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Paul van der Loeff

REQUIEM IN DE ZON

Beste schoft,
als je dit onder ogen krijgt dan heb je langer geleefd dan
ik, want over een paar dagen maakt 'de slepende ziekte' of
een onverwachte kogel me waarschijnlijk definitief af, en
die tijd wil ik gebruiken om alles op te schrijven. Zolang ik
daar zin in heb, natuurlijk.
Op het ogenblik lig ik op het gras, of wat daar van over

is - verschroeide stoppeltjes; in de zon, en het is een hele
verademing die deken van hitte niet meer te hoeven wan-
trouwen, nu het toch gebeurd is. Wantrouwen is overbodig
geworden. In de hele buurt is geen levende ziel te beken-
nen en mocht er iemand (jij bijvoClrbeeld?)over die wonder-
baarlijk intact gebleven asfaltweg hier naar de resten van
dit landhuis komen, dat wijlen mijn vriend en studiegenoot
zo toepasselijk 'Pax' gedoopt heeft - ik vrees dat ik hem of
haar, als ik er de kans toe kreeg, zonder plichtplegingen
neer zou schieten met het jachtgeweer van wijlen mijn
vriend. Misschien zal je me niet geloven, maar werkelijk: ik
heb pas gisteren mijn les geleerd; niet zondag, gisteren pas.
Nee, ik zal je de naam van mijn vriend niet noemen; hij
was een zeer bekend typmachinefabrikant, maar hij stond
op zijn privéleven. Als je nu geïntrigeerd naar hem gaat
zoeken: hij ligt achter het huis bij de leeggeblazen vijver,
naast zijn vrouw; beiden verkoold, zodat niets hun identi-
teit kan verraden. Ik heb hun resten daar maar naar toe
gesleept. Ik weet niet waarom. Ik weet van niets meer
waarom. Waarom interesseert me helemaal niet meer.
Ik heb je nodig. Luister. Het gekke is dat ik niet eens

weet of je bestaat, of je hier komt als ik dood ben, of je
lezen kan, of je je überhaupt interesseert voor wat ik
opschrijf (ik zal het wat levendig proberen te maken voor
je; kunnen we samen - zij het met enig tijdsverschil - nog
grinniken).
Eigenlijk moet ik eerst vertellen hoe ik het gedonderjaag
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overleefd heb, want dat is op een heel vreemde manier
gebeurd. Misschien kan je het beste met deze velletjes in
de hand (heb je nog handen? kan je nog lopen? loop dan
mee) tussen het uitgebrande puin gaan kijken om je ervan
te overtuigen dat ik ..niet lieg. Ik ben eruit gekomen, dus
jij moet er ook in kunnen.
Het oorspronkelijke huis is nog best te herkennen. Eerst

van hier af (ik zal ervoor zorgen dat je de velletjes 'hier'
vindt) gewoon over het 'gras' er naar toe en dan door de
weggeslagen voormuur heen. Daar heeft een groot raam in
gezeten, dat op het westen uitkeek. 's Avonds zag je de
rosse gloed van de stad tegen de wolken, en in de verte
de vliegende glimogen over de autoweg. Nu moet je even
oppassen voor de afstap. Mijn vriend had het huis immers
zo laten bouwen dat de vloer van de grote kamer, waar je
nu in staat, drie verschillende niveaux had, als drie heel
onregelmatige, brede concentrische ringen, naar binnen toe
steeds 10 centimeter dieper. En zo ongeveer in het centrum
van de kamer, daar zie je nu een groot gat, nietwaar, met
de restanten van een soort hekwerk eromheen. Weer op-
passen, want het is bijzonder diep. Je kan er makkelijk in
dood vallen en dat zou nu zonde zijn, nietwaar? Wel, dat
gat, daar ben ik na de knal uit komen kruipen. Om te kijken
wat er aan de hand was, snap je. Ik had daar ongeveer een
half uur lang in mijn eentje naar mezelf liggen zoeken als
je begrijpt wat ik bedoel. Nee, misschien kan ik beter mijn
verhaal iets eerder beginnen.
Mijn vriend was een zeer handige en tegelijk zeer roman-

tische jongen. Kijk maar om je heen; dan zie je dat dit geen
gewone puinhopen zijn. Als je uit de stad gekomen bent
heb je goed vergelijkingsmateriaal. Daar liggen de huizen
gewoon dronken in elkaar, voor zover ze niet totaal tegen
de vlakte zijn. Maar hier kan je nog zien - misschien ook
omdat het zo ver uit het centrum is - dat dit hele huis al
een brok functioneel gestileerd puin was, voor de klap. Nee,
ik bedoel het niet grappig. Niet ernstig ook trouwens. Ik
bedoel niks. Verder.
Zondagochtend, vier dagen geleden, waren we alle drie

vroeg opgestaan, mijn vriend, zijn vrouw Maria, en ik. Het
was mooi weer. Maria had me met een lichte kus op mijn
voorhoofd wakker gemaakt. Ze zei dat het mooi weer was,
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dat zij al op waren, en vroeg glimlachend of ze mijn eitje al
in de pan zou doen. Ze was heerlijk; haar haar rook heel
licht en de nacht scheen haar huid glanzender gemaakt te
hebben (dat kan je nu inderdaad niet meer zien). Ik knikte
verward en ze verdween met een laatste glimlach van haar
iets scheef gebogen gezicht door de deurspleet.
Aan het ontbijt waren we rustig. Geen ochtendblad, geen

zenuwen. Mijn vriend vertelde grinnikend een verhaal over
hoe een van zijn onderdirecteuren hem te slim af was
geweest (wat ik sympathiek vond; de meeste mannen ver-
tellen het verhaal andersom). Zijn vrouw keek me met
verstopte trots aan en ik lachte en vroeg om het schoteltje
met rookvlees. Buiten zon, het grasveld, bloemen, verderop
de wei, en ver daarachter de wazige bergen. Ik stelde voor
het gras te rollen. Het was te hoog. Maar mijn vriend zei
dat we beter straks in de zon konden gaan liggen.
Als je nu nog bij het gat staat met je rug naar waar je

vandaan bent gekomen: links-voor op het hoogste niveau
stond de ontbijttafel. Later vond ik het eikenblad zwart en
gespleten in de tuin terug. Maria had de spullen er op laten
staan omdat ze geen zin had ze op dat moment op te
ruimen.
Na het rituele sigaartje stonden we op en ze vroeg me of

ik haar ligstoel wilde uitklappen. Zelf ging ze even naar
boven. Toen ze weer beneden kwam lagen mijn vriend en
ik al in twee stoelen; zonnebrillen, opgerolde mouwen,
omlaag getrokken stropdassen. Ze had haar bikini aan en
ik vergat even ons gesprek. Bruine zachte huid, gaaf, warm,
droog en glad, 35 jaar.
'Hm' zei ik als antwoord. Ik wist niet hoe ik op zijn

naïeve opmerkingen moest reageren. Hij zei geen dingen
waar je het mee eens of oneens kon zijn, of het moest zijn
simplificerende denktrant zijn. Hij was een heel goed
zakenman, maar als hij over andere dingen hardop ging
denken, was het met de naïviteit, de heilige verontwaardi-
ging en de drang tot zelfverwijten van een puber. En
omdat hij dat zelf nooit in de gaten had was het een van
zijn charmantste trekken, vreemd genoeg.
Op dat moment hadden we het over de politiek; geen

specifieke; economische, binnen- of buitenlandse of zo; ge-
woon het abstractum 'politiek', waaronder hij iedere vorm
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van contact of samenleven tussen mensen verstond.
Ik verzoek je niet te glimlachen nu, omdat we uitgere.

kend op die dag zo'n gesprek voerden. Loop liever weer
het huis uit, zelfde weg terug, er omheen ja, naar de
achterkant; het houten windscherm maak je helaas niet meer
mee; er zaten fijne kiertjes in. Ga maar op een omgeblazen
brok muur zitten. Ongeveer daar hadden we het dus over
politiek. Mijn vriend zei dat hij het soms zo verdomd
moeilijk vond om tussen Scylla en Charibdis door te zeilen
(hij pronkte graag een beetje met zijn klassieke opleiding),
als hij zijn ideaal voorbij die twee persé wilde bereiken.

'Laatst kreeg ik ... .'
'Zonder voorbeelden moet het ook kunnen, lijkt me', zei

ik.
'Goed', zei hij. Even stilte. 'Weet je, ik bedoel dit. Ik kom

natuurlijk aldoor in situaties die me tot schipperen dwingen,
en waarbij ik dan tegelijkertijd voel dat dat schipperen
afbreuk doet aan wat ik wil. En dat is het nog niet eens
zozeer. Het naarste is dat ik dan merk dat ik het wel pret-
tig vind of makkelijk als ik opzij gedrukt wordt of tegen-
gehouden wordt. Ik wil dus iets bereiken, zeg maar een
ideaal, en wil het tegelijkertijd niet'. Hij sloeg door.

'Een soort Kreon die Antigone zou willen zijn', zei ik,
keek naar de rozen verderop, wijnrood. Ze stonden windstil.
Hij lachte even.

'Misschien wel, ja'. En hij presenteerde me een sigaret. Ik
moest ook glimlachen. Hij werd wat oud, en onhandig met
zijn zware lijf. Soms begreep ik helemaal niet waarom
Maria met hem had willen trouwen, en soms begreep ik
het uitstekend.

'Ik hoop', ging hij door toen onze eerste rookkringels
verdwenen waren, 'dat je niet vindt dat ik te opgeblazen
doe.'

'Nee', zei ik.
'Ik meen wat ik zeg. Ik wil iets helemaal, én ik wil het

helemaal niet, en tegelijkertijd half, en wat er gebeurt is
altijd wel in overeenstemming met een van die drie, maar
altijd in strijd met de andere twee. Ken je dat?'

Op dat moment kwam Maria op het terras, bekeek ik
haar en zei 'hm'.

Interesseert het je nog?
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Ze liet zich met een sensuele zucht in haar stoel naast
mijn vriend zakken en merkte toen dat we zwegen.
'Waar hadden jullie het over?'
'De heren voerden een discussie', meesmuilde mijn vriend.
'Politiek', zei ik.
'Ach, hou toch op", zei ze snel, sloeg een kriebel van

haar dijbeen en ging door haar donkere glazen naar de
blauwe hemel liggen staren.
Beste vriend (waarom heb ik je in godes naam schoft

genoemd?), wat je helemaal niet weet is dat ik me ontzet-
tend probeer te concentreren op wat er toen gebeurd is.
Hele flarden komen ineens aangewaaid en even plotseling
is het weer windstil; ik weet niets meer. Misschien denk je
nu even dat het toen gebeurd is. Mispoes. Anders las je dit
toch niet?
We hebben heel lang in de zon gezeten, zwijgend groten-

deels, af en toe een sigaret. Sommige dingen zijn gezegd. Ik
weet niet meer wat, niet door wie. Nee, Maria had een
plaat opgezet en de versterker naar buiten gebracht.
Requiem van Verdi. Als het je wat zegt, lach dan niet; weer
niet (dit is geen belediging, het is mijn onzekerheid; ik ken
je niet). Of misschien glimlach je alleen maar om het
gekke idee 'Requiem in de zon'. Goed. Misschien vindt je
nog stukjes van de verfrommelde versterker bij 'de rozen'
of zo. Ik heb er niet naar gezocht, waarom ook.
Ik geloof dat ik op een goed moment - ja, ik legde een

glas whisky met ijsklontjes tegen mijn wang en zei toen 'Ik
begrijp niet waar een mens toch zoveel drukte over kan
maken'. Mijn vriend werd wakker, keek naar me, vragend.
'Huh?' Hij probeerde over zijn zonnebril heen te kijken.
'Ik begrijp niet waarom je al die drukte idealen noemt',

zei ik. Hij begon stil te glimlachen. 'Alleen maar spannin-
gen met een mooie naam', zei ik snel en stond op. Ik voelde
me een beetje belachelijk.
De versterker 'Quid sum miser tunc dicturus? Quem pa-

tronum rogaturus, Cum vix justus sit securus?' (Wat kan ik
schlemiel nog vragen? Bij welke macht me nog beklagen,
als god zichzelf niet meer kan dragen? Fraai, nietwaar?) Ik
stond, staarde in de verte. Lange uithalen. Quid?
'Slome duikelaar', zei mijn vriend zacht, flirterig; en deed

zijn ogen weer dicht. Ik bleef naar zijn gezicht kijken;
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opmerkelijke groeven. Ik bekeek haar gezicht. Ogen dicht
achter de donkergroene glazen. Geen groeven. De mond
een beetje scheef, onderlip iets te veel naar buiten. Mooie
gave huid. Toen de pickup afsloeg keek ze recht in mijn
ogen. Zonder glimlach.
'Wil jij, hrg (ze schraapte haar keel), wil jij hem om-

draaien?'
Ik ging langzaam naar binnen, glas in de hand. De

kamer was koel. Toen ik de andere kant van de plaat opge-
zet had (direct 'Rex tremendae majestatis, quid salvandos
salvas gratis') bleef ik in de koelte. Trapje af. Het geluid
kwam van buiten. Slok. Ik tikte met mijn vinger tegen het
hekwerk rond het gat. 'Salva me, fans pietatis; salva; salva
me, fans pietatis; salva; salva me fans pietatis; salva; Rex
tremendae majestatis .... ' toen deed ik het knipje van de
opening in het hek, opende het, hield me vast, boog voor-
over en tipte met mijn glas aan de bovenste jonge blaadjes
van de populier die in het gat groeide. Misschien lach je nu
weer ongelovig, maar je hebt hem toch gezien? Inderdaad,
mijn romantische vriend had zijn huis laten bouwen rond
een diep gat waar hij een populier in had geplant, die hij
met allemogelijke ingenieuze technische foefjes een spoedig
afsterven in het duister had belet. Omgeven door een
cylinder van t.l.-buizen, die automatisch van zonsopgang
tot zonsondergang hun speciale heilzame stralen op de
plant richtten, gevoed door speciaal klaargemaakte chemi-
sche voedingsstoffen die van boven af via een buizenstelsel
de bodem van de plant toegediend werden, gedijde de
plant, later de boom uitstekend. Het topje was juist deze
lente boven het één meter hoge hekwerk uitgekomen en
mijn vriend was van plan hem op twee meter hoogte bijge-
snoeid te houden. Ja, je mag best grinniken om de symbo-
liek, lieve vriend, maar verandert dat wat aan onze toe-
stand? Niet nu, maar toen?
Langzaam klom ik naar beneden. Aan de voet van de

populier stond een wit geschilderd tuinbankje, je weet wel.
Ik wilde daar uitrusten, alleen zijn. De koelte van een diep
gat vol leven. Af en toe kietelde een ver uitgeschoten tak
met zijn uiterste blaadjes in mijn nek. Voor de rest windstil,
alleen het suizen van de t.l.-buizen, het kraken van mijn
schoenen op de stalen haken en het klotsen van de whisky
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in mijn glas, dat ik aan de bovenrand tussen mijn tanden
geklemd hield. Voorzichtig, langzaam, met die stekende
geur in mijn neus, raakte ik steeds verder geïsoleerd van
alles wat zich boven mijn hoofd afspeelde. Alleen Verdi
dwarrelde nog als heldere sneeuw om me heen.

Uren zijn er verlopen tussen nu en wat je daarnet las.
Ondertussen heb ik twee blikken verorberd van de vergif-
tigde levensmiddelen voorraad die ik gisteren uit de stad
heb gehaald. Doperwtjes en krab. Liever gezegd uit de
voorstad. Daar stonden nog een paar straten min of meer
overeind, althans tot de eerste verdiepingen.

Ik ging een kruidenierszaak binnen om tussen het puin
mijn koffertje te vullen met allerlei lekkere dingen. Maar
vanachter een halve trap kwam ineens een vrouw tevoor-
schijn die 'Afblijven' zei en een geweer op me richtte. Ze
was mooi. Vreemd genoeg deed ze me denken aan Maria.
Ze leek een beetje op haar, maar was wel een stuk jonger.

'Ik dacht dat het hier zelfbediening was', zei ik, maar ze
maakte me heel duidelijk dat ik beter kon opkrassen.

Urenlang heb ik door die buurt rondgezworven. Nee, ik
ga je niet vertellen wat er allemaal voor prachtigs te zien
was. Je hebt het zelf ook allemaal gezien waarschijnlijk.
Misschien ben je zelfs op den duur ook tot de conclusie
gekomen dat verkoolde lijken af en toe heel mooi kunnen
zijn. Die afgeschroeide resten van handen, heb je die goed
bekeken? Net een tropische variant van rendiermos, zwart
rendiermos, vind je niet?

Ik vroeg me niet eens af hoe die vrouw levend was
gebleven, al vind ik het achteraf wel vreemd. Ik wilde eten
en moest haar dus op een of andere manier overmeesteren.
Bewusteloos slaan, bijvoorbeeld, of geweer afpakken als ze
sliep. Maar ik wist niet of ze alleen was. Ik ben in de
restanten van een bankgebouwtje geklauterd om er na te
denken, te wachten.

De kluis was open. Een man zat tegen de achterwand,
een open geldkist omgekeerd op zijn dijen. Zijn broeks-
pijpen waren een beetje opgestroopt en het leek of hij sliep,
zo gaaf was hij nog. En om hem heen stonden de rekken
nog volgestapeld met pakjes geld. Ik heb er een heleboel
van meegenomen, gewoon voor de grap. Twintig bundeltjes
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van elk vijftig biljetten, met op elk biljet die domme kop
van ons staatshoofd (Kan je meteen uitrekenen hoeveel ik
gejat heb).

0, gekke vriend, ik weet niet waarom ik dit allemaal
schrijf; voor jou die ik niet ken. Al weet je wie Verdi is, al
heb je ook vage romantische gevoelens over allerlei chaoti-
sche en doodgewone zaken, of al heb je ze gehad. Ja, zelfs
als je volkomen identiek met mij was, wat dan nog? Wil ik
een soort weemoedig cynisme in je opwekken? Misschien.
Ik heb nu net het gevoel dat schrijven voor mij nooit iets
anders is geweest (en nu zeker niet) dan een soort 'weet je
nog wel oudje'; waar je niet om hoeft te lachen, want oudjes
zijn heus niet van die guineese biggetjes die alleen maar
zachte weemoed kennen. Misschien gnuiven ze nog bij de
herinnering aan de lijken die ze in de tropen van hun
bajonet getrapt hebben toen ze nog jonge kerels waren,
goed; maar wijs me één mens aan van boven de zeventig
die niet periodiek de verbittering weer voelt opkomen over
het meisje dat hem op de lagere school uitlachte toen een
vriendje haar zijn liefde verraden had.

Merk je dat ik het niet laten kan je telkens weer mee
terug te trekken naar die vroegere chaotische toestand vol
gevaren, die we vrede noemden?

De blikken heb ik gekregen. Toen het donker begon te
worden heb ik het huis van achteren benaderd. In de tuin
lag het omgevallen karkas van een geblakerde wieg. Ja, met
inhoud. Ik kan niet laten dat er bij te vertellen. Sorry. In
elk geval, daarachter heb ik me verstopt om te wachten tot
ze zich weer zou vertonen, wat niet gebeurde. In mijn
ongeduld heb ik toen een steen met een enorme zwaai voor
in de winkel gegooid in de verwachting dat ze dan wel
tevoorschijn zou komen, wat ook niet gebeurde. Toen ik
voorzichtig naar binnen klauterde zag ik haar liggen, zon-
der geweer en zonder gezicht. Iemand was me kennelijk
voor geweest. Was jij het?
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Marc Andries

EEN MAN VAN WOLKEN

'Zie', zei de man, 'de lucht is blauw', en schudde een
grote vinger tegen die lucht. 'De lucht is blauw', zei de
man, 'en de klaprozen zijn rood'. Het waren klaprozen van
Renoir, met een trillaag van warmte er overheen, een
warmte die je kon strelen als het dons van perziken, met
hele zachte vingertoppen omdat je ze bijna niet durft
raken, zo kwetsbaar als ze zijn. Zo kwetsbaar als de hand
van het meisje die de man in zijn eigen, grote, maar voor-
zichtige hand hield; zo kwetsbaar als het hele meisje met
het gezicht van keramieken schoteltjes, en de ogen die
kijken, alleen maar kijken, en groot zijn. De man haalde
diep adem, zijn haar was een witte wolk tegen de lucht, en
de hele man was een wolk.. Het meisje voelde hoe onbe-
reikbaar hij was, hoe haar hand dwars door hem heen zou
slaan als ze hem ooit zou willen grijpen, bezitten, houden.
Hij was er, nu, maar morgen kon hij weg zijn, over een uur
kon hij weg zijn, en ook zo dadelijk, terwijl hij gisteren,
een uur geleden nog, niet bestond, een heden-man, zonder
verleden en zonder toekomst, een man van wolken die
óverdrijft, waarheen je kijkt, waarin je even je dromen
ziet als je op je rug ligt met een grasspriet in je mond. Het
meisje boog het hoofd voor een verlegen glimlach toen de
man in haar vingers kneep, dan bracht ze het zakdoekje
met reukwater aan de neus en snoof voorzichtig. De blik
van de man was op haar hoofd, daar waar de haren samen-
kwamen als stralen in een witte punt huid. Er droop een
snelle, koude druppel over haar rug. Ze zweeg, want wat
ze wou zeggen was een wolk, een wolk voor een wolken
man, dacht ze, wat gebeurt er met mij? Toen was er in
haar plots heel duidelijk voelbaar de drang om te vluchten,
als kleine vingertjes kroop het in haar rond en jeukte, iets
waarvan ze niet goed wist of het pijn of genoegen bete-
kende; daarom durfde ze niet beslissen. De hand van de
man was warm en dichtbij, en toch was de man zelf nog
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ver, alsof ze in een bioskoop zat en Gary Cooper bewon-
derde. Toen zij opkeek zag ze hem vaag glimlachen en wou
een hand uitsteken om hem aan te raken, maar dit was
slechts een gedachte waarvan zij wist dat ze er nooit toe
zou komen deze uit te voeren. Ze keek alleen maar en
glimlachte met gelijke intensiteit. Ze keek naar alles aan
hem dat zij herkennen moest en onthouden, de opnamen
die ze in haar hoofd moest plakken en waarin ze later zou
bladeren als in een oud familie-album, met dezelfde glim-
lach van nu en dezelfde jeukende vingertjes in haar buik
waarvan je niet goed weet of ze pijn of genoegen betekenen.
Ondertussen wist ze hoe ze zich verraadde, hoe ze zich
blootgaf, niettegenstaande alle moeite ze zich gaf de harts-
tocht te verbergen zodat ze daar kwetsbaar stond en de
macht van de man voelde als een damp waarin zij ademde,
en niet wist of ze zich nu gelukkig of ongelukkig kon
noemen. 'Zie', zei de man, 'het huis waarin ik zou willen
geboren zijn'. Ze probeerde zich in te denken in welk huis
hij echt geboren was, en kwam er niet toe. Zij zag alleen
het huis waarin hij zou willen geboren zijn. Het is een
mooi huis, dacht zij, waarin ik ook wel zou willen geboren
zijn, maar zij wist dat dit niet om het huis maar om de man
was die daarin zou geboren zijn indien. Al het overige vond
zij plots onbelangrijk. Daarop volgde zij de man die de
berm begon af te dalen, en aldoor dacht ze, ik wou dat ik
.hem kon vasthouden, altijd, maar ze wist dat daarvoor haar
hand te zwak was, en dat ze hem nooit zou kunnen dwin-
gen, omdat hij een wolk was en moest gaan waarheen de
wind hem dreef. Het was zijn lot nooit ter plaatse te blij-
ven, en het was haar lot hem te zien voorbijdrijven als een
droom, een wens die niet in vervulling kon gaan. Wellicht
was dit de orde der dingen, was dit het leven waarvan zij
hoorde spreken, en dat niet zacht was, en een tranendal
waarin je ongelukkig moest zijn omdat je geest in lichaam
bent en geen wolk die boven dit alles drijft en neerziet.
Neen, het had geen zin de man te volgen, wist ze, maar ze
was gedwongen haar voeten te volgen die zich bewogen in
zijn pas. Zij kreeg het warm toen zij zag hoe zij het huis
naderden, en vreesde dat er nu iets zou gebeuren waarvan
geen terugkeer mogelijk was. 'Zie', zei de man, 'de deur
van het huis is open'. Ze voelde dat ze huilen zou, om de
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man, om het huis, en om de deur die open was, en dat ze
niets anders zou kunnen dan huilen omdat het allemaal
plots zo zwaar woog alsof ze gedronken had en moeilijk op
haar benen leunde. Maar zij volgde de man, en het huis
was niet ver meer, onthutsend snel zelfs naderde het, zodat
ze begon te zweten van opwinding. 'Zie', zei de man, toen
zij op de drempel stonden, 'het huis is vol tapijten om
met je blote voeten op te lopen'. Hij bukte zich en deed
zijn schoenen uit, daarna nam hij de schoenen van haar
voeten, en toen stonden hun voeten daar naakt een beetje
belachelijk naast elkaar op het tapijt. Opeens wist ze dat
er verder een haard zou zijn om je jasje bij uit te doen, en
dat er andere dingen zouden zijn, en dat er zonde zou
zijn waarnaar ze plots heel erg verlangde, maar ze wist
niet dat ze het zou doen, ze kon er niet aan denken dat ze
het zou doen, en hoe ze het zou doen, ze kon alleen maar
voelen dat het zou gebeuren, dat het niet anders kon, dat
het moest gebeuren opdat ze verder zou kunnen leven. Dat
dacht ze terwijl ze verder het huis in liep met de man die
een wolk was, voelbaar maar verwijderd naast zich, de man
die zij nodig had, zonder wie zij niet meer verder kon,
maar die zij niet te bereiken wist, omdat hij een wolk was,
en voorbij snelde gelijk een droom die je even beleeft maar
even vlug en abrupt weer geen werkelijkheid meer is, en
geen sporen laat, zodat men aan zijn bestaan moet gaan
twijfelen. En het was alsof ze op dit ogenblik bijstand ver-
wachtte van het huis, doch er was niets dat reageerde op
haar hoop, het huis bleef alleen een huis dat hen omringde,
en waarin ze rilde met haar huid die zweterig tegen haar
kleren kleefde. Ze vlijde zich dichter tegen de man aan en
wilde haar hoofd tegen zijn schouder leggen, maar plots
wantrouwde ze hem, toen ze hem 'Liefste' hoorde zeggen,
een liefste dat zo doodgewoon uit zijn mond kwam gelijk
elke andere man dat zou doen, en daarom schrok ze en
wantrouwde hem. En het bleef drukken op haar wantrou-
wen terwijl ze poogde zijn stem niet meer te horen die
'liefste' herhaalde tot het een echo werd die in haar slapen
bonsde. Ze bleef roerloos staan en haalde adem. Toen wist
ze dat ze het niet zou kunnen, terwijl ze het moest doen,
zodat ze zich oneindig ellendig voelde en zacht ging huilen
van machteloosheid. Een grote staande klok telde zorg-
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vuldig haar sekonden. Zij keek in de kamer, naar de por-
tretten van beroemde personen, naar de marmeren beeldjes
van kinderen en honden, naar het tapijt waarin een kron-
kelende slang in een appel beet. En zij voelde zich moe,
zodat zij wou leunen, maar vond geen steun bij de man die
van wolken was en haar geen steun kon geven omdat hij
als een droom voorbij was nu zij de werkelijkheid wou
beleven. Eenzaam stond zij daar, en de pijn was zo hard
dat het bijna geen pijn meer was, en dat de pijn de pijn
verdoofde. Toen zij zich omdraaide zag ze door het raam
de lucht die blauw was, en ze zag de klaprozen die rood
waren, en in de lucht die van Renoir was, zag zij een
witte wolk die smolt gelijk een sneeuwbal die je in je
handen wilt warmen. Toen huilde ze één snik en brak,
voor goed.
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Henk van Kerkwijk

DE BEUL

Voor de man aan de paal boven op de heuvel had de zon
weg kunnen blijven. Het was hem zelfs beter geweest als
er helemaal geen dag was gekomen. Een held was hij niet,
hij stond stram omdat hij was gebonden. Zou hij zich laten
hangen dan zouden de banden nog scherper in z'n lichaam
snijden. Pijn had hem altijd tegengestaan, net zo als
verminkingen die als bewijzen van moed werden getoond,
kerven in de handen, vingers gehalveerd, de lidtekens in
't gezicht, 't uitgestoken oog. Na de verhalen kwam het nat-
worden van de stem, de mopjes over de verkrachte vrouwen,
hoe 't vroeger was, de eerste die je te pakken kreeg, hoe
je d'r nou over dacht. Je kon ze in soorten verdelen;
sommigen schreeuwden en vochten, anderen lagen stil en
lieten je begaan, je had er die 't stiekem wel lekker vonden.
Dan, 't was nog onder de vader van Eduard, 't wijf dat niet
van ophouden wist. Ze hadden een gat bestormd, hoe heette
't ook weer, een klein nest ergens in 't midden. De ouwe
Derney kreeg haar het eerst te pakken. Hij wist niet wat
hem overkwam. Ze klemde zich aan hem vast. Man
ze ging het hele leger door. We hebben d'r nog maanden
meegesleept. Ja we zaten toen anderhalf jaar in 't veld.
Hoe 't afliep? In het winterkamp hebben we d'r afgemaakt.
Ze had zo'n buik gekregen, d'r was niks meer mee te
beginnen. Nee dat was er een hoor. En dan de bijzonder-
heden.
Vanaf z'n achtste had hij 't leven in de legertenten mee-

gemaakt. Hij had toegekeken bij 't martelen van oproerlingen
en verraders. Men had hem de namen van de gesneuvelden
genoemd. Veranderd was er daarna niets. De opengevallen
plaatsen waren ingenomen door anderen, meest met dezelfde
naam. Ze waren jonger, borstplaten en malienkolders
moesten iets smaller gesmeed in 't begin, de franjes aan de
helm werden iets modieuzer, iets pronkzuchtiger, maar ook
dat ging voorbij. Als hij z'n hoofd draaide kon hij ze te paard
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zien zitten, beneden hem op de helling, halverwege de weg
aan de voet. Eerst de edelen, een blok met de koning in
de frontrij. Ze waren nauwelijks gewapend, hun wijde
geschulpte overmouwen en de dekkleden van hun paarden
hingen slap naar beneden.

Hij vroeg zich af of het zo windstil zou blijven. Het was
ochtend en nu was het al warm. Rechts van de groep edelen
glommen de rustingen van de lansiers. Hij zag hoe één,
twee even op hun zadel heen en weer schoven. Ze hadden
er ook niets mee te maken. Net zo min als de beul trouwens
die voor hen stond, z'n benen iets gespreid, zo ver als de
ketting tussen z'n voetboeien 't toeliet.

Hij had niet geweten dat ze een beul hadden meegebracht.
Hij was geschrokken toen hij hem zag, 't was nauwelijks licht
geworden. Later merkte hij pas dat de man geboeid was,
waarom wist hij niet.

De mannen naast de koning drongen hun paarden dichter
tegen het zijne aan. Of ze in z'n gezicht wilden kijken, of
ze nieuwsgierig waren naar de uitdrukking die ze vinden
zouden achter die bontkraag, achter die naar voren getrokken
muts.

'Arme Edouard', mompelde hij, het had geen zin de naam
van de koning te noemen, hij had medelijden met zichzelf.
'Zou hij naar me kijken?' Misschien telkens als ik m'n hoofd
naar de andere kant draai. Hij had dorst, hij merkte 't bij
't spreken. Z'n tong lag droog in z'n mond. 'Hij zal toch
wel naar me kijken.' Hij rilde, misschien was iets van de
kilte van de nacht aan z'n kleren blijven hangen. Hij had
kramp tussen z'n schouderbladen, in z'n spierballen die
tegen z'n lichaam geperst zaten. Z'n handen voelde hij niet
meer. Hij probeerde z'n vingers te bewegen maar kon zich
niet ver genoeg draaien om te zien of het lukte. Ze moesten
de beul vannacht al meegenomen hebben. Hij kwam van
't slot, dat kon je aan z'n kIeren zien. Hij dacht hem zelfs
te herkennen, dat kon verbeelding zijn, de afstand was te
groot en zo vaak was hij niet bij terechtstellingen geweest.
Als de man anders ging staan hoorde hij de ketting misschien
rinkelen. Hij was bang, als 't de beul niet was die - 't was
een beul van 't slot. Zou een ander het nu doen, of zouden
ze hem zo laten staan? \Vilden ze hem laten geselen? Hij
was tenslotte aan een paal gebonden. De vorige avond
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hadden ze hem gegrepen. Hij kwam uit de kamer van
Edouard, hij lachte nog en wilde de trap waar hij langs
moest bij meerdere treden tegelijk afspringen. Ze hadden
hem al voor de trap opgewacht.
Hij had Edouard horen schreeuwen, ze hadden gedaan

gekregen wat ze wilden. Een paar uur nadat hij was
gevangen genomen werd hij uit z'n cel gesleurd en naar de
binnenplaats gebracht. Was Edouard daar al bij geweest?
Hij had niemand kunnen zien in het donker, alleen maar
silhouetten van mannen en paarden.
De beul was anders gaan staan. De voeten practisch tegen

elkaar. Hij had de ketting dus niet gehoord. Ze moesten de
beul toch voor hem meegenomen hebben.
Hij had niet geweten hoe hij 't vol moest houden. De

riem om z'n borst dreigde z'n adem af te knijpen. Hij moest
rennen, als de riem maar even aangetrokken werd zou hij
geen lucht meer kunnen krijgen. Ze zouden niet stoppen
om hem het leer losser te laten trekken. Eerder zouden ze
hun paarden meer aanzetten om hem voorover te trekken
en langs de grond mee te sleuren. Als hij maar lucht kon
krijgen, z'n adem gierde, hij hoorde z'n voetstappen in z'n
rug bonken. Z'n mond zat vol vocht, bloed, slijm? Zo kon
hij geen adem halen. Hij spoog 't uit, 't kwam op z'n kleren
en droop in draden langs z'n gezicht. Hij mocht niet vallen,
z'n huid zou opengehaald worden, hij moest lopen. De
ruiters schreeuwden tegen elkaar, of schreeuwden ze niet,
reden ze juist zwijgend, had hij alleen maar z'n hijgen
gehoord, z'n voetstappen, z'n hijgen, z'n steeds korter
wordende gillen. Ze waren eindelijk gestopt en hij was
gevallen, hij had in't zand gebeten, 't zand weer uitgespuwd,
z'n kleren zaten er onder.
Fluweel en laken waren vastgedroogd aan de wonden die

het leer had getrokken. De paal had klaar gestaan, misschien
dagen tevoren al. Hij was de heuvel opgedreven en vast-
gebonden.
Had dit van tevoren al vastgestaan? Het leek of hij koorts

had, een gedachte net begonnen werd niet afgemaakt, een
andere verdrong de eerste, angst kwam op en sloeg beiden
uit elkaar. Als hij hier tenminste maar weg was. Bang zijn,
't groeide in hem, 't begon in zijn hoofd en zakte daarna z'n
lichaam in.
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Z'n spieren werden hard, z'n huid was hoorn om angst.
Maar wanneer had z'n lot zich dan aangekondigd? Angst

schoot plotseling omhoog, tot er iets brak, daarna voelde hij
zich korrelig en stoffig. Hij wist nog dat er vandaag iets
met hem zou gebeuren, hij dacht, hij stelde zich de pijn
voor die ze hem konden aandoen en het drong niet tot hem
door. Voorspellingen waren hem nooit gedaan. Hij
herinnerde zich tenminste niets. Z'n vader had hem mee-
genomen - hij was acht geweest, niet ouder. Aan de
gevechten had hij nooit deel gehad, alleen aan 't leven in
het kamp, het verder trekken, de aftochten, de over-
winningen. Toch waren er niet altijd oorlogen, dat dacht
hij tenminste. De hofhouding moest ook wel zomaar door
het land zijn getrokken. Door de prins had hij ook 't leven
op 't koninklijk slot leren kennen. Maar het kamp kon hij
zich nog het beste voorstellen. Daar was hij thuis geweest,
niet tussen de soldaten maar in de tros. Hij zat en praatte
met de kleermakers, de wijnschenkers, de heksen, de hoeren.
's Nachts - maar dat was veel later, ze waren beiden
zeventien - lagen ze samen achter de hoerententen en
luisterden gekreunde bekentenissen af. Ze vermomden zich,
alleen in oude kleren met vuilgemaakte gezichten, als twee
oude vrouwen, soms als jongen en meisje. Edouard lag
bevend naast hem achter de tent, hij was ook niet moedig,
ze trilden trouwens allebei, ze werden opgewonden als ze
hun angsten van het eigen in het andere lichaam voelden
overslaan. Ze drukten zich tegen elkaar als binnen het
hoogtepunt naderde. Soms hadden ze mensen aangegeven.
De mannen waren onvoorzichtig in de tenten. Van een
had hij de terechtstelling meegemaakt. De beul had z'n
bijl geslepen en aan de omstanders laten zien, de man was
op 't schavot gebracht. De schuldige had de kring van toe-
schouwers aangekeken of hij ze allemaal tussen de ogen
wilde spugen. Hij had hem gezien, 'Hoer bij de hoeren',
had hij geschreeuwd. 't Was 't kamp doorgegaan, ze hadden
't onthouden, de jaren door. Gisteravond werd 't hem nog
in z'n oor gesist. De ochtendmist was nu volkomen opge-
trokken. Zo ver hij zien kon, zag hij rond zich heuvels, allen
met gras begroeid, hier en daar bij uitzondering een kleine
vergroeide boom. In de verte zag hij een stip op de weg,
geen ruiter. 't Moest een boer zijn, misschien een mars-
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kramer. Hij zou 't direct kunnen zien. Had hij nog zoveel
tijd?
Die beul beneden zou 't niet doen, aan z'n staan zag hij

dat de man moe was; hij ook trouwens. 't Was niet de man
uit het kamp, als hij goed naging was 't bij die terechtstelling
ook geen echte beul geweest maar een soldaat. Die hoorde
niet eens bij de koning, een ander had hem meegebracht.
Hij had die dag een kleed aan, een kleed en een broek die
Edouard had laten maken. Hij zag zichzelf nog staan. 'Hoer
bij de hoeren', schreeuwde de man van 't schavot. De beul
had hem gegrepen en op 't blok willen dringen. Voor 't eerst
had de man zich verzet. De beul was onhandig geweest,
twee andere soldaten waren hem te hulp gekomen en hadden
de veroordeelde op 't hout geduwd.

Iedereen was naar voren gedrongen. Hij had de bijl zien
zwaaien. De soldaat zal in het dorp van zijn heer wel hout-
hakker zijn geweest.

Maar dit was een beul. Hij moest iets hebben uitgehaald
dat hij nu geboeid was. Het ging niet om de beul, het ging
om hem. Wat waren ze met hem van plan? Zelf zouden ze
hun handen nooit vuil maken, de lansiers? Nee, Maar ze
waren er, zwijgend net als zij. Waarom zei niemand rond
de koning iets, van de lansiers bewoog er tenminste af
en toe nog een. Maar zoals zij daar zaten. Als overleg niet
meer nodig was wisten ze dus al wat ze met hem zouden
doen.

Edouard had gekeken, hij was er zeker van, ook al had
hij het maar even gezien en was het gezicht nu weer in de
bontkraag verborgen. Hij had gekeken, maar dat was hem
niet genoeg, hoe had z'n gezicht er uit gezien? Vermoeid,
of kon 't hem eigenlijk niets schelen? Nee dan zat je niet
zo te paard. Edouard had geschreeuwd vannacht. Dat doe
je niet als je onverschillig bent. Edouard moest verdriet
hebben nu hij hem zo zag; hij kon niets doen, hij was
machteloos, maar niet onverschillig. Z'n gezicht, hij pro-
beerde zich het gezicht voor te stellen, hij wist toch wel
hoe Edouard nu keek. Z'n zachte lippen strak en stukgebeten,
z'n huid opgezwollen. Hij moest immers hebben gehuild. Ja
dat wist hij, hij kende Edouard als geen ander. Hij was nog
nooit van iets zo zeker geweest. Als Edouard nu nog maar
een keer keek, dan was tenminste alle twijfel weggenomen.
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De man op de weg was nu dichtbij, 't was een boer, op
weg naar de markt waarschijnlijk want hij droeg een zak op
z'n rug. 't Ding hing in plooien, er kon onmogelijk veel
inzitten. De man had de ruiters op de heuvel in de gaten
gekregen, hij ging naar de andere kant van de weg en
begon harder te lopen. Belachelijk gebaar, de kerel zou
nooit aan de paarden kunnen ontkomen. Nu stond hij stil,
de man naast Edouard had hem aangeroepen. De koning
leek ontwaakt, hij loerde naar beneden, zou hij beven, 't was
van boven niet te zien. Wat vragen ze die boer? Of hij een
mes heeft? De man knikt. Dit mogen ze niet doen. Ik kom
nooit uit m'n banden los. Hij wrong, hij probeerde zich
schrap te zetten, 't leer sneed in z'n armen, z'n benen waren
gevoelloos net als z'n handen, hij hing aan de paal.

De boer was de weg overgestoken en kwam aarzelend
naar boven. Uit z'n manier van lopen sprak angst. Loop
toch weg kerel; hij wilde het hem toeschreeuwen, als hij
z'n mond maar opendeed zou hij gaan gillen, hij wilde
niet gillen, hij wilde niet, niet nu.
De man naast Edouard gaf het bevel. De kerel moest

weten met wie hij te doen had, hij had 't mes in z'n hand,
hij keek naar boven, naar hem en nu naar de koning.
Iedereen keek naar Edouard. Boven hoorde hij hoe 't bevel
zacht herhaald werd. Waarom grijnsden ze niet. Hadden
ze soms geen plezier nu ze Edouard zover hadden gekregen.
De boer deed een paar stappen achteruit, schudde z'n

hoofd en gooide het mes op de grond. Het was geen goed
mes, 't heft raakte de grond 't eerst. Het glom ook niet,
't werd vast voor van alles gebruikt. Zouden ze 'm proberen
te dwingen, ze waren natuurlijk woedend.
Edouard schreeuwde om een dubbele beloning. Die

moesten ze betalen ook, meespelen, meespelen, het is jullie
eigen spelletje.
De boer moest bang zijn want hij bukte aarzelend naar

de twee beurzen die ze hem voor de voeten hadden gegooid,
hij keek er niet eens naar, hij bleef ze aanstaren en tastte
met z'n hand langs de grond. De zak over z'n schouder hield
hij nog krampachtig vast. -
Nu heeft hij de beurzen gevonden, hij kruipt achteruit,

hij durft nog niet te lopen. Plotseling staat hij op, hij laat
de zak vallen, neemt in iedere hand een beurs en drukt ze
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tegen z'n borst. Hij rent weg, de heuvel af, de weg op. Hij
loopt schommelend, z'n voeten zwabberen, soms sh'uikelt hij.
De zak is bij de val opengesprongen, de stof is aan de
binnenkant rood en bruin gevlekt, een vrouwenhoofd met
lang wit haar rolt er uit weg.

Hij tuurt de man na. Hij kan moeilijk zien, het licht is
te schel geworden. Het zand van de weg zal droog zijn.
Als je hard door droog zand loopt wolkt 't op. Dat is toch
wel iets om je hoofd over te schudden, maar hij raakt de
vliegen niet kwijt. Ze lopen over z'n armen, groene, grijze.
Door 't wringen aan z'n banden zijn de wonden weer
opengegaan, hij kan alleen z'n hoofd maar bewegen, de
vliegen geven er niets om als hij blaast. Ze blijven rustig
zitten.

Pas 's middags zag hij weer iemand aankomen. Was de
stip op de weg wel een mens, zat er geen vlieg op z'n oog.
Er zaten overal vliegen, als er eens een op z'n lippen ging
zitten zou hij hem doodbijten. Dan was 't zijn beurt. Of
die stip - toch geen vlieg - waarom zoemde hij dan?

o

Ik had ze verdomme 's morgens nog gewaarschuwd. Zodra
ik 't gerucht in de herberg hoorde wist ik meteen wat ons
te doen stond. Natuurlijk wilden ze niet luisteren, ze wilden
doorgaan, 't stadje uit naar de burcht, terwijl ze op hun
tien vingers konden natellen hoe 't zou aflopen. Dat smoel
van Wardo, god, god, wat was ie kwaad. Hij zou ook geen
gelegenheid laten voorbij gaan om tegen mij in te gaan.
Hoe hij stond, z'n dikke buik naar voren, z'n broek half .
afgezakt. Hij wist zich nooit een houding te geven, een
kluchtspeler, dat zal ie altijd blijven. Dat was 't juist wat
'm dwars zat. Hij wist dat de grote rollen voor mij waren
daar kon ie nou net niet onder uit. Zou hij soms koning
moeten spelen of Gloriant of de Dood. 'Moet je me daarvoor
uit me nest halen'. 't Was 't eerste wat hij zei. Of hij ook
de pest in had dat hij de hele morgen in z'n kar was blijven
rotten. Nou had ik 't nieuws gehoord. Ik. Daarom wilde
ie natuurlijk ook niks van omkeren weten. Z'n vrouw, z'n
dochter en z'n schoonzoon, nou ja dat zootje trekt partij
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voor hem. Ze wilden niet luisteren. Het was een veel te
mooie gelegenheid om mij de troep uit de werken. 'Door-
gaan', schreeuwden ze maar, 'doorgaan, nou hebben we
eindelijk 's een kans wat te verdienen'. Als. zij gepijnigd
wilden worden moesten ze 't ook voor zichzelf weten. Hij
had 't anders uit de eerste hand. De waard uit de herberg
vertelde 't iedereen die maar horen wilde. En ik heb altijd
gezorgd dat ik op de hoogte was. 't Was de vorige avond op
't slot gebeurd; 't vriendje van de koning vermoord, Eduard
gemarteld. Maar zij wilden doorgaan. Door wie dachten
ze eigenlijk nog ontvangen te worden nou de zaken er zo
voorstonden. D'r stond een mooi potje voor ze op 't vuur,
dat wist ik wel. Nou ik weg was hadden ze niemand meer
om ze uit de rotzooi te halen want handig was Wardo ook
al niet.

Goed ze hadden me weggetrapt; m'n costuums had ik nog
kunnen meenemen tenminste. 't Scheelde geen haar of ze
hadden me ook die afgejat. Maar dat had ik ze gauw
afgeleerd. De karren en de paarden hielden zij al. Later
zou ik lachen, als ik hoorde hoe 't met ze afgelopen was.

De morgen was al half om toen ik de poort uitging. Ik
moest zo snel mogelijk uit de buurt zien te komen. Die 't
dichtst bij 't vuur zit wordt er ingetrapt als de soldaten
komen.

Direct na de stad begonnen de heuvels. Ik nam de weg
naar 't Zuiden, dat leek me 't veiligste. 't Was rottig lopen,
de zon had de weg gedroogd, 't zand was mul. Ik ergerde
me dat ik zo slecht opschoot. Ik wilde me bij een troep aan-
sluiten die we vroeger waren tegengekomen. Ze moesten
op twee dagreizen in een dorp staan, had ik gehoord. Een
speler als ik zouden ze kunnen gebruiken.

De ruiters zag ik 's middags; eigenlijk had ik de man aan
de paal 't eerst opgemerkt. Van ver kon je al zien dat er
wat op de heuvel stond, een stuk boomstam leek 't. Die
kerels stonden halverwege de helling, ik kreeg ze te laat
in de gaten. Er zat niks anders op dan door te lopen, gewoon
door te lopen, niet harder en ook niet langzamer. Opzettelijk
keek ik niet naar ze.

Rechts voor stonden twee groepen ruiters, in 't midden
op de achtergrond was een man aan een paal gebonden,
links voor lag een zak appels, de helft was er uitgerold.
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Slechte verdeling. Een van de ruitergroepen had op de
plaats van de appels moeten staan.
Nee. ik schonk geen aandacht aan ze, ik liet niet eens

merken dat ik me bewust was dat ze er waren. Dat zou niet
iedereen kunnen dat geef ik toe, maar ik had de ervaring
van het toneel. Daar moet je normaal door blijven spreken.
Het hielp niets, ze riepen me toch, ik keerde me om, ik
moest wel, ze waren te paard. Midden tussen de edelen
zag ik - de koning. De man naast hem riep dat ik naar
hem toe moest komen. De koning was niet gemarteld, hij
hing voorover maar hij zat op z'n paard. Alleen hij zei niets.
Hij liet alles over aan de man naast hem, die vroeg naar
m'n mes. Het was kermisgasten toch niet verboden een mes
te hebben? Ik vertelde hem wie ik was, welke rollen ik had
gespeeld. Ik wist niets van een verbod. Hij liet me niet
uitpraten. Moest ik dat wel doen? Ik geloof niet dat ik bang
was, ze merkten het niet aan me, daar ben ik zeker van,
maar ze halen van allerlei soort dingen uit met ons soort
mensen.
Ik veegde 't af en hield 't omhoog. ' 't Is gevaarlijk langs

de weg. Ik heb 't nodig: Ik wilde tot elke prijs voorkomen
dat ze kwaad werden. Ik probeerde iets te bedenken. Ik
kon niet, ik had in geen jaren een narrenrol gespeeld. Ze
wilden ook geen toneelspeler. Nog geen twintig stappen
van me af, naast me, stond een beul; met boeien aan z'n
voeten. Ik wilde vluchten, draaide me om. 'Blijf staan:
't Bevel kwam van dezelfde man. Ik moest hem voor me
innemen. Ik viel op me knieën, ik wist niet hoe ik beginnen
moest, wat wilde hij horen, hoe moest ik hem aanspreken.
'Wat wilt U van me?'
Hij wees over me heen naar de man aan de paal. 'Steek

hem dood'. Ik keek naar m'n mes, ik had wel eens iemand
neergestoken, maar dat lag anders, 't was in een herberg
geweest, 's avonds toen de kermis was afgelopen. Als ik
't niet deed, wat zouden ze met mij doen? 'Steek hem dood;
't klonk zacht maar de koning zei 't nu, hij zelf. De man
naast hem haalde een beurs tevoorschijn; ik wilde vragen,
hoeveel? Ik durfde niet, met zoveel zijn ze niet te vertrouwen.
Ik heb gezien hoe ze de vrouw van een kiezentrekker over
een kermisplaats heenjoegen, alleen maar omdat ze dikke
billen had. Ze kon nergens heen, ze draaiden om haar heen,
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ze staken maar, totdat een haar in de rug raakte, toen
viel ze.

Hij scheen me te begrijpen: 'Dertig daalders'. Hij lachte
er bij, hij had makkelijk lachen, hij had genoeg. Dertig.
In ieder geval was die toezegging wel goed voor de helft.
Groter is de waarde van een belofte niet. De beul lette
niet op me, hij had me nauwelijks bekeken, had hij alleen
maar oog voor z'n boeien? Ik liep naar omhoog. Zij wilden 't.

De man aan de paal had z'n ogen dicht, hij scheen niet
te merken dat ik voor hem stond, ik raakte hem aan, hij
sloeg z'n ogen op. Hij knipperde tegen me alsof hij in de
zon keek, maar hij stond in mijn schaduw. Hij deed z'n
mond open en dicht, steeds sneller, hij wilde praten, 't ging
alleen niet, toch hadden ze z'n tong laten zitten. Ik drukte
m'n mes door z'n hart. Gek, in de herberg had ik moeten
vluchten, nu kon ik het mes langzaam terug trekken. Ik
keek om, als ze nu op me afkwamen. Maar niemand maakte
een beweging. 'Snij z'n geslacht af.' Als ik daarna maar weg
kon.

Ik veegde m'n mes aan de dode af. Het bloed kleurde de
stof van z'n broek rood. De beul had opgekeken. Hoe hadden
ze hem meegenomen, er was geen paard voor hem.

Ze gooiden de beurs op de grond, dat is zo'n gewoonte
van ze. Of ik toch niet gebogen zou hebben. Ik voelde me
moe, in m'n hoofd was 't droog als oud brood, of meer als
zand, wanneer ze je op de kermis van de planken aftrekken
en over de grond rollen.

Ik liep langzaam weg, langs de zak appels. Ik trapte er
een voor me uit. Achter me schreeuwde de koning: 'Rij 'm
plat.' Ze kwamen, de paarden waren meteen in galop, ik
moest voor een muur van hoeven uitrennen. Ik wilde niet,
waarom moest ik vertrapt worden, hij had 't bevel gegeven.
Ik probeerde een kleine boom te bereiken, als ik daar in
zou kunnen klimmen. Het was een idiote gedachte. Ze
zaten vlak achter me. Ik had een boom gezien, als ik die
maar halen kon.

Tijd om er in te klimmen was er niet meer. Ik kon me
misschien verschuilen achter de stam. De ruiters reden langs
me. Twee hielden de handen van de koning vast. Hij keek
naar me, hij haatte me.
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Ik ben teruggelopen. Ik moet opschieten want de dag
is bijna om. De zak appels is platgereden, het lichaam aan
de paal hangt stil. Ik ben nu op de plaats waar de beul
heeft gestaan, precies kan ik 't niet meer vinden. De paarden
zijn ook over deze plek heengegaan. Er was geen paard
voor hem, hij moet nog in de buurt zijn, met z'n boeien
kan hij onmogelijk ver komen. Maar welke kant is ie
opgegaan. Ik moet 'm zo snel mogelijk vinden als 't eenmaal
donker is heb ik helemaal geen kans meer.

Willem M. Roggeman

AUTHENTICITEIT

\Vie de koele stap in het water
heeft gezet, wie met de adem
de grashalm heeft omgebogen,
wie de fluisterende huid heeft bekend
die ruikt naar het kruid van de geest,
kent geen woorden meer.

Het strenge weefgetouw der woorden
verwekt zacht giechelende meisjes
als schaduwen tussen bladeren.

Wie de splitsing? De leugendetector
zoemt verfrissend, een boottochtje
dat eindigt in je handen.
(Kent gij de dame in de vogelkooi?)
Wie niet méér weet dan de kogel,
een roeispaan misschien, gebroken,
de aarde buiten haar omlijsting,
blijft veroordeeld tot de haat.
De aarde geurt als gek,
als in de eerste dagen.
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Tea AIlIon van Kaolell

HET KREUNEN VAN DE WINNAAR

1

Met zijn adem bouwt hij een stad die zich achter zijn ogen
uitstrekt tot in het oneindige, een sub-tropische stad om in
te dwalen, zich te verliezen en zich terug te vinden, te
slenteren, schuil te houden in jonge, beweeglijke schadu-
wen, schijnbaar doelbewust steeds weer nieuwe straten in
te slaan, voorbijgangers, staanblijvers te groeten met zijn
glimlach, niet met zijn hart, zijn handen; waar hij zijn
gebaren in het blikveld van alle mensen schuift, waar zijn
daden te hoop lopen, en hij zijn angstig en verliefd denken
verschuilt voor de stilettoscherpe perseptie van ieder (dat
is: het trommelvlies rond de aarde) kwaadwillig oor. Ab-
normaal of uitzinnig of betweterig. Banaal of met de moed
der wanhoop of tegen beter weten. D.w.z. hij is een mens.
's Nachts ligt hij en zuigt snakkend aan een sigaret of stilt
op een andere wijze zijn verlangen. (Zijn poriën weten
ervan.) Overdag staat hij of wandelt met zijn loszittend
lichaam tussen anderen door en wacht zich voor plagiaat
want hij heeft de wil om te verbazen en de angst om daarin
niet te slagen maar vergeet niet de onschuld waarmee hij
de zon tegemoet loopt. Ook daarin is hij een mens. Al is
zijn drinkend brein ingesteld op een ontstemde golflengte,
al hangt zijn wanhoop ongekwalifiseerd in de ruimte ge-
spijkerd (een blinkend apparaat), en tast tevergeefs zijn
pink naar het oorverdovend licht in zijn gehoorgang, toch
treedt hij in kommunikatie met zichzelf, al is het in een
onverteerbaar verlangen, al is het in een passagier in een
voor zijn neus wegrijdende bus.

De vader verliet met een aktentas onder de arm het
zieken/wk Op de onderste trede van de bordesvormige
trappen stuitte hij op vier jongelui. 'Hoe is het met Hein,
meneer?' vroeg lt;onne. 'Hij is nog steeds in coma. De artsen
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weten niet wanneer hij weer bij bewustzijn komt'. 'Wit
hadden hem tuist nog gewaarschuwd', zei Gerrit Jan. 'Ach',
zei de vader afwezig. 'Zullen we bif hem mogen?' vroeg
Ivonne. 'Dat weet ik niet. Wat moet je erbij doen? Enfin,
kijk maar', en hij haastte zich naar zijn auto, want hij moest
naar een vergadering. 'In ieder geval, plezierige konversatie!'
'Is dat zijn vader?' vroeg Jacques. 'Nee', zei Ivonne, 'het is
een pleegvader'. Binnen werden ze tegengehouden door
een man in een witte broek, een wit, kort jasie en een wit
petfe op. 'Een speciale tegenhouder. Iemand die overal en
alles wil tegenhouden. Maar hij slaagt daar maar voor een
heel gering deel in. Vandaar die norse trekken', merkte
Jacques op, want die was erg gesteld op een grapje op zifn
tijd. In ieder geval bespaarde het hun een helehoop soesa.

Hij houdt even zijn pas in. En kijkt naar twee mannen
die op sandalen in blauw linnen. broeken en witte bloezes
met korte mouwen in het zonlicht wandelen. Allebei een
rokende pijp in de mond. Allebei schuinse blikken op hem.
Hij loopt snel door maar kijkt onder het gaan in een etalage-
ruit en ziet in de spiegeling dat de twee stil zijn blijven
staan en hem nakijken. Vreemd is dit. Die jas met de witte
bontkraag die hij aanheeft. Zijn handen die hij met wanten
aan in de zakken houdt. De neger in een kort gestreept
truitje, die hem tegemoet loopt. En alle andere mensen die
het kennelijk zeer warm hebben. De drie meisjes in zomer-
jurkjes aan de overkant van de smalle winkelstraat. De zon.
Het is alsof de zon sterk vergrote sneeuwkristallen uit het
witte bont van zijn kraag slaat. Zijn kraag die opgeslagen
is tot over zijn oren en vlak onder zijn mond. Zodat de
bovenkant met de pelsbekleding nu tegen zijn gezicht
kriebelt, en zijn wangen en keel doet gloeien. Toch is het
of de koude wind tegen zijn voorhoofd snijdt, zijn adem
afkapt, zijn ogen laat tranen. Een jongetje, een groot
kubusvormig hoofd, een brede rode vlek van de kin tot over
de wenkbrauwen neuswortel bedekkend een goed deel van
het gezicht, half-dicht gegroeide ogen, openhangende mond,
een jongetje, naar hem opkijkend, steppend om hem heen,
een mongooltje. Hij knikt. Het jongetje blijft om hem heen
rijden. Hij probeert te ontwijken. Harder door te lopen.
Maar het jongetje hooot vol. Met wonderlijke handigheid.
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Draait met zijn stepje nauwkeurig de spiraal rond zijn
voeten en onontkoombaar om zijn steeds snellere gang. Dan
hijgend, blijft hij abrupt staan. De jongen schiet langs hem.
Een heel eind door, over het trottoir. Het jongetje draait
zich onmiddellijk om. Brengt zijn stepje weer in stelling.
Met haat op het gezicht. Hij begrijpt het niet. Kan het niet
verklaren. Het mongooltje schiet op hem af. Ramt tegen
zijn benen. Slaat aan het krijsen. Wrikt zijn autoped tussen
zijn schenen heen en weer. Hij weet niet wat te doen. Hij
weet niet hoe zich te bewegen. Hoe een passende houding
aan te nemen. Daarnet meende hij dat 't niet zo druk was.
Nu ineens is de straat één deinende mensenmassa. Hier.
En aan de overkant. En midden op straat, tussen de fietsers
en de langzaam rijdende en klaksonerende autoos door. En
het jongetje weet van geen ophouden met gillen en rammen
van de step tegen zijn benen. Zijn broek aan flarden. Straks.
Vit de voorbijgangers die zonder opkijken langs hen heen
stromen, maakt een vrouw zich los, en begint in zijn gezicht
te slaan, en te schreeuwen, en aan zijn kraag te rukken.
'Beul-beul! Beul! Kindertreiter!'
Hij weet zich nu snel los te maken, en kan verdwijnen

tussen de mensen, - een anonieme pestkop, denkt hij, en
voelt zich heel even prettig, lachend, voelt hij zich even,
zijn hele lichaam, zijn huid, zijn poriën: lachend -, terwijl
hij ontdekt weer een heel eind te zijn gevorderd in deze
straat, en dat deze erg nauw is geworden, dat het nu ineens
donker is, en veel etalages stralen licht uit. Hij loopt door
met een snelle regelmatige pas. Er zijn nu al weer minder
mensen hier. En ook zij hebben nu dikke winterjassen aan,
en lopen te blazen van de kou. De weinigen die hij nog op
straat ziet. Koud. Koud. En hij weet ineens waarvoor hij
hier zou kunnen lopen. lvonne. Hij moet iets voor haar
kopen. Voor lvonne. Wat? Ja. Fruit bijvoorbeeld. Dus ziet
hij dat hij vlak voor een slecht verlichte en slordige etalage
staat waarin twee kisten liggen en lege aardappelzakken, en
waar natuurlijk fruit en groente te krijgen is, of te krijgen
moet zijn, want het ziet er niet erg hoopvol uit, maar het
is nog maar een van de weinige verlichte ramen.
Hij stapt er binnen over de kale, holklinkende planken-

vloer, en stelt zich op voor een bladderende toonbank,
waarachter een oude vrouw, met ingevallen mond, oprijst
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en hem tastend aankijkt. Terwijl gejaagd haar handen
knoopjes van haar grauwe wollen vest sluiten, vraagt ze
wat of hij moet. Dat gezicht. Die ogen. Hij zou er om
kunnen gaan janken als een jonge hond. Nergens hebben
ze weet van. Nergens hebben ze schuld aan. Aan niets
nemen ze deel. Niets kan op hun rekening geschoven
worden. Tranerig staren ze in een rode gloed van een
haardvuur. Staren alleen maar. Zulke mensen zijn er dus.
Sentimentele idioot. Met je goedkope gedachtetjes. Toch is
hij warm van sympatie. En hij vraagt of ze druiven heeft.
'D-d-d-duiven???' Snurkend haalt ze haar neus op. Ja,

zegt hij ja inderdaad: druiven. Hij kijkt haar lachend aan.
'Hoe-hoe-hoe-hoe-d-d-duiven!!!' Zij wijst om zich heen.

'Hoe-hoe-d-duiven!!!' Haar gezicht straalt, en ze knikt zeer
heftig.
'Ja juist: druiven', zegt hij nu ongeduldig.
'D-d-d-druigen, d-d-druigen', juicht het mensje: 'drui-

gen!!!'
Hij heeft zich net ook bedacht, dat hij zo snel mogelijk

bij Ivonne moet zijn, anders gebeurt er iets ontzettends. En
hij moet iets bij zich hebben, een tros verschrikkelijk dikke
druiven. Druiven zo dik als pingpongballetjes bijvoorbeeld.
Daar zou Ivonne mee zijn tevredengesteld. En zoiets moest
toch te koop zijn. Moest toch te krijgen zijn. Moest toch
bereikbaar zijn.
'Moeder, staat ti nou daar weer?' Een vrij lange jonge man

stapt de zaak binnen, terwijl hij een deur openhoudt van
wat kennelijk het woonvertrek is.
'Moeder ga onmiddellijk de kamer in; wat wenst meneer?'
Hij sleurt het heftig stribbelende vrouwtje de zaak uit,

tegelijkertijd uiterst voorkomend gebarend met zijn vrije
arm. Als de winkelier de deur in het slot heeft gedraaid,
loopt deze met overdreven kwieke en verende pas naar de
toonbank.
'Druiven', zegt hij gehaast, 'druiven'.
'Ah, ik zie het al; is er een zieke in de familie?'
'Nee nee, een kennisje.'
,Ahhh, ahaha, een.... een.... eh.... vriendinnetje?'
'Nee nee, bepaald niet!'
'Druiven dus. Toevallig heb ik iets speciaals voor u.'
De man loopt naar een slecht verlichte hoek, en hoewel
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hij - ongeduldig wippend van de ene voet op de andere _
niets ziet dan lege kisten, lege laden, lege planken, komt
de winkelier terug, een enorme druiventros omhoog hou-
dend. Geheimzinnig lachend.
'Kijk kijk! Dit zijn de druiven die het volk van Israël

aanschouwde na veertig jaar zwerven door de woestijn.
Een tros uit het Land Overvloeiende van melk en honing.
Dit heb ik voor u'. Voorzichtig laat de man het gevaarte op
de toonbank glijden. Zegt dat hij dit zal inpakken. Maar
dat hij er geen zak voor heeft.
Haastig loopt hij de straat weer op. Weggedoken in zijn

jekker. De druiven die hij heeft laten inwikkelen in een
krant, klemt hij tegen zich aan. DAS BERLINER TAGEB.
Verder kan hij het niet lezen. Dan zou hij zijn hand nog
verder moeten verschuiven en dat waagt hij niet. Het is te
onberekenbaar. Te slecht te hanteren. Het zware pakket.
Dan is ook het licht van de lantaarnpaal weer te ver achter
hem. Bij de volgende blijft hij even staan. Draait het be-
hoedzaam om nu. Natuurlijk. Tageblatt. Dan, boven:
GUTE LAUNE, een dom getekend grapje, in een kinderlijk
handschrift, met groene ballpOint: ANOTHER ONE IS
GOING TO GET LOST. En vlak daaronder, half verstrikt
al in GUTE LAUNE, met rode inkt, in even onvaste letters:
LET HIM GO! THEY ALL SEEM TO PREFER IT THAT
WAY. Glimlachend loopt hij weer door. Hij spreekt zijn
talen nog best. Al is hij dan een jaar van school. Dan
herinnert hij zijn haast. Versnelt zijn pas. Hoort vlak achter
zich een pets. Een paar meter verder opnieuw. En nu bij
elke stap. De druiven. Er is niets aan te verhelpen. Hij
moét op tijd zijn. Hij is al vrij ver op weg. Daar zijn de
neonopschriften. Waarborgen voor leven. Voor uitgaanders.
Voor verstikt leven op zoek naar leven. Voor Ivanne. Hij
huivert. Het is koud. Hij is er bijna. Het pak weegt haast
niets meer. Hij schuift zich tussen twee mensen door die
staan te aarzelen of ze binnen zullen gaan. De portier
schiet toe om hem uit zijn jas te helpen. Maar hij weert af
en loopt door.
'U wordt al een tijd verwacht in de kleine zaal links',

wordt hem achterna geroepen. Voor die deur blijft hij staan
en luistert. Hij gooit de deur open, - ze zit met opgetrok-
ken knieën op een hoge barkruk -, en hij loopt op haar
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toe met onvoorstelbare kalmte, - ze kijkt omhoog, blaast
sigarettenrook naar het plafond, doet of ze hem niet heeft
zien binnen komen. Ijzige interesseloosheid drukt zijn ge-
zicht uit, weet hij. Maar nu worden er twee schelpen tegen
zijn oren gedrukt. Twee grote schelpen. Sterk het ruisen
van de zee. Hij laat zich op een knie vallen voor haar. Buigt
zijn hoofd. Het teatrale gewoontegebaar. Waarachter hij
zich voor haar kan verschuilen.

'Wat ben je laat? En wat heb je bij je?' Ze grinnikt.
'Dat heb ik voor jou meegebracht'. En hij laat de krant

vallen en houdt een takje omhoog. Geen druif zit er meer
aan. Dan storten de zeeën bij hem binnen. Even, heel
scherp, ziet hij een trillende kegel van kristal, die kleuren
uitslaat naar alle kanten. Op de top, nauwelijks meer zicht-
baar, een geitje. En lachen hoort hij, de echo van lachen,
de eindeloze weerkaatsing, ook als hij al een tijd niets meer
ziet.

Andere gelegenheid. Voor of na zijn laatste ontmoeting
met Ivonne. Het doet er niet toe. Is deze nauwe donkere
straat dezelfde als die waar hij toen liep, of straks gelopen
zal hebben? Het is van geen belang. Hij kijkt uit naar een
bloemenwinkel. En stapt een klein goor zaakje binnen.

'Meneer?' Een vrouwtje met grijze haren, in een licht-
bruine stofjas. Hij zegt dat hij bloemen moet hebben. Ze
glimlacht. Een verraste glimlach. Het elektrische peertje
dat aan een lange draad vlak voor haar gezicht hangt. Het
spreidt slechts een beperkte kring licht om zich heen. Twee
gouden hoektanden lichten. Hij lacht terug.

'Ja', zegt ze, 'het is een nare tijd. Alles is zo schaars'.
Haar gezicht is verstrakt. 'Mijn zoon. . .. u studeert zeker
ook .... mijn zoon studeerde aan de Techniese School, en
ineens schijnt hij verdwenen te zijn, ik weet niet waar hij is,
niemand weet waar hij is'.

'Tja', zegt hij, 'niemand weet meer waar iedereen is. Nie-
mand weet meer waar hij zelf is'.

'Och, u studeert zeker psychologie?'
Hij lacht. 'Nee, het is een soort ziekte van me, zoiets als

bedwateren, en ik probeer oprecht er af te komen.'
De bewondering op haar gezicht is veranderd in niet-

begrijpen.
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'Nou ja, helemaal volgen doe ik u niet, maar nu de kwes-
tie van die bloemen, kijk het enige wat ik voor u heb is
dit .... ', ze bukt en komt plots te voorschijn met een arme-
tierig bosje gele bloemen. Bovenin elke steel, vlak onder
de bloem zelf, klampt zich angstig een muis.

'Ja maar .... wat is dat voor een flauwe kul.'
'Niets geen flauwe kul', zegt ze geïrriteerd, 'het is het

enige wat ik u te bieden heb. Dus u móét het aksepteren.'
'Ja, en u denkt dat ik daarmee bij iemand aan kan komen.'
'Dat is verder uw zaak. In ieder geval is het origineel. Ik

dacht dat u student was. En dat een student altijd voor
verrassingen moet zorgen. En verder kan ik u zeggen dat
u nergens in de buurt, in de hele wijk niet, nog één bloem
zult kunnen bemachtigen.'

In ieder geval schrikt ze zich naar. Het is wàt, althans. Ze
wikkelt er snel, en toch met zorg, een keurig stuk papier
om heen, terwijl ze gedurig boos naar hem opkijkt.

'Ja, als u denkt dat ik uw houding waardeer, dan hebt u
het mis. Ik vind u een buitengewoon onbeschoft jongmens.
Tjasses nog-aan-toe. De ondankbaarheid. Het enige wat ik
nog in de zaak heb. En dan blijkt meneer het hart te hebben
zó te moeten reageren.'

Woedend duwt ze de verblufte het pakket in zijn armen.
'Enfin, ik zal maar denken, u is niet wijzer.'
Uit het pak komt een scherpe stank. Hij schuift haar snel

een rijksdaalder toe, en loopt naar de deur.

In het kaffee kijkt hij rond. Naar haar. Naar de tafel
waar ze had afgesproken te zitten. Hij legt er zijn bloemen
op. En trekt een stoel onder zich. Een vijftigjarige vrouw,
met blonde stoppels op de kin, grijpt de andere stoel bij de
leuning, en schuift haar wanstaltig lichaam eveneens aan.

'Ik mag wel bij je komen zitten, hè stuk?' bast ze, terwijl
ze in een handtasje rommelt, een spiegel vindt, haar hoofd
in de nek legt, en zich beturend, de lippen spant, ontspant,
samenperst, naar binnen zuigt, bevochtigt, met haar tong
langsgaat.

'Voor wie zijn die bloemen?' de harde, schorre stem
echoot in de ruimte; waarin verder alleen lege stoelen en
tafels staan, gelukkig. Zij heeft een hand op tafel gelegd,
die zich langzaam in zijn richting beweegt.
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'Op wie wacht jij? Jij met je bloemen?'
'Op een kennis, een vriendin. We hadden hier afgespro-

ken. Ze is jarig'. Ivonne. Ze heeft de illusie dat ik van haar
houd. Die illusie moet blijven. Ze is er niet. Ze komt niet
meer. Achter zich ziet hij een zwarte gestalte, in zijn oog-
hoek. Met een ruk draait hij zijn hoofd om. De gestalte
heeft een paar snelle, geruisloze passen terug gedaan. Hij
ziet niets.

'Hoe heet ze lieverd?', vraagt het mens met haar zware
stem.

'Ivonne', zegt hij. 'Ivonne', half roepend nou, terwijl hij
tegelijkertijd weer omkijkt, maar opnieuw ziet hij niets.

'Ik ben jouw Ivonne, schat. Ik ben Ivonne'. Ze spitst haar
lippen naar hem, houdt haar kwabbig gezicht scheef, en
maakt haar bloeddoorlopen ogen groot, als een aanstellerig
meisje. 'Die bloemen. Dat had je echt niet hoeven te doen.
Ik hou zo ook wel van je'. Ze grijpt het boeket en wikkelt
het papier eraf. Ze snuift, met opgetrokken neus. Rukt een
handvol gele bloemblaadjes los. Strooit die uit over de tafel.
Lachend.

'Laat datl Blijf er af', roepend, opstaand, tierend, pro-
beert hij zijn bloemen te redden.

'Mooie bloemen neem je voor me mee, stuk', lacht ze en
gooit de gehavende bloemen over zijn uitgestrekte, zijn
grijpende handen, naar een verre plaats in de ruimte.

'Voor je Ivonne, lekker stuk', loeit ze en plots is ze groot
en onontkoombaar en plots opent zij zich. Er is een ruisende
witte fontein. Hij wil daar naar toe lopen, maar wordt een
roltrap opgeduwd, en ondanks de snelheid waarmee hij
naar boven schiet, wordt er van achteren hevig gedrongen,
zodat hij genoodzaakt is, te lopen, een flink stuk, tot hij
merkt voor te zijn geraakt, en nu kan hij weer ongestoord
stil staan. Beneden ziet hij de fontein, ver, en iel geworden.
Dan krijgt hij een por, en moet hij door. Er wordt geschol-
den achter hem en hij spant zich in tot het uiterste om voor
te blijven. De snelheid waarmee hij nu vordert moet onge-
looflijk zijn. Al zijn spieren doen pijn van het rennen over
de traptreden.

Er stonden drie artsen om Hein's bed. Een voelde ziin
pols, een ander keek op de temperatuurliist, en vertelde
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dat hiJ er eens dringend lilt moest en daarom een plaats
had geboekt voor een tocht op een zeiljacht, langs de haven-
steden aan de Middellandse Zee. De derde raadde dat
sterk af. Vooral bij deze hitte was zoiets niet erg verstandig:
Maar degeen die nog steeds Hein's pols beet hield beval
het zijn kollega juist warm aan, en merkte lachend op dat
hij in die tussentijd voor diens vrouw zou zorgdragen.
Waarop deze kwasie-gekrenkt de temperatuurlijst teruglegde
en zei dat hij hem van den beginne al een schoft had
gevonden, en dat dat nog steeds zo was. In de beste
stemming verlieten ze de kamer.

Nu schuiven zich koperen tanden onder zijn zolen, en
staat hij op stabieler vloer, in een andere verdieping. Een
man in blauw overall met een engelse sleutel in de hand,
springt van de wegdraaiende trap naast hem op de grond,
en staart hem verbaasd aan.
'Neemt u me niet kwalijk. Ik hield u voor een ander:
'Helemaal niet', lacht hij, 'dat doe ikzelf ook:
Verontschuldigingen mompelend verdwijnt de sleutelman

om de hoek een gang in. Hij heeft ineens een verschrikke-
lijke aandrang en zoekt en vindt een deur die van een toilet
kan zijn. Dan staat hij in de badkamer, tuis, tegenover
Ivonne, die een jaar of veertien is. Zij heeft rubber sport-
schoenen onder de arm.
'Dus jij maakt die algebrasommen voor me? Nou, dan

ga ik maar volleybalI spelen, nu. Zeg, wat heb je toch
eigenlijk een puistenkop. Maar ja, dat kan jij niet helpen.
Dag:
Hij kijkt in de spiegel. Overal op zijn gezicht zitten rode

bultjes, kleine gele kopjes. Hij knijpt in een stukje vel van
de wang en er springt een straaltje etter tegen de spiegel.
Met een prop watten probeert hij het bloeden tegen te gaan.
Dan perst hij een kwak zalf uit een tube en wrijft zijn
gezicht daarmee in. Nu loopt hij de trap af, behaaglijk
warm in de dikke badjas. Beneden, in de voorkamer, ligt
zijn moeder op de divan. Aan tafel, in de achterkamer, zit
zijn jonger broertje. Op zijn tenen sluipt hij daar naar toe.
Zijn heimelijk lachje voorspelt weinig goeds. Opeens is er
weer dat suizen in zijn oren. Lijkt het, of hij opnieuw ergens
anders is. Maar gedeeltelijk. Lijkt het of alle muren door-
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zichtig zijn. En hij vanuit een schuilplaats zichzelf kan zien
aankomen. Hij laat een .bloedbel uit zijn mond komen. Ja,
dat lukt; het gaat haast vanzelf. De bel groeit tot een rood
ballonnetje, dat hij tot vlak voor het gezicht van zijn broer
brengt, dat klapt met een scherp geluid, en allemaal spet-
ters op zijn gezicht achterlaat. Het suizen is steeds erger
geworden, en het beeld verwazigt snel.

De geneesheer was achter 'war geslopen en had zijn
wijsvinger tot een boogje gespannen tegen de duim, en
schoot die los met een 'plok' tegen het oorlelletje van de
verpleegster. Zij maakte een luchtsprongetje en keek half
geschrokken, half lachend naar hem om. 'Hoe is het nu
met de jonge man', vroeg hij, knikkend naar waar Hein lag.
'Oh, hij is een uur geleden even bij kennis geweest, maar
hij gleed kort daarna weer weg: Zij keek naar het gezicht
op het kussen. 'En toch dacht ik daarnet, toen ik in de
gang voorbijliep, dat ik hoorde roepen ... .' 'Maar dat kon
ook de vodden koopman zijn, die langs reed op straat',vulde
de dokter aan. 'Wat bent u toch een gekke man', lachte ze.
'Oh, u hebt de krant. Mag ik hem lezen?' 'Nee', zei hij, 'er
staan weer kolommen vol over die dolle prinses. Ik ga
hem eerst zelf lezen, in een rustig hoekje, waar ik jou niet
hoef tegen te komen. 'Hij stak de krant weg en liep de gang
op. 'Pfff, wat een egoïst', riep ze hem na.

2
Hij schoof de vingerloze handschoenen aan. Trok voor-

overgebogen, lachend in het zonlicht, een hand op het ge-
bogen stuur hield de racefiets staande (een fonkelende
leugen), zwaaide de garagedeur open, zocht en vond zijn
zonnebril en duwde die op zijn plaats, sloeg de zomen van
zijn korte broek naar boven, terwijl het zadel tegen zijn
middel rustte, en liep naar de straat, de fiets balanserend
met zijn vingertoppen op de bovenkant van het stuur. Het
hoge klikken van pas gesmeerde kogellagers tegen de zij-
gevel. Een huis in zondagsrust. Het klakken van de
aluminium plaatjes onder zijn zwarte wielrenschoenen over
het grind. Effener, vlakker, over de stenen van het trottoir.
Op straat. Hij bracht de fiets' in stelling. Sloeg een been
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over het zadel. Gespte het riempje van de toeclip open,
schoof zijn voet erin, k!eeg de rand van de pedaal precies
in de gleuf van het aluminium zoolplaatje, en trok het
riempje dicht. Juist wilde hij zijn andere voet vastmaken,
toen zich drie schaduwen losmaakten uit de schaduw van
de muur.
'Hayel'
'Ha', zei hij.
'Zeg, we wilden juist komen vragen of je mee ging zeilen.'
'Zeg, je gaat nu toch niet fietsen, Hein?'
Hij liet de andere voet weer zakken, op de trottoirband.
'Waarom niet?'
'Omdat iemand er gewoonweg niet vandoor gaat als

vrienden hem uitnodigen.'
'Om een steentje bij te dragen tot een feestelijke verruk-

king.'Gerrit Jan hield een fles whisky omhoog. Over zijn
andere arm had hij een plaid. Uit een broekzak kwam de
hals van een tweede fles. Hij knipoogde naar Jacques.
Jacques: 'Doe niet zo idioot. Wie gaat er nu fietsen in

zo'n rothitte.'
Ivonne kwam tegen hem aan staan. Legde een hand op

zijn arm. Legde haar hoofd op zijn schouder.
'Hij gaat niet fietsen. Hij gaat met ons mee, hè Heintje?'
Haar scooter stond tegen de muur, zag hij. Op het baga-

gerek was een rol gebonden van plaids en rubber opblaas-
matrassen.
'We wachten nog op Kitty en Judith.' Ivonne kneep in

het vel van zijn pols.
'Nee', zei hij, 'nee, ik moet mijn trainingsrit maken. Ik

heb deze week al te weinig gereden. Ik moet zéker honderd,
honderdtwintig kilometer rijden, vandaag.'
Jacques trapte een brandend peukje op de grond uit en

kwam voor hem staan: 'Het spijt me, maar ik moet je toch
wel even iets vertellen. Wij zijn tot nu altijd vrienden
geweest. Wij hebben altijd alles samen gedaan. Nu wil jij
dus kennelijk wielrenner worden. Dat moet je natuurlijk
zelf weten. Ik wil je niet in de weg staan. We hebben alle-
maal zo onze hersenschimmen. Alleen wil ik je even waar-
schuwen. Ik wil je alleen even zeggen dat als jij niet net zo
plat praat als zij, dat als jij niet laag-bij-de-grondse dingen
debiteert, de hele dag door, dat als je vader geen voddeboer

362



is, dat als jij het niet zo lekker vindt na elke koers de lagen
snot van je frame te krabben, wanneer de wind daar gun-
stig voor stond, en jij achterin het peloton zat, -en daar
zul je zitten, steeds, dat verzeker ik je -, dan rammen ze je
in de greppel, elke keer, dan lachen ze zich rot als ze je al
aan zien komen; ze zullen altijd met z'n allen samenspannen
tegen jou. Zo, en ga nou maar lekker trainen.' Hij stond al
alsof hij de fiets een duw wilde geven.

'Kom nou', lachte Hein. Het kriebelde, want hij wilde
niet harder lachen.

'Heintje gaat met ons mee.' Ivonne imiteerde een zeurend
klein kind, met haar hoofd tegen zijn borst gedrukt.

'Luister nou eens, Hein', zei Gerrit Jan, half zittend op
de duo-sit van Ivonnes scooter, 'we hebben toch altijd veel
plezier gehad. Weet je nog, een jaar of drie geleden, in de
vierde klas, in het scheikundelokaal. Ik had een transistor-
radio in mijn kastje. En jij schroefde de knop van de ver-
warming open, als ik de muziek harder draaide. En als ik
de muziek zachter zette, draaide jij de knop weer terug, en
die oude, bijna seniele Bok kwam er met zijn neus boven
op staan, en begreep er natuurlijk de ballen van, en
schreeuwde wat of dat moest, en jij zei: 'D'r komt muziek
uit de radiator, meneer, ik begrijp er niets van, luistert u
maar, meneer; - ik zie die gekke kop van je nog voor me,
zoals je dat zei, en toen draaide je de radiatorknop weer
open, en tegelijk klonk er weer muziek in de klas, en je
draaide de knop weer terug en ....

- Een droom. Van de vorige nacht. Het is avond. Hij is
veertien. Hij heeft een rode ribfluwelen badjas aan. Zijn
moeder ligt in de voorkamer op de divan. Heeft griep of zo,
en slaapt. Zelf staat hij in de achterkamer, en treitert zijn
broertje, die aan tafel bij een schemerlampje met een door-
gesneden aardappel verfstempels drukt op een katoenen
doek. Zijn broertje begint te gillen. Maar hij is het niet die
gilt. Het is uit de voorkamer. Het is zijn moeder. Ze kijken
allebei op. Vragen, wat is er? Ze heeft zich half opgericht.
'Het is vreselijk. Het is vreselijk'. Ze vragen wat is vreselijk?
Ze heeft tranen op de wangen. 'Oom George. Hij lag dood
hier in de kamer. Vreselijk. Ik droomde dat hij dood hier
voor de kachel lag. Het is vreselijk'. Ze snikte. 'Het is
vreselijk. Het is vreselijk'. 'Ach, wat', zegt hij, 'we gaan
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toch allemaal dood'. Hij draait vaag lachend zijn hoofd af,
half .sussend, half uit schaamte voor zo'n platitude in zo'n
situatie, en kijkt naar het zwart van de avond achter de
glazen tuindeuren, waartegen takken zwiepen in de harde
wind. Het is zijn gezicht, het is zijn gezicht, is het zijn
gezicht?, de witte zalf die over zijn huid ligt uitgesmeerd,
zalf tegen pukkels die alleen ogen en lippen vrijlaat, dat
doodshoofd dat hem tegenlacht vanuit de tuin?
. ' .... de oude Bok zei dat hij er de direkteur bij zou
halen om de radiator te laten onderzoeken.'

Ze lachten en keken gespannen naar zijn gezicht, en toen
brak het in een ontzet zwijgen toen zij zijn lach zagen, en
Ivonne en Jacques deden een paar passen terug.

'Nou, dan ga ik maar'; Hij zocht met zijn voet even,
terwijl hij langzaam op gang kwam, en al bijna bij de hoek
naar het plein, trok hij, scheef voorover gebogen, het tweede
voeh"iempje dicht. Kitty in haar open sportwagentje, met
bollend windjack, en naast haar Judith, zwaaiend naar hem,
kwam uit een wijde bocht vlak langs hem van het plein
de straat in.

'Waar ga je heen?' gilden ze hem na.
'Beetje fietsen.'
Hij stak nog even omkijkend, zijn hand op, drukte de

zonnebril steviger tegen zijn neus, pakte de bovengreep
van het stuur, kwam overeind uit het zadel, rukte hard en
steeds sneller de pedalen naar beneden, schoot nu, handig
manoeuvrerend, langs vier vijf fietsers, een bromfietser, een
lage, kastagnebruine, waarschijnlijk dus felrode, bestelwa-
gen die juist op gang kwam. En zat weer terug in het zadel.
Schakelde de derailleur toen over op een kleiner tandwiel
en een groter kamblad. Zijn voeten gingen trager nu. Maar
de wind langs zijn hoofd, langs zijn oren, door zijn haar, de
snelheid waarmee de bomen rechts van hem langszwiepten,
en het gezicht van de onder hem wegschietende rode ste-
nen, was dezelfde. En de mensen in hun voortuintjes onder
de parasols, de kijkende, pratende, niet kijkende, waren
dezelfde als die welke over de trappen het portaal van de
kerk links van de straat binnengingen. En de mensen waren
dezelfde huizen als de bomen vogels waren, of autoos en
reklamevliegtuigjes. Ze kenden allemaal het knallen van de
zon. Hij lachte. Een jongetje met een blauw petje schreeuw-
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de iets naar hem: De huizen kwamen onverhoeds naar
elkaar toe. Een straatvernauwing. Door een open raam zond
een radio iets naar hem uit. De huizenrijen sprongen weer
terug. Etalages met beloften in hun tanden gegrift, waar
hij niets mee had te maken. Een stoplicht verschoot van
kleur, maar hij reed dwars door het verbod. Niemand hield
hem tegen. Weer mensen, veel mensen achter kinderwa-
gens, ijscokarretjes, terrastafeltjes, glimlachen, achter inten-
tieloze obskeniteiten traag fietsende jongens in open shilts
met opgerolde mouwen, een bruine arm om hulpeloos trap-
pende meisjes, worstelend met de wapperende zoom van
hun rokken,. achter haastige gedachten die nog een tijd
wachten konden. Mensen met een nog lange zondag als een
ballon in hun hoofden. Met andere dingen in hun hoofden
dan hij in zijn hoofd had. Dat wist hij zeker. Hij schoot
freewheelend voor een vrachtauto langs, die van links lang-
zaam de verkeersweg opdraaide. De vloek uit de hoge
kabine, de gebalde vuist uit het open raam, het tikken
tegen het voorhoofd van twee oude mannen op een bank
langs de weg, het was niet voor hem, toen hij met een
veertig kilometervaart het beton van het rijwielpad naast
de hoofdweg op kwam, wel de zon, van rechts opzij, wel de
witte baan, van onder hem, tot aan het eindeloze voor hem,
trillend van de hitte, de honderd-twintig, honderd-dertig
kilometer vooruit, het witte flesje aan zijn stuur, de cognac-
met-koffie daarin, de spierspanning boven zijn knieën, de
lauwe smaak in zijn mond van een knap meisjesgezicht,
hem toegedraaid vanaf de voorbank van een langzaam
voorbijrijdende glans, een lichtgroene chevrolet, Ameri-
kaans nummerbord, CALIFORNIA IV-752, de plotse warm~
te in zijn onderbuik, en daarop de koude door zijn hele
lichaam, en dan het flappen van het wit en blauwe shirt
los over zijn korte broek, klapperen tegen de huid van zijn
bovenlichaam. Een windstoot ineens, door een onderbre-
king van de bomenrij en struiken, aan de wegkant. Een
flauwe helling naar beneden. Zijn benen kreeg hij sneller
rond, nu. De berm tussen het pad en de weg schoof zich
breder tussen de chevrolet en hem. Twee drie vier vijf
brommers kwam hij voorbij, bepakt met kinderen, vrouwen
en mannen, met hele gezinnen, wapperende nylon jaks, met
roepen en lachen. Langzaam het zwakker worden van het
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motorronken. Hij had alleen nog het zachte snorren van
zijn versnellingradjes in zijn oren, nu. De berm spitste zich
weer toe. Op dit ogenblik had hij brand in zijn schouders,
in zijn borst, hij had vijf zonnen in zijn hoofd, die alle
tegelijk op waren gekomen maar al eeuwen de gelegenheid
hadden afgewacht. De chevrolet was daar weer, bleek
vaart te hebben verminderd, reed evenwijdig met hem,
taxiede met hem op. Iemand komt speciaal uit Californië
om hem te zien trainen. Om een eind met hem op te rijden.
Om over de portier van een auto hangend, met lang bruin
wervelend haar stil glimlachend, naar hem te kijken, naar
zijn inspanning, naar hem te staren over een grasstrook die
tussen hen in wegschiet, en dan ineens op te trekken, te
verdwijnen weer naar Californië. Hij probeert terug te
kijken, terug te glimlachen; hij wist niet of hij keek, hoe hij
glimlachte naar haar. Toch ving hij de kontoer op van de
man, een arm leunend op het stuur, overhangend naar haar,
ook kijkend, ook lachend in zijn richting.
Hij voelde het zweet prikkelen in zijn handpalmen, drup-

pels lopen over zijn borst. Hij wist dat hij niet harder kon,
nu. Vijf-en-vijftig, zestig kilometer moest het gaan. De
topsnelheid van een beroepsrenner. Een professional in zijn
beste konditie. Met de gunstigste omstandigheden. Hij boog
zijn hoofd, keek naar de rondrnaaiende crancks. Zijn adem-
haling ging sneller. Zijn hart begon te bonken. Hij voelde
dat hij niet harder kon. Maar het zou voldoende zijn. Hij
hoorde, door een kier in zijn aandacht, roepen. Keek op en
zag het amerikaanse meisje opgewonden gebaren. Zij stak
met gespreide vingers haar handen uit, boog vingers weg
en liet er weer verschijnen. Maar hij kon niet uitmaken welk
getal zij aangaf, niet verstaan wat zij riep. Ze trok haar
hoofd terug, keek op de kilometerteller en begon weer te
gestikuleren en te roepen. 'Forty, forty-five miles', verstond
hij nu, en hij voelde zich niet meer zitten, hij was van
karton, hij was een aluminium vleugeltip van een straal-
jager, roerloos snijdend zijn baan in de lucht. Zestig, vijf-en-
zestig kilometer per uur. De zon schitterde in de straaltjes
zweet op zijn benen. Zijn benen zo bruin als die van een
arabier, door de glazen van de zonnebril, waardoor hij al
niet zo goed meer kon zien; zijn waarneming verwazigde.
Vaag zag hij de wagen optrekken en doorrijden. Verdoofd.
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Deze snelheid zover mogelijk aanhouden. Het enige wat hij
voor ogen had. Hij haakte de bidon los, zonder vaart te ver-
liezen, dronk hem in een teug half leeg, schoof hem weer in
zijn houder aan het stuur. Direkt had de koffie-cognac een
uitwerking. De amerikaanse stond daar. Langs het fietspad.
Naast de chevrolet op een parkeerstrook. De man was
blijven zitten. Zij, de plek waarop ze stond, de wagen met
de breed grijnzende man erin, schoten op hem af. Nee, geen
hallucinatie, zij stond daar werkelijk. Hij hoefde maar af te
remmen, en deze werkelijkheid naar eigen wens verhevigen.
Een ontstellend mooi gezicht, bijna irreële Hollywoodogen
die naar hem vroegen, lippen die van elkaar gingen om hem
naar zich toe te zuigen. Hij hoefde alleen af te remmen.
Maar ze was al voorbij. Hij kon alleen nog het beeld dat
het meisje zich van hem had gevormd, de indruk die hij had
gemaakt, intakt laten, door met deze snelheid verder te
fietsen. Hij was alleen een indruk die met zestig, zeventig
kilometer op een glinsterende blauwe racefiets voorbij een
meisje schoot, de eeuwigheid in. Maar nu, een honderd
meter verder, verstond hij wat ze had geroepen:
'Marvellous. Twenty-five miles per hour.'
Hij was geen winnaar en geen coureur, geen wielrenner.

In zijn ogen waren tranen. Nog geen veertig kilometer was
de hoogste snelheid, de uiterste grens die hij kon bereiken.
Alleen een lief amerikaans meisje dat misschien nog nooit
een fiets heeft gezien, nooit op de tribune van een wieler-
stadion heeft gezeten, bracht hier entoesiasme voor op. En
hij merkte dat zelfs deze belachelijke vaart teveel voor hem
was. Zijn benen draaiden langzamer. Nu dronk hij de hele
bidon leeg. Een tris gele en roodgerande waarschuwings-
borden schoof op hem af, kilometerpalen, richtingaanwijzers
een wegsplitsing. Hij boog af naar het zuiden, de zon recht
in zijn gezicht, stak de autobaan over, vlak voor een file
aanstormende wagens, de voorste de lichtgroene chevrolet,
het meisje:
'Marvellous. Marvellous.'
Maar hij moest op de pedalen gaan staan om op de twee-

de weg een bus te ontwijken. En nu reed hij in een ruk
door de zon tegemoet. Hij voelde zich toch vrij fit, toch tot
heel wat in staat, zoals hij vom'overhing, de armen bijna
gestrekt, de handen de remgrepen omklemmend vooraan

367



het aluminium stuur, zijn hoofd als van een aanvallende
stier gebogen, in volkomen balans, scherp rijdend langs de
rand van het pad, het grote gemak waarmee hij fietsers
voorbijschoot en brommers achter zich liet. Zij moest het
verkeerd hebben afgelezen, het meisje, zich hebben vergist.
Hier kwam hij voorbij een grote houtfabriek. Hier zaten,
toen hij op andere dagen tijdens schaftuur voorbij kwam,
arbeiders met trommeltjes brood naast zich in het gras en
riepen namen naar hem van beroemde wielrenners, weg-
kampioenen waar iedere beginneling zijn dromen over had,
en hij lachte en was niet beledigd door hun gelach, want
al had hij dan nog geen wedstrijd gereden, eens zouden zij
zijn eigen naam roepen, als hij voorbij kwam, of andere
wielrenners in training. De fabriek was weer achter hem.
Nu een tankstation. En dan waren daar opnieuw weilanden.
De zon verdween. Het leek alsof de hele lucht in een ruk
was bedekt met wolken. Door de gedeeltelijk beslagen
zonnebril zag hij niet zo erg duidelijk meer het pad voor
hem, de weg naast hem met de langsjakkerende autoos.
Dan gebeurt het dat een klein busje vaart mindert en

naast hem komt rijden. Aanmoedigingen, obskene kreten,
spottend geroep, overslaand lachen. Armen uit de raampjes
maken hitsende gebaren. En werkelijk, hij rijdt sneller. Op
het dak van het busje, draaiende wielen van half gedemon-
teerde racefietsen. Wielrenners in feeststemming, op weg
naar, of terug van een koers, een groter of kleinere wieler-
ronde. En dus zijn inspanning om op zijn wegebbende
krachten een goede show ten beste te geven. Zijn hijgen.
Zijn weer uitbrekend zweet. Het pesterig gejoel in zijn
oren. Het bonzen achter zijn ogen. Het nu geheel ontnomen
uitzicht door de bril. Dan glijdt het voorwiel weg, maakt
hij een toer door de lucht, vindt zich terug in de greppel
naast het pad, de fiets boven op hem. Het busje is gestopt.
Op een tiental meters. Een hartelijk gelach klinkt. Een
feestelijk geklaksonneer. Hij probeert overeind te komen.
Zijn hele lichaam doet pijn. Zijn enkels zijn nadrukkelijke
strepen gevoelloosheid. Hij weet de riempjes los te krijgen
en zijn voeten komen vrij. Als hij eindelijk naast de fiets
staat, op het pad, de zonnebril weggeborgen, is het busje
er niet meer. Alleen twee eindeloze stromen autoos, die
naar en van rijden, en van en naar.

368



Het zou nu ongeveer vijf uur zijn. Er was een vage zon
in zijn rug, een vage schaduw voor hem uit. Een enkel deed
pijn. Het stuur stond niet helemaal recht, een pedaal was
wat verbogen, en uit de cranckas kwam een afterbeat: 'Tik
TIK, tik TIK', dat alleen stopte wanneer hij zou freewhee-
len. Maar dat deed hij niet, want hij had nog een tien
kilometer te fietsen. Er was een klein dorpje, twee rijen
huizen aan weerskanten van de weg, een schooltje, mannen
op geruite pantoffels en in bretels, die naar hem uit
schenen te kijken, handen ophielden als om hem te doen
stoppen, hem achterna schreeuwden:
'Wie heeft er gewonnen? WIE HEEFT ER GEWON-

NEN??'

Hij racete door, schouderophalend, glimlachend.
Er was verbazing. Er werd gegild:
'Hééé, verdomme, stop, kom terug; wie heeft gewonnen?'
Pas toen de huizen ver achter hem lagen begreep hij, er

moest in de buurt een wielerwedstrijd zijn geweest, men
houdt hem voor een deelnemer, in ieder geval een toeschou-
wer, een die als eerste terugkomt, een die alles heeft gezien,
die alles weet te vertellen. Een bord Bebouwde kom, het
tik TIK, tik TIK kwam weer tegen huizen, een groter dorp,
weer mensen die hem probeerden tegen te houden. Weer
de wedstrijd waar hij niets van wist, waar hij niets van had
gelezen, geen aanplakbiljetten had gezien. Door tientallen
handen werd hij tegengehouden, opgevangen, tot afstappen
gedwongen. Wie of er gewonnen had? Hij keek vaag
lachend naar een gnoom, een klein gebocheld mannetje,
dat van de ene voet op de andere wipte. Hij was zo uitge-
put dat hij nauwelijks een been over het zadel kon krijgen.
Wankelend viel hij tegen een dikke, oude, tandeloze vrouw
aan.
'Ik word aangerand', riep ze. Alleen zij en het kleine

mannetje braken in een krijsend lachen uit, en het ventje
schreeuwde iets van:
'Hou je handen er voor, opoe!' Maar alle anderen dron-

gen naar hem op, en wilden maar één ding weten.
Een beeld. Een blauwgetruide wielrenner, één wiellengte

voorsprong op twee gelijkliggende achtervolgers, en daar-
achter de hele jagende meute. Een paar harde rukken, en
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alles is voorbij. Natuurlijk, hij was de winnaar. Het gejuich
was voor hem.
'Hein heeft gewonnen, Hein, Hein!', riep hij juichend.

Het was even stil; toen werd er geschreeuwd. Een ontwor-
telde huil liep door de straatjes en over het pleintje. Nog
meer mensen kwamen naar buiten. Ramen sloegen open.
Hij werd een kaffee ingesleurd. Op een stoel gedrukt. Bier
werd voor zijn neus gezet. Gezichten hingen voor hem.
Wilden het nieuws uit zijn ogen plukken.
'Hoe? Hoe heeft onze Hein gewonnen?'
Hij vertelde. Moe en bijna dronken zette hij hun de

schitterende overwinning voor. Meer en meer mensen wa-
ren binnengekomen. Het kaffeetje was zó vol dat allen buik-
aan-rug samengeperst om hem heen stonden.
Toen werden er twee oude mensjes naar hem toe gescho-

ven, die zich voorstelden als Heins vader en moeder. En
terwijl de kaffeehouder gratis konsumpties uitdeelde, ver-
telde de man met vochtige ogen dat dit eindelijk het begin
van een grote karrière van zijn zoon was. Niemand had het
meer kunnen hopen. Plotseling viel hij schouderschokkend
naast hem neer op een stoel, en gaf twee lange zoenen op
zijn hand.
'Neemt u me niet kwalijk. Ik ben zo gelukkig. Alleen mijn

vrouw weet hoe gelukkig ik ben.'
'Nee. . .. nee, natuurlijk niet', stamelde hij, en veegde

zijn hand aan zijn broek af.
'Nelis, wat is dat nou? Voor de mieter nog aan toe?'

De kaffeehouder gaf de vader een dreun op de rug.
'Ik stap maar op', zei hij.
'Nee, nee, nee', zei de kaffeehouder, en duwde hem terug

op de stoel, 'u blijft hier vanavond meefeesten!'
Aan het huis aan de overkant, zag hij, werd een breed

stuk karton vastgemaakt. WELKOM HEIN ZWAAIEN-
BURG. In brede rode letters. Hij was al aan zijn derde,
verplichte flesje bier bezig, en de gelukkige ouders praatten
tegelijkertijd tegen hem in, en de eigenaar schoof twee
mokkataarten op tafel voor hen, toen hij de eerste wagens
zag terugkomen van de wedstrijd, de racefietsen met
draaiende wielen op het dak met grote snelheid, luid klak-
sonnerend.
Door naar de stad. Hij zat wippend op zijn stoel en keek
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rond naar een uitweg. Straks, na een zoveelste teleurstelling
kwam deze Hein terug. En dan moest hij weg zijn. Maar
daar was voorlopig geen kans op. Steeds waren er verrukte
blikken van de dorpelingen op hem en voortdurend sprong
de kaffee-eigenaar om hen heen, sloeg ombeurten op de
schouders, riep opgewonden allerlei feestelijke verwachtin-
gen op omtrent de toekomst van het echtpaar en hun zoon,
droeg steeds weer nieuwe dranken aan, terwijl hij zich nu
en dan woedend onderhield, dat zag Hein tersluiks, met een
onhandig knaapje dat in een vettig, en veel te groot smo-
king snel heen en weer draafde om aan de enorme vraag te
voldoen. Blijkbaar had hij spijt gekregen van zijn gulheid,
waar nu al te dankbaar gebruik van werd gemaakt. Steeds
meer autoos en motorrijders kwamen voorbij, terug naar de
stad. Nu ook al een groepje jongens op de fiets, die elkaar
probeerden te passeren, verkrampt stampend op de pedalen.
Ze hadden natuurlijk allemaal dezelfde favoriet voor ogen.
Toen het knaapje over zijn broekspijpen was gestruikeld,
en op de knieën tussen de flesscherven kroop, en de kaffee-
houder snel in die richting liep, stond hij op en zei gejaagd
en enigszins verward tegen de oude mensjes:

'Goedenavond! Ik eh .... ga even naar de w.c.'
Dat is de enige mogelijkheid: door het w.c.-raampje,

dacht hij, terwijl hij zo onopzettelijk mogelijk de zaal uit-
liep, en door zijn ooghoeken de eigenaar in de gaten hield,
die met de handen in de zij naar beneden stond te schreeu-
wen. Maar ook deze volgde hem door de wimpers, en riep,
juist toen hij een deur uit wilde glippen:

'Hé waar gaat u naar toe?'
Zijn schrik zwom door een zee van blikken, terwijl hij,

kalm antwoordde dat hij even naar de w.c. ging, en de
indruk kreeg dat de kaffeehouder zich met een grauw naar
zijn rug zou werpen. Toen hij na benard klimmen en wrin-
gen op zijn voeten stond en gehaast door een steegje de
straat bereikte, zag hij dat alle huizen versierd waren met
vlaggetjes, groene takken, gekleurde lampjes, lampionnen,
en borden als: 'Leve Hein, wij vinden het fijn zijn buren
te zijn', en: 'Hein onze kampioen', en hij gaf een schreeuw
van vreugde toen hij tegen een boom zijn fiets zag staan,
en terwijl hij daar naar toe liep, en hoorde hoe op het plein,
aan de andere kant van de weg waar nu een onafgebroken
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stroom autoos en fietsers van de wedstrijd terug kwam, een
fanfarekorps opmarsjeerde, hield er met loeiende sirenes een
ziekenwagen stil voor het drukst versierde huis. Hij sprong
nu vlug op zijn fiets, maakt de voetriempjes vast, keek nog
even hoe twee rodekruismannen door een haastig inelkaar
getimmerde erepoort en onder het bord WELKOM HEIN
ZWAAIENBURG een brancard naar binnen droegen (een
bleek hoofd zichtbaar, wit en veel ouder dan hij zich had
voorgesteld) en reed snel weg.
Een honderd meter had hij gereden. Het ging hem goed.

Hij had snelheid. Over een kwartier zou hij de stad berei-
ken, over twintig minuten zijn huis binnenstappen, een paar
koppen tee drinken, en een half uurtje op de bank uitrusten
om fris te zijn als hij 's avonds ging studeren.

Naast hem ineens het zware geluid van een motorfiets.
Vlak naast. Hier was geen apart fietspad. Het gezicht van
de kaffeehouder. Daarachter een ander gezicht, onguurder
nog. Een open- en dichtgaande mond. Een zwartbehaarde
hand hakte op hem in.

'Bedrieger! Bedrieger!'
Toen reed de kaffeehouder op hem in, wilde hem

misschien alleen van de weg dringen, wilde misschien niet
dat hij over het stuur vloog en met zijn hoofd tegen een
boom klapte, en buiten bewustzijn raakte.

3

Hij is opgewonden. Als er nu mensen zijn die hem zien,
zullen ze zeggen, dat is vast een gek. Maar er zijn geen
mensen. En als ze er waren zouden ze dat aan de -buiten-
kant niet zien. Of juist wel. Eigenlijk heeft hij het gevoel
dat hij volledig transparant is, dat elke gedachte direkt
kenbaar moet zijn voor anderen, iedere stemming, ieder
gevoel, zoals ook dit gevoel van transparant zijn. Maar ook
door dit gevoel kijken de mensen dwars heen. Daarom is
hij zo opgewonden.
Kijk, hij kan nauwelijks zijn pijp tevoorschijn brengen,

hem stoppen zonder tabak te morsen op het zand van het
weggetje.

Ineens staat er een oude man voor hem. Hij had hem niet
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aan zien komen, hoewel de weg rechtuit naar een heuveltop
loopt, en daar uit het gezicht verdwijnt, naast een hoge
boom die nog wat avondzon ontvangt. Hij wijst op zijn
pijpje en vraagt of de man vuur heeft.
De oude man knikt heftig en haalt een doosje lusifers uit

een zak van zijn jas die tot aan de grond reikt, steekt er met
veel omhaal een aan, en houdt het vlammetje, voorzichtig
beschuttend met de andere hand, dicht boven de pijpkop.
Hij dankt met een zwaai met de rokende pijp, maar de
man haalt nog wat tevoorschijn, een soort leitje, en begint
daar met een staafje op te krassen. Als hij klaar is, duidt hij
dat het gelezen moet worden. Hij buigt er zich over, maar
kan met geen mogelijkheid wijs worden uit de krabbel. Nu
hij weer opkijkt, blijkt de oude man hem zo vol spanning
aan te staren, zo vol verwachting, dat hij knikt, en ziend,
dat dit een juiste reaktie is, zegt:
'Inderdaad, ja, inderdaad!'
De man straalt, en schudt fel ja met het hoofd. Dan

veegt hij met een handige beweging hei leitje schoon, en
begint weer te schrijven. Opnieuw moet hij lezen en nu
staat er duidelijk: DIT IS MIJN STEM. De man kijkt hem
aan met neergetrokken mondhoeken en laat een lange zucht
horen. Hij krijgt een steek. Ineens heeft hij een ingeving.
Hij grijpt het leitje, wist de letters weg, neemt het staafje
en schrijft op zijn beurt:
'Wij zijn kollega's. Ik kan ook niet praten:
Hij laat het de oude man lezen, en knikt hem vriendelijk

toe. Deze staat nu met recht sprakeloos. Een vis achter een
akwariumwand, denkt hij vrolijk, en hij zwaait - dag -, en
hij loopt door, naar de boom op de heuveltop, nagestaard
tot hij uit het gezicht verdwenen zal zijn, wanneer het pad
hem weer naar beneden zal voeren, aan de achterkant van
de heuvel. Die gedachte maakt hem nog blijer, zo blij, dat
de pijp siddert in zijn mond. Dan hoort hij een schorre stem,
die hem ontstelt, hem stil doet houden, en om laat draaien.
Het is de oude man, die, ver beneden, zwaaiend met een
stok, schreeuwt:
'Schoft! Leugenaar! Leugenaarl'
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Frans de Bruyn

JONGE MEISJES HEBBEN PAARDEN NODIG

Ergens geloof ik dat mijn moeder dezer dagen vieren-
zestig of vijfenzestig jaar geworden is. Heel precies weet
ik het niet. Nochtans herinner ik mij zeer goed dat mijn
vader vier jaar geleden stierf. Dat was de negenentwintigste
februari. Zo'n datum vergeet een mens nooit. Toen wij hem
's nachts aflegden, viel het elektrisch licht op de slaapkamer
uit. De herstelling werd nooit uitgevoerd en sedertdien gaat
mijn moeder als een spookbeeld met een zaklantaarn naar
bed. Onlangs raakte het snoer van de verlichting in de
keuken ook los. Soms ontsteekt zij daar een kaars in een wit
pannetje met kleine blauwe bloemetjes, dat ik destijds van
mijn kroegvrienden cadeau kreeg om bij te lichten, toen ze
dachten dat ik ging trouwen. Eten doet zij meestal aan de
gootsteen. Maar zij eet van langsom minder sedert zij al
haar belangrijke documenten kwijtspeelde: haar pensioen-
brevet, een bundel obligaties van koloniale leningen en
enkele schuldbekentenissen van verre verwanten. Zij weet
niet eens of zij al die dingen samen met oude rommel in de
tuin verbrandde. Want ik heb van vreemde lieden gehoord
dat zij soms zoekend langs vuilnisbelten zwerft. Daarom
stel ik mijn bezoek aan haar steeds opnieuw uit. Immers, ik
vrees dat zij mij zal uitschelden omdat ik nog steeds haar
verjaardag niet ken. Omdat er geen licht in haar slaap-
kamer en keuken is, al heeft ze mij daarover nog nooit iets
gevraagd. Maar vooral ben ik beducht dat zij me meetronen
zal naar de vuilnisbelten om de verdwenen papieren te
zoeken. En daar voel ik niets voor. Want mijn hele jeugd
lang heb ik alle vakanties op vuilnisbelten doorgebracht.

De hele straat met aan weerskanten dezelfde huizen.
Het woord 'Lettres' op iedere brievenbus, waarin vrijwel
uitsluitend reclamebiljetten gestopt werden. Een donkere
gang met bepleisterde wanden en greinen deuren, vakkundig
beschilderd nochtans zodat schaarse bezoekers heel eventjes
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aan marmer en eik moesten denken. Een voorkamer met de
vulhaard, die slechts op nieuwjaarsdag aangestoken werd
en soms nog eens als iemand met felle koorts geplaagd zat.
Een tweede plaats met de naaimachine en de fietsen en het
duur schoorsteengarnituur. En daarachter een keuken, waar
gekookt en gesmookt werd en gegeten en gewassen. Maar
de vloer- en wandtegels moesten voortdurend blinken als
spiegeltjes, wilden de bewoners niet door de hele straat als
viezerikken nagewezen worden. Later liet eenieder zijn
koertje met een glazen afdak overdekken, zodat men over
een veranda beschikte zoals de rijke mensen. En daar zette
men dan de kolenkit en de wastobbe en het gasvuur. Als
men naar de plee moest, dan was het in ieder geval droog
onder de voet. Daarachter was dan nog een tuintje van
niets met een reus van een hortensiastruik, waaronder men
ijzerroest uitstrooide om mooie blauwe bloemen te krijgen.
En de rest werd in beslag genomen door een schuurtje van
geteerd afvalhout en met een dak in gegolfd etemit. Daar
stapelde men dan de rommel op, die later misschien nog
eens van pas zou komen. Sommigen maakten er zelfs een
raampje in en beschilderden de ruiten met gordijnen en een
bloempot met vuurrode geraniums. Maar dat waren uitzon-
deringen. Bij iedereen stonden de schoenen en de soeppot op
het overloopje aan de keldertrap. En daarboven hingen aan
het rekje met het brood en de kaas en de jam, de overjassen
en de hoofddeksels en de sjaals. En als iemand van de
gasmaatschappij de meterstand kwam opnemen, dan zei
de huisvrouw: 'Kijk uit dat ge de soep niet ondersteboven
loopt', of anders dat er weeral rioolwater in de kelder stond
en dat er een bruggetje van planken en bakstenen gemaakt
was en: 'Pas op dat ge daaronder niet met uw kop tegen
de balk stoot'. Bij }oséphine van Henri Decuyper was dat
ook het geval en de man zei iets over zijn hoofd, maar dat
zijn kop veel lager zat. Hij begon op de trap zijn gulp los
te maken en een ogenblik later lag hij al met hoofd en kop
in het rioolwater. Want hij was nieuw in het vak en wist
nog niet dat de hele straat bevolkt werd door diamantslijpers.
En dat diamantslijpers meer op hun duivenhok dan bij hun
slijpmolen zaten. Maar voor de kinderen was er thuis niets
voorzien. Wij speelden op de vuilnisbelten, vingen salaman-
ders in de moerassen of speelden in ruïnes van fabrieken.
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Maar meest van al hingen wij rond in de buurt van hetgeen
wij het kot van Peter noemden. Waar men tussen de losse
planken van de schutting langs een binnenplaats vol met
welig onkruid en bergjes puin gemakkelijk binnendringen
kon, omdat het poortje aan de ene kant vast was met een
hangslot maar aan de andere kant gemakkelijk uit de
hengsels kon gelicht worden. Daar stond een oude motor-
fiets met een brede stuurstang en op het zadel lag een
bedje van hooi waarop een kip een ei gelegd had. Er was
ook een groot vat met bedorven ingelegde uitjes. Wij konden
er allerlei dingen doen. De keer dat wij best op dreef waren,
bonden wij Stafje van de Oorlogsinvalide stevig met polsen
en enkels vast aan ijzeren ringen in de wand. Want hij was
de enige jongen die naar de bijeenkomst van The Red Star
Brigade gekomen was zonder iets dat op een soldaten-
uitrusting geleek zoals rubberen laarzen, een oude hoed, een
politiemuts of zo. Wij knepen zijn neus dicht en deden
hem van de uitjes eten. Zodat wij Peter niet zagen
verschijnen, die met een zeis terugkwam van zijn grasland.
Terwijl ik op de loop ging, gleed ik uit en viel in een pak
stront tussen het onkruid, op hetzelfde moment dat ik begon
te roepen: 'Verraad!' en 'Redde wie kan!' Toen ik jammerend
thuiskwam, sloeg mijn moeder de strontbroek om mijn oren.

Sedert die tijd heb ik vanzelfsprekend veel andere en
schonere mogelijkheden leren kennen om mijn vrije tijd
door te brengen. En ik ben vooral blij dat ikzelf en niet
iemand anders die dagen kan bepalen. Dàt is mijn grote
triomf over het verleden. En over de duistere bedoelingen
van mijn moeder, die heel haar leven lang spaarde, gaarde,
schrobde, waste, schuurde, verstelde, etc. in de hoop dat
al haar handelingen zouden bijdragen om mij een vaste
betrekking, een zuinige vrouwen zelfs een eigen haard te
bezorgen. Maar ik ben nog steeds geen staatsbediende,
heb geen huisje met het daarbijbehorend kruisje, bezit geen
spaarboekje of certificaten van het Wegenfonds. Ik ben
namelijk een vrij man, meester van mezelf en van mijn tijd.
Zodat ik op een heldere morgen, als ik diep en droomloos
geslapen heb, als de winter blijkbaar voorbij is en de maartse
buien nog niet beginnen los te breken, achteloos het besluit
nemen kan de rest van de dag zonder direct renderende
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doeleinden door te brengen. Is dat niet fantastisch? Mijn oog
is helder en het scheermes glijdt nauwelijks voelbaar over
mijn huid, die gezond en zijïg vanonder het schuim en de
snede tevoorsc1).ijn komt. En mijn kapsel staat vol en
glanzend als een volmaakte pruik. Ik heb het ongeschonden
gebit van een roofdier en als ik glimlach staan er kleine
sterretjes in mijn pupillen. Onder de douche dampt mijn
huid en ik krijg het gevoel van een gezond trekdier dat
over onberekenbare krachten beschikt. Maar ik ben geen
dier en er is niets om voort te trekken. Als een wankel
monument voor mezelf sta ik in een kuip van email, de
zeep van onder mijn oksels te sproeien. En ik zie dat er
grijze haartjes rondom mijn tepels beginnen te groeien. Maar
dat heeft voorlopig geen belang. Want ik voel nergens pijn.
En andere tekenen van aftakeling zijn er nog niet te be-
speuren. De haartjes kan ik uitrukken. En dat geeft me
zelfs onmiskenbare lustgewaarwordingen, die zich verder
voorbij de hartstreek tot onder mijn middenrif vertakken.
Ik ben een lichaam, dat door mijn eigen wensen, verlangens
en wil beheerst wordt. Een feest van wellust, waaraan
misschien nog anderen kunnen deelnemen. Niet onder deze
douche. Want hier sta ik alleen. In trots en tevens schamel
zelfbewustzijn. De vochtige lauwe lucht wekt verlangens
naar de koele droge bossen. Ik ben een kamermens. Maar
soms verlang ik hartstochtelijk naar de naaldbossen van de
dorre gronden.

Greta, lieve Greta. Kunt ge me horen? Ik houd mijn
adem in en klop met mijn rechterhand op de linkerkant
van mijn borst. Twee korte slagen. Pauze. En dan ietwat
lager nog één enkele hardere slag. Dit is een tellurische
verbinding vanuit mijn douchecel naar de premiewoning
waar ge de bedden opmaakt, de vloeren dweilt en de
groenten kuist. Als ik een schilder was, dan zou ik u
portretteren in dezelfde houdingen als Renoir zijn gelief-
koosd model. Helaas. Ik ben geen schilder. Hoe is het in
hemelsnaam mogelijk dat uw man het nog niet geprobeerd
heeft? Dat hij maar steeds rode schepen in blauwe havens
blijft schilderen. Al wordt het nu een spel van vertikale
lijnen en gebogen verbindingen met tussenin vlakken, die
duidelijk fallische en nog andere erotische symbolen aan-
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duiden. Dat schreef Bertozzi de vorige week nog op de
eerste pagina van De Periscoop en ge weet het niet eens.
Hahaha. Ik had u nog maar één enkele keer ontmoet,
namelijk tijdens die fuif in de bank. Daarna heb ik weken-
lang getreurd - het woord is zeker niet te sterk - omdat
ik urenlang stond te leuteren met de cineast die tien minuten
film van Chagall gemaakt had. Kortom over allerlei dingen
die allang bestonden en die ik goed genoeg kende. Waarom
ben ik in godsnaam niet dadelijk met u beginnen te spreken
over de mogelijkheden om een tweedehandsetram naar een
afgelegen bos te laten slepen? God heeft er zeker iets mee
te maken. Want een maand later was er een bal waar
wel vijftienhonderd mensen naartoe kwamen en door een
zonderling toeval was voor mij een plaats vlak naast u
gereserveerd. Wij zaten daar slechts wat te ginnegappen
tot het orkest dingen uit de oude doos begon op te halen
zoals Für eine Nacht voller Seligkeit en Bei mir bist Du
schön. Toen dansten wij samen naar de nooduitgang alsof
het al sedert een jaar zo afgesproken was. Doorheen de
nauwe straatjes gingen wij een paar huizenblokken verder
naar Het Gulick om een borrel te drinken. Er was een soort
van personeelsfeestje aan de gang, maar er zaten al zoveel
onbeschaamde paartjes te vrijen dat er bijna geen spoor
van collectieve gezelligheid meer overbleef. De President
had het uitzicht van een diplomaat op reclamefoto's voor
dure brillen en horloges en hij zag met lede ogen dat zijn
feestje stilaan begon te verwateren. En daarom stond hij op,
klapte eventjes in de handen, stak daarna twee vingeren
in zijn vestzak en sprak: 'Dames en heren, mag ik een
ogenblik uw aandacht vragen? Ik wil u namelijk zeggen,
lieve tortelduifjes en haastige haantjes, dat ik hoegenaamd
geen tegenstander ben van een scharreltje. Integendeel.
Maar dit is een publiek lokaal. En, ten tweede, het gezel-
schap mag niet in paartjes verbrokkelen, anders hebben
wij niet meer met een personeelsfeest te doen. Ik wil evenwel
in mijn hoedanigheid van President een offer brengen op
het altaar van Eros om hier de orde te herstellen. Enfin,
het is eigenlijk niet bijzonder goed uitgedrukt. Maar ik
bedoel dat ik twee spellen kaarten neem. Sommigen beweren
wel dat het leven geen spel is. Maar dat is een vergissing.
De heren trekken een kaart uit mijn linkerhand en de
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dametjes uit mijn rechterhand. In ieder spel zitten vanzelf-
sprekend net zoveel kaarten als er aanwezigen zijn. De baas
van de zaak en de madame en de heer aan de tapkast
inbegrepen. Want alle Belgen zijn gelijk voor de wetten
van Freud .... ' En heb ik het al niet eerder gezegd dat
de Opperste Heer er iets mee te maken had? Want ik
trok hartenaas en gij ook. En we moesten ieder een gift in
de bus steken voor de ouderlingen van het Sint-Julianus
Hospitium. Terwijl alle paartjes opnieuw op de dansvloer
bewogen onder het oog van de glunderende President,
reed zijn chauffeur ons naar het landhuis in de naaldbossen,
waar wij Bis morgen früh urn acht onze gang konden gaan.
Gij waart een droomvrouw. En waarschijnlijk was ik een
droomman voor u. Maar het was beslist geen droom. Hoe
zou ik in hemelsnaam anders al die dingen over een tweede-
handsetram in mijn hoofd gehaald hebben? Als ik ooit de
Grote Prijs van de Staatsloterij win, dan bouw ik voor u
een bungalow zoals die van de President. Maar in afwachting
bezit ik al een bosje dat ik heb laten afrasteren. En middenin
staat de oude tram. Ik heb hem helemaal groen geschilderd
en onderaan gebroken bruine en gele strepen aangebracht
zoals op een bunker, zodat geen mens hem van op tien meter
afstand kan zien staan. Binnenin is er nog niets. Maar ik
heb een bedje van zacht geurend hooi gespreid. Ik wist
wel dat ge op mij zit te wachten. We zullen elkaar binnen
een uur ontmoeten onder de grote klok van het Centraal
Station. Het wereldberoemd ontmoetingspunt van beginnen-
de geliefden. Al zijn wij geen beginnelingen meer. Maar
niemand zal kunnen vermoeden dat wij straks urenlang
door de bossen zullen zwerven. En dat wij ons daarna zullen
neervlijen. Adam en Eva in een gecamoufleerde tramwagon.
Dit is het einde van de tellurische mededeling in de ene
richting. Wachten op antwoord. Over. Stilte. En dan
plotseling het gerinkel van een bedrijvige tram in de straat.

Ik kleed mij aan, langzaam en keurig. Verlaat mijn flatje
en kijk rond of ik niemand zie om de gebeurtenissen van
de dag op dreef te brengen. Aan de overkant is er een
oud mens dat uitglijdt en valt. Er is een heer die haar
rechthelpt en ik zie hem zeggen: 'Zo zoudt ge u lelijk
kunnen bezeren'. Op dat moment denk ik dat ik naar mijn
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moeder zou kunnen rijden om te zorgen dat zij,licht krijgt
in haar keuken en haar kamer. Ik zou ook naar de burgerlijke
stand kunnen gaan om haar geboortedatum te, vragen. Als
haar verjaardag voorbij is zal ik zeggen dat ik een opdracht
in het buitenland te vervullen had en dat ik haar nu b.v.
een elektrisch kussen breng. Er zijn ontzaglijk veel mogelijk-
heden. Ook deze dat ze mij de huid begint vol te schelden,
omdat ik mij volstrekt niet om de verloren papieren schijn
te bekommeren. En een zinloze tocht langs de vuilnisbelten
schrikt mij nog meer af dan een hellevaart. Waardoor het
aantal mogelijkheden van deze dag aanzienlijk beperkt
wordt. Blijft echter het feit dat in mijn auto nog een compleet
stel lentecollectie van Tricot Elite geborgen zit., L' élite du
tricot et Ie tricot pour l' élite. Waarover ik vrij beschikken
kan sedert ik een reeks bijzonder geslaagde publicitaire foto's
voor de firma maakte. Zoiets geeft allerlei, kansen aan een
man, als hij maar een beetje bijdehands wil zijn. Anderen
zeggen mij soms dat ik zelfs heel erg bij de pinken ben.
Maar ik voel me voortdurend in een staat van vertwijfeling.
Oremus. Laat ons lachen. Met zo'n collectie kan men b.v.
in alle badplaatsen gemakkelijke sucessen behalen. Maar
in dit seizoen kan ik daar niet aan denken vanwege de mist,
de windbuien, de zandstormen en vooral de gesloten
etablissementen. Overigens ieder man wil strijden voor zijn
veroveringen. En in afwachting ga ik iets drinken bij Albert
in Café Nova aan het kruispunt van vier wegen. Indien ik
goed gas geef, dan ben ik binnen een kwartiertje bij het
huis van mijn moeder. Maar dan loop ik meteen het risico
van een gedwongen strooptocht langs de vuilnisbelten. 'Een
pilsje?' vraagt Albert. 'Eerst wat laten aflopen dan'. Hetgeen
betekent dat ik de eerste bierklant van deze morgen ben.
Ik voel mij een heel klein beetje beschaamd.

Ik was heel wat meer beschaamd toen ik moest bekennen,
dat ik ook iets had vertoond om binnen te mogen in de tent
van The Red Star Brigade. Die tent was een oude soldaten-
deken, die wij over een geul tegen de schutting van de
verlaten brouwerij gespannen hadden. 'Aimé van ,Madame
Lemaire heeft daar zeker niet aan mee gedaan, zei mijn
moeder. Want ik heb hem met zijn trottinette zien rijden,

380



terwijl>al de anderen nergens te zien waren'. En dat klopte.
Maar dat kwam omdat Aimé onder zijn broek nog een
soort slipje droeg zoals de meisjes hadden. En ik zei dat
hij niets méér durfde uittrekken, omdat hij misschien een
heel klein fabriekje aan zijn gat hangen had, zoals de grote
fabriek >van zijn vader die door Meneer Jolm van de
Chantiers Navals stukje na stukje aan het gat van zijn moeder
gehangen werd. Zo had ik het thuis altijd horen vertellen.
En Aimé ontkende dat niet, maar hij begon als een gek te
gillen, dat ik een lelijke smerige Podevijn was. Al de andere
jongens stonden te trappelen van pret. Tot ik hem een paar
ferme meppen tegen zijn snuit gaf en zijn trottinette tussen
de brandnetels wierp. Toen durfde hij zelfs geen poging
meer te wagen om de voorgeschreven proeven van The
Red Star Brigade af te leggen. En ging hij ver van de vuil-
nisbelten met zijn blinkende stronttrottinette langs de huizen
heen en weer rijden, opdat iedereen hem daar goed zou zien.
'Hij heeft ook zijn broek afgestroopt, zei ik. Maar hij ging
lopen, omdat hij 'Podevijn' gezegd heeft en ik hem een
ferme rammeling gegeven heb'. - 'Och', antwoordde mijn
moeder. 'Zo noemt men uw vader al sedert meer dan twintig
jàar in de wandeling. Omdat zijn moeder niet getrouwd
was en zij een kind kreeg van Meneer Podevijn van de
Brouwerij, waar gij altijd gaat spelen. De hele familie van
Podevijn was tegen een huwelijk gekant, omdat uw groot-
moeder slechts van gewone komaf was. En ten slotte ging
het toch zover komen. Maar op de vooravond van de
verbintenis brandde de hele brouwerij af. En dezelfde nacht
heeft Podevijn zich in de rivier verdronken. Hij kon nochtans
zeer goed zwemmen, maar hij had zijn handen en voeten
bij mekaar gebonden: - 'Hoe kan iemand zichzelf vast-
binden?' vroeg ik. - 'Och', zei mijn moeder. 'Er zijn zo
van die dingen. . .. Aimé Lemaire weet er ook het fijne
niet van. Hij zegt zo maar wat dat hij ergens heeft horen
vertellen. Hij is altijd een beleefde jongen en ik zou al heel
blij zijn als ge half zo gemanierd mocht zijn als Aimé'. -
'Jaja', antwoordde ik. En iedere keer dat ik de moeder van
Aimé Lemaire ontmoette, probeerde ik haar zo beleefd
mogelijk te groeten. Maar zij keek mij niet eens aan. En
voor de rest was het wel duidelijk te merken, dat zij nooit
een keurslijf droeg. Hetgeen mij op heel andere gedachten
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bracht dan de nette manieren van haar Aimé, die ik moest
proberen na te bootsen.

Intussen staat Albert achter zijn blinkende tapkast te
hoesten en een sigaret te rollen. En hij kijkt schichtig naar
mijn bier om te weten of hij nog geen tweede glas moet
beginnen te vullen. Maar ik zeg: 'Geef mij een pakje Rode
Bastos en vier sandwiches. Twee met kaas en twee met
ham'. De sigaretten heb ik vanzelfsprekend vandoen. Maar
voor de rest heb ik geen andere bedoeling dan de kruiperige
dienaar, die als een robot aan de wenken van vroege en late
zuipers gehoorzaamt, uit zijn gewone doening te halen, te ont-
redderen zelfs. Omdat ik weet dat op zo'n vroeg uur in de
morgen de voorraad eetwaren voor het weekend nog niet
geleverd werd. Maar Albert begint tegen mijn verwachtingen
in kraakverse broodjes doormidden te snijden, te beleggen
en te boteren. En hij vraagt me langs zijn neus weg: 'Vandaag
weer met een griet naar de bossen?' - 'Nee', zeg ik. 'Enfin.
Ja. Maar niet voor hetgeen ge denkt. Ik moet een serie foto's
en dia's gaan maken voor de najaarscatalogus van een firma
die gespecialiseerd is in tricots. En dat moet gebeuren in
een decor van donkere bossen. Op plaatsen waar het altijd
zowat aan de sombere kant is. En dan middenin als een
zon zo'n vrouwtje van het soort waar gij en ik en iedereen
van dromen. Maar dan gekleed. In een tricot of een twin-set
of een jurk of zo van Tricot Elite. L' élite du tricot et Ie
tricot pour I' élite. Zo luidt de slogan. Maar wij, Albert,
wij denken aan hetgeen eronder zit. Aan de natuur. De
verpakking is een gemene commerciële truc van de be-
schaving. Hahaha.' - 'Hahaha. Godverdomme', zegt Albert
met welbehagen terwijl hij de sandwiches begint te ver-
pakken in wit papier. 'Hahaha.' Nu ga ik nog wat verder
staan liegen als een santje. Maar dat kan hij niet eens
vermoeden. De onnozelaar. De Bierslaaf. 'De spullen liggen
in mijn auto. Met nummertjes en lettertjes op de rugkant.
Dat doet me denken aan het Aanvankelijk Lager Ondelwijs.
En om tien uur moet ik twee popjes gaan ophalen aan het
Centraal Station. Ze hebben Sorbonne gedaan. Begrijpt ge
dat? En nu komen ze naar dat godvergeten gat in de
Kempen om voor mij te poseren met een rugnummer van
de Lagere Schooi. \Vat zegt ge daarvan, Albert? Maar ze
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worden fantastisch duur betaald. De hele vertoning duurt
een dag of twee, misschien wel drie. En met alle onkosten
inbegrepen komt dat voor de firma op de prijs van een
klein autootje.' - 'Godvernondedomme', zegt Albert 'Hoe
is dat in hemelsnaam mogelijk? En intussen sta ik achter
die smerige tapkast pilsjes te tappen. Ik geef tien jaar van
mijn leven om op een schone dag aan iedereen te zeggen:
'Loop naar de bliksem!' En met een autootje weg te rijden.
Als men gerij heeft, vindt men altijd wel een griet om mee
te rijden. Maar men moet wat geld op zak hebben. Dat
hoort erbij. Volgende maandag is het trekking. En ik heb
loten. Sommige mensen zeggen dat zij nooit chance hebben.
Maar zij kopen verduiveld geen loten. Als ik de grote prijs
win, godverdomme, dan zult ge eens wat beleven. Dan steekt
Albert direct zijn kot in brand. Eerst zuipen voor niks en
nog gratis vuurwerk op de koop toe. Daarna koop ik een
witte Alfa Romeo Sprint. Leg een stapel rode rozen op de
achterste bank. Geen hond, want dat geeft l"Walijkegeuren.
Jongens, jongens, jongens. Rijd van het Centraal Station
naar de Schelde. Hier en daar stop ik even en kijk dan eens
rond. Niet langer dan een half uurtje, want dan krijg ik last
met de politie. Maar voor ik aan de rivier arriveer, is de
zaak compleet voor mekaar. Playboy. Griet. Avontuur. En
nu sta ik hier te lummelen achter de tapkast. Alles blinkt
wel, maar het heeft voor mij geen naam. Een pilsje, een
pilsje, een pilsje. Albert, nog een pilsje. De lol is voor een
ander. En de smeerlapperij op de plee is voor mij'. - 'Dat
is normaal', antwoord ik. 'Daartoe dient de plee. Geef mij
nog een pilsje.' Albert volgt prompt mijn bevel op. En ik
drink mijn tweede glas haastig leeg. Het smaakt al veel
slechter dan het allereerste. Ik betaal en zeg 'Dag'. Neem
de sigaretten en de broodjes met ham en kaas. Loop lang-
zaam en waardig naar mijn autootje toe. De lucht is
neutraal en ijl. Ik heb door het matineuze bier een beetje
last om de deur van mijn 4 PK zo zwierig als anders los
te maken. En om de motor te starten. Misschien omdat ik
geen witte Alfa Romeo heb. Met rozen op de achterste bank.
Wat er ook van zij, ik vertrek in ieder geval. Een beetje
ontredderd. Maar dat was de bedoeling niet. En terwijl ik
gas geef, zie ik Albert dik en zelfgenoegzaam achter zijn
smerig blinkende tapkast voor zichzelf een glas laten vol-
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lopen. Eri hij steekt zijn duim omhoog als een Romeinse
Keizer. Net of voor ons beiden alles volmaakt geregeld is
vandaag. Hoè is dat in hemelsnaam mogelijk? Zo'n gebaar
maken met een Alfa Romeo in het achterhoofd.

Wat doe ik? Wat zou ik doen? Wat zal ik doen? Wat
moet ik doen? Ik weet het zelf niet. Pour bien juger, il faut
connaître tous les éléments du problème. Maar er is volstrekt
geen enkel probleem. Ik ben meester van mijn tijd. Mijn
auto is volmaakt in orde. En ik heb een heel klein beetje
geld op zak. Niet voldoende om mijn kamer in brand te
steken en met een witte Alfa Romeo langs de hoofdlaan te
rijden. Maar toch voldoende om het er een dagje of zo
van te nemen. Overigens goede dingen kosten bijna geen
geld. Ik zou b.v. Greta nog eens kunnen opbellen. Om haar
te herinneren aan het feit dat wij samen dansten op de tonen
van Für eine Nacht voller Seligkeit. Terwijl de anderen aan
de tafel met het papieren tafelkleed zaten te kletsen over
de homosxuele kunstcriticus die alle vrouwelijke artiesten
probeert te kraken in zijn krant. 'Ik wist wel dat gij aan
heel wat anders zat te denken terwijl uw man voortdurend
het gesprek in de richting van het nieuw realisme probeerde
te leiden. Hij wilde almaardoor opnieuw beginnen te praten
over de jongens die fietswielen in plastic hoezen verpakken
en zo. Waalmee ik echter niet bedoel dat hij de vuile streken
van de criticus met de mantel der liefde trachtte te bedekken.
Maar er is een andere werkelijkheid die veel verder reikt
dan al hetgeen waar de intellectuele praters het over hadden.
Het zal zeker geen toeval geweest zijn dat ik over bossen
begon te praten en dat gij een stroom van anecdoten op mij
losliet over mensen die ergens een lap grond huren of kopen
en daar een oude tram plaatsen om er een liefdellestje van
te maken. Gisteren heb ik toevallig mijn enige neef ontmoet,
die ik al in geen tien jaar meer gezien had. En weet ge
wat hij zei? 'Ik heb een bos van zoveel meter of zoveel.
Mijn garagist heeft ook een perceel vlak naast het mijne.
Er staat een soort van geprefabriceerde bungalow op en
die heeft hij de naam 'Villa Maria' gegeven. Dat is de vrouw
die verleden jaar doodgereden werd, terwijl hij nachtdienst
had en zij over de baan achter haar paraplu naar de tram
ging. En daar zit hij nu ieder weekend met een jong ding
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van negentien jaar. Sommige mensen zijn voor niets be-
~chaamd. Ik heb geen geld om direct een bu~galow op te
trekken. Maar ik heb een trammetje gekocht en daar doe
ik het voorlopig wel mee.' Maar mijn neef zit daar ook
it:dere zaterdag en zondag met een maîtresse. In afwachting
dat hij ook zo vrij als een vogel is, heeft hij op het voor-
balkon een bordje gehangen met de woorden 'Onze rust'.
Want zijn vrouw ligt te sterven in een of andere kliniek met
een tumor zo groot als een bierfles in haar borst. Dat weet
ik van de garagist. En weet ge wat hij nog zei? Als dat wijf
dood is, kan hij de letter I' door een 1 vervangen'. Maar
ik ben geen weduwnaar. Heb zelfs geen vrouw met kanker.
Ik ben een vrij man. En ik heb niet alleen een trammetje.
Maar zelfs een cirkelvormig spoorlijntje in een bos laten
aanleggen. Bijmanier van spreken kan ik het met een vinger-
beweging voortduwen, zodat de zon altijd in het zuiden
staat. Als er tenminste wat zon is. Maar dat heeft geen
belang. Het licht en de warmte moeten niet uit de ruimte
komen. Maar uit ons. Ik citeer uw eigen woorden. En laat
dan die vent van u maar rustig en lustig knoeien met zijn
strepen en zijn vlekken. Zo hebt ge het toch zelf gezegd.
We zouden ergens kunnen afspreken. Maar ik kan u net
zo goed thuis komen afhalen. Laat ons er geen doekjes
om doen. Ik wil desnoods aan de zijkant van de tram een
bordje hangen met 'A Streetcar named Desire'. We zullen
de fraaiste dag van ons leven hebben. Met vier broodjes
van Albert en een pakje Bastos. Dat is natuurlijk niets. Maar
de pret moeten we zelf maken. Is uw kapsel nog altijd
zoals dat van het model van Renoir? Oremus. Laat ons
laèhen. Ik weet dat die nette premiewoning met de glim-
mende Formule-meubelen u geen barst kunnen schelen.
Er is nog wat anders in het leven. De hele wereld mag voor
ons part ontploffen en dan zitten wij daar lekker in de tram
onder de bomen, waar geen mens ons zien of raken kan.
Ik heb een bedje van hooi gespreid en op dat bedje ....
Hahaha. Laat ons handelen volgens ons gevoel en vooral
niet te veel nadenken. Want op het moment dat een mens
begint te redeneren, vindt hij zonderlinge combinaties van
woorden en cijfers uit, wordt hij eerst ijdel en later volslagen
theoretisch, abstract en krankzinnig soms. Ik denk aan de zon
en de bossen en uw haar en uw ogen met sterretjes. Och God.
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Als wij dood zijn is het gedaan. En laten wij in afwachting
niemand de kans gunnen ons op de vingeren te kijken. Want
dan krijgen wij schuldgevoelens en complexen ook. Ik zal
u verheerlijken als een godin. En ik zal in uw armen liggen als
een kleine god. In een gewone tram die geen tram meer is.
Maar de hemel. En rondom ons blijft van de aarde niets
anders meer over dan de bossen zonder kroegbazen, auto's,
premiehuizen, critici, echtgenoten, telefoons, bibliotheken,
garages, klinieken, familieleden, etc:

Ik moet stoppen voor een rood verkeerslicht. Twee
vrouwen proberen nog snel de overkant te bereiken. Een
oude en een jonge. Het licht wordt groen. Nu kan ik ze
beiden rustig doodrijden. Het jonge vrouwtje dat van het
oudje b.v. een nieuwe bedsprei mag kopen. Opdat zij (de
jonge) zelfs op koude dagen heerlijk warm zou liggen met
het zoontje van de andere (bejaarde) vrouw. De oude die
erg moeilijk te been is. Oedeem in de voeten heeft. De
jonge die met haar schoonmoeder een paar orthopedische
schoenen gaat kopen. ('Och God, Henri heeft zo'n fOlmi-
dabele broodwinning, mama. Hij heeft het allemaal aan u
te dankeil. Want gij hebt u toch jaren en jaren voor hem
opgeofferd. Ik ben blij dat ik iets kan terugdoen voor al
hetgeen ge al voor mij gedaan hebt. Mama, als ge die
schoenen hebt, zult ge niet meer voelen dat ge nog voeten
hebt. Madame De BelzeI' heeft ook zo'n schoenen. En ze
zegt: 'Ik ben terug een meisje van twintig jaar'. Ze zullen
een afgietsel van uw voeten maken'.) Mijn botten. Mijn
laarzen. Denk ik. Maar ik rijd de vrouwen niet dood.
Probeer ze zelfs zo ver mogelijk te ontwijken, opdat ze zich
niet eens bedreigd zouden voelen. Pilsjes in de vroege
morgen hebben niet alleen slechte gevolgen. Misschien komt
het omdat ik een vrouw nodig heb. Ik bedoel een liefje.
Een moeder. Nestwarmte heeft een mens nodig. Dat is zeer
belangrijk. Een bedje van hooi. Om het even. Maar wmmte.
In ieder geval. Dat is wel duidelijk. Alle verkeerslichten
staan op groen. Maar ik kan niet afzwenken naar links. En
naar rechts ook niet. Vermits er bij het rondpunt een flinke
jonge politieman staat, rijd ik rechtdoor. Met de pilsjes van
Albert in hoofd en maag en de sandwiches en de Bastos
op mijn achterste bank bereik ik snel de autostrade naar
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het oosten toe. Daar komt het licht vandaan. De hemel
wordt helder. Een beetje regen. Krachtige wind uit west
tot noord-west. Met brede opklaringen. Het moment van
zo'n opklaring breekt aan en ik voel me goed. Er bestaat
dus geen enkele reden om rechtsomkeert te maken. Hetgeen
overigens verboden is. Ik ben dus op weg naar Hilderose.
Ik moet slechts vijfentwintig kilometer afleggen en dan
kalmpjes de autostrade verlaten. Dan ben ik er zo en kan
ik zelfs meteen de sandwiches uit het raampje gooien. Want
ze zal blij zijn, Hilderose. 'Dag jongen van mij, lieve jongen',
zal ze zeggen vanuit haar veertigjarige weelderigheid. En ik:
'Heila'. Hij heeft altijd voldoende voorraad in huis om
enkele fijne schotels voor mij klaar te maken. Dat doet ze
zelfs zeer goed. Haar man is al lang dood. Er zijn dus
geen problemen. Al staat zijn foto nog altijd glimlachend
onder een rouwbandje op de buffetkast. Ik weet wat er
zal gebeuren. En zij ook. Het is een vast scenario, ondanks
de varianten die wij soms uitvinden. Sedert de eerste keer
dat ik bij haar ging aanbellen om te vragen of ik een paar
shots van mannequins mocht maken in de sjieke rotstuin.
CJaja, meneer. Eens telefoneren? Naar Brussel. Jazeker,
meneer. Betalen? Och, het doet me zo'n plezier dat er
iemand beroep doet op mij. Haha. Ze zouden wel eens
komen, al de vrienden en kennissen. Maar hier gebeurt
letterlijk niets meer. Ik ben blij dat iemand de eentonigheid
van alle dagen komt breken. Als ge nog eens in de buurt
moet zijn, kom dan gerust binnen, etc.') Maar een man
moet kunnen strijden, veroveren, zegevieren. Zoals destijds
toen onze voorvaderen nog in berehuiden rondliepen en in
holen leefden.

Tijdens de oorlogsjaren was ik een frêle jongen met een
lange meisjesachtige hals en zomersproeten en acne. Mijn
moeder kocht regelmatig potjes Sprutol en DDD-zalf. Maar
dat hielp niet veel. En ik had de overtuiging dat ik een
verloren man was voor de maatschappij tot ik Gilberte
ontmoette. Ik weet niet meer in welke omstandigheden die
ontmoeting gebeurde. Maar ik herinner me nog tot in de
laatste bijzonderheden hoe ik op zeker moment met haar
op een arduinen bank aan de Technische School ging zitten
vlak tegenover het Gemeentelijk Park. Het was ijskoud op
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die nachtelijke steen. Maar zij liet zich gewillig kussen en
haar bloesje losmaken en later haar rok opschorten ook.
Och God. Ik was de gelukkigste kerel van de ganse wereld.
En toen ik naar huis ging, zei ik herhaaldelijk luidop tot
mezelf: 'De wereld ligt aan mijn voeten'. En zo was het
in werkelijkheid voor mij. Want dezelfde nacht schreef ik
een gedicht, waarin die zin wel zes keer voorkwam, zodat
ik de grote gebeurtenis nooit meer kon vergeten. Maar toen
ik Gilberte voor de tweede keer zag, kreeg ik schrik. Want
ze vertelde dat zij in een soort van uniformenfabriek werkte.
'Het is daar nogal een spel bij ons. De meisjes werken amper
twee uur per dag aan de jassen en voor de rest laten zij
zich naaien tegen zoveel per uur, plus premies en dubbele
broodzegels. De pret is gratis.' Toen dacht ik aan hetgeen
mijn moeder mij de vorige nieuwjaarsdag gezegd had na
twee borrels van de zuinig opgespaarde fles Elixir d' Anvers.
'Opgepast. 'vVanter zijn van die meisjes die al een poosje
zwanger zijn van iemand die ze niet kennen. En die dan een
fatsoenlijke burgerjongen tegen zich trekken om te laten
geloven dat het van hem is. Dat gebeurt heel veel. Laat u
nooit geen horens zetten vooraleer ge getrouwd zijt.' De waar-
heid was echter totaal anders. Want Gilberte had mooi praten
over al die orgies op het atelier. Zij wist van toeten noch
blazen. En ik evenmin. Toen ze roerloos als een pop naast mij
in het gras lag met haar slip afgestroopt tot aan de knieeën,
had ik blijkbaar niet het minste besef van wat er verder moest
gedaan worden. Zij raakte mij eventjes aan met de toppen
van haar vingeren en meteen waren al mijn verdere moge-
lijkheden naar de bliksem. Achter haar hoofd draaide ik
tijdens een omhelzing mijn horloge meer dan een uur vooruit.
Ik wilde Gilbert je zo spoedig mogelijk kwijt. Niet vanwege
hetgeen mijn moeder gezegd had. Maar omdat ik nog te
jong, te zwak en te laf was. Geen man. Dat heb ik eerst
veel later begrepen.

De autostrade werkt op mijn zenuwen zoals iedere vorm
van perfectie. Alles is voorzien: een glad wegdek dat net
korrelig genoeg is om slipgevaar te weren, meterhoge ver-
keerssignalen, twee brede rijstroken voor iedere richting
en gescheiden door een brede berm met aanplantingen en
vangnetten. \Velke ruimte wordt er nog overgelaten voor
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de vrijheid? De verbeelding? Een inval van ecn \vispelturig
man? \Vat is dat voor een leven waarin alles deftig en veilig
voorgeschreven en geregeld is? Zoals bij Hilderose. Tijdig
naar bed, vroeg opstaan, niet te veel eten, weinig roken,
matig drinken, nagedachtenis aan overleden echtgenoot in
ere houden, alles netjes geschrobd en gepoetst, geen onkruid
in de tuin. Wat voor een man in dit land zou zich ooit
kunnen inbeelden, dat zo'n vrouw bereid is haar dure kleren
bij daglicht en in de livingroom door een fotograaf te laten
uittrekken? Haar lichaam is geurig en goed onderhouden
zoals de tuin. Zij hoeft zich dus voor niemand te schamen.
Maar wat is de finaliteit van haar spelletjes? Het spel?
Hahaha. De afgebakende banen van een autostrade wekken
nog meer associaties op. Want Hilderose is voorlopig nog
in volle lichamelijke bloei. Maar dat blijft niet duren. Het
enige dat zij wenst is een soort van rechtlijnige veiligheid.
Een man in huis. Om een long-rifle 22 of een automatisch
pistool te hanteren als er ratten of schurken in de buurt
gesignaleerd zijn, de tuinman op zijn nummer te zetten, de
hond uit te laten als zij kouwelijk of ongesteld is. Indien
ik geregeld naar haar toe blijf gaan, dan eindig ik als een
welstellende gevangene met een onzichtbaar teken op de
rug. Het teken van de zachtzinnige heerseres die Hilderose
heet. Ik die hier rijd met de sjiekste collectie die ooit door
de Firma Elite aan het publiek werd prijs gegeven. Ieder
jong meisje zou haar ouders vermoorden om zo'n exclusief
stel van Elite te bezitten. Waarom niet? Zoals de knaap
die onlangs zijn grootmoeder het hoofd insloeg en haar
spaarduit jes wegnam om een racefiets en een complete
rennersuitrusting te kopen. Maar zoiets hoeven jonge
meisjes niet te doen. Ten eerste, omdat ze niet weten dat
Elite bestaat. En, ten tweede, omdat al die fijne dingen hier
in mijn autootje zo maar binnen handbereik liggen. Voor
eenieder die er wat voor voelt. Hilderose is te dik, te con-
servatief om zoiets te waarderen. Ze draagt uitsluitend jurken
van Dujardin. En ik wil haar tuinier, zelfs haar oppertuinier
niet worden. Want ik ben een vrij man. Iemand die niet
in dienstverband wenst te werken. Zodat ik achteloos de afrit
naar Hilderose voorbijrijd en slechts enkele tientallen kilo-
meters verder de autostrade verlaat. Nog een halfumtje
tussen mastbossen en doorheen kleine dorpjes rijden. Dan
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ben ik meteen in een ander land. En eer een vol uur voorbij
is, arriveer ik in de stad waar een van mijn oude vrienden
woont. Zijn dochter moet nu circa zestien jaar zijn. 'Kijk
eens wat ik voor u meegebracht heb', zal ik zeggen. En de
rest volgt wel vanzelf. 'Vant Barend is een man van mijn
temperament. Een heel klein beetje ouder, toevallig ge-
trouwd. Wat Judith uitricht, kan hem totaal niet schelen.
Ik draai de boord-radio aan en wat krijg ik te horen? 'With
Ju-Ju-Judith, You have to do it, As Ju-Ju-Judith, Is good
for it'. Mijn intuïtie is grenzeloos. Zodat ik haast automatisch
meer gas geef. De geopende zijraampjes snijden de wind.
Er is een cosmisch geluid van eenheid, verbondenheid,
bewustzijn. Judith. 'You have to do it, With Ju-Ju-Judith'.

Ik moet het natuurlijk allemaal erg goed aanleggen. Toen
ik een knaap was, speelden wij op vuilnisbelten, bij smerige
poelen, in verlaten kleigroeven of rondom bouwvallige
magazijnen. \Vij droegen vieze gelapte kleren en stonken
voortdurend naar het vuil. Droegen rubberen pantoffels,
waarin onze zwetende voeten zuigende geluidjes maakten.
Soms als het warm was, zaten wij het vuil tussen onze tenen
weg te wrijven. 'Als ge zo'n heel pond bij mekaar hebt en ge
draagt het naar het Paleis in Brussel, dan krijgt ge van
de Koning een nieuw pak', zeiden de jongens. 'Smeerlappen',
riepen de meisjes. Toen renden wij achter hen aan om
aan hun vlechten te trekken en het vuil in hun hals te wrijven.
Maar ze waren vlug en lenig. En ze lieten zich niet doen.
Schopten en krabden als heksen. Tot wij Marie-José plotse-
ling goed te pakken kregen en haar meesleepten tot in het
kot van Peter. Toen barricadeerden wij de deur en smeerden
haar billen vol karresmeer. En zij huilde zo verschrikkelijk,
dat ons pretje ten slotte dolle vreugde werd en wij het
smeer hoger en hoger tegen haar achterste en zo begonnen
te wrijven. Maar iemand van de andere meisjes was haar
broer Oscar gaan halen. En die verscheen als een razende
duivel en begon zo geweldig met zijn broeksriem rond onze
benen te slaan dat het bloed er uitsprong. Wij renden
scheldend en vloekend weg. En gingen ons wegsteken
tussen het riet bij de verst afgelegen poel in de steenbakkerij.
Waadden zelfs een eindje in het stinkend water zoals wij
dat eens in een cowboyfilm gezien hadden, uit vrees dat
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Oscar ons zou achtervolgen om ons nog wreder te straffen.
Maar hij liet zich -niet meer zien. Daarna begonnen wij
salamanders te vangen. Toen wij er een tiental bij mekaar
hadden, maakte de Kapitein een klein vuurtje onder een
pan op drie stenen. Hij zei: 'We zullen weerwraak nemen
en de heksen langzaam laten roosteren'. Eén voor één nam
hij de salamanders met een plechtig gebaar bij de staart
en liet ze in de hete pan vallen. 'Eerst Marie-José. De
prinses. Dan Nini. Ida. Solange. Francine. Marguerite.
Hortense ... .' We zaten gehurkt en verbaasd toe te kijken
hoe de salamanders heen en weer wipten tot zij ten slotte
aan het metaal bleven kleven en slijmerige vlekjes uit hun
vel begonnen te springen, die vlug en kissend wegschroeiden
en zo'n smerige stank verwekten, dat wij de pijn aan onze
benen vergaten. Nu ben ik wijzer, kalmer, geraffineerder
geworden. Als ik nu ergens een meisje kon ontmoeten van
dezelfde leeftijd als Marie-José destijds. Judith b.v.

Ik herken Barend nauwelijks. Want hij is een beetje
magerder en veel beweeglijker geworden. Hij heeft zijn
haar kort laten knippen en draagt een wit hemd met een
dure zijden das. Ik denk even dat ik op een verkeerde
belknop gedrukt heb, omdat er zoveel vreemde mensen in
zijn appartement zijn. 'Er is een feest. Vanwege het proces',
zegt Barend. 'Wat voor een proces?' vraag ik onnozel en
iedereen lacht. Ik krijg een half bierglas jenever in de hand
gestopt en Barend vertelt kennelijk voor de zoveelste keer
zijn proces. 'Kijk maar eens rond. Niet naar de mensen.
Maar naar het decor. Ander behang, andere schilderijen,
andere meubelen. Koeler, abstracter, soberder. Maar schijn
bedriegt. Dit is Tina Barendse. Een profetische naam. Mijn
nieuwe vrouw. Gedaan met het oudje. Na achttien jaar en
zeven maanden huwelijk. Zij is terug naar Frankrijk. Een
vréémde vrouw kunt ge nooit begrijpen. Het is al zo moeilijk
om u in uw eigen taal enigszins verstaanbaar te maken. Dat
heb ik nog eens ervaren met de smerissen. Alles is met weder-
zijds akkoord gebeurd. Kunt ge nog volgen? Goed. En toen
voerde ik haar naar het Centraal Station. Goed. Tina zat
hier rustig te wachten. We hadden een klein afscheidsfeestje
gehouden. Samen met haar vorige man en diens vrouw.
In het station maakten wij het zo kort mogelijk. Geen ge-
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snotter. Geen flauwekul. Alles was al lang gezegd. Goed.
Rijd ik terug. Haastig om weer bij Tina te zijn. Kregen de
smerissen mij te pakken, omdat ik meer dan vijftig reed~
Amper tachtig. Nu ja. Goed. Slepen die schurken mij
met zijn tweeën vanachter het stuurwiel vandaan, omdat
ik er zogezegd eentje te veel op had. Hetgeen de waarheid
was. Goed. Maar Tina zat te wachten. De andere zat al op
de sneltrein voor Parijs. Enfin. Het feestje liep uit op een
proces. De details laat ik terzijde. Maar weet ge wat de eis
van de Officier van Justitie was? Een jaar ontzegging, twee-
duizend gulden boete, veertien dagen gevangenisstraf. En
weet ge wat ervan terecht gekomen is? Niets. Driemaal
niets. En weet ge waarom? Vrouwenkwestie. Mijn advokaat
heeft zeer goed gepleit. Goed. Maar de ondergrond van de
hele zaak. Weet ge wat de ware reden van de vrijspraak is?
Ge kunt het nooit vermoeden. En de sterkste vermoedens
zijn nog steeds geen feiten. Denkt ge dat het liefje van de
rechter mijn secretaresse is? Mogelijk. Dat mijn nieuwe
vrouw, zijn eerste vrouw was? Ook mogelijk. Dat Judith
uit rijden gaat met zijn zoon en dat hij op dit moment al
mijn embryonale schoonvader is? Eveneens mogelijk. Alles
is mogelijk. Maar de waarheid is nog veel eenvoudiger.
Goed. Waar hadden wij het over? Geef ons nog een borrel,
Tina. Haha. Hij begrijpt er niets van. Drink eerst nog een
borrel'. - 'Waar is Judith?' vraag ik. 'Daareven was zij nog
hier.' - 'Judith', roept Barend. 'Where are you. You 're
wanted.' En daarop komt Judith compleet zichtbaar op het
toneel. Als een verloren weeskind tussen al die bezopen,
lallende mensen. Met haar dat slordig langs een olijfkleurig
snoetje hangt. Zwarte vegen naast haar neus. Een grote trui
met grove mazen, waarin hier en daar nog wat stro en gras-
pijltjes zitten. Een ribfluwelen broek met gedroogde modder-
vlekken. Scheefgelopen mocassins. Het is een welbekende
slogan in alle grote damesbladen dat Elite veredelt. Maar
ik vermoed dat Judith geen damesbladen leest. En Barend
trapt mijn teergevoelig hart toe als hij plotseling het meisje
tussen haar platte borsten bij de wijde trui grijpt en zegt:
'Ge stinkt weer naar het paard. Godverdomme, wat zijt ge
me voor een meid. Een stalmeid, die alleen aan paarden
denkt.' En dan tot mij: 'Zij stinkt altijd naar paárden.
Begrijpt ge dat? Jammer dat de oude Sigismund zoiets niet
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meer kon beleven. Het heeft wat te maken met erotiek. Dat
lijdt geen twijfel. Maar ik begrijp er niets meer van. Begrijpt
gij dat? Dat jonge meisjes paarden nodig hebben. Wat
een grap. Wat een klucht. Wat een parodie.' - 'Neenee',
zeg ik. 'Jaja. Geef mij nog een borrel.' - 'Het is ongelooflijk.
Maar enfin. Wij leven vandaag. Vroeger leefde men volgens
de normen van een dood verleden. Droeg rouwkleding voor
alle gestorven familieleden tot in de vierde graad. Soms
een heel leven lang. Regelde alles van tevoren voor de
kinderen. Iedereen wist precies wat hem te wachten stond
van het ogenblik dat hij zijn wieg verliet. Thans leven wij
in de tegenwoordige tijd. Onvoltooid tegenwoordige tijd.
Een proces. Een paard. Een party. Om het even. En na ons
mag de wereld ontploffen: - 'Als er dan nog wat overblijft
om te ontploffen', zeg ik matjes. - 'Vrienden, kameraden,
zegt Barend die op een grijze zitbank klimt. Eenieder wordt
door mij geïnviteerd op een etentje in .... ' De naam van
de zaak ontsnapt mij in het algemeen gejuich. En ik zie
Judith die hinnikende geluiden maakt en twee jonge kerels
omhelst. Ongewassen ventjes met stoppelbaarden en spijker-
broeken. Terwijl ik aan de wonderbare collectie van Elite sta
te denken. Iedereen gnuift of meesmuilt nu. Zo zie ik het
tenminste. En als Judith plotseling boven het geroezemoes
uit roept: 'Komaan, jonges, met z'n allen naar 't Swert Peerd.
Me vader betaalt', dan besluit ik zo bescheiden mogelijk te
verdwijnen en onderweg de hele collectie van Elite met
labels en al ergens in een kanaal te werpen. Ik ontsnap
stiekem als een boosdoener. In de lift druk ik mijn hals-
wervels tegen de koele wand en ik zeg: 'Judith, waarom
heet ge niet Marie-José? Ge zoudt veel liever een tricot
van Elite krijgen, dan wat smeersel tegen uw kont. Maar nu
heet ge Judith. En voelt ge liever paardehaartjes tegen uw
billen kriebelen. Ik ben een man van gisteren. Die nog niet
in de tegenwoordige tijd aangekomen is. Judith, Judith,
waarom kunt ge mij niet helpen? Hoe raak ik anders op
een elegante manier die dingen van Elite nog kwijt?'

Dit is een fijne dag. De winter moet nu wel voorbij zijn.
De hemel is strak en wittig blauw. De temperatuur zo
neutraal mogelijk. Niemand heeft last van de warmte. Geen
mens lijdt kou. Een dag met grenzeloze mogelijkheden.
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Verondersteld dat ik met Judith uit rijden kan gaan. Waar-
heen. Och. Om het even. Het leven is wonderbaar. Wij
ademen, bewegen, spreken soms. Judith. Lieve, lenige,
lauwe Judith. De vlakke aarde met de strenge zwarte bomen.
De eindeloze hemel. Dit is een schiereiland bij de monding
van de grote rivier, waar in de stormachtige tijd van het
jaar de schepen stranden en breken. Maar wij bewegen en
zijn buigzaam als soepel fezelend riet. Hoor de vogels
krijsen. Wij laten de wagen achter bij de binnendijk aan
het vloedhaventje, waar soms nog een oude visser uitvaart
met zijn kruisnet. Nu is er niemand. Alleen gij en ik. De
slikken en de schorren zijn moeras en oerwoud tegelijkertijd.
Geen zinnig mens komt hier verpozen of zijn kost verdienen.
Maar dit is niet onzinnig. Deze tocht langs de zompige
paadjes tussen het ritselende riet. Want dit is het mooiste
moment van mijn leven. Ik ben niet kerkelijk. Heb niet de
minste godsdienstige zin. Maar ik ben religieus. Weet ge
wat dat betekent? Religieus? Ge moet de dingen in hun
oorsprong proberen te vatten. En dan begrijpt ge meteen
hoe alles met alles verbonden is. Religio komt voort uit
ligare. Binden. Opnieuw de eenheid verwezenlijken van alle
dingen die ergens om onnaspeurbare redenen gesplitst,
gebroken, gescheiden werden. Maar dat is niet meer mogelijk
nu. Omdat wij te ver afgedwaald zijn van de natuur met
onze autootjes, ons diepvriesvoedsel, onze filtersigaretten,
onze transistors. Kortommet al onze geraffineerde technische
smeerlapperij, die geen wezenlijk belang heeft en die
wij toch niet meer kunnen missen. Soms kan ik het wel. Op
uitzonderlijke momenten. Als men met zijn tweeën al die
dingen tijdelijk vergeten kan zoals het hier nog mogelijk is.
Alles is mogelijk voor wie zich wil laten opnemen door de
adem en het ritme van de eeuwigheid. Sursum Corda. Waar
is uw hart? Hoog de harten. Voel mijn hart. Het slaat op
het ritme van de eeuwigheid. Wij worden opgenomen in
de grote beweging van eb en vloed, dag en nacht, winter
en zomer. Ons drama is dat wij dit gevoel niet kunnen
bestendigen. Ik zou het willen kappen in witte steen. Een
rots onaantastbaar voor weer en wind en voor de helse
bliksem van de vernielende krachten. Jezus Christus. De
wereld hier hoort alleen aan ons toe. Dit is de hemel op
aarde. Maar vluchtig als de vleugelslag van een onzichtbare
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vogel achter ons. Geruis dat misschien alleen in onze vel-
beelding bestaat. Adem nu. Adem zeer diep. Dit is mijn
adem. Ge ademt door mij. Ik ben de zee en de hemel. Gij
zijt de hemel en de zee. Er bestaat geen horizon meer. En
water en lucht vloeien ineen als de laatste nacht en de prille
morgen. Wij zijn de nieuwe heiligen. Dit zijn onze handen
niet meer. Wat wij nu voelen is allang uit het hulsel van
onze huid ontsnapt. En intussen draaien de fabrieken van
Elite op volle toeren. Overal ter wereld zijn geroutineerde
fotografen bezig plaatjes te maken van mooie meiden met
nieuwe zomerjurken. De rotatieven braken vierkleurige
folders met vrouwelijke schoonheid volgens de nieuwste
normen. De dromenfabrikanten weten echter nog niet wat
leven is. Anders zouden zij niet zo vlijtig illusies scheppen.
Dit is geen illusie. Judith. Wij leven. Vandaag is een fijne
dag.

Ik arriveer opnieuw in de buurt van café Nova. Onderweg
heb ik achter mijn stuur twee sandwiches opgeknabbeld,
één met kaas en één met ham. Mijn pakje sigaretten is half
leeg. Nu zou ik b.v. nog enkele pilsjes kunnen drinken en
bij Albert wat gaan opscheppen over de grieten van Parijs.
Hem eens duchtig kwellen. Om mijn spijt over alle gemiste
kansen van vandaag en vroeger af te reageren. Maar dat
is een zeer negatieve manier van doen. Daarom besluit ik
in een weke bui bij een elektricien een armatuur voor de
verlichting in de keuken van mijn moeder te kopen, plus een
lamp en een snoer van 1.20 m. Ik kies een zwart kapje
met binnenin een witte cilinder, volgens de ontwerper een
grafische vorm van geraffineerde eenvoud. Dat klopt en
zulke dingen hebben wij nodig. Bovendien zijn wit en zwart
zo volmaakt in tegenstelling dat zij mekaar niet alleen ver-
nietigen maar tevens bevestigen. Alles zit in een mooie
kartonnen doos met aanwijzingen voor de plaatsing in
vier talen. Er kan niets verkeerd lopen. En ik bel dus bij
mijn moeder aan met een tamelijk gerust geweten. Dat is
sedert lange tijd niet meer gebeurd. 'Zo', zegt zij. 'Leeft ge
nog steeds?' - 'Ja', antwoord ik. 'En gij ook?' - 'Kom dan
maar binnen. Ge kunt met ons een kopje thee drinken.
Omstreeks zes uur moeten we weg. Er is een feestje voor
de gepensioneerden. Mijn zoon. Henri de Beuckelaar'. Die
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Henri de Beuckelaar is vanzelfsprekend een man. op ge-
vorderde leeftijd, keurig gekleed, die al zijri energie
concentreert om uit zijn fauteuil te komen als een kwieke
jongeman. Hij begint direct een zeer intellectueel gesprek
over de vrijetijdsbesteding der ouden van dagen, waarmee
hij kennelijk als organisator iets te maken heeft. Eerder
zwijgzaam en gereserveerd van aard als ik ben, kan' ik niet
veel in het midden brengen. Te meer omdat ik nog niet in
staat ben om mij in de situatie van een ouderling te denken.
Zodat ik op zeker moment probeer het gesprek een andere
wending te geven. En aan mijn moeder en Henri mededeel,
dat ik wat meegebracht heb om haar keuken eindelijk van
een behoorlijke verlichting te voorzien. 'Och, beste jongen,
zegt zij. Dat is allang voor mekaar. Daar heeft Henri voor
gezorgd.' - 'Jaja', voegt Henri daaraan toe. En dan op een
toon alsof hij hier de heer des huizes is: 'Kom maar eens
mee kijken'. In het epicentrum van de keuken hangt inder-
daad een griezelig onding van grasgroen glas. Een soort van
omgekeerde pispot met een koperen rand onderaan en een
krans van geslepen tranen. 'Echt antiek is het niet', zegt
Henri. 'Maar wij beleven nu de verzoening tussen de mode
van 1900 en de middelen van de moderne techniek.' En
ik doe een schuchtere poging om mijn armatuur met
grafische vorm van geraffineerde eenvoud te verdedigen.
Maar mijn moeder denkt en spreekt in dezelfde termen als
Henri. Ik voel dat ik als een onnozelaar sta te pleiten voor
een verloren zaak. En terwijl Henri even naar achter gegaan
is, zegt mijn moeder: 'Wees toch beleefd. Ik heb licht in
de keuken. En in mijn slaapkamer ook. Als ik op u gerekend
had, dan zou ik nu nog altijd in het duister zitten.' Op dat
moment komt Henri terug van de plee. 'Kijk eens, gaat mijn
moeder voort en zij wijst op de schoorsteenmantel een
koperen schotel met het profiel van iemand die desnoods
voor Rubens doorgaan kan. Dàt is het geschenk van Henri
toen ik zesenzestig jaar geworden ben.' Ik stel vast dat het
portret van mijn overleden vader nog steeds aan de wand
hangt, maar de afmetingen zijn buiten alle proporties,
vergeleken met de reusachtige schotel van Henri. En van
het vermoeden dat mijn moeder dezer dagen slechts vier-
enzestig of vijfenzestig jaar geworden is, laat ik liever niets
merken door middel van het gesproken woord. Zodat ik
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mijn toevlucht neem tot de collectie van Elite, die nog altijd
onaangeroerd in mijn wagen ligt voor de vrouw die ze
begeert. 'Ja', zeg ik zo opgewekt mogelijk. 'Maar ik heb
nog een bijzondere verrassing voor u'. In een oogwenk ben
ik buiten en binnen. En begin ik de fraaie verzameling van
Elite op de keukentafel uit te stallen. 'Mannetje toch',
vraagt mijn moeder. 'Waar haalt ge nu zo'n dingen vandaan?'
- 'Door mijn werk', antwoord ik. - 'Maar nee. Ik bedoel:
al die gekke dingen zijn niet meer voor vrouwen van mijn
leeftijd. Dat is voor jonge meisjes.' - 'Natuurlijk', bevestigt
Henri. 'Het zijn modesnufjes, die slechts enkele weken ge-
dragen worden. En dan gooit men ze weg.' - 'Neenee',
protesteer ik. 'Elite maakt slechts dingen van blijvende
waarde. En de jonge meisjes van tegenwoordig? Jonge
meisjes hebben paarden nodig.' - 'Tot ziens', zegt Henri
onverschillig. En mijn moeder glimlacht gewillig en moei-
zaam om hem te behagen en mij niet te kwetsen. Dat is
wel duidelijk. Maar ik wil hen niet ontzien en ik vraag:
'Hoe zit dat nu met de. verdwenen documenten? Zijn ze
terecht of werden de nasporingen gestaakt.' - 'Och, het
heeft geen belang meer', anhvoordt mijn moeder. 'Zoeken
heeft niet de minste zin. Want het vuil wordt tegenwoordig
met schepen ergens naar de Kempen gevoerd. En Henri
kan door zijn relaties zorgen dat al de verloren dingen
vervangen worden. Alles komt in orde.' - 'Jaja', zegt Henri
zelfgenoegzaam. 'Men moet de weg kennen. Het feest begint
eigenlijk om halfzeven. Maar de conferencier komt wat
vroeger om nog enkele dingen af te spreken. En dan moeten
wij zorgen dat alles geregeld is voor het serveren van de
koffie en de koeken. De verkoop van de programma's en
zo.' - 'Uw thee wordt koud', zegt mijn lieve moeder. 'Nog
steeds twee stukjes suiker en geen melk?' - 'Geef u niet
te veel moeite, antwoord ik. Want ik heb al drie keer thee
gedronken. Ik wens u beiden een zeer prettig avondje.
Dag, ma. Dag, Meneer de Beuckelaar.' - En ik rijd terug
inde richting van Albert en Café Nova. Niet om een pilsje
te drinken. Want het is vitriool dat ik nodig heb. Geen borrel.
Maar een hele mandfles. Zodat ik als een vuurvast man langs
al mijn openingen vlammen spuwen kan. Een helse gloed
van vernietiging. Als een duivel.
Ik rijd dus lichtjes vertwijfeld, verder de toekomst
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tegemoet. Zonder Greta. Die ik nog nooit serieus omhelst
of geknuffeld heb. Zonder meisjes uit Parijs. Want als ze
hierheen komen om zich te laten fotograferen, dan bejegenen
ze mij zo hautain als prinsessen en zelfs met een zekere
verachting voor mijn dienstbaar beroep, dat ondenkbaar is
zonder hen en volledig afhankelijk van hun grillen. Zonder
Marie-José. Waarmee ik nooit iets meer aangevangen heb
dan een klad karresmeer tegen haar schrale kont smeren.
Zonder Gilberte. Zij is nu getrouwd met een bediende van
de Gasmaatschappij en zij woont met haar man en haar
kinderen in de riante villawijk van de vennootschap. Zonder
Hilderose, die er slechts op uit is om een sprekende waak-
hond voor haar landhuis te vangen. Zonder Judith. Immers,
jonge meisjes hebben paarden nodig. Geen mannen in de
fleur van hun leven. Gezonde huid, weelderig haar, blakend
van wellust. Het leven biedt verrukkelijke mogelijkheden.
Maar niemand weet precies waar het om te doen is.
Sommigen bezitten een zekere graad van veiligheid. Ik heb
niet eens een huis, een spaarboekje, een vaste betrekking
of een vrouw. Zelfs bij mijn bloedeigen moeder kom ik niet
meer aan bod. Omdat ik door mijn onverschilligheid voor de
kleine dingen van het dagelijks leveTl de grootste kansen
liet aan een soort functionaris van een organisatie voor
ouden van dagen. Het leven is verschrikkelijk. Waarom?
Niemand kan het begrijpen. Er bestaan nochtans troost-
middelen, die niet noodzakelijk deze van Onze Moeder de
Heilige Kerk hoeven te zijn. B.V. mezelf gaan bezuipen bij
Albert. Eindeloos kletsen aan de tapkast over avonturen
met fantastische vrouwen. Wachten tot er uiteindelijk iets
gebeurt. Een vent die zolang aan het elektrisch biljart blijft
hangen tot hij in zijn broek doet. Een hysterisch wijf dat
haar bezopen mannetje komt wegslepen. Een griet die
iedereen trakteert en zin heeft om haar spullen uit te trekken.
Maar tenslotte op het toilet in haar eigen vuil tegen de vlakte
gaat. Eigenlijk is het een smerige boel bij Albert. Zijn tap-
kast blinkt gelijk een altaar. Maar de plee stinkt voortdurend
als een vuilnisbelt. En hij spoelt zijn glazen in water
dat zelden vernieuwd wordt. Albert mag voor mijn part
naar de bliksem lopen. Ik verlang naar iets edels. De reine
grond, de heldere lucht, de zuivere bossen. Wens alle
smeerlapperij van mijn rug te schudden. Dat is mijn goed
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recht. Mijn doel. En mijn bestemming. Ik voel het in al
mijn vezels.

Zodat ik instinctief mezelf in de richting van de rulle
gronden en de naaldbomen stuur. De hele tijd moet ik de
neiging tegenwerken dat ik misschien onbewust naar Hilde-
roosje verlang. Maar ik besef geleidelijk dat ik vooral ge-
dreven word door een heftig verlangen naar een of ander
gebied, waar ik zo snel mogelijk moet proberen te komen.
Zacht golvend. Met lichte verhevenheden als de borsten
van jonge slapende meisjes. Afgerasterd. Zodat geen enkel
barbaar er doordringen kan. Groepjes bomen tegen de tere
lucht en vlekken kreupelhout met heidekruid aan de randen.
Het verbond van hemel en aarde. En tussenin grillige
vlekken met bloot en blond zand. Lieve hemel. Mijn aards
paradijs. Zodat ik in een roes van opwinding een gedeelte
van de autostrade en dan nog enkele betonbanen bereden
heb. Weldra bereik ik mijn plaats. Mijn gebied. Mijn
reservaat. Waar ik een commune stichten kan met mijn
vrijheidslievende vriend Barend. Want hij drinkt te veel en
anders zal hij kapot gaan aan een leverziekte. Met Albert,
want hij heeft gebrek aan goede lucht. Met Henri ook.
Desnoods. Omdat hij weet wat een organisatie is. Met mijn
moeder. Zij zal het hier goed stellen met hem en ik heb
nog zoveel goed te maken tegenover haar. Met Hilderose.
Anders zit zij daar in De Kievit slechts weg te kwijnen
als een zieke plant. En met Greta. Die wel beter weet dan
te luisteren naar het gezanik van haar schilder. Zij mag
voor mijn part de hele familie meebrengen. Maar dan moeten
wij eerst leefregels opstellen. Judith moet er ook bij zijn.
Het wordt eindelijk meer dan tijd dat zij leert wat leven
is. Er kan nog wat anders gedaan worden dan voortdurend
met een smerige broek te paard zitten. En Marie-José. Wat
doet zij nu? Wat is er van haar geworden? Gilberte. Met
uniformen heeft zij ongetwijfeld niets meer te maken.
Wat doen zij? Zoveel vragen. Zoveel raadsels. Maar het
terrein bestaat. Dat is een feit.

Ik weet zeer goed hoe ik verder rijden moet. Al is het een
vrij ingewikkelde weg naar dat romantische plekje. Er moet
een kasseibaan tussen serres zijn, een klein viaduct over
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een verlaten spoOlweg, een sintelpad tussen de velden, een
dorpje met smalle kronkelende paden, achter de kerktoren
een asfaltweg langs een kerkhofje tot aan een redoute uit
de oorlog van 14-18. Dan een rulle zandweg met talrijke
splitsingen. Maar ik moet steeds links houden. Ergens is
een wipbruggetje over een klein kanaaltje. En daar is het
vlakbij. God. Wat is hier gebeurd? Vlak voorbij de brug is
zelfs geen begaanbaar pad meer. Beide oevers zijn over-
dekt met bergen vuilnis, die blijkbaar werden aangevoerd
door een roestig scheepje, dat een eindje verder gemeerd
ligt en waarop geen enkel teken van leven te bespeuren is.
De vuilnisbelten zijn grandioos: een wild berglandschap
van allerlei soorten afval. Tegen de gistende flanken zitten
dikke ratten met gekromde ruggen. Ik zie dit paradijs door
hun kraaloogjes. Want ik ben een rat. Een lieve, zwakke,
zachtzinnige rat. Helemaal omringd door allerlei viezigheid.
Mijn wereld is een keurige vuilnisbelt. Smeerlapperij, gisting,
ontbinding tot aan de horizon. Zover mijn ratogen reiken.
Hemeltjelief. En papieren. Stapels vochtige, besmeurde,
verregende, gescheurde, vuile papieren. Misschien liggen
hier de verloren documenten van mijn brave moeder.
Quaeramus. Laat ons zoeken. Wie zoekt, die vindt. Dat
lijdt geen twijfel. Misschien kan ik dan morgen naar haar
toe gaan met de verdwenen documenten. En ondanks alles
zal zij er toch nog blij mee zijn. Henri met al zijn wetenschap
zal er sip van staan te kijken. Het wordt een sterk verhaal
om Albert aan de tapkast te vertellen. Maar waarom zou ik
mij om de vuiligheid bekommeren? Waarom? Ik vraag het
me af. Vuiligheid is vuil. Er zijn nog andere dingen in het
leven. De zee. De lucht van de bossen. De fris gewassen
Hilderose. En ikzelf als ik net vanonder de douche vandaan
kom. Met enkele veegjes van de stick désodorant onder
mijn oksels. Haha. Ik ben nog zo gek niet als ik soms zelf
veronderstel. Ginds zijn de onvolprezen bossen. De blonde
aarde. Waar het kruid wast dat alle kwalen heelt. Ik kan
best het valies met de collectie van Elite hier op deze vuil-
nisbelten leegschudden. Er werden al betere dingen aan
vergetelheid en ontbinding prijsgegeven. Uiteindelijk moet
alles hier eindigen. Maar ik niet. Als ik dood ben, laat
ik mij verbranden en mijn as uitstrooien boven een bloemen-
bed. Zo staat het in mijn testament.
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'Ratjes', zeg ik. 'Lieve, kleine ratjes. Waarom vlucht
gij bang en schichtig? Dat begrijp ik niet. Want ik doe
toch niemand kwaad. Ratjes: Soms glijd ik uit en ik heb
voortdurend last om mij recht te houden. Een kamermens
kan buitenshuis niet anders dan onwennig zijn. Maar ik
doe mijn best om verder te raken. Zoals de eerste de beste
onnozelaar. Het leven is vallen en opstaan. Het stinkt hier
als de rotte pest. Maar verderop zijn de geurende bossen.
Mensen. De heerlijk geurende bossen. Langs alle kanten
hoor ik geritsel. Een bekend geluid op vuilnisbelten. Zodat
ik mij doodschrik als ik plotseling oog in oog sta met een
ferme griet. Zij is zeer onverzorgd en haveloos gekleed.
Maar toch een ferme meid. 'Hallo', zeg ik vriendelijk. Ik
heb nog steeds mijn valies met de spullen van Elite in de
hand. Op zo'n plaats stond ik ook toen ik voor één enkele
keer Kapitein van The Red Star Brigade mocht zijn.
'Mannen, ze vallen aan', riep ik tot mijn kameraden en een
ogenblik later lag ik met mijn broek in een hoop drek.
Maar nu zijn de verhoudingen totaal anders. Ik heb de
laatste collectie van Elite in de hand. 'Hallo', zeg ik tegen 't
meisje. 'Ik heb wat meegebracht voor u: Net alsof ik de
hele afstand over de vuilnisbelten afgelegd heb om hier
ten slotte van deze vuilmeid een soort prinses te maken.
Eigenlijk vind ik het wel een formidabele grap. Maar ik
begin ernstig uit te pakken. Bloesjes, rokken, twin-sets,
jurken. Verrukkelijk zijn al die dingen. Ik wilde dat ik een
vrouw was. Plotseling een vrouw worden, die zich nog goed
herinnert wat een man vandoen heeft. Jongens. Wat een
feest. Wat een pret. 'Dag', zegt het meisje. 'Wat doet gij
hier?' - 'Papieren zieken', antwoord ik. 'En toen ik hier
kwam kreeg ik u in de gaten. Het heeft er helemaal niets
mee te maken. Maar toevallig heb ik deze dingen hier bij me.
Zegt u dat iets? Heel duur. Heel sjiek. Ge moogt alles
hebben. Begrijpt ge mij?' Ze glimlacht vaag en antwoordt
niet. En dan eerst zie ik het paard. Een nerveus trillend
paard, dat een eindje verder aan een boom vastgebonden is.
Wat deed die griet terwijl het paard ongeduldig stond te
wachten? Haha. Ik had er volstrekt geen vermoeden van.
Omdat ik een onnozelaar ben. Een halfwasje. Een naïeve
knaap die niet eens weet waar het om te doen is. Het
meisje lacht mij uit en zegt dat ik mij geen moeite hoef te
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geven. 'Jonge meisjes hebben paarden nodig', giechelt zij.
En meteen maakt zij het dier los en klimt in het zadel.
Een verarmd prinsesje. Maar een prinsesje in ieder geval.
En terwijl ze wegrijdt, roept ze me toe: 'Misschien kunt ge
wel terecht in de tram daar. Die vrouw zal er misschien blij
mee zijn.' Ik hoor het geschal van haar lach. Zilver en goud
tegelijkertijd. Spreken en zwijgen. Maar ik zwijg. Ik heb
hem al gezien, die tram. Half verscholen tussen de bomen.
Een onderstel is er niet en de wagen heeft de kleur van
het vale zand. Mijn valies met de dingen van Elite laat ik
ter plaatse liggen. Want ik ben niet meer of niet minder
dan hetgeen ik ben. Als ik tot op enkele meters genaderd
ben en langzaam om de schuilplaats begin te lopen, zie ik
een man die rustig bezig is de ruiten te beschilderen. Hij
heeft overal gele gordijnen aangebracht en bloempotten met
geraniums die hij nu van rode bloemen voorziet. Mijn komst
schijnt hem helemaal niet te verbazen en hij zegt: 'We
zitten al een eeuwigheid te wachten. En nu komt ge plotse-
ling. Eén uur voor de zaak helemaal afgewerkt is.' Hij is
mijn evenbeeld. Gelijkt op mij als twee druppels water. Ik
blijf sprakeloos. Maar dat heeft geen belang. Niet het
allerminste belang. Hij denkt, handelt en spreekt voor mij.
Die man. Zo was mijn vader dertig jaar geleden. En nu sta
ik hier. Zie mezelf bewegen, spreken, handelen. - 'Ga maar
binnen', spreekt de man. 'Ze zal niet schrikken als zij u ziet.'

Mijn autootje staat nabij het wipbruggetje. En mijn kleren
zijn smerig door de calvarieweg, die ik over de vuilnisbelten
afgelegd heb. Aan de collectie van Elite zitten de ratten al
te knagen. Ik ben een ventje van niets. Want ik stink. Daar-
aan denk ik, terwijl ik de schuifdeur opentrek die een
vertrouwd gerucht maakt, al heb ik in geen jaren meer met
de tram gereden. Er is niemand in de eerste ruimte, waar een
soort van salonnetje ingericht werd. Het vloerkleed is kleur-
loos en afgelopen. En middenin staat een verguld tafeltje
met een porseleinen markiezin. Een heel klein rompje en
daaronder breed uitstaande rokken met gegolfde volants.
Ik heb die dingen al eens eerder gezien. Zoals de acajou-
houten stoeltjes met zittingen van geel en zwart fluweel.
Als ik de volgende deur open, zegt misschien iemand: 'Pas
op dat ge niet in de soeppot trapt'. Ik voel nog meer in mijn
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onderbewustzijn omhoogdringen. Maar mijn geheugen laat
mij enigszins in de steek. Het is al zo eeuwig lang geleden
dat ik op de vuilnisbelten speelde. En in een ijzeren bed
moest slapen op een klein kamertje met een hellende zolde-
ring en een raampje dat uitzicht gaf op een glazen afdak,
een tuintje met de blauwe hortensia en een zwartgeteerd
schuurtje. Waar de plankenvloer geel geschilderd was met
daarover een bruine laag, waarin mijn moeder met haar
blote voeten figuurtjes gedrukt had. Naast mijn bed een
champagnekist met de winterdekens. En achter de zolder-
deur aan een haak het geëmailleerd bakje met de rubberen
slang voor haar spoelingen. Dit hier is anders en toch ergens
hetzelfde. En als ik de volgende deur openschuif, voel ik
tussen mijn nieren wat mij te wachten staat. De hele ruimte
is wit. Verblindend wit en rein. Een ogenblik vraag ik mij
af hoe het mogelijk is dat ik niets kan merken van de ge-
schilderde gordijnen, bloempotten en geraniums. Maar ik
voel mij geborgen. In een veilige, warme, rustige ruimte.
Een witte baarmoeder van stilte. Even voor het uitstoten
in een vijandige wereld. Maar stil en zonder beweging
vooralsnog. En dàn zie ik haar. Mijn netvlies en mijn leden
trillen. God. Ik ben hilling helemaal. Zo geschokt heb ik
mij nog nooit gevoeld als op de dag dat mijn vader stierf.
Het was een schrikkeldag. Maar nergens is een kalender te
te zien met de datum van zijn overlijden in zware, zwarte,
gekrulde cijfers. Want alles is hier helder en wit. Zoals de
naakte vrouw die mij verwacht. 'Ik heb een mooi bedje
van hooi voor u gespreid. Heel zacht. Heel warm', hoor ik
haar zeggen. Zij is noch Greta, noch Hilderose, noch
Gilberte, noch Marie-José, noch Judith. En toch ben ik
verbonden met haar en zij met mij. Ik beef niet als zij mijn
kleren begint uit te trekken. 'Wees toch voorzichtig', zeg ik.
'Want hij kan ieder moment binnenkomen, zodra hij klaar
is met zijn schilderwerk: - 'Gekke jongen', antwoordt ze.
'Daar zijt ge toch al lang mee klaar. Met de buitenkant van
de dingen hebt ge niets meer te maken. Dat moest ge toch
al lang weten. Kleine, kleine jongen: Ik voel me krimpen.
Kleiner worden. Iemand bonst tegen een wand en even
later hoor ik het dof geluid van paardehoeven in het zand.
'Het meisje met het paard', zeg ik. 'Och gekke jongen',
antwoordt ze. 'Zult ge dan nooit wijzer worden. Er waren
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nog nooit meisjes met paarden in deze buurt. Wij zijn hier
helemaal alleen. Niemand weet het. Niemand ziet het.
Niemand hoort het.' Ik riek de heerlijke geur van het hooi.
'Stop me weg', vraag ik. 'Stop me zo diep mogelijk weg'.
- 'Daar ben ik toch mee bezig', antwoordt ze.

En toen kreeg ik dat warm en pijnloos gevoel van iemand
die na een lange vermoeiende tocht in een lauw bad weg-
zinkt. Zonder behoeften en zonder verlangens. De staat der
goden nabij. Een bad dat langzaam rood werd. Zoals een
zonsondergang aan zee. De dageraad boven een natuur-
reservaat.

Ik herstel nu langzaam. Omdat de hospita de broodjes
met kaas en ham kwam brengen vlak nadat ik uit gebrek
aan lucht door mijn knieën gegaan was. En omdat ik gelukkig
vergeten had de deuren op slot te doen. Een oude, dikke,
vergeelde vrouw, die mij dag en nacht met moederlijke
zorgen omringt. Terwijl onder, boven en naast mij jonge
meisjes hokken, die rechten, filosofie, scheikunde, etc.
studeren en die er iedere vrije dag vandoor trekken om in
de Kempense bossen paard te rijden. Die niet eens ver-
moeden wat groot litteken ik thans op mijn voorhoofd heb.
Dat litteken raak ik niet meer kwijt. Mijn voorhoofd zal
nooit meer zijn zoals voorheen. Zoals ik nooit meer dat ene
moment zal kunnen herstellen toen ik met Haar in staat
van Goddelijkheid samenwas. Misschien gebeurde dat op
een bedje van hooi in een dennenbos. Een zolder met een
vunzige matras. Een ijzeren bed van een huurkamer. Een
nieuwe bungalow. Een oude tram. Of in een stal waar
dieren stonden te snuiven. Tussen de os en de ezel. Om het
even. Ik kan het nog vermoeden en ergens voel ik het wel.
Maar ik zal het nooit kunnen overdragen. En daar genees
ik niet meer van. Ik geloof dat er geen uitweg is. Tenzij.
Oremus. Heilige Maria ~vroederGods. Bid voor ons. Dat
het litteken in mijn hoofd moge toegroeien. Vroeg of laat.
En dat de jonge meisjes van hun paarden genezen. Amen.

Pinksteren 1964.
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Ward Ruyslinck

DE FAMILIE VOGEL *)

We hebben het huis van de Vogels zien bouwen, twee
jaar geleden, in die slechte zomer toen de appels groen
afvielen en de grondbelasting alweer verhoogd werd. We
hebben het zien groeien, steen voor steen, laag voor laag,
we hebben het zien betimmeren en we hebben het zien
dekken, en we konden er niets tegen doen. Het was ellen-
dig. Nog voordat de muren een meter hoog stonden zei
mijn vrouw al: 'dat wordt een pompeus geval'. En dat is
het ook geworden, ze had gelijk: een moskee met een rieten
dak, in onvervalste blokkendoosstijl. Het was afschuwelijk,
maar we konden het niet verhinderen en toen het er een-
maal stond, konden we er nog veel minder aan veranderen.
Je hebt het recht niet het huis van je overburen te laten
afbreken; er is wel een wet op hinderlijke bedrijven en zo,
maar niet op hinderlijke bouwstijlen. Men hoort wel eens
zeggen 'nou ja, dat moeten die lui zelf weten, ten slotte
moeten zij er in leven', maar men vergeet, dat anderen er
moeten naar kijken en dat dit een zwaardere beproeving
kan zijn dan er in te leven. Mijn vrouwen ik staan daar
heel anders tegenover. Het idee, dat wij voor de rest van
ons leven tegen dat monument van de wansmaak zouden
moeten aankijken, heeft zelfs een tijdlang onze echtelijke
verstandhouding bedreigd. De meeste mensen geven zich
daarvan geen rekenschap, maar je uitzicht op de buiten-
wereld is werkelijk van zeer groot belang; het heeft een
diepere invloed op je gemoedsleven dan algemeen veron-
dersteld wordt.
Het eerste wat ik zie, wanneer ik 's morgens opsta en de

gordijnen opentrek, is dat rieten dak, en dan zeg ik tegen
mijn vrouw, die nog in bed ligt: 'het staat er nog'. Nu zijn
we gelukkig al zo ver, dat we er grapjes kunnen over maken,

* De titel van de integrale (ongepubliceerde) novelle, waaraan
dit fragment ontleend werd, luidt: 'De Paardevleeseters'.
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droefgeestige grapjes, maar er was een tijd dat we er niet
konden van eten en slapen, en dat het ons zelfs belette
onze huwelijksplichten op een normale wijze te vervullen.
'Maar kijk er dan toch niet naar' zei mijn vrouw dan, en ik
kneep mijn ogen dicht om het dak niet te moeten zien
waaronder de Vogels hun nest hadden gemaakt, maar na
een tijdje vergat mijn vrouw waarom ik mijn ogen had
toegedaan en begon zij te huilen, want er is geen enkele
vrouw die het niet als een belediging aanvoelt, met gesloten
ogen te worden genomen. Dat was allemaal erg pijnlijk en
we hebben heel wat tijd nodig gehad om erover heen te
komen, om ons leven een beetje aan te passen aan de
slechte smaak van mensen met wie wij niets uit te staan
hebben. Dat het zo diep is gegaan bij ons is waarschijnlijk
ook een gevolg van het feit, dat we bij niemand ons hart
konden luchten. Iedereen zou ons natuurlijk al direct ervan
verdenken, dat we de smoor in hadden omdat ik het tim-
merwerk van die moskee niet had gekregen; alsof ik daar
wat zou hebben om gegeven" ik heb nog nooit om werk
verlegen gezeten - integendeel, ik moet regelmatig bestel-
lingen weigeren. Maar dat kun je niet uitleggen, de mensen
verstaan dat zo niet; afgunst en broodnijd zijn gewonere
gevoelens voor ze dan beschadigde schoonheidsdrang.
Maar goed, dat is voorbij, we hebben het doorgeworsteld.

Nu maken we er grapjes over, en die zijn ook al lang niet
meer zo droefgeestig. Wanneer ik nu 's morgens, om twintig
na acht, meneer Vogel zijn Chevrolet uit de garage zie
rijden, achterwaarts onder de marsepeinen triomfboog door,
langs het niskapelletje waarin de Moeder Gods achter haar
elektrische kaars over de reine zeden van dit schone chris-
telijke gezin waakt, wanneer ik hem de wagen zie keren bij
de cipressenhaag en komen aanzwenken over de oprit, die
als een hellende piste door de voortuin slingert en een
nutteloze omweg maakt om de vijver, dan zeg ik bijvoor-
beeld tegen mijn vrouw: 'de nachtroofvogel slaat zijn vleu-
gels uit'. Wij hebben ze namelijk bedacht met bijnamen, de
Vogels, of liever: we hebben ze verder onderverdeeld in
thuishoort. Mijn vrouw is daarmee begonnen. Meneer Vogel,
thuishoort. Mijn vrouw is daarmee begonnen. Meneer Vogel
het gezinshoofd, is 'de nachtroofvogel', omdat we hem vaak
in het holst van de nacht horen thuiskomen. Die man
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werkt als een paard, of wat hij ook doet; hij is in ieder
geval dag en nacht op de baan. Om twintig na acht 's mor-
gens is hij al de deur uit, maar dat is dan ook de enige
houvast die we aan zijn uurrooster hebben, want voor het
overige komt hij op ongeregelde tijdstippen naar huis, je
zou zo zeggen wanneer het hem past, in de namiddag, in
de loop van de avond, en niet zelden 's nachts. Tot hiertoe
zijn we er nog niet in geslaagd een tip op te lichten van de
geheimzinnige sluier die over zijn drukke beroepsbezighe-
den hangt. Dat komt nog wel; mijn vrouw wie dit intrigeert,
krijgt daar vroeg of laat zeker vat op. Mevrouw Vogel
hebben we bij de 'steltvogels' ingedeeld, omdat zij een
stokkerige manier van lopen heeft die aan een reiger of een
ooievaar doet denken. Het lijkt wel of ze geen kniegewrich-
ten heeft. Dat is jammer, want afgezien daarvan is zij beslist
een aardige verschijning, een van die vrouwen waar elke
man met plezier een villa van anderhalf miljoen tegenaan
zou gooien, ook als zijn inkomsten het niet toelieten -
zoals bij vader Vogel. Want dàt weten we: dat zijn inkom-
sten het niet toelaten. We weten niet wat de werkzame
man voor de kost doet, maar wat we wel weten is dat er
achter zijn grote hofhouding berekend gelag schuil gaat.
Jawel, de soep wordt er dun gegeten, bij onze overburen.
Bram, onze knecht, heeft daar een vlezige uitdrukking voor:
ze smeren de boter aan hun achterste en eten hun brood
droog. Hoe we daar dan zijn achtergekomen? Nou, dat is
heel eenvoudig: door een grove gril van het lot en een
heel klein beetje georganiseerde indiscretie.
De Vogels zijn namelijk niet alleen onze overburen, maar

ook onze achterburen. Het werfje achter mijn werkplaats, in
de Molenveldlaan, grenst aan de achtertuin van de Vogels
en wat Bram en ik door een spleet tussen de houtstapels
hebben gezien en gehoord, daar zullen we maar liever niet
over praten. Het was werkelijk ontnuchterend, om niet te
zeggen ontluisterend. Voor Bram was dat telkens een harde
klap, want hij is tot over zijn oren verliefd op Charlatte, de
dochter. Hààr, die parel van dat schone christelijke gezin,
hebben mijn vrouwen ik 'de Watervogel' genoemd. Zij is
zeventien jaar, blond, romantisch, verwend en bovendien
schijnt zij, volgens vertrouwelijke inlichtingen die Bram
heeft verzameld, lid te zijn van een groot aantal clubs die
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allemaal iets met water hebben te maken: een zeilclub, een
zwemclub, een waterskiclub .... Een sportieve jongedame,
dat lijdt geen twijfel. Ook de jonge snoeshanen, die haar
op vrije namiddagen thuis komen afhalen om haar naar een
van die water-clubs te rijden, zien er daverend sportief uit:
body-buildertjes in de groeikoorts, gestroomlijnde lichamen,
gestroomlijnde wagens. Echt fijne jongens van goeden hui-
ze. Bram heeft me eens verteld, dat die kereltjes geen
brillantine, maar boter op hun haar smeren: boerenboter in
de week en 's zondags roomboter. Dat lijkt me toch wel
overdreven: een geboterd achterste, en ook nog geboterd
haar. Maar Bram is natuurlijk gebeten op die jongens, die
hem met de paardekracht van hun vader en de beschaving
van hun moeder de pas afsnijden.
Vanmiddag kwam er weer een van die gebraden haantjes

voorrijden, in een open sportwagen, en mijn vrouw, die aan
het venster stond en de Watervogel zag komen naar buiten
fladderen en neerstrijken in de two-seater, zei boosaardig:
'dat is weer een maaltijd gespaard'. Het was twintig na
twaalf en de Vogels gingen inderdaad, zoals hun stand het
hun voorschreef, nooit vóór halftwee aan tafel. Bram en ik
hadden dit herhaaldelijk kunnen vaststellen; om twee uur,
als wij na de middagschoft weer in de werkplaats kwamen,
zaten de Steltvogel en de Watervogel meestal nog aan
tafel. Zij gebruikten namelijk hun maaltijden in de grote
glazen veranda die op de achtertuin uitzag: je had er niet
alleen een pracht van een inkijk, maar zelfs een hele door-
kijk; ik kon door de vier of vijf kamers heen mijn eigen
voordeur aan de andere kant van de straat zien, en soms
zag ik mijn vrouw achter het raam staan gluren, door de
vier of vijf kamers heen; als haar blik niet was gestuit door
de houtstapels, zou ze me vast hebben kunnen zien staan,
dan hadden we elkaar kunnen toewuiven, over de middag-
tafel van de familie Vogel heen. Het was het domste wat
die mensen ooit hadden kunnen doen, zó bouwen, en mis.
schien was het nóg dommer van ze dààr te eten, in die
veranda; het was net of ze in een etalage zaten, je kon, ook
zonder de Amerikaanse veldkijker waarvan Bram zich soms
bediende, bijna zien waarmee hun boterhammen belegd
waren. Of je kon het nièt zien, omdat er niets tussen zat.
Maar ze hadden er geen erg in, de Vogels. Nou zou het
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eerlijk gezegd ook nooit in mijn hoofd opkomen te veron-
derstellen, dat ik door mijn overburen aan de achterkant
zou kunnen worden bespied.
De Watervogel snorde met haar vriendje de laan uit, het

was twintig na twaalf, de zon scheen en het vriendje trapte
op het gaspedaal van de Alfa Romeo als op het pedaal van
een orgel. Ik zat nog aan tafel mijn pudding te eten, lekkere
lillende vanillepudding met rum en amandelkoekjes - bij
ons mag men met een veldkijker naar binnen loeren - en
ik luisterde met gemengde gevoelens naar de fuga van deze
jeunesse dorée: het gierend optrekken van de motor, het
snerpen van de banden in de bocht, de klaksonstoten als
natte gilletjes. De branie en zorgeloosheid van een genera-
tie die wij hebben helpen maken, mijn vrouwen ik, de
Nachtroofvogel en de Steltvogel, de papa's en mama's van
de gebraden haantjes. Wij hebben een oorlog voor ze aan-
geblazen, wij hebben de huizen waarin zij moesten op-
groeien en waardige burgers worden in puin geschoten, wij
hebben ze de macht en de voordelen van het geweld
getoond, wij hebben puinen en lijken en haat voor ze
achtergelaten, en nu zijn we boos omdat ze niet meer in
naastenliefde en broederlijkheid geloven. Ik ben niet laf
genoeg om ze te veroordelen. Al begrijp ik ze ook niet
helemaal, die jongelui van vandaag, ik zal het ze nooit
kwalijk nemen dat ze geen respect meer hebben voor de
volwassenen. Ze zijn precies wat wij van ze gemaakt heb-
ben. En nu zijn we alweer bezig een nieuwe oorlog aan te
blazen, en we zijn boos omdat ze er onverschillig voor
blijven, voor onze oorlogen, we klagen over het gebrek
aan politieke belangstelling bij de jeugd.
Ik at mijn bord leeg, rolde een shagje en dacht er over,

vanmiddag eerst even bij Herckenrath aan te lopen om een
nieuwe moer voor mijn lijmschroef. Ik zat een beetje te
soezen, hoorde mijn vrouw naar de keuken sloffen en
probeerde voort na te denken over onze schuld ten aanzien
van die feestelijk ongebreidelde jeugd, maar dat lukte me
niet meer. Ik had te veel gegeten en viel in slaap.
Om kwart na één werd ik door mijn vrouw gewekt. 'Jij

hebt iets gemist' zei ze. Ze stond alweer aan het venster.
'0 ja? Wat dan?' geeuwde ik.
'Kom eens kijken', zei ze.
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. Ik dacht: wat heeft ze nou weer ontdekt? Tegen mijn zin
stond ik op en ging naast haar staan. Tijdens mijn dutje had
het een beetje geregend, er zaten fijne natte spikkeltjes op
de ruit. Maar de zon scheen alweer, het was de moeite niet
geweest. Mijn vrouw wees naar de overkant.

'Zie je die wagen?'
'Niet wijzen, dat is onbeleefd', zei ik.
'Ik vraag of je die wagen ziet?' drong ze aan.
'Ik ben niet blind, natuurlijk zie ik hem', zei ik.
Ik zàg hem, jawel. Het was een van die vemikkelde lan-

dingsboten op wielen, die per week méér benzine verslin-
den dan een goed beklante schrijnwerker per maand ver-
dient. Hij stond op de oprit voor het Vogel-paviljoen, in de
schaduw van de cypressen.

'En wat is daarmee?' vroeg ik.
'Dat zal ik je zeggen', zei mijn vrouw. 'Die stond daar

vorige woensdagnamiddag ook, en de week dààrvoor ook.
Het kan een toeval zijn, maar ik vind het toch vreemd dat
die vent nou net 's woensdagnamiddags komt, telkens wan-
neer de Watervogel het huis uit is. Daar zit berekening
achter.'

'Een vent, zeg je?'
'Ja, wat dacht je dan? Dat zei ik toch. Ik heb hem zoëven

zien binnengaan, achterom. Een vent op jaren, maar zijn
haar is geverfd.'

Ik vroeg me af hoe ze dat kon zien, dat zijn haar geverfd
was. Maar vrouwen zijn in dat soort dingen opmerkzamer
dan mannen.

'Dat is op zijn minst een bezwarende omstandigheid: een
ouwe flikker met geverfd haar - dat is inderdaad niet pluis',
zei ik. 'Zou ons Steltvogeltje werkelijk zo'n ondeugd zijn?'

Zou ze zo eerloos zijn, dacht ik, dat ze die lieve meneer
Vogel, van wie ze dat kasteel cadeau heeft gekregen en die
zich voor haar uit de naad werkt, om zijn eigen weelderige
tuin leidt? Ik snoot mijn neus en keek onderwijl belang-
stellend naar de Chrysler aan de overkant, naar die ge-
meerde landingsboot waaruit het geheimzinnige woensdag-
namiddagbezoek was gestapt: een bejaard man met geverfd
haar, en een geverfde ziel, en een geverfd leven. Een man
die door de kleuren van het leven stapte alsof hij de verf
had uitgevonden, alsof er niets grauws aan ons aardse
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bestaan was. Een handelaar in regenbogen. 'Alhoewel .... '
zei ik na een poosje, aarzelend.
'Alhoewel wàt?'
'Het kan toch best ook allemaal heel onschuldig zijn: een

huisvriend of een doodgewone kennis. Misschien is het
haar vader wel, of haar oudste broer', wierp ik op, want ik
vind dat je in je gevolgtrekkingen niet zo ver moet gaan,
dat .je eigen verbeelding erdoor gecompromitteerd wordt.
Mijn vrouw glimlachte veelbetekenend.
'Hè ja, en die mogen alleen 's woensdags komen, en.

daarvoor wordt het meisje telkens speciaal weggestuurd.
Nee hoor, zo achterlijk ben ik niet. Overigens, vorige woens-
dag stond ik aan het venster, om halfdrie, die vent was
daarbinnen, al een hele tijd, en toen zag ik de pastoor
komen aantuffen, in zijn wasbord. Hij zette zijn karretje in
de voortuin neer, vlak naast die slee van die vent met z'n
geverfd haar. Dat was op zichzelf al leuk om te zien, hoe
dat sloepje naast die paketboot kwam aanleggen. De
pastoor stapte uit, ik zag hem verwonderd naar die koets
kijken, hij draaide er zo'n beetje omheen, enfin, hij rook er
aan, en toen ging hij aanbellen. Maar er kwam niemand
opendoen. Hij belde nog eens, en toen er niemand ver-
scheen, ging hij als een slaapwandelaar weg. Je had zijn
gezicht moeten zien. Hij was iStomverbaasd. Voor het
kapelletje nam hij zijn hoed af om goeiedag tegen Maria
te zeggen, maar onderwijl keek hij nog steeds over zijn
schouder om, naar de gesloten voordeur. Nou kun jij
denken wat je wil, maar ik zeg je precies wat ik met mijn
eigen ogen gezien heb.'
Dat was tenminste een argument; daar kon ik tegen aan-

leunen . .Ik zei niets meer, nam mijn tabak van de schoor-
steenmantel en begon een sigaret te rollen.
'Die katholieken zijn allemaal even schijnheilig', besloot

mijn vrouw, die uit een geuzenfamilie komt en geen gele-
genheid voorbij laat gaan om de pijpekoppen om de oren
te slaan. Als afvallige ben je niet zo kittelorig op dat punt.
Je weet dat het vuil van de gelovigen even hard stinkt als
dat van de ongelovigen; het is menselijk vuil, en daarmee
is alles gezegd. Ik bijvoorbeeld, ik ben onderweg uit de
trein naar Rome gesprongen, niet omdat hij te hard ram-
melde of omdat hij er te lang over deed, maar omdat ik
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tijdig tot de ontdekking kwam dat hij helemaal nièt naar
Rome reed. Als de wissels verkeerd staan, is dat ook niet
altijd de schuld van de bisschoppen; je mag er zeker van
zijn, dat de een of andere idioot van een koster daar de
hand in heeft. Tenslotte hoef je dat niet te dramatiseren.
Zodra je merkt dat er geknoeid wordt met de bestemming,
spring je er gewoon uit, laat de anderen maar voortreizen.

Ik voelde me dus wel verplicht mijn vrouw tegen te
spreken, alleen maar om haar van dat gifangeltje af te
helpen.

'Waarom denk jij dat de Vogels katholiek zijn?' vroeg ik
haar. 'Vanwege dat kapelletje? Of omdat de pastoor er
over de drempel komt? Ach wat, dat hoort er immers bij.
Als je in zo'n moskee woont heb je geen keuze meer, dan
kun je niet meer links stemmen. Denk jij dat de Paus niet
links zou stemmen, als hij niet in een paleis woonde?'

'Leo, je bent onuitstaanbaar', zei mijn vrouw. 'Waarom
doe jij je altijd zo verdraagzaam voor, als je dat in werke-
lijkheid niet bent?'

'Jij bent alleen maar gechoqueerd, omdat je zelf nooit een
kans hebt gehad om mij te bedriegen', zei ik boos.

Ze bloosde en ik voelde me diep gekwetst, toen ik dat
zag. Ik trok mijn jas aan, maar bleef nog wat dralen. Eigen-
lijk had ik dat niet hoeven te zeggen. Misschien was het
niet waar. Misschien had ze wèl kansen gehad om mij te
bedriegen, maar had ze het niet gedaan, uit besluiteloosheid
of uit zedelijke overwegingen, of doodgewoon omdat het
niet in haar natuur lag.

'Nou, ik ga maar', zei ik toen.
'Nu al?' zei ze. 'Het is pas half twee.'
'Ik moet eerst nog even bij Herckenrath wezen, om een

nieuwe moer voor mijn lijmschroef', zei ik.
Ik haalde mijn fiets uit de gang en reed weg. Onderweg,

in de Prinsenlaan, veranderde ik echter van gedachte. Ik
besloot onmiddellijk naar de Molenveldlaan te rijden, want
ik wilde er uiteindelijk toch het fijne van weten, van die
geschiedenis met de geverfde vent. Zo ben ik nu eenmaal:
ik ben niet nieuwsgierig, tenminste niet zo nieuwsgierig als
mijn vrouw, maar ik vind dat je nooit oud genoeg bent om
te leren - en als je wilt leren, moet je af en toe wel eens
onbescheiden zijn.
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Mark Insingel

EEN NACHTMERRIE

'I will kill thee
And love thee ofter.'

Shakespeare(Othello).

'Ik zal je vermoorden met ijs', snibde ze, 'met een mes
dat smelt en dat geen spoor nalaat. Ik kan je in je slaap
castreren of je lippen uitsnijden en je laten doodbloeden:
Het is dit keer niet geëindigd met 'Ik hou van je', het

schietgebedje, het sleuteltje waarmee ze hun rust, hun
eigenliefde, afgrendelen. Ze is uitgelopen. Ze heeft de deur
laten openstaan. Frank heeft de moed noch de lust om ze
te sluiten.
Hij zit aan de tafel waaraan ze eten. Ze is klein en vier-

kant. Er ligt een wit kleed op dat doorweven is met roze en
rode draden. De draden lopen alle van hem weg (naar hem
toe?). Op willekeurige plaatsen duiken ze op uit het witte
veld en verzanden ze. Hier en daar zijn ze tot een rood
kluwentje geklist, elders lopen ze naast elkaar. - In een
film die ze enkele weken geleden samen zijn gaan zien,
werd een paring gesuggereerd. De bedding van een helder
beekje was begroeid met dun lis dat zich wellustig door het
snelvloeiende water liet uitkammen. 'Panta rhei', had ze
gefluisterd. 'Ja', had hij geglimlacht.
Hij zit met de rug naar de muur. Vóór zich de kamer.

Onder het raam, dat uitziet op de straat, staat het bed.
Boven het hoofdeinde, links van het venster, hangt de
ovale bolle spiegel te glimmen. Hij is in een zwarte smeed-
ijzeren lijst gevat en als een reusachtige medaille hangt hij
aan een zwartfluwelen lint tegen de muur. Van hieruit,
achter de tafel, kun je er een streepje straatleven op volgen.
Een vrouw stapt de kruidenierszaak binnen. Een vrouw
komt er uit. Een paar mensen haasten zich naar de stads-
tram. Een paar mensen stappen af en haasten zich naar
huis.
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De stadsverlichting gaat aan. Een jongeman staat in de
kou te trappelen naast de lantaarnpaal op de hoek. Hij
wacht waarschijnlijk op de tram, op een weerzien, op een
afscheid. Enkele maanden geleden stond Jimmy daar op
een keer, denkt Frank. Hij drentelde wat en kuierde een
eindje verderop en terug. Plots merkte hij op het voetpad
een vlinder met oosterse kleuren op. Hij stootte hem aan
met zijn voet. De vlinder fladderde even vergeefs met zijn
vleugels, de schitterende prins, verloren geraakt in een
gonzend en glanzend concentratiekamp van vrijheid. Waar
was zijn kasteel? Waar stond het gouden étui van deze
parel? Jimmy treiterde hem een beetje met zijn voet.. Hij
veegde hem uit onder zijn schoen als een sigaret.
Als de overgordijnen dichtgetrokken zijn, zie je in de

spiegel alleen het bed eronder, en de kamer rondom, de
.kleine bosvijver waarin het vastligt als een eilandje. Het
bestaat slechts uit een metalen onderstel met een matras er
op en bruine dekens. Cara nam haar borsten inhaal' han-
den en ze richtte zich op voor de spiegel. 'Jouw geslacht,
het peuterig vogeltje, het kriebelig speeldiertje', .hijgde ze,
'als het mij ziet wordt het onrustig, het stoot en het woelt,
het wordt een ram van drift. Dan slok ik het op. Ik nijp
het plat als een peukje'. Ze danste op het bed als een
stripteuse. Ze bond haar halssnoer als een ketting rond haar
middel. In de bolle spiegel zwol haar buik, werden haar
dijen smal en breed, golfde haar hele lichaam als een
dronken zee.
Het is stil. Het is koud. Het is niet de bijtende kou van

haar ijsbrok, van haar moordwapen. Het is een sneèuwen
kilte, een zachtzinnige eenzaamheid. Deze stilte is een
ruimte. Ze strekt zich uit tot op de gang, tot op de trap.
Een gehuurde ruimte voor verlangens, voor angst. Dit is
van het leven het nulpunt. Het dooipurit. Het vriespunt.
Het leven dat zich ieder ogenblik ontbindt en zich terzelf-
dertijd net genoeg hervat om zich in stand te houden. Een
ijdel gedoe zonder winstkansen is het, piekert hij, een
afmattend roeien tegen de stroom op, alleen om niet te
worden meegesleurd in de waterval achter je;
De bovenbuur ontsluit de voordeur. Hij komt de trap

opgesjokt. Frank weet het op voorhand: de man zal zijn
schoenen uittrekken vóór zijn deur. Met een dof plofje
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vallen ze op hun plaats naast de muur. De man sloft de
kamer door naar zijn radio bij het raam. Rita Ramoure
neemt het vertrek (het halve huis) in met een barbaarse
ongegeneerdheid. Ze zingt over de liefde, dat is over eigen~
dom en diefstal, over behoud en verlies. Zo dadelijk zal de
man vlak boven Frank zijn hoofd aan tafel gaan zitten om
er krant en avondeten te gebruiken. Tussenin draaft hij
tussen zijn tafel en de gaskachel heen en weer. Soms staat
hij een halve, een hele boterham lang ergens onbepaald iri
de kamer. Hij laat ook voortdurend zijn radio luider en
stiller spelen alsof een dubbel-ik hem doorlopend voor de
keuze stelt.

Geluid heeft geen eigenaar, mijmert Frank. Het is water.
Het is kwik. Het werd niet gemaakt' voor mannenhanden,
voor eigenaarshanden. Het zijn een soort dwalende virussen
die onderdak zoeken in weerloze hersenen. Daarom mis-
schien menen wij dat het contact mogelijk maakt. In een
snijpunt van geluiden ontmoeten twee mensen elkaar in de
toevalligheid van straten en kamers. In een toevallig pris-
ma van geluid, in een stilte.

Zo heb ik haar ontmoet, peinst hij. In een snijpunt. Het
gemeenschappelijk leven is niets anders geweest dan een
samenhouden van de draden, een dooreenstrengelen ervan,
een wirwar van knooppunten en dubbellijnen, meestal
samengehecht door de lintjes en de nietjes van de maat-
schappij. - Een zuster te hebben, een geliefde wier levens-
lijn vanuit hetzelfde punt vertrokken is als de mijne. Een
natuurlijke, een organische geliefde. Alleen in zulke ver~
houding kun je je geborgen voelen.

'Buiten het huwelijk is het gevaar en de schande'. - Hij
ziet ze door zijn hoge slotpoort schrijden, de brave middel-
matigen, naar het kruis van hun kwellingen en van hun
sleur. Als zij er doorheen zijn gegaan, sluit de poort voor
altijd op de wereld. - Maar wij hebben geen kwetsbare
schaamstreek dan ergens in onze hersenen, ergens tussen
begeerte en trots.

In de club was het laat geworden en lawaaierig. Cara
had een paar glazen teveel op. Ze was verhit als kristal dat
gaat springen. Iedereen had haar reeds over de dansvlo'er
gesleept. Vooral echter Jimmy. Jimmy de gitaar, Jimmy de
prijs van de dansschool, Jimmy de judo-kampioen. Hij
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zocht de plaatjes uit waarop hij met haar wou dansen. Haar
bolerootje lag in een fauteuil. Haar japon had zweetranden
onder de oksels. 'Ik dans alleen!' lalde ze opeens. 'Ik dans
alleen!' 'Naar het zaaltje', gierde men. 'Cara wil dansen!'
Langs een tochtig gangetje stommelde de troep naar het
theatertje aan de voorkant van het gebouw. Jimmy had een
zijdeurtje geforceerd. Cara werd naar het toneeltje ge-
troond. Vanuit de bar dreunde de grammofoon. Vóór de
ovale bolle spiegel van het gezelschap begon Cara te
dansen. - Haar strip-tease ontsluiert gevaren. Als ze zich
ontkleedt, glijdt een glimmend mes uit zijn schede. -
Jimmy had het schakelbord gevonden. Hij zette het toneel
in een cake-walk van paars, rood, groen. Hij stond er uit-
zinnig bij te gillen. Cara had haar halsketting rond haar
naakte heupen geslagen. De zware hanger met het donker-
rode granaten oog schudde vóór haar vulva op en neer.
Was hij er toen nog bij? Was hij reeds weggegaan die

nacht? Is het herinnering of fantasie? Welk verschil bestaat
er tussen feiten en hun verbeelding? Wat is het reëelst? Het
was in elk geval die nacht dat hij zeulde langs de beurs, in
de hoeren- en de antiquairsbuurt, die nacht dat hij wist dat
ze losgekomen was, dat ze aan zijn zijde overrijp was ge-
worden. 'De zomer is uit', dacht hij. 'Ze kan vallen'. 'Een
vreemdsoortige, zachtwuivende aquariumplant is ze', dacht
hij nog. 'Na enkele jaren zoetwaterleven verrot hij tot een
bloemstuk van pieken of een weekdier van kwijl. Eigenlijk
zou de zwaardvis die onder zijn baldakijn heeft geslapen,.
hem dan moeten vaneenrijten en opslokken, hem uittrappen
als een sigaret'. - Vannacht zeult hij misschien weer langs
de beurs, in de wijk van de bordelen en van de antiquairs-
winkels. Altijd zijn ze buren, die drie. Altijd glimmend aan
de ellebogen. Altijd opgeperst. Altijd weer monter, geboend,
geconserveerd.
De winter houdt aan. Aan de spuigaten van de katedraal

(geclasseerd, kan nooit invallen) zal het gootwater nog be-
vroren zijn in gulpen die bijzinnen toevoegen aan de stenen
redevoeringen die deze tempel als dodenkransen sieren, -
deze piramide van het christendom.

Waarschijnlijk hangt de affiche er nog naast de poort (of
is er een nieuwe overgeplakt, of is men er nieuwe aan het
drukken) met 'Looft de Heer, want Hij is goed'. - En je
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bent veertig en je loopt er aan voorbij en je mort: Hij is
trouweloos en veranderlijk. Hij is de grote maniak van het
offer. Het offer is voor hem de natuurlijkste zaak van de
wereld.
Zij loopt er misschien langs op dit ogenblik. Misschien

met Jimmy de judo-kampioen, Jimmy de galante cavalier.
Met Jimmy langs de gewelven, de glasramen, de spuigaten.
- Een mededinger en een deelgenoot hebben in wat vanuit
roemrijke eeuwen (opgezette trofeeën in het paleis van de
geschiedenis) 'de gunsten van een vrouw' wordt geheten, -
wat is dat anders, dan een kwaadaardige kwaal die drup-
pelsgewijze onze mensenoude hersenen vergiftigt?

De dag daarop is het zondag. Laat in de voormiddag
ontbijten ze. Ze maken een wandelingetje door de naburige
villawijk. De lanen liggen vredig en verlaten. Honden en
rokende wandelaars.
'Wiens vrouw ben jij?' polst hij voorzichtig.
'Ik zweer bij jouw ideeën', ontwijkt ze luchtig.
Ergens dwarrelen uit de heldere vrieslucht verkoolde

snippertjes. Alsof in de nabijheid een reus (de Wind?) in
een smeulend vuur van geheimen geschopt had.
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Pszisko Jacabs

DIEP WATER

Het gezicht van Peter staat strak. De huid is blauwen
uit zijn ogen vallen tranen. De wind blaast zijn haren zo
fel naar achteren, dat zijn hoofd vergroot lijkt. De golven
slaan tegen de zijkant van het schip met een dreunend en
dan sissend geluid. \Vanneer het sissen begint, sproeit het
water over hen heen - Marie slaat dan telkens haar handen
voor haar ogen - en vliegt het gele schuim langs haar lippen
tegen de grote kabine. Waar is de kapitein? Waar zijn de
anderen?
Er was een schok, Peter schreeuwde, Marie schreeuwde

en tevergeefs trachtten zij gedrieën de deur te openen. De
ruimte smeet hen heen en weer, tegen elkaar. Toen vielen
de motoren uit en bonkte het water tegen het schip als een
hamer op een ton. Zij zaten naast elkaar op het bed, op
de onderste kooi, Marie links van hem, Peter rechts. Zij
wachtten de hele nacht, totdat het licht werd. Toen stond
hij op. ~Iarie en Peter sloegen de armen om elkaar heen.
Hij bracht hun de bus met koekjes en zonder een woord
te zeggen aten zij alles op, drie hoofden dicht bijeen en
het malend geluid van de tanden, het slikken en op de
achtergrond het ruisend geluid van het water.
Toen sprong de deur open, maar geen der mannen kwam

binnen. Er was water met vlokken schuim. Het schuim
vloog langs de lippen van Marie en Peter op zijn handen.
Hij stond op en ging naar buiten. Marie stak een hand naar
hem uit, maar liet deze toen vallen en bungelen langs de rand
van het bed. En Peter zat met zijn handen om zijn hoofd
geklemd als plaagden hem de vreselijke hoofdpijnen. 'Komen
jullie nog?' riep hij later naar die twee in de kamer.
Het schip zat vast tussen de blokken. Verderop lagen

grotere blokken, kaal, groen van kleur aan de onderzijde en
bruingrijs daarboven. De witte plekken moesten meeuwen
zijn, schuilend voor de wind. Toen sloeg een regengordijn
neer en werd de wereld klein. Peter en Marie waren naar
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buiten gekomen. Zij leken kleiner geworden. Hun monden
trilden als zovaak daarvoor. Het regenwater droop langs
hun gezichten. 'Laat ons wachten, totdat de regen ophoudt',
had hij toen gezegd.
De bui was snel voorbij. Hij ging weer naar buiten. De

trap naar de stuurhut hing scheef. De wind rukte aan zijn
kleren. In de hut lagen natte papieren, van de belasting.
Laden hingen open, een revolver lag tegen een van de
wanden met ernaast een doosje patronen. De papegaai lag
dood in zijn kooi. Toen had hij, net als de kapitein soms
deed, geroepen naar die twee beneden. Zij waren tevoor-
schijn gekomen.
En nu staat Peter te kijken. Hij heeft zich niet geschoren.

En Marie staat er met ongekamde haren. Van haar japon
zijn de knopen nog los. Het is koud. Wij moeten eten en
drinken. Laat ons naar de keuken gaan. Dat heet niet
keuken. Dat heet kombuis. Brandt een oven, als hij scheef
staat? Marie moet koffie maken, warmte in je maag verdrijft
de angst.

Beneden op straat dansen de emmers op de schouders
van de mannen. Er is het geluid van metaal. Dan hoesten
de emmers twee, drie keer. 'Hoi!' roept een van de mannen.
De motor bromt en even later giert hij als de bak naar de
lucht wijst, een dikke, rechthoekige vinger. Aan de overkant
loopt een oude man. Zijn hoed staat op zijn hoofd alsof hij
die er niet zelf heeft opgezet. De grijze harenkrans is een
rand franje aan die hoed. Hij heeft rode oren en een nek
met vouwen. De man is van hout. De man is niet echt.
Zijn stap is onhoorbaar.
De huizen zijn oud en bruin en doordat het hier zo vochtig

is, zijn de onderste stenen groen uitgeslagen. De deuren
sluiten slecht en hangen na het openen scheef, als vleugels
van zieke vogels. 'Wij moeten hier vandaan', zegt Marie
minstens één keer per dag. 'Waarom gaan wij niet, volgende
week al of anders volgende maand?' vraagt hij dan. Marie
zucht en zegt dan tegen de tafel - niet tegen hem - dat zij
volgend jaar gaan emigreren. Maar dat zei ze vorig jaar
ook en het jaar daarvoor en ze moet het altijd hebben
gezegd. Wanneer Peter erover praat, gaat het over Canada,
de bossen, de sneeuw, de grote huizel1. Het zijn geen
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verhalen, maar het lijken verhalen. Dan luistert Marie wel.
In bed zelfs praten zij erover, nadat zij het hebben gedaan.

Marie heeft soms buikpijn en zucht als zij moe is. Dat
is niet zo erg. Het leven gaat gewoon door. Erg zijn de
hoofdpijnen van Peter. En niemand weet, vanwaar zij
komen. Of beter gezegd: zij komen altijd door iets anders.
De ene keer heeft hij zich zenuwachtig gemaakt in het
schoenenmagazijn, de andere keer komt het door het scherpe
zonlicht of door de witte duiyen. Ja, die duiven. Peter maakt
zich kwaad als zij op de rand van de dakgoot zitten en
koeren. Als het stil is in de straat en in huis, dan klinkt het
koeren steeds luider. Het is als komen de witte duiven steeds
dichterbij, zij komen het huis binnen, zij zitten in je borst
en het koeren trilt door je hele lichaam. Peter vloekt zacht.
Marie glimlacht. Peter zou naar de zolder moeten gaan
en het raam openmaken om ze te verjagen. Hij doet het niet,
hij doet het nooit. Durft hij het raam niet openen, omdat
het zo hoog is of omdat er een windvlaag kan komen, die het
dak zal lichten? Tenslotte drukt Peter zijn handen in zijn
ogen en slikt zijn tabletjes en gaat slapen. De witte duiven
zijn dan verdwenen. Marie blijft glimlachen. Weet zij, dat
het verjagen van de duiven niet kan helpen? Met de
meeuwen is het eenvoudiger. Die komen alleen als zij grote
honger hebben. Dan schreeuwen zij met de stem van de
storm. Van meeuwen krijgt Peter geen hoofdpijn. Hij
is geboren op het water en dat is zijn zoon eigenlijk
ook. Marie houdt niet van het water. Dat zal de reden zijn,
dat zij nog niet naar Canada zijn geëmigreerd. Het water
is diep-ja-diep. En zo breed.

Het water stroomde door de straten en reikte zo hoog,
dat de vrachtwagen onzichtbaar werd, en nog hoger, tot
boven de lantaarnpaal. Er dreven planken en kisten en oude
stoelen. Het water bleef stromen, alsof ergens een kraan
niet was dichtgedraaid, een reusachtige kraan. Of zakten
de huizen in de grond? Maar dan moesten ook die wagen
en die lantaarnpaal, nee, het water stroomde, onophoudelijk.

En toen kwam er een groot schip, dat hoog boven de
huizen uitstak. Er waren mannen, die zwaaiden en een
ladder kwam omlaag als een slangenpaar en hij en Peter
en Marie klommen omhoog, alsmaar hoger, langs het
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trillende stalen lijf van het schip. De mannen boven voerden
hen naar lage, witte kamers, waar zij te eten en te drinken
kregen. 'Wij gaan. verder!' klonk een stem. Peter kauwde
zijn brood en zag niet op. Marie kneep de handen ineen
en zei: 'Dat het zover met ons moest komen.' 'Schreeuw niet
zo en geef mij nog een kop tee'. Maar de teepot was leeg.
Peter gooide zijn lege kop op de grond, zodat de splinters
tegen de kachel vlogen. Maar hij ging niet weg. 'Dus je
weet het nu, zij komt hier en blijft hier. Als je het niet
past, vertrek je maar, zonder hem.' Met 'hem' werd de
jongen bedoeld, de jongen van tien, die luisterde en nooit
iets zei, als de vreemde gesprekken werden gevoerd.

Zij kwam en bleek een stil, schuw meisje te zijn, dat
zelfs nog bleef staan, toen Marie haar had uitgenodigd te
gaan zitten. Marie trok het meisje naar het raam. 'Wat
ziet hij in jou, dat hij in mij niet ziet? Je bent niet knap.
Is het omdat je jonger bent? Ga zitten, kind, jij kunt het bij
God niet helpen.' God was nog nooit bij hen thuis geweest.
Wie was God? Een vriend van Peter? Peter had geen
vrienden. Een ver familielid van Marie? Of was het iemand,
die iets met dit meisje had te maken?

'Hoelang blijf je hier?' vroeg hij het meisje. Zij gaf geen
antwoord. 'Hoe heet je?' 'Adri. En jij bent Petertje.' 'Jasses,
nee, ik ben Peter, net als, net als de andere Peter.' '0. Maar
als ik straks Peter zeg, dan weten jullie niet, wie van de
twee ik bedoel.' 'Wel. Als je ons aankijkt.' 'Peter.' Zij keek
hem aan. 'Ja', antwoordde hij. Haar gezicht werd rose en
glansde. 'Kon ik je zuster maar zijn.' 'Ik heb geen zuster,
ik heb Marie en Peter.' 'Dat zijn je ouders.' 'Ouders? Ja,
maar dat is een gek woord.' En vader en moeder hebben
een nog gekkere klank, dacht hij. 'Adri, je gezicht is zo
zacht en rose, net alsof je een licht in je hoofd hebt.' Toen
lachte zij. Peter en Marie kunnen zo niet lachen. En hijzelf
ook niet. Adri is een wonderlijk wezen. Zij is voor hem
gekomen, weet hij nu. En voor Peter. En voor Marie? Marie
staat bij het raam en tuurt naar buiten. Haar rug is recht
en hard, bij de neus en het ene zichtbare oog zijn de gleufjes.
Zij groeit, wordt zo groot dat het donker wordt in de kamer,
de lage witte kamer op het grote schip. 'Wij gaan verder!'
roept buiten een stem. De machines beginnen te dreunen
en door het ene kleine raam links ziet hij, hoe een man
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van aakwp naar daktop springt, van rots naar rots, een
man, die het alsmaar sneller varende schip niet kan bij-
houden. Het is Peter, die daar springt. Hij valt in het water.
Marie gilt opeens, als de fluit van het schip. Adri is
verdwenen. Door het raam achter hen straalt de zon.

Het schip lag op en tussen de rotsen. De golven dreunden
tegen de wand. Maar niet langer vloog het schuim over
het scheve dak en de open kamers. Marie stond bij het
scheve fornuis en maakte een koek van havermeel en eieren.
Zij hield de pan vast en roerde. Peter zei, dat hij geen
honger had, alleen trek in een kop tee. 'Je krijgt geen tee,
je eet je koek', zei de jongen. En Peter had gezwegen.
Misschien zou hij toch nog van de koek eten. 'Ik heb geen
geld voor tee', zei Marie opeens en begon te giechelen.
'Lach niet zo raar', zei Peter, 'ik krijg er hoofdpijn van.'
Maar ditmaal bleef zij giechelen. En hij, de jonge Peter
- niet Petertje, zoals Adri eens had gezegd - vond het
giechelen gewoon en zelfs verademend. Giechelen was
bijna lachen, giechelen was het lachen van een meisje.
En dat je hiervan hoofdpijn kreeg, was onzin. Tenslotte had
Peter van de koek gegeten en niet meer gevraagd om tee.
'Waarom scheer je je niet?' vroeg de jongen, 'in de kapiteins-
hut is scheergerei.' 'Het heeft alles geen zin', antwoordde
Peter, 'ik laat mijn baard staan.' Dat was even een schok.
Peter met een baard zou niet langer de oude Peter zijn.
De mond wordt zo anders en de kin verdwijnt. 'Een baard
zal je goed staan', zei de jongen later, 'ik heb het scheergerei
over boord gegooid.' Peter had hem aangestaard. 'Ja',
giechelde Marie, 'de jongen heeft gelijk. Neem een baard
en wees iemand anders.' Hij had het scheergerei niet over
boord gegooid, maar het verstopt. Eens zou hij zichzelf
moeten scheren.
De dagen erna inspekteerde hij het schip. De storm was

geluwd. Zij liepen van kamer tot kamer. Er was iedere dag
koek van havermeel en eieren. Ondanks lang zoeken hadden
zij niet veel anders kunnen vinden. Suiker was er, maar
weinig. En zout. In de verte was een eiland. Mensen waren
niet te zien. Er kwamen hier geen andere schepen. Zij
konden hier niet blijven. ~et schip was lek. Als die StOlID
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weer kwam, zou het uit elkaar worden geslagen. Of anders
een volgend maal.
Zij bouwden een vlot op het scheve dek. Er waren hamers

en spijkers genoeg. Zij gebruikten deuren en kisten om te
stoken en een vlot te bouwen. Zelfs de vloeren gingen uit
de kamers. Toen het vlot klaar was, bleek het te zwaar
om het over de rand te tillen. Zij wrikten er palen onder
en duwden en rukten, totdat alles over de rand ging. In
het water lag het, half gebroken, wiegelend en broos. 'Het
moet', zei hij. Toen begon het te hagelen en vluchtten Marie
en Peter de keuken binnen. Maar hij bleef. 'Het moet', zei
hij in zichzelf. Langs de uitgeworpen touwladder stapte hij
omlaag. Hij spijkerde het vlot weer aan elkaar. De hagel
sloeg in zijn nek en op zijn handen. Later klom hij terug
naar het dek en zei Marie en Peter, dat zij de kisten moesten
laten zakken. 'Het heeft alles geen zin', zei Peter, maar het
gebeurde toch. Eerst de grote, lege, toen de kleine, gevuld
met havermeelzakken, suiker, zout, gereedschap, allerlei
kleren. Het water spoelde over het vlot. Hij keek naar boven,
waar Peter over de rand hing. Voor de scherende meeuwen
was Peter nooit bang geweest; ook nu toonde hij geen vrees
_ het waren immers geen witte duiven. Het water spoelde
steeds meer over het vlot. Nog meer hout moest er komen.
In de keuken waren nog planken in de vloer. Peter en Marie
bleven lang weg. Het begon al donker te worden. Toen
werden de vloerplanken omlaaggehesen. Hij maakte het vlot
breder en hoger. Gedrieën stonden zij er op lilnhun voeten
bleven droog. 'Het heeft alles geen zin', zei Peter en Marie
zei: 'Dat we dit moeten meemaken: En toen nam Marie
hem in haar armen. 'Het moet', zei de jongen. En toen
maakte hij zich los uit de omarming van zijn moeder en
zei, dat hij moe was en honger had. Zij stonden nog altijd
op het vlot. Peter liep heen en weer en zei, dat hij hoofdpijn
had. Zij hadden niet naar hem geluisterd, waren de trap
opgeklommen en hadden niet omgekeken naar Peter, die
beneden stond. De haveImeelkoeken smaakten die avond
als het heerlijkste maal.
De volgende morgen was er veel wind. Zij konden niet

weg en vulden die dag met een laatste inspektie van de
kamers. Dekens, lakens, keukengerei en nog meer kleren
werden tot grote pakken gemaakt, de laatste halfvolle zak
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havermeel moest mee. Toen gingen zij slapen. Doordat de
planken uit de vloeren waren en alle deuren beneden in
het water lagen, werd het een vreemde, onrustige nacht.
De wind nam af en was tenslotte niet langer te horen.
De morgen daarop hesen zij de pakken naar het vlot,

klein en broos op het dansende water. Een laatste blik in
de verwoeste kamers, toen omlaag en een laatste blik naar
het schip. 'En nu zien wij alleen maar vooruit', zei de jongen.
Na twee uur varen bereikten zij het eiland. Er woonden
geen andere mensen. De grond was hard, maar honderd
meter verder stond een hut en weer verder lag andere
grond met groen en bomen erop. Het schip noch de zee
zag de jongen ooit weer.
Toen hij had gezegd, dat dit het huis zou zijn, waar zij

moesten wonen, stonden Marie en Peter lange tijd met
gebogen hoofd en hangende schouders. Toen begonnen zij
tegen elkaar te schreeuwen. Peter sloeg Marie, Peter sloeg
Marie, Peter sloeg Marie. 'Laat dat!' riep de jongen en gooide
hen met stenen. Het hielp niet, zijn roepen niet en ook
niet zijn gooien met stenen. Toen haalde hij de revolver
uit zijn zak en schoot.
'Jij, jij schiet op je vader en moeder?' Dat was Peter.

'Petertje, jongentje, hoe kon je zoiets doen?' Dat was Marie.
'Ik heet niet Petertje, ik ben niet jullie jongentje, ik ben
degeen, die, die .... ' Maar toen had hij geen gedachten
meer. 'De volgende keer schiet ik raak' en fluisterend: 'als
jullie weer zo doen.' Maar de revolver en het doosje met
kogels stopte hij later in de vuilnisbak.

Het huis stond aan de rand van een meertje. Zij vingen
vis en aten deze, tezamen met de havermeelkoeken. Er was
een stuk grond, waarop zij aardappelen en groenten teelden
en in het bos verderop vingen zij hazen en vogels. Peter ging
op een keer dagenlang weg en bracht kippen mee. Zo waren
er ook weer eieren. Zij rooiden de aardappels en zaagden
brandhout. Toen kwam de winter. Tijdens de ijs- en sneeuw-
periode maakte Marie van de oude kleren weer nieuwe.
Peter - hij had nu een volle baard - bleef vis vangen.
Hij hakte gaten in het ijs. Het havermeel was op, maar
ergens vandaan had Peter een zak met tarwe. De tarwe werd
geplet tussen stenen en zo waren er tarwekoeken. De kippen
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werden gevoerd met vis. Peter vroeg nooit naar de revolver.
Hij vroeg zelfs niet om tee. En hoofdpijn had hij niet langer.
Hij zag er een beetje woest uit. Op een dag was hij weg
gegaan en niet weergekomen. Zij wachtten drie dagen op
hem. Toen zei Marie, dat zij ging kijken, waar hij bleef.
'Nee', zei de jongen, 'wij wachten op hem.' 'Maar ik kan
niet langer wachten. Hij is mijn man!' 'Dat weet ik, want ik
heb gezien, hoe je onrustig werd.' 'Dat weet jij, jongen van
elf jaar?' 'Ik ben bijna twaalf en ik weet het. De konijnen
en de honden .... ' 'Maar Peter, dat is heel anders!' 'Jullie
kunnen het niet laten! Jullie moeten het doen!' schreeuwde
hij, 'ik weet alles, alles! En ook daarom wilde ik jullie
doodschieten. Wij hebben nu te eten. Waarom ging Peter
weg?' 'Om de tarwe.' 'Om .... de .... tarwe?' 'Ja, hij wilde
altijd tarwekoeken blijven eten, hier, buiten aan het meer,
met jou en met mij.' En toen werd haar gezicht rose en leek
het, of er een licht in haar hoofd was, dat door de ogen
en de huid naar buiten straalde. Zij was als Adri was, maar
mooier nog, veel mooier. 'Dus hij is niet naar Adri?' Wel
nee, jongentje' - en nu had hij geen bezwaar tegen dit hem
verkleinende woord - 'hij moest tarwe halen, voor jou en
mij, voor ons.'

Peter had de revolver uit de vuilnisbak gehaald. Hij bleef
zes jaar weg. Marie wist, dat hij een man had gedood. 'Om
de tarwe?' 'Om de tarwe.' 'Die dwaze Peter. Nu had hij
een baard en was hij zijn hoofdpijnen kwijt en doodt een
man. Hij is toch wel een kind, Marie.' 'Ja, hij is ons kind.
Jij bent een man.'

Zes jaar is een lange tijd. Maar morgen gaan wij hem
halen. Hij zal geen baard meer hebben. Hij zal aan dit
meer wonen en zijn stem zal over het water klinken als
hij een grote vis heeft gevangen. Marie zal stralen als had
zij licht in haar hoofd, als was zij de zon zelf. En hij, de
jonge Peter, zal eindelijk het kind zijn van zijn ouders, die
zijn kinderen zijn.

Deze man is een vreemde. Maar dat was hij immers altijd?
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Adri Laan

GERTJE BOONZAAIER

Kraaienbrink was me die morgen de keel uit gaan hangen
met zijn van erotiek druipende verhalen. De kerel verzon
ze een weeklang in zijn cel en draaide ze dan af in de
spreekkamer, die de directeur mij, als nieuwbenoemd sociaal
ambtenaar bij het gevangeniswezen, ter beschikking had
gesteld. Het is waar, ik had Kraaienbrinks behoefte om zijn
overvloedige driften in sterke verhalen om te zetten
geprovoceerd. Bij mijn pogingen om tot een vertrouwelijk
contact met de veroordeelden te komen had ik het bij hem
doen voorkomen alsof zijn geschiedenissen me niet in het
minst schokten, maar alsof ik ze onderging zoals twee
mannen ze naar Kraaienbrinks opvatting behoorden te
ondergaan: een beetje grinnekend en met enig blijk van
ontzag van de toehoorder voor de verteller. En ik moet
bovendien bekennen, dat de dwingende overtuigingskracht
die deze psychopaat in zijn fantasieën wist te leggen bij mij
aanvankelijk weinig scepsis ontmoette. Ik miste elke ervaring
met deze mensen. Maar tenslotte viel het zelfs mij op, dat
hij telkens weer een bewijs van zijn onschuld weefde door
zijn geschiedenissen. Het sperma, dat in de kleren van het
kind gevonden was kon niet van hem zijn, want hij had op
het moment waarop de rechercheur hem gegrepen had niet
eens een erectie gehad. En al te vaak had hij de nabij-
wonende pastoor in de buurt van het meisje gezien.
Toen Kraaienbrinks tijd die ochtend om was en hij werd

teruggeleid, begreep ik, dat ik na niet al te lange tijd over-
plaatsing zou moeten aanvragen. Al de mannen, die ik
wekelijks ontving, zouden hier nog vele jaren verblijven.
Ik had bij de meesten een goede indruk gemaakt. Pas
nadat de directeur tot tweemaal toe mijn pleidooi voor de
onschuld van een gedetineerde meesmuilend had aan-
gehoord, drong het tot me door, dat ze voornamelijk een
mogelijkheid tot beïnvloeding van hun strafmaat in me
hadden herkend.

426



Dirk Velsing was de tweede die morgen. Hij was me.
al snel. liever geworden dan de fantasierijke kinder-
verkrachter. Velsing zat voor doodslag. Ook hij beleed zijn
onschuld, maar hij speelde zijn martelaarschap op veel
subtieler wijze uit, geremd en gestuurd ongetwijfeld door
intelligentie. Ik ervoer hem als een aimabel man, wiens
kwetsbaarheid af te lezen was aan zijn lichte neiging tot
stotteren. Velsings houding in de gevangenis was tamelijk
heldhaftig en zeker stijlvol; hij bewoog zich met de luchtige
tred van iemand wiens hoofd boven de wolken uitgezien
heeft en die onaantastbaar is voor wat hem overkomt,
onrecht vast niet uitgesloten. Hij glimlachtte veel en hij
kon bij het luchten zijn leniggebleven handen teder langs
elkaar wrijven als streelden ze de herinnering aan een
groot goed. Dat was dan: de liefde voor en van de vrouw,
wier dood hem nu drie jaar geleden uit de free-lance
journalistiek, via de arrondissementsrechtbank naar deze
opsluiting had doen verhuizen. Velsing had me de foto's
laten zien uit zijn verlovingstijd en met veelzeggend stil-
zwijgen zijn nu dode Willy op de bruidsfoto aangewezen.
'Zo mooi was ze toen al, meneer'. Zijn brokkelig relaas over
zijn kostelijk huwelijksleven vulde hij aan met vakantie-
kiekjes, merendeels genomen in een Bretons dorp, waar hij
reeds spoedig een oud huis had gekocht en opgeknapt. De
laatste acht jaar van zijn vrije leven hadden ze daar hun
vakanties doorgebracht. Tot ze hem, en zijn dertienjarige
zoon, vlak na zo'n vakantie ontviel met een schrikwekkende
hoeveelheid arsenicum in haar gerijpte lichaam.
'Er was geen enkel motief. De rechter-commissaris heeft

me dat zelf toegegeven', stelde hij bedeesd vast. Hij had
hardnekkig en aanvankelijk zelfs wanhopig ontkend, maar
de hoeveelheid vergif, die gevonden werd in de resterende
kersenbonbons was overvloedig. Aan welke kant zijn Willy
ook aan de doos bonbons begonnen was, haar einde was
onafwendbaar geweest. 'Ze at altijd kersenbonbons, dat was
haar enige en vergeeflijke zwakte', vertelde hij. 'Ze snoepte
een beetje. Maar ze kocht ze altijd zelf. Mijn zwakke kant
was, dat ik nooit erg attent was. Ik dacht er eenvoudig niet
aan eens bonbons voor haar mee te nemen. Misschien vijf
keer gedurende ons hele huwelijk heb ik ha~r met bloemen
verrast. Ze zei daar wel eens iets van, maar dat was meer
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plagenderwijs, want ze wist, dat ik overigens alles voor haar
over had. Ik kon niet anders dan goed voor haar zijn, zoals.
zij het voor mij was en nou ja, dat kan je nooit zo precies
vertellen, dat onttrekt zich aan de rede, maar het. kwam
natuurlijk omdat we erg veel van elkaar hielden.
Eigenlijk elk jaar meer. Nee, een motief kon de rechter-

commissaris niet bedenken. Maar toch geloofden ze me niet.
Daar moet ik me bij neerleggen. Mijn vrouw Willy zei
immers altijd: Je moet volop genieten van wat je binnen je
je bereik hebt en als het je ontvalt kun je nog altijd de
herinnering eraan koesteren. Dat kan niemand je afnemen.
Zulke dingen zei ze. Ze gaf zich zo volkomen mogelijk.
Ze vond, dat in het huwelijk twee mensen zich langzaamaan
aan elkaar moeten kunnen onthullen tot ze alles van elkaar
afweten, ook de nare dingen. Dan juist ga je nog meer
van elkaar houden. Ze bewees wat ze zei: 'Ik kan je nu
dingen vertellen over mezelf, die ik een paar jaar geleden
nog voor me moest houden'.
'Ze had gelijk. Nee, er was geen enkel motief.'
'Ze was erg aantrekkelijk', zei ik eens, met een van de

foto's in de hand.
'Ze werd steeds aantrekkelijker', zei hij fel, onmiddellijk

het hoofd afwendend om te verbergen, dat hij aangedaan
was. Maar hij praatte te graag over zijn huwelijk om zich
een kans te laten ontgaan mij deelgenoot te maken van zijn
herinneringen. Hij vertelde, hoe ze was opgebloeid na de
moeilijke eerste jaren van hun trouwen, toen hun zoon wat
groter was geworden. Hoewel ze beiden graag meer kinderen
hadden willen hebben waren ze daar niet in geslaagd.
'Maar we hebben onze Gerard nooit verwend.'
De zoon, inmiddels zeventien, wilde zijn vader onder

geen beding opzoeken. 'Ach', zei Velsing daarvan, 'we
moeten maar rekenen, dat het een bewijs is van zijn gevoelens
voor haar.'
Een intelligent man, die Velsing.
Zijn houding was nu al drie jaar ongewijzigd, vertelde

me de directeur: Geen spoor van opstandigheid viel te
constateren. Hij verrichtte zijn taak in de werkplaats met
toewijding en redigeerde met smaak de gestencilde ge-
vangeniskrant. Als hij zo doorging zouden er zeker een paar
van de hem toegemeten vijftien jaar afgaan in voorwaarde-
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lijke invrijheidsstelling. De eerste winst was zijn houding.
Ik zag zijn bezoek een beetje als een verademing, na

de louche Kraaienbrink. Ik zocht in mijn overjas naar het
pakje Gauloises, dat ik speciaal voor hem gekocht had en
legde het, alvast geopend, op mijn bureau, zodat hij er
straks uit kon pakken zonder het gevoel te hebben omgekocht
te worden. De felle stank van deze sigaretten bracht hem
Frankrijk weer in de neusgaten; er is wel geen sterker
herinnering als die van geuren. Het pakje sigaretten had
ik gekocht, nadat een bezoek aan Velsings zoon weer geen
resultaat had opgeleverd: de jongen bleef halsstanig
weigeren om zijn vader ooit weer te zien. Ik zag wel een
beetje op tegen de gelatenheid waarmee Velsing dit bericht
zou aanhoren en verwerken.

Het is die morgen niet eens ter sprake gekomen.
Velsing werd binnengevoerd. Ik stond op achter mijn

bureau, wachtte tot de twee cipiers de deur achter hem
gesloten hadden en stak mijn hand ver naar hem uit. Hij
bleef staan, liet 'zich zelfs tegen de deur terugzakken en
keek me onder zijn wenkbrauwen vandaan aan, roerloos,
de anders zo graag wrijvende handen bengelend langs zijn
lichaam. Ik hield mijn hand naar voren gericht hoewel ik het
blikkeren van zijn ogen goed zag. Zijn mond trok in één
hoek nerveus weg, als een voorbode van het stotteren, dat
er nog achter verborgen lag.
" 'Kom, Velsing', zei ik. Mijn stem kwam er iets te hoog
uit. Hij tilde een loodzware linkerhand omhoog en wees
naar me. 'De foto's, zei hij. 'En .... en .... de nega ....
de negatieven.'

Ik kneep mijn ogen een moment dicht om te verbergen,
dat ik dacht aan de cipiers aan de andere zijde van de
deur en aan het pistool in mijn bureaulade. Daarna bewoog
ik mijn uitgestrekte hand energiek. 'Kom', zei ik, 'ga zitten'.

Hij struikelde naar voren, greep mijn vingers met allebei
zijn handen en ging zitten zonder los te laten. De
schimmelige celgeur steeg uit zijn kleren op en benauwde
me even. Met zijn linkerhand schoof ik het pakje Gauloises
naar hem toe. 'Meneer', zei hij. Hij liet mijn hand los en
terWijlik op mijn stoel zakte, trok hij een sigaret uit het pakje.
Zonder de plichtmatige verontschuldigingen, waarvan hij
anders altijd veel werk maakte.
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Ik wist het meteen. Hij hield het niet langer vol, zijn
afwachtende, gedistingeerde houding. Hij ging tot de aanval
over. Het duurde hem te lang. Deze man zat klaar om zijn
onschuld te bewijzen. Ik werd een beetje onpasselijk. Na
de smerige Kraaienbrink voelde ik deze omzwaai als een
persoonlijke teleurstelling en met grote moeite hield ik een
vuil glimlachje van mijn mond. Ik reikte hem vuur en hij
inhaleerde diep.

'Het was alsof het nooit vandaag wilde worden', zei hij.
'Meneer, ik heb er nog met niemand over gesproken, met
de cipiers niet. God weet, wat me dat een moeite gekost
heeft. U wilt naar me luisteren, nietwaar, meneer?'

'Maar natuurlijk, Velsing', zei ik.
'U moet me helpen. U moet', zei hij en hij zocht alweer

naar mijn hand op het bureau, maar die trok ik snel terug.
'Als ik kan, dat weet je, zal ik je helpen'.
'De foto's', herhaalde hij. Hij stak zijn hand in zijn binnen-

zak en haalde er foto's uit. 'Ik ben nerveus, meneer. Ik moet
kalm worden, kalm worden. Hier, deze eerst,'

Hij legde de bovenste foto voor me neer. Een oudere
foto, met gekreukte hoeken. Een van zijn trouwfoto's, ge-
nomen door een straatfotograaf, die de gebruikelijke serie
afleverde: vóór het ouderlijk huis; het instappen in de lang-
gerekte auto's; het uitstappen voor het stadhuis; het door
emotie getekende ja-woord; de getuigen.

De foto die voor me lag had het moment vastgelegd waarop
Velsing, de gehuurde grijze hoge hoed in de hand, zijn
bruid voor het stadhuis uit de glimmende auto hielp stappen.

'Deze', zei hij. Zijn vinger wees naar een van de om-
standers, een jongeman met een onbeduidend gezicht, die
tussen het publiek van overwegend vrouwen stond toe te
kijken.

'Gertje Boonzaaier', zei Velsing..
Ik trok mijn wenkbrauwen op.
'Gertje Boonzaaier', herhaalde hij, nadrukkelijk knikkend.
Ik werd een beetje kwaad. Ze hebben uiteindelijk allemaal

dezelfde taktiek. Ze zeggen iets onbegrijpelijks en omdat
je meer van ze wil weten doe je maar alsof je het begrijpt
en dan kan je niet meer terug. Deze morgen trapte ik er
niet in.

'Nou en?', zei ik kOltaf.
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'Gertje Boonzaaier. Ik heb u toch wel eens verteld van
Gertje?'

Er ging me een licht op. Gertje was in zijn verhalen
voorgekomen bij de weergave van het stadium waarin het
meer pure geluk met zijn Willy was begonnen. Gertje was
een schoolvriend van Willy geweest en had geprobeerd
onder Velsings duiven te schieten. Ergens omstreeks ~et
vierde jaar van hun huwelijk had ze Velsing ingelicht over
de stormaanval, die Gertje enkele weken na de bruiloft op
haar eer had ondernomen. 'Ze vertelde me, dat hij een paar
keer op bezoek was geweest. Ze had hem niet willen afstoten,
hoewel hij niet verborg waarom het hem te doen was. Ze
was natuurlijk nog onervaren en probeerde een conflict
te vermijden. Zelfs was ze zo naïef geweest een keer mee
te rijden in zijn nieuwe auto. 'In een auto, meneer, In een
auto. Zo naïef was ze nog. Ik zeg altijd maar: Een auto,
dat is een rijdende slaapkamer: Ze deed het omdat het in huis
zo gespannen was geworden en ze hem op andere gedachten
had willen brengen. Maar hij was niet van zijn stuk te
krijgen, hoewel ze hem had duidelijk. gemaakt, dat ze
zoiets niet nodig had, met Dirk Velsing als man, bij wie ze,
niets tekort kwam op dit punt. Hij was toch vervelend
geworden en had haar in de geparkeerde auto met een
hand tussen haar benen gegrepen en met de andere hand
bij haar borsten. Hij was geroutineerd, die Geertje Boon-
zaaier. Ze was uit de auto gesprongen en lopend naar huis
gegaan. Pas zoveel jaar na het gebeurde durfde ze. het te
vertellen, nu als een bewijs van haar gegroeide liefde.

'Ik was jaloers en woedend. Maar ze had gelijk: nu kon
ik er na tien minuten alom lachen en dat had ik toen,
vlak na ons trouwen, vast niet gek~md. Ik had hem wel
kunnen vermoorden:

Zo ongeveer had hij me dat verteld en ik herinnerde
me nu, dat ik tamelijk gegeneerd was, toen hij er aan toe-
voegde hoe ze de opgehaalde geschiedenis hadden afge-
reageerd in bed.

'0 ja', zei ik dus, 'GeI'tje Boonzaaier: Ik bekeek de foto
met meer aandacht, vond, dat de vage bekendheid van het
gezicht hoofdzakelijk in de algemene onbeduidendheid
moest schuilen en kon me deze uit zijn krachten gegroeide
jongeman nauwelijks voorstellen als een kansrijk minnaar.
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Over de gekreukte foto heen schoof Velsings hand een ander
aanzienlijk recenter plaatje. Er stonden dansende paren op
en Willy zat op de voorgrond aan een tafeltje, waarop een
tweede glas wijn de aanwezigheid verried van de fotograaf
- Velsing zelf zonder twijfel.
'Een tuinfeestje in Bretagne', zei Velsing. 'Onze laatste

vakantie.' '
'Ja', zei ik. 'Ze zag er goed uit, daar.'
Dat had ik al eens eerder gezegd, want de foto. was

me niet onbekend. Velsing keek me strak aan. 'Ziet u het
niet?', vroeg hij. 'Ziet u het niet?'
Ik staarde naar de foto, maar ik zag het niet.
'Dat is niet zo'n wonder', zei hij. 'Het heeft bij mij

tenslotte ook lang geduurd voor ik het zag. Van de week pas?
Hij schoof zijn vinger over de foto, hield hem stil en zei:

'Gertje Boonzaaier.'
Ik hield mijn ogen in de zijne gericht en schudde mijn

hoofd langzaam en veroordelend.
'Kijk dan, kijk dan', zei hij haastig en in zijn ogen

verscheen datzelfde licht van daarstraks. Ik bleef hem nog
even hoofdschuddend aanzien, zuchtte en bekeek toen pas
de man, die in de achtergrond van het fotootje stond. Hij
was tamelijk gezet en droeg een snor. Een man als duizenden
mannen, wie het niet eens aan te zien was of hij een
Breton was dan wel een toerist. Een beetje een fatterige
man in een opvallend wit pak. Ik dacht snel na. Reeds als
ik hem zou vragen wat hij met die twee foto's voor had,
ging ik al te ver met zijn kennelijke opzet mee. Reeds nu
trokken mijn ogen vergelijkend naar de andere, oudere foto,
met de onbenullige jongeman tussen de vr.ouwen. Ik schoof
de foto's van me af en haalde verdrietig mijn schouders op.
'Stel je niet aan, Velsing', zei ik. 'Dit had ik niet van je

verwacht'. Hij ging stijf achteruit in zijn stoel. 'Ik waardeer
u en dat weet u', zei hij, 'maar gek, toch had ik deze reactie
van u voorzien'.
Dat was een geraffineerde opmerking en ik moest

tersluiks kijken naar de andere foto's, die hij nog in de hand
hield. Hij merkte het en hield ze als een hervonden paspoort
omhoog. 'Ja', zei hij triomfantelijk. 'Er zijn er nog meer.
Maar ze zijn niet zo duidelijk. Van één ben ik bijna zeker.'
'Vooruit Velsing', zei ik kortaf. 'We zijn volwassen mensen
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onder elkaar. Laten we het samen mooi houden. Ik wil je
bekennen, dat je houding tot aan dit ogenblik toe me heeft
geïmponeerd. Ik ben bereid je te beloven zoveel in mijn
vermogen ligt voor je te doen. Maar alleen, Velsing, als je
je stijl bewaart. Laten we het daarom mooi houden.' Hij
ving waarschijnlijk alleen maar op, dat ik wat voor hem doen
wilde. Zijn lichaam hield hij star, maar het trillen van zijn
vingers kon hij niet voorkomen.
'Ik .... ik zal niet veel van u .... van u vragen', stotterde

hij weer even. 'Alleen. . .. alleen dit: bij mijn zoon ligt een
doos vol foto's. Haalt u die voor me op alstublieft.'

'Je zoon ... .', wou ik een zin beginnen, omdat mijn
vergeefse visite aan de jongen me te binnen schoot, maar
het bleek nu hoe het met Velsing gesteld was. Zijn zoon
interesseerde hem niet meer.
'Ze liggen in de kast op de slaapkamer', zei hij.
'Ik zie er de zin niet van in, Velsing', weerde ik af.
'Is er bezwaar tegen, dat ik die foto's krijg?'
'Dat lijkt me niet'.
'Ze liggen in de kast op de slaapkamer. Op de bovenste

plank.'
Voor hem was de zaak al beklonken. Natuurlijk, in een

doos foto's stak niets gevaarlijks. Maar mijn aarzeling kwam
niet alleen uit teleurstelling voort, ook uit daarachter gelegen,
onbestemde gevoelens.
Velsing pakte de foto van het Bretonse tuinfeest weer op.

'Er zijn er hier meer van', zei hij vastbesloten. Hij wees
weer naar de man met de snor. 'Ik moet hem toch gezien
hebben. Begrijpt u dat? Ik stel het me allemaal voor, tien
keer, honderd keer, ik zie de bomen en de takken van de
bomen, ik zie de huizen en de vensters van de huizen,
het café, de tapkast, de tafels, het bestek, de mensen zie ik,
allerlei mensen, maar hem, hem zie ik niet bewegen. Hij
staat daar maar, star en stijf.'
Hij sloeg zijn handen voor zijn gezicht. Er was niet veel

over van de onaantastbare Velsing.
'Ik zal het proberen', zei ik, bedenkend dat men waan-

denkbeelden alleen met feiten kan weerleggen. Foto's zijn
in zekere zin toch feiten.
Het liep allemaal anders dan ik dacht.
Ik zocht de jongen enkele dagen later op, toen me dat
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zo uitkwam. Een zuster van zijn moeder was in Velsings
huis getrokken en verzorgde hem. Ik vermoedde wel, dat ze
hem stijfde in zijn aversie tegen zijn vader, maar er kwamen
overigens alleen goede berichten over dit huishouden. In
zijn kamertje vertelde ik hem het doel van mijn komst,
tenminste, ik zei hem, dat zijn vader graag de foto's wilde
hebben. Hij was opgelucht, dat ik niet alweer aan zijn kop
kwam zeuren om zijn vader een bezoek te brengen en hij
zocht bereidwillig de doos op, waarvan hij het bestaan wel
wist. Voor hij me haar gaf zocht hij er zelf een paar foto's
uit, een beetje haastig en bedekt. Over zijn schouder
herkende ik een plaat van het Bretonse vakantiehuis.

'Bretagne', zei ik. 'Mooi vakantie-oord.'
'Dat schijnt zo', zei hij. 'Ik ben er nooit geweest.'
Ik keek verbaasd. 'Nee', zei hij. 'Moeder ging er altijd

de maand augustus naar toe. De eerste twee weken ging
ik met hèm mee. Een trektocht maken. Dan werd ik daarna
altijd twee weken uitbesteed bij mijn tante en ging hij ook
naar Bretagne. Als ik achttien ben, mag ik er van mijn
tante naar toe.'

Via de directeur liet ik de doos met foto's bij Velsing
bezorgen. Een week lang reageerde hij niet. Maar ik hoorde
wel van hem. De gevangeniskrant verscheen die week niet,
omdat Velsing er de boel bij neergegooid had en in de
werkplaats was er tot tweemaal toe een vechtpartij ontstaan,
waarbij het niet moeilijk viel Velsing als de aanstichter aan
te wijzen.

'Een begrijpelijke crisis', stelde de directeur vast en hij
drukte me op het hart hem op de hoogte te houden van
het verdere verloop van de geschiedenis.

Het formuliertje waarop Velsing om een onderhoud met
me vroeg kwam de week daarop. De twee cipiers bleven,
toen ze hem binnengebracht hadden, met vragende gezichten
in de deuropening staan, maar ik wenkte hen weg. Velsing
snoof zwaar en had zweet op zijn bovenlip.

'Ga zitten', zei ik, het gebaar makend met de Gauloises.
'Hoe is het met het tuinfeest?'

Hij schoof in de stoel en lachte met moeite. Zijn stem
droeg eerst zijn verbrokkelde zinnen onvoldoende en hij
werd pas verstaanbaar toen hij zei: 'Van geen belang, van
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geen belang, dat tuinfeest. Er is meer, er is veel en veel
meer.'
. Hij viste een pakje foto's uit zijn broekzak en hield het

vlak voor mijn gezicht.
'Zo zo', zei ik. 'Kom er mee voor den draad, Velsing.'
Hij nam de tijd, verhief zich langzaam van zijn stoel,

wachtte nog een berekende tel en spreidde toen de foto's
uit alsof hij een spelletje patience deed, naast elkaar in rijen,
tellend, steeds triomfantelijker, één, twee, drie, vier, vijf,
zes, tot twaalf toe, de laatste foto bonkend met zijn vuist
begeleidend als waren het doorslaggevende troeven.
'Zo', riep hij. 'Zie zo, zie zo. Daar zijn ze.'
De aarzelloze manier waarop hij de foto's, voor hemzelf

op hun kop, in twee gelijke rijen van zes voor me neertelde,
verried dat hij zich langdurig had voorbereid op dit moment.
Ik bekeek de kiekjes onbewogen. Twee waren oude
bekenden: de trouwfoto en het tuinfeest met de besnorde
man. De ene lag aan het begin en de andere aan het eind
van de reeks. Velsings vinger kwam erboven zweven en
legde zich ter ruste op de eerste foto, op de nieuwsgierige
jongeman. 'Wie, wie is dit?', vroeg hij gebiedend.
'Naar jouw zeggen: Gertje Boonzaaier', zei ik.
'Naar mijn zeggen, naar mijn zeggen! Dat IS Gertje Boon-

zaaier.' Zijn vinger betastte de volgende foto: een vrouw
op een zonnig plein, zwaaiend met een exorbitant grote tas.
Willy. De vinger echter bedekte een van de voorbijgangers.
'Drie jaar na ons trouwen. Wie is dat?'
'Geen idee', zei ik, met een angstig vermoeden van wat

er komen ging.
'Gertje Boonzaaier!', riep hij uit. Zijn vinger reisde één

foto en twee jaar verderop. 'Vijf jaar na ons trouwen. We
hadden ons huis in Bretagne. Dit is in het dorp.'
De vrouw zat vrolijk in een schommel te wuiven. De

vinger wees terzijde. 'Gertje Boonzaaier!'
Zonder weifeling prikte hij op de volgende foto. 'Van

dit jaar heb ik er zelfs twee', riep hij uit. 'Hier op het markt-
pleintje in het dorp en hier op het terras. En daar en daar:
Gertje Boonzaaier. Hij is al heel wat dikker geworden.
En hier, hier, dat is dan in het zevende jaar van ons trouwen
- van. het zesde heb ik niets kunnen vinden - hier heeft
hij voor het eerst een snor. Gertje met een snorretje. Ja,
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verderop heeft hij nog een jaar of wat een baardje gedragen, ~i
kijk maar, hier en hier. Gertje Boonzaaier met een baardje, ~
zo'n verwijfd, kinderachtig, smerig Jezusbaardje. Dan de
baard er weer af en hup, de snor er weer op, een mooi wit
pak en maar kijken als een grootkapitalist: Gertje Boon-
zaaier. Nog eens en nog eens en nou, deze had u zelf ook
al gezien', zo besloot hij, zijn vinger stilhoudend bij het
tuinfeest.

Ik bekeek nog eens de grofkorrelige figuurtjes en gestalten,
die hij had aangewezen. In de opeenvolging school logica,
moest ik erkennen: Gertje groeide gestadig uit tot een Gert
van belangrijke omvang. Ik dwong mezelf zeer kritisch te
kijken; met enige goede wil kon men elk gezicht op deze
foto's dienstbaar maken aan een opvolgende reeks. Maar
Velsing had de afgelopen week niet stil gezeten; hij had
voor zijn beeldverhaal zulke gezichten gevonden, waarvan
men niet onbetwistbaar kon zeggen, dat ze niet op elkaar
leken. Ik bedekte met mijn vinger de schakel met de
baardjes, dacht de haargroei weg en moest erkennen, dat
het eventueel wel zou kunnen, dat een mens zich van een zo
onbenullige jongeman tot zo'n fatterige vent ontwikkelde.

'Duidelijk, hè?', zei Velsing. 'Je hoeft ze niet uit te
vergroten om het te zien.'

'Wat wil je nu eigenlijk beweren?', vroeg ik zwak.
'Dat zijn allemaal Gertjes Boonzaaier. Hij heeft haar nooit

losgelaten'.
'Maar waarom?', vroeg ik, met een schrik er onmiddellijk

na.
'Misschien', zei Velsing langzaam en weloverwogen,

'misschien loerde hij op zijn kans. Misschien zàg hij tenslotte
zijn kans.'

Ik bekeek hem scherp, maar hij keek ondoorgrondelijk
terug.

'Om haar te vermoorden?', vroeg ik.
'Om Willy te vermoorden', bevestigde hij, met dat vreemde

licht weer in zijn ogen. 'Wat anders?'
Ik belde. 'Je moest nu maar weer naar je cel teruggaan,

Velsing', zei ik. Zijn ogen sperden zich open.
'En mijn foto's?'
'Ik zal er met de directeur over spreken. Laat ze maar

liggen'.
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'Er zijn nog. . . . nog. .. . nog negatieven. Alleen ik weet
waar ze liggen. Ik kan ze. . .. kan ze laten uitvergroten.
Als deze foto's zoekraken, heb ik die nega .... negatieven
nog.'

'Je mag me wel een beetje vertrouwen', zei ik.
'Vertrouwen! Wie kan ik nu nog vertrouwen! Na dit met

Willy.'
De cipiers traden binnen en pakten hem bij de armen.
'Licht de rechter-commissaris in', riep hij nog.
De directeur luisterde met demonstratief vertoon van

vermoeidheid, ook al kleedde ik mijn betoogje in meewarige
woorden en accentueerde ik, dat we alleen met behulp van
de foto's zelf Velsing uit zijn struikeling zouden kunnen
opheffen tot de statige tred waarmee hij totdan zijn lot was
tegemoetgetreden. In zijn ogen zag ik zijn al wankel geloof
in het nut van mijn functie doven tot as toen hij me niet
volstrekt ontried de rechter-commissaris op te zoeken.

De rechter-commissaris schoot in een magere lach, die
herinnering opriep aan vergeelde dossiers. Over de foto's
gebogen, die ik in een parodie op de manipulatie van
Velsing in mijn spreekkamer, nu op zijn bureau had uitge-
spreid, zei hij: 'Juist. Eindelijk hebben we dan Velsings
motief: jalouzie.'

Hij nam nog wel de moeite een telefonische informatie
te verrichten: die volstond om aan de weet te komen, dat
G. J. H. M. Boonzaaier twee jaar tevoren in de ouderdom
van 38 jaar was overleden in het Diaconessenhuis, aan de
gevolgen van een auto-ongeluk.

Ik veegde de foto's bij elkaar, zag die van het tuinfeest
bovenop liggen en stak dat kiekje apart in mijn binnenzak.
De rechter-commissaris sloeg me waarderend op de schouder,
toen ik zijn kamer verliet. Die klop op de schouder bleef
vreemd genoeg twee dagen lang voelen, tegelijk met de
onontkenbare vrees, dat Velsing me weer te spreken zou
vragen. Ik talmde hem zijn foto's terug te laten bezorgen
en toen ik het tenslotte deed, hield ik inderdaad die ene
achter. De zaak liet me niet los. Ik bezocht wederom de

, zoon, Gerard, en vroeg hem mij de foto's te laten zien, die
hij voor zichzelf had uitgezocht. Hij toonde ze me zonder
enige bedenking. Het waren voornamelijk afbeeldingen van
zijn moeder, van dezelfde toeristische soort als ik reeds
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gezien had. Ineens hield ik een foto in ~ijn handen, die
naar mijn gevoel duidelijk vooraf behoorde te gaan aan de
reeks, die Velsing in lange uren in zijn cel had opgesteld:
de jonge Gertje Boonzaaier, sterk gelijkend op de sullige
jongeman bij de bruiloft, maar hier in de schoolbank
gefotografeerd met de wereldkaart boven zijn linker-
schouder.
'Hoe ter wereld kom JIJ aan een portret van Gertje

Boonzaaier?' vroeg ik de jongen.
'Wie?', vroeg hij terug en hij nam het portret over. 'Gertje

Boonzaaier ken ik niet', zei hij, 'maar dit ben ik. Dat is te
zeggen, zoals ik acht jaar geleden was dan:

Ik keek hem aan. Nu pas zag ik dat de zoon niet op de
vader leek, helemaal niet op Velsing leek, bedoel ik.
De meewarige blik van de directeur en het bemoedigende

schouderklopje van de rechter-commissaris fungeerden in
die seconde als waarschuwende stoplichten in mijn geest,
die inderdaad over een gevaarlijk kruispunt dreigden te
schieten. Ik zag nu gemakkelijk, dat de schoolfoto de
trekken van de zoon zelf vertoonde, maar betrapte me erop,
dat ik de gedachte aan Gertje Boonzaaier met moeite kon
wegdrukken. Een beetje geschrokken van mijn eigen
suggestibiliteit vertrok ik en ik wist me met een cynisch
glimlachje te beschermen toen de directeur me vlak daarop
meedeelde, dat Velsing had verzocht om een onderzoek
naar zijn vermogen om kinderen te verwekken. Het verzoek
werd afgewezen.
Ik vond het niet prettig, maar wel gemakkelijk, dat

Velsing zijn verzoek niet via mij had gedaan. Velsing
vernielde de dag daarna zijn meubilair en moest in de extra-
verstevigde strafcel worden gesloten. Ik nam mijn verlof-
dagen op. Een halve week lang haalde ik opgelucht adem,
intens verheugd geruime tijd verschoond te zullen blijven
van de duffe gevangenisgeur, maar toen kon ik het niet
langer harden. Ik zocht het laatste adres op, waar Gertje
Boonzaaier gewoond had.
Een verouderde hospita ontving me bereidwillig; ze had

nu geen kostgangers meer, maar meneer Boonzaaier was
inderdaad jarenlang bij degenen geweest, aan wier onder-
houd ze haar brood verdiend had. Bijzonder veel
herinneringen had ze niet aan hem. Een portret bezat ze
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niet. Wel kwam ze voor de dag met een doos ansichtkaarten;
blijken van de genegenheid, die ze bij haar kostgangers had
gewekt en die zelfs tijdens hun paasvakanties nog levendig
bleef. Er waren veel prentbriefkaarten bij van Gertje Boon-
zaaier. De poststempels vertelden, dat ze zonder uitzondering
waren afgezonden uit Bretagne. 'Hij was gek op Frankrijk',
zei de hospita. 'Elke vakantie weer ging hij erheen.' Ik
werd een beetje stil, toen ze haar reliquieën weer in de
doos opborg. Ze sloot het deksel met een vertederd gebaar
en dat trok mijn aandacht. Wat is dat voor een doos?', vroeg
ik. 'Ook van meneer Boonzaaier', zei ze. 'Hij was wel een
snoeper. Hier.' Ze keerde de bovenzijde van de doos naar
me toe. 'Kersenbonbons, daar kwam hij altijd mee aan.
Omdat hij er zelf zo van hield.'
De volgende dag reed ik weg, naar Bretagne. Binnen-

rijden in het Bretonse dorp was als het binnengaan in een
droomlandschap van mezelf, zo vertrouwd waren me het
marktplein, het vakantiehuis van de Velsings, het café en
de tuin waarin 's avonds gedanst werd. In die tuin herkende
ik diezelfde avond de fatterige man met het snorretje. Het
was de waard van het café. Ik aarzel om het te bekennen,
maar ik sprak hem onverhoeds in het Nederlands aan. Hij
keek breed lachend op me neer en brak uit in onverstaanbaar
Bretons. Ik trok de foto te voorschijn van het feest in zijn
tuin. Hij werd bijkans ontroerd, haalde zijn vrouw uit de
keuken en samen gleden ze met graagte weg in steeds
uitbundiger gelach over de manier waarop de foto hem
weergaf. Hij ijdel en zij met onverholen trots.
'Ah, dat witte pak, m'sieur', klaagde hij. 'Dat heb ik maar

een jaar kunnen dragen'. 'Henri eet veel te veel', zei zijn
vrouw, met glanzende ogen naar hem opziend, 'Henri knapt
overal uit.'
Jazeker, vroeger had hij ook wel eens een baard gedragen,

maar de protesten van zijn vrouw hadden het gewonnen.
Henri offreerde me een pernod. Ik accepteerde graag en liet
er nog vele op volgen, turend naar de foto, die ik niet
aan Henri had willen afstaan, proberend erachter te komen
waarom dit wazige zwart-witte beeld me een hoger bewijs
leek dan Velsing ooit zou kunnen vermoeden, me afvragend
of hij altijd de waarheid had aangevoeld of dat een dwaal-
spoor hem er naar toe had geleid.

439



MADISON AVENUE ZES UUR DERTIG

Boven zijn hoofd brandde een felle lamp in een rijst-
papieren kubusje aan een witte draad. De muren stonden
grijs, wit en blauw tegen elkaar. De schilderijen hingen
feilloos recht, kalme, koele abstrakties, een heldere poëzie
van vormen. Behoudens de halve konstruktie van een
houten puzzelspel was het tafelblad voor hem leeg en lak-
zwart. Hijzelf zat glimlachend voor zich uit te kijken.
In het witte licht kon je nauwelijks zien dat hij een

Japanner was, veeleer leek hij' een net uit sneeuwvakantie
teruggekeerd stepdanser, klein, slank, hard en mooi. Op dit
late uur werd ook Madison Avenue sereen en donkerder. De
reklame-jongens, streepjeshemden, snelle auto's en perfekte
haarsnit reden door CentraIPark naar hun woonwijk buiten
de stad bij de oceaan, of naar afspraakjes en etentjes in
Greenwich village.
Kimura was de duurste van hen, zijn inkttekeningen gin-

gen tegen onbehoorlijk hoge prijzen en de weekly's vochten
voor de felle vegen van zijn riethouten penseel. Traag maar
handig nam hij de kontaktlenzen uit zijn ogen en liet ze dan
als kleine tolletjes over het tafelvlak draaien tot ze met een
vreemd dwarrelend effekt tussen de losse puzzelstukken
schoten waar hij ze liggen liet. Drie jaar geleden was hij
met zijn vrouw vanuit Tokyo naar hier gevlogen. Ze was
twee jaar jonger dan hij en het mooiste meisje van de
Japanse foto-studio's.
Nauwelijks een uur geleden had hij haar voor het laatst

gezien, minzaam, mooi en buigend, over een hele pagina
van de nieuwe Look Magazine, in een kimono die hij niet
kende, pratend over de Trans Pacific Airlines.
Zo heeft ze nooit geglimlacht dacht Kimura, en haar

huid is fijner, stralender dan hier op de foto. Zij is een veel
echtere vrouw, soepel als water, geolied, buigzaam als riet
en zij praat over de avond, de stem van de regen, de geur
van tee, het wit van papier en. . . . Hij wist het zo best niet
meer, twee maand geleden was ze van hem weggegaan.
Kimura glimlachte nog steeds toen hij de revolver uit zijn
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lade nam en voor zich op tafel legde. Het matte zwart van
het wapen is heel anders dan het lakzwart van de tafel
dacht hij. Toen begon hij glimlachend te huilen.

Wil/em M. Roggeman

WEL AARDIG OM TE ZIEN

Voorbij, voorbij dit schrijven reeds
is het woord gereisd en scheurde
mijn netvlies. Ik die beef
wanneer de aarde drinkt onder de regen,
ik leg mijn handen om je bekken
en ken mijn verlies, deze brandbare schat.

Boven de kennel van je mond
zweeft de lokvogel, schreeuwt drie maal
de vreugde uit mijn handpalm weg.
Ik adem in donder en bliksem.

Een stuntelige bewoner van de aarde,
mijn huid verwelkt en brekend
onder het stof van deze reis.
Sarrend kom je op mij af, brandend
als een mes, zuigend als een spons,
snel geef ik je mijn erewoord, '
dit halve woord, bedoeld
voor een goed verstaander.
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Louis Ferron

FRAGMENT UIT EEN ONGESCHREVEN VERHAAL

Het wachten is op een woord, een woord zo groot, dat
daarin geborgen kan liggen héél dat geheim dat ik tracht
te achterhalen. En het wachten duurt te lang, zoals ieder
wachten. Maanden, misschien wel jaren, zijn inmiddels
voorbijgegaan. Dag aan dag beloofde ik mezelf eindelijk
eens neer te schrijven wat me in die tijd kon bezighouden.
San Ruffino, dacht ik dan, San Ruffino, dat is de haak
waaraan heel die broze constellatie hangen moet. San
Ruffino, morsig stadje in de bergen. Maar dat kan het
woord niet zijn waarachter ik zoeken moet. San Ruffino is
een gegeven plaats eerder dan een woord.
En het is wel zo, dat ik mijn werk gedaan heb zonder

er mijn spirit te kunnen inleggen. Het mag wat! Hoe kan
een mens nu zijn hart leggen in maagpoeders, tweedjassen,
meubelcollecties en al die onzin meer, die je een publiek
moet aanpraten, dat je stiekum uitlacht omdat het toch wel
weet, dat je maar wat zevert. Dat publiek heeft schoon
gelijk en het is daarom, dat ik 's morgens achter mijn
schrijftafel ga zitten al schokschouderend en vloekend.
Maar met dat al zit ik er toch mee, woordje aan woordje
passend, koffiedrinkend om de vijf minuten. Ik zou eigenlijk
eens op de straat willen schijten om mijn ongenoegen aan
de man te brengen. Maar het is niet alleen het fatsoen dat
me ervan weerhoudt, het is de luiheid ook om werkelijk
eens te doen waar ik lust toe heb.
Want luister. Het is in San Ruffino, dat ik het laatste

geweest ben. San Ruffino is de laatste stad die ik heb
aangedaan. Alles wat daarna komt zou men kunnen duiden
als een handelen uit afwezigheid. Maar na San Ruffino
moet ik toch ergens gebleven zijn, ik bedoel, een mens
moet zich toch op een bepaalde plaats bevinden. Dat is een
wet met de kracht van een wet. Misschien ben ik achter-
gebleven in San Ruffino, ben ik niet werkelijk hier. Wie
dan zit op de zolderflat en stelt prijskranljes samen, schrijft
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opwekkende berichten, drinkt koffie? Wellicht ben ik het
niet. Ik zou het willen bewijzen, b.v. door de persoon die
zich in mijn phiàts heeft gedrongen ten tonele te voeren en
te zeggen, hier hebben we de schurk. Maar ik kan het niet,
want ik ben niet hier, het is te zeggen, met mijn gedachten
ben ik niet hier en dat is mogelijk een afdoende oplossing
voor een probleem dat zo kwellend lijkt.
Wat heb ik in San Ruffino te zoeken? Ik ben getrouwd,

heb een kast vol boeken, een kat, een radio, abonnementen
op 4 tijdschriften, waaronder 1 zeer boeiend. Men zou
willen zeggen, zijn plaats is hier. En wat zoekt hij daar dan?
Wat zoekt hij in het gemors van een provinciestadje dat
van de samenleving is afgesloten, behoudens een enkele
buslijn 1 x daags?
Maar hoeveel vellen papier heb ik niet vol geschreven

over die stoffige wegen, over die oude, romaanse dom,
over het hotel waar ik logeer? Tientallen keren heb ik dat
alles overgelezen en ik heb weggestreept en weggestreept
tot er tenlaatste niets meer te strepen viel. Wat restte: rood
papier en dat staat gelijk aan blanco papier en wat wist
ik per slot dan nog van San Ruffino? Ik ben dan herbegon-
nen. Bedachtzamer, achter ieder woord zoekend naar een
ander woord. Woorden, alsmaar woorden, alsof zoiets ooit
tot leven kan gewekt worden. Ik schreef mensen binnen de
woorden (ik trachtte het althans), mijn vrouw, een andere
vrouw, mijn vriend. En ik dacht, nu gaat ieder ogenblik de
bodem splijten en dan zal ik weten waarom ik naar hier
gekomen ben. En ik bezocht de dom en ik zag daar die
andere vrouw. Ik bestudeerde haar, zoals men flora en fauna
van b.v. de steppen van Centraal Azië bestudeert, dat is
met aandacht, zonder emotionaliteit, hoewel men er nooit
zeker van kan zijn in hoeverre de emotionaliteit is uitge-
schakeld. In dat laatste ligt misschien het hopeloze van
mijn speurtocht besloten. Ieder gebaar, iedere rimpeling
van haar lichaam trachtte ik in me op te nemen en daar
schreef ik weer enkele bladzijden mee vol. Ik vertelde het
mijn vrouw maar die moest er om lachen. Mijn vriend
begreep niet wat ik daar zocht, in dat dorp. En wat begreep
ik er zelf van? Die andere vrouw, ik noemde haar M.,
kende ik niet, ik zou haar vermoedelijk nooit leren kennen,
omdat ik haar zelfs niet durfde aan spreken. Die andere

443



vrouw, was ze wel van belang in het geheel van mijn,
speurtocht? Achter~f beschouwd kon wel. eens blijken dàt,
~e er in het geheel niets mee te maken had. ;Alshypothyse:
in het patroon bepaald, heeft zij zich vaster genesteld als
een onontkoombaarheid. Ik kan niet meer over haar heen
zien, hoe graag ik het ook zou willen.. . ;

Dagelijks de wandeling van het hotel naar de dom, h~t ••
(korte?) oponthoud in de dom en weer terug naar het
hotel, waar op het terras een koppige wijn geschonken
wordt. Waarom houd ik er niet liever mee op? Zo dadelijk,
zal ik weer verder moeten schrijven aan de prijslijsten en
aanbevelingen, waarom houd ik er niet mee op? Want het
is nog maar de vraag of ik dit alles ooit tot een goed einde.
zal brengen. Of een slecht einde, het is de vraag of ik dit
voleinden zal. Maar meer nog dan de vraag boeit mij pet
raadsel. Ja, het boeit mij, het beneemt me mijn bewegings~
vrijheid. Ik word er door naar onvermoede diepten getrqk-,
ken. Sferen waarin ik van mezelf geen weet meer heb, het
is adembenemend.

De dom van San Ruffino is van steen, ik bedoel, hij is
steen, zoals adem adem is. De dom is massief gelijk alle
Romaanse kerken. Een beangstigende massiviteit. Een ver-
zwijgen zonder opgaaf van redenen. Vanuit die dom lopen
lijnen over de gehele wereld, d.w.z. over de gehele, door
mij gekende wereld. Want het is alsof die dom min of meer
in mijn centrum staat, zoals bij een ander een gebeurtenis,
geboorte of dood. Dat is tenlaatste wat ik ontdekt heb
achter de woorden die ik dus toch niet voor niets aaneen-
geregen heb. Dat achter al die woorden een gebouw staat,
een kort, knoestig gebouw, een middeleeuwse dom die
gekneld staat in de aarde.

Maar luister! Of luister niet, want in die oude kerk kon
van alles gebeuren en wat er uiteindelijk gebeurd is kan
nauwelijks de moeite van het aanhoren waard zijn. Zelfs
niet voor mezelf. Als ik het nog eens overlees volg ik met
een rood potlood de regels en dan is het net of er een leeg-
bloedende muis over het papier gerend heeft. Het zonlicht
kantelde door de boogvensters naar binnen en wierp gele,
rode en paarse vlekken op de vloer. Niet alle vlekken
vielen op de vloer, van sommigen sprongen scherven af die
tegen de pilaren ketsten en daar hangen bleven gelijk ge-
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verfde vleermuizen. Maar een van die scherven, een paarse,
schoot door tot achter de doopvont en blikkerde daar op de
rug van .een blonde vrouw. Een opvallende vrouw, want
hier in deze streek hebben alle vrouwen donker haar. Toch
zou ik 'h~ar niet gezien hebben als niet die paarse vlek de
aandacht op haar gevestigd had. De vrouw stond nogal
achteraf in de doopkapel. Ik dacht, wellicht is het M. die
daar staat, maar ik sprak haar niet aan, want ze kon wel
éen Zweedse zijn en hoe zou ik mij dan moeten verstaan-
baar maken? Dat is altijd de grote moeilijkheid: hoe maakt
men zich verstaanbaar? Het zou met een handgebaar kun-
nen gaan, maar hoe licht wordt dat niet verkeerd uitgelegd.
Het. zijn toch altijd woorden waarmede men een contact
legt, altijd woorden, maar ook die woorden zijn voor zovele
uitleggingen vatbaar. Of ze hebben geen duidelijke bete-
kenis. Soms zijn ze niet meer dan woorden geheimzinnig,
vol van een symboliek die men niet te duiden weet. Wat
helpt dan nog?

Goed. Er wordt gebeld. Of ik al klaar ben met de
teksten voor X. Ik zal ze vanmiddag nog brengen. Wat was
er, vraagt mijn vrouw. Ze vroegen om woorden, woorden
met een betekenis. Maar blijft de vraag, hoe zou ik mij
moeten verstaanbaar maken. Niet slechts voor M. maar
voor mezelf, mijn vrouwen iedereen. En het is wellicht
daarom, dat ik in San Ruffino ben gebleven, om een taal
te leren waarin ik mij kan verstaanbaar maken.

Die doopkapel was een klein wonder, zoals dat heet,
van middeleeuwse, religieuse kunst, de moeite waard om
er een studie aan te wijden. Ik heb er geen tijd voor, ben
bovendien ook niet kundig genoeg om een dergelijk onder-
werp aan te grijpen, hoewel ik tijd en gelegenheid in over-
vloed heb om me te laten inwijden. Welhaast dagelijks
kom ik in die doopkapel en laat er mijn ogen gaan langs
het mozaïek in de koepel of langs de uit brons gegoten
vont. Ik heb tegen mijn vrouw gezegd, dat ze me maar
gerust moet laten als er mensen komen, want ik wil dit
alles rustig op mij laten inwerken. Soms denk ik, daar kom
je in een heel leven niet mee klaar en het geeft toch geen
pas om een heel leven lang de mensen te ontlopen. Ik denk
ook niet, dat ik dat zal volhouden. Er moet toch eens een
dag komen, waarop ik het hopeloze van de situatie inzie.
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Neem nu die vrouw, nooit meer zie ik haar en ik weet
zeker, dat ik nu, nu ik dit schrijf, een poging zou wagen
haar aan te spreken. Nu ik toch van mening ben, dat woord
noch gebaar veel zin hebben, kan ik er immers vrijblijvend
gebruik van maken. En de achterstekende symboliek neem
je dan op de koop toe. Een Kabbalistisch spel, want de
lettertekens, vervangen door cijfers, kunnen zulke verras~
sende uitkomsten leveren, dat hoe ze ook geïnterpreteerd
worden, er een schok zal gaan door mij en door de vrouw.
Een schok, want we hebben elkaar even geraakt. Dat is
belangrijk: elkaar even geraakt te hebben, even op elkaars
aanwezigheid geattendeerd zijn. Een schok zou een gevoel
geven van vooruitgang, het zou de hopeloosheid van de
hele situatie wat verminderen. Misschien, ik zeg, misschien,
zou ze me vriendelijk toelachen. Zoiets is al heel wat; eigen-
lijk niet in woorden uit te drukken. Een enkel gebaar van
herkenning, het zou mijn verblijf in San Ruffino met een
zin omkleden. Een zin die ik er tot nu toe maar moeilijk in
ontdekken kan. Het zou mijn dagelijkse gang naar de dom
wat lichter maken. Nu is het me altijd of ik een kerker be-
treed. Ik vraag me trouwens ook af, of de dom in gebruik
is voor de openbare eredienst. Nooit zie je er een mens,
nooit een spoor van leven. Alleen die ene keer toen M. er
stond. Hoewel, ik weet niet of dat als een teken van leven
mag worden opgevat. Ik heb enige uren naar haar staan
kijken. Ik stond achter een pilaar zodat zij mij niet kon
opmerken. Niet eenmaal heb ik haar zien bewegen, geen
rimpeling zelfs ging door haar lichaam.
Na mijn bezoeken aan de dom, meestal in de voormiddag,

ga ik onmiddellijk terug naar mijn hotel, ga daar op het
terras zitten en begin dan maar weer te schrijven en door
te krassen wat ik de vorige dag geschreven heb, zodat ik
uiteindelijk nooit iets geschreven heb en ik iedere dag
opnieuw begin. Waarmee moet ik dan beginnen? Met de
dom, met de vrouw? Met San Ruffino in het algemeen? Ik
begin en dan spinnen zich weer de woorden aaneen tot een
patroon waar ik geen raad mee weet. Het zou toch anders
moeten, denk ik dan, eigenlijk geheel anders. Ik zou b.v.
eens vanuit een andere positie moeten gaan schrijven. Maar
het is de vraag of ik dan niet op hetzelfde zou terug komen.
San Ruffino is de laatste stad die ik heb aangedaan en
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het is zo moeilijk dat te vergeten. Woord aan woord pas-
send, afkappend, nooit tot een eind gerakend. Soms een
wak in mijn redenaties. Vallen naar ongekende dieptes.
Schrijven over San Ruffino. Mijn vrouw die ongeduldig op
mijn kamerdeur klopt. Er moeten nog zoveel andere dingen
gedaan worden, zegt ze.

Wil/em M. Roggeman

SYMPTOMEN

Soms wenkt een hand in een droom,
een zwellend ritme in de ruimte
en 0 die opstand bij het opstaan
en die morgenzon, een scherf blind licht.

Ik kom dan handen te kort
om alle steden te verdelgen
om elke liefde te bedrijven
om elk landschap te beschrijven.

Steeds op dezelfde ontstellende wijze
word ik bevrijd van elke mening.
In mijn eigen voetstappen wonend
volgen de ogen van het landschap
mijn beweging.

Ik ben een stipje op de horizon.
Tussen ons blijft alles onbeslist.
Je luistert niet. Je wordt bang.
Ik steek een storm op.
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Carla Walschap

MARYSE

Vanmorgen heb ik Maryse weergezien. De mooie, veel te
vroege zomerzon die zelfs het ruwe, ontevreden gezicht
van de vlaming een glimlach kan ontfutselen, had me naar
het park gelokt, tot bij een bank aan de vijver. Onze parken
worden langzamerhand maar grondig verpest door wel-
stellende moeders met haar telgen. Wanneer men, na veel
zoeken, een bank gevonden heeft buiten het bereik van
deze jonge, aan een stuk door taterende vrouwen die mekaar
haar heldhaftige veldslagen met de dagmeid, de vriendinnen
en de schoonouders vertellen, blijft er nog het grote probleem
van de kinderen. Zij hebben een uitgesproken voorliefde
voor de eenzaten. Oude vrouwtjes die hen met liefdevolle
en gulzige blik aanstaren, met zoete en dwaze woordjes
lokken en zo graag een beetje met hen zouden spelen, laten
ze links liggen. Ze zoeken de stille dromer die niet eens naar
hen omkijkt, de afgezonderde die alleen maar wat rust vraagt
en gaan vóór zijn voeten putten graven, straaljager spelen,
ruzieën en met het zwaarste speelgoed op mekaars hoofd
slaan.
En in de laan achter mij wandelde Maryse voorbij. Naast

haar dribbelde een klein kefferhondje dat zeker zijn ochtend-
behoefte moest doen.
Maryse was niet veranderd. Klein, met zware haren die

nooit verward schenen, een bleek gezichtje en ijskoude,
harde ogen scheen ze traag en zeker haar eigen lot met
een wilde, meedogenloze vernielzucht tegemoet te wandelen.
Ik ben ondertussen wel veranderd.
Het is nu zes jaar geleden dat we mekaar voor het laatst

zagen, dat we mekaar de hand drukten en veel geluk
wensten, nà het kleine afscheidsfeest dat op het einde van
een leerlingenloopbaan altijd gehouden wordt. We waren
terzelfdertijd op die school aangekomen en hebben er samen
onze laatste twee jaren doorworsteld. Maryse was toen
zestien, ik achttien jaar oud. Ze was de jongste van de klas,
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heel zacht, lief, bedeesd. Een tenger, hongerig katje dat
gestreeld en vertroeteld moest worden. Maar op achttien
jaar hebben meisjes wat anders te doen dan in haar eigen
soort behoeftige katjes op te zoeken. Alhoewel niemand haar
het leven verzuurde, was er ook niemand die zich over haar
ontfermde en ze liep onopvallend mee in de grote stroom van
onze lange benen, rusteloze handen en drukke monden.
Langzamerhand verdeelde die grote stroom zich in kleine

groepjes. De groep waartoe ik behoorde had als voornaamste
activiteit en doel het zo laat mogelijk thuis komen. Wij waren
maar met zijn drieën en gingen nà de school recht naar ons
stamcafé waar we met een magere coca cola en enkele
sigaretten zo lang mogelijk bleven zitten, juist lang genoeg
om voor het avondeten thuis te zijn. Wie van ons drie nu
Maryse meebracht, hebben we nooit geweten, ik geloof
dat ze eerder per ongeluk bij ons binnengesukkeld is. En
niemand heeft zich ooit tegen haar aanwezigheid verzet,
ze zat stil en dankbaar in haar hoekje en wij ,visten dat haar
ouders triestige zakenlui waren die niet beter vroegen dan
hun dochter zo weinig mogelijk te zien en te horen.

Ik heb nooit aan iets kunnen merken, dat ik Maryse's
speciale belangstelling genoot. Wel was ze meestal bij of
naast mij, maar vermits ik minder luidruchtig was dan de
anderen leek me dat natuurlijk. Een schreeuwbakkes zoekt
geen andere schreeuwbakkes, maar een stille zet zich liefst
in de schaduw van een nog stillere".
Op zekere dag duwde Maryse mij nà de school een papier

in de handen en fluisterde op haar onderdanig smekend
toontje: 'lees dat eens en beloof me het daarna te
verscheuren.' - Ik had er een eed op durven doen dat het
een gedicht was, het enige wat nog ontbrak aan dat tenger
kind dat een eeuw te laat geboren was. Het was echter
een brief, een heel lange brief van Maryse aan mij. Zo
een van die brieven die men maar ééns schrijft, dwaas,
belachelijk, maar ontroerend van goedheid en vertrouwen.
Alhoewel ik de brief dezelfde dag nog verscheurd heb, denk
ik toch de inhoud er van tamelijk juist en getrouw te kunnen
weergeven. Aan Maryse, mocht zij dit verhaal ooit lezen,
vraag ik mij de onnauwkeurigheden nà acht jaren wel te
willen vergeven.
'Terwijl ik deze brief op mijn kamer zit te schrijven,

449



houden mijn ouders weer een feestje op het verdiep hier-
onder. Ik heb weer in de keuken bij de meid moeten eten.
Zij zijn altijd opgewekt en vrolijk bij vreemden en zeggen
nooit een vriendelijk woord tegen mij. Het is gek, maar
bij al dat rumoer hieronder voel ik me vanavond nog
eenzamer en droeviger dan anders. Ik moet het iemand
kunnen zeggen en ik heb in jou een eindeloos vertrouwen.
Reeds van de eerste dag dat ik je zag, je bent stiller dan
de anderen en soms,' als je aan het dromen bent, denk ik
dat je ook verdriet hebt en zou ik je willen troosten. Bij jou
voel ik me veilig en rustig. - Vorige vacantie zijn we naar
de Cote d' Azur geweest en naast ons hotel stond een kleine
bungalow, met een prachtige tuin rondom, die op de plage
uitgaf. Er woonden twee jonggetrouwden in, die erg veel
van mekaar hielden. - 's Avonds als ik alleen op mijn kamer
ben, droom ik altijd van die bungalow en dat wij daar samen
in wonen. Ik heb op een groot papier het plan van de villa
getekend, met de tuin en alle palmbomen er bij, zoals ik
het me nog herinneren kan. Ik zou voor de keuken zorgen,
ik doe dat wel niet heel graag, maar ik weet dat jij het nog
minder graag doet. De tuin zullen we samen onderhouden,
daar is veel werk aan want de grond is ginder zo vlug droog,
we zullen alle dagen moeten besproeien. De inkopen doe ik
's morgens, als jij nog slaapt. Dan ga ik naar de markt om
fruit, dat moet je daar veel eten. Een hele namiddag kunnen
we zwemmen en zonnebaden nemen op de plage of in onze
tuin. En 's avonds zullen we samen zitten onder de grote
palmbomen. 's Avonds zal ik stil worden zoals op mijn kamer
iedere avond, maar ik zal niet eenzaam zijn. Bij jou zal
ik me nooit eenzaam voelen. En ik ben er haast zeker van
dat jij ook niet eenzaam zal zijn, dat ik je iets geven kan
om je gelukkig te maken ginder, al was het maar mijn
grenzeloos vertrouwen en mijn genegenheid. Zo zie ik ons
ginder leven. En als de nacht valt, wandelen we samen een
laatste maal door de tuin, onder een hemel waar altijd
sterren zijn, en sluiten we de luiken. Dan is de blauwe zee
zwart geworden, heel rustig maar donker. Dan zoek ik je
schouder als beschutting, je arm ommij heen als bescherming
en weet ik dat ik veilig ben in ons huis, waar niemand ons
storen kan.'
Ik heb Maryse mondelings geantwoord, tussen twee les-
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uren door in een verlaten klaslokaal, met laffe haast, zeer
hard, vol onbegrip en deugdzaamheid en met de belachelijke
wijsheid, het vernederend medelijden en het ongeduld van
een kind dat zelf zopas de puberteit ontgroeid is en meent
de werkelijke waarden gevonden en te koop te hebben.
Tussen ons in twee schoolbanken als veilige afstand, en

daarachter stond Maryse, bleek, mager, kleiner nog dan
anders naar het me scheen, met donkere ogen, groot en
rond van niet-begrijpen en stille wanhoop. En ik kerfde in
die ogen met mijn opgeblazen woorden, ik houwde in dat
belachelijk romantische hartje met mijn wijze, verstandige
praat tot het langzaam ineenschrompelde als een appeltje
dat te lang op de dorst moest wachten. En toen het goed
en grondig verschrompeld was en zij daar nog altijd
sprakeloos en wachtend staan bleef, heb ik me omgedraaid
en waardig de vlucht genomen. Ik had toen nog mijn hand
kunnen uitsteken en over de twee schoolbanken heen de
hare drukken. Meer niet. Alleen dat humane gebaar van
vriendschap en begrijpen. Maar ik was te jong, te stroef en
te zuiver om humaan te zijn.
vVij hebben onze schooljaren voortgezet alsof niets

gebeurd was en enkele maanden later geraakte Maryse in
drukke vrijage met Eric, een lieve, blonde jongen die in
haar de droom van zijn jeugd gevonden had. Maryse was
nog meer gesloten geworden en sprak nooit over hem. Wij
meenden in ons midden het ideale paar te hebben. Veel later
eerst hoorden we dat de zachte Eric de droevigste tijd
van zijn leven bij haar had doorgemaakt. Met geobsedeerde
ijver heeft ze hun korte liefde vakkundig verbitterd en
verknoeid. Ze scheen door een onverzadigbare wreedaardig-
heid en vernielzucht bezeten en had de meest geraffineerde
middelen om Eric aan de grens van de verbijsterde en
stomme wanhoop te brengen. De jongen werd mager,
zenuwachtig en ziek. Zijn ouders en zelfs de hare smeekten
haar hem met rust te laten en telkens verklaarde de kleine
Maryse met candide gezichtje dat ze het zo goed met hem
meende en zielsveel van hem hield. Kalm weerlegde ze alle
beschuldigingen en verweet Eric een ziekelijke verbeelding.
Eerst toen hij met een zware zenuwinzinking voor vier
maanden in een rusthuis opgenomen werd, heeft ze haar
slachtoffer gelost.

451



Veel later heb ik haar op een avond in een geparkeerde
auto gezien. Naast haar zat een man op jaren voorover
gebogen, die gulzig haar hals kuste. En boven zijn kaal
hoofd zag ik de starre, koel-dromende ogen van Maryse
die onbewogen en koud naar de lichtende neonbuizen van
een cabaret keek. Opgelucht bedacht ik dat het nieuwe
slachtoffer naar alle waarschijnlijkheid minder kwetsbaar
was dan Eric. Men zegt dat ze nu met die oude man
getrouwd is.
En ik denk nog steeds aan die late namiddag, toen we

allen reeds verscheidene uren in ons stamlokaal zaten,
verveeld en al lang uitgepraat, en Maryse in volle vrijage-
periode met Eric was. Zij zat tegenover mij en plots legde
ze haar twee kleine, witte handjes voor zich op tafel, boog
zich naar mij toe en fluisterde triomfantelijk: 'Nu wacht
hij al twee uren op mijl', met de trots van de leerjongen
die zijn leermeester zijn vorderingen voorlegt. Alsof zij mij
het wachtwoord weergaf.
Want misschien, denk ik nog steeds, misschien leerde ik

het haar, dat wachtwoord: ga en mishandel degenen die
U liefhebben.
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. Roger Binncmans

KORAAL 1 EN 2

Hij had een mes nodig, dringend. Voor het postkantoor
wachtend op de tram, wist hij dat er op het marktplein in
één van die huizen met trapgevels elk soort mes voor het
grijpen lag. Twintig minuten later waren er geen trapgevels,
wel de open ramen van een warenhuis waar men voor geen
geld een grote zak lekkers verkocht om kokhalZend weg te
smijten. In een van de andere huizen woonde het kind dat
hij kende, dat zijn huis kende en zijn hond. Een dezer
dagen zou hij het weerzien en klanken horen die hij altijd
had gehoord maar nu sinds weken naar de boomtoppen:.
riep. Weet jij hoe merde in het Vlaams is? En knipogen en
gnuiven en ribbestoten en zing eens een liedje voor een
héél klein stukje chocola. En zijn keel deed pijn en in de
tuin scheen de zon maar hierbinnen zong hij het lied van
ouwe taaie naar het gezicht van twee ouwe wijven. Een
plein met oorlogstuig, de bakstenen kerk, de biechtstoel;
de klap van het luikje, het doffe gemompel, het hout onder
de knieën. Au nom du Père. Révérend Père. Weet je het
nog? Waar ga je dan naar school? Geen wonder, een god-
deloos huis. Ouwe pijpen waaruit je haar van de hond kunt
roken. Of een brandende strohalm die je lippen schroeit.
Een, twee. Tweeënzeventig keer in zestig seconden. Maar
de dag dáárvoor gaat het 72, 72, 72. In dat geval hoef je
morgen evenmin te komen. Neen. En grootmoeder dan?
En de wierook, de kaars met gouden spiralen, de optocht
en de ring rond je vinger en de dág van morgen? De
pijnscheut in je scheenbeen, het donkere gewelf, de
schreeuwdeur en dan, eindelijk, de straat.

En zo was het altijd geweest, al had de man ginds op de
brug nauwelijks een ernstig woord met hem gesproken. Dat
richtte hij tot het paard, dat hem avond na avond naar huis

Fragment uit Het maartse land.
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voerde waar hij de nachten doorbracht en kinderen ver-
wekte in dronken woede. Een noodzakelijke woede, alles-
zins. Zonder deze toorn geurde vandaag de lucht anders,
praatten de dansers op een andere toon. De avond was dan
zwart en wie zegt dat er nog een dageraad op zou kunnen
volgen? En dan de zondagen, deze uren doorgebracht in
het corset van de ledigheid. De wandelstok met zilveren
knop die later op de dag de twistende vrouw het zwijgen
zou opleggen.

Hij begreep nu de flarden die door het langzaam verhar-
dend hoornvlies waren opgevangen, hij hoorde nu de stem-
men die wilde verhalen vertelden over de eenzame man
op de brug, die oerkracht, die kunstenmaker. Later zag hij
dan de man zelf, het lichaam gebogen, stinkend in een
fauteuil, klaar om met stille trom te verdwijnen. Maar neen,
dat was te eenvoudig. Géén stilte voor hem maar lawaai,
godslasterlijke geluiden alvorens het paard hem eindelijk
elders voerde. .

En zo stond hij daar in het maartse land: rot van
herinneringen, even onbruikbaar als de grote graafmachine,
ginds op de vlakte waar hij het gras had zien groeien dat
nu onder het steenslag bedolven lag. De grote graafmachine,
nutteloos op die vlakte. Vergeten, onherroepelijk wellicht.
Wie kende nog de bruine drabheid die bij regenweer langs
de wanden gleed? Ach, hij kon wel vermoeden dat er
onnoemelijke dingen gebeurden. De gezichten waren gete-
kend. En ofschoon hij er geen deel mocht of kon aan
hebben en in grote argeloosheid was komen aanlopen, werd
ook hij er door getroffen. Het was de eerste keer dat hij
medeplichtig was, ingekapseld door de volwassen blik van
verstandhouding. Later (was het verdorvenheid of de ken-
nis ervan? of was er ergens een logische helper die Ie 2e 3e
onthield en zo nodig het journaal opensloeg en bewijzen
voorlegde?), veel later dacht hij dan vaak aan het strookje
kant. Het gaf hem telkens een schok te moeten toegeven
dat hij reeds op dat ogenblik bewust was van de spanningen
die tussen vreemde lichamen kunnen heersen.
Ruikt! Nooit kwam een zo inadembare lucht door het

raam gewaaid. Kon er een eind aan komen nu de woorden
les sales bêtes niet meer werden uitgesproken? Overigens,
wie kende ze nog behalve hij? Boosaardig, stil, zéér stil,
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noemde hij hen bij de naam. Hij keek hen aan, één na één,
zoals eens de man zijn tegenstander had aangekeken, daar
op de brug in de nachtelijke wind. Een ogenblik van schier
ondraaglijke lengte was het, een ogenblik waarin hij alles
voorzag maar dadelijk weer vergat. Dit moest zo.

Zo ging het daar toe. Kon men dit alles klakkeloos ver-
geten - of was het voldoende er slapjes naar te verwijzen
wanneer tijd en plaats geschikt leken? Godl het eeuwig
opnieuw vertelde verhaal van jeugdige doch boze streken ...
straks gebeurt het weer, tenzij de tweede man, die op zijn
beurt in een zetel zit te stinken, in looppas de laan uitgaat.
Wie zou de weelde van de opvolging willen dragen?
De code waarvan zij zich bedienden om hem in te lichten

over het gebruik der dingen, was vooralsnog niet te ont-
cijferen. De waarheid kwam pas aan het licht toen het te
laat was. Het kwaad was gesticht. Op de grondvesten ervan
verrees zijn gebouw. Van speerdrager tot messenslijper -
die ene stap was voldoende, helaas, doch waarom treuren?
Hij zou immers speels zijn en zwaar de grond raken. Al is
oost west, al is thuis best, al is er meer vreugd' in 't oog der
naald dan in 't ledikant van de rijken dezer aard': als hij de
ogen sluit en nagaat wat hem overkwam, treedt de angst
aan, zonder pardon. Manage, dat helende woord, verloor
zijn kracht. Toen hij er weerkeerde, was het huis blind, de
mensen vervallen of omgeploegd. Waar waren de stemmen,
de uren? Dat ene uur, achttien jaar geleden. De dag waarop
de ander stierf. Zoals altijd, onheuglijk lang, hing er mist,
viel er regen. Naakte takken, doornig en koud. De stilte
rond de kerk, het paarse ritueel. Morgen kon het lichter
worden maar vandaag telde enkel dit: de droeve mare die
hem gebukt deed lopen door het huis dat kil was en vochtig
en stil, vooral stil. Later, toen hij opgeroepen werd om de
oude dame te begraven, vond hij het huis vol mensen, vol
van het lawaai dat volgt op de dood, in afwachting van de
wederopstanding die wellicht nog lawaaieriger verloopt. En
ziet, ook toen kwam hij aan in een maarts land, zwetend
onder de zware rubberlaag van een oorlogsmantel. Hij
durfde niet naar links te kijken, nu elk ogenblik de paarden
de flarden mist zouden openrijten en moeizaam de spoor-
brug overtrekken om dan in galop de voorlaatste pleister-
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plaats te. bereiken waar de priester - zwart nu, het paars
weggeborgen - op hen wachtte om het sombere spel op te
voeren. Hij stond achteraan, angstig het ogenblik verbei~
dend dat zij hem zouden herkennen. De gang rond de baar,
heet kaarsvet op de nog kleine hand. Maar dan voelde hij
dat de blikken hem volgden en een grote vreugde vervulde
hem: de band was weer hersteld.

Hij hoorde. de vlugge, trippelende passen alsof men nu
reeds aan het dansen toe was. De lach van een vrouw, heet
en ongebreideld, het gerammel van flessen in een mand van
gevlochten staaldraad. Het feest begon. Door de open deur
waaiden hem de geuren in het gezicht en ontgoocheld stond
hij recht. Ver van hem trokken de paarden de belachelijke
pralerige kar over de spoorbrug, struikelden, ketsten vuur
met vier hoeven. De koetsier, weer eens dronken, rukte aan
de leidsels, vloekte en hanteerde de zweep. De paarden, de
ogen onzichtbaar achter de kleppen, bliezen stoom door de
neusgaten, schudden heftig de struisvogelveren en kwamen
na de slag met het touwomwonden handvat weer in bewe-
ging. De leliekrans zwaaide heen en weer aan het haakje,
één ogenblik nog en men zou hem vertrappen. Maar de
kleine stoet trok verder, hem deerde niets. Ook tot het
gezelschap in de faëton drong niets door. Zijn rechtermouw
schuurde tegen de bontjas, die haren afgaf, zwart met witte
puntjes, een wonder. Aan zijn linkerzijde zag hij de lantaarn
waarin hoogstwaarschijnlijk een schat aan eindjes kaars lag
opgeslagen. Het glas was gescheurd doch ondoorzichtig, er
viel dus niets te controleren, tenzij door een daad te stellen
die als een dissonant zou zijn in dit gezang, weliswaar
meerstemmig doch eensluidend. Over de landweg, diep
doorploegd door de wielen van tractoren, de zware klei tot
oersteen bevroren, liepen zij achter het waggelend viertal
aan. De dronken koetsier, een lijk in pelerine, zette zich
neer op de mijlpaal, keek in hun richting en hikte. Een
straaltje J...-wijlliep over de baardstoppels, verdween tussen
de met bont gevoerde kraag. Toen het zijn beurt was, reikte
een ander kind hem een van de vier laatste bloemen.
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