral? Het
geval-Knuppels was het niet min of meer het onze? Wij stammen af van solitaire
apen en kunnen de kudde toch niet missen. De laatste absurde mode, demokratie...’
‘Spaar me, Arend!’ smeekte het meisje, een lieve glimlach schetsend die niet
gelukte.
Democratie was Arend's hobby, een dravend carrouselpaard, schuimend van tanden,
sterk van stramme houten spieren. Op Toet's smeekbede trok het kind, dat Arend
Hobbe was, zich teleurgesteld terug. Eigenlijk was alles wat hij gezegd had niet wat
hij had willen zeggen en ook die demokratische pegasus zonder staart ging schoot.
Fontana Marina, paradijs als het mocht zijn, bevredigde hem niet. Eenmaal had het
waarlijk zijn doel geschenen, zijn hoogste bestemming: mens-voor-zich in wat men
noemen wil de schepping. Deze onhoudbaarheid bleek ook hier niet te bestaan. Hier
kon de zon alleen maar ondergaan.
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Op een ochtend kwam Jaap, of hij Toet verder schilderen mocht?
‘Wie vraag je dat?’ vroeg Arend. ‘Ik ben haar heer en meester niet.’
‘Goed, jongen,’ besliste Toet gewillig. Die mannen stelden zich aan als kleine
kinderen. ‘Maar ik heb weinig tijd,’ zei ze, ‘om uit te gaan. Breng je rommel maar
hier.’
‘Hier?’ De schilder keek wantrouwig om zich heen. Hij begreep de bedoering,
niet met hem alleen te zijn.
‘Wij kunnen toch werken in de tuin,’ moedigde zij aan. ‘Op het terras, overal waar
je wil.’
‘Om mij behoef je je niet te bekommeren,’ pruttelde Arend. Onvredig met zichzelf
- hij had meer houding gewild - liep hij meteen de deur uit.
Jaap keek hem vragend na:
‘Wat heeft hij?’
Toet gaf geen rechtstreeks antwoord.
‘Och’ - zei ze - en liet het gaan.
‘Toch niet jaloers zeker?’ vroeg hij in opkomende drift.
‘Wat meen je? - Waarop?’
Jaap vond niet dadelijk wat te zeggen.
‘Nu goed,’ gaf hij teleurgesteld toe. Meteen verhelderde zijn blik. ‘Als je zó voor
me poseert - zó - Je bent een pracht, Toet, als je wil.’
Zij lachte.
‘Je zult je moeten haasten, Jaap. Arend wil weg... Ga nu je bullen maar halen, dan
zien we wel.’
Hij ging. Onderweg bedacht hij spijtig: alles was uit. Ook de brieven van huis
gaven hem zorg. Een ploert liet zo zijn vrouw en kinderen in de steek, om in een
heerlijk klimaat de blommetjes buiten te gaan zetten. Verdomme, had hij dan niet
als kunstenaar het recht...
Nu het was uitgesproken, stond de zekerheid ineens rotshoog vóór hem. Ook hij
moest weg, hij had het allang geweten. Niets gedaan hier, in een natuur, die alleen
om
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de natuur gaf. Kunst kwam van mensen: een potje of een appel - aanleiding genoeg.
Kon hij thuis ook vinden.
Terwijl hij verder holde, haalde hem de erkenning in, dat hij alleen om Toet
gebleven was. Het raakte hem als een steenworp. Deze heerlijkheid - De Vrouw liet hem niet los. Als hij haar zó zou kunnen schilderen, ja, De Vrouw! Eva, dat
hadden honderden vóór hem gedaan. Maar zó, zonder verhaal, zonder mystiek,
zomaar. Je had er weinig houvast aan, toch... toch, nam hij zich voor, moest het
kunnen.
Prevelend scharrelde hij door de bouwvallen van het dorp.
Of hij was uitverkoren om dat te volbrengen - hij, Jaap Sparkel?
Kerels die zoiets konden, lieten vrouw en kinderen verrekken. Hij niet, hij had
een hart van borstplaat, zoet en met een odeurtje. Grote bek genoeg, daverende
besluiten.
Dat met Toet uitleven... en dan...
Verloren huisvader - na Fontana Marina?
Haast grienend verlangde hij naar zijn grut terug. Hoe heetten ze? Zelfs hun namen
wilden hem nauwelijks te binnen schieten. Wel hun toeten - toet - Toet - Toeten Verdomme daar kwamen ze, de namen eerst: Fonsje, Margrietje naar zijn moeder,
- dan ook de gezichten met hun dikke stompe neuzen, die ze van hun moeder hadden.
Voor allemaal moest hij wat meenemen als wellekom tuis. Dat werd dan weer prentjes
maken onderweg, zich aanstellen met zijn ezel op een markt of voor een kroeg. Een
malle Amerikaanse had hem vijftig dollar gegeven voor een krabbel: ‘real dutch’.
Hij had meer kunnen krijgen, als hij geen schoft geweest was en had zijn rommeltje
bijeengepakt. Voor de reis en om niet als een schooier thuis te komen, moest dat dan
maar weer.
Buiten adem bleef hij staan, blind voor het verrukkelijk uitzicht. Zinloos gebergte,
zinloos blauw en blank. Wat
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moest hij ook? zijn rommel halen om te werken. Toet wou niet bij hem komen, ze
durfde niet. Ze durfde met hem, man, niet alleen zijn, daar kwam het op neer. Was
het zo? Zijn voeten, zijn gedachten strompelden verder. Wat zag zij in die profeet
van gisteren, die Arend Hobbe? En - en - nu daar niet meer aan denken! Die schoft
was weg. Schoft! schoft van een schoft, en hij - zou het van hem, als hij geluk had,
minder schofterig zijn?
Voor zijn deur stond hij als een beer voor zijn hol. Zijn rommel zwierf hier wat
daar wat over zijn bed, de vensterdorpel, de tegelvloer. Een platgetrapte tube, dure
cadmium nog wel. Hij rukte wild de volgesmeerde doeken van elkaar, daar was dat
onvoltooide ding van vroeger. Rotrommel - weg! Hij zou een schetsboek meenemen
en een pijp krijt, meer hoefde niet. Nog beter, hij liet haar stikken, haar en de rest.
Werd toch niks. Die ploert Ikse had tenminste houding: als een god liet hij zich
aanbidden en verdween in zijn wolk. Hij, met zijn kindervolk en eeuwig zwangere
griet was rechtaf belachelijk. Zij kon het niet helpen dat het telkens mis ging, mocht
hij haar dat verwijten? Toch hadden ze er woorden om.
Hij was gaan zitten op zijn linnen krukje, keek in zijn handen, zocht zijn wijsheden
bijeen. Hij leek een schoenflikker midden in zijn lappenrommel. Rotzooi! - rotzooi!
Ontmoedigd stond hij op.
Toet keek, of zij zich verbaasde dat hij nog terug kwam. Geen Arend. Nergens. Ook
niet op het terras of in de tuin. Jaap vermeed naar hem te vragen, teder gestemd om
het geluk van alle dingen. Jammer nu toch dat hij zijn verf niet had.
‘We moesten maar gaan zitten ergens buiten,’ stelde hij vaag voor.
‘Koffie?’
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‘Dan ben je weer zo lang bezig, ik wou maar dadelijk beginnen.’
Op het lage muurtje zat ze bijna versmolten in het licht. Haar linker schouder was
wat afgegleden, haar arm rustte gebogen op haar blauwlinnen knie.
Afwezig en verloren zat ze daar, alsof hij er niet was. Alsof er niets was als een
groot voor haar alleen bestemd geluk. Heel haar lichamelijk wezen ging daarin onder.
Jaap waagde het niet zijn vermoeden af te denken. Was wat hij daar zo zeker
waarnam waarheid? Dwaas grabbelde hij naar een krijtje in zijn diepe zak. Hij vond
het, hij vergat het weer, het frommelend in zijn nerveuze vingers.
‘Toet,’ fluisterde hij tegen zijn wil.
Zij hoorde niet. Gelukkig hoorde zij niet. Zonder te werken bleef hij naar haar
kijken. Tot zij het hoofd oplichtte, glimlachte, vroeg:
‘Wat is dat, Jaap, moet je niet beginnen?’
‘Wéét je niets?’ vroeg hij, nauwelijks verstaanbaar.
‘Wat zou ik moeten weten, Jaap?’
‘Je verwacht een kind!’ viel hij opeens ruw uit.
Zij was toch even geschrokken van zijn toon. Herstelde zich; glimlachend vroeg
zij:
‘Hoe weet je dat?’
‘Is het zo?’ drong hij aan.
‘Hoe kan ik dat weten, Jaap? En jij - hoe kan jij dat weten?’
‘Behandel met niet als een idioot,’ viel hij driftig uit. ‘Je weet natuurlijk best of
het kan of niet. Mij ben je geen verantwoording schuldig.’
Zij ging op zijn verwijt niet in. Zacht zei ze:
‘Ik voel dat je gelijk hebt, Jaap. Ja. Ik weet het nu ook zeker. Maar jij, hoe weet
jij?’
Haar ogen daalden naar haar schoot.
‘Laat dat maar,’ blafte hij haar af. ‘Daar is niets te zien. Je gezicht... dat gezicht
ken ik.’ En drif-
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tig opspringend, woedend om zijn ongelijk, raasde hij:
‘Nu pak ik meteen mijn rommel maar weer in. Er komt niks van.’
‘Zoals je wilt, Jaap,’ antwoordde zij, rustig toeziend. ‘Ik ben het niet geweest die
vroeg om te poseren.’
‘Die slag is jou,’ hoonde hij, hatend. ‘Ik idioot, Madonna's is niet mijn specialiteit.
Ik zou willen weten wie de heilige geest gespeeld heeft.’
Het meisje liet zich niet storen, vol van haar te groot geluk.
‘Nu moet je niet grof gaan worden, Jaap! Wij waren immers goede vrienden.’
‘Dànk je!’
‘Dat moet je dan zelf weten,’ zei ze gelaten. ‘Ik begrijp het niet, het spijt me.
Fontana Marina doet geen van jullie goed.’
‘Hoezo?’ wilde hij, zich omkerend, weten.
‘Jullie hadden je allemaal voorgesteld hier edele mensen te worden. Denkers,
kunstenaars, allerlei verhevens.’
‘Spreek voor jezelf!’ smaalde hij lelijk. ‘Wacht nog een paar weken, dan weet het
iedereen.’
‘Wat, Jaap?’
‘Hoe verheven je bent geweest.’
Maar zij bleef ongeraakt, als een kind zoekend in de kralendoos harer woorden.
‘Ik heb,’ sprak zij vlak, ‘geen reden voor mijzelf te spreken. Ik heb niets beloofd.
Ik ben gebleven die ik was op de dag toen ik ben gekomen. Achter Arend aan, zijn
vrouw, zijn dienstmaagd, zijn dictaphoon - begrijp je wat ik meen? Wie hier thuis
hoort, kan gelukkig zijn: zo lang ik leef ben ik zo gelukkig niet geweest.’
‘Geloof ik!’ schold de schilder, heet van woede. ‘Die kerel...’
‘Meen je Arend?’ vroeg zij.
‘Je zult me niet wijs maken dat het is van hèm?’
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Haar hoofd rukte omhoog, zij richtte haar blik op hem.
‘Ik zal niemand iets wijs maken, Jaap. Niemand, en waarom jou? Wat heb jij met
mijn kind te maken?’
‘Goddank niet, dat mankeert me nog. Ik heb aan een half dozijn thuis genoeg.’
‘Daar moet je dan,’ wees zij hem zacht terecht, ‘niet lelijk over praten. Mij dunkt
ze kunnen de vervulling voor je zijn, die je hier, die je in je werk mist. Iedereen onzer
moet naar huis, dat lijkt me de les van alles.’
Opeens Arend gewaar wordend, keerde zij zich om.
‘Arend, ik heb goed nieuws voor je.’
Arend had op zijn bedachtzame manier het tuinhekje geopend. Hij had iets heiligs
over zich gekregen, berustend tegelijk en wijs. Misschien ook iets van een comediant,
die in alle oprechtheid de heilige speelt.
‘Nou ajuus!’ zei Jaap nijdig en verdween.
Arend Hobbe kwam het hek binnen. De jonge vrouw bleef zitten op het kalken
muurtje als op een barkruk, het ene been afhangend naar de grond.
‘En welk goed nieuws?’ vroeg Arend in zijn herinnering zoekend naar hij wist
niet welke schilderij.
‘Ik krijg een kind, Arend,’ sprak Toet eenvoudig.
Arend ontstelde. Hij herstelde zich.
‘Een kind, meisje? - Een kind van wie?’
Zij liet even wachten:
‘Doet er dat toe, Arend?’
Hij aarzelde. Daarop sprak hij het met iets plechtigs uit:
‘Het doet er niet toe. - Nee, het doet er niet toe.’
Hij wilde nog iets zeggen dat geen woorden vond. Daarop schreed hij bedachtzaam
verder en het huis binnen.
Die middag pakten zij ongehaast hun dingen bij mekaar. Zij spraken nauwelijks,
maar hun eendracht was volkomen. Arend ging ernstig zijn gang, vol vragen en
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gedachten, hij liet haar niet weten wat hem bezig hield. Ook maakte Toet zich daar
geen zorgen over, van haar eigen geluksgevoel verheerlijkt en doorlicht.
Zij zaten aan tafel, laat, een beetje òp van alles. De lamp schemerde over hun
handen.
‘Wat gaat Jaap doen?’ vroeg Arend, brekend van zijn brood.
Onverwonderd keek het meisje op.
‘Ik denk dat hij naar huis gaat,’ zei ze. ‘Hij heeft een brief van zijn vrouw.’
‘Zes kinderen, meen ik gehoord te hebben,’ zei Arend zonder vraag.
‘Roeping genoeg!’ vond Toet, een glundering van herinnering in haar ogen.
‘Is het van hèm?’ kon Arend zich toen niet weerhouden zijn gissing uit te spreken.
Toet lachte.
‘Jaap hoeft toch niet voor alle kinderen aansprakelijk te zijn. Hij deed, dunkt me,
zijn plicht.’
Daarop ging Arend verder maar niet in. Lange tijd zweeg hij. Eindelijk,
bedachtzaam, merkte hij op:
‘Ons leven zal heel anders zijn.’ En het zorgvuldig nog eens bekijkend: ‘Het krijgt
weer inhoud.’
‘Zo is het, Arend,’ stemde zij dankbaar in.
Hun ogen stonden in elkander. Er was geen vraag in de zijne, in de hare geen
raadsel. In beiden was het ongeboren kind.
Bij lichte dag namen zij hun pakken op en gingen. Naarmate zij daalden kwam de
wereld dichterbij. De tuinen, de zwaar beladen vruchtbomen, de heggen, de bewoonde
huizen van het benedendorp. De campanile gaf één gongslag af. Na tien seconden
kwam de gong over van het speelgoeddorpje aan de overzijde van het meer. Alles
werd rustig en aandachtig als tevoren.
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Bij elke schrede steeg de vlakke blauwe waterspiegel, omloverd door de slingerende
wijnguirlanden. Een reeksje huizen sperde aan de grote straat het zicht.
Een knaap en een meisje stonden hand in hand te wachten op de bus. Schommelend
op zijn dikke veren reed de dikke wagen voor, hij werd de wereld. Zij zaten, Toet
en Arend, binnen in de wereld, die haar vaart nam, zichtbaar aan voorbijsnellende
rotsen, woningen, water, donker, licht. Op het witte postpleintje in het dorp was druk
gedoente van reizigers met dikke koffers. De wagen rukte zich los, de lange straat
uit, de brug over, naar het spoorstation.
Arend Hobbe nam als een zorgzaam huisvader de kaartjes. Hij hielp zijn zwangere
huisvrouw in de trein, zelf zwaar van voornemens, die hem zwijgzaam maakten.
‘Wat denk je, Arend?’ trachtte Toet hem te verlossen.
Hij zat onder de zware pakken in het bagagenet, een reiziger naar een verre wereld.
De lange maisakkers sloegen buiten vaag wiekend voorbij.
‘Ik denk eraan,’ sprak hij ten laatste, ‘dat alles weinig zin heeft. Zelfs wanneer
men het oog van de alheid afwendt en zich tot de mensheid, juister: de mensen
bepaalt.’
‘Zeker, Arend,’ stemde zij, het verdere wachtend, in.
‘Ik meen’ - hij trachtte het juiste woord te vangen - ‘het onvolwassene, het
groeiende. Zodra volgroeid, verliest het weer zijn zin. Het leven schijnt ten doel te
hebben leven voort te brengen.’
Nog even liet hij wachten.
‘Anders niets.’
Zij moesten overstappen in de grote trein.
‘Laat mij je vrachtje dragen,’ drong Arend zorgzaam aan. Terwijl zij vóórging,
sjouwde hij met de bagage als een koelie.
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XXXII
Tezamen met de Postino ging de Dorpsgek langs de huizen. Er was een briefkaart,
onleesbaar ondertekend.
Zij vonden nergens iemand thuis. Zij vonden ook nergens teken meer van leven.
Zij gluurden vensters en deuren binnen en wisten. Menigmaal was het tevoren zo
gegaan.
De Postino sprong klokkend van de wijn, die de Gek hem als enig gastheer had
geschonken, de treden af. Hij was laat voor zijn pranzo.
Pedrini, de Dorpsgek, lachte. Hij zat op het muurtje van zijn druiventuin en lachte.
Allengs gleed de diepe narrenplooi uit zijn dramatisch gezicht, zijn zwarte ogen
verstijfden zich tot blik. Het landschap vulde hem als een zondvloed.
Een klein rood miertje kwam kriewelen op zijn gore hand, die langzaam kil werd
in de hete zon. Een blauwe vlieg zocht wantrouwig toegang naar de welriekende
labyrinten van zijn oor.
Hoog, zeer hoog boven loste een steen zich eindelijk van de rots en sprong
waaghalzig in het ravijn te pletter.
De wereld bleef er onveranderd bij.
Fontana Marina ging zacht knisterend verloren. De bergen stonden in het meer,
dat de rivieren voedde en waar een onbegrensde blauwte zich dag door, nacht door
verdrinken kwam, om ogen onbekommerd.
5 Febr. 1949.
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