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Teo Anton van Kooten

DE MANITOR

"Hou je van God?"
"Nee. Wel van griotjes."
"Serieus!", een plotse greep deed hij naar haar arm,
"Hou je van God?"
"Gut daar heb ik nooit zo bij stil gestaan."
Vreemd. Door de ooghoeken keek het meisje naar de
bleke jongen die naast haar was komen fietsen, op deze
ongebruikte landweg, onder deze ongebruikte hemel.
Opdringerig nogal.
"Daar denk je pas aan als je op sterven ligt. Of even
daarvoor. Denk ik. In ieder geval niet bij dit prachtige
weer. Niet in dit zonlicht." Wild schudde ze haar arm
vrij.
En zwijgend kwamen de bomen hun tegemoet. En
verdwenen weer. Zonder afscheid te nemen.
Onverwachts remde ze, stapte af en liep naar een op-
vallend grote boterbloem. Maar ze zag: ook hij stopte
en sloeg moeilijk en verstramd een been over het zadel,
precies als die gepensioneerde generaal afstapt die nog
plezier heeft in het bestuderen van de gonzende natuur,
van het leven der bijen onder andere, en in zijn nu lege
dagen door een loep tuurt naar het krioelen van mieren
in hun wrakke fortifikaties van zand, en dan langs ons,
twee meisjes, rijdt, die op de zoom langs een bospad
samenspannen tegen de stilte, en hij kijkt star en sereen
voor zich uit, zogenaamd. En wij (twee kinderen waren
wij nog, verleden jaar): "Wat een gekke oude man, hij
draagt vast een onderbroek met lange pijpen", schater-
den wij als hij voorbij is, weg, zotezien. Maar toen
verging ons dat lachen wel, toen de oude heer ons in de
rug benaderde, steeds kruipend op zijn jichtige knieën,
onopgemerkt nog, door de hem te hulp komende sche-
mer. Zó stapte de bleke jongeman af, legde zijn fiets
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naast haar fiets in het hoge wuivende gras, kwam bij
het meisje staan die over de bloem stond gebogen,
drukte onverwachts het hevig stribbelend lichaam rug-
gelings naar omlaag. En zijn gezicht was gruwelijk
dicht bij dat van haar toen hij trillend zijn vraag her-
haalde.
"Hou je van God?"
En dan bij het uitblijven van enigerlei reaktie:
"Van je God, want ik ben je God, ik ben je God, kijk
maar: ik laat alles voor je verdwijnen, de wereld, wan-
neer ik dat wil, het gras, de bomen, de zon. Kijk maar."
Hij drukte hevig zijn hand over haar ogen. Zij had het
gevoel dat haar ogen knikkers waren, die naar binnen
dreigden te schieten. Maar ze dorst geen gebaar te
maken, geen beweging, geen geluid. Toen trok hij zijn
hand weg:
"Kijk maar: alles is er weer. Ik heb het weer voor je
opgeroepen. Elk ogenblik kan ik het voorgoed laten
verdwijnen."
Hij greep haar beide polsen.
"Ik ben je Lieve Heer. Aanbidt me."
Maar hij zag alleen verwildering, afgrijzen op haar
gezicht, dat daardoor liederlijk mooi werd, vond hij.
En als gek duwde hij haar ogen opnieuw toe. En als
gek schreeuwde hij:
"Ik ben het beest Onze Lieve Heer."
Toen begon het meisje te gillen, zo doordringend, dat
een kraai die honderd meter verder was neergestreken,
verschrikt weer opwiekte. Ook hij, de wilde weldoener,
schrok, trok de hand terug, kwam verbouwereerd over-
eind. Het kind bleef gillen want hoewel de hand niet
meer over haar ogen lag, zag ze niets, nog steeds niets,
het was of de druk op het netvlies er nog steeds plaats
vond, of de hand daar nog steeds was.
De jongeman stond naast haar, keek peinzend op het
schokkende lichaam, luisterde verward naar het krijsen
dat zich voortplantte tot het de hele wereld omvatte in
een trillend vlies van bijna tastbare jammer. En alles
zette dit schreeuwen om in een trillen: ook het zonlicht,
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en de prachtige weerkaatsing daarvan in het rode rug-
schild met de zwarte stippen dat de jongen plots bleek
te bedekken. En de pootjes die daaronder uitstaken.
En de korte voelhoorntjes op de onherkenbare kop.
Dan spleet het dekschild overlangs doormidden, en
even, in een sensibel aftasten, schichtten de toppen van
vleugels tevoorschijn, verdwenen weer onder het pant-
ser. Maar sloegen kort daarop fors uit en langzaam
verhief zich het geweldige dier.
Snorrend voltrok het een verrukkelijke kromme, steil de
lucht in. Op vrij grote hoogte al, schoof zijn afgeplatte
lichaam zich tussen de zon en het meisje. Eerst waren
haar krankzinnig trappelende voeten in de schaduw,
dan haar knieën, haar buik, tot tenslotte de zon haar
niet meer bereikte, en de schaduw die scheen een ge-
wicht van lood te hebben, en ze rilde van de plotse
kou, maar vantussen haar klapperende tanden kwam
onafgebroken het gillen, want hoe ze zich ook inspande,
konsentreerde, het duister voor haar ogen bleef ondoor-
dringbaar. Daar waren haar benen weer in het zonlicht,
daar haar heupen; langzaam verschoof de lichtgrens,
tot voorbij haar wenkbrauwen, en ineens: ze zag het
blauwen groen van aarde en hemel, juist toen de ver-
warmende straling weer bezit van haar had genomen,
en dan, hoe precies de wind de heerlijke boog van de
reuzekever afkapte, en hoe het beest razendsnel werd
afgevoerd in een rechte lijn die een hoek van vijf-en-
veertig graden maakte met haar lichaam, dat tot rust
was gekomen. En nu pas werd het gillen doodgeslagen
in haar keel.
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Adri Laan

UITHOLLING OVERDWARS

Hij stapte uit de bosrand. De zon sprong pijnlijk van
het brede betonvlak van de autosnelweg in zijn ogen,
die nog waren ingesteld op de groene schemering onder
de bomen. Hij Hopte zijn kleding af - er kleefde mos
aan zijn schouders - en keek onderwijl naar links en
rechts in de langgerekte kloof, die zich tussen de bossen
door stilaan vernauwde en tenslotte in een flauwe
bocht verdween. De dubbele verkeersbanen lagen on-
besmet tussen het hoge groen als een verstarde lava-
stroom, die in verre tijden over het wilde bosgebied
was uitgerold. De strakke weg doorkruiste meer dan
het onontgonnen terrein waardoor hij tot hier was door-
gedrongen, brekend door het kreupelhout als een spoor-
zoekende schooljongen. Tot voor enkele tellen verkeer-
de hij nog in een tijd, die geen autosnelwagen kende.
Hij had zich geheel kunnen verlaten op de terreinkennis
die hij eens als kleine jongen had opgedaan en die elke
splitsing verder betrouwbaarder was gebleken. Een
keer was hij stil blijven staan om te luisteren naar het
totaal ontbreken van alle geluiden, die niet oorspronke-
lijk in deze natuur thuishoorden. In het besef alleen te
zijn in een onafzienbaar woest gebied ademde hij toen
de geur van de vegetatie in en er kwamen genoeglijke,
ongearticuleerde geluiden uit zijn mond, die tenslotte
overgingen in luidop praten. "Hier linksaf", had hij
gezegd, "want verderop komt de splitsing".

De lichte vlekken aan zijn linkerzijde in de groene
schemering hadden hem verleid af te wijken van de
richting, die zijn oriëntatiegevoel hem ingaf. Zo was hij
het bos uitgestapt, in de berm van de weg. Hij bleef
geruime tijd staan, langzaam wennend aan het feit, dat
een menselijke ingreep het terrein zo aanzienlijk had
kunnen veranderen. "Een grote ingreep!", zei hij en zijn
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gedachten gleden over de ruige betonweg terug naar
flet treintje vol werklieden, dat hem die ochtend tot aan
de rand van het gebied gebracht had en dat nu in zijn
herinnering als een hardnekkig extra aanhangsel de
twijfel met zich meetrok. "Wat voor nut heeft het?",
vroeg hij. Hij bespaarde zich het antwoord.

In de verte, rechts, naderde nu toch een auto. Hij dook
terug in de bosrand en het was een beetje opwindend
vandaar de wagen voorbij te zien rijden. Een tweetal
mannen zat voorin. In een flits herkende hij hun opval-
lende kleding, passend bij dit toeristische seizoen. Ach-
ter op de auto stonden lettertekens, die hij niet direct
thuis kon brengen. Pas toen de wagen om de verre
bocht verdwenen was stapte hij weer op de berm van
de weg met de bedoeling verder te gaan. Maar hij
aarzelde en keek wantrouwend naar de overzijde. Als
een muizengat in de wand van bomen en struikgewas
tekende zich daar de ingang van een pad af. "Daar ligt
de voortzetting", zei hij, zich inprentend, dat de donke-
re holte tegenover hem diagonaal gerekend het ver-
lengde moest zijn van zijn pad. De betonbaan had ech-
ter het pad doorgesneden, zoals een spade een worm
verminkt. Het stuk aan de overzijde was ontvreemd uit
de plattegrond van zijn geheugen. Hij stak zijn handen
in zijn zakken en drentefde langs de berm van de weg,
de gedachte overwegend, die vanzelf was opgedoken.

Het was niet onmogelijk, dat hij al eerder van de
goede route was afgedwaald. Een kleine, onopgemerkte
zijstap ver terug kon gemakkelijk leiden tot een vergis-
sing van duizenden passen hier. Hij wandelde terug,
tot bij weer tegenover het muizengat stond en keek om
zich heen. Hij moest erkennen niet in staat te zijn met
recht en reden ook maar één object aan te wijzen, dat
zich gewonnen gaf als een betrouwbaar houvast. Alles
begon zich hoogst onherkenbaar voor te doen. Hij
tuurde over de weg. Er kwam geen automobilist meer
aan. Het was trouwens de vraag of een automobilist op
dit eenzame gedeelte zou stoppen. "Kom", zei hij, zich
vermannend, "kijk naar de zon en ga door". De zon
echter was verdwenen. Terwijl hij heen en weer had
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gelopen had ze opgehouden de betonbaan te doen
glinsteren. Inplaats daarvan trok een loodkleurige wol-
kenfloers op, die zich welvend over hem heen schoof,
naar de horizon toe steeds duisterder gloeiend, met
violette ondertonen, die overgingen in dieppaars, met
diepe kolken, waarin rosse flarden dooreenkluwden, en
eindigend in een wollig rouwzwart. Een hevige wind
onder het gewelf uit trok zijn haar naar achter. De
bomen ruisten en bogen zich met kleine klaaggeluiden
diep naar hem toe. De vogels in het bos, door het don-
ker misleid, vielen stil en het zich golvend voortplanten
van geweldig bladergeruis verwierf de alleenheerschap-
pij. Auto's zouden nu van veraf zichtbaar moeten zijn,
omdat ze hun lichten zouden moeten ontsteken. Er
kwamen geen auto's aan. De duistere koepel schoof
verder voor de hemel en reikte nu over hem heen. Hij
leunde voorover tegen de straffe luchtstroom, met flad-
derende broekspijpen. Er was geen keus: als zijn oriën-
tatiegevoel hem tot hiertoe behoorlijk had bijgestaan
moest het Huis niet bijzonder ver meer af zijn. Hij
behoorde snel voorwaarts te gaan wilde hij een kans
hebben de bui te ontlopen. Reeds stond hij met een
been op de weg. Het kostte hem veel wilskracht zich
geheel op het harde steenstolsel te wagen. Hij knoopte
zijn jasje hoog dicht en boog het hoofd, stappend in de
richting van net gat aan de overkant dat zich nu nau-
welijks meer aftekende. De betonweg bleek aanzienlijk
breder dan hij gedacht had; hij moest berekend zijn
op een zeer intensief verkeer. Hij stapte energiek, maar
was toch nog niet halverwege. Nu nog niet. En nog
steeds niet. Dit werd bepaald gevaarlijk; als er nu een
auto aankwam, zou hij geen kans maken weg te komen.
"Autosnelwegen zijn verboden voor voetgangers". Arg-
wanend keek hij naar links de duisternis in. Zijn oog-
hoek ving nog wat licht op van de horizon achter hem.

Hij was nog op de eerste weghelft en hij verstevigde
zijn pas, zijn handen uit de zakken trekkend en marcne-
rend als een soldaat, een padvinder, een pionier. Zijn
jaspand woei zwiepend in zijn gezicht en misschien
was hij op datzelfde moment weI het midden van de
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weg gepasseerd, maar hij had geen gelegenheid om
zich daarvan omkijkend te vergewissen, omdat hij het
kledingstuk kwaad van zich afsloeg en begreep, dat hij
nu ook naar rechts moest kijken om naderend verkeer
in het oog te houden. Hij kwam er niet toe. Hij tuurde
alleen naar de overkant, die zich in het duister verhul-
de. Zijn hoofd opzijbuigend stapte hij door, als een
zwemmer ademhalend, zwaaiend met zijn armen en er
voor zorgend een hardnekkig ritme te bewaren, niet te
verslappen, geen seconde en geen millimeter prijs te
geven. Het leek hem aanvaardbaar, dat hij thans toch
over het midden van de weg moest zijn en hij hield
zich voor, dat hij dus gestadige voortgang maakte, wat,
gezien de omstandigheden - de felle wind, de duis-
ternis, de onvermoed brede verstarde steenstroom-
toch geen geringe prestatie mocht heten. Natuurlijk
moest hij trachten zowel naar links als naar rechts
enigszins waakzaam te blijven, maar enig risico mocht
hij onder deze omstandigheden toch wel nemen en hij
mocht onder geen beding de kans lopen van zijn rechte
lijn af te wijken. Over wat er achter hem omging, daar-
voor ontbrak hem ten enemale de gelegenheid om zich
op de hoogte te stellen, dat was hem zeker niet aan te
rekenen. Er waren daar achter hem ontegenzeggelijk
problemen, maar elke stap vooruit moest hem vanzelf
verder van die bedreiging in de rug verwijderen en
daarom was het volkomen gerechtvaardigd zich vol-
strekt in te stellen op het overlopen van de weg. Dat
was trouwens beslist nodig, want hij raakte buiten
adem en voelde zijn kniegewrichten zwaar en stroef
worden onder de ongemene inspanning. Hij keek nu
alleen nog maar naar de grond, naar zijn voortploegen-
de voeten, waaronder het gesteente in vage strepen
weggleed. De luwte vlak achter de bomen aan de
overzijde verraste hem. Hij struikelde vooruit. Daar
vertoonde zich de berm van de weg en opende zich het
gat in de bosrand, waar hij zich in liet glijden, willoos
moest laten glijden, met zijn hoofd voorover, omdat hij
door zijn knieën zakte. Hij stuurde zijn lichaam tot
onder het struikgewas. Dat zou hem althans enige be-
scherming bieden tegen de stortbui, die nu losbrak,
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duidelijk hoorbaar als een verdovend geruis, alsof alle
duizend goden in de hemel tegelijk in de handen klap-
ten. Met zijn hoofd in het gras en zijn jas beschermend
over zijn schedel zocht hij naar adem, hetgeen slechts
langzaam gelukte, in vreemd verband met het geruis,
dat verminderde, naarmate zijn longen minder hijgden.
Tot zijn verbazing bleef hij droog. Het gebladerte van
de bomen en het struikgewas moesten wel zeer dicht
zijn om weerstand te kunnen bieden aan de ongetwij-
feld zeer zware regenval. Hij tilde zijn hoofd op. Er
was nu bijna geen geruis meer, behalve het lawaai van
zijn opgejaagde bloed in zijn gehoororganen en ook dat
nam voortdurend af, zodat zijn oren de stilte tenslotte
vernamen. Hernieuwd fluiten van vogels bleef merk-
waardigerwijze achterwege. Hij kwam overeind en
keek over het begroeide pad. Het gras erop was droog.
Hij liep het pad speurend een eind weegs af, maar hij
kon geen natte plek ontdekken. Het was nu ook tamelijk
licht in dit gedeelte van het bos en toen de begroeiing
na enkele bochten uiteenweek tot een open ruimte, zag
hij boven zich een staalblauwe hemel. Hij glimlachte
breed en voor een ogenblik gerustgesteld, want tevens
zag hij aan het eind van de open plek de ingangspoort
tot de oprijlaan naar het Huis: twee hoogop gemetselde
pijlers met zandstenen adelaars erop. Het ijzeren hek-
werk tussen de pijlers ontbrak. De oprijlaan erachter,
met de rijen jonge witte berken aan weerszijden, was
donker bemost en zijn voeten gleden er bij elke stap
wat op uit. Tussen de berkenstammetjes door kon hij
de bakstenen muur volgen, die het Huis in een uitge-
breid carré volledig omsloot. Hij was al een heel stuk
gevorderd naar de gesloten groene poortdeuren aan het
eind van de laan, toen het pas tot hem doordrong, dat
hij het Huis niet zag, terwijl het toch hoog boven alles
wat aanwezig was behoorde uit te rijzen. De omgeving
verwazigde achter het vocht, dat voor zijn ogen liep.

Hij riep de rug van zijn hand te hulp en veegde er
geërgerd zijn ogen mee schoon. "Wat onzin", zei hij.
"Wat onzin". De groene poortdeuren waren met het
ijzeren slotwerk vast aaneen geroest. Een hoop stenen
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bood hem de gelegenheid om, er op staande, ruim-
schoots boven de muur uit te komen. Hij keek en nam
wat hij zag in zich op in rustige verbazing. Vlak voor
hem verhieven zich lage puinhopen rondom met regen-
water gevulde kelders, waarin zich ijle berken weer-
spiegelden, die tussen het puin en de gebarsten kelder-
muren hadden weten te wortelen. Voor het overige was
het plezierig glooiende landgoed veroverd door spits,
lichtgroen gras, zoals dat op verwilderde zandgrond wil
groeien. Zijn ogen sprongen over de groene vlakte heen
en vonden daarachter een conglomeraat van witte,
groene en oranje tenten, trillend in het zonlicht gegroe-
peerd rond een houten keet. Er steeg een hoge stofwolk
op bij de tenten; het ronken van een automotor voegde
zich er vlak daarop als een verklarende klank bij. Een
mannenstem riep en een tweede man antwoordde. De
eerste stem hield dreunend een betoog. De andere stem
beaamde kort en zuinig in lettergrepen. De klanken
kwam van te ver om verstaanbaar te zijn en misschien
irriteerden ze hem daarom zo sterk; het waren vreemde,
binnengedrongen geluiden, met een intonatie, die hem
vijandig leek. Hij staakte zijn observaties en klom over
de muur, met een kleine plof aan de andere zijde neer-
komend op het dunne gras, onmiddellijk de intense
warmte voelend, die de zonbeschenen muur aan deze
kant uitstraalde. Plechtstatig liep hij over de glooiingen,
tussen de ligusterhagen door, die door onregelmatige
bressen hun strakke gelid verloren hadden, langs kel-
dm'gaten, die hun gecraqueleerde plavuizen toonden
door het rimpelloze water, en nu en dan over een
fragment buitenmuur, dat zich als een trap beklimmen
en afdalen liet. Hij probeerde het Huis te reconstrueren,
zoekend naar de hoekstenen. zich voorhoudend. dat
formaties als een bordes, een schoorsteen, het merk-
waardige torentje, nooit geheel en al vernietigd konden
worden en hij zag haar pas, toen hij over zijn schouder
keek. Ze lag beneden hem in veilige beschutting voor
elke windstroom op een vloergedeelte. De ver weg
dreunende stemmen van de mannen moesten haar een
aangenaam gevoel van zekerheid gegeven hebben.
Daarom waarschijnlijk had ze het aangedurfd haar kle-
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ren of haar badpak af te leggen om haar lichaam in
staat te stellen eenkleurig te bruinen. Haar borsten
accentueerden echter nu nog hun vorm door kwetsbaar
blank af te steken tegen de donkerder tint van de rest
van haar huid en haar buik was nog zilver boven de
kleine driehoekige schaduw. Ze hield haar ogen geslo-
ten en haar handen waren verborgen onder haar hoofd.

Hij voelde nu hoe smerig zijn handen geworden waren
bij het vallen en klimmen en begon ze aan de zijkanten
van zijn broek af te vegen, terwijl hij diep moest adem-
halen, opmerkend hoe haar lichaam reageerde op haar
gestadige ademhaling. Tegelijkertijd constateerde hij,
dat ze lag op de plek, waarboven eens de keukens
waren geweest. De totale vernietiging van het Huis
leek hem nu niet langer volstrekt onaanvaardbaar, zo
vanzelfsprekend lag ze daar en de dreunende stemmen
leken nu ook minder afstotend. Ze opende haar ogen
en keek hem onmiddellijk aan. Een paar tellen bfeef
ze onbeweeglijk, maar ook haar ademIialing stokte. Hij
trok zijn mond vliegensvlug naar een glimlach, zodat
ze nog even aarzelde voor ze zich op haar ellebogen
oprichtte, zich afwendend overeind sprong, een hand-
doek om haar heupen sloeg en tegen de resten van de
keldertrap opklauterde. Ze keek niet om, toen ze op
gelijke hoogte met hem was, maar rende weg in de
richting van de tenten, schril roepend. Boven de strui-
ken uit zag hij de figuren van twee mannen uit een
oranjekleurige tent te voorschijn treden en daarna
groter worden en naakt blijken. De vrouw bereikte hen
struikelend. Ze wees. Het zweet brak hem uit, maar hij
weerstond het verlangen zich af te wenden en hard
naar de muur terug te lopen. Hij dwong zijn voeten te
gaan langs de rand van de kelder en daarna verder in
de richting van de tenten, waar nu meer menselijke
gestalten waren opgedoken, die de twee naderende
mannen nakeken. Hij liep door tot ze elkaar ontmoeten
en daar veegde hij weer met zijn handen langs zijn
broek. Hier had het koetshuis gestaan; de rode plavui-
zen, veelvuldig gebroken, bewezen hem dat. De ene
man keek naar hem met verbaasde ogen achter brille-
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glazen. Deze bleef het eerst staan. De andere man was
zwaarder en had geen bril, maar dat waren de enige
kenmerken, die tot onderscheid aanleiding gaven, om-
dat hun beider naaktheid hen overwegend tot gelijken
maakte. Toch wendde hij zich instinctief tot de kleinere
stilstaande man en hij wilde een begroeting uiten, toen
de grote hem met zijn vuist op zijn kin trof. De klap
sneedt door zijn hersenen en hij tuimelde opzij tegen
de stenen vloer. Weer opkijkend zag hij benen om zich
heen en zodra hij op zijn knieën Kwam werden zijn
armen hoog achter zijn rug gedraaid en een moment
later hing hij tussen twee mannen in, die hem mee-
voerden. Vanuit zijn gebogen houding en met het
zweet stekend in zijn ooghoeken zag hij met moeite hoe
ze meer en meer omstuwd werden door naakte mannen,
vrouwen en kinderen. Vlakbij de houten keet, waar het
gras vertreden was, stonden ze stil. De mannen hadden
hun greep wat verslapt. Hij ontweek de ogen van de
omringenden en sloeg geen acht op wat ze riepen, naar
hem en naar elkaar, maar bleef hardnekkig naar her-
kenningstekenen zoeken. Hij vond ze. Daar stonden
nog de twee appelbomen, die toen al weinig meer op-
brachten, maar om hun lentebloesem gehandhaafd ble-
ven. En daar, even verder, verried een zachtaardig rood
dat er nog iets overgebleven was van het rosarium.

Hij wist meteen waar hij nu precies stond: hier links
van hem hadden de bijenkorven gestaan als maquettes
van een op hol geslagen architect en waar nu zijn voe-
ten probeerden zijn zwaaiend lichaam in evenwicht te
houden, hadden de konijnenhokken zich aaneengerijd,
met hun tralies waarachter kleine zachte neuzen snuf-
felden aan versgeplukt gras, wanneer je dat, op je
tenen staand, boven de ruif wist te houden. Zijn armen
werden weer omhooggeschroefd. Hij voelde het nau-
welijks, er aan denkend hoe hij zich, zo naakt als deze
mensen nu, in maanlichte nachten tegen de dampende
aarde had gedrukt, zich vastkrampend aan het gras,
dat nu vertreden was. Er ontwikkelde zich een twist.

"Breng hem ineens weg", hoorde hij met nadruk zeg-
gen. "Het zit me tot hier", zei de grote man, die hem
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vasthield. "Niet in de tent, geen sprake van", kreeg hij
ten antwoord. "Jullie zijn veel te zachtzinnig", riep de
man bij zijn oor. "De oude stoel!", werd er geroepen.
Even later weken de mensen uiteen, er werd iets achter
hem neergezet en hij werd op de stoel gedrukt. Met
tentlijnen bonden ze zijn polsen aan de leuning. Hij
voelde met zijn vingers de rieten zitting en zijn hart
sprong op: het was een van de stoelen uit het tuinhuis.

De mannen overlegden. De vrouwen trokken zich terug
met hun kinderen. De grote man wond zich op. Een
kind, dat aan de aandacht van de vrouwen ontsnapt
was stond doodstil voor hem. Hij glimlachte en zag de
ogen van het kind groot worden. Het draaide zich om
en rende tien passen weg voor het weer ging staan
kijken. Een vrouw pakte het bij de hand en schreed
heupwiegend weg, vanuit haar ooghoeken naar hem
kijkend. Hij hoorde enig gedruis achter zich en daarna
verdween zijn gezicht onder een doek, die vast voor
zijn ogen gebonden werd. De mannen disputeerden
vlakbij. Een van hen bleek zijn auto te hebben gehaald.

De wagen reed tot dichtbij. Ze maakten zijn polsen los
en duwden hem in de auto. De stem van de man, die
hem geslagen had, kwam hem tegemoet uit de wagen;
ze zaten met zijn tweeën op de achterbank. De portie-
ren werden gesloten en de wagen reed weg. Hij trok
de blinddoek weg en keek naar de appelbomen, het
rosarium, de kleine puinhopen verderop. Stotend tot
op zijn veren reed de wagen het kamp uit, voor een
hoge stofwolk uit, door een brede opening, die hier in
de muur gemaakt was, over een zandweg, die snel
rijden verhinderde. Een verharde weg liet meer vaart
toe en begeleid door het geluid van opspattend grint
draaide de auto daarna een brede betonweg op, die hij
aanstonds herkende. De wagen trok driftig aan en
begon te zoeven over het wegdek. De man naast hem
kneep in zijn linkerarm en sprak. Hij luisterde er eerst
niet naar. De stem van de man werd steeds heser, zodat
hij wel moest luisteren. De man wilde de doek weer
voor zijn ogen trekken. Hij sloeg zich vrij, zag een hand
het portier naast hem openen en duikelde voorover de
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wagen uit, over de vage strepen van het wegglijdende
wegdek en tegen de luchtstroom, die hem tegemoet
sloeg. De berm was er onmiddellijk en zomaar ineens
was er ook de luwte van de bomen en hij gleed door
het diepe gat de bosrand in, onder het duistere gewelf,
dat nu over hem heenkoepelde. In zijn oren klonk het
geweldige geruis van een stortbui. Het nam echter snel
af, toen zijn lichaam tot stilstand kwam en zijn jasje
over zijn hoofd gleed.

Leo Ross
METEOROLOGISCH

Nee niet die wolkenfabricages
zij drijven op ondergeschoven licht
bestaan uit mist en hebben de wind mee
zij benemen het uitzicht

maar die ene unieke eigenzinnige
concentratie van krijtwit stuifsel
van sneeuw, waarin weerbarstig
toeval en trots zich hebben afgetekend;
hij heeft aanwijsbaar geen voorgangers
geen navolgers, hij denkt niet aan concessies,
de wind gaat voor hem liggen: hoewel hij
niet eens met onweer dreigt, duizelt de aarde.
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Pszisko Jacobs

OPIUM VOOR DE PRIESTERS

Ik had hem in lang niet gezien, eigenlijk sinds de
hbs-tijd niet. Die enkele, korte momenten daarna, bij
een tramhalte, voor een bioscoop en op het station,
toen mijn trein juist aankwam, tellen niet mee. Toch
hadden wij op school en op de weg erheen en er van-
daan de meest diepgaande gesprekken en zeer verhitte
diskussies gevoerd. Een van deze herinner ik mij heel
duidelijk, om het grappige en tragische tevens. Het
was toen bijzonder glad buiten. Hij sprak, als bijna
altijd, over de Grote Revolutie. Terwijl wij de brug
opreden, sloeg hij al betogende met zijn ene hand op
het fietsstuur. Over de brug moesten wij met een bocht
linksaf. Hij gleed onderuit en viel op zijn hoofd, maar
was onmiddellijk overeind, liep naar de kant van de
weg, stapte op en reed op mij toe en .... hervatte zijn
betoog, waarbij hij opnieuw en steeds weer op het
stuur sloeg. De val moet pijn gedaan hebben, want hij
bleef drie dagen thuis met een lichte hersenschudding.
Maar hij had niet eens gemerkt, hoe bleek ik was, van
schrik, en mijn vraag of hij zich bezeerd had, drong
niet tot hem door.

Tom dacht graag, hoewel het hem niet gemakkelijk
afging. In de diskussies was hij zeer rechtlijnig en
weerde opdoemende belangrijke details en hem niet
passende konsekwenties van bepaalde redeneringen af
als vliegen: een afwerende beweging met de hand en
voort, op het zware, gespierde paard van zijn gedach-
ten. Hij hield van grapjes, mits niet al te gekomp1iceerd.
Dan kon hij lachen, als een jongen van tien, elf jaar en
geleek in niets meer op de Denker van Rodin.
Op school mocht men hem wel, de jongens zo goed als
de leraren. En dat is toch merkwaardig, want hij was
uitermate ernstig - wat de meeste hbs-jongens niet
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konden waarderen - en met de leraren had hij nog wel
eens bewogen gesprekken, waarbij hij hardnekkig zijn
standpunt verdedigde - wat de meeste hbs-leraren niet
konden waarderen. Maar juist de met hardnekkigheid
gevoerde bewogen gesprekken met de leraren bezorg-
den hem bij de jongens een zekere populariteit: hij
durfde en kon het opnemen tegen de autoriteit, de
altijd gevreesde en dus gehate. En de leraren mochten
hem om zijn ernst, die jongensachtig sympathiek was
- naar zij meenden. Noch de jongens noch de leraren
hebben geweten, hoe Tom hen minachtte, niet als
personen, maar als vertegenwoordigers van hun klasse
- de maatschappelijke, wel te verstaan. Ik mag niet
verhelen, dat ik nem in zijn beschouwingen heel ver
volgde, maar dit om een andere reden dan de zijne. Ik
mocht de meeste leraren en jongens niet.

Ditmaal ontmoette ik hem in een restaurant, op een
tijdstip, dat er nog weinig mensen waren. Ons gesprek
raakte aanvankelijk niet goed op gang. Doordat er
zovele jaren waren verlopen en wij ons elkaar als hbs-
jongens herinnerden, leek het, of niet wij met elkaar
spraken, maar onze vaders. Langzaamaan vielen de
jaren van ons af, nee, dat is niet helemaal waar, beter
is misschien te zeggen, dat wij ons hervonden in de
nieuwe rol van ouder geworden jongens, die met nau-
welijks verborgen verwondering keken naar elkaars
"tekenen der jaren". Hij was magerder, zat dunner in
zijn haar, had echter nog hetzelfde goede gebit, hij was
nog altijd Tom van de hbs, asketiscl1er, ja, hij had iets
weg van een priester, maar dan een, die nog niet lang
geleden het klooster had verlaten. Zijn oren, enigszins
misvormd als bij een bokser, bewogen net als vroeger,
wanneer hij bedachtzaam kauwde. Die oren waren toen
niet misvormd.
Hij sprak openhartig en tegelijk oppervlakkig over de
jaren na de oorlog. En, wat later, al sprekend over ons
gezamenlijk verleden groeide tussen de wat droge zin-
nen er iets op van de oude vertrouwde vriendschap.
Over de oorlogstijd waren zijn berichten vaag en klein
in getal. Ik merkte, dat hij in gedachten steeds terug-
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keerde naar die periode en begon te vertellen over mijn
eigen ervaringen uit de oorlogstijd, niets bijzonders,
althans niet afwijkend van wat duizenden meemaakten.
Het hielp niet en ik begon weer over de hbs-tijd. Wat
ik zei, scheen niet tot hem door te dringen, maar de
aarde werd vruchtbaar voor de planten van de oorlogs-
herinnering.

"Zie je", zei hij plotseling, "ik ben toen naar Duitsland
gegaan". "Dat is niets bijzonders", merkte ik op en had
meteen spijt, want zijn gezicht kreeg het geslotene, dat
ik mij herinnerde van school, als een leraar met een of
andere goedkope - en met autoriteit geladen - opmer-
king trachtte hem uit de rails van zijn denken te stoten.
In zo'n geval herhaalde hij wat hij had gezegd of
zweeg met nadrukkelijke beleefdheid, een symptoom,
dat ik beter kon duiden dan de betrokken leraar. En
dat zich afsluiten wilde ik niet. En dat wilde Tom
evenmin. Het lukte mij nogmaals door het terugroepen
van de oude herinneringen de basis van het echte
gesprek te vinden. Ik zweeg op het geschikte moment
en nam mij voor te blijven zwijgen en slechts begrij-
pend te kijken, de geschiktste manier om iemand uit de
grot van zijn eigen gedachten te laten komen.
"Zie je", begon hij opnieuw, "ik ben toen naar Duits-
land gegaan. Ik was niet gedwongen, tenminste niet in
de letterlijke betekenis van het woord, eind 1940 pas-
seerden wij de grens al. En toch was mijn vertrek
daarheen niet vrijwillig. Ik heb een verklaring en eigen-
lijk heb ik een serie van verklaringen, te veel, die toch
geen van alle drogredenen zijn, maar het zijn er zovele,
dat men zich afvraagt .... " Hij zocht naar een sigaret.
Ik bood er hem een aan. Hij had enige moeite bij het
aansteken van de lucifer. Tom was nooit een leugenaar.
Ik herinner mij nog goed een gesprek, waarin hij op
historisch-materialistische gronden aantoonde, dat de
leugen een typisch wapen van de kapitalistische klasse
was.
"Nadat ik van school kwam werkte ik een half jaar bij
een verzekeringsbedrijf. Ik ging het huis uit. Ik wilde
op mijzelf zijn. Ik meende, dat een echte revolutionnair
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onafhankelijk moest zijn. Mijn moeder huilde. Zij be-
greep er niets van. Moeders kunnen konservatief zijn,
trouwens de vrouwen zijn al zo vaak een rem in de
klassestrijd gebleken. Ik bezocht haar iedere week, in
het begin tenminste, later. . .. maar laat ik eerst ver-
tellen van mijn eerste baan. Ik deed mijn werk goed,
werkelijk, hoewel ik nooit sterk was in wiskunde.

Dertig gulden in de maand. Ik kon er van rondkomen.
Men was over mijn werk tevreden. Maar ik voerde
gesprekken, je begrijpt het wel, met de kollega's, met
de telefoniste, de werkster, mijn chef, een van de
direkteuren. Men noemde mij eerst een idealist en later
Stalin, beide onzinnige benamingen, en nog later waren
er vaderlijke gesprekken met mijn chef en met een van
de direkteuren. Veertig gulden in de maand. Zij moch-
ten mij geloof ik wel. Uit de gesprekken met mijn chef
merkte ik, dat mijn kollega's hadden gekletst, om mij
zwart te maken. Dat is verraad aan de eigen klasse. 'Vat
ik hun ook zei. Wat hen nijdig maakte. Toch zou ik er
gebleven zijn, als ik niet een aktie voor meer loon en
voor kortere werktijden was begonnen". Tom en zijn
onbegrepen en voor die tijd beangstigende aktie. De
jaren dertig. De jaren vlak voor de oorlog. De priester
temidden van de begriploze, door allerlei vrezen ver-
volgde heidenen, die ....

"Ik kreeg de zak, heel gewoon, was duizendmaal eer-
der gebeurd. Mijn chef stuurde aan op een belofte
mijnerzijds om mijn leven te beteren. In dat geval zou
het hem misschien nog gelukken mij te handhaven.
Tenslotte was ik iemand met een opleiding, een goede
scholing. Ja, die oude Verduin, hij deed vaderlijk en
ook hij begreep niets van de verloren zoon, die ik in
zijn ogen was. Ik kreeg geen baantje meer. Dat is ook
al niets nieuws. Anderha1f jaar verdiende ik nagenoeg
geen cent. Ik kwam voor steun niet in aanmerking. Ze
zeiden, dat ik terug kon naar mijn moeder, met haar
pensioentje van de spoorwegen, ik verkocht mijn boe-
ken bijna allemaal, at één keer per dag. Dit laatste is
niet geheel waar. Ik stond om twaalf uur op, kookte
havermout in water, ging dan weer in bed liggen lezen
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en studeren. En 's avonds, kerel, wat had ik dan een
honger. Ik rende het huis uit en vrat bij een automaat,
soms voor drie kwartjes, geld dat had moeten reiken
voor een week eten. Ik schrokte, terwijl de tranen over
mijn wangen liepen. En ik vloekte op mezelf. De mof-
fen kwamen. Ik wachtte af. Er gebeurde niets. De
arbeiders staakten niet. Er was niet het minste verzet.
Iedere morgen stelde ik mij op bij een van de stempel-
lokalen. De arbeiders maakten als voorheen ruzie met
elkaar en lieten zich koejeneren door de ambtenaren
en de smerissen buiten. De wereld stond in brand en
ze deden wat ze altijd hadden gedaan. Ik mengde mij
op straat in diskussies. De arbeiders hadden het over
werken in Duitsland, dat lag voor de hand. Maar de
wijze waarop, man, ze deden alsof ze werden geplaagd
door een grotere jongen, van de komende situatie had-
den zij niet het minste begrip en ook niet van wat hun
taak was. Ik verrekte van de honger, maar was de
gehele dag op de been, omdat ik meende, dat er zo
dadelijk iets zou gaan gebeuren. Ik verdomde het toen
om naar mijn moeder te gaan. Iedere keer huilde ze dat
ik zo mager werd. En als ze me eten voorzette, zei ik,
dat ik al had gegeten.

Maar ik begreep, dat de tijd nog niet was gekomen. Ik
argumenteerde met mijzelf: naar Duitsland gaan, niet
gaan. Nederland zou worden ingeschakeld in de duitse
oorlogsekonomie - wie geloofde toen nog in een over-
winning van de andere Kant? - en of ik nu hier werd
uitgebuit of daar. En maakte het verschil, of ik hier of
daar voor de revolutie werkte? Dat de revolutie zou
uitbreken, hetzij in een overwinnend, hetzij in een ver-
liezend Duitsland, was zeker. In het laatste geval snel-
ler, grondiger. Is het niet merkwaardig, dat de revolutie
niet kwam? Leed, vernedering en zelfs honger waren er
genoeg. Ik was nooit een aanhanger van de simpele
Verelendungstheorie, maar in al die ellende in Europa
stak toch voldoende oorzaak om de motor van de
revolutie op gang te brengen. De nazi's hadden de revo-
lutionnaire voorhoede vernietigd, zeker, maar dat is
geen voldoende verklaring. Belangrijker was, dunkt mij,
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dat de grote steden werden vernietigd. Zij waren altijd
de brandpunten van massa-akties. Maar dan toch, de
soldaten aan het front, waar bleef hun verzet?
Ik ging dus naar Duitsland. Ik kon mij zat vreten. Ik
kon mijn moeder wat geld sturen. En ik voerde ge-
sprekken met de Nederlanders. Was gevaarlijk. Ik
moest bij de Betriebsobmann komen. Dat was een
direkte vertegenwoordiger van de nazi's, weet je, en hij
bedreigde mij. Maar hij maakte mij niet bang. Het
verraad van mijn eigen klassegenoten maakte, dat ik
bang werd voor de toekomst van mijn klasse. Ik sprak
met de Franse krijgsgevangenen, met de Tsjechen, ik
leerde zelfs hun taal, en met enkele oude Duitse sociaal
demokraten. Maar die laatsten hadden nog steeds niets
geleerd, dachten in partijen en resoluties en propaganda
en niet aan revolutionnaire massa-aktie."

Ik bood Tom opnieuw een sigaret aan. Gek, dacht ik,
Tom rookt. Een man, die in de wildernis gaat en door
de ontberingen vermagert, er door wordt getekend -
de stukgeslagen oren - en dan toch moet roken, zeer
nadrukkelijk zelfs, als waren de slierten rook de laatste
kabels, die hem hielden, boven de afgrond, aan de
rand waarvan schreeuwende en met stokken dreigende
heidenen.

"Ik bleef in Duitsland. Ik wilde daar blijven, omdat de
revolutie er zou uitbreken. Tussen de vele nationali-
teiten zou ik een goede verbindingsman zijn, ik sprak
Frans en Duits, ik zei reeds, dat ik Tsjechisch had ge-
leerd. Ik probeerde met de Polen en de Russen te
spreken, op de fabriek. Zij waren de melaatsen, de
onaanraakbaren, en ik moest weer bij de Betriebs-
obmann komen. En ditmaal waren het niet de Neder-
landers, die hadden gekletst. Toen ik bij hem binnen
stapte, kreeg ik van opzij een slag in mijn gezicht. Hij
was niet alleen. Ik draaide me om, wilde me weren. Er
stond een SS-er. Kun je je voorstellen, dat .... nee, dat
kun je je niet voorstellen. Ik mocht niets terug doen. Ik
dacht aan de revolutie, ik dacht aan de wederopstan-
ding van mijn klasse, ik dacht aan mijn toekomstige
taak. Ik geloof, dat ik in mijzelf sprak, als een missiona-
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fIS lil gebed. Ik werd gestompt en getrapt. En deed
niets terug. En deed niets terug. Later voerde de
Betriebsobmann het woord en toen werd ik bang, niet
voor hem, niet voor die SS-er. Ik twijfelde opeens aan
de macht van de arbeidersklasse en het gaf niet, dat ik
mijzelf voorhield, dat die andere angst, de fisieke, mij
dat ingaf. De arbeiders in Duitsland, ik kende hun
problemen, vreten, verlof om naar huis te gaan, roken,
weg uit dit rotland, naar bed gaan met duitse vrouwen
- troosten noemden ze dat - en als ik een gesprek
begon, waren zij snel vermoeid, klopten op mijn schou-
der, omdat zij óók voor Rusland waren, vanzelfspre-
kend, beste jongen, Stalin komt straks en dan gaan alle
moffen onder de grond. En als ik over de revolutie
begon, begrepen zij mij niet, zagen niet, dat zij daarin
een rol, de belangrijkste, hadden te vervullen. Zij
dachten slechts aan vernietiging en wraak, die ver-
vloekte, gevaarlijke stroomversnellingen in de revolu-
tie."

Tom, dacht ik opeens, was weer op zijn hoofd gevallen.
Zijn betoog zette hij voort, als toen op de fiets, op de
weg uit school. Ik wilde iets vragen, iets zeggen, maar
wist niet wat. Ik kon toch niet, net als toen, vragen, of
hij zich had bezeerd.

"Ik keerde met verlof terug naar Nederland. Daar was
de stemming weinig anders dan bij de Nederlanders in
Duitsland. Er was die eerste keer nog geen sprake van
een ondergrondse beweging en de enkele kameraden
van voorheen spraken over hun persoonlijke of familiale
moeilijkheden en dat er mensen waren opgepakt, om-
dat zij joden hadden geholpen. Een behoor1ijk gesprek
kwam er niet, laat staan meer. De wereld was veran-
derd, de gesprekken eveneens. Er was geen beweging,
geen voorbereiding. En toen kwam de februaristaking.
Dat was het, dat was het begin. Ik heb toen in Duits-
land een soort van vergadering belegd onder betrouw-
bare Nederlanders. Toch kwamen de Duitsers iets aan
de weet, niet de SS noch de Betriebsobmann. Er ge-
beurde iets heel geks. Een van de Duitsers van de
fabriek, een Vorarbeiter, kwam bij mij op bezoek, in
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zijn uniform van de SA. Hij kwam met mij spreken. Hij
was een echte, uit de vroegste jaren, maar sinds die
geschiedenis met Roehm haatte hij de partijbonzen, de
SS, niet HitIer, die zijn God was, een idioot dus, die
SA-man, maar geen verrader. Hij had speciaal voor dit
bezoek aan mij zijn uniform aangetrokken. Het paste
hem niet goed meer, doordat hij dikker was geworden.
Hij begon met te verklaren, dat hij gevaar liep door dit
uniform, want er was geen bijzondere aanleiding het
die avond te dragen, en hij had moeite gehad zijn
vrouw duidelijk te maken, dat er een Kameradschafts-
abend was. Ik begreep niet, waar hij heen wilde, maar
toen begon hij over de toekomst van Europa en dat wij,
Nederlanders, moesten zorgen aan de zijde van HitIer
te staan. Kort en goed - maar hij sprak heel lang - het
kwam er op neer, dat hij mij verbood iets tegen Duits-
land te doen. Ik probeerde een gesprek te beginnen. Hij
beval mij te zwijgen. Hij wond zich op, steeds meer,
een Hitler in het klein, met een waanzinnige blik in
zijn ogen. Hij wilde mij ook slaan, hij ook al. Ik hield
hem vast. Hij was een kleine man. Hij begon te gillen,
met lange uithalen, en viel bewusteloos op de grond.

De kamerverhuurster was thuis, maar zij had in de
voorafgaande jaren geleerd zich nergens mee te be-
moeien. Zij vertelde mij later, dat zij had gemeend, dat
ik het was geweest, die gilde onder de behandeling van
de SA-man en dat zij haar hoofd onder de dekens had
verborgen. Ik bracht hem bij met wat water. Toen
hebben wij zwijgend bij elkaar gezeten. Hij had mij
niets te zeggen en ik hem niet. Het was de beroerdste
avond van mijn leven, hij was eigenlijk met goede
bedoelingen bij mij gekomen en ik kon niet met hem
spreken. Hij zou zich weer hebben opgewonden en zijn
gaan gillen. 0 ja, hij had mij tevoren verzocht de
Hitlergroet te brengen, hij smeekte mij er bijna om,
meende, dat ik dan opeens zou veranderen, overtuigd
zou raken. Ik had hem toen van de trap moeten gooien,
of niet? Revolutionnairen zijn doden met verlof en ik
zou het waarschijnlijk met mijn dood hebben beboet.
Deed ik het niet uit lafheid? Maar was ik op dat ogen-
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blik een vertegenwoordiger van mijn klasse? Waar
stonden de arbeiders, waar de proletarische kern?
Moest ik dan mijn leven riskeren voor een klasse, die
niet meer of nog niet weer bestond? De arbeiders
kozen partij, in elk land, maar wederom niet voor hun
eigen klasse. En het onterende voor de arbeiders is, dat
niet zij Hitler ten val brachten - ook al zijn zij er
wel voor gesneuveld - maar de machten van de andere
zijde."
Hij zweeg, terwijl hij met een vinger de bovenkant van
zijn kopje langs ging, rond, rond, rond. Hij rookte niet.
Ik bood hem geen sigaret aan. Is hij gekruisigd, vroeg
ik mij af en keek naar zijn misvormde oren. En als hij
gekruisigd is, weet hij dan waarvoor? Maar het was
altijd zo, dat zij, die aan het kruishout stierven, hadden
geageerd op grond van een fiktie en niet wisten, dat zij
stierven voor wat achter - of naast - die fiktie stond.

"Ik heb dus geen Heil Hitler gezegd. Later heb ik dat
wel, onder minder gevaarlijke omstandigheden soms.
Maar toen geloofde ik niet langer aan de rol van de
arbeidersklasse, was ik van vrees om te moeten sterven
tijdens een bombardement bijna gek geworden, denk
je in,. te moeten verrekken in een gevecht, dat niet het
jouwe is, waar beide partijen je tegenstander zijn, waar
de arbeiders je tegenstanders zijn, denk je eens in te
moeten verrekken in een kelder in Duitsland, terwijl
nergens, voor geen enkele poort, aan geen enkel front
de Stem van de Revolutie klinkt. Ik heb in Duitsland
de mij vernederende honger kunnen bannen, ik heb
mijn moeder geld kunnen sturen - ik kocht mij dus
vrij - en ik heb de Duitse taal grondig geleerd. En ook
al heb ik de revolutie niet kunnen vinden, ik heb er
naar gezocht! Ik was nogmaals met verlof in Nederland,
luisterde als een jachthond naar het gedruis in de verte.
Er was rumoer, maar niet voor mij. Had ik mee moeten
doen?"
Tom stelde mij niet werkelijk die vraag. Hij vroeg het
zichzelf, misschien voor de duizendste keer. Toch
trachtte ik voor hem het antwoord te vinden, geen
dooddoener, maar het juiste antwoord. Ik kon maar één
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antwoord vinden en dat was niet geschikt voor Tom: je
geloof verbiedt het je. Geloof hing samen met de
termen roomskatholiek of gereformeerd of vrijzinnig en
met kerken. En was niet godsdienst opium voor het
volk? En. . .. opium voor de priesters zelf? Tom, een
van de ijverigste en trouwste dienaren van zijn God, die
Grote Revolutie heette, Tom, de onverzettelijke missio-
naris, nimmer ....
En toen begon ik luid te lachen. Ik kon er niet mee
ophouden, ook niet, toen Tom woedend iets riep, ook
niet toen een kelner naar onze tafel kwam. En zelfs niet
toen Tom het restaurant al had verlaten.
Ik had hem gezien als een priester, in een lang gewaad.
Hij zwaaide met een groot kruis in de richting van een
troep heidenen, blanke, wel te verstaan. Dat was niet
lachwekkend. Maar onder het gewaad uit lagen op zijn
voeten de pijpen van zijn afgezakte onderbroek, met
bandjes eraan, als bleke slierten vermicelli. De onver-
zettelijke, vrees verwekkende priester kon eenvoudig
door de afgezakte onderbroek niet van zijn plaats ko-
men. En ik hoorde de kreten van de heidenen, spottend,
honend, ook al wisten zij niet eens wat een onderbroek
was.

En ik vraag u in alle ernst en gemoede, want ik ben een
gemoedelijk en ernstig man, een redelijk goede huis-
vader, delend in de we1vaart van de, de .... arbeidende
klasse, ik vraag u: had Tom nièt naar Duitsland moeten
gaan? En .... had ik nièt moeten lachen?
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Margaretha Ferguson

BROEDERS EN ZUSTERS

"Nee - nee, dat kan ik niet bepaald zeggen - een boze
stiefmoeder was ze niet", zei RonaId, zwaar in zijn stoel
gezeten, een sigaar geklemd tussen de brede vingers.
Lineke sprong van zijn knie. Plotseling was hij al1een
in de serre, waar rookslierten langzaam naar de tuin
gezogen werden. Geluidloos sidderden ontastbare span-
ningen door de ruimte - hij viel in slaap. Die tien
minuten rust na de lunch wanneer hij zijn lichaam
gewaar werd als een loodzwaar heelal - die tien miml-
ten dat hij droomde, heviger, kervender, dan ooit des
nachts. Een spiegel die niets weerkaatste bewoog langs
hem, hij rekte zich om te kijken, met hoekige scFlOkken
week de spiegel terug, witblikkerend staarde leegte
hem aan, een witte rechthoek van louter kijken dat hij
niet kon beantwoorden. Het kijken overweldigde hem,
hij was weerloos. Toch ontwaakte hij volkomen uitge-
rust alsof hij gelaafd was, even, door een onbekende
kracht die hem droeg.
RonaId stond op, de brief lag nog in de auto. Met zijn
vrouw had hij er nog niet over gesproken. Zij stond in
de tuin, gebogen over een plant, een vreemde met diep-
zwart haar. Hij zelf immers was blond, zij zelf immers
waren blond.

Verweg, aan een kil oppervlak, voltrokken zich de ge-
waarwordingen en daden van zijn dagelijks leven, als
gewichtloze bewegingen, zonder wortel, zonder ander
gevolg dan het in werking stellen van nieuwe reeksen
beweging. Zo was de glimlach tegen zijn vrouw, het
lopen over het tuinpad met van buitenaf tegen hem
aanwaaiende kruidige geuren, van buitenaf grind en
plaveisel tegen zijn schoenen, het handvat van het
autoportier koud tegen de huid van zijn vingers die
veraf leken, verre uiteinden. De stad gleed nader, kron-
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kelen de landwegen trokken recht, voorbijflitsende
boomgroepen verdichtten zich tot een strenge rij, hui-
zenblokken vergrauwden het licht. Magnetisch trok de
plaats van zijn werk hem door vooraf geladen banen.
Daar zou het voortgaan, het automatisch gewichtloos
bewegen aan de oppervlakte van zijn huid; maar als
daar een hapering kwam In dat bewegen, dan werd hij
ter verantwoording geroepen - niet de dode buiten-
kant van hemzelf maar hij - zelf. En hij was er niet,
hij kon het niet bereiken, het duidelijk bestaan van zijn
werk en zijn gezin.
De brief sloot hem af. Die stond om hem heen als een
koker, verblindend wit aan de buitenkant, aan de bin-
nenkant grijs van inktletters vlak voor zijn ogen. Voort-
durend moest hij ze lezen, er was niets anders. Hij
stopte naast een telefooncel. "Vanmiddag kom ik niet
op het bureau. Nee, ik ben niet te bereiken".

In deze oude straat lagen nog keien, de deuren waren
laag en vaal.
"Ach - RonaId! Ben jij het! Ik kom naar beneden".
Bette schoof het raam neer. Achter de voordeur hoorde
hij het kraken van de houten traptreden, het wegschui-
ven van een grendel. Klein, oud, haar hele wezen naar
hem toegewend, keek Bette naar hem op. Bij haar lag
hij veilig ingebed, zijn kinderjaren waren voorgoed in
haar bewaard.

Na de smalle trap verraste hem steeds weer de ruimte
van de kamer; de meubels stonden oud, afzonderlijk,
precies belijnd in het licht der hoge ramen. Onmiddel-
lijk trok hij de brief, die zijn normale afmetingen her-
kregen had, te voorschijn. "Nu is Enrico ook gestorven
en ze weten geen raad met het kind. Eric is hier in de
stad, bij die zuster van Enrico".
"Ach .,; .. dat kind .... en ga jij nu .... "
"Nee.
"Maar dat kind kan het toch niet helpen .... ! Kom, we
drinken samen wat boerejongens, van mijn laatste ver-
jaardag, in mijn eentje krijg ik ze nooit op."
Alsof hij nog die dertienjarige jongen was, zo sprak
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Bette tot hem. En zo voelde hij zich bij haar. Trouwen
delicaat had ze voor hem gezorgd, ze waren elkaar
zeer nabij geweest - maar ook al zat hij uren te praten
in de warme keuken, wat hem het hevigst bezig hield
roerde hij niet aan. Op zijn dertiende jaar was het
aangevangen, het besef dat er een donker gebied in
hem was dat door een magische cirkel scheen omgeven.
Het kon niet tot uitdrukking gebracht worden, wat
was het? Een verlatenheid waar toch een geheim vuur
werd gestookt; naamloze emoties vloeiden er doorheen,
soms schonk hij die emoties namen, meisjesnamen, die
van een man eens - maar al het benoembare verwoei
en het verlatene, onbekende, bleef. Dacht hij het gevat
te hebben in een beeld, van een landschap of van een
mens, altijd weer bleek het beeld spiegelbeeld van iets
anders dat hem terugverwees naar de oppervlakte van
het bestaan.
Uit een verte keerde Bette terug, ze zette een kom neer
en glazen, een rinzige geur dreef langs hem, streng en
steil rezen de donkere stoelruggen tegen de witte mu-
ren, de biezen zittingen spreidden zich in afgemeten
gastvrijheid. Bette en RonaId lepelden. De stem van
Bette, komend uit een oud lichaam, was droog en licht.
Zij was zeer eenvoudig gekleed, maar over het kleinste
knoopje was haar zorgzame blik gegaan.
"Katherine was nog zo jong toen het gebeurde. Net
achttien. . .. En mevrouw was wel goed voor jullie
natuurlijk, maar toch.... geen eigen moeder, nee,
geen echte eigen moeder .... "
"Is dat soms een excuus!"
Bette keek hem aan, haar ogen waren grijs, met de
jaren leek ze lichter en ijler te worden. Maar van zijn
innerlijk wist ze niets. Wat wist hij zelf?
"Je oordeelt wel erg streng voor een man van deze tijd.
Katherina zal zich heel eenzaam hebben gevoeld. Wat
weet je van een ander?"
"Het is geen excuus. Papa en mama hebben haar een
té goede opvoeding gegeven ook al was mama dan niet
haar eigen moeder, om zich zó te verslingeren aan
zo'n .... zo'n gigolo!"
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Zijn stem brandde door de koele kamer. Zo heftig en
luid werd hier nooit gesproken.
"Geef je glas eens aan?" Dat was een oude kunst, van
Bette, van alle moederlijke vrouwen: verdriet of ver-
ontwaardiging, elke opstandigheid trachtten ze af te
leiden met een verhuld erotische benadering, een
tweede portie boerejongens ....
"Mevrouw was niet bepaald een type voor kinderen.
Meneer was voor haar nu eenmaal de hoofdpersoon.
En je vader was eerst zo gek geweest met zijn Katrien,
na de dood van je moeder. . .. Dat wist jij allemaal zo
niet."
Wat hij niet allemaal had geweten! Vermoed, geraden,
bespied, gezien met eigen ogen.
"In ieder geval, dat kind kan er toch al helemaal niets
aan doen. Arm jong, die zal ook nog niet veel gehad
hebben .... "
"Dat kan wel zijn, maar daarvoor ben ik niet verant-
woordelijk. Er lopen miljoenen verschoppelingen rond.
Mijn huis is geen asyl!"
Bette stond op, en droeg de kom weg. Hun beider gla-
zen waren nog niet leeg, maar er was blijkbaar geen
sprake van een derde portie. Door zijn woede - hoe
lang al voorgoed versteend? - flikkerde een boze lach.
Besefte Bette wel wat voor positie hij bekleedde, wat
hij bezat aan geld en macht! Het bestond niet voor
haar; de kamer in zijn soberheid leek onaanraakbaar
voor de gedegen rijkdom waarmee hij zijn volwassen
leven had omgeven. Hier gold niets van zijn heden,
ook al beroerde Bette het even toen zij weer ging zitten
en haar breiwerk opnam. "Hoe gaat het met je vrouw?"
Zij vroeg het vlak, licht. Hij borg de brief weg, hij
antwoordde, met de schematische gewichtloze woor-
den van zijn daaglijks leven, en hij zonk terug; de brief
was opnieuw om hem heen, verblindend wit naar bui-
ten, maar aan de binnenkant moesten zijn ogen lezen,
lezen. De letters zag hij niet meer, dat waren begin-
punten, scherpe gaten waar hij doorheen werd gezogen
naar dat waarvan hij niet meer, nooit meer, had willen
weten: Katherine. De melodieuze, wat zoetelijke stem
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van mama, een scherpe klank er doorheen, riep: "Ro-
naldl" Hij had gemorst op het kanten kleedje dat onder
zijn bord lag. De donkerhouten eettafel was gedekt met
vele van die kleedjes, kleine en grote. Mama had ze
meegebracht, uit haar vorig huwelijk. dat in China
gesloten en ontbonden was. Papa - waarom wilde hij
niet meer vader genoemd worden? - keek RonaId
streng aan. Onder tafel duwde Katherine, even, haar
knie tegen de zijne. Mager en schonkig, zo waren de
knieën van hen allebei; de zijne zaten vol schrammen,
maar Katherine speelde nu niet meer buiten, mama zei
dat ze daarvoor te oud was. En diezelfde avond had
mama gezegd, dat Katherine's haar er af moest. Wilde
blonde lokken, voortdurend in beweging, slingerend tot
over haar schouders. RonaId en Katherine keken elkaar
zwijgend, even, aan - en beiden zagen zij voor zich het
blonde hoofd van moeder. RonaId nam zijn voetbal
onder de arm en holde de tuin door, de straat op.

Woest had hij gespeeld, met, maar meer nog tegen zijn
vriendjes, er was iets bodemloos, een leegte die hem
voortzoog blindelings op zoek naar een vast punt, naar
een bron van warmte, iemand bij wie hij kon horen
zonder nadenken. Hij schopte tegen de bal, speelde
gemeen; kletsnat en uitgeput kwam hij thuis. In de
spiegel zag hij zijn gezicht met de wilde blonde kuif,
het gezicht van Katherine, moeders gezicht. Maar de
leegte van het huis galmde jammerend door alle kamers
om zijn bewoners die bijeenzaten, praatten, elkaar lief-
hadden op een harde, onbegrijpelijke wijze. Nu kwa-
men de weken van loeren door het sleutelgat, onver-
wacl1ts kamers in sluipen, roerloos staan om de hoek
van een half open deur, snel de woorden trachten te
lezen van een brief waaraan iemand zat te schrijven.
"Heeft die zuster van Enrico je geschreven?" vroe~
Bette. "Wat zou dat voor iemand zijn - net zo'n soort?'
"Geen idée. Ze houdt een pension."

Zodra papa en mama zich alleen waanden, veranderde
het geluid van hun stemmen. Hun gebaren werden
loom en langzaam, tot zij elkaar ineens weer heftig
omarmden. Binnen enkele maanden rijpte RonaId van

414



kind tot jongen, dikwijls staarde hij in de spiegel om te
ontdekken wie hij was.
Hij stond op. "Nee, mijn huis is geen asyl."
Ook Bette stond op. "Soms. . .. komt er iets, gewoon,
op je pad", zei ze. "Groet je vrouw - en Lineke."
Boven aan de trap wachtte ze en knikte nog even voor
hij de deur achter zich dicht trok.
Wat doet een man in de volste ontplooiing van zijn
leven, een gelukkig gehuwd, maatschappelijk geslaagd
man die maar niet wakker kan worden in alles wat zijn
heden uitmaakt en die razend vecht tegen een over-
wonnen gewaand verdriet - opgeroepen door een in
gebrekkig Nederlands gestelde, onbeholpen geschreven
brief? Hij verscheurt de brief, ieder stukje apart tot
het niet kleiner kan, laat de snippers op een buitenweg
uit de auto dwarrelen en zegt tot zichzelf, nog even
een borrel drinken, en dan gaan we weer gewoon
verder.
Katherine bewoog door het huis, haar ogen waren de
zijne, zij voelde zoals hij, ze kwamen uit éénzelfde bron
- vader, toen nog vader, en moeder. Dikwijls riep ze
hem in haar kamer. Mama had die nieuw ingericht,
koket, met kleine lichte meubeltjes, en gordijnen waar-
op hier en daar rose bloemen. Op een smalle bank
tegen de muur lag een kleed met datzelfde bloemen-
patroon, donkerder van tint. Uit de kast op de gang
haalde Katherine een paardedeken, bruingrijs en harig,
daar hadden ze mee gekampeerd, vroeger! Ze legde
de paardedeken over Je donkerrose bloemen, en dan
kropen ze samen op de bank, rug tegen de muur.
Katherine had sigaretten, zij mocht roken, RonaId nog
niet. Ze liet hem soms een trekje doen. "Ik houd alleen
van mijzelf", zei RonaId dikwijls - "en van jou, omdat
je mijn spiegelbeeld bent". Toch was dat alles nog
dierlijk soezen, onbewustheid.

Plotseling zat Enrico daar, de ene avond na de andere,
op de bank met het gebloemde kleed, en hij rookte, de
ene sigaret na de andere. Plotseling waren Katherine en
Enrico weg, het huis uit, het land uit.
Nog even een borrel - waarom niet naar Friederike?
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Nu hij toch nog niet wakker kon worden in het heden,
nu die jaren blijkbaar opnieuw doorleefd, pijnlijk afge-
tast moesten worden. . .. Friederike was allang geval-
len uit de baan van zijn leven, moedwillig had zij zich
gedeklasseerd, nu en dan drongen geruchten door tot
in zijn kring en dan zei iemand hoe is het mogelijk, en
het was zo'n aardig kind, en Katherine's beste vriendin!
Nu ja, zo hingen de onuitgesproken woorden om hem
heen, en Katherine dan? En Katherine dan?
Friederike was niet dronken vanmiddag, niet meer,
nog niet. Wel was ze dikker geworden, in jaren hadden
ze elkaar niet gezien. De losheid van haar kleren had al
bijna iets beroepsmatigs. Zogende moeders lopen zo
rond, de ruime plooien van haar japon suggereren het
zich in enkele tellen ontbloten, zodra de zuigeling krijt.
Friederike had nog niet de moederlijkheid van de
geroutineerde prostituée, ze moest nog geld over heb-
ben van haar erfenis, maar geleidelijk groeide ze naar
haar toekomstige status. Haar gezicht begon zich te
verbreden in een vanzelfsprekende tegemoetkoming, de
ogen, donker onder dikke witte leden, hadden al de
wazigheid van wie was jij ook weer, ooit eerder gezien?
Maar tegenover RonaId had haar gastvrijheid nog iets
persoonlijks en louter vriendschappelijks.
Ze schonk hem whisky in, in een antiek glas dat ze
eerst wat twijfelend had bekeken. "Nog geen barstje in.
Zeg RonaId, wat kwam je eigenlijk doen? Is het mis
met je"?

RonaId was wat onderuit gaan zitten in de enorme
fauteuil, hier deed niets er meer toe, straks zou hij zijn
colbert en zijn das naast zich op de grond smijten, was
ze een goede oude vriendin of niet soms, was ze niet
voor hem geweest - als een zuster? Maar hij schoot
snel weer overeind en liet zijn blik dwalen door het
groot duister vertrek - versleten deftigheid, rafels aan
net vloerkleed, brandgaten in het persje over de lage
tafel, waar was die verdomde telefoon? Natuurlijk, aan
het hoofdeind naast de brede divan, op een tafeltje met
gedraaide poten, een witte telefoon. Hij mompelde
"even". Ergens buiten de stad lag een welverzorgde
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villa, een donkere vrouw drentelde in de vallende
avond door de geurende tuin, een meisje met schonkige,
vuile knieën rende uitgelaten achter een bal aan. Het
w~.s een .veraf, onwaarschijnlijk mooi, zoetelijk plaatje.
HIJ dramde het nummer en tot de stem die vanuit dat
technicolor tafereeltje in zijn oor klonk had hij willen
roepen, help, ik kan niet wakker worden, haal me terug,
maar hij zei: "het wordt laat, wacht niet op me ....
liefste .... " dat was een machteloos woord, zij leek een
verre filmheldin, het woord kon haar niet bereiken.
Friederike wist alles af van zulke telefoongesprekken.
Zij nam een geïllustreerd blad en sloeg de bladen om,
niet te snel, niet te langzaam; met haar mollige hand
woelde ze het gladde zwarte haar wat losser. RonaId
kwam terug, hij dronk zijn glas ad fundum, dat paste
eigenlijk niet bij whisky. Friederike schonk hem weer
in. .

"We hebben elkaar zo lang niet gezien", begon hij;
wat moest hij haar anders zeggen? Toen Katherina en
Enrico plotseling weg waren zat hij voor zijn overgang
naar de vijfde HBS, niets scheen belangrijker dan dat
hij goede cijfers kreeg. Ook daarna was niets belang-
rijker dan zijn wens voortdurend te slagen. Het ene
examen na het andere, de ene krachtproef na de andere,
alles doorstond hij met succes; met verbetenheid zette
hij zich in, voor de promotie, een beloften volle loop-
baan, een rijk huwelijk met een mooie vrouw. In alles
slaagde hij. "We waren eigenlijk zulke goeie vrienden
vroeger hè, wij met ons drieën .... jij en Katherine ook
onafscheidelijk, weet je nog?"
"Nee", zei Friederike hard. "Dat leek maar zo. Kathe-
rine gapte mij al mijn vrijers af. Je moet niet zo senti-
menteel doen jongen, daar houd ik niet van .... " Maar
verzoenend hief ze het glas, en keek hem recht in de
ogen; RonaId reageerde niet op haar poging tot ver-
standhouding - tot die verstandhouding. Dwars door
haar heen zag hij Katherine, die hen beiden had verra-
den. Het blonde haar verwaasde, de gestalte van Frie-
derike vormde zich weer als een vloeiend geheel - een
wraakgodin in haar geparfumeerde hol, nu nog jaloers
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op de dode Katherine! "Zelfs jij RonaId - zelfs jij keek
niet naar mij om als Katherine erbij was. Je leek wel
verliefd op je eigen zuster!"
RonaId stond wankelend op, Friederike verstrakte, er-
gens sprong een plooi los, haar gezicht werd witter,
haar ogen glommen van verwachting.
Hij strekte de arm naar haar uit. "Jij bent nou nog boos
op Katherine. Omdat ze je je vrijers heeft afgepikt.
Maar jij - jij hebt nou vrijers genoeg. Weet je wat ze
mij gedaan heeft! Weet je wat ze mij heeft afgeroofd
- dat is veel erger - dat kan geen mens begrijpen -
Katherine, dat was ik zelf. Zij was ik! Zij was in de
spiegel als ik in de spiegel keek - zie je! Nee, dat
begrijp je niet! Ik ook niet! Katherine en ik - dat was
één wezen, één kind waren we samen - dat heeft ze
me ontroofd toen ze er vandoor ging met Enrico -
mijzelf! Begrijp je! Nee, dat begrijp je niet! Ik ook niet!
Een moeder - die hadden we niet meer, en vader ver-
anderde in papa - toen werd het of ik er niet meer
was, niet echt. Alleen de momenten dat ik in Katherine
iets herkende - dan voelde ik door haar weer dat ik -
dat ik echt geboren was. Vandaag weet ik het allemaal
ineens, voor het eerst - maar dat komt omdat ik niet
wakker kan worden. Friederikel"
Friederikes ogen waren weer half toegevallen, haar
lichaam verslapte. Katherine stond nog altijd tussen
hen in. Ontwijkend zei ze - "Nou - eh, neem nog wat
whisky. Wat wil je nou eigenlijk? Kom, wees gezeflig -
zo!" Ze duwde hem zacht terug in zijn stoel, en ging
vlak bij hem zitten. Hij greep haar arm, die weldadig
warm aanvoelde onder zijn ijskoude vingers. "Ja - en
wat dacht je .... eerst maakt ze je, dan breekt ze je -
je probeert verder te leven maar je blijft een stomme
gladde automaat, alleen door haar schuld - en dan
stuurt ze ineens een kind op je af - of je hem maar in
huis wilt nemen, dat kind dat mij kapot heeft gemaakt!
Ik ben toen doodgegaan, toen ze moesten trouwen, ik!
En dan stuurt ze dat kind op je af - dat kind van
Enrico en haar!"
"Maar Katherine, die is toch .... al bijna tien jaar
geleden "

418



"Vanuit haar graf stuurt ze dat kind op me af. Nooit
heeft ze me met rust willen laten! Als ik je zou vertellen
wat ik.... wat ik doorgemaakt heb, aan verlangen,
naar Katherine en naar nog verder terug, naar mezelf,
en nog verder terug.... al zou je me al je whisky
voeren, vertellen kan ik het niet. En nog vanuit haar
graf .... !"
Eigenlijk mocht hij Friederike helemaal niet. Het was
altijd een dik, dom meisje geweest, maar wel mooi;
zo'n kind om je eens flink op uit te leven en dan de
deur uit te smijten. Kennelijk dachten er meer zo over.
Tegelijk met zijn afkeer groeide zijn opwinding. Tegen-
over haar hoefde hij zich niet in te houden, ze1f had ze
dit leven gekozen. Toen ze op de brede divan lagen en
hij zijn mond begroef in het witte vlees en het zwarte
haar, pogend niet te denken, en alles te vergeten, po-
gend zich alles te herinneren en het voorgoed tot op de
bodem te begrijpen - tuimelde de kamer om hem heen,
de Franse plaatjes in ovale lijst aan de wand, de
whiskykaraf, die pompeuze fauteuils, die kitschige tele-
foon, hij rook de geur van het oude vloerkleed, walging
en hevige lust smolten samen, het halfduister van het
vertrek lichtte even op, donkerroze bloemen gloeiden
op een harige paardedeken, en plotseling dacht hij.
Dacht hij: en als ik Friederike een kind zou maken?
Toen hij wegging vond hij het even moeilijk. Moest ze
nu eigenlijk betaling hebben - nee, een attentie achter-
af, nu hoorde dat nog bij haar. Maar wel een kostbare
attentie, met het kaartje van de winkel eraan, zodat ze
het eventueel terug kon brengen.

De straten waren vol uitgaande mensen; in waarheid
heerste er nu duisternis die met tijdelijk succes werd
bevochten door de donquichotterie der stadsverlichting.
Ronaid liep snel en bijna vrolijk voort. Hij wist het nu
glashelder. Als hij Friederike een kind had gemaakt?
Als uit die verwarring van opwinding en wraak, iets
waarover men als behoorlijk man alleen maar kon
vloeken, de heiligheid van een nieuw leven was gaan
stralen? Wie wilde een klein kind kwaad doen? Zuige-
lingenconsultatiebureaus, moedermelkcentrales, voe-
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dings- en opvoedingsadviezen - alles wat de mensheid
opbrengt aan positieve waarden zou ook over dit we-
zentje zijn uitgestort. Uit de duisternis der waarheid
zou een zoveelste bedriegelijke lichtstraal zijn opge-
flakkerd - maar hoe goed had hij geweten dat het niet
zou gebeuren! Eén moment was er het tijd en ruimte
vullend besef: nu bezit ik totale macht - ik kan een
nieuw mens schepyen, ik kan hem niet scheppen. Ik,
ik kan beslissen: 0 hij zal zijn of niet zal zijn. Bette!

Het is immers allemaal maar mensenwerk! Ook dit
wezen zou later wel iemands pad hebben gekruist,
maar hoe zou iets wat op zo verfoeilijke wijze is ont-
staan, een ethisch gebod kunnen belichamen? De plicht
tot naastenliefde is het grootste misverstand waar de
mensen elkaar ooit onder hebben laten lijden. Niemand
kan mij dwingen te boeten voor wat een ander heeft
misdreven. Ik ben vrij. Vrij! Het is allemaal maar men-
senwerk, vicieuze cirkeltjes, hondjes die zichzelf in de
staart happen, hondjeswerk, mensjeswerk. RonaId, in
zichzelf redenerend en zoekend om Bette, die eenvou-
dige ziel die nog verstrikt zat in morele vooroordelen,
zijn nieuw inzicht duidelijk te kunnen maken, liep
haastig voort. De brief had hij net zo goed niet kunnen
vernietigen. Hij zag hem voor zich - de kleur van het
papier, de onbeholpen letters, de taalfouten, het op-
schrift op de envelop, en aan de achterkant met wazig
uitgelopen strepen: het adres van de afzender. Hij had
het gevoel, een onverteerbaar brok emotie te hebben
teruggebracht tot een eenvoudig rekensommetje. Het
was of hij, lopend door de overdrukke straten, lang-
zaam naar boven dreef en bijna wakker werd. Hij be-
greep nu de mannen die tot hun echtgenote zeiden: ik
was mezelf niet. Sinds zijn huwelijk had hij geen andere
vrouw beroerd, daaraan ternauwernood gedacht. En
nu die vreemde trance .... maar het was bijna voorbij.

\Vat Katherine hem gegeven en ontnomen had, hij had
het nu tot in het merg geproefd, het was voorbij. De
spiegelbeelden spiegelden elkaar, tot in oneindige be-
trekkelijkheid. Wie dat éénmaal had beseft was vrij om
zich alleen te laten binden door dat wat hij zelf in het
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leven had geroepen. Want alles is - mensenwerk. Die
machteloze étalagelichten! Die bioscoopreclames, die
letters van groen naar geel en rood in de zwarte avond-
hemel. Avondhemel? boven dit avondgewoel heerste in
waarheid de nacht, avond was slechts een menselijke
nuancering van het duister.
Om dit probleem nu helemaal af te ronden en daarna
weer de gezegende draad te kunnen opnemen van zijn
eigen bestaan - had hij net iets gejammerd over gladde
automaten en dood van zijn ik? melodramatische onzin,
voorbij! - zou hij die juffrouw, die pensionhoudster,
nog even de mond gaan snoeren. Wat dacht ze wel!
Brieven schrijven aan wildvreemden, oude wonden
openrijten, kinderen op hem afsturen met wie hij niets
te maken had I Misschien kon hij wat geldelijke steun
toezeggen, maar dan door middel van een zaakwaar-
nemer. Zijn auto stond nog bij Friederikes huis. Het
leek of hij al lopend zijn verleden verliet, zijn stappen
werden groter.
De donkere nachtlucht was het beeld van die onbeken-
de kracht, waaraan hij zich laafde in zijn dromen. Geen
mensenwerk.

Bij de eerste stugge blik die RonaId wierp op de kleine
vrouw in de deuropening zag hij het gehate gezicht
van Enrico, wat vager en ouder wel. Hij zag àat ook
hij onmiddellijk werd herkend: de broer van Katherine.
Zij droeg rouw, met on-Nederlandse chic. Toch was zij
ordinair, vulgair, ongetwijfeld verdorven, verderfelijk.
Dit was geen milieu voor .... Hij wilde niets met haar
te maken hebben, maar de zaak moest worden afge-
rond. Hij moest het nog even vasthouden, zijn schema-
tisch inzicht in de verwarringen van het bestaan.
Ze ging hem voor en opende een deur, gedempte jazz-
muziek werd plotseling zeer luid. Met de rug naar hen
toe stond een jongen, handen in de zakken, op de hielen
wippend naast een ouderwetse gramofoon. Wat was hij
tenger! Hij had hen niet horen binnenkomen, al zijn
aandacht was bij de muziek. Enrico's zuster bleef staan
en zei geen woord. De plaat liep af, de jongen lichtte
de arm van de gramafoon op en tuurde ergens naar.
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"Eric", zei de vrouw.
De jongen bleef ingespannen kijken. "Even tante, neem
me niet kwalijk .... "
RonaId staarde naar het in zijn bezigheden verdiepte
kind. Vervloekt was het in zijn ontstaan. Vervloekt. ...
maar een verwonding zou hem doen bloeden, een
omhelzing zou hem verwarmen. Een wezen waarin
alles opnieuw aan het gebeuren was. De kamer, de
wereld omvatte hen beiden, denken was zinneloos.
De jongen keek plotseling op. ,,0 .... ik wist niet .... "
Het Kind kruiste zijn paa.
De vrouw bleef zwijgen. Had zij misschien veel gehou-
den van Enrico, haar broer?

Leo Ross
LADY MACBETH

I have seen her rise from her bed, throw her
nightgown upon her, unlock her closet, take
forth paper, fold it, write upon't, read it ....

Dit is een nacht waarin niemand kan werken
alleen de slapende bedienden ingesmeerd met bloed
ik roep de namen aan van zon zee zand
de gouden bergen van de duinen waar de wind
geen ogenblik ernstig een loopje neemt
met schuld en boete, met handen vol bloed
voer ik het gesprek der vogels, schrik
springt als de schaduw van een vliegtuig
door het maanlicht waar het denken zwaar
mee oefent als met halters, het is het hart
van een orkaan dat kraakt in een bad quarto:
over een glazen zee trekken de zwarte vlinders
het schip scherp luisterend naar zijn spiegelbeeld
zie: golven slaan ernaar met slappe bloedeloze handen
het is 't geweten dat wordt afgetuigd
en eerder wil de daad ontdaan niet sterven in de diepte
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Steven Afenlbrecht

DE RUIME GEVANGENIS
(een brief)

De reden dat ik je schrijf, Abel, is dat ik gisteravond
een opzienbarende ontdekking heb gedaan, die zo
ingrijpend voor ons beiden is, dat ik je haar niet wilde
onthouden.
Het hele proces dat tegen jou gevoerd is en waartegen
ik niet het minste kon inbrengen, krijgt er een heel
andere betekenis door. Wat dat betreft kan ik kort zijn:
het is onwaar, vol afschuwelijke misverstanden. Maar
ook is het van het allergrootste belang voor ons. Gister-
avond drong dat onmiddellijk na wat ik gezien had tot
mij door. Hoewel ik je nog in deze brief zal verklaren
wat ik heb ontdekt moeten mij eerst enkele opwellende
gevoelens van het hart.
Ik kreeg geen kans je nog te spreken nadat het levens-
lang over je was uitgesproken. Ik denk dat die malle
recnters dat niet toestonden omdat ze maar al te goed
gemerkt hebben dat wij tweelingen zijn, zelfs eeneiïge
tweelingen en in hun domme kortzichtigheid verwisse-
ling van veroordeelde wilden voorkomen.
Hoewel het proces door mij even afschrikwekkend be-
leefd werd als door jou, gaf onze gelijkenis er in zekere
zin een vrolijke noot aan. Het zal jou namelijk ook vast
wel opgevallen zijn hoe de rechters, de officier van
justitie en zelfs jouw advokaat vaak in de grootste
verwarring hun blikken lieten afdwalen naar de pu-
blieke tribune, waar ik zat. Het was dan alsof zij dezelf-
de overtuiging toegedaan waren als ik: die beklaagde,
die daar zojuist nog zat, kunnen wij nauwelijks naar
eer en geweten ondervragen of beschuldigen, want hij
is niet volledig. Er ontbreekt veel van hem waardoor
wij tijdens het proces slagen in de lucht doen; een
hagedis zonder staart trachten te vangen. (Dat ik juist
dit beeld gebruik zal je spoedig duidelijk zijn).
Hoe prijs ik mijzelf sinds gisteravond dat die overtui.
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ging volkomen gerechtvaardigd was en geenszins
alleen op grond van onze fabuleuse gelijkenis. Toch
veracht ik mezelf ook dat ik hun de juistheid van hun
weifelende gedachte niet al tijdens het proces heb kun-
nen toeschreeuwen, waardoor grote verwarring zou zijn
ontstaan en jij wellicht heel anders beoordeeld zou zijn.
Het was dan zelfs niet onmogelijk geweest dat ze je
hadden vrijgesproken. Was dat een feit geworden, dan
moet ik je echter teleurstellen door te zeggen dat ik
toch nooit meer met jou onder één dak had kunnen
leven. Niet omdat je moeder vermoord hebt, geloof me;
ook al konden we dat ongedaan maken dan had ik ook
met haar niet meer in hetzelfde huis kunnen verblijven.
Nee, de reden is dat ik door mijn ontdekking voor de
rest van mijn leven aan de volstrekte eenzaamheid
gebonden ben, wil ik waar maken wat ik heb ontdekt.
Maar over dat alles later. Terug naar het proces.

Ik bepaalde mij er tijdens die ellendige zittingen toe
plotseling, als allen zich als terriers in jouw persoonlijk-
heid en schuld vastbeten, kuchend rechtop te gaan
staan. Alle hoofden zwaaiden dan geschrokken mijn
richting uit en staarden mij in verbazing aan, zich af-
vragend hoe het mogelijk was dat beklaagde daar zo
ineens tussen het begerige, recht eisende publiek
terecht was gekomen. Een halve ontsnapping, een
mysterie van lichamelijke verplaatsbaarheid.
Ik bereikte daarmee dat jij even verheugd adem kon
halen en mij kon aanzien met een blik vol vergeving,
dat jij inplaats van ik die misdaad had moeten bedrij-
ven. Het hele parket verhief zich dan gealarmeerd van
hun zetels, als ik snel de zaal verliet, omdat het mij niet
langer mogelijk was zo dicht bij jou in de buurt te zijn
met het probleem dat mij van binnen leegvrat als een
kwaadaardig gezwel: waarom tit en niet ik.
Nu je dit weet wil ik niet langer praten over het boze
van die verveloze, bedompte omgeving, waarin ik net
als jij veroordeeld werd. Maar ik wil je zeggen dat mijn
ziel nu alleen nog maar de volmaakte rust kent, een
rust die ik zeker nodig zal hebben om duidelijk en
overtuigd jou de verregaande strekking van mijn ont-
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dekking voor ons beiden te schetsen. Daarvoor is echter
nodig dat ik je eerst de werkeli;ke motieven duidelijk
maak, waarom je moeder vermoord hebt. En daartoe
dien ik nogal ver terug te gaan in onze jeugd ....

Twee dingen waren in het leven dat wij getweeën op
de kleine boerderij naast het oude, verwaarloosde
kerkhof leden, van het allergrootste belang.
Wat het eerste betreft: wij leefden zonder ook maar
een moment aan een vader te denken. Wij konden ons
onmogelijk voorstellen dat er nog een andere man in
onze kleine wereld zou leven. De volwassenheid werd
in het oog van ons kinderen alleen maar gedragen door
de vrouw, onze moeder, en wij zouden haar nooit
bereiken. De verstilde atmosfeer van het kerkhof droeg
ertoe bij dit idee elke dag opnieuw onbewust in ons te
versterken. Lenig sprongen we over de gebarsten gra-
ven naar de uithoek van die vergeten ruimte vol doden,
waar de oude tuinman de verlepte snijbloemen had
weggeworpen, die de sporadische bezoeker op een van
de graven had geplaatst. vVij namen ze op, gaven ze
aan elkaar over en schaterden het uit dat ze geen geur
hadden en direkt hun kelken terug lieten zakken tegen
onze vooruitgestoken vuisten, die de stengels omknel-
den. Jij was het die altijd maar weer zei: "Ze zijn
dood en wij leven".
Als het dan een warme dag was, kleedde jij je snel
helemaal uit en rende wild van mij weg om je achter de
ziekelijk bemoste toren in het midden van de dodenhof
te verstoppen.
"Waarom doe je dat?" vroeg ik de eerste keer hijgend,
nog buiten adem, toen ik me naast je neer had laten
vallen tussen het hoge schaduwrijke gras.
"Jij moet het ook doen", antwoordde je. Ik stemde toe
en naakt gingen we naast elkaar op alle koude, marme-
ren platen van hoogadellijke doden liggen tot de avond
viel. ...
Elke dag herhaalden we dit vreemde spel en werden
nog niet ontdekt. We zagen in die tijd voor het eerst
het bloed uit elkaars wonden vloeien, wanneer wij onze
voeten openhaalden aan stukjes glas, verborgen tussen
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het mos en het gras. Of wanneer we in de grote haast
om over de hekjes rond de graven te komen onze borst
aan de roestige krullen verwondden. Wij veegden het
bloed niet uit de vreemde namen en jaartallen die diep
in het steen verzonken op iets schenen te wachten.
Soms sloeg ik de insekten gade, die zich tegen je tanige
huid afzetten om even later weer uit de stille loomheid
van het kerkhof terug te vallen op je lichaam en je te
bijten. Ik verjoeg ze en probeerde je even te strelen,
maar de rilling die door je ledematen trok, weerde mijn
argeloze hand af. Reeds die momenten, waarop ik mijn
hoofd achter je rug verborg om de zon niet te zien en
niet te sterven van angst voor de aanzwevende muggen
en kruipende hagedissen die naar mijn navel zochten,
wist ik dat alleen de innerlijke eenzaamheid voor wie
wij ons ontkleedden, ons wezenlijk van elkaar kon
scheiden en zelfs verlossen. Daarom kleedden wij ons
uit: wij wilden leven zonder de noodzaak van de aan-
wezigheid van de ander.

Op een dag toen ik daar weer over lag na te denken -
ik had net mijn handen van je zacht welvende borsten
teruggetrokken - werden we ontdekt door de tuinman.
We hadden niet eens tijd onze kleren bij elkaar te
zoeken. De man w~s. sterk. Hij droeg onze spartelende
naakte lichamen naar de boerderij.
"Waarom zijn jullie naakt?", vroeg moeder toen de man
vertrokken was.
"We doen het voor God", zei jij.
"Trek je zwembroek aan en ga die kleren terughalen."
Haar toon was niet bestraffend. Ze was zelfs niet ver-
baasd.
"Of nee, laat mij dat zelf maar doen, dan kan ik die
zure ouwe uitleggen hoe gezond het voor kinderen is
naakt in de zon te spelen."

'Vat nu volgt is het allerbelangrijkste voor de motive-
ring van jouw daad. Zwijgend ging je op moeder af en
in de omhelzing fluisterde je haar toe: "U bent Goed
als God moeder, als God de vader."
Nooit heb ik je gezegd dat ik het heb verstaan. Door
die woorden die ik niet begreep tot gisteravond, maar
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die mij het onheilspellend gevoel gaven, overal bespied
te worden bij mijn doen en laten door een boos en
arglistig oog - was ik met geen mogelijkheid meer te
bewegen mij nog eens op het kerkhof te ontkleden ....
In die tijd begon ik te beseffen dat er wezenlijke ver-
schillen tussen ons waren. Heb ik zojuist opgemerkt
dat alleen de eenzaamheid ons kon scheiden, dan ge-
beurde dat toen. Ondanks de verkoeling die de herfst
over het land bracht, bleef jij het kerkhof bezoeken. Je
gaf je naakte lichaam prijs aan je geloof dat moeder
God was. Het impulsieve van je gewoonte had plaats
gemaakt voor een geheimzinnig verbond met haar, dat
zinvol was, dat mij buiten sloot, dat in je naaktheid een
absoluut vertrouwen en gemis aan schaamte vroeg.

Toen het echt koud begon te worden en ook jij die stille
rite moest opgeven, nam ik weer deel aan onze tochten.
Ik verheugde mij erop je weer terug te vinden, maar al
te vaak onttrok een snelle aanspringende ochtendnevel
jou aan het gezicht. Eenzaam zette ik me dan op een
zerk en was mij er vol jaloezie van bewust dat jij ge-
dachten over God en de Hemel had, die zich aan mij
maar niet wilden opdringen. Gelijk de heilige Teresia's
inleidende woorden bij haar biecht over haar bestaan,
kan ik je ootmoedig bekennen, dat ondanks en zeker
juist door die ontdekking van gisteravond op datzelfde
kerkhof, ik in die tijd niet het minst aan God geloofde.

Moeder was de enige aan wie ik mij vastklampte, in
gedachten, als de mist jou lange afstanden van mij
verwijderde. Ik zocht haar wezenloos en het deerde mij
niet als mijn tastende hand door de mist verkoelde. Ik
glimlachte als ik eraan dacht dat wanneer ik moeder
zei, jij mij verbeterde en God zei. Wellustige energie
borrelde dan in mij op en deed mij, nog zonder naar je
om te zien, naar huis rennen om moeder te vragen uit
de bijbel te lezen. Jij had erom gevraagd zei ik. Moe-
ders ogen begonnen dan stralend in de richting van het
kerkhof te staren, waar jij nog zat te mijmeren en ze
begon zachtjes je naam te roepen. Dat irriteerde mij
ongelooflijk en ik overschreeuwde schril haar roep in
de grijze mist: "Kom nou Abel, je wilde toch dat moe-
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der je voorleest uit de bijbel. Abel, je moet komen" ....
Het is beslist jammer dat het gerecht zich zo weinig
om mijn mening bekommerde toen hun duidelijk werd
dat ik tijdens jouw wanhoopsdaad (want dat was het,
daar ben ik nu zeker van, niet de drift waarvan in het
requisitoir van de aanklager herhaaldelijk sprake was)
afwezig was. Aan de andere kant had ik hem hetgeen
ik jou nu schrijf niet kunnen mededelen daar het mij
pas gisteravond te binnen is geschoten. Zeker is echter
dat jouw binding met moeder van veel intiemere aard
was dan de mijne.
Weet je nog dat wanneer je hijgend uit de mist tevoor-
schijn trad, ik je alles begon uit te leggen alsof je
iemand was, die vanwege konstant geheugenverlies
breedsprakige aandacht moest hebben? Je liep dan als
een heilige met een accepterende glimlach op moeder
toe en omhelsde haar. Mijn hemel, hoe vaak heb ik jou
arme moordenaar God niet zien omhelzen.
Wij zetten ons dan in, de erker van de woonkamer, die
uitkeek over de weilanden en het aangrenzende bos,
rond het wankele klaptafeltje, waarop de bijbel altijd
opengeslagen op ons wachtte. Moeder ondersteunde
tijdens het lezen het grote boek met beide handen alsof
het door het opgeroepen Woord te zwaar werd voor
het schamele meubel. Ik staarde onafgebroken naar
jouw bleek gezicht dat van inspannend luisteren spitser
scheen te worden en als ik daar genoeg van had onder-
brak ik moeder ruw met de woorden: "Abel heeft ge-
zegd dat hij zelf ook een stuk wil voorlezen". In de
schemerige stilte klonk dan jouw verschrikte stem door
het huis tot de tranen van inspannend turen je in de
ogen sprongen en moeder met een teder gebaar van
haar hand die even je arm aanraakte te kennen gaf dat
we konden gaan. Dan keek je me triomfantelijk aan.
God had weer het heft in handen genomen. God die
moeder was. God die niet toeliet dat ik hem het zwij-
gen oplegde, om jouw stem te kunnen laten klinken.
Onze plicht was vervuld; ja zo was het; we hadden
geluisterd en jij zei nog: "God is goed, hij heeft de
mooiste stem van de wereld".
Zonder het zelf te beseffen, praat ik nu al lang over het
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andere feit dat ons leven op de boerderij zo beheerste:
de plicht vele malen per dag naar moeders voorlezen
uit de bijbel te luisteren.
Natuurlijk raakte ik vanzelf tot dit punt. Het stond
immers zo nauw in verband met dat eerste: de volko-
men afwezigheid van de gedachte of de hunkering
naar een vader. Nu weet ik evenals jij dat ongetwijfeld
zult weten dat moeder ons deze zware taak oplegde om
zich enkele keren per dag van onze volle concentratie
op haar te verzekeren. Het was zeker geen listige opzet
van een al te opdringerige moeder, die zwelgt in de
verheerlijkende aandacht van haar kinderen. Nee, van-
uit haar ellendige eenzaamheid, (zij miste wél de man
en trachtte dit stilzwijgend te dragen om ons ook niet
door dat gemis te doen lijden), zocht ze hunkerend
naar een gemeenschappelijk iets waarop wij gedrieën
onze aandacht konden vestigen, zodat wij geheel in
haar opgingen en zelfs uiterlijK niet meer van haar ver-
schilden door dezelfde verstarde glans op onze gezich-
ten. Moeder kreeg in deze uren net idee dat zij deel
nam aan ons samengaan dat in haar ogen nog volmaakt,
nog paradijselijk was. Jij mompelde telkens na afloop:
"God heeft ons verzwolgen", en in wezen werd jij tij-
dens die lezingen dus door hetzelfde gevoel als moeder
bezeten. Jullie gaan dan ook vrijuit, moeder en jij, God
en haar zoon. Ik was de enige die in staat was een eind
aan die benauwende uren te maken, waarin de verschil-
len tussen ons mij langzamerhand zo overduidelijk
werden. Ik verzuimde; ik wilde weten wat die verschil-
len dan wel waren, daarin zou zich het wezen van mijn
bestemming openbaren ....

Inmiddels groeiden we op. Ik herinner mij nog goed
hoe wij het kerkhof nu alleen nog opzochten om onze
eerste zinrijke gesprekken ongestoord te kunnen voeren.
Twee dingen waren namelijk aan het licht gekomen. Er
bestonden vaders. Dat was de eerste grote verandering
waaraan onze gedachten en ons gevoelsleven zich
moest trachten aan te passen. Geen van ons beiden
durfde daar ook maar een woord over te wisselen met
moeder en dus trokken we ons terug tussen de graven,
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die sneller schenen te verouderen dan wij. Ze maakten
een meer verstilde en gelaten indruk op ons naarmate
wij in de grootste inner1ijke verwarring aan ons nieuwe
bestaan trachtten te wennen. Wel beschouwden we
onze klasgenoten als de aanstichters van al het kwaad
(waren wij er niet van overtuigd dat zij jaloers waren
op onze volmaakte gelijkenis, ook in de hoge school-
prestaties?). Maar de konfrontatie met enkele van hun
vaders, die ze telkens triomferend in onze richting
duwden bij feestelijke gelegenheden, stelde ons voor
een voldongen feit.

Veel invloed hebben die lagere school en later die
h.b.s. overigens niet op ons gehad. Wij trokken ons al
te snel met onze nieuwe ontdekking terug in ons oude
bestaan, dat er echter onherstelbaar door verminkt was.
In die tijd begon ik bij jou de eerste tekenen van een
geheimzinnige wijziging in je gedrag tegenover moeder
waar te nemen. Hoe fataal de betekenis daarvan was,
hoe fataal je gebrek aan vertrouwen tegenover mij, zal
je misdaad je aangetoond hebben. De bovenmenselijke
binding tussen jou en moeder die mij maar al te vaak
buitenstootte, begon te wankelen.
Ik trof je een keer op het kerkhof aan op het moment
dat je met je zakmes in de binnenkant van je arm
keepte. Je staarde naar het bloed zenuwachtig je neus
ophalend en stamelde: "Bloed heeft een mens van zijn
vader en zijn moeder".

"Wat bedoel je daarmee?" Ik raakte opgewonden toen
ik zag hoe je in gedachten met de scherpe zijde van
het mes het bloed van je arm begon te strijken en ver-
der sprak zonder mij te horen:
"En toch is God onze moeder. Maar op school zeggen
ze dat God geen bloed heeft. :Maar moeder heeft b10ed
en moeder begrijpt de bijbel alleen maar en wie de
bijbel begrijpt is God en waar geen vader is is God.
En daarom ben ik hier op het kerkhof. Moeder houdt
van het kerkhof. Ze heeft de boerderij gekocht om
dicht bij het kerkhof te zijn, heeft ze me gezegd. Op
het kerkhof is God, zei ze en moeder is vaak op het
kerkhof. Heeft moeder bloed?"
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"Je bent ziek", riep ik je toe. "Je hebt koorts. Kom mee
naar huis dan kan ik je verbinden."
Je stond alleen maar op, strekte bezwerend je armen
voor je uit en bracht onverstoorbaar je getuigenis die
me nog doet huiveren als ik er aan denk. (Ik prijs de
moed die je toen bezat. Ik waardeer het in je dat je er
toen al van overtuigd was dat alleen God de bijbel kan
begrijpen. Ik raak zelfs verrukt bij die gedachte en
moet me tot het uiterste beheersen om mijn geheim van
gisteravond niet te onthullen. Om die beheersing op te
kunnen brengen zal ik jou verder laten spreken:)
"Je begrijpt me niet, je noemt me ziek. Ik had het kun-
nen weten. Je wilde je niet meer uitkleden op het kerk-
hof. Na de zondeval zijn alleen God en de Zoon nog
maar zonder schaamte."
"Maar jij doet het nu ook nooit meer", schreeuwde ik
je wanhopig toe, wanhopig meer omdat ik voelde bui-
tengesloten te zijn dan omdat je me niet begreep.
Je liet het mes vallen. Er was niet de minste beweging
aan je te bespeuren. Je handen hield je krampachtig
met gesperde vingers voor je lichaam alsof je ieder
moment op me af kon springen om me te wurgen.
Toen brulde je de woorden God en Moeder en een sid-
dering trok uit de toppen van je vingers naar je lippen
en je hart. Even later stortte je neer ....
Weer moet ik een van mijn tekorten bekennen. Juist na
mijn grootse ontdekking die mij instaat stelt mij boven
alles te verheffen en mild te zijn, ook tegenover de
misdadigheid van mijn jeugd.
Ik keerde mij van je af en rende weg en hield niet
eerder op met te roepen: "Abel is gek", tot moeder mij
opving en mij door elkaar schudde tot ik weer tot
bezinning kwam.
Nu achteraf, Abel, kan ik je zeggen: Wat was je toen
dicht bij de waarheid in je vermoeden dat moeder God
niet was. Hoe lachwekkend komt mij nu de strijd dan
ook voor die ik tegen jou vanaf die dag begon te
voeren:
Direkt na schooltijd sloot ik mij in mijn kamer op en
liet jou met moeder alleen. Ik kwelde mezelf met ja-
loerse fantasieën, waarin ik jou zwijgend naast haar,
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hand in hand met haar, zag zitten, dan weer genietend
van je Goddelijke overtuiging dan weer jezelf marte-
lend met je twijfel. Ik dacht in die dagen niet anders
of je was waanzinnig. Misschien was ik daarom bang
voor je, want bang was ik, dat kan ik je nu zonder
schaamte bekennen. Schaamte is mij sinds gisteravond
volkomen vreemd. Deze opmerking moet je nu al doen
vermoeden wat ik gisteravond ontdekt heb en daarom
ga ik vlug verder. Uiteindelijk heb ik je beloofd je de
diepste motieven van je wandaad, die ik nu al geneigd
ben een vergissing te noemen, te openbaren (openbaren
kan ik, Abel, wees daarvan overtuigd).
Mijn dwaling merkte ik al te gauw toen ik het op een
middag moest afleggen tegen mijn jaloezie en haat en
met enkele sprongen beneden was om voor mijn plaats
bij jullie desnoods te vechten. Ik schrok hevig toen ik
moeder aan het wankele tafeltje in de erker vond. Ik
schrok omdat ik voor het eerst de bijbel gesloten zag
met daarop moeders handen zo bleek dat ik mij er
snel van overtuigde of zij niet al dood was. Jij was niet
in de kamer.
"Waar is Abel, moeder?" vroeg ik zacht.
"Ik denk weer op het kerkhof."
Ik was een stommeling in die dagen, Abel. Verteerd
van angst door jullie in de steek te worden gelaten en
afgunstig op de intimiteit tussen jou en moeder had ik
alleen maar aan mezelf gedacht. Dat jullie elkaar al
maanden ontliepen, dat jullie stilzwijgen een teken was
van een onherroepelijke scheiding had ik, verblinde,
niet eens opgemerkt.
Nu besefte ik dat, nog voordat moeder begon te praten
met afgewend hoofd, naar buiten starend over de wei-
landen, als verwachtte ze daar ieder ogenblik vader te
zien opdoemen:
"Abel mist zijn vader. Hij is nu op een leeftijd dat ik
die niet meer kan vervangen. Hij haat me erom" ....
Zouden de rechters mijn mening over de oorzaak van
jouw handelen hebben gevraagd, Abel, dan zouden ze
mij op dit punt zeker hebben onderbroken om mij ver-
der te laten gaan. Het motief drift zouden ze uit de
rapporten geschrapt hebben om het te vervangen voor
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wanhoopsdaad na een uitgebreid psychiatrisch onder-
zoek. Jij weet dat ze gedeeltelijk gelijk gehad zouden
hebben en ik weet het.
Ik weet dat jij het was die de bijbel van het tafeltje
hebt weggenomen en ik weet ook dat je hem op het
kerkhof verborg om er de hele dag in te lezen en het
mysterie te onthullen van moeders goddelijkheid die zo
onvolmaakt bleek te zijn omdat hij maar niet het leed
van de hunkering naar een vader kon verzachten.
Je ging niet meer naar school. Moeder keurde dat stil-
zwijgend goed om je weer voor haar te winnen. We
wisten toen al allebei dat je ziek was en het was voor
haar een ondragelijke gedachte dat ook de buiten-
wereld het zou merken en je wellicht voorgoed van haar
weg zou nemen. We lieten je alleen op het kerkhof om
te voorkomen dat je je thuis al te dikwijls verwondin-
gen toe zou brengen met de messen, die voor jouw
bezeten oog niet goed genoeg verstopt konden worden.
Vonden we je toch weggedoken onder de tafel terwijl
je in volle aandacht je vingers in het bloed doopte dat
uit de kleine toegebrachte snee aan de binnenkant van
je arm stroomde, dan richtte je je bij onze nadering
glimla?h~nd op en riep tegen moeder: "En toch ben je
God met ....
Onbewust moet jij toen al de ontdekking, die ik gister-
avond deed, in je hebben opgenomen. Als ik daaraan
denk wordt het me intens somber te moede, dat jij die
toen dus het dichtst bij de waarheid stond, nu opgeslo-
ten zit tussen vier kale wanden als de eerste de beste
vulgaire moordenaar; voor hen die onverhoopt deze
brief in handen mochten krijgen zelfs als een gods-
dienstwaanzinnige. Ja zeker, dat zullen ze zeggen en
vooral als ze lezen en vernemen wat je met de bijbel
deed. Want jij hebt het gedaan, maar daarover straks.
Eerst wil ik je zeggen hoe ik dat alles weet.

Ik was namelijk de enige die je kon naderen zonder dat
je het mes naar me wierp. Ja, vroeg ik erom dan gaf je
het mij zonder tegenstribbelen. Zei ik: "Laat nu verder
God met rust, Abel", dan verliet je met gebogen hoofd
de kamer.
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Moeder en ik zagen je dan voorbij het raam in de erker
schuifelen, sidderend van koorts. Je omhooggeworpen
armen tastten in de natte ruimte boven de weilanaen
tot je schimmig in de opkomende mist verdween.
Je woede tegen moeder werd met de dag heviger.
Naderde zij af en toe nog gelaten de erker met bet
kleine zakbijbeltje dat ze uit haar klerenkast had opge-
diept, dan sprong jij als een dolleman vanuit een hoek
van de kamer naar haar toe ....
Het is mij onmogelijk te praten over de hevige wan-
hoop die elke wilde beweging van je hoofd en ledema-
ten en zelfs van je tevoorschijn schietende tong ver-
ried. Ik bepaal mij er alleen maar toe je te zeggen dat
je moeder te krachtig het zakbijbeltje uit de handen
sloeg en 't arme mensje vele malen daarbij verwondde.
Dan riep je: "Wat moet dat nou? Wou je spreken van
God? Als ik toch geen vader heb, dan is er toch ook
geen God?"
Vlug draaide moeder zich dan van je af, om haar tra-
nen en angst te verbergen en snelde de trap op, daarbij
haar rokken gracieus een eindje optillend om niet te
struikelen. Als een stomme stond je haar onder aan de
trap na te staren. Je mond was half geopend en de
vuist van je gestrekte arm dreunde onophoudelijk tegen
de leuning.
Neem me niet kwalijk als ik zeg dat ik verlicht adem-
haalde als je tenslotte in elkaar zakte. Je zal het me niet
aanrekenen. Je weet nu, na die vreselijke gebeurtenis
die je van zoveel angsten en waanvoorstellingen moest
bevril'den, dat ik het was die je voorhoofd bette met
een t leedoek gedrenkt in een koele azijnoplossing tot je
weer bij kwam.
De avond dat de scène alle hevigheid van andere
verschrikkingen overtrof, was de enige dat ook ik mijn
ellendige angst niet kon onderdrukken. Ik was al over
je heen gebogen toen ik me in een vlaag van verwar-
ring plotseling afvroeg of moeder dan inderdaad God
was, zoals ze zich van je afkeerde. Bestonden wij twee
alleen echt, of waren wij met zijn drieën. Was het
moeder die jou steeds je beheersing deed verliezen of
was het God in haar. Ik besefte de angst van het
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bestaan van twee mensen die niet meer kunnen be-
denken hoe ze zijn ontstaan, levend geworden, dodelijk
angstig ....
Verstomd van angst dat ik misschien zelf door jouw
ziekte besmet was, liet ik de zuurruikende doek terug-
vallen in het teiltje en vluchtte naar mijn kamer. Als
een bezetene wierp ik me daar op mijn huiswerk.
Ongelooflijk helder van hoofd ineens loste ik met het
grootste gemak de ingewikkeldste wiskundevraagstuk-
Ken op en net wilde ik aan het overschrijven van de
uitkomsten in jouw schrift beginnen toen jij die wan-
hoopskreet slaakte die de stilte en de schemering van
onze boerderij door merg en been ging.

Ik sprong op, gooide mijn deur open en kon nog net
moeder opvangen die naar je toe wilde rennen. Ze zou
zeker van de trap gerold zijn, in haar haast om jou te
redden uit je verterende visioenen, als ik haar niet met
alle kracht die ik nog bezat had tegengehouden. Wat
wij vanaf de overloop zagen, Abel, heeft moeder ge-
dood. De vlammen van de door jou in brand gestoken
bijbel op het tafeltje in de erker sprongen als koude
rillingen naar je toe. Je vocht met nen. Je naderde ze
als een bokser in gebogen houding, maar als ze naar je
gezicht sloegen ontweek je ze [enig. Je voerde een
spiegelgevecht met je brandende ziel, die vol van God
was, maar die meer naar een vader verlangde ....

"De bijbel brandt", riep je plotseling terwijl je tot
onder de overloop sprong en ons bezeten aanstaarde.
Wat dat betekende heeft alleen moeder begrepen. Ze
rukte zich los uit mijn armen en voor ik haar achterna
kon gaan was ze al bij je. Ze probeerde je van de
vlammen vandaan te houden. Er ontstond een korte
worsteling, waarbij je haar enkele keren ongelukkig
raakte en net toen je riep: "God verbrandt", viel ze ....

Nu moeder er niet meer is, wat ik mij in alle rust maar
toch ook met een vaag heimwee realiseer, ben ik de
enige die je kan troosten, Abel. Ik wil niet nog meer
gruwelijkheden beschrijven. Er is trouwens niets meer
te noemen, dan mijn ontdekking van gisteravond. En
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gisteravond was vele, vele avonden na die nacht die
opzij werd geschoven door de dageraad, die nacht
waarin ik vluchtte om hulp te halen nadat ik eerst had
toegekeken hoe de vlammen in de erker doofden, zon-
der de boerderij aangetast te hebben. Nadat ik moeder
op de bank had gelegd en enkele malen jouw naam had
geroepen vluchtte ik over de weilanden ....
Met die volmaakte beheersing waarmee je ook het pro-
ces hebt gevolgd en iedereen, vooral mij, de indruk gaf
dat er eigenlijk niets anders had plaatsgevonden dan
een fatale ruzie tussen moeder en zoon, moet je nu
kennis nemen van mijn ontdekking.

Zoals je zeker niet zult weten heeft tante Louise mij bij
zich in huis genomen. De eerste weken noemde ze jou
de moordenaar, moeder de dode en mij armzalig jong-
mens. Ze stond mij niet toe de boerderij terug te zien.
Ze achtte dit raadzaam voor mijn werk en mijn herstel
van de schok en hield mij dicht in de buurt van haar
prachtige villa. Maar gisteren bezweek zij voor mijn
lange smeekbeden, mijn boeken en de enkele voorwer-
pen in de boerderij waaraan ik zo gehecht ben, terug
te zien en mee te nemen.
Samen bezochten wij per taxi het gesloten huis. Terwijl
ik mijn boeken verzamelde en schuchter jouw kamer en
die van moeder betrad, zonder iets te durven aanroeren,
hoorde ik haar onafgebroken huilen en bidden in de
erker. Zij zat overigens even onbeweeglijk als moeder
op de uitkijk, alsof ze iets of iemand verwachtte, met
haar rug naar mij toe en merkte niet dat ik wegsloop
naar het kerkhof.
Op het kerkhof nu, Abel, deed ik mijn ontdekking, die
is - ik kan het niet langer voor mij houden - dat ik
God ben. Je hebt je inderdaad vergist, toen je je ver-
zette tegen moeder om te zien of zij God was, toen je
haar verwondde om God aan te kunnen raken, toen je
de bijbel verbrandde. Niet de bi;bel is God, ik ben het.
vVat moeder betreft heb je je in zoverre vergist dat ze
door jouw schuld gestorven is. Nog jaren hadden jullie
plezierig samen kunnen leven, in het geruststellende
gevoel dat ik veilig ben, voor altijd, alleen en toch
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oneindig beschermd tegen zwakheid en eenzaamheid
en angst en verdriet. Onherkenbaar, ook voor jullie,
maar toch door een ieder in vreugde ontvangen en
ootmoedig nagestaard; ik - de vader van allen ....

Twee hagedissen hebben het mij geopenbaard. (En nu
zal je ook duidelijk zijn waarom iJ( bij de aanvang van
mijn brief deze als beeld gebruikte. Ik werd nog tezeer
door hun reddende aanwezigheid in beslag genomen
om jou met iets anders te kunnen vergelijken. Toch is
dat niet de enige reden).
Ik zag twee hagedissen, ongetwijfeld tweelinghagedis-
sen, zitten op het marmer, bij het naderen van de graf-
zerk van de adellijke familie Heynis van Keuvelen.
Overstromend van genot, alles nog bij het oude te vin-
den in de late schaduwen van de avond, kreeg ik het
gelukkige inzicht in het klein-aardse van de ergste
daden en gebeurtenissen door het uiteindelijk samen-
paan van leven en dood. Opgewonden wilde ik naar de
beide beestjes grijpen om met hun kronkelend leven
tussen mijn gesloten handen te wachten op het nade-
rend duister. Ik zag de aderen van het marmer, waarin
de hagedissen lagen als twee sappige sperciebonen,
goud opblinken naar de ondergaande zon. Ik was zeer
verheugd mij nog binnen het kwartier niets meer te
zullen herinneren van wie ik was, waarom ik hier ver-
bleef, waar ik mij bevond en wat mijn bestemming was:
leven of dood. Vlug reikte mijn hand naar de nietige
levens maar nog was ik te vroeg. Een kleine vlieg
naderde dansend, dan weer kleine afstanden vliegend,
de schijnbaar totaal verslapte monsters, ja want dat
moeten ze toch in ogen van die vlieg geweest zijn?
Geheel in beslag genomen door de dartelingen waar-
mee dit goddelijke wezentje zich verlustigde, liet ik
mijn arm zakken. Zijn leven was kort, Abel. Nog voor
het weer onhoorbaar, trillend kon opstijgen schoot bij
een van de hagedissen een rilling door de geschubte
rug, die zijn tong sidderend naar buiten dreef. Een
vlijmscherp zwaard leek de tong die het lichaampje ge-
strekt voor de vlucht doorboorde. In een oogwenk was
het vliegje verslonden. Het was net of de groene moor-
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denaar daarna even gaapte, Abel, en de andere hagedis
schoof vlug wat verder van hem weg om niet door zijn
wreedheid gestoord te worden. Ik wilde mij niet laten
beheersen door de afschuw die deze twee gedrochten
plotseling in mij opwekten en sloeg toe. Door de te
grote afstand tussen de tweeling voor mijn kleine hand,
sloeg ik de verschoven hagedis te pletter met de muis
van mijn hand en de moordenaar omklemde ik. God
hield de moordenaar gevangen, Abel. Hij bleef sparte-
lend vastzitten tussen Gods middel- en ringvinger.
Wat mij toen bezielde weet ik niet, Abel. Ik ontstak in
woede, bewust probeerde ik dit schepsel dood te druk-
ken tussen mijn vingers, bewust probeerde ik moorde-
naar te worden; ik bevond mij op de drempel van het
Goddelijke. Ik spande mij in tot het uiterste. In een
kramp kromde mijn lichaam gevaarlijk naar achteren
terwijl de hand met de hagedis langzaam naar boven
getrokken werd. Rond mij viel een inktzwarte duister-
nis; mijn mond zakte half open om haar binnen te laten
glijden zodat ik de woorden God en Moeder die in mij
opwelden niet zou hoeven uit te spreken.
Toen voelde ik hoe ik de woorden bezwoer en de aard-
korst mij triomferend omhoogdrukte. Van alle kanten
naderde mij een geluid dat van zacht kirrende baby-
kreetjes aanzwol tot het dof gebrul van vallend ge-
steente, vermengd met het scheurend geluid van
reusachtige, witte lakens. Op kleine afstanden van mij
spoot wit licht op dat de vorm van mensen aannam en
voor mij begon te buigen. Je zal het misschien niet
geloven, maar ik was volkomen bij mijn positieven. Ik
kan je dan ook zeggen dat ik precies de plaatsen zou
kunnen aanwijzen waar ik de lichten zag ontspringen.
Ten eerste zweefde ik toen al ver boven het kerkhof,
wat mij een nauwkeurig overzicht gaf en bovendien
herkende ik op den duur de gedaanten die mij onder-
danig waren; hoogadellijke gedaanten die met de bos-
sen bloemen naar mij zwaaiden, die wij als kinderen
verdord hadden weggeworpen. Ik onderscheidde freule
Vlas van Wielingen, baron Bleuze de Armand en nog
vele anderen. Zij allen verrezen; zij allen werden mij als
de aanzienlijksten onder het volk het eerst onderdanig.
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Goede voorbeeldgevers, dat zijn het, moedige lieden.
"Gij zult nu weer terugkeren", riep ik hun toe, toen ik
voldoende overtuigd was van hun horigheid en mijn
lichaam in snelle vaart voelde suizen naar hun zerken.
Vele graven verder dan het graf van de familie Heynis
van Keuvelen, die maar niet kon ophouden mij schalks
te wenken alsof ze mijn gelijken waren, viel ik neer in
het stof van de schemering. Dat overtuigde mij dat ik
minstens een dag weg geweest moest zijn. De stijve
koude in mijn hand trok mijn aandacht; ik merkte dat
de hagedis verdwenen was. In het heelal moet ik dus
. in mijn almachtige goedheid het dier de genade hebben
geschonken.
Ik klopte mijn kleren af waaruit wolken stof mij enkele
malen hartverscheurend deden niezen en verliet zonder
nog naar de graven om te zien de heilige plaats.
Onnodig je te zeggen dat ik het volmaakt beneden mijn
waardigheid achtte aandacht te schenken aan de bitse
toon van tante Louise; ze mag zich al gelukkig prijzen
familie van me te zijn.

Ik heb je nu verder niets meer te zeggen, Abel. Je weet
van je dwalingen. Je weet dat God je met de verklaring
van je diepste motieven reeds vergeven heeft en je
weet dat ik die God ben: de vader van allen.
Laat deze brief echter niet slingeren, na lezing. Vernie-
tig haar. Mocht zij namelijk in handen van tweelingen
vallen dan is het leed niet te overzien. De een zal zijn
moeder willen doden om daarmee de goddelijkheid van
zijn broer te verwerven en de broer zal denken dat hij
God is. Dit moeten wij te allen tijde zien te vermijden,
Abel. Er is maar één God en dat is God.
Ik moet dan ook spreken van ons geheim, opdat over
deze wereld, die zo vol is van nietsvermoedende, aan-
trekkelijke tweelingen, geen groot onheil kome.. ..

(Uit een bij Contact te verschijnen bundel verhalen: "De
ruime gevangenis")
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Louis Ferron

WIE STERFT?

Ach, wat zei u niet alles tegen haar? Wat had u niet
willen zeggen, die nachten dat u naast haar lag, haar
altijd vochtige huid rakend. Haar vel dat rimpelde,
haar schonkige heupen. U lag op uw rug en liet het
plafond aan u voorbij gaan. De trage vaart die de din-
gen bij donker hebben, dacht u, ik wil ze grijpen,
maar ze ontglippen me steeds, of erger nog, nooit Krijg
ik ze in handen, geen ogenblik. En, zal het de ouder-
dom zijn, die ons van de dingen doet afgroeien, zal het
de ouderdom zijn, die ons tenlaatste alleen doet staan
in de tijd?
Dan keerde Meta zich zwaar om, zodat de matras er
van zwoegde en u uit uw gedachten werd gehaald en
wel naar haar moest zien, hoewel u iedere avond het
voornemen maakte, haar gedurende de nacht in het
duister te laten, gelijk zij in het duister lag voor u haar
kennen leerde. Dat besluit, iedere avond weer genomen,
beschouwde u als een in het reine komen met uzelf.
Was Meta dan zo, dat zij u bezoedelde, dat zij u onrein
maakte? Wat daarvan te zeggen? Zij was uw vrouw,
natuurlijk, reeds lang was zij uw vrouw, het viel u zelfs
moeilijk te bepalen hoe lang reeds. Maar al op de dag,
dat u haar huwde, het is te zeggen, de eerste nacht van
het huwelijk (hoe of u ook lachte, haar in de armen
nam en wegzonk in het bed) dacht u, dit is mijn vrouw
niet, zij is een vreemde, die mij brutaal aanraakt, een
hoer misschien. En u kende haar niet beter dan een
willekeurige vrouw. Dat vreemde lichaam naast het
uwe, het verwonderde u, het deed u trillen, u greep het
vast om te voelen hoe zoiets voelen moet en u verzonk
er in. Direct daarop voelde u zich misselijk, u ging dan
het bed uit en rookte beneden een sigaret en dronk wat
melk in de keuken. Als zij u vroeg, waarom u nooit eens
rustig kon blijven liggen, heerlijk vermoeid wegdro-
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mend met haar, dan weet u dat aan uw ongedurigheid,
u wilde altijd iets omhanden hebben. Dat zij daar lag
te wachten, tot u weer naast haar neerzonk, daar bezon
u zich niet op. Een uur of wat later lag u weer op
uw rug naar het plafond te staren, u zag de jaren voor-
bijgaan en van schrik wendde u uw blik dan soms naar
haar. Haar brede, witte rug lag boven de dekens en u
fixeerde die rug tot het u duizelde. Zachtjes strekte u
uw arm om de rug te raken met uw vingertoppen. Een
vochtige, toch dorre rug, vol afkeer trok u uw hand
weer weg.

Een vochtige, toch dorre rug, 0 als ik die te kussen had.
U had het haar willen vertellen, van die rug en van
zoveel meer. En wat vertelde u haar? U hield uw mond
stijf gesloten en begon deze vol te pompen met lucht,
zodat uw wangzakken op springen stonden en ze te
steken begonnen. Wat anders nad u moeten doen?
Ik wil hier weg, liever zit ik op een terras en laat de
mensen aan me voorbij gaan. Ik wil hen bezien door
mijn glas, zodat ik lachen moet om hun kromme gang,
hun wiegende hoofden. Ik wil de ober roepen. Wim, zal
ik dan zeggen, want ik ken hem nog van vroeger, Wim,
je bent een beste kerel, draag nog eens een glas aan.
Wim knipoogt eens tegen me en ik knipoog terug, want
hoewel we maatschappelijk gesproken ver van elkaar
staan, is er toch iets tussen ons, zoiets wat je niet grij-
pen kunt als het nacht is, maar wat je voelt overdag als
de zon schijnt. Ja die Wim, een jonge knul, maar toch
altijd reuze aardig tegen me.

U hing wat in een stoel, met een boek op uw knieën.
Maar het was duidelijk, dat u niet te lezen wenste. U
liet uw blik door de kamer gaan, echter zo, dat u steeds
haar ontwijken kon die daar rondliep met een stofdoek
in de handen. Altijd droeg zij een stofdoek mee, hoewel
zij nooit iets afstofte. Waarom die stofdoek? Als zij
bemerkte, dat u haar blik ontweek, ging zij stuurs de
keuken binnen en sloeg met het een of ander tegen het
fornuis. U zette de radio aan en liet hem na treiterend
lang zoeken staan op een drievoudige post, op een zever
van klanken, waar u geen raad mee wist. Zoiets kon u
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enigermate gelukkig stemmen. Enigermate slechts, dat
besefte u zelf wel, want de uitwerking die het op Meta
zou hebben was niet te achterhalen. Eigenlijk had u
liever een simfonie gehoord, waarvan u wist dat ze zou
worden uitgezonden, maar misschien waren die blinde
klanken toch beter. Blinde klanken, waarin men verlo-
ren raakt, waarin men zichzelf niet meer vinden kan,
waarin de ander onvindbaar wordt. Zoals je ogen ouder
worden, verschalen, het beeld dat je altijd voor ogen
stond van mensen en dingen verliest kleur eerst, de
vormen worden vager en ten laatste is er niets meer dan
die grijze zee van verdriet, er is niets meer dan je eigen
aanwezigheid. U had misschien liever op een terras
gezeten, dan in die stoel, overschaduwd door haar
beeld.

Zie dan maar dat je beter verdient in plaats van je tijd
te verlummelen, zei Meta dan en u wist dat ze gelijk
had. U kon weliswaar rond komen van uw pensioen,
maar iets extra's was toch niet te versmaden. Doch het
gelijk van Meta, het kon u niet overtuigen. U zoog uw
wangen weer eens vol en besloot de volgende morgen
de stad in te gaan.
Die dag en al die andere dagen. De zwarte slang met
bloemen op zijn kop sloop door de straten. Altijd weer
bleef u staan en liet het dier aan u voorbij gaan. Een
mooie vergelijking, vond u, begrafenisstoet-slang, het
had iets boos aardigs, iets gemeens, een sluipend gebeu-
ren. Al glimlachend kon u de vergelijking doortrekken
tot in het ongerijmde. Ongerijmd, ook weer zoiets. Waar
kan men zoiets mee rijmen? Juist omdat er niets mee te
rijmen valt, juist daarom. . .. veel zwart, een kwette-
rende schare en de priester in het wit, zijn bol gezicht
vol deernis. Soms regende het. Heerlijk, uw kleren be-
gonnen dan te ruiken naar ouderdom. U had deel aan
net ongerijmde.

Altijd weer bleef u staan en liet wagens en mensen aan
u voorbij gaan en u hoorde spreken over de dag van
vandaag en de dag van morgen. Het viel u op, dat er
nooit gesproken werd over de dode, die vermoedelijk
gespijkerd lag op de mobiele katafalk vooraan in de
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stoet. De mensen vermaakten zich met een welsprekend
stilzwijgen als zij uitgekeuveld waren. En u bedacht
wat er gezegd of verzwegen zou worden als Meta, als
Meta .... Iedere keer opnieuw moest u aan haar den-
ken, de grote, dorre vrouw voortgestoten door plechtige
mannen en vrouwen.
U schoof verrukt heen en weer in uw stoel en almeteen
was zij daar, die u vroeg niet te schurften gelijk een
hond. Het is niet, dat je gat er van zal slijten, maar wie
zal je broek herstellen als die versleten is? Dat was
Meta weer, die u geen rustig moment gunde. Meta, die
u beloerde, zoals u haar wel beloeren wilde.
Het is wel goed, dacht u en u waagde het niet meer u
te verroeren.
Ja, en dan die vrouwen die een zakdoek voor de dag
halen in de hoop, dat deze nat van tranen zal worden.
Het vreemde is, zo'n zakdoek wordt nat, misschien wel
van schaamte, omdat er geen tranen komen willen. En
de mannen, hoe lopen de mannen in de stoet? Zij
hebben zich stuurse gezichten gekneed en peinzen er
over, hoe ze dit alles vanmiddag op kantoor zullen
vertellen. En wat zou ik denken a1s ik in de stoet liep,
zou mijn gezicht me verraden? Nu zit ik hier, omdat
het stil is in de stad, geen begrafenis, geen geld voor
een terras.
U had haar wel om geld kunnen vragen, zij wilde u
misschien graag van de vloer hebben, maar u wist dat
zij het u niet geven zou, zij pijnigde zich gaarne met
uw aanwezigheid. U zou er werkelijk van verschoten
zijn als zij u op een dag wat geld zou hebben gegeven,
u zou zich geen raad hebben geweten.

Eens schreeuwde u (en u zette uw stoel hard aan de
tafel, zo evenwichtig u anders altijd was) dat het ge-
noeg was. Genoeg, noor je, verdomde feeks. Te lang
waren er geen slangen geweest, u kreeg het gevoef,
dat u ingevroren raakte in de tijd. Juist dat de tijd zijn
gang zou gaan buiten u om, was tot dan uw troost
geweest. Een onbestemde verandering, iedere dag
weer, die u het idee gaf te leven, ten koste van haar,
hoe dan ook. En weeral schopte zij tegen het fornuis en
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zei, dat het geen pas gaf zo tegen haar te schreeuwen.
U hoorde dat zij te wenen begon en dat haar woorden
vervormden, dat zij sprak in boterletters, zoiets kon u
toch moeilijk ernstig nemen. Ze zei, dat de zomer reeds
lang voorbij was en dat zij niet weten kon waar u zitten
ging en dat u misschien wel weg wilde gaan van haar
(uw gehate aanwezigheid). En ach, u begreep het al-
weer. U haalde uw schouders op en dacht met vrees
aan de komende nacht, waarin u weer naast haar zou
liggen, wakker en met een pijnlijk gevoel van klaarte
achter uw ogen. Naast haar, zonder nochtans haar
lichaam te beroeren, want steeds meer ontweek u haar,
steeds meer, hoewel, vanonder haar geur kon u niet
vluchten.

Toen kwam daar die dag in de herfst, een witte zon
loogde de hemel en u ontwaakte in een windstil dal.
Het rook ernaar, dat u de deur weer eens uit moest,
zonder geld, maar met in het vooruitzicht: een slang
met gelauwerde kop. Het was of u de jaren uit uw jasje
schudden kon. U liet zich leiden naar de grote baan en
nauwelijks had u uw hoofd opgeheven of u zag een
stoet naderen uit een straat, haaks op de plaats waar u
stond. Een keurig geordende, zwarte stoet, voorop
iemand in het wit. Ah, u wist hoe laat het was. Te laat,
durfde u niet te overdenken, dat was iets wat die lui
daar zelf moesten uitmaken. Maar laat was het zeker,
het was zelfs onvoorstelbaar, dat zoiets te vroeg ge-
schieden zou. Alleen bruiloften en verjaardagen vielen
te vroeg. (Hoe is het mogelijk, zijn we alweer een jaar
verder?). Weer zag u de slang door de straten kruipen
en een kleine vreugde welde op in uw oude lijf. Toch,
er zat u iets dwars. Het viel niet dadelijk op, maar na
enkele ogenblikken meende u het te hebben. U miste
de auto, die glimmende tempel, waarin opgebaard
lagen de dode en zijn leven. Bij al de stoeten die u
gezien had, werd de dode vervoerd in een wagen. Het
gaf u een wrevelig gevoel, misschien was het zo niet
plechtig genoeg. Dwaze veronderstelling, want wie
maakte zoiets nu plechtig? Nee, toch niet de dode. Zo
zonder auto kon men toch licht de indruk krijgen,
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getuig~ t~ zijn v~n een feestelijke gang. Een feestelijke
beaardlgmg? Uttgesloten, daarvoor was men in het
stadje te ingemetseld. Maar het late gevoel kon zo toch
beter doorbreken, dacht u. Of verwarde u laat met
tijdeloos? Dat was weer iets waarvoor u wilde blijven
stilstaan. Ja, zo'n stoet zonder wagen maakt toch een
tijdelozer indruk, een definitiever indruk haast. Stel
dat zij .... Nu ja, u wachtte al zo lang en men kon
nooit weten. Ik denk, dat ik het zonder wagen zal doen,
de buren zullen wel denken, dat ik te zuinig ben, maar
een oude man als ik kan daar wel een excuus voor
vinden.

En met dat u daar te peinzen stond, wist u dat u niet
alleen was. Waren er wellicht meer mensen die zich
interesseerden voor een begrafenis? En wat voor reden
mogen zij daar dan wel voor hebben? U rook de geuren
van zware tabak, een soort die u vroeger zelf ook rookte
en u waagde het niet opzij te kijken. Eerstens, wie was
uw buurman en tweedens, had het wel zin iemand op
straat aan te spreken en dan nog wel over een begrafe-
nisstoet, waar men zelf eigenlijk niet zo bij hoorde,
althans niet voor het oog van anderen.
Het was een dag in de herfst. Een witte dag, had u
voor uzelf uitgemaakt. Een scherpe zon schoor bomen
en huizen tot hun laatste naaktheid, een naaktheid waar
niets meer onder kon steken. En u stond daar en wist
niet of u de man naast u zou aanspreken.
Het onbewaakte ogenblik: de naaktheid deed uw ogen
tranen, zo dat u even uw hoofd moest afwenden. U zag
de man, een jongen nog, met krullend haar, hij trok
wat op uw jeugdfoto's. Dat kon u bewegen tot een
woord, een woord dat uw tong soepel maakte en aan-
zette tot meer woorden, tot zinnen. Zo precies wist u
niet wat te zeggen, daar had u wel meer last van en
eigenlijk wist de jongen niet wat te antwoorden. Dat hij
er zomaar stond, omdat hij anders te vroeg bij zijn
verloofde zou aankomen.
Zo, dus je bent verloofd. Bevalt het nogal?
Ja en nee, het een wat meer en het ander wat minder.
Gek, vindt u niet om hier te blijven staan kijken, je
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wordt er zo verdomd triest van en Anneke (mijn ver-
loofde) ziet me het liefst als ik in een lollige bui ben.
Gelooft u ook niet, dat de mensen te weinig aan dit
soort zaken denken? Ze zijn er geloof ik een beetje
bang voor. Toch is het zoiets als kinderen krijgen, al-
leen in omgekeerde richting. Je wordt bovendien oud
genoeg geacht, hoe jong je ook bent, om het helemaal
zelf op te knappen. Wat zei hij niet alles tegen u? Wat
had hij u niet alles willen zeggen? Zoals hij daar naast
u stond, een aardige jongen. Een aardige jongen? U
die eerst zo gespannen zijn aanwezigheid gewaar werd,
u voelde zicb vervagen, u voelde hoe zich een kalme
woede in u nestelde.

Verdomme, wat interesseert mij dat rotjoch, het is niet
om de platvloerse theorieën van de een of andere voor-
bijganger aan te horen, dat ik hier sta, het is omdat ....
omdat .... Ja, waarom eigenlijk? Om Meta misschien?
De jongen naast u ging maar door, vermoedelijk was
hij uw aanwezigheid reeds vergeten en sprak hij slechts
om spreken te kunnen tegen een hoofd, dat af en toe
vaag knikte.

Laatst was ik nog op de begrafenis van een collega,
oudere man al. Ik dacht, stel je voor, dat Anneke daar
lag, nou en toen kreeg ik het toch zo kil hè. U moet me
goed begrijpen, het was maar een idee van me, maar ik
begon er van te rillen. En ik dacht verder, ik ging al
die mensen eens na die om me heen stonden, ze hadden
geen goed woord voor Anneke over. Er waren er wel
een paar die huilden, maar je kon merken, dat ze dat
alleen maar deden om de stemming te verhogen, dat
schijnt er bij te horen. Ik werd toen zo woest, dat ik
hard ben weggelopen. Daar waren ze later op mijn
werk nog kwaad over. Je kunt die mensen echter niet
alles vertellen wat je denkt, vindt u ook niet?
Nee, dat kun je niet doen, mompelde u, dat kun je niet
doen, bevroor het op uw lippen. Maar waarom doet hij
het dan wel? Kent hij me misschien goed genoeg om
alle discretie te laten varen? De woede zette zijn klau-
wen uit in uw lichaam. Als het niet zo licht was en ti
nog sterker was geweest, had u de jongen willen aan-
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grijpen om hem de keel toe te drukken. Vertel op, waar
ken je me van? Ken je mij en ken je Meta misschien
ook? Waarom moest hij u zo nodig dit soort dingen
zeggen. U had die jongen nooit iets gedaan, u kende
hem niet eens. Maar hij kende u wel, hij wist alles van
u, dat was duidelijk.
Het groeide zwart voor uw ogen, wankelend liep u
naar de huizenrij om houvast.

Wordt u niet goed mijnheer? Kan ik u ergens mee van
dienst zijn, klonk het achter u. U vloekte, verdomme ik
kan niet eens meer op mijn eigen benen staan, ik ben
overgeleverd aan die spion. U kwakte tegen de muur
en bleef daar wezenloos liggen. U voelde, dat de jon-
gen zich over u heenboog en u hoorde hem nog vragen
of hij iemand halen zou.

Zie je wel, hij weet alles, hij kent me te goed, wellicht
kent hij me beter dan ik mezelf. Wat heeft het voor zin
me nog te verzetten? Ga mijn vrouw maar halen jongen,
ga Meta maar halen, zij zal wel zeggen wat er gebeuren
moet, wist u nog uit te brengen en toen was het of uw
mond nooit meer sluiten wilde. In uw levenloos gezicht
stond een grijnslach die Meta nooit meer vergeten zou.
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Adri Laan

Dr. ZUIDERVELT

Rector Zuidervelt lag opgebaard in de aula. Het besluit
daartoe was in de lerarenvergadering genomen, na een
voorstel van de tekenleraar, die ook dit keer met een
idee gekomen was, waarin originaliteit en gevoel voor
symboliek samengingen. In de necrologie, die ik bij het
plotseling verscheiden van de rector voor mijn krant
moest sc11fijven staat: Dr. Zuidervelt was een uitzon-
derlijk mens, wiens grote gaven als pedagoog nog in
het niet vielen bij de beminlijke autoriteit, waarmee hij
al gedurende dertig jaar het lyceum heeft geleid. Zo
sterk zette hij zijn stempel op het karakter van deze
bekende school, dat de niet geringe officiële naam van
Prof. De Frang-Lyceum het al schoolgeneraties lang
heeft moeten afleggen tegen de gangbare betiteling
"het lyceum van dr. Zuidervelt", hetgeen zelfs tot in de
overheidsschrifturen is doorgedrongen.

Ik moet bekennen, dat ik ook werkelijk geschokt was
door de dood van dr. Zuidervelt en niet alleen door de
verbijsterende manier waarop hij stierf. Zelf bracht ik
het op zijn lyceum niet verder dan tot de tweede klas
en zo bleef mijn persoonlijke jeugdrelatie met de rector
beperkt tot het aanhoren van enkele rake vermaningen.
Maar later ontmoette ik hem voortdurend. In de offi-
ciële stukken, die van hem en van zijn school gewaag-
den, in de populair-wetenschappelijke boeken die hij
schreef, bij zijn lezingen, die ik moest verslaan, maar
vooral in zijn vele maatschappelijke functies in ons
stadje, waarin hij geregeld aan de weg timmerde.
Ik herinner me nog levendig hoe hij kortgeleden,
vlak voor zijn 64ste verjaardag, tot erelid van de Club
van Jazzvrienden werd verheven, in die kwaliteit inge-
haald met een speciaal voor hem geschreven en door
de plaatselijke combo in de jazzkelder uitgevoerd num-
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mer: "The Southern Field Blues". Zoals hij dank zei
voor deze huldel Hij begon gereserveerd, met zijn halve
glimlach om zijn lippen en met de trage, gestileerde
beweging van zijn lange hand over zijn grijze haren.
Maar alras dook hij, al sprekende, in een bijna kwajon-
gensachtige brilje, steunend op zijn fabelachtig geheu-
gen, Ovidius, Shakespeare en de modernste dichters in
een grappig, maar houdbaar verband brengend met de
halfduistere omgeving waarin we verkeerden en en pas-
sant nog humoristisch kritiek uitoefenend op het ten
gehore gebrachte stuk.

Zo was dr. Zuidervelt, voor wie zich onze kleine stad
in een grootscheepse rouw gehuld heeft. En nergens
kon hem beter de laatste eer bewezen worden dan in
het hart van zijn eigen school. Zijn enige zoon, inder-
haast uit Londen overgekomen, was er onmiddellijk
mee accoord gegaan. Met hem en hoofdinspecteur Bou-
ma kwam ik tegelijkertijd de aula binnen. Bouma had
met een hoofdknik laten blijken geen bezwaar te heb-
ben tegen mijn aanwezigheid en op enkele passen
achter het tweetal liep ik door het gangpad tussen de
rijen zitplaatsen door naar het podium, waar de rector
lag opgebaard. De beide mannen stonden zwijgend aan
het hoofdeinde en ik stelde me wat terzijde aan het
voeteneind op. We bleven alle drie enkele minuten stil
staan en zagen hoe vredig dr. Zuidervelt lag en hoe
men met wat handig aangebrachte schmink de kogel-
wond in het voorhoofd nagenoeg had weten weg te
werken.
"Onbegrijpelijk", zei de zoon zachtjes en hij draaide
zich af. In de gang van de school stelde Bouma voor een
kopje koffie te gaan drinken. Hij introduceerde mij bij
de jonge Zuidervelt, die overi~ens de veertig al gepas-
seerd is. "Meneer is journalist', zei hij er bij. "Ik weet
wat u nu denkt, maar er is geen bezwaar. Hij heeft
direct de zaak met veel piëteit behandeld. Weet u, dit
is een kleine gemeenschap."
"Ik kende uw vader tamelijk goed", vulde ik aan. "Dan
staat men zo geheel anders tegenover een gebeurtenis
als deze .... "
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Tot koffie kwam het niet. Inplaats daarvan raakten we
op het voorbeeld van Bouma aan de jenever. Bouma
vertelde de weinige vaststaande feiten. Dr. Zuidervelt
was twee dagen geleden niet op school verschenen.
Herhaald telefoneren had geen resultaat opgeleverd.
Hij werd gevonden in de gang van zijn woning, achter
de voordeur; de moord moest tussen tien en twaalf de
avond tevoren gepleegd zijn.
"Nee, geen sprake van zelfmoord". Afgezien van het
ontbreken van het schietwapen pleitte daartegen het
feit, dat hij kennelijk onderbroken was in de voorberei-
ding van een causerie.
"Een causerie. Waarover?", vroeg de jonge Zuidervelt.
"Huh", zei Bouma. "Over het sterke zedebesef van
teen-agers."
De ten dele uitgewerkte notities lagen op zijn bureau,
onder de bureaulamp, die nog aan was, toen hij gevon-
den werd.

De zoon wendde zijn gezicht af en bekeek minutenlang
de vroege vakantiegangers, die over het trottoir van
onze hoofdstraat flaneerden. Bouma en ik occupeerden
ons met het manipuleren van onze glazen, tot de jonge
Zuidervelt het zijne met één beweging leegde en daar-
na naar ons glimlachte.
"Bent u al lang in Engeland?", vroeg ik.
Hij rekende even en kwam tot twaalf jaar. Na het be-
halen van zijn middelbare acte Duits was hij overgesto-
ken. Als leraar aan een internationale school in Londen,
met voornamelijk ambassadeurskinderen, had hij zich
blijkbaar aan het Engelse leven kunnen gewennen,
zozeer, dat hij zich nu had voorgenomen zich te laten
naturaliseren, mede met het oog op een nieuwe betrek-
king, die hem aangeboden scheen: onderdirecteur van
de Welfare Foundation, een grote maatschappelijke in-
stelling.
"Wel een carrière voor een Zuidervelt", zei Bouma met
gemeende hartelijkheid. Daarna besprak hij met de
zoon de maatregelen, die rondom de teraardebestelling
genomen moesten worden.
De begrafenis werd een plaatselijke demonstratie. Wa-
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ren er honderden langs de baar in de aula getrokken,
duizenden dromden achter de lijkkoets en de twee
volgrijtuigen aan. Aan mijn collega's van landelijke
bladen, die in aansluiting op de berichten over de
moord deze provinciale gebeurtenis niet konden voor-
bijgaan, kon ik vertellen, dat eigenlijk wel iedere groe-
pering en elke overheidsinstantie gerepresenteerd was.
De hautaine blik, waarmee ze eerst dat gedoe bij ons
gade sloegen veranderde al gauw in verwondering en
tenslotte in een meer dan beroepsmatige interesse in
deze vermoorde, die zo'n imponerende stoet op de been
bracht. Van heinde en ver waren oud-leerlingen over-
gekomen. Ach, de réunies van de school waren immers
al vermaard om hun grote opkomst! Vele oud-leerlin-
gen. hadden het een heel eind geschopt, zodat op de
dag van de teraardebestelling de autoparkeerplaatsen
te klein waren en vooral bij de begraafplaats de trot-
toirs versperd waren door geparkeerde wagens. Steeds
groeide de stoet. Daar liepen de musici van het stede-
Tijk orkest, waarvan hij natuurlijk bestuurslid was ge-
weest. Daar was de schutterij, die met omfloerste
vaandels meedeinde. Bestuursleden van charitatieve
verenigingen fluisterden onder geagiteerd knikken met
elkaar en onthulden hoe vaak ze met succes bij dl'.
Zuidervelt hadden aangeklopt om financiële steun. Dan
de ruim vierhonderd huidige leerlingen van het lyceum,
de pas-geslaagde eindexamenklas voorop, die twee
kransen meedroeg, namens de gehele schoolbezetting
gekocht.

De paden en graven nabij dr. Zuidervelts laatste rust-
plaats vermodderden onder de voeten, toen de massa
een plaats trachtte te vinden. De groeve werd omzoomd
door een wal van bloemen, waarin de telkens uit de
menigte geworpen individuele bouquetjes ten laatste
nauwelijks meer schenen bij te dragen. Toen de zes
oudste leraren - drie aan weerszijden van de groeve -
de kist langzaam lieten dalen heerste er een stilte,
waarin men niet alleen de vogels op de begraafplaats
hoorde zingen, maar ook duidelijk het verkeersrumoer
in de stad opklonk. Een voor de algemene ontroering
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typerend incident deed zich voor. Hoewel er aan het
graf niet gesproken zou worden, drong onmiddellijk
nadat de leraren de touwen loslieten en zich oprichtten,
een leerling naar voren. Twee zinnen bracht hij er uit:
"We hadden u lief, dr. Zuidervelt. Wat we zijn werden
we door u alleen". - voordat hij het hoofd boog en
geleid door de hand van de burgemeester zich weer
terugtrok.
Mede voor mijn landelijke collega's zocht ik de jongen
op en ik noteerde zijn naam voor mijn verslag, dat ik -
zoals ik toen al wist - met zijn emotionele daad zou
openen. Dick Peeters heette hij, net eind-examen ge-
daan. "En geslaagd", knikte Bouma, aan wie ik het
vertelde terwijl we samen het bijna een uur durende
défilé langs het graf gadesloegen. "Ze zijn allemaal
geslaagd. Tien jongens en vijf meisjes. De jongens heb-
ben een record gevestigd met het aantal negens dat ze
hebben gehaald".

Met drs. Tenholt, de directeur van de School voor
Maatschappelijk Werk kwam de jonge Zuidervelt bij
ons staan. We zwegen na de begroeting, kijkend naar
de mensenstroom, die voorbij ons en voorbij de bloe-
menheuvel schuifelde. Menigeen knikte met een plotse-
linge herkenning de jonge Zuidervelt toe.
"Enig nieuws meneer Bouma", vroeg de zoon.
"Enig ja", zei Bouma zonder zijn ogen van de stoet af
te wenden. "Het wapen is gevonden. Een Bel~isch
pistool, waarvoor uw vader de vergunning bezat.'
"Waar lag het?", vroeg ik.
,,'t Mag in de krant", zei hij. "In een prulIemand."
"Waar?", vroeg Zuidervelt jr.
Bouma keek hem even aan. "In de school", zei hij, weer
voor zich uitkijkend. "Een vlekkeloos pistool. Geen
smet je op te bekennen."
"Jezus", zei de directeur van de School voor Maat-
schappelijk Werk en ook daar keken we allemaal even
van op.
Terwijl ik voor mezelf besloot deze informatie niet aan
mijn landelijke collega's mee te delen, zei Bouma: "U
heeft waarschijnlijk nog veel te regelen, meneer Zuider-
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velt. Als ik u ergens in kan bijstaan zegt u het maar."
"Inderdaad", zei de jonge Zuidervelt. "Ik bel u wel,
als ik uw hulp nodig heb". Hij transpireerde over zijn
gehele gezicht.
"Vanzelfsprekend", zei Bouma. "Ik hoop iets meer te
weten voor u terugkeert naar Londen."
"Ik zal niet lang meer in Engeland blijven", zei de
jonge Zuidervelt.
Drs. Tenholt kwam wat naar voren en legde zijn hand
op Zuidervelts schouder in een uitgewogen gebaar, dat
het midden hield tussen amicaliteit en sentimentaliteit.
"De heer Zuidervelt heeft mijn voorstel aanvaard, in-
specteur, om bij mij op de school te komen. De nieuwe
onderwijswet vereist de benoeming van een onder-
directeur en ikzelf maak over enkele jaren ruim baan."

De realisatie, dat ik in deze minuten veel nieuws op-
deed werd even verdrongen door een emotionele be-
vlogenheid, die ook Bouma kennelijk had getroffen.
Bouma verwoordde onze gedachten: "Dan krijgen we
toch weer een Zuidervelt in ons midden".
Drs. Tenholt glimlachte enigszins aangedaan. Bouma
drukte Zuidervelt de hand, zeggende: "Het heeft wel-
licht weinig uiteindelijke zin voor u, maar ik zal al mijn
best doen deze zaak op te lossen."
Ik kon niet minder doen, dan heftig instemmend te
knikken, terwijl ik probeerde even niet na te gaan in
welke editie ik mijn nieuwe berichten rondom de moord
het best zou kunnen lanceren, om het de concurrerende
bladen zo moeilijk mogelijk te maken.
We draaiden ons om en voegden ons in de menigte, die
met beheerste pas de begraafplaats verliet. Het met
bloemen beladen graf lag verlaten. Op twee doodgra-
vers na die afwachtend de stelen van hun schoppen
streelden.
Ik verkijk me altijd op de wezenlijke importantie van
gebeurtenissen, die het gevoel raken. In het ogenblik
dat ik ze onderga twijfel ik er niet aan of het dagelijks
leven zal er nog lange tijd door bestempeld worden. Na
mijn verslag over de begrafenis van dr. Zuidervelt en
de berichten over de vondst van het moordwapen en
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de terugkeer van de jonge Zuidervelt, had ik de vol-
gende dag de impuls meer te schrijven over deze zaak
en aangezien ik daar geen directe aanleiding voor kon
vinden belde ik Bouma om nieuws. Er was geen nieuws.
Een andere actuele zijsprong was ik niet bij machte te
verzinnen. Ik hield er een onrustige, onbevredigende
dag aan over. De volgende dagen vergat ik echter zelfs
het voor de hand liggende routinetelefoontje aan de
hoofdinspecteur. Een week later geneerde ik me heime-
lijk, toen de hoofdredacteur me in zijn met wellust toe-
gepaste journalistieke jargon vroeg of ik de "follow-up"
van de zaak Zuidervelt wel in de gaten hield. Uit mijn
"Allicht", liet ik beheerste verontwaardiging blijken, de
toonaard aanslaand waarvan ik weet, dat die hem het
meest bevalt. In werkelijkheid had ik de follow-up
totaal veronachtzaamd. Eigenlijk kwam het trieste voor-
val me pas weer goed voor de geest, toen ik in het
lokaal van onze schaakvereniging de jongen herkende,
die indertijd aan Zuidervelts graf enkele woorden had
gestotterd. Met een glimlach herinnerde ik me zijn
gevoelig, maar stuntelig optreden en ik sprak hem wat
vaderlijk aan, niet alleen omdat ik nu eenmaal ouder
ben en door ~ijn beroep iets beteken in onze gemeen-
schap, maar ook omdat we hier, temidden van gespan-
nen schakers, op een terrein stonden waar ik nogal
gerespecteerd ben. Ik schaak graag en goed. Mijn be-
nadering van de jongen was op een of andere manier
onjuist. Hij bleef beleefd, maar demonstreerde wat
irritant door een nuance in zijn stem en een schattende
oogopslag, dat hij mijn tegemoetkomende toon mis-
plaatst achtte, ofschoon tegelijkertijd begrijpelijk.
Vreemd genoeg betrapte ik me er daarna op, dat ik al
verder pratende de behoefte had mijn importantie aan
hem duidelijk te maken. Hij bleef gereserveerd en er
viel een pauze. Op mijn vraag of hij een goed schaker
was kreeg ik een verrassend antwoord:
"Ik denk het wel, maar ik ben hier voor het eerst. Ik
heb me dus nog met niemand kunnen meten en weet
dus niet wat de maatstaf is."
"Je hebt dus wel geschaakt?", vroeg ik, tamelijk onbe-
nullig.
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"Op school deden we het wel, zo nu en dan. Ik won
vrijwel altijd."
"En jouw klas was een heel goede klas", zei ik.
Hij grinnikte bescheiden. "De beste, die er ooit ge-
weest is. Misschien wel op heel Gods aardbodem.
Schaakt u goed?"
"Tamelijk", zei ik met een terughoudendheid, die me-
zelf bevreemde. "Zullen we het eens proberen?"
"Heel graag, meneer. Ik moet toch ergens beginnen
niet." Hij schoot in de lach.
Terwijl we aan het bord gingen zitten vroeg ik hem of
hij verder ging studeren. De economische faculteit van
de universiteit in de hoofdstad bleek hem in de nabije
toekomst te zullen opeisen.
"Niet verwonderlijk, met zo'n rector", merkte ik op,
omdat ik het gevoel had, dat hij van mij niet verwacht-
te te weten wat zijn studie precies inhield. Mijn plezier
in mijn subtiele antwoord werd nog versterkt door de
constatering, dat hij zich bij de opstelling van zijn
stukken vergiste en zijn paard op de plaats van de loper
neerzette.
"Nee", zei hij, bezig met de pionnen. "Dat is geen
wonder. Dr. Zuid ervelt, ach, hij vulde heel dit stadje.
Hij laat inderdaad een leegte achter. Wij, ik bedoel, wij
van de eindexamenklas, hebben dat uitermate sterk
beseft. Dr. Zuidervelt was een hoogst zeldzaam mens.
Niet te overtreffen. Althans voorlopig niet."
"Je hebt dat tot uiting gebracht op de begraafplaats",
zei ik. "Je was natuurlijk door emoties bevangen, maar
toch kon je gezegd hebben wat allen dachten."
"Ja", zei hij, mij aankijkend, terwijl zijn vingers aan zijn
lippen plukten, "dat schreef u." Hij keek weer naar het
bord. "Neemt u me niet kwalijk, maar ik geloof, dat ik
mijn paarden verkeerd heb gezet."
"Inderdaad."
Ik hield het maar bij een veilige, conventionele ope-
ning en zag hoe hij aarzelend maar toch adequaat elke
zet beantwoordde, in schijnbare rust op zijn stoel han-
gend, maar met verraderlijke zenuwtrekjes om zijn
mond. Een echte speler, waarschijnlijk. In aanleg al-
thans.
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"De zoon van dr. Zuidervelt komt uit Engeland over",
zei ik.
"Ook dat heb ik gelezen". Hij pakte zijn witte loper,
overwoog nog even en verplaatste het stuk toen.
"Dom", zei hij vlak daarop.
"Dat geloof ik niet", zei ik, want zijn zet deed al op het
eerste gezicht complicaties verwachten.
"Nee", zei hij rustig. "Ik bedoel meneer ZuiderveIt jr."
De zet was inderdaad geraffineerd, zag ik nu. "Waar-
om zou dat dom van hem zijn?", antwoordde ik, voor-
overgebogen over het bord. Tegelijk zag ik nu het ant-
woord op zijn zet en ik vermoedde, dat ik zijn over-
wegingen had doorzien. Als ik zijn dreiging met af trek-
schaak met mijn paard verijdelde leek het er op alsof
hij met zijn dame mijn stelling in een chaos zou kunnen
veranderen, maar ik wist, dat hijzelf, integendeel, in
grote verlegenheid zou komen.
Ik stelde mijn tegenzet even uit om naar hem te
luisteren.
,,'t Moet moeilijk geweest zijn de zoon te zijn van dr.
Zuidervelt", zei hij. Er kwam ineens twijfel in me op
over de juistheid van mijn tegenmanoeuvre, want ik
voelde meer opwinding dan paste bij een spelletje met
een beginneling. "Hij zal zeker niet toevallig al die tijd
zijn heil gezocht hebben in het buitenland", hoorde ik
de jongen zeggen en ik begreep nu pas, dat niet het
schaakspel maar zijn woorden me in spanning brachten.
Ik pakte mijn paard en zette terwijl ik sprak: "Je be-
doelt, dat de figuur van zijn vader het hem onmogelijk
maakte zich hier te ontplooien."
"Precies!". Het woord explodeerde uit zijn mond, zodat
er heel fijne speekseldeeItjes over het schaakbord spat-
ten. Hij deed de zet met de dame. Hij dacht ver door,
die jongen. Maar niet ver genoeg.
"Maar dan heeft hij toch gelijk als hij nu hierheen
komt?", zei ik glimlachend tegen mijn gevoel in.
"Ik vind van niet". Weer die gedecideerde toon. "Voor-
lopig zal hij zijn vader overal tegenkomen. Schrikba-
render voortreffelijk dan hij al was. In elk gesprek zal
hij ter sprake worden gebracht. Geen fout van de vader
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zal beklijven en alle vele goeds zal voorlopig nog ge-
weldiger worden van omvang bij elk woord dat aan
hem gewijd wordt. En hij draagt dezelfde naam! Denk
eens aan, hij draagt dezelfde naam, dat is het aller-
ergste."
Toch een beetje aarzelend pareerde ik de aanval van
zijn dame. "Je hebt schijnbaar wel gelijk", zei ik.
"Natuurlijk. Vooral ook, omdat de jonge Zuidervelt in
dezelfde maatschappelijke sectoren zal belanden als
zijn vader voor hem. Over een poosje volgt hij zijn va-
der op in al diens sociale functies, daar ontkomt hij niet
aan. Dat wordt een ramp. Hij krijgt geen schijn van
kans om zichzelf te zijn. Hij komt voor de hopeloze taak
zijn vader, een ander dus, te overtreffen."
"Dat is zo", zei ik. "Maar al geldt dit natuurlijk in
extremis voor de jonge Zuidervelt, het gaat toch ook op
voor iedereen die de oude wijze man waar dan ook in
navolgt. Jij bent aan zet." Hij bewees me, dat mijn
aarzefing van daarnet niet overbodig was geweest; zijn
voortzetting opende nog andere perspectieven dan ik
voorzien dacht te hebben.
"Er is een gradueel verschil, maar ik geef u toe, dat de
grens moeifijk aan te geven is. Wel is belangrijk, dat de
jonge Zuidervelt, als de zoon, zich geen enkele distantie
van de idealisering van zijn oude heer kan veroorloven.
Terwijl bijvoorbeeld zijn leerlingen, die misschien we-
zenlijk wel sterker door dr. Zuidervelts inzichten zijn
geboeid, dat wèl kunnen. Het zal ons gemakkelijker
vallen dr. Zuidervelt niet op onze weg te vinden als
een onoverkomelijke barrière, maar ook na zijn dood
van hem te profiteren als het maatgevende voorbeeld,
waaraan we onze eigen verrichtingen kunnen ijken."

Dat was een hele redevoering en heel wat meer dan hij
indertijd aan het graf had kunnen uiten. Ik keek hem
aan met ogen, waarin zonder twijfel mijn respect voor
zijn zinsbouw af te lezen viel.
"De overleden Zuidervelt verricht zo een waardevolle
standaardiserende functie". zei ik. Bondig, dacht ik.
"Zo zou je het kunnen zeggen. U moet zetten."
Ik deed mijn zet, vertrouwend op mijn speldoorzicht,
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gecombineerd met een fikse dosis intuïtie. Hij zette zijn
aanval met zijn zwarte loper voort. Een tikje te onver-
droten, leek me.
"De levende dr. ZuiderveIt zou echter meer betekend
hebben", zei ik. Toegegeven: het was eigenlijk een
dooddoener. Hij ging er echter fel op in.
"Dat is, wanneer we het algemeen stellen, betwistbaar.
Natuurlijk was zelfs hij in bepaalde gevallen ook een
beetje verstard. En juist omdat alles wat hij ondernam
zo verschrikkelijk van allure was en omdat elk van zijn
handelingen onmiddellijk honderdvoudig werd ver-
groot door de faam, die men rondom had opgebouwd,
was het ook hemzelf onmogelijk tegenwicht te blijven
bieden aan zijn onvermijdelijke veroudering. Ik moet u
zeggen, in vertrouwen, ik weet dat dr. Zuidervelt dit
besefte en er onder begon te lijden."
"Er zit iets in je redenering", erkende ik. "Voor vele
mensen moet zijn dood bepaald een opluchting zijn
geweest, begrijp ik nu. Ja", voegde ik er haastig aan
toe, zijn interruptie voorkomend. "Natuurlijk sluit dat
niet uit, dat al die mensen ook werkelijk bedroefd zijn
door zijn verscheiden."
"Dat lijkt me zeer plausibel. Waarlijk bedroefd zijn
behoeft niet in tegenspraak te zijn met het gevoel
ruimer armslag te hebben gekregen. Wie zal bijvoor-
beeld onze con-rector wat dat betreft in het hart willen
zien? En uiteindelijk is elk afscheid van wie dan ook
het moment waarop de herwaardering kan geschieden.
Wanneer het zo'n eminent mens betreft als dr. Zuider-
velt zullen de fouten, die hij toch ook wel gemaakt
heeft, betrekkelijk te veronachtzamen zijn, maar niette-
min fouten moeten heten, die zijn opvolgers.. eh .. "
"Die zijn opvolgers in winstpunten kunnen omzetten."
"En daarmee dr. ZuiderveIts werk in ware zin vervol-
gen, om niet te zeggen, vervolmaken. Alleen dan leeft
hij door na zijn dood."

Ik deed mijn zet, die hem nu in grote moeilijkheden
moest brengen.
"Ga je, na je studie, hier werken?"
"Dat is wel mijn bedoeling", zei hij. "Ik hou van deze
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stad en de omgeving. Ha, nu denkt u waarschijnlijk,
dat u mij snel in de hoek hebt, maar er is nog een uit-
weg."
"Toch vermoed ik, dat je nu gauw de vlag zult moeten
strijken."
"Nu, kijk maar", zei hij en hij wilde juist een pion
verzetten, toen de gerant van het aangelegen cafe me
waarschuwde, dat ik aan de telefoon gewenst werd.
Met een half oog op de zet van de jongen mompelde ik
een verwensing terwijl ik opstoncl. "Het wordt nu net
boeiend", zei ik. "Excuseer me. Er is niets aan te doen.
Dit hoort nu eenmaal bij mijn beroep".
Het was de hoofdredacteur, die op de Rotary vernomen
had, dat er een dader zou zijn gearresteerd. "Hon me
op de hoogte", zei hij. Hij had natuurlijk niets verno-
men, maar wou alleen maar mij aan het werk zetten en
dan met een beetje geluk vanavond nog geuren met
zijn "inside information". Toch was het moment me niet
onwelkom om Bouma te bellen en hem te pressen tot
een onmiddellijk onderhoud.
,,'t Spijt me erg", zei ik tegen de jongen, die met een
tijdschrift in de hand nog achter het bord zat. "Ik moet
weg. Je moet hier maar veel komen. Ik denk, dat je al
gauw in de hoofdklasse moet worden ingedeeld. Jij met
je verkeerd gezette paarden."
Hij grinnikte. "Als ik zeg, dat ik het echt niet wist van
die paarden gelooft u het toch niet. Zo is het altijd. In
het schaken en in het leven."
"Pardon::, zei ik. "Het leven is nog heel wat gecompli-
ceerder.
"Daarom is het ook boeiender", zei hij rustig. "Een
spelletje schaak kan je met goed overleg wel winnen.
In het leven weet je het nooit zeker."
"Ja", zei ik zuchtend. "Dat moet wel een uitzonderlijke
klas geweest zijn, die van jullie."

Zoals te verwachten was had Bouma de rapportenlijsten
doorgenomen en de strafschriften ingezien. De grootste
querulanten van de school had hij op een lijstje gezet,
met behulp van de tekenleraar in wie hij meer fiducie
had dan in de con-rector. "Verreweg de meeste rot-
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jongens zitten in de tweede en derde klas. Dat moet
wel een moeilijke leeftijd zijn", zei hij. "Wat moet ik
met dat kleine schoelje?"
"Vergeten", zei ik plomp. Hij bekeek me van onderuit
en zag knap kans al zijn ervaring als politieman in die
ene oogopslag tegenover mijn dilletantisme te stellen.
"Nou ja", zei ik en ik begon naarstig een ruime marge
te creëren met "eventueels" en "het hoeft niets te bete-
kenen" en "ik ben niet gehinderd door kunde", om
daarna in alle vrijblijvendlleid te kunnen zeggen: "Nu
moet je eens horen."

Hij luisterde, liep na enkele minuten al als een zotte
verklede beer de kamer op en neer, greep een fles onder
de tafel vandaan en schonk ons allebei een borrel in.
Hij drentelde met het glas in de hand door en volstond
aan het eind van mijn voordracht met een hartstochte-
lijk "Nee, nee, dat is me al te krankjorem." We zwegen
en dronken .
.,Pion f 4 - f 5, hè, zei je?"
"Ja, rats", zei ik. "Precies zo. En ik wegwezen."
Hij ritselde in zijn notitieboekje en pakte de telefoon.
Van de con-rector kreeg hij de adressen, voorzover deze
ze uit zijn hoofd kende. Daarna belde hij de tekenleraar
die hij, geheel anders dan de con-rector, aansprak als
een gelijkwaardige. "Wie is de intelligentste", hoorde
ik hem vragen.
,,0, dat zat er wel in. Nou, daar zal iemand blij mee
zijn", zei hij mij aankijkend. "De op één na slimste dan
maar."
Hij noteerde en belde af. Ik vroeg waarom hij niet de
minst slimme verkoos. Hij gaf onderricht. "Een sufferd
bekent nog niet eens wanneer zijn stoel onder hem
wegkraakt van zijn waardeloze leugens. Hoe intelligen-
ter de man tegenover je hoe gemakkelijker het valt. Zo
een ziet nog eerder dan jezelf dat zijn verhaal niet kan
kloppen en hupsakee, dan vindt ie het gewoon belache-
lijk om die onzin nog langer vol te houden. We gaan
en dat betekent, dat je voor één keer meemag."
De jongeman woonde in een rijzig herenhuis en zijn
moeder leidde ons voorkomend naar zijn eigen studeer-
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vertrek, waar ze ons begripvol alleen liet met een don-
kerharige, magere figuur, die zijn boeken terzijde
schoof en ons sigaretten presenteerde. Bouma sloeg die
vriendschappelijk af en riep met enkele ambtelijke vol-
zinnen de suggestie op alsof hij zonet zijn proces-ver-
baal uitgetikt had en nog slechts twijfelde aan het juiste
getal van de schoenenmaat van verdachte. Het resul-
taat was frappant. De jongeman onderbrak hem halver-
wege met een miniem handgebaar. "Ik geloof", zei hij,
"dat het de moeite waard is om even wat tijd te nemen
en me aan te horen. Ik zal proberen het u allemaal uit
te leggen. Ik heb al bij gelegenheid overwogen hoe ik
het u het beste vertellen kan en ik heb ingezien, dat ik
dat niet kan doen zonder enige inleiding. In twee
woorden zou het niet gaan."
Als twee marionetten zakten we allebei in onze stoelen
achteruit. Halverwege de vierde klas, zo vertelde de
jongen, zacht heen en weer wiegend op het ritme van
zijn woorden, was het besef ontstaan, dat hij nu tracht-
te te omschrijven met woorden als ,saamhorigheid,
berustend op het onmiskenbare feit als kleine groep
toch anders te zijn'. "We waren ons ineens bewust op
een drempel te staan, waarachter een ongedachte we-
reld lag", zei hij en ik herinner me dat hij vlak daarop
de uitdrukking "elite van de jeugd" gebruikte. Er wa-
ren wat toevallige factoren geweest: ze hadden een half
jaar eerder enkele zwakke leerlingen achter zich gelaten
en de zittenblijvers, die ze op hun weg naar boven
ontmoetten, waren alle drie meisjes geweest. Met de
meisjes onderhielden ze later alleen strikt sexuele ver-
houdingen, waarbij blijkbaar veel gelachen werd, in de
eensgezinde mening, dat een zo volledig mogelijke
promiscuïteit het verkieslijkst was. De jongeman trok
het beeld, dat.hij opriep even scherp, door uitdrukke-
lijk van zijn waardering voor deze meisjes te getuigen,
die zich blijkbaar met gemak hadden weten aan te
passen. De jongen was vrijmoedig en tamelijk plastisch
in zijn kenschetsing van deze teenager-sex en toen hij
wat ongeloof in onze gezichten las, haalde hij geblitzte
foto's te voorschijn. Als ze niet gedoemd waren om van-
wege de journalistieke erecode beduimeld te blijven
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liggen in die ene afgesloten lade van de hoofdredacteur
zou de straatverkoop van ons blad er aardig mee om-
hoog gejaagd kunnen worden. Er waren schatjes bij die
klasgenoten, die het aanzien waard waren en veel gêne
hielden ze er niet op na. Maar goed. Dr. Zuidervelt gaf
zelf in hun klas geschiedenis en Grieks. "Heel vroeger
waren we benauwd voor hem. Daarna bewonderden
we hem. Tenslotte vereerden we hem".
De jongen wachtte even en bezon zich. Hij haalde zijn
portefeuille uit zijn achterzak en pakte er een papiertje
met aantekeningen uit, die hij raadpleegde. ,,0 ja", zei
hij. Hij voer voort met te verklaren, dat dr. Zuidervelt
van hun gedragingen in hun vrije tijd alles afwist. "Ik
bezweer u, hij zag kans - dat moet al in de vijfde ge-
weest zijn - om onze vrijmoedige spelletjes op te ne-
men in zijn opvoedkundige inzichten. Hij wist ze te
verheffen boven primitief gedoe en er een gekanaliseerd
stukje levensschool van te maken. Nee, nee, nadat hij
ons een keer ongewild overviel tijdens een feestje is hij
er nooit meer bij geweest, zo lag de zaak werkelijk niet.
Hij bepaalde er zich toe nu en dan in de klas zijn bril
af te zetten, rond te kijken en achter zijn vage glimlach
parabelen te verzinnen, die er niet om logen, die zo
helder waren als glas en heel ons driftig leven achteraf,
en bij voorbaat, op reële poten zetten. Hij zei niets con-
creets en tegelijkertijd alles en we beseften terdege, dat
alleen al de lichtvoetigheid waarmee hij met ons doen
en laten jongleerde er een betere, zuiverder smaak aan
verleende. Ik weet nog goed, dat de scheikundeleraar
eens de klas binnenkwam en dat dr. Zuidervelt toen
uitdrukkelijk vijf minuten lang doorging met zijn gelij-
kenis, die voor ons volkomen lucide was, maar voor die
leraar, die geboeid bleef luisteren een totaal andere
inhoud moest hebben. Dat was zo dr. ZuiderveJts ma-
nier om ons te doordringen van zijn gevoel voor solida-
riteit met ons en van het daaraan ~epaarde risico, dat
hij weloverwogen wenste te lopen.'
De jongen keek even naar zijn notities.
"Hij was wars van conventies, zoals u al wel begrepen
zult hebben. Geschiedenis bekeek hij niet eens van -het
standpunt van vandaag uit, maar hij probeerde ze ons
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te laten zien met een toekomstvisie voor ogen. En zodra
er een nauwer contact tot stand kwam tussen onze klas
en hem, liet hij ons voortdurend merken, dat hij een
gelukkig mens was, omdat hij in de situatie verkeerde
in vele ogenblikken volledig zichzelf te kunnen zijn. Ik
denk, wij denken allemaal, zo moet ik het zeggen, dat
hij de verwezenlijking van zijn eigen persoonlijkheid
min of meer bekroonde met de rücksichtlose manier
waarop hij zich met ons engageerde. En tevens moet
het hem een satanisch genoegen gedaan hebben met
ons te zijn omgegaan alsof er daarbuiten geen wereld
vol hypocrieten bestond in een maatschappij vol dwang-
voorstellingen, primitieve magie en burenrnoraal. Waar
dr. Zuidervelt steeds op terugkwam was de vloek van
de facticiteit eh .... " Hij keek ons schattend aan. "De
afschuwelijke geconditioneerdheid van het menselijk
handelen, bedoel ik; de kunstmatigheid van leven, die
de mens wordt opgelegd door de anderen. De ernstig-
ste onverdraagzaamheid van de mens uit zich, zo zei
dr. Zuidervelt het, in het projecteren van zijn eigen
wensen en tekortkomingen in de ander. Die ander moet
voldoen aan onnadenkend algemeen aanvaarde normen
in het primitiefste geval en aan bepaalde idealiseringen
in het meer verheven geval .... ". De jongen hield op.
"Dr. Zuidervelt bedoelde", zei hij vriendelijk, "dat bij-
voorbeeld een of andere baas laat blijken een onder-
horige hoog te schatten, niet door diens prestaties,
maar omdat hij achter die verdiensten een ambitieus
mens aanwezig acht. Hijzelf is immers ook ambitieus
en acht dat derhalve een goede trek. Zo'n baas projec-
teert zijn eigen ambities in die ander. Het slachtoffer
moet of hard weglopen of aan dat stempel voldoen en
hij wordt dus inderdaad ambitieus."
"Of een neuroticus", zei Bouma kort.
De jongen keek opgelucht. "Ik ben blij, dat ik met ti

Nederlands kan spreken", zei hij. "Dat vergemakkelijkt
mijn taak aanzienlijk. Nu dan. Over de betrekkelijkheid
van de vrijheid, die de mens heeft binnen een overigens
noodzakelijke maatschappij, die grotendeels bepaald
wordt door onmiddellijke nazaten der Neanderthalers
hebben we uit en te na gediscussieerd. Met dr. Zuid er-
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velt. Bij hem thuis. En onder elkaar. Hoe subtiel ten-
slotte onze argumenten en conclusies zich ook toespit-
sten, dr. Zuidervelt zag altijd kans een millimeter boven
de steeds dreigende verwording van ons gesprek te
blijven, meestal door de praktijk van het dagelijKs leven
als toetssteen te gebruiken. Hij liet ons een tijdlang
begaan, terwijl hij op zijn geliefkoosde kleine zitbank
zat, met zijn ene been tamelijk acrobatisch onder zich
gevouwen. . .. kent u zijn studeervertrek?" Bouma
knikte. "Dan heeft u waarschijnlijk met verbazing naar
de inrichting ervan gekeken. Naar de merkwaardige
wandversiering vooraf, de vrijwel witte schilderijen, de
collages van wit papier op iets minder wit papier, op-
gehangen, nee, eerder aangebracht tegen de ook al
witte wanden. Hij kocht die kunstwerken van een schil-
der met Zen-Boedhistische inzichten. Het grappigste is,
dat dr. Zuidervelt het geheel oneens was met de kunst-
theorieën van deze man en zelfs weigerde zijn werken
als kunst te betitelen. ,Toch richtte hij er zijn kamer
mee in. Ze hadden zo weinig expressiefs, die doeken en
die reliëfs, ze waren zo terugtredend, dat ze zich nim-
mer konden opdringen en hem nooit in zijn gedachten-
gang konden hinderen. Behalve die bijna objectieve
rust, die hij er aan ervoer, misbruikte hij ze, zoals hij
dat zelf placht uit te drukken, als aanleidingen voor
filosofische overwegingen. "Wit op wit", zei hij bijvoor-
beeld, wijzend naar zo'n schilderij. "Dat is bijna niets.
Deze schilder wil in theorie de beperking van zijn
kunst - en van zijn leven - niet erkennen. Hij weet,
dat er meer is dan hij dagelijks bevroeden kan. Er is
een surplus in het leven, dat uitgaat boven onze rede-
neerkunst. In echte kunst komt dat surplus aan het
licht. Deze schilder echter duikt plompverloren in het
surplus en hij komt dan volgens Bartjes in het volstrekte
niets terecht. Maar kijk, dat durft hij toch niet aan en
hij schildert wit op wit, maar dan toch een iets meer
gebroken wit op vrijwel zuiver wit. Het schilderij is
dus bijna wit, bijna niets. Maar principieel is "bijna-
niets" gelijk aan "alles"! Daarom zou die schilder zich
niet alle kleuren moeten ontzeggen, maar er mee moe-
ten gaan vechten om ze de baas te worden. Deze hier
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ontvlucht ze, zij het in het allerlaatste moment net nog
niet helemaal, door gebruik te maken van een schaduw
van een nuance. Ondanks dat vind ik het een zeer
bruikbare, fraaie binnenhuisversiering."
Zo verbond hij altijd theorie en praktijk, zienerschap en
realisme. Hij was zeer groot, mijne heren, zeer groot.
Ik weet, dat elk van ons in zijn eigen leven bijzonder
veel van zijn inzichten heeft geprofiteerd, zo jong als
we zijn. Hij heeft ons bewust gemaakt van de noodzaak
van weloverwogen handelen, van de voortdurende
keuze en de verantwoordelijkheid voor de consequen-
ties van je keuze, ook al kan je die niet voorspellen. Hij
gaf ons een horizon, waartegen we het leven konden
bestrijden, in wezen dus de dood konden bestrijden.
Voor hem gaf de dood de spanning aan het leven. Vaak
hield hij ons voor hoe afgrijselijk, hoe vervelend en hoe
absoluut zinloos een leven zonder de definitieve dood
zou zijn. "Gelukkig heeft de dood ons leven in het bezit
van het moment van onze geboorte af', zo leerde hij
ons. "Met zijn bezettingsleger van de Tijd heeft hij ons
leven in zijn macht. Het enige wat ons gegeven is, is de
Ruimte in ons leven te veroveren, die in tegenstelling
tot de ons toegemeten tijd, limietloos is."
De blik van de jongen was in wazige verten verdron-
ken; het was de vraag of hij ons op dat moment nog wel
zag. Maar hij kwam weer snel tot zichzelf. "Dit alles
voert al te ver, ik zal me wat moeten beheersen", zei
hij glimlachend. "Van belang is te weten, dat dr. Zui-
dervelt ons met nadruk onze uitzonderingspositie als
intellectuele bovenlaag heeft voorgehouden. Althans,
zo hebben wij het allemaal begrepen, toen we er onder
elkaar eens enkele avonden lang uitvoerig over gespro-
ken hebben. Aan de ene kant het Quod licet Jovi, aan
de andere kant het besef, dat men toch met hart en ziel
verbonden is aan de hedendaagse maatschappij en er
zelfs van profiteert. Ja, vele avonden en soms hele
nachten hebben we bij hem doorgebracht, waarbij we
op zijn witlederen banken aanlagen als bij een s~~~?-
sion. Op zijn tijd liet hij dan, u zult daar waarschijnlijk
van ophoren, de fles oude jenever rondgaan. Zeldzame
ogenblikken beleefden we, als we met rode hoofden op
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de trillende grens van nuchterheid en dronkenschap
onze discussie ten top dreven, steeds tot riskanter hoog-
te, steeds tot kritieker momenten, waar tenslotte een
nuance van een woord een verschil als tussen hemel en
hel uitmaakte en waar mensen, die elkaar tot dan ge-
heel nastonden in denkwijze, plotseling op ogenschijn-
lijk bijna niets als kemphanen tegenover elkaar kwamen
te staan. Denkt u niet, dat er hier op die bijeenkomsten
sprake was van een soort romantisering van Hellas. De
wijze waarop we als Grieken aanlagen was een vorm
van parodie, van waaruit het mogelijk was onze ge-
dachtenwisseling te ironiseren, zodat we op zindelijke
wijze, relativerend en gedistanciëerd ons vorderende
inzicht op proef konden stellen.
In de laatste klas, enkele maanden voor ons eind-
examen, begonnen we in te zien waar dl'. Zuidervelt ons
heen wilde leiden voor hij ons geheel zou moeten los-
laten. Te vaak sprak hij over zijn geluk om aan het
einde van zijn levenslange leraarschap een klas als de
onze getroffen te hebben, van een kwaliteit zoals hij
die naar menselijke berekening niet meer zou meema-
ken. Lieten zijn vederlichte toespelingen in deze rich-
ting voor ons nog ruimte om te ontkomen aan wat we
tenslotte allen als zijn wens hebben leren zien, een
pathetische bekentenis vlak voor ons eindexamen ver-
drong onze gissingen en stelde er zekerheid voor in de
plaats. Die bekentenis zal ik u nu doorgeven. De rector
heeft ons verklaard, dat hij twintig jaar geleden zijn
vrouw heeft omgebracht."
De jongen haalde diep adem, als na een bovenmense-
lijke inspanning. "Het verbaast u natuurlijk. Ik moet u
zeggen, dat ik diep in me nog steeds weiger om deze
bekentenis voor geheel waar aan te nemen. Maar hoe
dan ook: hij heeft haar in het bijzijn van ons allen uit-
gesproken en daarmee op zijn minst een stuk realiteit
opgeroepen, willens en wetens, waar we niet meer om-
heen konden. Ik zal nu verder zo kort mogelijk zijn.
\Ve begrepen wat hij wenste, zonder dat hij ons dat
uitdrukkelijk uitlegde. De vaagheid, die hij aan den
dag legde liet zich gemakkelijk expliceren uit zijn ge-
woonte om ons nimmer zijn eigen conclusie voor te
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kauwen, maar uitsluitend mee te helpen het materiaal
aan te dragen waaruit we onze eigen slotsom voor onze
eigen rekening konden trekken. Dr. Zuidervelt nu, zo
redeneerden wij onder elkaar, had ons geleerd ons ten
koste van alles te ontworstelen aan het stempel dat an-
deren op ons willen drukken. Hij besefte echter, dat van
alle mensen hijzelf het zwaarste stempel op ons had ge-
zet. Hij wist maar al te goed, dat zijn leraarschap over
ons en zijn roem in de stad ons leven lang van invloed
zouden zijn op ons denken en doen. Hij wenste zonder
twijfel, dat we ons, naar zijn eigen visie, zouden vrij
maken door een bewuste daad, die tevens voor hem de
hoogste bekroning van zijn verheven levensstijl zou
zijn. Natuurlijk hebben we onze beslissing geheel bui-
ten hem om genomen. Ik kan u niet overbrengen welk
een intense vreugde er na ons definitieve besluit heerste
op de bijeenkomsten bij dr. Zuidervelt. We voelden
soms aan kleine gebaren, een wending van een woord,
dat hij ons voornemen kende. Het onuitgesproken we-
derzijds besef van groot begrip dook op achter de
schijnbaar luchtige gesprekken en in die uren groeiden
we tot reuzen. De situatie was immers volstrekt uniek;
ik wed, dat ze nog niet in de menselijke geschiedenis
is voorgekomen. Dat besef beheerste tensfotte elk ge-
baar, verhief het volschenken van een glas of het ver-
schuiven van een krukje tot een handeling van buiten-
werkelijke orde in een onmetelijk spanningsvlak. Een
van ons noemde deze laatste bijeenkomsten de "heilig-
verklaring". Zo was het. Zo ondergir1g dr. Zuiderve1t
het ook. De drank, diewe gebruikten raakte ons nauwe-
lijks meer. Ze was een povere aanleiding tot dronken-
schap vergeleken bij wat we ons aan sfeer geschapen
hadden. Vergeeft u mij, maar ik kan niet uitgepraat
raken over deze laatste bijeenkomsten, ook al weet ik,
dat ik ze aan buitenstaanders niet wezenlijk kan doen
herleven. Voor ons is een detail voldoende om het hart
te laten overslaan. Een minieme herinnering volstaat.
Zoals de licht beschadigde rug van Platoons Phaedo,
waaruit hij voorlas. U kent het fragment waarin Socra-
tes vlak voor zijn dood de vergelijking maakt met de
dood van de zwanen? Zo er nog geen zekerheid bij ons
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was geweest, zou dit citaat ze ons verschaft hebben. Ik
zal het u in vertaling geven, dat fragment waarmee dr.
Zuidervelt toen jongfeerde. "Neen, evenmin als die
vogels uit smart zingen, evenmin ook de zwanen. Die
hebben als dienaren van Apollo een profetische blik en
kennen het geluk in de Hades. Daarom, lijkt mij, zin-
gen ze uit vreugde op die dag meer dan tevoren. Ikzelf
nu beschouw me als een mededienaar van de zwanen;
ik ben gewijd aan dezelfde godheid en dus heb ik niet
minder zienersgave dan zij gekregen van onze meester
en evenmin als zij ga ik misnoegd uit het leven heen.
Daarom kunt ge gerust spreken en vragen wat ge wilt,
zolang de overbeid van Athene het toelaat."
De jongeman sloeg het boek toe en legde het weer voor
zich op de tafel. "Tot zover. Ik zou nog door kunnen
gaan met u over dr. Zuidervelt te vertellen, maar het
heeft geen zin, omdat u nooit helemaal zal kunnen
bevroeden wat er in die uren in ons is omgegaan. Voor
u geldt bovendien een andere kwestie als de belang-
rijkste. Dat begrijp ik. Ik zal u zeggen hoe het verder is
gegaan. We hebben een acte van beschuldiging samen-
gesteld en gezamenlijk besloten hoe we de daad zouden
uitvoeren. Dr. Zuidervelts eigen pistool hadden we toen
al. Niemand, behalve degeen, die het meenam, weet
wie dat pistool uit de bureaulade heeft gehaald en op
de afgesproken plaats - in de gangkast van de school
- heeft neergelegd. Elk van ons tienen maakte tien
loten, met telkens één aangekruist lot. Elke serie loten
ging in een enveloppe. De tien volkomen gelijke enve-
foppen hadden we onwillekeurig genummerd van twee
tot en met elf. Daarna bepaalden we met twee dobbel-
stenen welke enveloppe gebruikt zou worden; de stenen
keerden acht ogen boven, dus het was nummer acht.
Uit die tien loten hebben we daarna getrokken. Degeen
die het goede lot trof heeft het pistool gepakt. Alle tien
zijn we die avond om half elf ons huis uitgegaan en
iedereen heeft er een uurlang voor gezorgd geen alibi
te kunnen opdoen. Het pistool is teruggelegd in de
prullemand, waarin we ook de loten hebben gegooid."
"Waarom is het wapen niet bij de rector achtergelaten?
Of weggeworpen?", vroeg ik.
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"Zelfmoord moest uitgesloten worden. Nu kan bekend
worden, dat dr. Zuidervelt door een van zijn leerlingen
is omgebracht, omdat hij zich als rector heeft misdra-
gen, als mens heeft misdragen, door oogluikend toe te
staan, dat zijn leerlingen zich sexueel misdroegen; door
hun drank te verschaffen ~n bovendien zal bekend
worden, dat hij verklaard heeft zijn eigen vrouw te
hebben vermoord. Zo zal er van zijn faam weinig over-
blijven, niet?"
"Hij was als een vader voor jullie", zei Bouma toonloos.
"Laat niemand dat ooit betwijfelen", riep de jongen uit.

Een goed uur daarna belde Bouma me op. "Ik wed",
zei hij, "dat jij je schaakpartij hebt geanalyseerd."
Dat had ik. "En?"
"De jonge Peeters had behoren te winnen", erkende ik
timide. "Hoe is het er overigens mee?"
"De loten lagen in de prullemand, zoals je weet. Ik had
ze al nagekeken, maar voor alle zekerheid heb ik het
nog eens gedaan. Er waren er precies honderd. Tien
ervan waren. open~,evouwen. Op geen van de tien
stond een krUlS....
"De serie loten dus van een slimmerik, die in ieder
geval zelf de daad wilde volvoeren", riep ik uit. "Als je
nu nog wist van wie die serie was?"
"Dat zou me niet helpen. Bij de niet gebruikte negentig
overige loten was er ook geen een met een kruis. Er
waren tien slimmeriken."
"Wat nu?"
"Jij mag uitzoeken wie de allerslimste was: hij die be-
greep, dat iedereen zou nalaten een van zijn tien loten
te kruisen. Of rekening houdend met de even grote
doortraptheid van de anderen, er voor zorgde het eerst
bij het pistool te zijn."
"Peeters!", zei ik onmiddellijk.
"Helaas", zei Bouma. "Dat jij de pest in hebt omdat je
een partij schaak verloren hebt, geldt niet als een be-
wijs." Hij hing op.
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M. Revis

DE DEUR

Sommige gasten waren door het drinken van de wijn
levendig geworden.
- Wat hebben de Engelsen onze schepen aan te hou-
den! zei een dikke reder, wiens paarsgekleurd gelaat in
sterke tegenstelling stond tot zijn witte pruik.
Een ander antwoordde schouderophalend:
- Als wij ook te lamlendig zijn iets terug te doen. Van
Bylandt was er nota bene bij met vijf oorlogsschepen.
- Hij heeft toch geschoten?
- Nu ja, om daarna onmiddellijk de vlag te strijken.
- De overmacht was te groot. De Engelsen hadden een
sterk eskader.
- Waarom zorgen wij dan niet dat we óók sterke eska-
ders hebben!
Een effectenhandelaar met een tanig gezicht en een
pruik, die als een dubbele cascade van zijn schedeltop
kwam vallen, antwoordde met een listige knipoog:
- Ga dat maar eens aan de prins-stadhouder vragen.
- De verraders zitten in Den Haag, schreeuwde de
reder. Heftige uitroepen en bijval van alle kanten.
De oude LescaiIlet was de enige die niet aan het ge-
sprek deelnam. Hij zat het verste weg, en het leek of
ook zijn gedachten het verste weg waren. Met stijve
behoedzaamheid verzette hij af en toe een been, soms
bewoog hij de armen. Hij was ver over de tachtig. Het
had de schijn of zijn ledematen stokken waren, met
kledingstukken behangen. Zijn grijze jas zat hem te
ruim. Uit de plooien van zijn jabot stak een magere
hals met een grote adamsappel. Zijn slapen waren in-
gevallen, de grauwe huid van wangen en voorhoofd
vertoonde vlekken als papier dat aan weer en wind
heeft blootgestaan. Maar achter de troebelheid van zijn
ogen was toch soms een levende glans, die aantoonde
dat hij bij tijd en wijle toehoorde.
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Tijdens een pauze gooide de gastheer hout op het vuur
en verzamelde, evenals de anderen, nieuwe gedachten
om verder te kunnen fulmineren. Er tikte iets tegen de.
ramen met hun vele ruiten, door roeden gescheiden.
Het geluid werd een roffel. Een paar hagelkorrels
sprongen, gekaatst tegen de schoorsteen wanden, via
een stuk hout de kamer in.
Op dit ogenblik verbrak Lescaillet het zwijgen. Hij
strekte de romp en mompelde:
- Ik heb het gezien, de mensen waren bezeten.
Hij keek van de een naar de ander, gehoor zoekend,
zijn stem won aan duidelijkheid.
- Iedereen wilde naar hem toe. In de straat waar hij
woonde verdrong zich een menigte. Kooplui, aristocra-
ten, volksvrouwen, ambachtslui, en wat niet al wilden
koste wat het kosten zou de aandelen van zijn maat-
schappij hebben. Velen hadden er ontwrichtingen of
gebroken ledematen voor over. Meer dan één is leven-
foos uit het gedrang weggedragen.
Dingen van vroeger. Zij spookten de oude Lescaillet
vaak door het hoofd. Soms werden zij zo duidelijk dat
hij er over begon te praten, waar hij zich ook bevond.
Achter het waas van zijn ogen zag hij alles, het lag in
een onbereikbare verte en toch dichtbij, alsof hij nog
deze morgen bij het huis van John Law was geweest.
Dat was de man, die zestig jaar geleden in \Vest-
Europa een speculatie-epidemie had veroorzaakt.
Het is winter, de duisternis valt over Parijs. De straten
zijn modderig, tussen de huizenrijen en de magazijnen
verheffen zich de paleizen en liggen de parken en
staan grauwe bogen en gaanderijen, gebouwd in de
regelmaat, door de renaissance voorgeschreven. Heeft
u het verlichte stalletje gezien, dicht bij het grote huis,
waar iedereen in wilde? Daar woont een schoenmaker.
Hij lapt geen schoenen meer. Hij doet niets anders dan
plaatsruimte beschikbaar stellen voor mensen, die aan-
delen willen kopen en verkopen. Hij verschaft ook
schrijfmateriaal voor deze overdracht. Wat denkt u dat
hij daarmee verdient? Tweehonderd livres per dag.
Lescaillet herhaalde:
- Tweehonderd livres per dag.
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Hij keek de kring rond. Niemand luisterde, men kende
het verhaal, het deerde niet. Lescaillet liet zijn stem
dalen.
- Tweehonderd livres per dag, mompelde hij.
Hij zag om naar de deur, alsof de schoenmaker op het
punt stond binnen te komen. De grote deur, breed en
groen, met lange gouden biezen langs de panelen, bleef
dicht. Lescaillet zei niets meer. Hij Keek nog eens naar
de deur. Het was een gewoonte van hem, dat kijken
naar deuren, waardoor niemand binnen kwam. Hij
verzonk weer in zijn gedachten wereld, terwijl de ande-
ren het gesprek hervatten.
Na een uur brak men op. Lescaillet ging niet mee. Hij
woonde in dit huis, de gastheer was zijn schoonzoon.
Een knecht kwam de kamer in om glazen en flessen
weg te halen en de stoelen recht te zetten. Lescaillet zei:
- Geef mij een blaker.
Hij ging er voorzichtig mee de kamer uit. Zijn schoon-
zoon deed de laatste gasten uitgeleide. Aan het eind
van de gang tegenover de voordeur was de wenteltrap
naar boven. De brede treden ontplooiden zich als een
waaier. Tweehonderd livres, mompelde Lescaillet onder
het stijgen, tweehonderd livres.
Hij leefde het leven van niets doen en toch bezig zijn
van oude mensen. Het winterweer hield hem lang in
huis. Soms waagde hij een kleine wandeling langs de
gracht, leunend op zijn stok. Een dwarsstraat je in,
langs de andere gracht in tegengestelde richting, weer
een dwarsstraat je, en zo terug. Vaak belette de regen
hem uit te gaan, daarna was het de gure wind. Voor
zover hij aan het verkeer tussen de mensen deelnam
kon hij bevestigen dat het tijd werd voor warmte en
zon, en vernam hij, dat de spanning tussen de Repu-
bliek en Engeland niet verminderde, Overmoedige
Britten! Zij maken alle handel onmogelijk, de assura-
deurs weigeren langer schepen en lading te verzekeren.
- Moeilijk, moeilijk, zei hij bij zichzelf.
In mei kwam hij na lange tijd weer oplopen bij Vare-
ling en Co. Die Co. was hijzelf geweest, nu zat zijn
zoon in de zaak, die hij dreef samen met de jonge Vare-
!ing. Hij trof de laatste op kantoor.
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- Goeden middag, zei hij, waar is mijn zoon?
De jonge Vareling zat aan een grote tafel, in werk-
dracht: muisgrijze jas, donkergekleurde broek, katoe-
nen kousen en eenvoudige schoenen. Zijn blond haar
lag in kortgeknipte vlokken langs de schedel, bij het
werk liet hij zijn pruik in de slaapkamer.
- Goeden middag, zei Vareling, uw zoon is naar de
Wisselbank.
- Hoe was het vandaag?
Op de tafel van VareIing lagen allerlei boeken met
staten en cijfers.
- Ik heb nagegaan wat wij verleden jaar aan Silezisch
linnen hebben verdiend, het is minder geworden. Daar-
entegen hebben Surinaamse koffie en thee uit China
meer opgeleverd.
- Zo zo, zei Lescaillet, dan maar wat minder linnen en
wat meer koffie en thee.
Intussen liep hij door. Hij verwachtte geen antwoord,
hij was al vergeten dat er over thee en koffie en Sile-
zisch linnen was gesproken. Hij stond een poos door het
raam te kijken, alsof hij alleen in de kamer was. Vare-
ling boog zich weer over de boeken. De oude man
leek helemaal niet aanwezig te zijn. Hij beïnvloedde de
gang van zaken niet, op geen enkele manier. Het lot
van de ouderdom: te zijn en tegelijk er niet meer te zijn.
Lescaillet draaide zich om, moeizaam en met schokken,
als een mechaniek dat men anders zet. Hij zei op ge-
dempte toon:
- Je had er bij moeten zijn, SaIlder.
- Ja? zei Vareling, uit beleefdheid, want hij wist wat er
komen ging. Hij zag de oude man staan tegen de ach-
tergrond van het vakwerk van het raam. Hij zag de
ogen, waarin minder glans en leven was dan in het glas
van de ruiten, het haar, grauw als versleten touw, hij
zag in zijn verbeelding het dunne hulsel van verkalkte
spieren en vlees door de kleren heen.

- Je had er bij moeten zijn, ging de oude man toonloos
verder. Van de baten die een compagnie weet te ver-
werven, hangt de koers van haar actiën af. Maar niet
voor die van John Law! Zijn actiën waren niet van
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papier, parbleu, maar van bladgoud! Er waren maar
heel weinig mensen, die tot hem konden doordringen
om een actie te kopen. Werd hun naam bekend, dan
bood men voor hun bezit het dubbele, drievoudige,
viervoudige bedrag. Iedereen wilde zijn actiën hebben.
Hun bezit betekende rijkdom. Landgoederen, paarden,
parels, sieraden van goud ;;;;. zilver, diamanten, palei-
zen zijn verkocht om aan papier te komen. Er was een
dame, die zich drie dagen achter John Law heeft laten
aanrijden en toen een ongeluk voor zijn ogen ensce-
neerde om met hem in aanraking te komen, en het is
haar gelukt ook!

Lescaillet zweeg en keek Vareling aan, alsof hij de
spanning wilde opvoeren. Er kwam een zweem van
glans in zijn doffe ogen. Hij vervolgde:
- Toen moet de hertogin van Samóeuge gezegd heb-
ben: zoiets doet men anders alleen maar ter wille van
de liefde. Waarop de markies van Montrouge heeft
geantwoord: in elk geval zou men zich ter wille van
uw liefde in duizend ongelukken storten!
Lescaillet begon te lachen, de spieren van zijn gelaat
bewogen zich ten minste, maar er kwam geen geluid
over zijn lippen. Hij staarde aldoor Vareling aan, keek
toen opeens naar de deur zonder dat zijn gelaatsuit-
drukking veranderde, wendde daarna het hoofd weer
naar Vareling en zei:
- Aardig, vind je niet?
Zonder antwoord af te wachten slofte hij vervolgens
de kamer uit, de tot een grijns verstarde glimlach nog
steeds op het gezicht.

Het wonderjaar 1720 ging hem nooit uit de gedachten.
Op een dag in juli kwam een kleinzoon hem bezoeken,
gestuurd door zijn moeder, die vond dat hij grootva
verwaarloosde. Onmiddellijk haalde Lescaillet een boek
te voorschijn, en wees met een dorre, benige vinger
naar de titel: Groot Tafereel der Dwaasheid. De jongen
keek, half uit ontzag voor grootva, half uit belangstel-
ling. Grootva bladerde en legde het boek open bij een
prent. Daarop was heel wat te zien. Men zag door een
toneelomlijsting in een verlichte zaal, waar vele mensen
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zich verdrongen, evenals op de treden van het toneel en
op de straat voor de zaal. Iemand lag omvergelopen op
de stenen, hoed en stok naast zich. Boven in het toneel
een portret van Lauw - wie is Lauw? Dat is John La~,
zei grootva, die had de mensen toen zo gek gekregen -
en boven hem Herrnes in narrenpak. Alles in een groot
ovaal, op de bovenrand waarvan het woord Quinquan-
poix - wat is Quinquanpoix? Daarmee is bedoeld de
Rue Quincampoix in Parijs, waar John Law woonde,
zei grootva - en daaromheen schoot de zonnegod zijn
straTen, daar vloog Icarus, en daar viel hij, daar stond
een wieg met een kind en een opschrift: ik word in de
actie gebakerd, daar sprongen ratten uit. een open-
staande kist, daar tuimelde Phaeton met paard en.
wagen uit de hemel, daar zat Pallas Athene, met helm
en speer en schild, vastgekneld op een zetel, daar was
een rots waar iemand zich van af stortte.
- Mooi, vind je niet? vroeg Lescaillet. En hij legde
alles uit.
- Toen was de zaak in elkaar gevallen, zei hij, maar
voor het zover was!
De kleinzoon keek nog eens naar de prent, naar een
omgevallen globe, naar de narrenkap op een wapen-
schild en naar de Nijd, die de Deugd vertrad. Hij be-
greep vele dingen maar half, wat betekende het woord
condissie, dat hij telkens zag? Grootva legde uit: con-
dissie is zo veel als voorwaarde, als je dit en dat maar
deed, kreeg je zus en zo. Begrijp je? Beloften. En je
behoefde waarachtig niet eens veel te doen: één, twee,
ten hoogste vijf procent storting van het nominale
bedrag.

Het ging de jongen te hoog, maar hij durfde niet meer
te vragen. Hij keek nog een poos naar de prent, terwijl
LescailIet voortging onbegrijpelijkheden over zijn hoofd
uit te storten. Opeens hield hij op en zag naar de deur.
Voor hij verder kon praten zei de jongen slim:
- Grootva, ik wilde u vragen of u over veertien dagen
met mij wilt gaan wandelen. Kanonnetjes kijken.
- Kanonnetjes kijken? vroeg Lescaillet, niet begrijpend,
de oude ogen gevestigd op zijn kleinzoon.
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- De kanonnen bij de Haarlemmerpoort en op de
wallen daar.
- 0 ja. Goed, goed. Als het tenminste fatsoenlijk weer
is.
Het was fatsoenlijk weer, maar de hemel der internatio-
nale politiek dreigde wél. Groot Brittannië had een oud
tractaat opgezegd, toen de Republiek niet gezind bleek
een ander tractaat, tot onderlinge hulp, uit te voeren.
Dat stelde de Nederlandse schepen bloot aan verbod
van alle handel, die contrabande kon heten, en maakte
ze tot een prooi voor kapers. Nu waren, eindelil'k
linieschepen en oorlogsfregatten in aanbouw, ten geta e
van 52. Wat kan daaruit niet voortkomen, dacht Les-
caillet verstrooid, terwijl zijn kleinzoon hem voorzichtig
over de Herengracht loodste, in de richting van het IJ.
Boven het water hing een lichte stank, er was weinig
wind geweest de laatste dagen, bij tamelijk grote warm-
te. Langs de wallekant heerste veel bedrijvigheid van
dragers en sjouwerlui. Er liepen ook heren met satijnen
kousen en een driehoekige steek op het hoofd. In het
water lagen schuiten en kleine schepen, met gereefd
zeil langs de mast. Tussen de varenslui en dienstmeisjes,
die voorbij kwamen, hengselmand aan de arm, werd
gevraagd en geroepen.

Bij de brug naar de Brouwersgracht weken zij uit, om-
dat er een koetsslee aan kwam, getrokken door een
paard, dat op de keien van de bolle brug door zijn
krachtsinspanning kletterend uitgleed. De voerman
vloekte op kalmerende toon. Toen hij de brug afdaalde
keek de kleinzoon om, de koets ging op haar sleeban-
den verder, de voerman, naast de deur lopend, vierde
de teugels.

Via de Heerenmarkt kwamen zij in de Haarlemmer-
straat, daarna links af, steeds door tot aan het Haar-
lemmerplein. Een herberg met een groot uithangbord
rechts, een herberg links, stevige hekken midden op
het plein waaraan paarden vastgebonden waren, en in
het rond vrachtwagens met opgeslagen disselboom.
Waar moet het heen, dacht Lescaillet, naast zijn klein-
zoon lopend over het hobbelig plaveisel, schuin over-
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stekend naar het bolwerk Sloterdijk, dat de Haarlem-
merpoort aan de zuidzijde flankeerde. De jongen wees
feilloos de weg. Hij drong Lescaillet over het verwuIft,
waaronder de verbinding lag tussen Brouwers- en Bui-
tengracht. Deze kant, grootva, zei hij ijverig, en ging
voor over de graspollen en sprieten aan de voet van een
door karresporen gekerfde glooiing. Zij kwamen onder
de schaduw door van een boom, die in een door een
schutting omringd complex tuintjes stond. De tuintjes
behoorden bij een paar huizen, verder de helling op
gelegen. Naast de huizen was een vrouw bezig bleek-
goed bijeen te zamelen, terwijl zij met schelle stem een
hond op een afstand hield, die neiging vertoonde haar
te naderen, ongeacht waar hij zijn poten zou zetten.
Zij liepen tot aan de rand van het bolwerk, waarvan
het hoekige bastion van gemetselde steen tot in het
water van de Buitengracht daalde. De wind streek hen
langs hoofd en rug. In het laagland, dat zich uitbreidde
tot aan de nevelige horizon, lagen hutten en verre hof-
steden, verscholen in groen, langs het polderwater
verrezen molens.
De oude man begon hardop te denken. Hij zei, voor
zich uit kijkend:
- Waar moet het heen! Nu zijn ze in Parijs wat be-
daard, en daar gaan ze zich in Londen en Amsterdam
roeren. Twee shilling, één shilling, zes pence voor een
actie van honderd pond. De leden van het koninklijk
huis doen mee. Wat in Frankrijk de Mississippi Com-
pagnie was, is in Engeland de South Sea Company. Op
duizend stonden de actiën in augustus. Jongen, zei Les-
caillet, zich voorzichtig tot zijn kleinzoon wendend,
maar met grote nadruk: blijf er buiten, beloof me dat je
er niet aan mee doet!
- Ja grootva, zei de jongen, onzeker, kijkend in het
oude gezicht met de uitgebluste ogen boven zich.
Hij zou het liefst verder zijn gegaan, want om de kanon-
nen was de wandeling begonnen, en die waren hier
niet. Maar Lescaillet bleef, onbeweeglijk, op de rand
van het bolwerk staan, en keek in de verte. Toen hij
zich eindelijk omdraaide, begon hij te mompelen in
zichzelf.
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- Rotterdamse Assurantie Compagnie, ruïneuze nieuw-
lichterij, wat helpt het, waar moet het heen als ook de
verstandigen dwaas worden, iedere stad wil zijn eigen
compagnie, 0 gekken gekken, kanaal van Utrecht naar
de Zuiderzee, zandbanken afgraven bij Enkhuizen, met
papier soms?
Hij ging eindelijk verder. Zijn kleinzoon zorgde angst-
vallig, dat hij de goede richting nam. Zij kwamen weer
langs de huisjes. De molen De Kraay rees er hoog
boven uit: een reus met een platte hoed en de armen
van de wieken gekruist voor het gelaat. Het torentje op
het dak van de Haarlemmerpoort stond als iemand op
een heuvel, die naar alle kanten uitkijk houdt.
Voorbij de poort bestegen zij de wal weer. De jongen
haalde diep adem. Daar stonden de kanonnen, oude
stukken, niet onderhouden, vermoedelijk niet meer in
staat een schot te lossen zonder uit elkaar te springen.
Een poortwachter kwam kijken wat zij uitvoerden, zijn
blik ging van de oude man naar de jongen en omge-
keerd, daarna trok hij zich terug.
- Kijk grootva, zei de jongen, en legde zijn hand op
een van de raderen, steenhard hout met een beslag van
verroest ijzer. Hij voelde aan de zware spaken en stapte
over een affuitboom, dat gaf hem een gevoel of hij Dij
het geschut behoorde en met kanonnen omging als
ruiters met hun paarden. Hij tuurde langs de lopen,
stak zijn vinger in een zundgat, richtte daarna denk-
beeldig, hanteerde een denkbeeldige lont en hoorde
een denkbeeldige dreun. Hij liep naar het verste stuk,
kroop tussen de loop en het rad en keek onder de
ijzeren greep door, waaraan de loop van de affuit kon
worden getild. LescailIet stond er bij, onbeweeglijk,
leunend op zijn stok, hij keek naar de kanonnen zonder
ze te zien.
- Gaat u mee verder grootva? vroeg de jongen. Hier-
heen.
Zij deden het bolwerk Westerbeer aan, de jongen
ging er een poos in het gras zitten en keek naar de
korenmolen, die naar boven geschoven leek te worden
door huizendaken, bomen en schuttingen aan zijn voet,
zo dicht waren zij bij hem.
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Lescaillet bleef staan en mompelde weer.
- Waar moet dat heen. Beloof me jongen, beloof me ..
De jongen hoorde hem niet. Hij kon van zijn zitplaats
de bovenste punt van de Haarlemmerpoort zien. Rechts
langs de molen kwam de boog van de buiten poort te
voorschijn, aan de overkant van de gracht. De jongen
stond op om dichter bij de Stenen Beer te zijn, een
dam van metselwerk met een scherpe rug. In het mid-
den bevond zich een doorlaat, ter lozing van overtollig
polderwater op het IJ, bij eb. Twee ronde torentjes op
de rug moesten beletten, dat iemand buiten de poorten
van de stad om Amsterdam zou kunnen verlaten of
binnenkomen. De jongen keek naar de torentjes en
berekende een mogelijkheid om er langs te komen.
Twee man zouden er met behulp van touwen en stok-
ken met haken in kunnen slagen, tenminste bij nacht of
als het mistte. Hij ging zitten en beleefde een avontuur:
hij was met een vriend de vijandelijke stad binnengeslo-
pen, ontdekt en op de vlucht. Achter hen het gerucht
van vervolgers met lantarens, stemmen, naderende
voetstappen. Zij beiden snel bezig met het werpen van
lussen om een der torentjes, dan konden zij zich langs
het sterk hellende bovenstuk van de waterkering
ophijsen.

Hij ontwaakte uit zijn gefantaseer en keek om zich
heen. De schrik die hem ineens overeind dreef, zakte
toen hij zijn grootvader in de verte zag, op het Smalle
Pad onder de stadswal langs, waar aan beide zil'den
lage huisjes stonden, schuren en bomen. Hij holde lem
achterna.
- Zo jongen, zei de oude man tevreden, ben je daar?
Ik heb je een hele tijd niet gezien. Waar gaan we heen?
- Naar De Bogt, grootva, zei de kleinzoon, na een
snelle blik op LescailIet, toch gerustgesteld.
Op het bolwerk De Bogt maakte hij een praatje met de
witbestoven molenaar, die schik had in de kordaatheid
van de jongen met zijn kuitbroek en blauw jasje en de
kleine steek onder de arm. Lescaillet stond er afwezig
bij, hij knikte een paar maal met het hoofd. De mole-
naar vroeg hem iets, Lescaillet keek hem met zijn
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troebele ogen aan en mompelde onverstaanbare woor-
den. Intussen mat zijn kleinzoon met passen het bol-
werk, voor de aardigheid, want de omvang van alle
bolwerken op de wallen was dezelfde: vijf-en-vijftig
Amsterdamse roeden in omtrek. Ook hier liep hij langs
de kanonnen, maar niet lang.
De wal tussen De Bogt en het volgende bastion vormde
een zogenaamde courtine, een van de gordijnen die tus-
sen elke twee bolwerken een scherm van met gras be-
groeide aarde ophield, dat tot aan de moerassige oever
van de Buitengracht reikte. Over de wal van deze
courtine liepen zij naar het Blaauwhoofd, eertijds
Leeuwenburg geheten, ook van een molen voorzien, als
een enorme kandelaar op een voetstuk. De wal tussen
De Bogt en Blaauwhoofd week naar het noordoosten
terug, alsof hij een aanvaller wilde dwingen zich verder
uit te rekken dan normaal om een slag te kunnen
toebrengen.
Op het bolwerk Blaauwhoofd bleven zij lange tijd. De
zon toverde allerlei schitteringen op het water van het
IJ. Achter de zeedijk aan de overkant, in de verte, wa-
ren daken zichtbaar en halve kerktorens van dorpjes.
Een beurtschip met vuilgrijs overlangs zeil kwam voor-
bij, traag en geluidloos. Westwaarts lag buitendijks land
langs het IJ, dat bij vloed onderliep, een drassig riet-
land, waar bagger uit het IJ werd gestort. In wijde
omtrek dus een verraderlijke bodem, en de kleinzoon
van Lescaillet voelde zich op het zware vierkante bas-
tion van arduin zeer veilig. Een stevig onderheid stuk
rots boven de weekheid van veen en modder. De
kanonnen, gericht naar het IJ, konden elk schip op
afstand houden. De jongen zwol de borst, als hij er aan
dacht hoe hij de kogels jagen zou in het dikke hout,
dat in brokken en splinters boven het water zou weg-
stuiven. Het zou natuurlijk een Engels schip zijn,
zoveel had hij thuis al begrepen.
Op dat ogenblik hoorde hij zijn grootvader zeggen:
- Wat kan er niet uit voortkomen!
Lescaillet stond met de rug naar hem toe, en keek uit
over de westelijke eilanden van Amsterdam, Bickers,
H.ealen, Prinsen. Hij riep zijn kleinzoon.
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- Kijk eens, zei hij, dat lange rechte dak daar. Dat is
de lijnbaan De Groote Zeevaart. En dat daar, ook laag
en lang, De Walvisch.
Hij zweeg. De jongen liet zijn blik gaan over de huizen
en de werven, dicht tegen elkaar, in blokken verdeeld
door grachten. Dat alles lag onder de bescherming van
de wal met zijn bolwerken, die het in een omklemming
hielden als een harnas, vlak op het stadslichaam vast-
gesmeed.
- Kom, zei Lescaillet op gewone toon, laten wij gaan,
ik word moe.
Hij bleef na deze wandeling weken in huis. Soms kwam
zijn schoonzoon in zijn kamer een praatje maken, en
hij nam aan de maaltijden van het gezin deel. Men
vertelde hem wat in de wereld omging, het leek of hij
er zijn belangstelling voor terugkreeg. Er was sprake
van een verbond tot handhaving der gewapende neu-
traliteit tussen Rusland, Denemarken, Zweden en mis-
schien ook nog Oostenrijk, Pruisen, Napels en Portugal.
Frankrijk zou er niet tegen zijn. Als het verbond aan de
Republiek haar overzeese bezittingen maar wilde waar-
borgen! Maar daar was keizerin Catharina niet voor te
vinden, de Republiek aarzelde dus aan de vorming van
het verbond mee te werken.

- Maar de tijd dringt, zei de schoonzoon van Lescaillet,
Engeland laat zich niet meer tevreden stellen, en die
nieuwe oorlogsschepen van ons? Ze zijn voor tweederde
klaar, maar de bemanning is niet voltallig en het ge-
schut te zwak. Mooie zaak.
Lescaillet mompelde:
- Waar moet dat op uitlopen.
Hij zweeg, keek terzijde naar de deur, en voegde er bij:
- Waanvoorstellingen! Ze beginnen te bieden op vijftig
en eindigen bij duizend! Een compagnie opgericht om
een plan uit te voeren dat voor iedereen onbekend
moet blijven! Zo luidde de naam!
Tegen het eind van september ging hij bij de Varelings
op bezoek. Hij had de jongste nog niet gezien, ander-
halve maand geleden geboren. Er bleken vriendinnen
en tantes te zijn, met hetzelfde doel als hij. Zij dronken
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koffie uit kopjes van blauw Chinees porselein in een
met goudleer behangen kamer. Hij groette zwijgend,
links en rechts, met stijve buigingen, een flauwe glim-
lach om zijn bleke lippen, in zijn ogen lag een uitdruk-
king alsof hij iets zoent.
Na de koffie nodigde de moeder hen mee te gaan. Zij
gingen heel langzaam de trap op naar een kabinet op
de tweede verdieping, Lescaillet gaf het tempo aan.
Op de drempel legde de moeder glimlachend de vinger
op de mond. Iedereen kwam op de tenen nader, Les-
caillet het laatst. Een bazige vriendin had haar onge-
duld niet kunnen bedwingen en nog voor de deur ge-
sloten was de gordijnen van de wieg op zij geschoven.
De zuigeling was in slaap, het hoofdje terzijde gedraaid
een van de armpjes met een kleine vuist naast het
blonde haar.
- Een echte jongen, fluisterde een van de tantes.
De moeder keek, glimlachend en aandachtig.
- Hij is een half uur geleden gezoogd, zei ze zacht, ik
heb een heel goede min voor hem kunnen vinden.
De dames raakten niet uitgekeken, en prevelden allerlei
lofuitingen. Lescaillet stond achteraan. Ineens zei hij,
halfluid:
- Een compagnie voor de handel in mensenhaar.
Iedereen zag naar hem, en hij liet zijn ogen van de een
naar de ander gaan, hij stond een beetje gebogen, alsof
hij met zijn oude lichaam de woorden kracht wilde
meegeven.
- Een compagnie voor het vissen naar wrakken op de
Ierse kust, voor de exploitatie van een perpetuum mo-
bile, voor het vervaardigen van zilver uit lood!
Hij voegde er, fluisterend en toch dringend, aan toe:
- Begrijpt u hoe zoiets mogelijk is? Met papieren
actiën, spookpapier.
Hij keek naar de deur en richtte zijn ogen weer op de
bezoekers, hij scheen nog iets te willen zeggen, maar
verzonk in gedachten.
De zuigeling was ongerust geworden, de moeder
schoof de gordijnen van de wieg snel dicht. De dames,
een beetje geschokt, sommige bijtend op de lippen,
verlieten, wederom op de tenen, het kabinet.
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Beneden verklaarden zij nog wat te willen napraten.
Lescaillet nam steek en stok en verliet het huis zonder
iemand te groeten, bij zichzelf mompelend:
- Zoet water uit zout, in augustus nog boven de dui-
zend, op het ogenblik geen vijftig meer, honderden
miljoenen verspeeld!
Hij bereikte zijn huis en ging naar zijn kamer. Er kwa-
men dagen met guur weer. Hij zat in zijn stoel en keek
door de kleine ruiten naar de bomen van de gracht, die
begonnen te verkleuren. Op een morgen dat het stort-
regende kwam het verleden in zijn nerinnering terug
met een intensiteit sterker dan ooit. Hij was met zijn
rug naar het raam gaan zitten en toch zo, dat er licht
op zijn handen viel, want hij wilde lezen. Maar hij liet
het boek op de knieën liggen omdat de kamer volliep
met gestalten. En zijn kamer werd de Kalverstraat bij
de Dam. Daar stuwde een menigte bijeen, tot onder de
luifels van de winkels. Modieus geklede jonkertjes met
kuitbroeken, keurig gesneden rode of blauwe jassen en
pruiken. Boeren, die liepen alsof de grond vol kuilen en
gaten zat, klompen aan de voeten. Zeelui met verweer-
de gezichten. Geagiteerde burgermannen. In deze me-
nigte vormden zich kringen, die overgingen in andere
kringen als bellen op kokend water. Uit elke kring
steeg een geraas op van loven en bieden, daar gingen
actiën van de ene hand in de andere over, en weer in
andere handen.

Zijn kamer werd het Franse Koffiehuis, stampvol met
~chreeuwende en gesticulerende mensen, hij was daar-
na in het Engelse Koffiehuis, in De Karsseboom, in De
Graaf van Holland. Zowel voor de hoge ramen als bij
de ingang van de Kalverstraat heersten gewoel en
razernij. Hij was er midden in en kreeg het benauwd,
maar hij kon niet wegkomen, aan alle kanten door sa-
mengepakte mensen ingesloten. Het was of zijn lichaam
even vol werd als de straat en de koffiehuizen. Hij
voelde een onophoudelijke stuwing in romp, benen en
hoofd, en in zijn oren ontstond een zwaar gegons, dat
zich paarde aan het niet af.l.atend gekrijs van de .menig-
te. Plotseling brak voor ZIJn ogen een groep tIerende
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mannen en vrouwen door hel gedrang, zij sloegen links
en rechts op handelaren en publiek in, waar zij vandaan
kwamen was niet duidelijk. Pruiken, hoeken en steken
vlogen rond. Er werd getrapt en geranseld. Woedende
kerels drongen de koffiehuizen binnen en braken stoe-
len en tafels aan stukken. Er was van handel geen
sprake meer. De kringen op straat gingen over in een
stroom vluchtelingen met wonden en gescheurde kle-
ren, dieper de Kafverstraat in. Nu waren ook de diena-
ren van de schout op het toneel verschenen, inderhaast
gewaarschuwd. Zij hakten op hun beurt op de vechters
in, en veegden straten en de Dam schoon. Toen werd
het stil.
Een half uur later kwam een ontdaan kamermeisje bij
de vrouw van het huis binnen. Zij zei stotterend:
- Wilt u gaan kijken naar de oude mijnheer, ik geloof
dat hij niet goed is geworden.
- Ja. Ga dadelijk mijn man waarschuwen.
Lescaillet zat in zijn stoel, de armen naast de leuning
hangend, een beetje in elkaar gezakt, bij zijn voeten lag
een boek. Zijn dode ogen in het benige, perkament-
achtige gelaat waren niet gesloten. Doordat zijn hoofd
was blijven rusten tegen de hoge rugkant van de stoel
leek het of hij de binnenkomenden aanstaarde.
De schoonzoon ondervroeg's middags het kamermeisje.
- Hoe heb je het zo gauw gemerkt? Heeft hij geroe-
pen?
- Ik kwam over de gang, de deur van zijn kamer was
open, ik zag hem zó zitten.
- Stond de deur open?
- De deur stond open.
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Theo ]. van der Wal

DE BOOT

Ada Lente liep voorop en de jongens volgden haar op
enige afstand, zoals gewoonlijk wanneer ze vrij waren
van school en naar de rivier wandelden.
De drie kinderen, Ada was twaalf jaar, de jongens der-
tien, liepen door de lange parkachtige tuin waar zelfs
in de schaduw van de hoge bomen de warmte on-
bewogen stilstond en het lang opgeschoten gras en de
weidebloemen op de gazons kruidig deed geuren. Tus-
sen de volle beuken, de met hun bladeren spiegelende
pO.Çlulierenen de piramiden der sparren rezen ijle aca-
cia s op en tussen hun takken klemde zich de mistletoe
vast als een verlaten nest.
Bij de rivier gekomen gingen ze naast elkander zitten
en keken naar het water dat grijs voortstroomde en
waarop nu en dan de flikkering was te zien van een op-
springende vis, gevolgd door de ronde rimpeling op de
plaats waar hij te voorschijn was gekomen en op die
waar hij weer was verdwenen. De kinderen zaten daar,
de armen om de knieën geslagen zonder een woord te
spreken alsof elk van hen er alleen zat. Maar ook zon-
der haar beide vriendjes zou Ada Lente nooit alleen zit-
ten. Naast haar zat haar vader, altijd aan haar linker
kant, omdat hij links doof was. En zo zat hij er ook
vandaag, zijn grote, bruine, behaarde oorschelp naar
haar toegebogen zodat ze haar gedachten er in kon
praten over zijn ruwe met kleine bruine vlekjes over-
dekte kaak en door de zwarte, witte en rode stoppels
van zijn steeds opkomende baard heen. En zij zat daar
zonder zich te bewegen zodat ze zijn aanwezigheid niet
aan de anderen zou verraden.
"Je bent dus weer plotseling weggegaan", zei ze in het
grote oor, "gisteravond was je er nog en vanmorgen
was je er niet."
"Ik ben gegaan voor een grote reis", antwoordde hij.
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"Maar je hebt niet gezegd: dag Ada, ik neem een pre-
sentje voor je mee."
"Grote reizen zijn onverwacht", antwoordde het oor.
"Misschien verstaat hij me niet", dacht het meisje, maar
ze wilde niet luider spreken om de jongens die in de
hete zon voor zich keken naar het water van de rivier.
Marcus Lente verliet het meisje en liep onder de hete
zon de schaduwloze straat af die van het station naar
het centrum leidde. Het asfalt zoog zich aan zijn zolen
vast en hij had dorst gekregen. Hij wendde zich tot een
der politiemannen die hem begeleidden:
"Is dat nou wel goed me zolang zonder drinken te la-
ten? Daar is toch wel bier te krijgen!" en hij wees op
een der vele café's.
"Op het bureau kun je koffie krijgen, Lente", zei de
agent, "wij hebben het ook warm, warmer dan jij, Wat
denk J'e dat ons uniform weegt? En heb je wel eens
gevoe d hoe dik dit laken is?"
De agent bleef staan met duim en vinger aan zijn
revers.
"Nou, voel eens!"
Onwillig betastte Marcus Lente de stof. Hij was een
kleine man, nog tengerder in zijn katoenen overhemd
en blauwe werkbroek die door een smalle riem werd
opgehouden. Zijn gebruind, ongeschoren gezicht had
hij naar de agent geheven en zijn kleine donkere ogen
die contrasteerden met zijn dicht blond haar waren
onrustig. De agent zag alleen zijn brede, iets van het
hoofd wijkende oren van gelooide huid.
"Mooie stof", zei Lente afgunstig, "maar mijn dorst
gaat toch niet over."
"Laten we opschieten", zei de agent, "straks krijgen we
nog een volksoploop."
Ze liepen door.
"Wat denk je dat ik krijg?" vroeg Lente na enige tijd.
"Twee maanden als je een goeie smoes hebt; het is ten-
slotte niet de eerste keer dat we je geknipt hebben."
"Twee maanden, met dit mooie weer? Dat is misdadig!
Dat wordt bijna herfst als ik weer vrij kom en waar
kan ik dan fatsoenlijk werk vinden?" ,
"Had je eerder moeten bedenken, Lente."
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"Nee, dat moet je niet zeggen, agent, jullie hadden me
eerder moeten grijpen. Het was januari. Lees maar in
je eigen proces-verbaal."
Lente liep ontevreden verder. Hij kende de weg naar
het hoofdbureau, hij rook de stoeptreden, de soda
waarmee de gangen elke dag werden schoongeboend
en de zweetlucht van de uniformen. De agenten liepen
niet meer naast hem omdat het in het centrum drukker
werd, maar achter hem.
"Ze hadden me eerder moeten grijpen", mompelde de
man, "en zij zeggen: dat had je eerder moeten beden-
ken, maar dat is geen stijl. De strikken kijk je ook elke
dag na, anders ben je een schoft. Je laat een dier niet
lijden."
En toen hij het bureau binnenging, het wachtlokaal in,
zei hij nijdig: "Da's geen werk!" .
Hij wendde zijn groot rechteroor in de richting van de
wachtcommandant om een antwoord.

Het meisje keek naar de jongens die plotseling waren
opgestaan en hun blouses uittrokken, daarna hun broe-
ken en tenslotte hun sandalen. Ze renden zonder om te
kijken naar de rivier, zetten zich af van de brokkelige
oever en lieten zich in het water vallen dat hoog op-
spatte. Het meisje bleef stil zitten en haar vader kwam
weer naast haar, het grote oor tot bijna voor haar
mond.
"De jongens zijn ~aan zwemmen", zei ze tevreden. "Ik
ga niet zwemmen', vervolgde ze, "niet zonder jou. Je
liebt beloofd dat we in de boot zouden gaan naar het
eiland. Maar je bent op reis gegaan. Naar Engeland of
naar Frankrijk?"
"Ditmaal naar Finland, Ada", zei de vader, "weet je
waar Finland ligt?"
"N atuurlijkl"
"En wat zal ik dan voor mijn klein dochtertje mee-
nemen?"
Het meisje zweeg en keek naar het oor dat zo vertrou-
wenwekkend dicht bij haar was.
"Ja", zei ze, "wat zal je meenemen?"
De jongens schreeuwden in het water toen ze elkander
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achterna zwommen en aan de benen trokken. Toen
klom één van hen tegen de oever op, hijgend van in-
spanning. Het meisje zag zijn blanke gestalte met
roodbruin hoofd, roodbruine handen en roodbruine
benen en ook de andere vriend kwam aan wal en hij
was even blank en even roodbruin.
"Ze zien er zo mooi uit", zei ze tegen het oor, "alles
wat zo naakt is, is zo mooi. Ze zijn net zo naakt als
toen ik van jou zwemmen leerde en je je arm onder me
hield zodat ik kon blijven drijven."
De jongens wreven met hun handen het water uit hun
haren, schudden zich toen als een hond en liepen op
het meisje toe.
"Ga jij niet zwemmen, Ada?"
"Nee", zei het meisje en ze keek naar hun lichaam,
"nee, nu niet. Laten we naar het park gaan, het is hier
warm."
De jongens kleedden zich aan.
Ada dacht aan haar moeder, die nu alleen thuis was en
die ze zou moeten helpen nu haar vader op reis was.
Er moest hout gehakt worden voor de keuken en de
was moest worden binnengehaald. Ook de geiten moes-
ten verstoken worden en de waterbakken voor de kip-
pen gevuld. De jongens rukten aan hun op het lichaam
plakkende hemden en haar moeder zou zacht, bijna
onhoorbaar vragen: Waar ben je geweest, Ada?
"Kun jij moeders stem verstaan?" vroeg ze aan het oor
dat zich wilde afwenden.
"Nee, kindje", zei het, "maar ik lees haar ogen."
De jongens waren klaar.
Het meisje liep vooraan en de jongens volgden haar
op enige afstand en ze keken onverschillig toe hoe zij,
in het park gekomen, haar rok opnam en om haar mid-
del sloeg om koelte voor haar benen. Ze zagen haar
kleine blauwe broekje om haar smalle billen bewegen.
Het was als altijd en toch was er iets veranderd.
"Als een hert loop ik nu", dacht het meisje, "met stijve
poten en ik hoor dat ik adem."
Toen keek ze over haar schouder naar de jongens; ze
zag de rode hoofden, de rode handen en de rode benen
en ze riep: "Knijp me dan in mijn billetjes!"
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Ze rende hard weg, haar rok nog steeds ophoudend.
De jongens achtervolgden haar gillend en het meisje
scheerde langs de stammen als een vlinder. Maar toen
ze dichtbij waren, liet ze zich in het gras vallen, ging
zitten en trok haar rok strak om haar benen zodat al-
leen haar voeten te zien waren.
"Nee, nee!" riep ze, "nu a~l>lijven. Ik heb een vrij-
plaats!"
En ze keek naar haar vriendjes met verhit gezicht. Ze
kwamen naast haar zitten, zoals aan de rivier, onver-
schillig alsof er niets was gebeurd.

"Ik heb een vrijplaats", zei ze tegen haar vader, "ze
kunnen me niets doen. Waar ben je nu?" vroeg ze ver-
volgens terwijl zijn oor in het getemperde licht van het
park prachtig roze werd en de haartjes erin als zilveren
halmen opgroeiden.
"Op de boot", zei Marcus, "Finland ligt aan de Oost-
zee."
"Heb je ook een vrijplaats?"
"Overal waar ik kom", zei hij, "is men vriendelijk voor
mij, ik word geëerbiedigd."
Ada keek voor zich uit en de jongens keken voor zich
uit. Ze zaten op het gras en de insekten rondom hen en
de vogels, verborgen in de bomen en de glans op alle
dingen was hun wereld voor dit ogenblik.

Toen zei Ada: "We moeten naar huis", maar ze bewoog
zich niet. Ze dacht aan haar moeder die stil door de
keuken en door de kamers schoof op dezelfde manier
waarop ze door de straten ging, zich kleinmakend en
zonder met de buren te rraten. Ze hoorde haar tegen
haar vader zeggen, terwij ze zijn arm vastgreep: "Hier
is je huis, en alleen hier." En Marcus Lente richtte zich
op, klopte zich op zijn borst en riep: "Dat is waar,
vrouw, zó is het!" Waarop hij aan tafel kwam en goed-
keurend naar het maal keek, en met zijn kleine bruine
ogen alle borden aftastte en toen zijn vrouw. "Blijf dan
steeds thuis en ~a niet zoveel op reis", zei ze zacht.
"En toch ga je' , zei Ada tegen het oor, "en helemaal
naar Finland."
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De jongens stonden op: "We moeten naar huis, Ada,
echt, we moeten naar huis."
En ze gingen naar huis, maar nu liepen de jongens
voorop.
"Wie vind ik nou het aardigste?" dacht het meisje,
"Bert of Lucas? Wie vind jij net aardigste?" vroeg ze
aan haar vader. Het oor gaf geen antwoord, het keek
peinzend als een heel wijd weiland in de ochtend.
"Je kent ze nog niet, hè", zei het meisje en ze keek naar
de jongens die zo gelijk aan elkander waren.
"Als je terugkomt", zei het meisje, "moet je ze zien,
Bert en Lucas. Onthou de namen, vader."

Marcus Lente wendde zijn oor af en krabde zich op het
achterhoofd. "Kijk eens hier", zei hij tegen de rechter-
commissaris, "de dag is al weer bijna om en wie moet
mijn vrouwen kind onderhouden? Er is nu toch werk
genoeg op het land en we maken lange uren, dat is
veel loon. Kijk eens, edelachtbare", zei hij, terwijl hij
van zijn stoel overeind kwam en vlak voor het schrijf-
bureau ging staan, "zie mijn handen: ik heb sinds ja-
nuari gewerkt, eerlijke arbeid. Het staat in mijn han-
den. Kijk hier", en hij legde zijn grote handen open op
het bureaublad, terwijl hij zijn ogen op de rechter-
commissaris gevestigd hield om elke aarzeling op te
vangen. Hij voelde zijn kracht toenemen, de overtui-
gingskracht van zijn woorden, dezelfde kracht waar-
mee hij bepaalde wetsartikelen kon overtreden. Hij was
klein en nietig, hij was een ongevaarlijke man van
goede wil; zijn handen bewezen het.
"Edelachtbare, u kunt me toch grijpen wanneer u het
maar wilt! Stelt u de zaak uit tot oktober. Dan kan ik
nog drie maanden werken en als de rechter me twee
maanden geeft dan hebben mijn vrouwen kind die tijd
te eten. Dan behoeven ze hun hand niet op te houden,
want ik, kijk, ik heb voor ze gewerkt met deze handen!"
De rechtercommissaris tikte met zijn vulpen op de pa-
pieren voor hem.
"En dan, edelachtbare, ben ik met Kerst weer thuis!"
Marcus Lente keek naar de tikkende vulpen, naar het
correcte blauwe costuum, naar het brede gezicht waar-
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op hij niets kon lezen. Hij had zijn hoofd scheef, het
gelooide oor als een trompet in de richting van de
ander.
"Goed", zei de rechtercommissaris, "je kunt gaan. In
oktober laat ik je weer ophalen, en pas op als je er dan
niet bentl"

Toen ze op de weg kwamen die langs de parkachtige
tuin liep, waren de kinderen nog even samen.
"Vanavond ga ik misschien zwemmen", zei Ada ter-
loops, en rende toen een zijpad in naar huis.
"Waar ben je geweest?" vroeg haar moeder, die snel
en zonder geluid uit een hoek van de keuken naderbij
was gekomen.
"In het park. Ik heb met vader gepraat."
De vrouw trok zich terug in de hoek waar het fornuis
stond. Het was er donker en in haar donkere kleren
leek het alsof ze zich onzichtbaar wilde maken.
"Je liet me schrikkenl" zei ze toen, "ik dacht een ogen-
blik dat het waar was."
Ze schoof een pan opzij, opende een deksel van het
fornuis en stak een blok hout in het opvlammende vuur.
Ada sprak tegen het vuur: "Ik heb met hem gesproken,
moeder, hij maakt een grote reis. Naar Finland. Hij zit
op de boot."
De vrouw schoof het deksel op zijn plaats, zodat ze
weer in het duister kwam.
"Je gaat dit jaar van school af", zei ze, "en je fantaseert
als een klein kind. Luister, want dit kan niet langer. Ik
ben bang voor je, bang voor wat je gaat worden. Vader
is niet op reis."
"Vader is op reis", zei Ada.
In de duisternis kon ze het oor niet zien, maar ze her-
haalde: "Vader is op reis, met de boot."
De vrouw ~ing zitten.
"Kom hier' , zei ze en toen: "Vader is vanmorgen door
de politie opgepakt. Als hij een lange reis maakt, be-
tekent dat dat hij in de gevangenis zit, begrijp je?"
,,0, nee", zei het meisje onbewogen, "hij zit op de boot.
Hij heeft het mezelf gezegd."
"Vader heeft te veel fantasie, hij haalt de mensen over
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hem dingen af te staan die hem niet toekomen. Be-
grijp jeP"
"Nee, moeder", zei het meisje.
"Hij is een heel goeie man", ging de vrouw voort,
"maar hij kan het niet laten. Maar je mag het niemand
vertellen. Ik zeg ook niets. Ik zeg niemand iets, maar
ze weten het wel, maar niet van mij. Jij moet ook je
mond houden."
"Vader is op reis", zei het meisje.
"Dek de tafel", zei de vrouw. Ze stond op en roerde in
de pannen. "Ik heb het haar gezegd", dacht ze, "ze
heeft"te veel fantasie, net als Marcus. Ik ben bang voor
haar.

Het meisje ontmoette de jongens in het park. Ze slen-
terden rond en klommen in de bomen om naar verlaten
nesten te kijken. Het was bijna even warm als overdag
en pas toen ze bij de rivier kwamen werd het koeler.
De oevers aan de overzijde vervloeiden langzaam met
het water en de weiden en de heuvels eracl1ter weer-
spiegelden zodat men over de rivier dacht te kunnen
lopen. De drie kinderen gingen zitten.
En Ada vroeg aan haar vader:
"Je bent op reis, nietwaarP"
"Ik zit op een grote boot", zei het oor en het bewoog
zijn oorlel alsof het knipoogde.
"Ik wist het wel", zei het meisje.
"Ik ga zwemmen", riep Lucas en hij kleedde zich snel
uit. Hij sprong in de rivier. Bert bleef zitten en keek
naar Ada.
"Nee", zei hij, "ik niet, ik wil kijken."
"Ik wil zwemmen", antwoordde het meisje, "ik wil
zwemmen en drijven, ik wil een boot zijn in de rivier."
Ze bewoog zich niet, ze keek naar het oor van haar
vader.
"vVie van de twee is het, vaderP"
"Ik denk Bert", antwoordde hij.
Ze knikte: "Ik ga zwemmen."
Ze kleedde zich even snel uit als Lucas had gedaan en
Bert zag hoe klein ze was, toen ze langzaam naar het
water liep en toen van de oever af de sprong nam in de
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rivier. Hij kwam overeind om beiden te zien zwemmen.
Ze duikelden als dolfijnen, tot Ada riep:
"En nu ben ik een boot!"
Ze wentelde zich op haar rug en liet zich met de stroom
mee drijven. Bert keek op haar neer, zoals ze langs hem
dreef, bijna geheel boven water.
"Als een boot zo rustig", dacht hij, "en even mooi."
Hij wilde niet mee terug toen ze zich weer gekleed
hadden en naar huis gingen.
"Ik ga kijken of er veel kikkers zijn", zei hij en bleef
zitten. Toen hij later opstond en door het park terug-
liep was het schemerig. Bij de acacia, om welks stam
een brede bessenstruik stond, hoorde hij zijn naam fluis-
teren. Ada kwam ol?,hem toe.
"Lucas is naar huis', zei ze.
De jongen knikte: "Zullen we hier gaan zitten?" vroeg
hij. Ze zaten daar, hun armen om de benen geslagen,
zoals altijd.
"Mijn vader is op reis", zei het meisje, "met de boot."
"Ja", zei de jongen, "hij reist veel."
"Ja, maar moeder gelooft me niet. Geloof jij het?"
"Ik geloof je. Je bent zelf een boot."
"Ja, ik ben een boot. Heb je me gezien?"
"Ja, je was een heel mooie boot en je dreef zo rustig."
Ze zwegen en Marcus Lente richtte zijn oor naar zijn
dochter: "Het is toch Bert", zei ze, "precies zoals je zei!"
Ze nam de hand van de jongen en drukte die tegen
zich aan.
"Ik ben blij dat je het gelooft", zei ze, "voor jou ben ik
een vrijplaats."
Hij begreep haar niet, maar bloosde.
"Je bent een mooie boot", stotterde hij. .
Toen Ada haar huis binnensloop zag ze haar moeder
niet. Even later hoorde ze haar boven de jaloezieën
dichtklappen en toen haar stem die beval dat ze on-
middellijk naar bed moest gaan.
Ze wist het heel zeker toen ze onder de dunne deken
lag die naar kaf rook en opkeek naar haar vader die
aan haar bed was komen staan: Ze was een boot.
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Paul van der Loett

AMADEUS

Axel en ik waren net aan een spelletje halma be-
gonnen ,:oen Wim binnen kwam. Hij sloot haastig de
deur, maar met zo mogelijk nog minder lawaai dan
al de gewoonte was.
"Axel, kom eens kijken," zei hij direct, "Amadeus

doet zo raar." Hij trok er een heel zorgelijk gezicht
bij. Grote glansogen en scherpe rimpels in zijn opge-
trokken voorhoofd. Axel was meteen niet meer met
zijn aandacht bij het spelletje, maar hij scheen het
toch niet direct te begrijpen.
"Wat?" vroeg hij Wim, die meteen "Rare bewegin-

gen alsof hij moet kotsen" zei en het nadeed, zijn
hoofd op een lange hals wiebelend, vooruit, achter-
uit, vooruit, achteruit. Axel stond op en liep achter
Wim aan de kamer uit naar de slaapkamer waar
Amadeus' kooi stond. Ik was niet meegegaan omdat
ik het wel geloofde en eigenlijk ook wel omdat ik er
niet goed tegen kon dat ik de halma pionnen niet zo
effectief mogelijk en in het vereiste tempo kon plaat-
sen. Nu kon ik even het bord rustig bekijken.

Maar het verwarde me al gauw en ik leunde achter-
uit op de divan, tegen de boeken aan. Een beetje irri-
tant was het wel, dat overzorgzame gedoe met het
diertje. 's Avonds werd hij altijd tegen elven uit zijn
kooi gehaald en mocht dan in de huiskamer zijn
rondje maken onder de liefdevolle blikken van Axel
en Wim; over de tafel kruipen, in het koekjesschotel-
tje, tussen de papieren door. Soms kraakte een van hen
een noot uit het notenbakje en voerde de inhoud stuk-
je bij beetje aan Amadeus, die de krummeltjes tussen
twee voorpootjes klemde terwijl hij op zijn achter-
poten opzat. Ontroerend, maar ik vond het vervelend
dat die ontroering elke avond op het rituele elfde uur
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herhaald moest worden. Het was maar goed dat hun
verlangen naar het adopteren van een jongetje bii een
melancholiek herhaald grapje bleef.

Misschien een tamelijk normaal verlangen van jon-
gens die al vier keer vader hadden kunnen zijn, maar
zo'n jochie zou, afgezien van verdere complicaties,
onder soortgelijke rituelen stuk gemalen zijn.

Ik hoorde vlugge zachte stappen over de gang en
stak een sigaret op. Axel liep direct naar de telefoon
bij het raam. Wim kwam achter hem aan de kamer
in met Amadeus in zijn handen. De deur deed hij met
zijn elleboog dicht, zodat zijn rechterhand Amadeus'
rug voorzichtig kon blijven bedekken. Daarna ging
hij tegen de wasbak geleund staan, zijn blik voort-
durend op het kleine bibberende snoetje tussen zijn
handen gericht.
"Ach, Amadeus, Amadeus", zei hij zacht, "Amadeus,

Amadeusje." In zijn ogen stonden zware tranen en
een viel er op zijn hand.

Axel sprak met de dierenarts, kennelijk; zijn linker-
hand lag op zijn kruin. "We hebben hier een goud-
hamstert je," zei hij, en hij legde de details uit. Ik be-
greep dat Amadeus bloed had overgegeven, en dat ze
hem niet iets speciaals te eten hadden gegeven; ge-
woon sla, granen en zaadjes en dergelijke. Axel vroeg
of het zin had als ze met Amadeus bij hem zouden
komen, maar ging daar niet verder op in, zodat het
antwoord kennelijk negatief was geweest. Wim fluis-
teerde weer "Amadeus, Amadeus," langzaam en echt
huilend nu, en hij wreef met zijn neuspunt een keer
heel zacht over het vreemd angstige kopje. De rest
van het gesprek verliep van Axels kant alleen met
"Nee, nee, ja, hm," en tot slot "Ja, nou, dank u wel;
dag dokter."

Hij hing op en bleef even naar buiten staren, in
de zonnige tuinen beneden. "Nou?" vroeg Wim, al
was het allemaal duidelijk genoeg. Axel draaide zich
om en haalde zijn schouders op. Daarop liet hij zich
in een stoel zakken en zuchtte even.

"Het heeft geen zin," zei hij. "Hij vroeg of we hem
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gewoon in een winkel gekocht hadden en zei dat hij
het dan daar wel zou hebben opgelopen. Gewoon."

Weer zuchten. Hij nam een koekje uit het bakje en
liet het gedachteloos in zijn mond verdwijnen. Ik
leunde voorover en nam er ook eentje, maar hield
me verder zo koest mogelijk. Geen drama's. Ik wou
ook niet ostentatief het halmaspel gaan opbergen en
vroeg me alleen af hoe lang het zou duren en wat er
allemaal door in de war zou lopen. Eigenlijk had ik
na het spelletje naar huis willen gaan om nog wat te
werken; althans het te proberen, wat niet makkelijk
zou zijn na het vreemde afknappen op Sonia, giste-
ren. Daarom was ik ook hier gekomen 's ochtends.
Er ging een mallotige vaderlijke rust van Axel uit en
die had ik nodig. Hij deed niet zijn best om verstan-
dige adviezen of dergelijke flauwekul te geven. Het
was alleen zijn beetje melancholieke kalmte die me
meestal wel uit de rotzooi hielp. Maar nu zat ik met
hun ellende in plaats van andersom.

Wim was ook gaan zitten, nog steeds geabsorbeerd
in zijn verdriet over Amadeus' snoetje neuzelend.
Verder was het stil. Geluiden van buiten. Matten
kloppen, stofzuiger. Er kwam een vliegtuig over. Het
raam trilde een beetje en Axel fronste even zijn voor-
hoofd.

"Tja," zei hij toen, "zullen we hier maar een nestje
maken op tafel?" Het was duidelijk dat de hele dag
veranderd was. Praktische zorgjes waren weggevallen,
ineens; geluiden waren hinderlijk geworden; de din-
gen ademden als planten; een mist van verwarde ge-
voelens, ontgoocheling, verdriet.

Wim reageerde nauwelijks. Hij knikte een beetje
vaagjes en humde wat snikkerigs, snoof toen zijn
neus leeg; heel luid ineens.

Axel stond op en ging onder de kast kijken. Hij
haalde er een oude schoenendoos onder vandaan, waar
krantenknipsels in zaten die hij eruit haalde en op de
grond legde. Lappen lagen naast de kast en daar
drapeerde hij de doos mee, die hij daarna op tafel
zette.
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"Zo. Wim." Hij liep op hem toe. "Wim." Wim
reageerde niet. "Leg hem maar in de doos." Maar
Wim bleef stil naar zijn handen zitten staren, zodat
Axel nu bij hem neerhurkte. "Geef maar." Hij sloot
zijn handen nu omzichtig om die van Wim, die Ama-
deus over liet glijden zonder er op te letten, leek het.
Heel teder legde Axel Amadeus toen in de doos en
dekte zijn lijfje met lappen toe. Daarna ging hij op
de grond zitten toekijken. Ze staarden allebei naar de
doos. Het leek een beetje op zo als ze waren als ze
ruzie gehad hadden, wat vrij vaak voorkwam. Over
de flauwste onbenulligheden, papiertjes die zoek wa-
ren, te veel zout in het eten. Het liep er altijd op
uit dat ze zeiden dat de ander iets fout geformuleerd
had ("Je zei dat ik teveel zout erin had gedaan."
"Nietwaar. Ik zei dat het eten te zout wasj" en zo
maar door). En als ze zich helemaal verengd had-
den vastgebeten op privéformules, dan kwam de on-
vermijdelijke periode van mateloze triestheid. Zwij-
gen. Soms "ja" of "nee" als dat strikt noodzakelijk
was. En nauwgezet de plichtmatige routine van elke
dag doorlopen. Wim bed opmakenj Axel eten kopen
als hij van zijn werk kwam; Wim koken; Axel af-
wassen. Die routine fungeerde als vlakgom; effectief
meestal.

Maar het wachten op de dood van Amadeus liet
zich niet wegvlakken. Ik vroeg me af wat ze met de
kooi zouden doen. Er zat een looprad tegen de kant,
waar het beestje af en toe heel gekke gymnastiek-
oefeningen in deed, die Wim telkens weer in verruk-
king brachten en Axel helemaal vertederden; dan
gingen ze gehurkt naast de kooi zitten om Amadeus'
gedoe van vlakbij door het glas te bekijken. "Ga je
niet slapen, gekke Amadeus?" zei Wim dan lachend,
"moet je kijken, Axel," als een kind. Misschien zou-
den ze een nieuwe goudhamster kopen, dacht ik, of
een katertje, een hondje, iets warms.

Met een onverwacht geïrriteerd gebaar plukte Wim
een draadje van zijn broek, bij de gulp.

"Wat is er?" vroeg Axel ontaetvol. Wim sprong op.
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"Ach, verdomme verdomme." Hij liep met grote
stappen naar de deur en ging weg. Op de gang zei
hij nog een keer "verdomme". Axel was vlug opge-
staan. "Wim." Hij liep achter hem aan. "Wim!"

De deur bleef open. Ik hoorde dat ze de slaapkamer
in gingen. Uithuilen. Proberen te troosten. Helemaal
zinfoos. In de lakens snikken, bijten. En dan later
sentimentele dingen zeggen, naar het plafond staren,
de ogen nog vol water, stom zout water en er komt
een gekke herinnering in je op waar je toch samen
even om moet lachen, zodat je weer huilen gaat om-
da t het beest hier ondertussen ligt te kreperen. En
alles weer van voren af aan.

Amadeus hijgde snel; trillende snorharen, zijn gekke
snufferd gesloten. Mensen doen hun rotte bek open
als ze tegen de dood op hijgen. Amadeus niet. Ik boog
me voorover om hem beter te kunnen bekijken. Grote
zwarte glansoogjes, eigenlijk zoals altijd; en ook zijn
adem leek normaal, zijn lijfje zwol en slonk altijd
zo snel. Die kleine actieve breekbaarheid was nor-
maal. Alleen het soms plotseling naar voren gooien
van zijn kopje was anders. Wat moest ik doen als het
beestje nu hier ging spugen? Wegtillen, opruimen,
weer neerleggen en toedekken. Als cr een manier was
om het korter te laten duren, zou ik het nog niet
durven. Keeltje snel dichtknijpen bijvoorbeeld. Ze
zouden het merken. En anders zou ik toch niet kun-
nen laten het na een poos te vertellen, wat me een
stevige dosis distantie van hun kant, of althans wan-
trouwen voor lange tijd zou opleveren.

Ik merkte dat die zachte wankele warmte in de
doos toch een heleboel driftige impulsjes in me op-
riepen. De oogjes die me niet zagen, al was ik vlakbij.
Het walgelijke gevoel van zieligheid maakte me in de
war. Ik streek met de rug van mijn pink een paar
keer over Amadeus' kopje. Hij scheen het niet te
merken. Goed. Lichtelijk verongelijkt stond ik op.

En als ik nu weg ging? Het kon niet. Maar juist
het feit dat het niet kon trok me aan. Buiten trilde
het strijdkrachten-programma van een buurradio door
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de lucht. In een tuin aan de overkant zat een familie
Wat had ik er aan om weg te gaan? Thuis over de
in het gras te lunchen. Languit in ligstoelen. Fijn.
boeken zitten. Naar Sonia gaan om het weer goed te
maken. Van mijn leven niet. Ik was veel te blij dat
het afgelopen was. Ze had trouwens gedaan of ze er
helemaal mee accoord ging dat we er mee ophielden.
Ze begreep het allemaal best en het was niets voor
haar om dan door het kunstijs in de poel van melo-
dramatische ellende te zakken.

Uit de onderste la van de kast pakte ik een reep
en at hem achter elkaar op, terwijl ik Amadeus ver-
der bekeek. Er gebeurde niets. Nog sabbelend op de
zoete deegklomp in mijn mond ging ik een beetje
schuifelen met de halmastukken. Het was net matjes
vlechten op de kleuterschool. Een stel papieren strips
die door elkaar geweven moesten worden. Je kon er
ook een muizentrap van maken. De ene strip over de
andere vouwen, de ander over de een. Eindeloos.

Een heel zacht gesnuf. Amadeus. Zijn kopje ging
heen en terug; huup, huup, huup. Telkens schoof er
snel even een waas voor zijn ogen. Na een paar keer
hield hij zijn kopje wat langer vooruit, "Kom, jongen,
hup," dacht ik, "gooi het eruit." En het kwam met
een gulp tevoorschijn. Vies, smerig, roodklonterig
slijm. Het gleed in het doekennestje onder zijn borst.
Xleine draadjes hingen nog uit zijn bekje. Na even
wachten likte hij ze naar binnen en zat weer stil.

Ik voelde een angstige weerzin om het op te gaa..':\
ruimen en liep dus door de gang naar de slaapkamer.
Geen geluid. Binnen was het zoals ik gedacht had. Ze
lagen allebei stil op hun rug naar het plafond te
staren, Wim met een hand op zijn voorhoofd. Hij
keek niet naar me. Axel wel.

"Hij heeft weer gekotst." Axel kwam dirêct over-
eind. Ik liet hem door en ging achter hem aan. Wim
kwam wat later. In de woonkamer nam hij een aspe-
rine in, terwijl Axel de doos schoonmaakte. Amadeus
lag ondertussen op een stapeltje kranten, plat op zijn
buik. Het was een rotgezicht. Axel spoelde vlug het
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gedeelte van de lap weg en legde hem ongekeerd weer
in de doos en toen Amadeus er weer in.

Daarna zaten we weer zoals voordat ze naar de
slaapkamer gegaan waren. Axel in de stoel bij het
raam. Wim in de andere. Ik op de divan. Niemand
zei iets en het duurde eindeloos. Op een goed mo-
ment ging ik languit liggen. "Pas op," zei Axel. Bij
mijn voeten lag een stapeltje papieren die niet moch-
ten kreukelen. Ik bekeek het bovenste even. De ver-
taling van een toneelstuk waar Wim mee bezig was:
Mr. Drawton: Ik kan niet zeggen dat u een over-

matig voorstellingsvermogen hebt,
juffrouw.

Miss Lipping Dat heeft hier mets mee te maken,
mijn beste. Nu u me eenmaal in dit
vervelende parket gemanouvreerd
hebt, kan ik niet langer stil blijven
zitten, al was het honderd maal niet
uw bedoeling dat het zo ver zou
komen.

Daaronder wit. Wat een allejezus trieste brood-
winning. Ik legde het stapeltje op de grond en ging
op mijn rug liggen. Vroeger had Wim gedichten ge-
schreven, toen hij nog alleen was. Ik had ze nooit
mogen lezen. Wim had ook nooit zijn best gedaan ze
ergens gepubliceerd te krijgen. Vreemde vogel. Axel
zei dat ze mooi waren.

Op een lege plek in de boekenkast stond een pluizig
speelgoedkonijntje dat ze Pommetje noemden. Voor-
dat Amadeus hier in huis was had Pommetje de rol
vervuld. Ze leken trouwens veel op elkaar. Even
groot en ongeveer dezelfde kleur. Amadeus was iets
zachter en hij leefde. Dat was eigenlijk wel het be-
langrijkste verschil.

Ik pakte Pommetje van de plank en hield hem
dicht bij mijn ogen. Zomaar. Maar Wim had het
kennelijk gezien.

"Och, toe nou," zei hij huilerig. Ik had het kunnen
bedenken, en zette het beestje weer weg. Wim kon er
helemaal niet tegen als iemand iets deed dat niet over-
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eenstemde met zijn gevoeligheid van dat moment. De
kleinste splintertjes drongen direct diep in zijn vlees.
"Sorry," zei ik. Axel had helemaal niet gereageerd.

Ik wist wel dat hij zich soms ergerde aan Wims over-
gevoeligheid zonder dat te laten merken. Later vond
dat meestal toch wel een uitweg in een ruzie of een
normale kwasi-redelijke discussie. Hij moest nogal
wonderlijk lachen toen ik een tijdje geleden een afo-
risme vertelde dat ik gevonden had: De langste tenen
hebben vaak de dikste huiden. En ik dacht toen dat
hij aan Wim moest denken. Hij antwoordde overi-
gens: "Ja, maar twee halve waarheden maken samen
nog niet een hele, jongetje." Wat ook mooier klonk
dan het was.

Het duurde tot kwart voor drie voor er weer wat
gebeurde. Met zachte hik-geluidjes als aankondiging
begon Amadeus weer met zijn kopje heen en weer te
knikken en het eindigde vrij snel in een golf bloederig
slijm. Axel was er op tijd bij. Hij had een lucifer-
doosje leeggemaakt en hield dat onder Amadeus' bek-
je. Maar het kwam er in twee gulpen met zo'n kracht
uit dat het over de rand van het doosje schoot en
weer onder zijn buikje stroomde. Wim, die gebukt
stond te kijken naar Amadeus en naar Axels handen,
zei "Verdomme, verdomme," en begon zenuwachtig
met zijn voeten te trappelen. Toen draaide hij de
kraan van de wasbak open. Axel gooide de rotzooi in
de bak, en terwijl Wim Amadeus uit het nest haalde
ging Axel de lappen weer schoon maken en daarna
in de doos leggen.
Terwijl hij daarmee bezig was zei Wim ineens

"Axel," heel zacht, bang. Ik was bang, voelde mijn
hart bonzen. Axel keek even naar de grote donkere
ogen van Wim en toen naar zijn handen. En nu voelde
ik zelf een golf door me heen gaan. Een wilde draai
door mijn borstkas, een snerpen langs de binnenkant
van al mijn ribben. Dood. De smerige rottige kelere-
dood.
Ik stond op. Wim stond weer te huilen. Ik kon het

niet zo goed zien en ging tegen de muur staan, met
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mijn voorhoofd er tegen aan. De koele geschuurde
muur. Binnen in mijn hoofd klopte het een beetje.
Toen ze heel lang geen van beiden iets zeiden vroeg

ik eindelijk zacht "Is hij dood?" en draaide me om
terwijl Axel "Ja" zei. Ze stonden naar het lijkje in
Wims handen te staren, doodstil.
Na een poosje zei Axel tegen Wim "Leg hem nu

maar weer in de doos, Wim." Hij nam de doos van
tafel en hield die op. "Kom nou maar." Wim legde
Amadeus erin. Axel zette de doos weer op tafel en
liep toen langzaam door naar het raam waar hij naar
buiten bleef kijken, handen in zijn zakken. Wim was
ook blijven staan, geleund tegen de kast, zijn lange
armen willoos langs zijn lijf bungelend. Hij keek een
beetje heilig naar de plafondlamp, als of hij met open
ogen stond te bidden. Af en toe zuchtte een van beiden
heel diep en toen twee zuchten een keer toevallig
samenvielen moest ik grinniken.
Direct keek Wim me verwijtend aan zonder verder

iets te zeggen. Na een tijdje knielde hij weer bij Ama-
deus neer en ging eindeloos over het stille vachtje
aaien. Axel had zich omgedraaid en keek naar Wim.
"We moeten hem begraven, Wim," zei hij. Wims

hoofd zette zich langzaam in beweging, op en neer
kopje aaiend.
En hij hield er ook niet mee op. Zijn trage hoofd

bleef eindeloos op en neer knikken, terwijl Axel een
glazen pot uit de kast haalde en de van enveloppen
gescheurde postzegels eruit haalde, ze op tafel schud-
de. Voor een of ander anti-rheuma-actie. Er wapper-
den een paar op de grond en hij raapte ze op.
"Zullen we hem hier in doen, Wim?" vroeg hij

toen. Wim keek hem vragend aan.
"Voor onder de grond," legde Axel verder uit. Dat

was toch al weer te cru.
"Ach, verdomme," zei \'{Tim, maar nu doffer dan

de vorige keer. Hij stond op en keerde zich van ons
af. Hij moest zijn eigen gezicht nu in het spiegeltje
aan de wand zien, bekijken misschien.
"Doe maar wat je wilt, hoor."
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"Zullen we hem op de Ringdijk begraven?" vroeg
Axel terwijl hij Amadeus heel voorzichtig oppakte en
in het glas legde.

"Doe maar wat je wihilt," huilde Wim, nog steeds
afgekeerd. Axel schroefde de deksel op de pot en liep
naar Wim toe.

"Toe nou, Wim." Met zijn zakdoek veegde hij Wims
tranen weg en glimlachte even naar hem. Wim hikte
een beetje terug en fluisteerde ,,1e hoeft helemaal niet
te lachen," waarop Axel hem een paar keer langs het
hoofd aaide. "Kom." Daarop haalde hij in de gang
de jassen van de kapstop, reikte mij de mijne aan en
vroeg of ik een mes uit de keuken wou halen. Ik be-
greep dat het was voor het graven van een gat in de
grond en pakte eerst dus het smerigste roestmes dat
er bij was, maar ik bedacht me, legde het weer weg
en stopte het mooiste mes dat ik vinden kon in mijn
binnenz'lk. Zo zou het nog een beetje het bevredigende
karakter van een kleine plechtigheid kunnen krijgen
en ik vond mezelf nogal attent om daaraan te denken,
vooral tegenover Wim.

Toen we zwijgend met: de lift naar beneden gingen
stonden Axel en Wim elkaar aldoor aan te kijken. Ik
krabde een korstje aan mijn kin open. Iets wat ik
nooit kon laten. Zeker niet in zo'n bui.

Op straat liep Axel met Amadeus in het midden.
De zon speelde in de glazen pot. Heldere streepjes
trilden over het zacht glanzende vachtje. Zijn pootjes
lagen strak achteruit. Hij wiebelde een heel klein
beetje mee met het ritme van Axels voetstappen.

Het was stil op de weg. Hier en daar keurig geklede
zaterdagmiddag-echtparen, vast aan elkaar geklemd
of met een kinderwagen. Op een tramhalte stond een
opgetoddeld meisje met een zinloos parapluutje te
spelen. Ze keek naar ons en ik keek een hele tijd
terug, tot we haar gepasseerd waren. Toen we voorbij
een bloemenstalletje kwamen tikte ik even op Axels
mouwen knikte zwijgend naar de bloemen, maar hij
schudde "nee." Wim had het niet gemerkt. Hij liep
kaarsrecht en deed kennelijk zijn best er zo gewoon
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mogelijk uit te zien. Zijn gezicht versierd met kleine
dagelijkse zorgen, zoals iedereen dat had. Heel ge-
woon. Als je het niet wist kon je ook niet zien dat hij
gehuild had.
Axel wilde kennelijk de weg door het park nemen,

maar toen dat stikvol kleuters en moeders met kinder-
wagens bleek te zitten keek hij even naar Wim, die
direct stil stond.
Dus we namen een andere weg. Een verlaten fiets-

pad. Het was een beetje om, maar dat was minder erg
dan de nieuwsgierige blikken van kinderen die blijven
mee huppelen om het kleine dooie beestje zo lang
mogelijk te kunnen blijven bekijken. "Meneer, laat
eens kijken; hè, meneer." Wim zou er helemaal stapel-
gek van worden. Nee, zo was het beter.

Bij de dijk gekomen moesten we eerst een plek
zoeken waar we makkelijk door de vrij dichte bosjes
naar boven konden klimmen. Het was een fijn terrein
voor indiaantje spelen. Verderop zat inderdaad een
jongetje achter een struik gebukt met zijn rug naar
ons toe. Hij merkte ons niet.
We klommen vrij steil naar boven. Axel voorop,

dan Wim, daarachter ik. Ik kreeg een terugzwiepend
takje van Wim in mijn gezicht. Het deed even fel pijn,
maar ik kon Wim nu moeilijk vragen beter uit te
kijken en bleef dus wat verder achter hem.
Boven op de dijk schudde ik eerst het zand uit mijn

schoenen. Er waren hier in het midden geen struiken,
wel lang, verwilderd gras, uitgebloeide paardebloe-
men. Het uitzicht was fijn. De rand van de stad lag
stil in de verte. Er lag een trillend waas over de hui-
zen. Overal op de zandvlakte tussen de stad en de
dijk speelden groepjes jongetjes. Een paar vliegers
stonden hoog in de koele wind en ik probeerde hun
eigenaars te localiseren.
"Kom nou," riep Axel. Ze waren al twintig meter

verderop; een goed plekje zoeken. "Jal" riep ik terug
en sjokte naar ze toe. Wim zat er als een klein jongetje
bij, met gras in zijn knuistjes. Hij plukte een mooi
stukje grond schoon, vlak aan de zijkant, bij een
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struikje. Axel en ik gingen ook zitten en ik haalde
het mes uit mijn binnenzak. Het was zo duidelijk
expres een van de mooiste die ze hadden, dat ze nu
kennelijk geen van beiden wisten of ze er iets van
moesten zeggen, of het juist goed gekozen moesten
vinden. Axel keek me alleen even bevreemd aan, nam
het me toen uit handen en gaf het aan Wim, die zon-
der Axel aan te kijken direct verwoed een cirkel in de
grond begon te snijden, wat groter dan de glazen pot
die een halve meter voor zijn zenuwachtige handen
lag.

Wat zou er nou gebeuren als er jongetjes kwamen
kijken. Als Axel ze weg zou sturen (het was nog zeer
de vraag of hij dat kon), dan zouden ze terug komen
als we weg waren en Amadeus opgraven, er mee gaan
spelen misschien, de pot tussen de struiken door de
dijk af laten rollen, de kleine Amadeus over en weer
in zijn slappe vlees kwabbend. Maar misschien was hij
al stijf. Ik keek. Hij lag er nog net zo bij als thuis op
tafel. Het was niet te zien.

Toen Wim de taaiste graswortels had weggesneden
ging hij verder met zijn handen graven; vrij diep. Eerst
een laag aarde, en na tien centimeter kwam er zand,
wat vlugger ging. Hoe dieper, hoe veiliger. Onder-
tussen zat Axel in schoenmakerszit stil toe te kijken
met zijn vingers aan zijn veters peuterend. Ik kon niet
zien wat er in hem om ging; een onopvallende magiër.
Er kwamen al grijze haren aan zijn slapen en het leek
alsof hij de laatste tijd iets dikker werd, met een
beetje onderkin ook. ,

Hij keek me wat vragend aan, had mijn onderzoek
zeker opgemerkt. Ik glimlachte en hij glimlachte terug
terwijl zijn vingers onafhankelijk verder frutselden
met de veters, kronkel, bocht, knoop, floep strak, en
opnieuw; het hield niet op. En ook Wim ging maar
door. Zijn arm verdween al tot aan de elleboog in het
gat. Toen Axel het zag (ik knikte ernaar) zei hij "Wim,
zo is het wel genoeg, lijkt me, hè." Wim hield even op
en keek hem aan.

"Ja, ja, maar het moet toch goed diep, jongen."
En hij haalde er nog een paar laatste handen zand uit
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en ging toen langzaam en met een zucht achterover
liggen.

Kennelijk wilde Axel nu niet zonder meer Amadeus
in het gat leggen. Ook wel begrijpelijk. Omdat ze el-
kaar hier nu niet konden aanraken zei hij alleen maar
"Kom nou, Wim." Hij gaf hem een hand en trok
hem overeind. Toen pakte hij het glas met Amadeus
op, keek Wim even aan en liet zijn hand met alles ten
afscheid in het gat zakken. Weg.

Vreemd genoeg moest Wim een beetje lachen.
"Moeten we nou een liedje zingen?" vroeg hij zo-

maar en ging toen heel traag het zand weer in de kuil
schuiven, terwijl hij neuriede van een groen groen
knolleknolleland.

Toen het gat dicht was, met een vuist aangedrukt
en aarde erover, gingen ze samen op zoek naar de
enkele paardebloemen die nog in bloei waren. Ik deed
maar mee en vond zelfs een paar andere bloemetjes
waarvan ik de naam niet wist. "Sentimentaliteit heeft
per slot ook bestaansrecht," dacht ik. We legden alles
op Amadeus' graf. Wim had een paar stenen gevonden
waarmee hij het min of meer plaveide.

Het mocht niet al te duidelijk een graf worden.
Voor de jongetjes. Kleine rotjongetjes die er godson-
mogelijk iets van zouden kunnen begrijpen. Wim
strooide nog wat van het afgeplukte gras over het
geheel heen, opdat het niet zou opvallen. Daarna
sneed hij in de bast van het dichtst bijzijnde struikje,
vlak bij de grond een dik kruis, zodat de plek herken-
baar bleef, althans voor ons drieën. Of ze ooit nog
eens terug zouden komen was de vraag. Wel als er
een ritueel maandelijks bezoekuurtje geschapen zou
worden, maar het was ook heel goed mogelijk dat
Wim alle reminiscenties aan Amadeus alleen thuis
met tranen zou afdoen, en Axel zou zich daar naar
richten, zoals altijd.
Ze bleven akelig lang staan kijken. Een eindeloze

reeks herinneringen en associaties die kwamen condo-
leren. Hun eenzaam heden, hun pogingen en daarna
behuilde kussens. Elk brokje warmte dat even lang-
zaam als onherroepelijk uitdoofde.
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Er was een vlieger bijgekomen. Een gele. Hij stond
nog vrij laag, wankelde soms gevaarlijk heen en weer,
maar na een tijdje haalde hij een mooie hoogte.
"Zullen we gaan?" Axel. Hij liep al een beetje,

achterstevoren. Wim plukte een takje van de struik en
kwam achter ons aan slenteren.
Op de terugweg zwegen we eerst alle drie heel lang.

Pas toen we de stadrand bijna bereikt hadden zei
Wim "En hij heeft toch lekker de grootste graf-
heuvel van alle goudhamstertjes in de geschiedenis."
Axel moest glimlachen. Hij liep weer in het midden.
Het was wat kouder geworden. Een straatklok stond
op tien voor vijf. Ik zou wel bij hen kunnen blijven
eten, maar ik had geen zin in een triest begrafenis-
maal.
Toen we langs een groentewinkel kwamen wilde

Axel meteen eten gaan kopen. Tenminste, hij stelde
het voor, maar \V'im bleef staan en zei verwijtend
"Och, toe nou," zomaar op straat, wat ik nooit van
Wim gedacht had omdat hij in publiek altijd zo
gewoon mogelijk deed.
"Sorry," zei Axel direct, en we liepen door, weer

zwijgend. Misschien zou hier thuis toch weer ruzie
over ontstaan, maar eerst moest de hele onderneming
compleet afgehandeld worden en niet met het gewone
leven worden verward.
Ik voelde me dan ook een klein beetje spelbreker

toen ik voor de voordeur zei dat ik er nu maar van-
door ging omdat ik nog wat wilde werken. Toch rea-
geerden ze daar heel gewoon op, allebei. ~T e zeiden
elkaar tot ziens en ze gingen naar binnen.
Op de fiets bedacht ik dat ik geen moment meer

aan Sonia gedacht had. Ik merkte trouwens ook dat
het me niet meer kon schelen. Ik wilde werkelijk voor
het eten nog wat gaan werken.
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PERSONALIA

Margaretha Ferguson. Geboren in 1920. Schreef: "On-
mogelijke mensen", "Anna en haar Vader", "Zondag en
Maandag". Woont in Den Haag.

Louis Ferron. Geboren in 1940. Free lance. Woont in
Haarlem.

Pszisko ]acobs. Geboren in 1917. Kalkulator in bouw-
bedrijf. Schreef "Verdorie" en "Hamer" (romans,
"Theodoor Jonkheer" (novelle). Woont in Haarlem.

Teo Anton van Kooten. Geboren in 1938. Publiceerde
voor het eerst in het vorige nummer van De Nieuwe
Stem. Woont in Breda.

Adri Laan. Geboren in 1926. Journalist. Woont in
Arnhem.

Rutgers van der Loeff. Geboren in 1936. Doctorandus
psychologie. Publiceerde in Vandaag 6. Woont in Am-
sterdam.

Steven Membrecht (ps.). Geboren in 1937. Schreef de
romans "vVachten op de zon", "Het einde komt van-
zelf", "De eerstelingen".

M. Revis, ps. van W. Visser. Geboren in 1904. Journa-
list. Schreef o.a. de romans en novellen "Gelakte Her-
sens", "Thuishaven", "Paviljoen van Glas", "Valse
Meesters", "Spoorzoekers". vVoont in Amsterdam.

Theo ]. van der Wal. Geboren in 1910. Letterkundige
en grafoloog. Schreef o.a. "Yagé", "Zonder theater" en
"Dag der Glorie" (romans), "De Tijger", "Mag ik een
eend stropen?" en "De geur van jasmijn" (verhalen-
bundels). vVoont in Bergen N.H.
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W. F. \Vertheim, Mevr. A. Romein-Verschoor, P. Spigt,
G.]. Resink,].]. Buskes,]. B. Charles en Th. van Tijn.
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