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Frank liedel

karekiet

voor Nic en Frans

Het is de schuld van dokter Cloos die de buik van Brakke betast en
verklaart dat hij een verstopping heeft, waarschijnlijk veroorzaakt door
een zittend leven. Brakke is nu veertig jaar. Hij heeft genoeg geld en
een vrouwen helemaal geen kinderen. Hij is die morgen wakker geworden
om zes uur door die pijn in zijn buik. Brakke heeft in de keuken een
kop thee gezet. Hij heeft ze uitgedronken. Hij heeft gemeend dat de
pijn wegtrok en is terug naar bed gegaan. Hij heeft de warmte gezocht
van het lichaam van zijn vrouw, maar Minka lag op haar verkeerde
zij: hij voelde geen warme ronding, maar er werden tegen zijn buik
twee knieën opgebracht; ze raakten hem even en deden pijn en toen
wist Brakke plots dat de kramp zou terugkomen. Hij werd niet
gewaarschuwd; zij overviel hem. Een hand binnen in zijn lichaam met
vijf vingerlingen van heet ijzer. Brakke schoof van de twee knieën weg
en dat hij hun aanraking wou vermijden is veelbetekenend want zijn
vrouw Minka heeft een overal heel zacht lichaam. 'Neem wat Eau des
Carmes op een klontje', zei ze slaperig terwijl hij terug de trap afging,
met zijn beide handen op de balustrade. Hij liep voorovergebogen de
woonkamer door; hij wou zich vermannen en rechtte zijn romp. Maar
de pijn werd zo hevig dat zij hem naar het aanrecht dreef waar hij
zijn voorhoofd op het metalen verlekbord liet rusten. Hij dacht: die
installatie voor de vaat heeft mij een halve wedde gekost. Minka spiedt
in de huizen van haar vriendinnen; zij meet alles met haar ogen en
begint dan te jagen op een groter exemplaar. Dit is een gigantisch
exemplaar van installatie voor de vaat. Maar morgen bestaat er een
gigantischer, en dan? Hoe is het in godsnaam mogelijk?, dacht en
kreunde Brakke, maar toen was de pijn zo hevig dat in zijn geest de
bestemming vaag werd. Was het de pijn, was het de anonieme
tweede?, die hem altijd vergezelde en tegen wie hij kon zeuren, vloeken,
morren, als er in zijn leven iets mis ging en dat betekende dat er in
het leven van Minka een nieuwe knobo verschenen was. En op de
morgen van de pijn van Brakke was er inderdaad een nieuwe, maar
de gedraging van Minka werd veel minder beinvloed door zijn aan-
wezigheid omdat Brakke zo hevig leed. Daarom kneep zij de knobo even
kleiner en zette hem op de tafel met de theemuts erover. Zij was
namelijk door het steunen van Brakke naar beneden gekomen en
staarde nu haar man verbaasd aan. Zij had vijfduizend dagen met hem of
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naast hem geleefd en het was voor het eerst dat zij Brakke hoorde
kreunen. Zij was verontrust en geïntrigeerd. Brakke en ziek, noord en
zuid, kat en vis. Zij stond tegen het dressoir geleund, haar blote
voeten een weinig vooruit zodat het spinrag van het nylon nachthemd
tegen haar dijen aanlag en ze duidelijk aftekende. Maar de anders zo
wakkere Brakke zag niets. De gedachte aan de gigantische vaatinstallatie
was de laatste geweest uit het bereik waarin andere mensen en
dingen bewogen. Nu was Brakke alleen met zijn pijn, en van al de
andere wezens en voorwerpen amper genoeg bewustzijn om er niet
tegenaan te lopen: Minka, de crapaud bij het raam, de stoelen. Nu
probeerde Brakke alle fauteuils. Na de vierde ging hij vóór de vijfde
zitten, op zijn knieën, en schoof zijn hoofd naar voor tot tegen de rug-
leuning, met zijn neus in het muffe trijp. Hij moest niezen; het snokte
in zijn buik en even schreeuwde Brakke en haalde dan schrapend adem.
Minka liep naar de telefoon en dokter Cloos zei dat hij dadelijk zou
komen. En terwijl Cloos zijn kleren aantrok, moest Brakke braken.
Hij zat op zijn knieën in de retirade en staarde verdwaasd in de
hagelwitte kuip. Minka stond naast hem met haar hand op de knop van
de spoelinrichting. Hij voelde het water op zijn gezicht spatten. Het deed
hem goed en Cloos belde.
Hij was de dokter van de hele familie. Er was geen kind geen man of
vrouw, of Cloos had in hun keel gekeken, met zijn korte vingers
kuiltjes geduwd in hun buik. Maar de keel van Brakke kende Cloos
niet, zijn buik evenmin. Hij luisterde aandachtig en zei dan: 'even kijken'.
Hij legde zijn hand op het zachte haar dat in een strook ter breedte
van een hand op de buik van Brakke groeide, zich naar boven toe
vertakte en dan uitliep over de borstspieren. Cloos betastte de buik en
wist' dadelijk dat deze patiënt niet tot de clan van Charlofar behoorde.
Hij had een gespierd lichaam. En ook de ziel was verschillend.
Hier lag een man die ziekzijn vernederend vond. Cloos zei nooit veel;
elk nieuw jaar in zijn lange praktijk had hem spaarzamer met woorden
gemaakt. Zijn voorschriften waren zijn beste zinnen. Maar tegen die
nieuwe ongewone patiënt zei Cloos: 'het is, waarschijnlijk, een geval
van acute verstopping. U zou er goed aan doen wat meer te lopen'.
Brakke voelde dat het niet zo maar een raad was.
Lopen. Hij grinnikte dwars door de pijn. Een goedkope remedie.
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Minka zei: 'mijn man is directeur bij Sunbeam; hij zit te veel; hij moet de
auto gebruiken voor de zaak'.
Brakke kon opnieuw denken, nu de pijn langzaam afnam en hij dacht: ik
ben de boekhouder bij Sunbeam maar Minka noemt mij directeur; twee
vriendinnen van haar zijn ook met een directeur getrouwd. Zij noemt
mij directeur maar ik ben de boekhouder. Mijn schoonvader heeft
me die betrekking bezorgd, mij, dat wil zeggen de man van zijn dochter
Minka. Hij dacht nogmaals, omdat het hem pijn deed: ik heet
directeur, maar ik ben de boekhouder.
Op die maandag was hij noch het ene noch het andere. Hij was gewoon
een zieke, die rustte op de sofa en braaf zijn tabletjes doorspoelde
met veel lindethee.
Natuurlijk had Minka haar vader verwittigd. Vóór bedtijd liep hij nog even
aan. Hij was een zware man met een te klein hoofd. Brakke noemde
hem Charlofar, in gedachten. Het was het telegramadres van zijn
firma. Die naam klonk zakelijk. Hij was met een stuk ijs geschreven.
Nu zette Charlofar de pin van zijn paraplu behoedzaam naast de
boekkarah en keek op zijn schoonzoon neer. 'Lopen', zei Charlofar
minachtend, 'de directeur van Sunbeam lopen; mooie publiciteit voor de
zaak is dat wel. Doe wat oefeningen, man, steek je voeten onder
de kast en dan ruglig en opzitten, ruglig en opzitten; dat is het ideaal,
man, dat is beter dan de raad van Cloos. Hij wordt oud, die dokter;
ik heb hem nog weten ronddarren op een fiets en nadien in een
fiat je zonder spatborden. Voeten onder de kast, ruglig en opzitten en
als je dat volhoudt heb je geen buikpijn meer. Een man als Cloos
houdt natuurlijk geen rekening met de positie van een man. De directeur
van Sunbeam moet rijden, met een sunbeam natuurlijk. Mijn werkster
wordt wel met de auto gebracht en gehaald.'
Brakke lag laag op de sofa. De pijn beet hem nog genoeg dat hij
kribbig zou zijn; ze beet hem niet hard genoeg om zijn woorden tam te
maken. Hij werkte aan een stekelige repliek, maar Minka voorkwam ze:
'Vader', zei Minka, 'Brakke gaat lopen'.
Toch niet iedere dagi', wou Charlofar weten die er uitzag alsof zijn
eigen hond hem had gebeten.
En viermaal per week liet Brakke de sunbeam thuis.
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En dat hij moet lopen vindt Brakke helemaal niet jammer want nu kan
hij 's middags niet naar huis, wat een voordeel is als je bedenkt dat
Minka de knobo op tafel heeft gezet met de kennelijke bedoeling hem
niet op te bergen. Maar ditmaal zal Brakke zijn been stijf houden.
Hij zegt nadrukkelijk dat het huis dat ze bewonen het erfgoed van zijn
ouders is. 'Elke plank, Minka, heeft mijn vader gezaagd en geschaafd;
elke dakpan heeft hij in zijn handen genomen.'
'Dat laatste geloof ik', antwoordt Minka schamper.
'Ja', zegt Brakke, 'ja, hij was een aannemertje van niets; zeg het maar
dat hij met één handlanger zijn enige handkar over de tramrails
voortduwde, maar hij was mijn vader en dit is zijn huis en ik zal erin
blijven wonen tot het onder mijn voeten wegzakt, maar dat kan lang
duren want voor zijn eigen huis zal hij metselspecie hebben gebruikt van
de beste samenstelling; wat ik van de andere huizen die hij optrok
niet zou durven getuigen. Maar van dit huis wel; het is een rots.'
'Ja', zegt Minka, 'een rotshol voor een troglodiet'.
Zij heeft Latijn-Grieks gedaan tot in de derde.
Na dat gesprek wordt de knobo veel groter. Hij vult het huis, alle
kamers, vooral de slaapkamer: hij deelt het bed in twee. En met de knobo
in huis blijft Brakke liever buiten.

De eerste vier dagen luncht hij op kantoor. Maar de chef-technicus
Ramael komt voor de gezelligheid bij hem zitten. Ramael is de Grote
Tovenaar van Sunbeam. Hij draagt net als de andere mecaniciens een
groene overall, maar de zijne is smetteloos. Ramael legt zijn hand op de
motorkap en verklaart dan geestdriftig wat er aan de motor hapert.
Voor verkoudheden is zijn therapie te edel; hij is de specialist van de
mysterieuze virussen. Diagnose door handopleggen. Een genie wat
motoren betreft, is de man een blinde en e.en dove in zijn omgang met
mensen.
Hij luncht met Brakke. Hij begraaft hem onder beschouwingen over
maximale zuigersnelheden, compressie-verhoudingen, maximumkoppels
en radioactieve spoorlaters. Brakke eet geleidelijk vlugger; de laatste
twee broodjes offert hij op, hij wikkelt ze weer in de servetjes en laat
Ramael alleen met de stille typiste. Hij loopt tot in de toonzaal en
blijft staan met de koplamp van een sunbeam Flash tegen zijn zitvlak.
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Vóór hem ligt de straat, dan een veld vol distels en de helling van
de Wezel berg. De straat zit vol schietspoelen, maar het distelveld
is rust. 'Morgen', denkt Brakke, 'als het niet regent, ga ik op de
Wezelberg lunchen'.
Omdat hij weet dat Minka en de knobo op hem wachten neemt hij het
kasboek geheel onnodig mee naar huis. Er staat een koude schotel
op hem te wachten, maar Brakke is als de kippen: als hij alleen is
eet hij minder. Het kasboek laat hij op het dressoir liggen. Brakke denkt:
als een huis leeg is dan zie je de muren. Hij laat zijn blikken door
de kamer dwalen. Oorspronkelijk waren er twee, maar door een
knobo is een muur verdwenen. Vader Brakke heeft in tweemaal een
betonbalk gegoten, de muur uitgeslagen en dan het beton bekleed met
eikehout. Mijn vader hield van haar, denkt Brakke, mijn vader was een
dwaas. Hij naderde de betonbalk. De planken zijn zo zorgvuldig blind
vernageld dat je zou zweren dat het een massieve balk is. 'Mijn
vader was een uitstekend vakman', zegt Brakke. Hij staat nu onder de
groene glazen bol die in een geteerd netje aan de balk hangt. Brakke
blikt omhoog en probeert een aantal monsterachtig vervormde voorwerpen
te herkennen die de bol weerspiegelt. Het schaalmodel van de
sunbeam op de kast is een hoefijzersalamander met witte ogen.
Brakke blijft de bol bekijken en nu ziet hij een kleine stad met een
kerktoren op een helling veraf. Hij loopt over een strand vol keien tussen
de open vissersboten. Brakke klimt op een hoge rots en beneden hem
op de zee bewegen de kayaks als witte lucifers op een plas. De ogen
van Brakke laten de groene bol los. Brakke prevelt: 'Etretat'.
Als je aan Charlofar vraagt: waar komt die bol vandaan? dan antwoordt
hij natuurlijk: van Amsterdam, mijn schoonzoon heeft die meegebracht.
En als je diezelfde vraag aan Minka stelt, dan zal zij antwoorden:
Amsterdam.
Maar als Brakke in de groene bol kijkt, waar vaag een verdikking te
bespeuren valt met de hoofdletter B die natuurlijk de eerste letter kan zijn
van Broek-in-Waterland maar ook van Brest, dan ziet hij de steile
rotsen en het keienstrand en een soort geluk dringt in zijn ogen.
Op de avond dat Minka nogmaals haar hart is gaan uitstorten bij
Charlofar, dat ze samen naar het restaurant Portofino gaan om het
lievelingsgerecht van Minka te eten: osso bucco; om met z'n beidjes een
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fles chianti leeg te drinken, om de krant te vragen en een film te
zoeken, op die avond komt Minka natuurlijk laat thuis. Brakke heeft geen
technische knobbel, maar hij weet dat het Charlofar is die hun Minka
thuis brengt, want het zoemen van zijn eigen wagen kent hij en zijn
schoonvader rijdt eveneens met een sunbeam.
Brakke krijgt tijd genoeg om zijn boek op zijn knie te laten zakken en te
doen alsof hij slaapt. Minka steekt de deur open en bekijkt haar man.
Zij heeft een ondeugende prent gezien en twee glazen chianti teveel
gedronken. Het is jammer dat Brakke doet alsof hij slaapt want Minka
heeft een overal heel zacht lichaam. Zij laat haar schoenen beneden
aan de trap staan en danst neuriënd naar boven. Opdat Brakke zou horen
dat ze thuis is. Ze ontkleedt zich en met haar arm vóór haar borsten,
tuurt ze door het horretje. Zij gaat op haar rug liggen en laat dan
alleen het laken, want het is warm buiten en binnen, op haar lichaam
dalen. Het raakt haar bijna gelijktijdig overal aan en ze rilt even.
In dat grote bed voor twee mensen en in dat voor twee mensen brede
bed ligt de vrouw Minka naakt onder een laken. Zij is volle zes jaar
jonger dan Brakke. Zij heeft kleine sierlijke voeten; zij draagt haar
borsten, die niet zwaar zijn, hoog. De vrouw Minka heeft grijze ogen, die
niets hebben om op te vallen en haar neus behoort tot de slechte
soort: iets te lang, iets te scherp, valt hij op. Met de trefzekerheid van
de vrouw die zichzelf wil verheffen door een rivale te kritiseren, hebben
alle vriendinnen gezegd: 'Minka heeft geen mooie neus', en met het
instinct van de man die naar benen kijkt omdat hij er het lichaam uit
afleest, hebben alle vrienden gezegd: 'zij heeft een goed figuur'.
Misschien weet alleen Brakke dat haar dijen nu iets te zwaar zijn. En
het is heel zeker dat uitsluitend Brakke weet dat haar huid haar
geheim is. Zij is volmaakt. Zelfs in de periode van de raad van Cloos,
terwijl zijn laatste waardering wordt aangetast en zijn genegenheid
uitgerafeld door de knobo's, kan Brakke de slaaf van zijn ogen worden
en in de ban komen van dat vrouwenlichaam met de blanke matte huid,
waarin ogen geen poriën kunnen vinden. Als ze dicht genoeg naderen
om die te bespeuren dan zijn ze ook te nabij om iets anders dan
verrukking op te wekken. Brakke draagt dat besef niet in zich als een
vreugde. Wel als een schaamte, wel als een pijn. Brakke voert het met
zich mee als een vis een angel in het kraakbeen van zijn bek.
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Voor Brakke is het nu moeilijk met al zijn aandacht bij het boek te
blijven alhoewel het een boeiende Maigret is. Minka loopt tussen de
personages; zij ontkleedt zich; zij schuift tussen de lakens. Brakke
zucht onbewust, maar dan krijgt zijn gezicht de bittere trek die het sinds
een jaar heeft aangewend. Hij legt zijn voeten op de salontafel en
schuift comfortabel onderuit in de zetel. Tussen Brakke en de overal
heel zachte naakte vrouw boven staat de troglodiet die zij zo minachtend
in het leven heeft geroepen. Brakke is dat woord gaan opzoeken in
de Quillet. Brakke heeft geen Latijn-Grieks gedaan tot in de derde.
'Holbewoner', zegt Brakke terwijl hij boven zich de deur van de kamer
hoort piepen. 'Holbewoner', en Brakke hoort Minka op blote voeten
over het linoleum trippelen. Hij gebruikt dat woord om zijn verzet te
te stijven. En Minka valt in slaap.
Maar het mannetje is sterk in de man Brakke. De kamer boven is stil
geworden. Maar de slapende vrouw Minka roept de man, verschanst
achter het boek en de troglodiet. Brakke staat recht en geeuwt;
hij omvat zijn linkerpols achter zijn rug en rekt zich, welft zijn borst,
ademt zwaar uit. Brakke is op weg naar de vrouw boven. In het zwakke
licht van alleen de gang is de groene bol zwart maar hij glanst.
Brakke haakt het netje voorzichtig van de spijker. Hij houdt het hoog
in zijn hand en laat de bol van Brest kringen beschrijven. Brakke
prevelt: 'Etretat'. Hij ziet het keienstrand en het dorp geflankeerd
door de steile rotsen. Hij weet opnieuw wat voor de vrouw naast hem
hun vier dagen intimiteit betekenen: geluk. En wat ze hadden kunnen
betekenen: verlies van haar hele bezit, van de geborgenheid tot en
met de chinchilla. Met een echtgenoot die amper nog haar man is.
die ze niet zou raken in zijn hart maar wel in zijn eergevoel; een
man, die waakzaam blijft alle uren van de dag om met het wetboek in
zijn andere hand toe te slaan en van de rijke echtgenote een arme
vrouw te maken. Drie generaties fatsoenlijke familieleden staan in
Brakke op. Zij schreeuwen 'lichtekooi' en 'hoerenbok' en Brakke spuwt
vóór hun voeten en lacht en roept dat hij trots is op Etretat.
Dat was ik allemaal waard voor haar: een flat met acht kamers. een
diamant van vier karaat, blauwwit, loepzuiver; het bal van de
burgemeester, de nieuwjaarswensen van de adjunct-kabinetschef. een
sunbeam Flash, diners bij kaarslicht in 'La Rade.... Ze kon het
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allemaal verliezen en ze kwam, voor mij, voor Brakke, een boekhouder
met grijze slapen.

Met de groene bol in zijn handen gaat Brakke terug naar de zetel,
terug naar Etretat. Na een uur gaat hij naast Minka liggen. Instinctief
drukt hij zijn voetzool tegen de kuit van zijn vrouw, maar het lichaam
dat hij zoekt, slaapt.

De volgende middag ontsnapt Brakke op het nippertje aan de chef-
technicus die komt opzetten met een lunchpakket en een koplading
motorweetjes. Brakke spurt de show-room in en stelt zich verdekt op
achter de flank van een sunbeam Pimp. De argeloze treiteraar hoort
hij iets aan de typiste vragen. Maar zij kan evenmin weten dat Brakke
in gebogen houding achter de pimp staat want toen Brakke zo
plots zijn jongensbenen weervond, waste het stille kind haar kop en
schoteltje af in wat ze de kombuis noemen.
Als Brakke de kust veilig acht, verlaat hij zijn schuilplaats. Buiten is er
geen zon, maar de wolken zijn dun en doen pijn aan zijn ogen door
het felle licht dat erboven gloeit. Brakke steekt de straat over, met in
zijn ene hand een lunchpakket, in zijn andere een schweppes. Hij
waadt door de distels en beklimt de helling van de Wezel berg. Nu
staat Brakke op de kam in het mulle zand. Hij daalt af naar een groene
landtong tussen twee rietkragen. Hier, hoog genoeg om over het
water te kunnen uitkijken, rolt hij een zeiltje open dat elke sunbeam
Flash of Pimp op zijn maiden-trip meekrijgt om bevuiling door
werkbroeken te voorkomen. Brakke gaat erop zitten met zijn lunchpakket
en zijn schweppes tussen zijn gespreide benen.
Over de vestinggracht is stilte die uitvloeit over het Wilrijkse plein;
de rietkragen beven: op elke pluim daalt een glazen kolibri. Tussen
Brakke en het rumoer op straat ligt een wal van honderd meter aarde.
Er is geen wind en in het nest van de rietkragen wordt de lucht warm.
Dat gebeurt allemaal op zeventien april negentienhonderd achtenvijftig.
Brakke eet een broodje met ham, een broodje met leverpastei, een
broodje met kip en curry, een broodje met ossetong. Hij snijdt met
het reclamemes van Sunbeam (With Sunbeam Life Beams on Vou)
een rietstengel af en dan een stuk tussen twee knopen, met dat echte
rietje zuigt hij de schweppes op in zijn mond.
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Brakke eet nu een broodje met de speciale jam van tante Eva, die
hoofdpijn voorkomt en pukkels en verstopping.

Brakke schuift zijn lunchdoos onder het zeiltje en gaat op zijn rug
liggen met zijn hoofd op de doos. Brakke denkt: Etretat. Op 17 april 1958
loopt Brakke vier minuten ver, van de sunbeams Pimp en Flash
tot aan een vestinggracht vol wier en slijkvissen; hij eet banaal vier
broodjes en drinkt schweppes en gaat dan op zijn rug liggen en zegt:
'Etretat'. Gewoner kan het niet: een boekhouder met grijze slapen
die wat stilte zoekt en op een herinnering sabbelt. Die zeventiende april
is de belangrijkste dag uit zijn mannenleven. Brakke heeft natuurlijk
altijd herinneringen gehad, maar vandaag ervaart hij ze voor het eerst
als een onvervreemdbaar bezit.
Brakke blijft rustig liggen tot hij de klok hoort waarmee de mecaniciens
van de ping-pongtafels naar de nokkenassen worden geroepen, naar
de smeernippels en de delco's. Hij neemt zijn lunchtrommel in zijn
ene hand, in zijn rechter de lege schweppesfles en staat vijf tellen
te weifelen: weggooien of meenemen. De kleine fles beschrijft een
halve cirkel en plonst met de hiel in het water. Dan klimt Brakke naar
de kam en daalt naar Sunbeam.
Ramael zet een paar verwonderde ogen op.
'Ik heb u gezocht, Brakke.'
'Ik had een afspraak.'
Ramael geeft een staaltje van zijn onhandigheid ten beste: 'Met wie?'
'Och, met een karekiet.'
'0 zo', zegt Ramael.
Dat antwoord van de boekhouder bezorgt Ramael een denkrimpel en
levert Brakke een naam op voor zijn lunchen in het nest van de
rietkragen. In de komende weken zal hij iedere werkdag uit het raam
kijken en denken: er zit regen in de lucht, vandaag karekiet ik niet, of:
blauwe lucht, jongens, we karekieten. En hij heeft geluk met het weer.
De tweede helft van april en tot de twaalfde mei karekiet Brakke
bijna dagelijks. Hij is veertig jaar en hij heeft genoeg geld en een
vrouwen helemaal geen kinderen en nog weet Brakke niet wat er met
hem gebeurd is tot hij op zekere dag met Charlofar en Minka
naar een voorbezichtiging moet. Hij heeft dat vroeger, steeds in het
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gezelschap van Minka en Charlofar, nog gedaan. Brakke heeft zich altijd
verveeld, behalve als in de rij van doeken die hem koud lieten, plots
een schilderij hem magnetiseerde met een boot, een staketsel, een
vluchthaventje met sloepen op hun boord in het slib.
De inleiders heeft Brakke systematisch ingedeeld. Er zijn goochelaars
met de begrippen 'picturale waarde' en 'koloriet'; liefhebbers van
tintelende luchten en doorzinderde wolken; er zijn de diepzinnige gravers
naar wankele interpretaties.
Nu staat Brakke in de Kunstgalerij naast Minka en Charlofar. Een
bescheiden jonge man neemt zijn plaats in achter het gestoelte. Na een
dozijn zinnen weet Brakke dat hij een liefhebber van tintelende luchten
en doorzinderende wolken vóór zich heeft en hij begint te grinniken.
Hij staat op de rand van de vrij talrijke groep; hij deinst tot aan de muur
met jute bespannen en begint, van uit zijn ooghoeken, om het niet te
bont te maken, een schilderij te bekijken.
En Brakke krijgt een schok: hij heeft oog gekregen voor tintelende
luchten en doorzinderde wolken. De woorden van de bescheiden jonge
man krijgen zin. In het rietnest heeft Brakke schildersogen gekregen.
'Wel verduiveld', zegt Brakke banaal. Hij weet nog steeds niet dat hij
zich in het rietnest van de mensen heeft verwijderd en dichter bij de
dingen is gekomen. De wereld is voller geworden. Voor hem tellen de
stoel nog, de tafel en het bed, de huid van zijn vrouw, haar borsten
die alleen maar sieraad zijn, haar buik die nooit zal welven. Maar Brakke
ziet nu ook de huid van het water, de warme witte kei aan zijn voet,
de gewone vogel die vink roept; de jonge snoek, hangend als een
lemmet, roerloos in de gracht. Brakke is als een bijziende met zijn eerste
bril: de sterren worden schitterende duizendhoeken, zij blijven niet
langer woorden.
De woorden van Charlofar blijven natuurlijk woorden als de bescheiden
jonge man zijn knappe inleiding beëindigd heeft en Minka zegt
dat ze een doek van de exposerende schilder wil. Dat zij aan de
ikwileenanderhuis-knobo een kleinere toevoegt, verbaast Brakke.
Hij antwoordt kort: 'Wij hebben geen geld voor een doek'. 'Ze had het
beter kunnen treffen', zegt Charlofar venijnig en de wenkbrauwen
van Minka gaan de hoogte in want ze verwacht heibel.
Maar Brakke reageert niet. Hij berust nu in zijn onmacht om zijn
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verhouding met die twee mensen op te klaren. Op de camping te
IIlertissen is een langwerpige visvijver. De forellen zwemmen er bij
honderden en als de zon in het water schijnt verdubbelt zij hun aantal
door schaduwen. Schijnbaar dartelen de forellen dooreen, maar wie wel
toekijkt ziet drie grootten die zich nooit vermengen; wie wel toekijkt
vindt drie vakken gescheiden door een geperforeerde glazen plaat.
Soms hangen twee vissen, de ene wat nader bij de pan dan de andere,
bek aan bek. Bek aan bek, maar tussen de bekken is vier millimeter glas.
Bek aan bek leeft hij met Minka en Charlofar schijnbaar in dezelfde
wereld, maar tussen hen en zichzelf ziet hij nu de kristallijnen plaat.
Zijn leven wordt rustiger. Hij valt niet meer aan. Hij graaft zich in.
Van zijn mes maakt hij een schildje: zes maliën. Wie hem treft hoort
niet de klank van metaal, maar een smak op rubber. Brakke denkt
dat hij wijs wordt. Hij wordt wijs en minder jong.

Minka wil de knobo niet opgeven. Terwijl Brakke bij Sunbeam aan zijn
werk is, laat zij het huis schatten. Zij schrijft het bedrag met een rode
bamboestift op een blad en legt het 's avonds onder de neus van
Brakke. Hij zegt: 'Ik heb altijd gedacht dat het zoveel waard was. Wat het
waard is voor een ander is het waard voor mij'.
Die avond zwijgen ze. Ze gaan stom naar bed. Brakke legt zijn hand op
de dij van zijn vrouw. Zij onttrekt zich aan die aanraking door hem
haar rug toe te keren. De oude Brakke zou hebben aangedrongen.
Hij zou het verrukkelijke spel gespeeld hebben van de geveinsd
toevallige aanrakingen waarbij de partner subtiele twijfels behoudt aan
die opzettelijkheid van achteloos afglijdende handen, van een knie die
een nest zoekt tussen twee even achteloos wijkende dijen. Maar de
nieuwe Brakke van Etretat en de karekiet verzaakt het spelletje. Naast
de ronding, die de hand wou strelen, blijft ze onbeweeglijk. Ze
slapen in, beiden onvoldaan; met in haar een gevoel van verbazing,
in hem een soort bittere trots.
Minka is volle zes jaar jonger dan Brakke. Zij heeft herinneringen aan
zijn ogen terwijl ze haar lichaam zagen. De houding van Brakke kan
haar verbazen maar nog niet verontrusten. 'Morgen, denkt ze,
morgen kapituleert hij'. En de volgende dag 's avonds laat liggen ze
naast elkaar in het voor twee mensen brede bed. Zijn hand op haar dij
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betekent een verzoek. Zij duwt die hand resoluut weg en wacht
gespannen op een nieuwe poging. Na een kwartier weet ze dat Brakke
slaapt. Een hele week lang bouwt de karekieter uit herinneringen zijn
verweer op. Minka wordt onrustig. Zij heeft altijd kunnen voorzien hoe
Brakke zou reageren, maar de reacties van de nieuwe man, geladen met
twee geheimen, blijven voor dezelfde Minka onberekenbaar.
Zij begint andere middelen te gebruiken. Zij zet het huis van wijlen de
aannemer Brakke, die zijn enige handkar met zijn enige handlanger
over de tramrails voortduwde, zij zet dat huis vol bevervallen. Het is mei
en warm en welke jonge vrouw draagt veel kleren binnenshuis als ze
buiten in een jurk kan lopen? Maar Brakke blijft op zijn hoede. Hij weet
wat de knobo hem aan hartpijn zou kosten. Minka tramt naar lingerie
Lizzy aan de Meirbrug en brengt een pakje thuis. Wat gewicht betreft
kan er vlierpit inzitten of twee balsavleugels voor een zweefvliegtuigje.
Minka heeft een babydoll gekocht. En welke jonge vrouw, die onder
twee dekens slaapt, draagt van een babydoll de twee stuks? De hand
op haar dij vindt huid onder huid, maar weggeduwd, blijft ze star.
Een andere beverval is de badkamer. Kom de zeep eens brengen.
Geef me eens een handdoek uit het kastje. Brakke, ik kan de Vaillant
weer niet afstellen. Brakke, 't is te koud; Brakke, 't is te warm.
Breng mijn peignoir eens.
En hij brengt de grote handdoek en de kleine handdoek, de peignoir
en de baby-doll. Hij bezorgt Minka zeep, warm of koud water, een droge
rug. Maar tussen haar borst en zijn ogen glanst de glazen bol van
Brest.
De zevende nacht herhalen ze nogmaals de handelingen die geleidelijk
tot een ritueel worden. De kamer is donker. Minka en Brakke liggen
op hun rug. Ze bewegen niet G:nze zwijgen. Na een poosje legt hij zijn
hand op haar buik. Zij duwt die hand weg van haar lichaam, verder
dan nodig is. Brakke wentelt zich op zijn slaapkant en beweegt niet
meer. Van Minka komt een krampachtige snik; zij schiet recht op haar
knieën en trommelt met haar gebalde vuistjes op zijn hoofd, zijn
schouders en zijn nek.
Brakke is een struise veertiger. Hij heeft zware schouders dank zij
roeien tot zijn twintigste jaar. Zijn armen en handen konden van een
smid zijn. Als hij nu hard toeslaat breekt hij iets in het weke lichaam
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van zijn vrouw Minka. Als hij beheerst een paar klappen geeft zal
Minka veel pijn hebben. Voor het eerste heeft Brakke teveel beheersing;
voor het tweede te weinig genegenheid. Hij vergenoegt er zich mee
weg te rollen buiten het bereik van haar vuisten. Met één hand trekt
hij een deken van het bed, grijpt met zijn andere een hoofdkussen
en loopt de trap af. In het schuurtje in de tuin zoekt hij de dunlopillo,
een matras die ze vroeger in hun caravan gebruikten.
De volgende morgen wordt Brakke vroeg wakker. Hij ligt op zijn rug
en kijkt om zich heen. Dit is de kamer die we in de eerste jaren van ons
huwelijk de kinderkamer noemden. Nadien vonden we die naam wat
gek klinken. We begonnen 'logeerkamer' te zeggen. Maar veel logé's
hadden we niet. Nu zeggen we 'rommelkamer' en dat is een gepaste
naam want rommel hebben we in overvloed. Hij had 's nachts moeite
gehad om een wak te maken in een verbijsterende collectie strandstoelen,
kampeertafeis; keukenmeubels, parasols, opgerolde karpetten en kisten
ingeblikt vlees, gehamsterd door Charlofar bij het uitbreken van het
Korea-conflict.
Tot zijn verwondering treft hij Minka reeds in de badkamer aan.
'Goed geslapen?', vraagt ze schamper. 'Als een karakiet', zegt Brakke.
Hij begint van dat woord te houden. Op de meeste mensen maakt het
zo'n raadselachtige indruk. Maar Minka reageert er niet op. 'Ik heb
gerookte zalm voor je lunchpakket', zegt ze gewoon.
Brakke werkt, karekiet en komt naar huis. De rook van Charlofar hangt
nog in de woonkamer, maar Minka rept met geen woord van zijn
bezoek. Om acht uur komen vrienden haar halen voor een toneel-
voorstelling in het Kunstverbond. 'Gaan we slapen?', stelt ze voor als
ze vroeger dan verwacht is teruggekomen. Ze liggen even roerloos.
Hij legt zijn hand op haar knie. Haar lichaam schuift naar hem toe. Zij
draagt van de babydoll één stuk. Er is geen wrok in hem. Brakke is een
volwassen man. Overal een man keert hij zich naar Minka. Geheel
een vrouw glijdt ze hem tegemoet.

Charlofar zegt nijdig dat Minka het pleit verliest. Hij ziet hoe zij haar
man menselijk behandelt en voelt zich ontgoocheld. Is dat een passende
houding voor een knappe jonge vrouw die alleen maar van hem
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verlangt dat hij zijn ouderskrot zou verkopen omdat er in de tuinen
van de buurt teveel werkbroeken over de waslijn hangen en die bij
een dove evenveel gehoor zou vinden? Een lesje leren moest ze hem;
hem laten dansen als een hongerige beer. Niet praten, niet koken en
chambre à part, één hoofdkussen op het bed, de sleutel om in het slot
en langs binnen op de deur.
Minka hoort haar vader aan en voor het eerst ontstellen zijn woorden
haar. Hij heeft geen hekel aan Brakke; hij heeft een hekel aan de man
die bij haar slaapt. Voor haar vader, al vijftien jaar zonder vrouw,
is de aangebeden dochter een godin en elke man op zijn best een
slaaf niet waardig om het stof van haar voeten te likken. Tegenstand is
opstand. weigering verwatenheid. Kielhalen moesten ze hem, zijn
rug vol bloed van de zweep, in een zee vol haaien.
'Brakke gaat lopen', heeft ze vroeger op besliste toon gezegd en die
vindt ze weer om te besluiten: 'Als hij zo aan dat huis gehecht is,
dan maar niet'.
Charlofar denkt dat zij het pleit verliest. Eigenlijk zijn zij hun pleit aan
het winnen. De vrouw, die weigerde haar man tot vader te maken,
de man wie de moed ontbrak tegen haar zin zijn vrouw tot moeder
te slapen, die echtelieden staan op het punt te worden wat ze nog nooit
één dag geweest zijn: vrienden. De man die zwichtte voor haar knobo's,
die ze tienmaal heeft laten betalen voor wat als gift edel en als
koopsom verachtelijk is, die man heeft haar getrotseerd. Ze heeft een
poedel gesard en een wolfshond heeft geblekt. Het dubbele geschenk
van Etretat kent zij niet: hartstocht in de partner, waardigheid in hemzelf.
Minka begint haar man te waarderen in de weken dat zijn ontvoogding
van haar zich dreigt te voltrekken. Uitsluitend Minka kan hun samenleven
redden.
Moet op dit ogenblik, zeg het nu zelf, moet Foquet van de recherche,
met zwarte jas en zwarte schoenen en kousen, afdalen naar het
groene schiereiland waar Brakke ligt te karekieten?

Dat nonchalant op Brakke toelopen van de schrandere Foquet gebeurt
natuurlijk niet op initiatief van de rechercheur maar op verzoek van
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een verveelde commissaris. Iedereen mag vergeten wat er met dat
verpleegstertje gebeurd is vorig jaar in augustus. Maar de commissaris
moet een taaier geheugen hebben. Zelfs voor wat er met het
verpleegstertje gebeurd is dat zo vaak in haar vierdehands sunbeam zat,
nu eens met een nogeenjaarendandokter, dan weer met een
reedseenjaardokter, soms met de uitverkoren assistent van de grote
tovenaar Ramael, een jongen, die ze zal leren, de diagnose door
handopleggen; ja, en ook met de stoker van de centrale verwarming van
het St. Johannesziekenhuis, die fluitend haar carter liet leeglopen en
het weer vulde met drie blikken esso extra, weer fluitend en alles
gratis. Hij was de jongste van al de jonge mannen die door de commissaris
in 't verhoor werden genomen. 'Ik moest mijn persoonsbewijs wel
eens laten zien', had hij aan de commissaris verteld.
'En zij 7'
'Zij niet.'
'Waarom niet 7'
'Ik denk dat ze haar kenden.'
De commissaris zoekt en zoekt. Hij weet met zekerheid dat zijn recher-
cheurs de dader niet zullen vinden. De Wezel berg bewaart zijn geheim,
schrijft de pers. 'We zouden hem vinden', zegt de commissaris tegen
Foquet, die even prompt de aanvulling serveert die iedereen van
zijn chef kent: 'Als de bomen ogen hadden en de muren vrouwentongen.'
Maar Foquet heeft het wel geweten dat het pessimisme van de
commissaris geen opdrachten uitsluit. Er is geen spoor; nu blijven
de clichés o'ver. De misdadiger keert altijd terug naar de plaats van
zijn misdrijf. Foquet ziet op het schiereiland tussen de rietkragen een
struise man, die een zeiltje openspreidt en begint te lunchen. Foquet
laat de toneelkijker zakken en denkt: dat is vreemd.
De karekieter geniet van zijn broodjes (met gekookte lever) en nog méér
van de zon. Hij knoopt zijn boord los en legt zich languit te karekieten.
De broodtrommel dient niet langer als hoofdkussen want Brakke heeft
zijn materiaal aangevuld. Hij heeft een kussentje meegenomen dat
Minka met vingers van vóór haar plechtige communie gehaakt heeft met
restantjes breiwol en gevuld met lappen. Een man met verbeelding
kan op een goudgeel veld een groene papegaai herkennen.
Terwijl hij die groene vogel onder zijn hoofd schuift, weet Brakke niet
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dat een rechercheur zijn kijker heeft laten zakken en gezegd dat hij
het vreemd vindt. Brakke weet niet dat een hand de zwengel van de
molen heeft beetgepakt en een klein rukje gegeven. Eigenlijk wordt
Brakke op dat ogenblik een tarwekorrel in die molen.
Na de smakelijke broodjes (met gekookte lever) en met de zon op
zijn ogen voelt Brakke zich bijna gelukkig. Hij is over alle dingen
tevreden, behalve over zijn sinaasappel want die vertoont een verdachte
zachte plek. Waarom steekt hij die sinaasappel terug in zijn
boekentas? De vestinggracht is breed. Hij kan een jongen worden en
proberen de sinaas op de andere oever te laten uiteenspatten. En anders
een plons en de vissen krijgen een oranje onderwaterbloem. De
vestinggracht is breed en Foquet zegt tegen de commissaris dat hij
voor die foto van de openluchtluncher de telelens nodig heeft. Maar de
commissaris vindt dat Foquet de telelens moet overlaten aan de
regisseurs van spionagefilms. En daardoor komt het dat de rechercheur
op een mooie karekietdag, met zwarte jas, sokken, schoenen, paraplu,
de zuidelijke helling van de Wezel berg afdaalt naar het groene
schiereiland tussen de rietkragen en een praatje slaat met Brakke. Het
is natuurlijk een rechercheurspraatje. Waarom? zou Brakke kunnen
vragen, waarom zou ik u mijn persoonsbewijs tonen? Ik zit hier rustig
te eten en doe geen vlieg kwaad? Maar net als alle kalfmensen in alle
mogelijke kalflanden steekt Brakke zijn hand in zijn colbertzak,
haalt zijn portefeuille te voorschijn en zoekt zijn groene kaart.
Brakke geeft dus de kaart met de foto van zijn gezicht aan Foquet.
De kleinzoon van Foquet zal zich nog heel wat meer aanmatigen. Hij
zal van de kalfkleinzoon van de broer van Brakke gipsafdrukken
maken, vingerafdrukken en een reeks foto's.
De brave burger Brakke is goed geluimd en vraagt lachend bij het
aanreiken van zijn groene kaart of de inspecteur een moordenaar zoekt.
'Routinewerkje', antwoordt Foquet en prent zich de naam en het adres
goed in het geheugen. 'Mooie dag', zegt Foquet, 'en het is hier rustig,
mijnheer Brakke.' De rechercheur leunt nu op zijn zwarte paraplu.
Hij vraagt aan Brakke of er vis op de grachten zit. 'Ja', antwoordt Brakke,
'dat zou ik niet kunnen zeggen; 'k zie wel eens kringen in het water.
Zouden de vissen die niet maken?' Maar Foquet denkt dat het ook
moerasgas kan zijn. 'Een bel, ziet u, die opborrelt en openspat.' 'Ja',
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zegt Brakke, 'moerasgas, dat zou ook kunnen.' Hengelaars heeft hij .
nog niet gezien aan de vestinggracht. 'En dat routinewerk?' , wil Brakke
weten. 'Och, gras, struiken en wat hoog riet; iedereen weet dat die
paartjes aantrekken. En nu wordt er een stakkerd gezocht die de
meisjes lastig valt.' 'Ik zit hier vaak', zegt Brakke, 'maar ik heb nog nooit
iemand gezien, ook geen paartjes.' Dat kan Foquet begrijpen. Het tijdstip
is niet geschikt. De loeruren zijn van acht tot elf naargelang het
seizoen. En of Brakke iets van auto's afweet? 'Ik verdien mijn brood
met auto's.' En of Brakke hier nooit een sunbeam heeft gezien?
.'Hier!'
'Ja', zegt Foquet. Een wagen kan hier gemakkelijk komen.
Hij steekt zijn paraplu uit in de richting van de drukke laan. 'Kijk, naast
de heuvel, langs de struiken en tot hier.'
Met het reclamezakmes van Sunbeam snijdt Brakke bedachtzaam zijn
appel doormidden. Dan vat hij het mes bij het lemmet en houdt het
heft met 'with Sunbeam life beams on you' vóór de ogen van Foquet.
'Inspecteur', zegt Brakke', ik zie iedere dag vijftig sunbeams; ik ben
de eigenaar van een sunbeam en mijn schoonvader heeft er een,
zelfde type, zelfde bouwjaar. Maar op deze plaats heb ik er nog nooit
een gezien. Sunbeam is een woord dat er langs mijn oren uitkomt.
Ik zie al vijftien jaar lang facturen met die naam en reclame met die naam.
Ik zou eens moeten van merk veranderen: Jaguar of Moskowicz of
Tatraplan, zo'n naam die helemaal anders klinkt.' 'Maar dat kan
natuurlijk niet', zegt Brakke, 'want ik ben met Sunbeam getrouwd, zoals
Jan met zijn winkel, Piet met zijn school en Frans met zijn politiebureau.
Kettingen, inspecteur, en breek ze maar eens. We zijn allemaal
galeislaven, inspecteur, en als we versleten zijn gooien ze ons overboord.
En nu wordt het tijd dat ik mijn boeltje pak en terug naar Sunbeam
ga.' 'Natuurlijk', zegt Foquet, 'is dat de klok van Sunbeam die ik hoor?'
In een notitieboekje heeft hij een paar krabbels gezet. Hij scheurt
het blad eruit. Brakke vraagt: 'wat betekenen die data?' 'Van drie tot
zeven augustus', verklaart Foquet, 'probeert u zich eens te herinneren
waar u zich toen bevond.' 'In Amsterdam', antwoordt Brakke dadelijk.
'Ik heb een boekhoudkundig brein, inspecteur, allemaal vakjes.
Vakje open en ik heb wat ik zoek.' 'In Amsterdam', herhaalt de
rechercheur peinzend. Brakke denkt plots: godver, eigenlijk zegt die
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lijkbidder dat ik een alibi moet hebben. Foquet steekt zijn paraplu met de
pin in het zand.
'Hebt u getuigen?'
'Vijfenzestig.'
'Twee touringcars.'
'Neen, een soort congres.'
,Accountants?'
'Sunbeamers. '
'Aan twee getuigen heb ik genoeg.'
'Kies ze maar uit', zegt Brakke opgewekt en krijgt een slag op zijn hart.
Brakke loopt de helling op, nagestaard door Foquet. Hij verdwijnt
over de kam. Hij daalt naar het distelveld. Brakke zegt eentonig: godver,
godver, godver, godver, godver.

Stel de onthutsing van de verkoper bij Sunbeam voor als hij 's avonds
laat een rijke klant langs de gewone auto's loodst naar het nieuwste type
dat in aristocratische afzondering in de nieuwe toonzaal staat. Het effect is
overweldigend: de aluminiumdeuren met de blinde panelen zwaaien
geruisloos open en over de marmeren vloer springt de Sunbeam Hump
de klant tegemoet: een sierlijke glanzende tor. De verkoper - een
ingevoerd Italiaantje met mannequinmanieren en een gezicht uit een
textielfolder - gaat zijn klant voor. 'En dit', zegt het Italiaantje met een
brede zwaai, en de rest van de zin blijft in zijn keel steken. De klant
begint te lachen. Omdat op de verchroomde lijst van de voorruit, op de
grens van glas en ijzer, een rotte sinaasappel uiteengespat is. De ruit en
de motorkap zitten onder de gele sproeten van het sap en rond het
trefpunt ligt een krater van bedorven vruchtvlees.
De kleine Italiaan heeft dus verbouwereerd naar de besmeurde sunbeam
hump gekeken en zelfs Charlofar deelt in de verontwaardiging van de
directie. 'Dat werkvolk van heden, dat staat toch voor niets', zegt hij
tegen Minka. Zijn goede vriend, de dealer, heeft hem de raadselachtige
vandalenstreek getelefoneerd.
Ramael is in zijn hart geschoten. Voor hem wordt die besmeurde sunbeam
een bezoedeld kind. Als een of ander dametje slordig schakelt bij het
wegrijden uit de garage, dan loopt Ramael rood aan. Ze hebben hem
vroeger als instructeur dan ook moeten buitenvriendelijken want de dames
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die met hem leerden sunbeamen kwamen zo geschokt thuis dat er boze
opbellerij kwam van de heren echtgenoten.
Nu zegt Ramael woordelijk: 'als ik hem te pakken krijg, wurg ik hem'.
En wie de handen van Ramael bekijkt, moet de bedenking maken: 't is
mogelijk; wat heeft die knaap een handen!
Door de mecaniciens wordt er de hele dag gegekscheerd. Er is zelfs een
grapjas die zich vóór Ramael als een discuswerper opstelt, met in zijn
werphand een kanjer van een jaffa. Maar de grote tovenaar komt zo
dreigend op hem toe dat de loltrapper er als een haas vandoor gaat.
Tenslotte is het de directeur die moet zeggen: 'Ramael, hou nu op met
kankeren; 't was een sinaasappel en geen handgranaat; ik kan toch voor
zo'n bagatel de politie niet opbellen'.
De brave burger Brakke moet wel de politie opbellen. Bij de recherche
zegt een stem dat Foquet niet binnen is. Brakke verlaat de telefooncel op
de vluchtheuvel. Het orkest van havenrumoer sluit hem in. Hij loopt tot
aan het loodshuis en gaat naast een lantaarnpaal postvatten; hij schuift
zijn hoed in zijn nek en staat wijdbeens. De auto links van hem dringt
zich op: het is een jeep; het is een jeep van de rijkswacht. Brakke loopt
langzaam naar het dok met de lichters. Op de kade ligt een roestige
belboei en twee pintonnen, de helft rood de helft zwart. De zon breekt
door; het licht verft de schepen en het water. Brakke is plots minder
bedrukt. Hij denkt: ik sla me er wel doorheen. Als die lichter aan de sluis
is bel ik nog eens op. Als ik die kleine kustvaarder had, ging ik op
avontuur; ik ruilde mijn sunbeam voor een ton soldatenbeschuit en trok
naar Noorwegen. In Hammerfest groeit de noordelijkste zilverberk; die
wil ik zien. Ik neem wat hooi mee en laat een rendier uit mijn hand eten.
Mijn kustvaarder noem ik 'Tuur'. Dan vaar ik met mijn vader. De lichter
is aan de sluis, maar hij heeft me bedrogen; hij had er veel langer moeten
over doen. Nu is het nog te vroeg om Foquet op te bellen. Ik ga terug
naar die telefooncel als de rijkswacht jeep wegrijdt; als er een aak
voorbijvaart die 'De Boffende Bunzing' heet, als een jong rendier uit mijn
hand een beschuit heeft gegeten. Ik bedoel, denkt Brakke, dat ik niet
genoeg moed kan bijeenscharrelen om nogmaals Foquet op te bellen. Ik
moet namelijk bekennen dat de bol uit Brest komt en niet uit Broek-in-
Waterland. Dat ik niet vierenzestig getuigen heb, maar één enkele, een
vrouwen niet de mijne. En toch zou het dwaasheid zijn niet op te bellen.
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Ga ik niet naar Foquet dan komt Foquet naar mij. Het is beter dat ik
een vergissing beken dan dat hij een leugen op het spoor komt. Want
dan krijg ik een convocatiebriefje. Opbellen doen ze niet; de post
gebruiken ze niet. Een politieagent stapt van zijn fiets, zoekt het
huisnummer en steekt een gedrukt briefje in mijn bus, bloot, zonder
enveloppe. Minka denkt dat het reclame is en ziet dan het woord politie.
'Je hebt weer geparkeerd waar het niet mocht', zegt Minka. 'Neen',
grijnst Charlofar, 'het komt van de gerechtelijke politie'.
Brakke steekt de straat schuin over, van de belboei naar de vluchtheuvel
met de rode telefooncel. De deur valt achter hem het lawaai weg. In de
stilte zoekt hij de drie muntstukken. Toeval en opluchting: hij vindt
er maar twee. 'Dan kan ik niet opbellen', zegt Brakke, 'dan zal ik het
morgen doen'. Hij stapt in het lawaai en loopt naar de sunbeam.
In zijn straat is weinig verkeer. Er staan twee wagens onder een parkeer-
hoes en wat verder een zwarte minerva.
'Er zit iemand op je te wachten', fluistert Minka, 'ik heb hem in de werk-
kamer gelaten'.
'Dag, mijnheer Brakke', zegt Foquet en hij zegt nog veel meer.
Dat het een vervelend geval is. Dat Brakke van drie tot zeven augustus
niet in Amsterdam was op een congres. Dat de commissaris en Foquet
graag willen aannemen dat Brakke in Poppel was of in Djakarta maar dat
ze van hem een bewijs verlangen. Dat ze discreet zullen zijn.
Brakke antwoordt dat hij in Etretat was met vakantie. Dat het hotel Le
Ressac heet. Dat hij kamer elf had op de eerste verdieping, een smalle
lange met een éénpersoonsbed, behang met bloemen, een raam dat niet
dichtkon. Dat Foquet voor zijn part rustig naar Le Ressac mag rijden
en het hotelregister uitpluizen. Hij zal vinden wat hij zoekt: een inboeking
op 2 augustus; Leonard Jacob Maria Brakke.
Foquet stapt in de zwarte minerva en Minka neemt genoegen met de
verklaring als zou het om een gestolen auto gaan. Na het eten vraagt
Brakke of ze nog zin heeft in dat schilderij van Flameng. Neen, eigenlijk
niet, maar ze heeft met Charlofar op een tentoonstelling een heel klein
beeldje van Grard gezien en dat zou ze willen. En hoeveel zou dat heel
kleine beeldje van Grard dan wel kosten?
Dat kost je twee en een halve wedde, zegt het boekhoudkundig brein van
Brakke.
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De helft van mei hebben ze achter de rug, dagen met schaarse buien en
veel zon. Brakke heeft bruine armen en een bruin gezicht door het
karekieten op het groene schiereiland tussen de rietkragen. De Wezelberg
ligt niet langer zo eenzaam. Kinderen buitelen wel eens de helling af; ze
nemen argwanend of uitdagend de man op, die luncht op zijn zeiltje;
ze lopen tot aan de rand van het water, zoeken een platte steen en
kiskassen om beurt. Maar veel munitie ligt er niet; de kalkschelpen zijn
niet geschikt: hun vorm is te grillig. Ze raken het water en maken dan
onberekenbare sprongen, komen eens een enkele keer als boomerangs
terug of kletsen op het water en gaan dadelijk onder.
Vandaag gaat het horloge van een kiskasser dat door de snok van zijn

pols vliegt, dadelijk onder. De schelp doet het beter: zij tikt viermaal op de
waterspiegel en verdwijnt in het wier op een kiskas van de andere
oever. Maar het horloge zinkt onmiddellijk. De drie jongens naderen zo
dicht ze kunnen. De grootste trekt schoenen en kousen uit.
'Dat zou ik niet doen', zegt een rustige stem op de rand van het rietnest
en Foquet komt naast Brakke staan. De kinderen druipen af.
'Koop maar horloges voor je kinderen', zegt Foquet tegen Brakke. Maar
hij is natuurlijk niet gekomen om kiskassende jongens te beletten naar
gezonken polshorloges te waden. Hij heeft Brakke opgezocht om mee te
delen dat hij in Le Ressac te Etretat inderdaad het alibi heeft kunnen
controleren van Leonard Jacob Maria Brakke. Maar er is een eigenaardige
omstandigheid, zegt Foquet: u hebt maar één enkele nacht in uw bed
geslapen, de laatste. En dat alibi is dan ook maar een half alibi, tenzij
iemand kan getuigen dat u viermaal de nacht hebt doorgebracht in een
andere kamer, in nummer zeventien bijvoorbeeld, een grote kamer met een
tweeslapend bed ...
'Jullie weten toch alles', vindt Brakke.
'Och, het was niet moeilijk. Twee Vlaamse namen; twee adressen in het
Antwerpse; twee leeftijden die een verhouding natuurlijk maakten. En die
laatste nacht was mevrouw Suzanna W. al uitgeboekt.'
'Breng haar niet in moeilijkheden, Foquet, benader haar discreet.'
Maar de rechercheur lacht omdat het al gebeurd is, het discreet
benaderen. Het onderzoek in verband met Leonard Jacob Maria Brakke
is afgelopen. 'Een groot aantal mensen kunnen het nog gedaan hebben,
maar u staat buiten iedere verdenking. Op de tweede, de derde, de
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vierde en de vijfde augustus was u de bijslaap van mevrouw Susan W.
echtgenote van de heer Guillaume W., nijveraar te Schoten, eigenaar
van een sunbeam. U bent vrij; wij kunnen nogeens een eerste steen
leggen en u moet zich hoeden voor uw schoonvader'.
'Amen', zegt Brakke.
Hij ziet Foquet in de zwarte minerva stappen. Met zijn linkerwielen in het
water van de vestinggracht rijdt de auto met zijn flank in de rietkraag
tot aan de drukke laan.
Als de zwarte minerva verdwenen is willen de broodjes Brakke niet meer
smaken. Hij wikkelt de twee die het gedaan hebben in een servet en
bergt ze in zijn boekentas.
De stille typiste maakt nooit opmerkingen, nu evenmin, hoewel de
boekhouder Brakke niet op het belsignaal wacht om haar een brief op
te geven.

Brakke werkt de hele middag als een automaat. Hij wacht op het belsignaal
om naar huis te gaan. Hij steekt met zijn yale de deur open en er staan
twee enorme koffers in de gang. Charlofar en Minka zitten in de
woonkamer. Minka heeft gehuild en Charlofar heeft zijn veldheersblik.
Ze zijn in Etretat geweest. Er zijn niet zoveel hotels in Etretat. Ze hebben
in één ervan veel geld uitgegeven. Duizend frank en men deed er het
zwijgen toe. Tweeduizend en men bleef een oester. Vijfduizend en men
zei: 'k zal mijn betrekking verliezen. Zesduizend: niemand hoefde het te
weten; zij was toch niet het enige kamermeisje. Zevenduizend en de
oester ging open. De rest is kinderspel. Tenzij het hotel Le Ressac zou
afbranden. Maar waarom zou het?
Ze hebben heel hard gereden bij het terugkomen. Sunbeam bouwt snelle
wagens. Ze hebben hard gereden en de twee koffers in de gang zijn vol.
Geen uur blijft Minka nog onder één dak met zo'n schoft, met zo'n
schurk. Sunbeam bouwt snelle wagens maar geen grote en daarom moet
Charlofar om een collotaxi bellen want die twee enorme koffers moeten
natuurlijk mee.
Van Charlofar hoort hij nog wel.
En hij kan alvast naar het bureau voor werkbezorging, want wat Sunbeam
betreft: amen en uit.
De chauffeur van de collotaxi is een stoere veertiger. Maar de koffers
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zijn zwaar en de andere stoere veertiger wil helpen. 'Neenee', zegt
Charlofar, 'anders krijg je nogeens buikpijn en dan moet je van Cloos
nog méér lopen, hoewel dat voorschrift op tijd zou komen want ik denk
niet dat je nog lang met de sunbeam zult rijden. Ik zal ervoor zorgen,
beste vriend, dat je van het weinige dat je overhoudt van je wedde nadat
Minka elke maand het hare zal hebben gekregen, geen sunbeam Pimp,
Flash of Hump zult kunnen houden maar uitsluitend een sunbeam Bike.
Haha, lacht Charlofar zichzelve toe, een Sunbeam Bike, en trappen maar!
'Minka', zegt Brakke, 'nu je onder een ander dak gaat wonen met deze
man, je vader, nu geef ik je een raad: laat hem je rug niet afdrogen;
neem een lange baddoek en zaag! Hou de badkamer dicht en je
peignoir en laat die transparante japonnetjes maar in de koffer. En je
hebt iets vergeten, Minka, hier, het beeldje van Grard.'
De collotaxi rijdt weg.

Brakke eet nu het broodje met de speciale jam van tante Eva, die
hoofdpijn voorkomt en pukkels en verstopping.
In zijn rechterhand neemt hij de lege schweppesfles en staat vijf tellen
te weifelen: weggooien of meenemen.
Hij stopt de kleine fles in zijn jasjezak. Dan klimt hij naar de kam en
daalt naar Sunbeam. Ramael zet een paar verwonderde ogen op.
'Ik heb u gezocht, Brakke.'
'Ik had een afspraak.'
'Met wie?'
'Met een karekiet.'
'0 zo', zegt Ramael.
Iedereen bij Sunbeam begint te werken en iedereen blijft werken tot vijf
uur. Als de directeur-boekhouder Brakke zijn bureau verlaat, noteert
hij zorgvuldig de tijd want hij wil weten hoe lang het duurt te lopen van
kantoor naar huis. Het duurt achtendertig minuten.
Hij steekt met zijn yale de deur open, zachtjes, maar Minka heeft het
gehoord en zij vliegt hem tegemoet en slaat haar armen van overal heel
zachte vrouw om Brakke heen en zij zegt heet in zijn oor: 'ik heb een prijs,
ik heb een prijs; iemand is het komen schatten: vijfhonderd zeventig. En
de grond krijgen we van mijn vader, aan het Rooi, aan het Pulhof'.
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Brakke antwoordt niet. Tenslotte moet Minka hem loslaten. Ze zegt dat
hij zich vreemd gedraagt.
Hij vindt in de woonkamer de tafel mooi gedekt voor twee. In het midden
staat het stel voor de fondue à la Bourguignonne. Minka gaat op de andere
stoel zitten. Zij strijkt een lucifer af en om de bodem van de koperen
pan slaat blauwig de alcoholvlam op. Brakke staart in de pan; in zijn
rechterhand houdt hij de fondue-vork met een stuk runderhaas eraan
gespietst. De nog hete olie begint te bewegen; een zwartgebakken vlees-
korstje bobbelt naar de oppervlakte in een reeks bellen en gaat in het
remous opnieuw onder.
Minka heeft het brood op de tafel gezet, de slakom, de glazen voor
vruchtesap. Hij kijkt haar in 't gezicht. Minka heeft de knobo op de tafel
gezet.
Brakke is plots onzeggelijk moe. Hij zal in de volgende drie minuten plots
en veel moed hebben. Maar het zal de bittere moed zijn die opwasemt uit
zijn wanhoop. Brakke legt de vork met runderhaas op zijn bord. Hij loopt
naar de groene bol van Brest. Hij houdt zijn hoofd schuin alsof hij de
voorwerpen wil herkennen die in de glazen sfeer weerspiegeld worden.
Met het geteerde netje hoog in zijn hand gaat hij voor Minka staan.
Hij denkt: dat zij mij zover kon drijven en dat ik het haar kan aandoen.
Hij laat de groene bol hoog aan zijn hand regelmatige kringen beschrijven.
Brakke stelt de fatale vraag: 'Weet jij waar die glazen bal vandaan komt?'

Ja, het hangt allemaal samen, de buikpijn van Brakke en de raad van
Cloos, het schiereiland tussen de rietkragen, de knobo's van Minka en
haar hete fluistering van vijfhonderd zeventig in het wat behaarde oor
van Brakke; verweven is het allemaal met zijn vraag naar de stad van
herkomst van de bol van Brest en wat daarop volgt, onder andere ook de
vraag van Minka drie maanden later in het restaurant Vatelli, gesteld aan
Meester Alonsius Speyer, terwijl Charlofar glimlachend het laatste
uit een reeks uitgelezen gerechten bestelt. Vraag, waarop de specialist
van de soepele echtscheidingen het antwoord moet schuldig blijven, want
uitsluitend Brakke weet wat een knobo is. En wie zou het aan hem vragen?
De directeur-generaal van Sunbeam misschien, met wie Charlofar
overhoop ligt omdat de overspelige boekhouder Brakke boekhouder
mocht blijven? Of Ramael?
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Nee, de genezer-door-handopleggen zit nu met zijn grote handen in
een kleine cel. En een rechercheur die niet Foquet heet, heeft gewijsgeerd
tegen de perslui: van kinderen mag je alles verwachten; ze vinden alles,
heren, zowel een granaat uit de Grote Oorlog als een bevlekte jas
verzwaard met een Engelse sleutel, terwijl ze naar een horloge waden
dat bij het kiskassen weggevlogen is.
Minka vraagt aan Meester Alonsius Speyer wat dat woord kiskassen
betekent. 'Een of andere bezigheid van straatjongens', antwoordt de
Soepele Scheider vaag en omdat zo'n uitleg haar niet bevredigt, wil
Minka niet eens de verklaring van het derde woord vragen: karekieten.
Alonsius zou het immers niet kennen. Het woord staat niet in de grote
Van Dale. Dat woordenboek is zoveel bonter dan Speyer en zoveel bonter
dan de Van Dale is het leven, met Minka's, Brakkes, Charlofars, Ramaels
en kiskassende kinderen.

17 april 1966

89



De herinneringen die de Russische historicus G.Bauman
ophaalt aan zijn bijdrage tot het Nederlandse verzet
tegen de nazi-bezetter en zijn onderduikperiode in ons
land, werden door hem gepubliceerd in een verzamelbundel
van opstellen over het door Sowjetburgers in vreemde
landen gepleegde verzet tegen Nazi-Duitsland. Deze
bundel verscheen in 1962 te Moskou.
De herinneringen van Bauman geven een indruk van wat
een Rus trof in de toenmalige Nederlandse situatie.
Gezien het memoirekarakter achten wij ons ontslagen van
de plicht kleine feitelijke onjuistheden te corrigeren. Over
de eigenlijke historische publicaties die Bauman aan de
Nederlandse geschiedenis, waar hij zich sedert de oorlog
op gespecialiseerd heeft, wijdde zou wél heel wat gezegd
moeten worden, maar daarvoor is het hier niet de plaats.
Deze herinneringen werpen zijdelings licht op de rol
die de CPN speelde bij de mentale voorbereiding van de
opstand der Georgiërs op Texel. Dit is des te meer van
belang omdat het aandeel der CPN bij het in beweging
brengen van de Sowjetburgers in Duitse krijgsdienst
in het door LA.van derVIis geschreven boekje 'Tragedie op
Texel' onderbelicht blijft.
Dat dergelijke herinneringen in de Sowjet-Unie gepubliceerd
worden, laat zien hoezeer er onbevangen over deze
problematiek gesproken kan worden. Ook aan de insinu-
erende slotopmerking van Van der Vlis dat we geen
zekerheid hebben omtrent het lot van het gros der
Georgiërs die de opstand op Texel overleefden, is na het
bezoek dat mevrouw Boon-Verberg in de herfst van 1966
aan Georgië bracht, waarbij zij de meesten van hen
ontmoet heeft, wel alle grond ontnomen. Met voldoening
stelt de redactie vast dat de kritiek van W.F.Wertheim
en LB.Charles op deze 'verrassende slotregel' in De
Nieuwe Stem van 1956 (pag. 535-536) volledig gerecht-
vaardigd is gebleken. redactie
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gedenkwaardige jaren

In het jaar 1943 bevond ik mij in Nederland. Achter mij lagen twee
vreselijke, onvergetelijke jaren: oorlog, gevechten in het gebied van
Smolensk, gewond geraakt, gevangen genomen, eerste vlucht uit
gevangenschap, opnieuw gevangen.
Voor mij was 1943 een jaar van zwerven door verschillende kampen en
landen, Basanovitsji, Molodetsnjo, Polen, Duitsland, Nederland ... En
overal barakken, prikkeldraad, honger. Het leek wel of de hitIer-
bende heel Europa met prikkeldraad omwikkeld had en op honger-
rantsoen gezet. Maar het verzet groeide. Tekenen daarvan zagen wij
niet alleen in Polen, maar ook in Nederland en zelfs in de hitlerburcht
Duitsland.
Op een morgen stopte de trein, die ons krijgsgevangenen vervoerde,
op een groot station. Nadat ik me opgetrokken had keek ik uit het
raampje van de goederenwagon. Op het volgende perron stond, flonkerend
door het glas van de ramen, een elektrisch treinstel. De passagiers
stapten haastig in en bezetten de plaatsen. Plotseling keek een
vrouw, die bij het raam zat, op en verstarde van schrik: zij zag ons.
Spoedig keken alle passagiers onze kant uit. Eén van hen schoof
het raampje omhoog en wij riepen: 'Russen, Rusland'. Een menigte handen
strekten zich naar ons uit en reikten ons sigaretten en in papier
gewikkelde ontbijt jes aan. Een beetje aan de kant stond een lange
magere conducteur. Na even geaarzeld te hebben, stak hij mij een
plat metalen doosje toe, waarop een panter getekend was. In het doosje
bevonden zich twee sigaretten - een grote kostbaarheid voor die tijd.
Maar plotseling zette de elektrische trein zich zachtjes in beweging
en wij verloren voor altijd de mensen uit het oog, met wie het lot
ons toevallig samen had gebracht. Deze vrienden waren Nederlanders,
en het land waar men ons bracht was Holland, of, zoals het officiëel
heet, Nederland. Het doosje met een panter er op getekend bewaar
ik nog steeds, als kostbaar aandenken aan de ontmoeting op het
Amsterdamse station.
Spoedig daarna zette ook onze trein zich in beweging. Bijna elk station
stopte hij, om een wagon met krijgsgevangenen los te haken. Eindelijk
was de beurt aan onze wagon gekomen. Wij werden in groepjes
verdeeld en weggevoerd naar verschillende kanten. Ik kwam in een groep
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terecht. die bestond uit ongeveer dertig mannen van de meest uiteen-
lopende leeftijden en nationaliteiten. Bijna allen en daartoe behoorde
ook ik. verscholen zich onder een verzonnen achternaam, zoals
gebruikelijk in krijgsgevangenschap.
Na een lange tocht bracht men ons naar de voet van de duinen en gebood
ons de barak te betrekken. Wij begrepen, daar wij het gebrek aan
arbeidskrachten opgemerkt hadden, dat de fascisten besloten waren
ons, sowjet-krijgsgevangenen, te gebruiken voor een of ander soort werk.
De volgende dag stonden wij aan de verlaten Noordzeekust, waar
wij moesten werken. Langs de hele kust strekte zich, verdwijnend in
de verte. een rij zandige. met gras begroeide duinen uit. die het land
tegen het binnendringen van de zee beschermden. Loodgrijze golven
sloegen grommend om op het vlakke strand en met groot geraas
trokken zij zich terug. waarbij kleine vlokjes schuim op het zand
achterbleven. Daar in het Westen aan de andere kant van de Noordzee
lag Engeland en verder nog, over de Oceaan lagen de Verenigde
Staten van Amerika. beide bondgenoten van ons land in de oorlog
tegen de asmogendheden. Nog in 1942 bereikten ons geruchten over het
voornemen een tweede front te openen en hier waren wij nu op één
van de plaatsen waar mogelijk het ontschepen der landingstroepen
zou plaatsvinden en met verbazing vroegen wij ons af: is dit werkelijk
die geweldige ontoegankelijke Atlantische wal. waar de
hitlerpropaganda zo oorverdovend over schettert? Wij zagen slechts
vier kanonnen. opgesteld in bunkers, die in het zand ingegraven waren.
Ja, alles wees er op dat het hitlercommando er van overtuigd was,
dat nóch in 1942, nóch in 1943, Engeland of de USA tot de landing
zouden overgaan, aangezien bijna niets was gedaan om de Noord-West-
kust van Nederland te beschermen, tenminste niet in het gebied waar
wij ons bevonden (dit was het gebied van de marinebasis Den
Helder). Pas in 1944, na de Teheran-conferentie, begon men hier
met het bouwen van stellingen uit gewapend beton. De bouw werd
uitgevoerd door Hollandse firma's (zonder Nederlanders hadden de
Duitsers niets kunnen beginnen: op enkele van hun bouwobjecten was er
in totaal maar één bouwspecialist in de rang van onderofficier).
De arbeiders werden uit de stad met autobussen aangevoerd.
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Aangezien de hitlerbandieten zich door de haat van de plaatselijke
bevolking in een volledig geïsoleerde positie bevonden, dachten ze er
waarschijnlijk niet aan, dat er vriendschappelijke banden konden ontstaan
tussen Nederlanders en Russische krijgsgevangenen. Hieruit kan
misschien het slappe toezicht verklaard worden. Maar zij vergisten
zich deerlijk. Wij geloofden, dat er zich tussen de Nederlanders
zeker vrienden, patriotten bevonden met wie het ons zou gelukken banden
aan te knopen.
Omdat ik een beetje Duits kende, schreef ik op een keer een pamflet
en, zonder aan gevaar te denken, gaf ik het tijdens het werk aan één
van de Nederlanders in wie ik om de een of andere reden vertrouwen
stelde. In de pauze las hij het door en maakte me met behulp van
tekens duidelijk, dat ik dit niet meer moest doen. Korte tijd later
gaf hij mij een exemplaar van de ondergrondse krant De Waarheid. Dit
waren drie of vier vellen grof, grauw papier, ieder ongeveer ter
grootte van een dubbel schriftvel, gestencild en boven in de hoek
met een nietje vastgemaakt. Om er iets aan te hebben was het nodig
Nederlands te leren. Ik begon opmerkzaam naar Nederlandse gesprekken
te luisteren, verzamelde stukjes krant en las ze aandachtig en
langzamerhand leerde ik me een beetje in de Nederlandse taal
oriënteren. Na enige tijd echter liepen de bouwwerkzaamheden ten einde
en ik zag de Nederlander met wie ik contact had niet meer.
Tegen deze tijd voltrokken zich aan het front dusdanige veranderingen
dat de Hollanders nu zelf contact met ons begonnen te zoeken.
Op een morgen begin juni 1944 kwam een Duitse soldaat, genaamd
Marcus onze barak binnenlopen; trillend van angst en opwinding begon hij
plotseling zonder aanleiding ons te vertellen dat hij communist was,
dat hij zijn partijboekje verstopt had in een ijzeren doosje en
bij zich thuis begraven, dat hij veel achting voor ons had en zich toch
altijd goed tegenover ons gedragen had enz. enz. Het was onaangenaam
naar zijn doorlopen ogen en dikke bevende lippen te kijken. Pas de
volgende dag begrepen wij de oorzaak van de opwinding van Marcus:
de westelijke gealliëerden hadden in Frankrijk het tweede front
geopend. Maar Marcus had zich zonder reden opgewonden: er zou nog
bijna een jaar voorbijgaan, voordat de gealliëerden in Noord-Holland
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verschenen, ja en dat was dan nog na de kapitulatie van Duitsland.
Met behulp van een meisje, dat in de Duitse keuken werkte, lukte het
een nieuwe verbinding tot stand te brengen. In juli 1944 ontmoette ik
een jonge man, tamelijk klein van gestalte, die zich als Jacob
voorstelde en zei dat hij optrad als vertegenwoordiger van de plaatselijke
verzetsgroep. Het bleek, dat in verband met de vorming van het
tweede front de plaatselijke verzetsorganisatie contact met ons
wilde aanknopen voor een eventueel gemeenschappelijk optreden
tegen de hitlerbende. De taak die ons toebedacht werd bestond er in de
Duitse batterij onklaar te maken. Maar, zo voegde Jacob er aan toe,
in geen geval voortijdige acties zonder speciaal verlof! Bereid je
voor en wacht! Wacht en bereid je voor!

Het contactadres was in een naburig dorpje, enkele kilometers van de
duinen. In donkere nachten als de maan niet scheen, kroop ik onder
het prikkeldraad door en bereikte over landweggetjes het dorpje.
De zee hielp mij met zijn onophoudelijk geraas het geluid van mijn
stappen overstemmen. Sterk gehinderd werd ik door de lichten, die
ontstoken werden in de nachten, dat de Duitse vliegtuigen terugkeerden
na een aanval op Engeland. Gelukkig kwamen zulke nachten minder
en minder voor. Maar daarvoor in de plaats vlogen Engelse en
Amerikaanse bommenwerpers bijna dagelijks op klaarlichte dag boven ons,
op weg naar Duitsland.
Op het trefpunt hoorde ik nieuws en kreeg soms een exemplaar van
De Waarheid, waaruit ik dan bij gelegenheid mijn kameraden artikelen
voorlas. Graag wilde ik naar radio-Moskou luisteren. Op een keer
is me dat gelukt: men was bezig de samenvatting van het opper-
commando over de overwinning van onze troepen in het opmarsgebied
van Sandomier (Z.O.Polen) te geven. Mijn hart beefde toen ik na
zoveel jaar opnieuw de stem van ons eigen Moskou hoorde! Toen hoorde
ik ook voor het eerst het nieuwe volkslied van de Sowjet-Unie!
Zo leek de dag van de bevrijding niet meer zo ver! Hoe zwaar viel
het hierna terug te gaan naar het prikkeldraad, waar ze misschien al
klaar stonden om me te grijpen, te fouilleren en zonder pardon
af te maken!
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Overal waar mogelijk saboteerden wij de maatregelen van de hitier-
knechten. Na de totstandkoming van het tweede front werd ons bevolen
langs het strand paalversperringen aan te brengen voor het geval
er hier een landing plaats zou vinden. 's Nachts, toen het eb werd,
moesten wij opstaan en werden wij naar het strand gejaagd. De
hitlerknechten dachten waarschijnlijk dat palen ingraven in de zeebodem
een eenvoudige zaak was. Maar de kuilen die wij met schoppen
moesten maken, vulden zich onmiddellijk op met water en zand
en de palen bleven natuurlijk niet staan. Na een paar dagen moesten
wij opnieuw 's nachts naar het strand. Deze keer stond daar een
benzinemotor en een pomp, met een Nederlandse brandweerman er naast.
De palen ging men nu op een nieuwe manier aanbrengen: de brand-
weerman spoot met een krachtige straal uit de brandslang een kuil
in het zand, en snel lieten wij de palen er in zakken. De Nederlander
en wij begrepen elkaar zonder een woord te zeggen en waren erop
uit het zo te doen dat de palen niet diep in het zand gingen.
Enige tijd later hielden de palen zich nog steeds op hun plaats
staande, hoewel zelfs de Duitsers niet geloofden dat deze palen de
landingstroepen serieus ook maar enigszins konden hinderen. Later waren
ze bijna allemaal door de golven in zee gespoeld.
Het lijdt geen twijfel dat wij, indien er in het gebied van onze stellingen
oorlogshandelingen zouden ontstaan, beslist de hitlerbatterij onklaar
zouden maken, zoals afgesproken was met de Hollandse verzetsstrijders.
Maar tot oorlogshandelingen in Noord-Holland kwam het niet. Het
moment echter waarop ik weg moest vluchten brak toch aan. Het
ontstond op de volgende manier. Op een morgen hield de Duitse
ziekenverpleger me aan en beval me in de pauze naar hem toe te komen
in de ziekenbarak, die onder de grond, in een bunker van gewapend
beton, was ingericht. Ik verloor me in allerlei gissingen, want ik voelde
dat er iets niet klopte. Toen ik de bunker binnenkwam, sloot de
verpleger de zware stalen deur zorvuldig en, terwijl hij de flesjes
die op een klein tafeltje stonden verschoof, zei hij: 'Ik ben katholiek en
heb veel te lijden gehad door Hitler. Hoewel ik er niets mee te maken
heb, wil ik je toch waarschuwen: je bent verraden'. 'Door wie?'
vroeg ik.

95



G.G.Bauman gedenkwaardige jaren

Maar verder kon ik niets meer uit hem loskrijgen. Zo wist ik ook niet
of ik werkelijk verraden was of dat de verpleger, net als Marcus,
eenvoudig wenste zijn leven veilig te stellen voor het geval de
gealliëerden zouden komen. Hoe het ook zij, ik was verplicht de
Nederlandse kameraden op de hoogte te brengen van hetgeen er was
voorgevallen. Ik deed dit dezelfde nacht op het trefadres; de heer
des huizes, een zeeman, die door de oorlog aan wal verbleef, schrok
tamelijk. Wij spraken af dat hij instructies zou gaan halen bij zijn directe
chef en dat wij morgennacht op dezelfde plaats bij elkaar zouden
komen. Het gevolg was: eerst weer een heel etmaal wachten. Waar
bleef ik tot morgen? Men kan zich voorstellen in welke toestand ik
terugkeerde in de barak. De dag daarop verliep echter goed en 's nachts
was ik weer op de afgesproken plaats, waar de zeeman me al
opwachtte. Hij gaf me een fiets en beval me achter hem aan te rijden.
Na ongeveer een uur fietsen, kwamen we bij een huisje waar men
ons reeds verwachtte. Een onbekende man gaf me een burgerpak en
verklaarde dat ik van nu af aan de Nederlandse naam Kees zou dragen.
Wij stapten op onze fietsen en reden over een verlaten weg. Ik
verloor helemaal mijn gevoel voor richting. Ik herinner me alleen, dat
wij lange tijd kris kras in verschillende richtingen reden, ergens
onze fietsen lieten staan, met een bootje een kanaal overstaken, ons
verstopten voor een Duitse patrouille te paard, lange tijd over een
veld slopen en eindelijk een klein baksten.en huisje bereikten, dat
naast een aarden wal stond, waaroverheen een geasfalteerde weg liep.
Het huisje behoorde toe aan mijn gids, die, zoals later bleek, de leider
was van de plaatselijke verzetsorganisatie. Men noemde hem Aal,
maar dit was een schuilnaam. Bij Aal kwamen iedere dag leden van
zijn groep uit het naburige dorpje Dijk binnenlopen. Er kwamen ook
vaak verzetslieden uit Amsterdam en andere steden naar hem toe.
Hier leerde ik de man kennen, die verantwoordelijk was voor de
verspreiding van de illegale krant De Waarheid in deze streek.

Langzamerhand kreeg ik enige voorstelling van het eigen karakter van de
Verzetsbeweging in Nederland, dat hierin bestond, dat in een
dichtbevolkt land waar bijna geen bossen en helemaal geen bergen
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zijn, niet zulke partisanenafdelingen of -groepen tot stand kunnen
komen als bij ons. Natuurlijk waren er verzetsgroepen, maar zij die er
aan deelnamen leefden en woonden gewoon thuis of op onderduik-
adressen terwijl zij alleen bijéénkwamen om militaire opdrachten
uit te voeren. Op dat tijdstip, dat wil zeggen in september 1944,
toen de organisatie van de Binnenlandse Strijdkrachten zijn beslag kreeg.
ontvingen zij geregeld geld en werden zij voorzien van Engelse
wapens. Op een keer liet Aal mij in zijn schuur een geheime
bergplaats zien waarin Engelse stenguns, pistolen en munitie lagen.
Van de militaire operaties die de groep van Aal verrichtte, herinner
ik me alleen een overval op een magazijn met confectiekleding
waar een Nederlandse NSB-er de eigenaar van was (de ondergrondse
had de kleding nodig), en wat later was er een overval op een
hofstede van een rijke NSB-boer die met de bezetters samenwerkte.
Die laatste overval mislukte omdat de NSB-er er in slaagde telefonisch
een fietspatrouille van hitlerfascisten te alarmeren. Diezelfde nacht bracht
Aal mij weg naar een ander onderduikadres ongeveer een kilometer
verder. Het was het alleenstaande huisje van de sluiswachter Aikema.
Nog voor ik verhuisde naar de sluiswachter had ik een zeer belangrijke
ontmoeting met twee leden van de ondergrondse die op een
februaridag in 1945 bij Aal arriveerden. De ene heette Ko en de andere
Anton. Dat waren natuurlijk schuilnamen en pas na de bevrijding
kwam ik hun werkelijke namen aan de weet: Ko was Jan Brasser en
Anton, Meindert van der Horst. Zij hadden iets met Aal te bespreken
maar daarna kwamen zij weer in de huiskamer en aten met smaak
van de bruine bonen met spek, wat in die tijd een grote lekkernij was.
Na het eten staken de gasten een sigaret op en begonnen een
gesprek. Toen zij hoorden dat ik uit de Sowjet-Unie kwam, werd ik
letterlijk onder de vragen bedolven. Die ontmoeting betekende voor
mij veel omdat ik in Ko en Anton geestverwanten gevonden had.
En zoals ik later aan de weet kwam, waren zij beide inderdaad
communisten. Anton had zelfs deelgenomen aan de Spaanse burger-
oorlog, als lid van de internationale brigade, en om die reden had men
hem zijn Nederlanderschap ontnomen. Tijdens de oorlog leidde Ko
sabotagegroepen in Noord-Holland en Anton stond hem daarbij terzijde ..
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Zij kwamen bij Aal om met hem te onderhandelen over het vormen
van militaire groepen in diens rayon. Aal evenwel, die zich hield aan
de richtlijnen van zijn superieuren, weigerde aan hun verzoek gevolg
te geven. Op deze wijze saboteerde de leiding van de Binnenlandse
Strijdkrachten, die in handen was van vertegenwoordigers der burgerlijke
partijen en militairen, de aktieve strijd tegen de fascistische over-
weldigers. Ko en Anton vertrokken nog voor het donker werd. Hoewel
zij mij dat niet gezegd hadden, wist ik dat zij mij niet zouden vergeten.
Het werd lente. Op een keer zag ik uit het raam van het sluis-
wachtershuisje een fietser naderbij komen. Het was Anton. Wij zaten
samen op de door de zon verwarmde grond achter het huisje en
Anton vertelde mij in het kort over de strijd der communisten in
Nederland tegen de Duits-fascistische bezetters. De strijd moest gevoerd
worden onder een zware terreur. Niet alleen op sabotage stond de
doodstraf maar ook op de medeplichtigheid hieraan. Niettemin
lieten de communisten in Nederland bruggen en spoorwegen in de lucht
vliegen, maakten Duitse wagens onklaar en stelden het werken in
ondernemingen die opdrachten voor de vijand uitvoerden aan de kaak.
Tot slot vertelde Anton dat een vrouw mij wenste te ontmoeten en
uit de manier waarop hij dat zei, begreep ik dat die vrouw een
belangrijke rol speelde in het verzet. Na mij stevig de hand gedrukt te
hebben en bevel gegeven af te wachten, stapte Anton op de fiets en
vertrok.

Er volgden dagen van kwellend afwachten. Ik had zo graag iets
willen doen, willen vechten maar ik moest geduld oefenen. Eindelijk op
een maartse dag werd er op de deur geklopt. Zoals in zo'n geval
de gewoonte was greep ik een stengun en verborg me achter een
houten tussenschot. Maar de heer des huizes kwam naar mij toe. Achter
hem aan kwam een rijzige, jonge vrouw de kamer binnen met een
sympathiek rond gezicht en grote ogen. Zij had een jekker aan en een
skibroek. Aan haar voeten had zij zware schoenen met dikke zolen.
'Goeden dag', zei zij in het Russisch, 'hoe gaat het met u?' Annie,
zoals zij zich toen noemde want haar werkelijke naam was Henny Averink,
leidde een Haarlemse verzetsgroep van de communistische partij. Zij
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vertelde mij dat er in Nederland verschillende zogenaamde nationale
bataljons waren, die de hitlerbandieten gevormd hadden uit krijgs-
gevangen Georgiërs, Armeniërs, Oezbeken, Kazakstaners, Tadzjikistaners
enz. In de buurt van Haarlem was bijvoorbeeld het zesde Georgische
bataljon gevormd. Het was de Haarlemse patriotten gelukt contact
te krijgen met de soldaten van dit bataljon en onder hen had men
oon illegale organisatie opgebouwd. De leden van deze organisatie hadden
in november 1944 een mijnenveld rond een militair steunpunt
opgeruimd en de militaire eenheden van het Nederlandse verzet
aanzienlijke hoeveelheden munitie in handen gespeeld. In één van de
decembernummers van De Waarheid van 1944 stond een artikel
'Zo is ons leven, kameraden!' over de levensomstandigheden van de
krijgsgevangenen. De schrijvers, leden van de illegale organisatie waren
S.Koetsjabidze en Jakim (Zjdaniejoe).l In december 1944 begon de'
ondergrondse organisatie van het bataljon een illegale krant in het
Georgisch uit te geven onder de naam 'EIba' (bliksem). Het eerste
nummer van de krant werd gemaakt in de woning van iemand uit
Heemstede (bij Haarlem) die Schoenmaker heette. De man was katholiek;
een van zijn zoons was door de hitlerbandieten doodgeschoten en de
andere was naar Engeland ontkomen. Van de ondergrondse. organisatie
waren aanwezig Sergoet (Sergej Koetsjabidze), Jakim (Zjdaniejoe) en
Aref (Artemidze). De tekst werd op stencil gezet en afgedraaid op
het stencil apparaat van De Waarheid in Haarlem en verspreid onder de
soldaten van het bataljon. In totaal verschenen drie nummers. Alleen
al het feit dat er een illegale krant in de Georgische taal verscheen
sloeg als een bom in en schraagde oon geest van verzet. Vele
Georgische kameraden wisten immers zelfs niet dat er in Nederland
een communistische partij bestond! Tevens moesten de leden van de
ondergrondse organisatie er voortdurend van overtuigd worden
dat zij niet in opstand konden komen zonder hierover contact op te
nemen met het Nederlandse verzet.

Het hitlercommando koesterde wellicht de verdenking dat er iets niet in

1 Zij sneuvelden ten tijde van de opstand op Texel in april 1945.
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orde was en begin maart 1945 werd het bataljon overgebracht naar
het eiland Texel, dat tegenover de marinebasis Den Helder lag. Met
grote moeite lukte het opnieuw contact te krijgen met de ondergrondse
organisatie van het bataljon. Maar voorlopig was het natuurlijk
niet mogelijk een krant uit te geven. Een krant echter was een onmisbaar
iets omdat het beslissende moment naderbij kwam. In het voorjaar
van 1945 waren de gealliëerden in Nederland tot het offensief
overgegaan en rukten geleidelijk naar het noorden op.

Annie vroeg mij of ik een nummer van een illegale krant in het
Russisch kon maken. Natuurlijk antwoordde ik instemmend en wij
ontwierpen dadelijk een plan voor het nummer. Annie zorgde voor
stencils en ik ging aan het werk. Op de eerste bladzijde plaatsten wij de
Bekendmaking van de Sowjet-regering aan alle Sowjet-burgers in
West-Europa. Ik had deze kort tevoren opgevangen via de Engelse
zender en in het kort opgeschreven. Daarna volgde een bekendmaking
van het Partijbestuur der CPN. Daarin stond:

Het partijbestuur der CPN wendt zich tot u, Sowjet-
kameraden: Georgiërs, Armeniërs, Tataren, Oezbeken,
Kazakstaners, Toerkmenen, Tadzjikistaners, Noordkauka-
siërs en anderen. Fascistische schurken zijn al lange tijd
bezig u te bedriegen door te zeggen dat u bij uw
terugkeer in het vaderland als verraders terechtgesteld
zult worden.
Dat is een leugen.
Wij weten dat de honger en de fascistische schurken u
gedwongen hebben de Duitse uniform aan te trekken.
Wij hebben vertrouwen in u en zien in u onze vrienden en
bondgenoten.
U kunt altijd op onze hulp en ondersteuning rekenen.
Op onze beurt vragen wij van u:
werkt niet voor de fascisten;
brengt de fascisten op alle mogelijke manieren schade toe;
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voert de fascistische bevelen niet uit;
houdt de Nederlandse kameraden van alle Duitse plannen
op de hoogte;
helpt de Nederlandse kameraden bij razzia's te ontkomen
en zich schuil te houden;
loopt zelf bij de Duitsers weg en houdt u schuil bij
Nederlandse vrienden.
De Duitse fascisten willen ons verdelen en verzwakken.
Maar wij weten: in de eenheid ligt onze krachtl
Proletariërs aller landen verenigt u!
dood aan de Duitse overweldigers!
Het partijbestuur der CPN

Daarna volgde een artikel over de 27ste verjaardag van het Rode Leger
dat ik geschreven had. In hetzelfde nummer stond een artikel over de
conferentie in Jalta dat ik uit de illegale Waarheid vertaald had en
waar ik de tekst van ons geliefde lied Katoesja op liet volgen. De
krant was bestemd voor mensen die sedert lang losgerukt waren van
hun vaderland en die, banggemaakt door de hitlerpropaganda, toch
probeerden de juiste weg te vinden. Het was onze taak hun deze te
wijzen. Toen we alles klaar hadden bedachten we plotseling dat we nog
geen naam hadden voor de nieuwe krant. We overlegden en besloten
de eerste in Nederland uitgegeven illegale krant in de Russische
taal de Prawda te noemen ter ere van onze Sowjet-krant de Prawda
en ter ere van de Nederlandse Waarheid, wat vertaald in het Russisch
ook Prawda betekent.
De volgende morgen vertrok Annie op haar oude damesfiets.
Weldra stuurde zij mij enkele exemplaren van de Prawda. Later hoorde
ik dat vele exemplaren van deze krant op Texel in handen zijn
gekomen van de soldaten van het Georgische bataljon, maar dat zij ook
bij de soldaten van andere bataljons terecht kwamen. Na de bevrijding
overhandigden Nederlandse kameraden mij een brief van een soldaat
van het Noord-Kaukasische bataljon die ik in het tweede nummer van
de Prawda, dat 6 juni 1945 in Haarlem uitkwam, plaatste. De tekst
van deze brief luidde:
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Beste kameraden!
Ons Noord-Kaukasische bataljon bevond zich tot maart 1945
op het eiland Texel. Daarna werden wij overgebracht
naar de omgeving van Petten waar wij tot 1 april
bleven. Op 2 april om 2 uur 's nachts werden wij
gealarmeerd voor het vertrek naar Duitsland. Men bracht
ons naar het station Schagen en begon ons bij gedeelten
in te laden. Wij pijnigden onze hersenen af wat wij
moesten doen. Om in opstand te komen was het nog te
vroeg. Wij besloten weg te lopen. Onze groep, die
uit 20 man bestond, ging er met medeneming van hun
wapens vandoor. Wij zullen ons direct bij de Nederlandse
partisanen voegen en zullen al onze krachten inzetten
in de strijd tegen het fascisme.
De krant was zo interessant dat we deze met geestdrift.
regel voor regel gelezen hebben.
Namens de mensen van onze groep brengen we u een vurige
groet over en wensen u het allerbeste met uw onver-
moeibare arbeid.
Toegan, 10 april 1945

Na de bevrijding ontmoette ik in Amsterdam, Haarlem. Alkmaar, Zandvoort
Heemstede. Russische, Georgische. Kazakstaanse soldaten die onze
krant de Prawda gelezen hadden en zich nog voor het einde van de
oorlog bij het verzet hadden aangesloten. Bij de eerste gelegenheid
die zich voordeed keerden zij allen naar hun vaderland terug.
Tijdens de warme zonnige dagen van begin april 1945 hoorden wij ver
weg het donderen van artillerievuur. Na een paar dagen werd het
helemaal stil. Eén van die dagen kwamen twee jonge Nederlanders,
Piet en Wim, bij mij. Ik nam hartelijk afscheid van Aikema .en zijn
gezin. stapte op de fiets die Wim en Piet voor mij bemachtigd hadden en
reed met hen mee. Tegen de avond kwamen wij in het stadje
Assendelft dat zich kilometers lang aan beide kanten van een
asfaltweg uitstrekte. In het stadje echter stuitten wij op een grote fiets-
patrouille. Het was te laat om rechtsomkeert te maken, wij fietsten
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langs hen en probeerden niet naar hen te kijken. Gelukkig hielden zij
ons niet aan. In Assendelft woonde ik in het huisje van oude
communisten, het echtpaar Broerse; Wim en Piet waren hun. zoons.
Hier woonde ook Anton en in het naburige stadje Krommenie woonde
Ko. Van hen vernam ik dat op 6 april 1945 het zesde Georgische
bataljon op Texel in opstand was gekomen. Dat was op dezelfde dag dat
het hitlercommando opdracht had gegeven het bataljon over te brengen
naar het front. Het was absoluut nodig contact op te nemen met de
opstandelingen en tot dat doel besloten Annie en Ko van mij gebruik
te maken. Maar dit plan liet zich niet verwezenlijken omdat het
onmogelijk bleek het eiland te bereiken.

Nadat ik wat op mijn verhaal vooruitgelopen ben zal ik nu nog. wat
meer in detail, iets vertellen over de opstand van het Georgische bataljon
op Texel. De opstand begon na een besluit hiertoe van de onder-
grondse organisatie. Twee of drie soldaten van het bataljon zetten
samen met een Nederlandse kameraad in een motorboot koers naar
Engeland om contact op te nemen met de gealliëerde legerleiding. Dat
lukte hun inderdaad maar de gealliëerde legerleiding bleek absoluut niet
bereid aan de opstandelingen enige hulp te verlenen. En wat nog
erger was, zelfs de commandant van de Nederlandse Binnenlandse
Strijdkrachten verbood zijn organisatie op Texel aan de gewapende
strijd tegen de hitlerbezetting deel te nemen. De opstandelingen
voerden een heroïsche strijd. Een van de eerste dagen van de opstand
sneuvelde de aanvoerder, eerste luitenant Loladze. Zijn plaats werd
ingenomen door eerste luitenant Gongladze. Tegen die tijd gaf de
fascistische legerleiding het bevel het artillerievuur te openen op het
eiland, vanuit de batterijen die in Den Helder stonden opgesteld. Op
het eiland werd een legereenheid aan land gezet. Na wrede gevechten
waarbij, volgens sommige ooggetuigeverklaringen, meer dan drie
honderd opstandelingen zijn gesneuveld, werden de Georgiërs in kleine
groepjes verstrooid, die zich terugtrokken achter mijnenvelden en zich
schuilhielden in de verlaten streken van het eiland. Op vreselijke
wijze rekenden de fascisten af met degenen die zij in handen kregen.
Ondanks de gevaren die dit voor hen meebracht, hielp de plaatselijke
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bevolking de opstandelingen op onzelfzuchtige wijze door hen te
voorzien van levensmiddelen en hen voor de hitlerbandieten te
verbergen. De krant De Waarheid schreef in het nummer van 2 juni 1945:
"Op het eiland Texel ontstond een militair bondgenootschap van
Nederlanders en Russen, dat voort zal leven in de geschiedenis van
Nederland als een van de meest heroische episodes uit deze oorlog".
Ter ondersteuning van de opstandelingen organiseerde de militaire
verzetsgroep onder leiding van Anton niet ver van het station Schagen
een treinongeluk zodat deze trein zonder versterkingen in Den Helder
kwam. Onder de Duitse soldaten en matrozen in Den Helder werd
een door Annie geschreven oproep verspreid.
Op 5 mei 1945 kapituleerde de fascistische legerleiding in Nederland.
Er gingen evenwel nog elf dagen(!) voorbij voor de gealliëerde troepen
op Texel voet aan wal zetten. Daarmee kwam, zoals het in het bericht
van het amerikaanse agentschap Associated Press heette, een
einde "aan de gevechten tussen de Duitse troepen en de Russische
krijgsgevangenen die van 6 april tot 16 mei geduurd hadden" (De
Waarheid van 21 mei 1945). Spoedig daarna vertrokken de deelnemers
aan de opstand die het overleefd hadden naar hun vaderland. De
stoffelijke resten van de gevallenen hadden zij in een gemeenschappelijk
graf ter aarde besteld. Van het door de Nederlandse arbeiders bijeen-
gebrachte geld werd een gedenkteken op het graf geplaatst.
Half april 1945 had men mij ondergebracht in het stadje Limmen dat
wat noordelijker lag. Daar woonde ik bij de weduwe Van Til; haar
zoon nam deel aan het verzet. Men had mij gevraagd gesprekken te
voeren over de Sowjet-Unie en de internationale toestand met verzets-
mensen, arbeiders die ondergedoken waren en intellectuelen.

Het einde van de oorlog kwam snel naderbij. De Sowjettroepen namen
stormenderhand Berlijn. Op 5 mei kwam het bericht dat de Duitse
bevelhebber in Nederland de capitulatie getekend had. Voorzichtig,
zonder .nog te kunnen geloven dat de oorlog ten einde was, gingen de
mensen de straat op. De Duitsers lieten zich niet meer zien, maar
het duurde nog enige dagen voor de gealliëerde troepen verschenen.
Van het noorden naar het zuiden keerden uit dorpen en steden de
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verzetsstrijders en joden die zich schuil gehouden hadden terug. Van
het zuiden naar het noorden haastten zich de in burgerkleren gestoken
hitlerbandieten en Nederlandse SS-ers. Langs de wegen stonden
wachtposten die vele vermomde vijanden aanhielden.
Spoedig na de bevrijding kwam men mij vanuit Alkmaar opzoeken en
stelde mij voor op een grote meeting het woord te voeren. De
bijeenkomst was belegd om de gevallen strijders' te gedenken. Op het
grote stadplein stonden vele duizenden bijeen. Het woord voerend op
deze meeting zei ik: ':'Het lot van het fascisme is beslist op de
onmetelijke vlakten in Rusland. Het fascisme is verslagen maar de bodem
waaruit dit kwaad opgroeide, is nog aanwezig en alleen dank zij een
nauwe samenwerking tussen de verschillende volkeren kunnen we
bereiken dat het ondier de kop niet meer zal opsteken".
Van nu af was het mijn enige wens naar mijn vaderland terug te keren.
waar ik reeds zoveel jaren niet meer geweest was, onvergetelijke.
gedenkwaardige jaren. Na enige tijd ging deze wens in vervulling.r Î

vertaling Ger Harmsen
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lezen over vietnam

Het heeft lang geduurd maar nu beschikken we dan toch over een
geweldige hoeveelheid literatuur over het conflict in Vietnam. Die
literatuur is er in vele vormen en van diverse politieke kleuren:
propaganda van de éne en van de andere zijde, verzamelingen van
dokumenten, studies over afzonderlijke facetten, juridische rapporten,
journalistieke impressies en pogingen om het gehele probleem samen te
vatten. Een gedeelte van die literatuur te noemen en aan te stippen
waar een bepaald facet duidelijk is te vinden, is de bedoeling van
onderstaand artikel.

Een poging een samenvatting te geven is De kwestie Vietnam, feiten
en achtergronden 1 geschreven door A.P.E.Korver, M.B.HVisser,
S.J.Bosgra, F.deVries, H.Amptmeyer met als eind redakteur R.R.Eijbersen.
De schrijvers hebben zich gebaseerd op een gigantische hoeveelheid
door hen verzameld dokumentatiemateriaal - voornamelijk afkomstig
van Amerikaanse auteurs die het wetenschappelijk onderzoek ten behoeve
van Diem hebben geleid, maar die na verloop van tijd teleurgesteld
en kritisch zijn geworden. In verschillende hoofdstukken worden de
historische ontwikkeling van Vietnam, de sociaal-economische situatie,
de politieke ontwikkeling in het Zuiden, de Tweede Indochinese
oorlog en het Amerikaanse ingrijpen, de omliggende landen en de
weg naar de conferentietafel behandeld.
Met name de sociaal-economische struktuur van het land blijkt essentiëel
bij de beoordeling van het conflict.
De Zuidvietnamese ekonomie wordt beheerst door de rijstkultuur: van
de in kultuur gebrachte grond is 90% met rijst beplant. Het enige
produkt dat daarnaast nog een (kleine) rol speelt is rubber. De
produktiviteit in die rijstkultuur is laag. In de jaren 1962-63 bedroeg
de oogst gemiddeld 2 ton per hektare. Landen als Japan en Formosa
brachten het in diezelfde periode tot respectievelijk 5 en 3 ton. Deze
lage produktiviteit vindt zijn oorsprong in een achterlijke landbouw-
techniek: de hoger gelegen rijstgronden kunnen niet afdoende worden
bevloeid, er is een chronisch gebrek aan kunstmest en insekten-
verdeJgende middelen, enz. Bovendien werken er meer mensen in de
landbouw dan eigenlijk nodig zou zijn. Een rijstakker, die slechts de
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zorg van één of twee mensen behoeft, wordt vaak door drie tot vijf
mensen bewerkt. In 1957 werd deze verborgen werkeloosheid op ruim
2 miljoen, ongeveer 45% van de werkende bevolking, geschat. De
landbouwgrond is zeer ongelijkmatig verdeeld: Van de 2 miljoen boeren-
gezinshoofden bezaten:

1 000000 land loze boeren geen grond
800000 kleine boeren 20% van de grond
75000 middelgrote boeren ruim 30% van de grond
6000 grootgrondbezitters eveneens ruim 30%.

De overgebleven 20% van de grond was gemeenschapsbezit en werd
periodiek onder de boeren verdeeld, waarbij de grotere bezitters aan het
langste eind trokken. De land loze boeren moesten hun grond dus
pachten, waarbij de pachtsom gemiddeld de helft van de oogst
bedroeg. Bovendien trad de landeigenaar op als geldschieter om de
periode tussen de oogsten te overbruggen. Geleend geld of rijst
moest met woekerrente die tot 100% kon oplopen, na de oogst worden
terugbetaald.
Aan deze ongelijke landverdeling maakte de Vietminh, de opstandelingen-
beweging tegen Frankrijk, in de destijds door haar gecontroleerde
gebieden een einde. Domeinen die door hun bezitters waren verlaten,
werden onder de boeren verdeeld zonder dat er geld of pacht voor
werd gevraagd. Van bezittingen waarvan de eigenaars gebleven waren
werd de pacht drastisch verminderd. Als tegenprestatie moesten de
boeren de Vietminh belasting betalen en diensten verlenen zoals het
aanleggen van versterkingen wanneer de oorlogssituatie dat noodzakelijk
maakte. Deze landhervormingen van de Vietminh bleven in sommige
gebieden meer dan tien jaar, van 1945 tot 1955, van kracht. Met de
komst van het Diemregiem keerden de landeigenaren in het kielzog
van de regeringssoldaten uit Saigon terug in de dorpen en eisten
hun achterstallige pacht op van de grond die de boeren als de hunne
waren gaan beschouwen.
Het is de grote verdienste van De Kwestie Vietnam deze, over het
algemeen verzwegen, achtergronden die (samen met de meedogenloze
vervolging, die Diem tegen oud-Vietminh aanhangers en sekteleden
in 1956 startte, waardoor een groot deel van de Zuidvietnamese
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bevolking in de illegaliteit werd gedreven) de kern vormen van de
huidige burgeroorlog, zo uitvoerig te hebben blootgelegd. De Kwestie
Vietnam, feiten en achtergronden is een formidabele prestatie van een
aantal mensen die in een half jaar tijd honderden boeken, artikelen
en krantenknipsels hebben gecompileerd. Dat hun boek niet volmaakt
is spreekt vanzelf. Een duidelijk chronologisch overzicht ontbreekt
pijnlijk, zodat we er niet achter komen welke elkaar in snel tempo
afwisselende militaire junta's nu eigenlijk Diem hebben opgevolgd in
Saigon. Een register ontbreekt eveneens. Het hoofdstuk over onder-
handelingspogingen is chaotisch opgebouwd en door onthullingen van de
laatste tijd (onder andere die van Oe Thant) over door de Amerikanen
afgewezen bemiddelingspogingen, achterhaald. Het is te hopen dat de
uitgevers de schrijvers de gelegenheid zullen geven het boek bij iedere
nieuwe druk weer geheel up to date te maken.

Naast de Kwestie Vietnam, feiten en achtergronden, is het tweewekelijks
verschijnende Vietnam Bulletin 2 een geoffset blad van 10 tot 16
pagina's, onmisbaar om bij te blijven. Het blad werd in juni 1966
gestart met de bedoeling feiten en achtergrondgegevens die in de
Nederlandse pers niet aan de orde komen, wijdere bekendheid te geven.
Het blad heeft op het moment dat dit geschreven wordt een achttiental
nummers achter de rug waarin artikelen van Vietnamspecialisten
als prof.B.B.Fall, Jean Lacouture, Wilfred G.Burchett, Philippe Devillers.
Het bulletin is samengesteld uit compleet of gedeeltelijk overgenomen
artikelen uit de internationale pers, af en toe aangevuld met
fragmenten uit rapporten, wetenschappelijke publikaties, bibliografieën
en redaktionele samenvattingen van verspreid te vinden gegevens.
Onder de vele tientallen geciteerde bladen vinden we Amerikaanse
als de New Vork Times, The New Republic, The Progressive, The
Christian Science Monitor, The Heraid Tribune, Franse bladen als
Le Monde, Le Nouvel Observateur, L'Express, de Noordvietnamese
Vietnam Courrier, de Duitse Süddeutsche Zeitung, Deutsches
Panorama, der Spiegel etc.
Het blad is, overigens zonder enige wetenschappelijke pretentie, een
compendium van het beste wat in de wereldpers over Vietnam verschijnt.
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Het wordt uitgegeven bij de Algemene Studenten Vereniging
Amsterdam (ASVA), waarvan het finantiëel en redaktioneel verder
onafhankelijk is. De oplage is 2100 en in de redaktie heeft onder
andere zitting drs.O.D. van den Muyzenberg, de Vietnamdeskundige van
het Zuidoost Azië Instituut van de Universiteit van Amsterdam.

Voor de lezer die weinig tijd heeft is er dan nog de Vietnam-krant
van het Jongerenkomitee Vrede en Zelfbeschikking voor Vietnam3,

waarin artikelen over de onderhandelingspogingen, de geschiedenis, het
tribunaal van RusselI, de sociaal-economische achtergronden etc.
Deze krant is een éénmalige uitgave.

dokumenten

Naast de Kwestie Vietnam, dat beoogt een samenvatting te geven,
bestaan er meerdere bundels met verzamelde dokumenten. De twee
belangrijkste daarvan zijn The Viet-Nam Reader4, van Marcus Raskin en
Bernard Fall en Vietnam, History, Documents and Opinions on a
Major World Crisis 5 van Marvin Gettleman. Beide bevatten teksten
als de Akkoorden van Geneve uit 1954, de onderhandelingsposities
der betrokken partijen, speeches van Johnson, het Amerikaanse
Witboek Agression from the North uit begin 1965, naast vele
in de loop der jaren verschenen artikelen van de hand van de
belangrijkste Amerikaanse commentatoren en deskundigen. Beide
bundels overlappen elkaar slechts zeer gedeeltelijk; zij staan op hoog
niveau. Een keus er uit te maken is moeilijk, maar zou misschien naar
Gettleman moeten gaan.
Prof.dr B.Delfgaauw heeft eens een keer gezegd (De Volkskrant
15-12-66) dat het om van de werkelijke gang van zaken op de hoogte
te zijn voldoende was om de persberichten die de Amerikaanse
ambassade naar de kranten stuurt nauwkeurig te lezen. Die officiële
verklaringen zijn gebundeld in Background Information relating to
Southeast Asia and Vietnam6 van het Committee on Foreign Relations
van de Amerikaanse senaat. Hierin zijn de brieven, persconferenties,
speeches van de Amerikaanse leiders sinds 1950 terug te
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vinden. Of een lezer die alleen deze bundel tot zijn beschikking
heeft een beeld van de werkelijke gang van zaken zal krijgen moet
echter betwijfeld worden: daarvoor zijn te veel uitspraken, die later
niet meer zo goed van pas kwamen (Johnsons uitspraak op 24 juli
1964: "We do not believe in a conference calied to ratify terror"
naar aanleiding van het Franse initiatief een nieuwe conferentie van
Genève bijeen te roepen; het Amerikaanse Witboek uit 1961 dat op
vele punten met dat van 1965 in tegenspraak is bijvoorbeeld)
domweg weggelaten.
In de Amerikaanse senaat is een aantal keren zeer grondig over
Vietnam gedebatteerd. De commissie van Buitenlandse Zaken onder
leiding van Fullbright heeft enige malen hearings georganiseerd waarbij
onder andere militaire leiders en ministers aan een scherp verhoor
werden onderworpen. Deze hearings zijn gedeeltelijk gepubliceerd,
die van 30 en 31 juli 1965 in The Vietnam Hearings 7 en die van
januari-februari 1966 in The Vietnam HearingsB.
Het laatste boek is een verbijsterend dokument en het is begrijpelijk
dat Theater Terzijde het tot uitgangspunt van zijn Vietnamvoorstelling
genomen heeft, want het zit vol dramatische momenten. Bewonderens-
waardig is het om de harde openhartigheid - de hearings werden
door de televisie uitgezonden - waarmee mensen als Rusk worden
aangepakt. Verbijsterend vooral door de dingen waarover niet gepraat
wordt: de Zuidvietnamese sociaal-economische struktuur, de vervolgingen
van de oppositie in de periode-Diem en vooral het ontbreken van
een kruisverhoor naar de werkelijke gang van zaken bij allerlei
bemiddelingspogingen van derden. Daarentegen wordt er wel over
gepraat waar China het beste kan worden aangepakt: via Vietnam
in het Zuiden of via Mantsjoerije in het Noorden, zoals Lieutenant-
General James Gavin bepleit. Heel merkwaardig is ook dat Rusk in
eerste instantie geen antwoord kan geven op vragen naar Amerikaanse
bemoeienissen met Vietnam in de periode tussen 54 en 58, terwijl zijn
eigen departement daarover een jaar eerder een witboek heeft
uitgegeven!
De totaal indruk van deze hearings is tragisch: een aantal goed-
willende, maar onvoldoende geïnformeerde en (met uitzondering van
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Morse) over onvoldoende ruggegraat beschikkende senatoren die
eerlijk en kinderlijk de werkelijkheid willen achterhalen tegenover
een aantal uiterst fanatieke regeringswoordvoerders, zoals Maxwell
Taylor en Dean Rusk, die star op hetzelfde aambeeld blijven hameren
en als het nodig is niet terugschrikken voor doodgewone leugens
(Rusk verklaart bijvoorbeeld dat tot het bombarderen van Noord-
Vietnam werd besloten als vergelding voor het sneuvelen van een
aantal Amerikaanse militairen in Zuid-Vietnam, februari 1965. De
werkelijkheid is dat de beslissing om Noord-Vietnam continu te
bombarderen al veel eerder was genomen, in oktober 1964, midden
tijdens Johnsons verkiezingscampagne als vredescandidaat tegen
Goldwater, zoals Johnson later aan Charles Roberts, schrijver van
LBJ's Inner Circle, zou verklaren. Waarschijnlijk werd de beslissing
nog eerder, en wel voor het Tonkinincident van augustus 1964
genomen).

escalatiepolitiek

Een aantal hoogleraren van de University of California en van de
Washington University in St.Louis hebben een onderzoek ingesteld naar
de achtergronden van de diverse escalatiestappen in het Vietnam-
conflict. Ze hebben hun bevindingen neergelegd in een rapport, ze
noemen het zelf A Citizens' White Paper, The Polities of Escalation
in Vietnam". Ze komen tot de volgende conclusie, heel voorzichtig
geformuleerd, zoals het wetenschapsmensen betaamt:

De toenemende kritieke gang van zaken in de Vietnam-
oorlog is door drie hoofdfactoren beïnvloed: de binnenlandse
politiek in Zuid-Vietnam, de internationale druk om tot
onderhandelingen te komen en de militaire daden van
de oorlogvoerenden. Een beschouwing van de onderlinge
relatie tussen de factoren openbaart een steeds terug-
kerend patroon. Aandrang om tot een politieke oplossing
te komen is door Amerikaans ingrijpen, meestal in de
vorm van militaire escalatie, uitgesteld of afgebroken.
Beschikbaar bewijsmateriaal bewijst niet dat escalaties
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alleen maar, of in de eerste plaats, waren bedoeld om
pogingen tot een compromis of onderhandelingen tegen te
gaan. Maar een studie van de chronologie van
Amerikaanse escalatiestappen binnen de politieke
context laat zien dat de belangrijkste Amerikaanse
intensiveringen van de oorlog minder zijn voorafgegaan
door toegenomen militaire tegenstand dan door periodes
van stijgende druk voor een politieke oplossing van de
oorlog (Politics of escalation, pag. 15).

Dat werd in het voorjaar 1966 geschreven. Sindsdien beschikbaar
gekomen materiaal (de debatten over het Tonkinincident werden onlangs
vrijgegeven, ettelijke tussenpersonen zijn gaan praten, waaronder
Oe Thant) zouden het vonnis over Amerika's 'vredes'-bereidheid alleen
nog maar strenger hebben gemaakt. Politics of Escalation maakt allereerst
gebruik van krantenberichten, maar daarnaast had men de beschikking
over het zeer onthullende FBIS Daily Report, met daarin de dagelijkse
uittreksels van radiouitzendingen van radio Hanoi en van de
zender van het Zuidvietnamese Bevrijdingsfront. Hieruit blijkt onder
andere dat tijdens de zogenaamde Tweede bombardementspauze
(24-12-65 tot 31-1-66), waarbij Johnson had aangekondigd "Als de
andere kant haar geweld vermindert, zullen wij dat ook doen", het
Bevrijdingsfront inderdaad via zijn radio aan zijn troepen de opdracht
gaf de militaire akties tot een minimum te beperken. Politics of
escalation werd op 22 juni 1966 als manuscript aan president Jonhson
aangeboden. Toen het in oktober 1966 in drukvorm verscheen hadden
de schrijvers ervan nog geen commentaar ontvangen.

de andere zijde

Tot nu toe hebben we ons beperkt tot publikaties van westerse zijde.
Dé woordvoerder van het Zuidvietnamese Bevrijdingsfront is de
Australische journalist Wilfred G.Burchett, die verscheidene boeken over
Zuidoost Azië op zijn naam heeft staan. De twee laatste zijn Vietnam,
Inside Story of the War'O en Vietnam North ". The Guerilla
War beschrijft een verblijf eind 1963-begin 1964 in de door het
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Bevrijdingsfront gecontroleerde gebieden. Interviews met de guerilla-
strijders geven een beeld hoe en waarom met de opstand werd
begonnen. Het boek werd door de onlangs omgekomen Amerikaanse
Vietnamdeskundige bij uitstek, prof.B.B.Fall, "onovertroffen in de
beschrijving van de organisatie en structuur van het Nationaal Bevrijdings-
front" genoemd. Sinds dit verblijf is Burchett in 1966 opnieuw in Zuid-
Vietnam geweest, op enkele kilometers afstand van Saigon zelfs. De
verslagen daarvan zijn nog niet gebundeld, maar een aantal daarvan zijn
te vinden in het Vietnam Bulletin.
Vietnam North handelt over Noord-Vietnam onder de continue bombar-
dementen. Decentralisatie van de economie, nieuwe landbouwmethoden
om zich tegen dijkdoorbraken veilig te stellen, massaal vervoer op de
wegen 's nachts, mobilisatie van de gehele bevolking in zelf~
verdedigingseenheden, voorbereidingen om een Amerikaanse invasie
te weerstaan, dat zijn de effecten van de bombardementen, die
Burchett beschrijft. Zijn bevindingen werden in grote lijnen later door
de AFP-correspondent in Hanoi, Jean Rafaelli, de Monde-medewerker
Jacques Decornoyen tenslotte door Salisbury bevestigd, zij het dan
dat de laatsten, als niet-communisten, tot minder gebieden en personen
toegang hadden en geen vergelijkingen aan de hand van eerdere
bezoeken konden treffen.
Bij de Vietcong in het oerwoud 12 van Humanité-medewerkster Madeleine
Riffaud gaat minder ver terug in de geschiedenis dan Burchett in de
Guerilla War. Haar boek is een emotioneel, hier en daar zelfs
romantisch pleidooi voor het Bevrijdingsfront. Ze vertelt evenals
Burchett met wie ze samen reisde (ze hebben samen ook een film
gemaakt) over de drukkerijen, de ziekenhuizen, de radiostations in de
jungle, de verdedigingslinies van valkuilen - ieder voorzien van scherp
geslepen bamboestokken - rond de dorpen, de kilometerslange
onderaardse gangen waarop vrijwel ieder huis is aangesloten en die
eindigen ergens op een veilige plek midden in de bossen, over de
technieken die de vrouwen hebben ontwikkeld om de troepen van Saigon
te demoraliseren.
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de haviken

Ook de woordvoerders van de Amerikaanse diehards hebben in Neder-
land in een tweetal boekjes uitgegeven. Een dag in Vietnam 13, van de
Parooljournalist Max Nord wordt misschien het beste gekarakteriseerd
met het volgende citaat:

Ik heb met zeventien krijgsgevangen Vietcongsoldaten in een
transportvliegtuig van Qui Nhon naar Pleikoe gereisd. Zij
werden achterin het vliegtuig op de grond gezet, twee aan
twee geboeid. Voorin zat ik met een tiental Zuidvietnamese
militairen. Een touw scheidde de ruimte in tweeën, twee
soldaten met het geweer in aanslag zaten aan onze kant
van het touw. Was het vliegtuig van achteren open?
vroeg een Amerikaans officier mij later. Nee? Zeker
omdat jij erin zat. Vietcong-krijgsgevangenen vallen nogal
eens uit de machines, weet je. Ik wist het niet.

Max Nord wist het niet, terwijl hij het toch overal had kunnen lezen.
Hij is blijkbaar zonder enige kennis van zaken naar Saigon gegaan.
Hij beschrijft Saigon en de inspanningen van de Amerikanen lyrisch en
prijst de openhartigheid waarmee de persconferenties van de
legerautoriteiten gehouden worden. Dat er van Amerikaanse journalisten,
die een jaar of langer in Zuid-Vietnam geweest zijn, in veelvoud
bittere klachten bestaan over de manipulatie van de nieuwsvoorziening
(onder andere Neil Sheehan van de NYT en Gordian Troeller van
Stern en Morley Saver van CBS) over de armoede van Saigon
(Frances Fitzgerald van de NYT Sunday Magazine), Nord weet dat
natuurlijk ook niet. Nord schrijft heftig over de Boeddhisten en met
name over de Boeddhistenleider Tri Quang, hij schuift hen tot tweemaal
toe de moord op Diem in de schoenen (pag. 34 en 41), terwijl algemeen
bekend is dat de Amerikanen zelf, door te eisen dat de Special
Forces elite-eenheden. waarop Diem steunde, Saigon zouden verlaten.
beslissend in de val van Diem hebben bijgedragen. Geen fris werkje.
Vietnam en de wereld in 1966 14 van de nu professor geworden
propagandist dr L.de Jong is een bundeling van de wekelijks op pagina 2
van Vrij Nederland verschijnende commentaren. Het boekje handelt
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slechts voor één derde over Vietnam. Dr de Jong vermeldt de voor de
Amerikanen zonnige en hoopgevende aspecten.
Publikaties van (relatief) hoge kwaliteit, waarin het Amerikaanse
regeringsstandpunt wordt gesteund zijn: The Faceless Viet Cong1S, door
George A.Carver Jr en South-East Asia in Turmoil 16 van Brian Crozier.
Beide publikaties worden door de United States Information Service
(USIS) in Den Haag verspreid. Carver, e.en man die enige tijd voor de
CIA in Saigon heeft gewerkt, probeert aan te tonen dat de leiders
van het Bevrijdingsfront mensen zonder eigen gezicht, dus marionetten
van Hanoi, zijn. Hij bespreekt de 'Vietcongterreur' en huldigt de
officiële doktrine dat niet sociaal-economische motieven de Zuid-
vietnamese bevolking in opstand hebben gebracht maar dat agressie
vanuit Noord-Vietnam de oorzaak van de huidige oorlog is.
Prof.B.B.Fali heeft later op dit artikel, dat verscheen in het april-
nummer van het Amerikaanse blad Foreign Affairs gereageerd en er
op gewezen dat Carver de vervolgingen van het Diemregiem buiten
beschouwing liet. "In feite begon Diem in januari 1956 met de vervolging,
toen een concentratiekampbevel (nr 6 van 11 januari 1956) het regiem
bijna blanco volmacht gaf af te rekenen met de oppositie en de
niet-communistische oppositie - niet gewend aan clandestiene
activiteiten - werd het zwaarst getroffen. De beslissing van Diem -
waarschijnlijk de meest belangrijke met het oog op de toekomstige
gevolgen - om in juni 1956 de gekozen dorpsraden af te schaffen,
deed de rest", aldus Fall in zijn repliek.
Crozier behandelt heel Zuid-Oost Azie vanuit het oogpunt van de
'grote communistische samenzwering'.

wetenschappelijk

Om dit verhaal te besluiten nog een paar boeken voor specialisten.
Over de Vietminh en de ontwikkelingen in Noord-Vietnam na 1954:
Le Vietminh, La Republique Démocratique du Viet-nam, 1945-196017

door Bernard Fall en Le Vietnam socialiste, une économie de
transition 18 door Lé Chäu. Over Zuid-Vietnam in de periode 1959-1964:
Le Vietnam entre deux paix 19 door Jean Lacouture. Over de sociaal-
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economische structuur van Zuid-Vietnam: South-Vietnam, Nation under
stress20, door Robert Scigliano.

Om alles nog eens samen te vatten: de blanco-geïnteresseerde leze
de Kwestie Vietnam en het Vietnam Bulletin. Wie er meer van wil
weten leest Politics of Escalation, een boek van Burchett en
Gettleman. Tenslotte is er nog het buitengewone I.F.Stone's Weekly21,
dat algemeen als het beste (kritische) Amerikaanse blad over de
Vietnam politiek wordt beschouwd. Stone's, een merkwaardig éénmans-
tijdschriftje, heeft herhaaldelijk als eerste de politiek van zijn regering
grondig geanaliseerd en aan de kaak gesteld. Zijn Reply to the
White Paper in maart 1965 en zijn scherpzinnige analyses van het
Tonkinbaaiincident zijn inmiddels klassiek geworden.

1 A.P.E.Korver, M.B.HVisser, S.J.Bosgra, F.deVries, H.Amptmeyer. Eind-
redakteur R.R.Eijbersen. - De kwestie Vietnam, feiten en achtergronden,
met een voorwoord van prof.dr lVerkuyl. Polak en van Gennep,
Amsterdam 1966. f 6,50

2 Vietnam Bulletin, verschijnt om de twee weken. Redaktie/administratie:
Vietnam Bulletin, p/a ASVA, Weesperstraat 51, Amsterdam. Abonnement
f 5,- per half jaar; gironummer 1 281 198 tnv Vietnam Bulletin,
Amsterdam.

3 Vietnamkrant van het Jongerenkomitee Vrede en Zelfbeschikking voor
Vietnam. Verkrijgbaar onder andere bij de ASVA, Weesperstraat 51
(prijs f 0,40) of door storting van f 0,60 op postgiro 611 302 tnv
Jongerenkomitee, Amsterdam.

4 Marcus G.Raskin and Bemard B.Fall - The Viet-Nam Reader,
Articles and Documents on American Foreign Policy and the Vi et-Nam
Crisis. Vintage Books V-309, New Vork 1965, $ 2,45
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5 Marvin E.Gettleman - Vietnam, History, Documents and Opinions
on a Major World Crisis. Penguin Books S-246, 1966, f 5,65

6 Committee on Foreign Relations United States Senate - Background
Information relating to Southeast Asia and Vietnam, 2d revised
edition. US Government Printing Office, Washington 1966,
$ 1,- Verkrijgbaar bij USIS, Korte Voorhout 2, Den Haag.

7 The Vietnam Hearings, (30 and 31 july 1965). Doubleday&Cy,
Garden City, New Vork 1966.

8 The Vietnam Hearings, the complete statements of Dean Rusk,
James M.Gavin, George F.Kennan, Maxwell D.Taylor. With an introduction
by J.William Fulbright. Vintage Books V-354, New Vork 1966,
f 8,45 (de jan.-feb. 1966 zitting).

9 prof.Franz Schurmann, Peter Dale Scott and Reginald Zei nik - The
Polities of Escalation in Vietnam, with a foreword by Arthur
Schlesinger Jr. Fawcett Premier Books R-322, New Vork 1966, f 3,50

10 Wilfred G. Burchett - Vietnam, Inside Story of the Guerilla War.
International Publishers, New Vork 1965, f 8,45

11 Wilfred G.Burchett - Vietnam Norht, A First-Hand Report.
International Publishers, New Vork 1966, f 8,05

12 Madeleine Riffaud - Bij de Vietcong in het oerwoud. De Boekerij n~
Baarn 1966, f 5,90

13 Max Nord - Een dag in Vietnam. Nijgh&Van Ditmar,
Rotterdam 1966, f 4,95

14 dr L.de Jong - Vietnam en de wereld in 1966. Meulenhoff, Amster-
dam 1966, f 2,50
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15 George A.Carver Jr - The Faceless Vi et Congo In Foreign Affairs
april 1966.

16 Brian Crozier - South.East Asia in Turmoil. Penguin Books
S-240, Baltimore (USA) 1965, $ 0,95

17 prof.B.B.Fall - Le Vietminh, La République Démocratique du Viet-Nam,
1945-1960. Armand Colin, Paris 1960.

18 Lê Chäu - Le Vietnam socialiste, une économie de transition.
François Maspero, Paris 1966, NF 33,-

19 Jean Lacouture - Le Vietnam entre deux paix. Editions du Seuil,
Paris 1965, NF 15,-

20 Robert Scigliano - South-Vietnam, Nation under stress. Boston 1963.

21 I.F.Stone's Weekly, 5618 Nebraska Ave, N.W. Washington D.C. 20015,
jaarabonnement $ 15,-
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Ger Harmsen

uit het leven van een communist

Fragment ontleend aan: Daan Goulooze, uit het leven
van een communist, dat binnenkort bij Uitgeverij Ambo te
Utrecht verschijnt.

de illegale KPD

Van meet af aan had Goulooze tot taak de verbindingen te onderhouden
tussen de groep Duitse communisten in Amsterdam en anderzijds de
illegale KPD In Duitsland, de Auslandsleltung van de KPD in Parijs, het
West-Europese Bureau van de Comlntern In Parijs en de Executieve in
Moskou. Toen in september 1939 de Franse regering communistische
organisaties buiten de wet stelde en KPD-Ielders geïnterneerd werden én
omdat zij communisten én omdat zij tegelijk ook nog Duitsers waren,
raakte de organisatie van de KPD in West-Europa in het ongerede.
Immers het KPD-bureauin Parijs had tot dusverre het contact met het
Centrale Comité van de KPD in Moskou onderhouden. Alle verbindingen
werden opgerold en zowel de radiocontacten als de koeriersdiensten
vielen uit. De Comintern schakelde nu het apparaat van Goulooze in voor
het onderhouden van de verbindingen van de KPD.
De belangrijke man van de KPD In West-Europa werd steeds meer Wilhelm
Knöchel, opererend onder de schuilnamen Alfred Schröder en Erasmus. De
toen ongeveer veertigjarige mijnwerker had al een lange staat van dienst.
Tijdens de Machtsübernahme bezocht hij juist de Leninschool in Moskou,
werkte aansluitend hierop in dezelfde stad een tijd voor de Profintern,
de communistische vakverenigingsinternationale, en keerde in 1935
In het geheim naar Duitsland terug, waar hij belast werd met het
instrueren van de illegale KPD in Hamburg. Daar hij op de Brusselse
partij-conferentie In oktober 1935 In het partijbestuur gekozen werd,
kreeg hij tegen het einde van dit jaar opdracht In Amsterdam de leiding
van de illegale KPD op zich te nemen met de bedoeling een nieuw bestuur
te vormen en in te werken, dat het werk kon overnemen. Daarna verbleef
Knöchel lange tijd in Parijs. Ook op de zogenaamde Berner conferentie
van de KPD eind januari 1939, die in werkelijkheid in Draveil bij
Juvisy aan de Seine ten zuiden van Parijs plaatsvond, bleef hij deel
uitmaken van het partijbestuur dat zeventien leden telde, die zich voor
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het grootste deel in Moskou en Stockholm bevonden. De bedoeling was
dat Knöchel de KPD in Duitsland zelf zou gaan leiden. Voor dit mogelijk
was moest er heel wat voorbereidend werk gedaan worden en de
Comintern besloot dat dit het beste vanuit Amsterdam kon gebeuren.
Derhalve had Knöchel zich voor het uitbreken van de Tweede Wereld-
oorlog weer in Amsterdam gevestigd. Goulooze die al veel met Knöchel
had samengewerkt bracht nu na het totstandkomen van een nieuwe
Auslandsleitung in Stockholm met Karl Mewis aan het hoofd, Knöchel
hiermee in contact.
Op een bijeenkomst in januari 1940 te Moskou besluit men de
Abschnittsleitungen in de diverse hoofdsteden rond Duitsland te liquideren
en met meer kracht aan te sturen op het vormen van een operatieve
leiding in Duitsland zelf. Knöchel krijgt opdracht verbinding op te nemen
met de KPD-groepen in België en Zwitserland door middel van koeriers
die Goulooze hem ter beschikking stelt.
De Amsterdamse KPD-groep telde circa vijftig man die zich gereed
moesten houden om terug te keren naar Hitler-Duitsland. Naast Knöchel
waren er nog twee leidende figuren, Erich Gentsch en Eugen
Schwebinghaus. Gentsch was een vijftigjarige metaalarbeider die een
actieve rol had gespeeld in het Berlijnse vakverenigingswerk. Van
1935 tot 1937 verbleef hij in Praag, maar van 1937 tot 1939, toen
Knöchel elders werkte, kreeg hij de leiding van de Abschnittsleitung West
in Amsterdam. Niet minder belangrijk was Eugen Schwebinghaus, de
toen ruim dertigjarige meubelmaker en oud-spanjestrijder die na veel
omzwervingen in april 1940 in de leiding van de Amsterdamse KPD kwam.

Er is niet veel verbeeldingskracht en kennis van het nationaal-socialistische
Duitsland voor nodig om zich te kunnen voorstellen met welke risico's
en moeilijkheden het opbouwen van de KPD in Duitsland gepaard ging.
De eerste man die uitgestuurd werd was Willy Gal!' In mei 1939 begaf
hij zich naar Berlijn als instructeur van enkele kleine bestaande groepen.
Na tussentijds in Amsterdam rapport te hebben uitgebracht was hij
in augustus weer op zijn post in Berlijn; het uitbreken van de oorlog
maakte door de verscherpte controle het reizen naar Amsterdam te
riskant zodat hij er verder van afzag. In november verscheen het eerste
nummer van de Berliner Volkszeitung, dat in Berlijn zelf gedrukt was -
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de eerste drie nummers waren nog buiten Duitsland vervaardigd -
en hierin stond de felle oproep voor strijd tegen het fascistische bewind
onder de titel: Alle haben wir ein Ziel: Frieden! Sturz des Kriegs-
schuldigen Hitler! Niet bepaald een artikel in de toenmalige lijn van de
Comintern! Eind 1939 of begin 1940 werden hij en anderen gearresteerd
en op 25 juli 1941 werd de terechtstelling van Gall en zijn medewerkers
bekend gemaakt. De moeizaam geknoopte draden waren weer verbroken.
Een nieuwe poging liet even op zich wachten. Door de Duitse opmars in
mei 1940 door Nederland, België en Frankrijk stagneerde de opbouw van
de KPD van Amsterdam uit een tijdlang, al gingen op zichzelf staande
plaatselijke groepen door. Waarschijnlijk was er veel ander werk dat nog
dringender was en bovendien moesten de problemen die de Duitse
bezetting van Nederland voor het apparaat Goulooze meebrachten, eerst
opgelost worden.

Op 16 januari 1941 gaat Willy Seng op weg. Via de illegale grenspassage
die het vliegveld Venlo bood bereikte hij Wuppertal. Zijn taak was die
van een kwartiermaker; zijn opdracht luidde zich voorlopig niet met
politiek in te laten, zich een bestaan op te bouwen en voor een woning
te zorgen. Een paar maanden liet hij niets van zich horen maar toen
kwam er via een bepaald adres steeds post van hem. Voornamelijk
stuurde hij stemmingsberichten. In juli 1941 vertrok Alphons Kaps naar
Düsseldorf. Hij reisde met de Mitropa. De contactman op deze trein was
Lazina. Terwijl zijn vriend die ook voor Goulooze werkte dienst deed op
de lijn Amsterdam-Parijs, had Lazina de ene maand dienst op de lijn
Amsterdam-Berlijn en de andere maand op de lijn Den Haag-Würzburg.
Lazina liet Kaps mee gaan als zilverpoetser. In Amsterdam had men
voor de nodige papieren gezorgd. Kaps nam contact op met Seng.
Nadat zo een dunne verbindingslijn naar Rijnland-Westfalen was gelegd,
kwam vervolgens Berlijn zelf aan de beurt. In de late herfst van 1941 ging
Alfred Kowalke, na eerst contact te hebben opgenomen met Wuppertal
en Düsseldorf, naar Berlijn. Werner Seelenbinder en Paul Hinze,
overgeblevenen van de Uhrig-gruppe, zorgden voor adressen waar
gewoond en gewerkt kon worden. Zelfs wisten zij stencil apparaten en een
pers te organiseren. Seelenbinder valt echter op 4 februari 1942 in
handen van de Gestapo en sterft veertig jaar oud. Er vertrokken nog
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enkelen uit Amsterdam, zoals Wilhelm Beuttel, Albert Kamradt en
Gerda Stamm. Goulooze zorgt ook voor het nodige geld. Een deel
zamelen de communistische Duitse emigranten in Amsterdam in. Goulooze
vult dit bedrag aan tot circa f 1500,- per maand en laat dit geld
maandelijks via koeriersters naar Kaps brengen, die een deel aan Seng
en Kowalke afdraagt.

Na een laatste ontmoeting met Goulooze begin januari vertrekt Knöchel
op 9 januari 1942 naar Berlijn. Ook hij reist als zilverpoetser van Lazina
met de Mitropa. In Düsseldorf treft hij Kaps en Stamm; de laatste gaat met
hem mee naar Berlijn. De vrouw van Stamm, die in Keulen werkte, ging
terug naar Amsterdam om van daaruit koeriersdiensten te verrichten.
In Berlijn neemt Knöchel de leiding van het werk op zich. Hoewel
Goulooze over verschillende mogelijkheden beschikte om contact te
houden was besloten de verbinding met Knöchel in hoofdzaak over een
vast postadres in Duisburg te laten lopen. Via een rijnschipper kwam
de post dan verder door. Goulooze zorgde ervoor, dat alles wat Knöchel
hem aan rapporten, stemmingsberichten en nieuws deed toekomen, naar
Moskou overgeseind werd. Het contact met de KPD-Ieiding in Stockholm
onderhield Daan via Zweedse zeelieden die Delfzijl aandeden. Geregeld
kreeg hij de tijden door dat zijn mensen in een bepaald café berichten,
koffers met tijdschriften of brochures moesten ophalen. Zelfs personen
maakten van deze route gebruik. Langs deze weg kwam het nieuwe,
in Zweden gedrukte Comintern-orgaan Die Welt, opvolger van de
Rundschau, Nederland binnen en zo kregen het kader van CPN en KPD
het te lezen. Het blad stond echter ver van de politieke werkelijkheid
in de door de nazis bezette gebieden af. Dit kan de reden zijn dat het
niet zo ijverig verspreid is door de medewerkers van Goulooze. Zeker
echter tot augustus 1941 kreeg Knöchel het geregeld onder ogen. Via
Delfzijl kwamen ook vijftig brochures van Die Wahrheit dem deutschen
Volke het land binnen. Via Mitropa kwamen vijfentwintig exemplaren bij
Kaps, die een deel ervan doorstuurde naar Seng en Kowalke. De
KPD in Duitsland schijnt geen eigen brochures te hebben uitgegeven, maar
wel kranten zoals de Ruhr-Echo, Friedenskämpfer, Freiheit en misschien
nog andere. Van deze kranten gingen steeds enkele nummers via
Delfzijl naar Stockholm en Moskou. Herhaaldelijk werden berichten uit
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deze kranten door de Volkssender in Moskou uitgezonden. Ook de
woordelijke citaten uit de Friedenkämpfer in het blad Kommunistische
Internationale (1942, nr 6) bewijzen hoe goed de verbindingen
functionneerden. Aan het oostfront boven de Duitse linies wierpen
Russische vliegtuigen een vlugschrift naar beneden, getiteld Aufruf an das
deutsche Volk, maar vrijwel gelijktijdig gaf Goulooze een exemplaar
getikt op dun Japans zijdepapier aan Knöchel door. Op diens aanwijzing
werd het door Seng getypt en gestencild. Hetzelfde gebeurde met de
redevoering.en van Stalin in november 1942.
Niet alleen met de berichtgeving en de propaganda hield Knöchel zich
bezig, maar ook met de versteviging van het broze net van dunne
draadjes dat met zoveel offers tot stand gekomen was. In mei 1942 heeft
hij een soort conferentie, als dit tenminste niet een veel te weidse term
is voor deze bijeenkomst, voor Rijnland-Westfalen belegd. Hier kwam
onder andere de vorming van een Duits Nationaal-Comité aan de orde,
klaarblijkelijk een poging ook organisatorisch buiten de eigen kring te
komen. De 'vredesconferentie', een beraadslaging over het saboteren van
de nazistische oorlogvoering, die volgens Die Welt van 15 januari 1943
kort voordien moet hebben plaatsgevonden, schijnt niet het werk van
Knöchel geweest te zijn. Of misschien moet men zeggen niet meer.
Want nadat het Knöchel gelukt was zich een jaar lang in Duitsland
zelf aan de uitbreiding van de KPD te wijden en via Goulooze in contact
te blijven met de partijleiding in Stockholm en Moskou, ging het mis.

Het zwakke punt vormde de verbinding met Amsterdam. Daarom begonnen
de Comintern en de KPD-Ieiding bij monde van Wil helm Pieck er in de
zomer van 1942 bij Goulooze op aan te dringen in Berlijn een radiografisch
contact met Moskou en Amsterdam op te bouwen. Waren zij zo
geïmponeerd door de resultaten en het functionneren van het apparaat-
Goulooze dat zij dit tot alles in staat achtten? Het was in ieder geval
een meer dan hachelijk karwei. Frans, de eerste marconist in Amsterdam,
moest proberen een legaal bestaan in Berlijn op te bouwen. Bij
vrijwillige aanmelding voor de Arbeitseinsatz in Duitsland was het min of
meer mogelijk zelf te bepalen waar men wilde werken. Frans kreeg in
november 1942 via een zekere Willem Visser een brief van Quastenberg,
een Berlijns electriciteitsbedrijfje in de Schwedenstrasse, dat zelf voor
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de AEG werkte. Deze firma bood hem een baan aan als electricien.
In dezelfde straat kon hij een kamer krijgen. Papieren werden in orde
gemaakt en Frans liet zich keuren. En terwijl in die tijd vrijwel iedereen
afgekeurd hoopte te worden, leefde Daan in spanning of men Frans wel
goed zou keuren. Dit was het geval en op 2 december 1942 vertrok de
marconist inderdaad naar Berlijn, kreeg contact met Knöchel die hem
voorstelde aan de man die het vak van hem moest leren: Kowalke.
Knöchel zat in die tijd al in zorgen over zijn verbinding met Nederland.
Met het postadres in Duisburg moest iets mis zijn want al van oktober
1942 af kwamen er geen brieven meer door. Bovendien had de
zendapparatuur allang moeten arriveren met behulp van rijnschippers. Wel
was er nog een koerierverbinding die tot 1 december 1942 door Elly,
de vriendin van Knöchel, werd onderhouden. Daarna had Hermann
Becker, die vanaf oktober in Berlijn was, op 12 december nog een brief
van Knöchel aan Goulooze meegekregen. Tenslotte besloot Knöchel zelf
naar Amsterdam te gaan om de verbinding te herstellen. Frans gaf hem
een brief mee voor zijn vrouwen opperde de mogelijkheid de kleine
reservezender, die hij indertijd voor Goulooze gebouwd had, mee te
brengen. Wat er op deze reis gebeurd is heb ik niet kunnen achterhalen.
Op 22 januari 1943 heeft hij vermoedelijk nog een bericht doorgegeven
van Seng over onrust in de bedrijven van de Rheinmetall-Borsig-Werke in
Düsseldorf en op 30 januari 1943 valt hij in handen van de Gestapo.
Misschien gebeurde dit op weg naar of bij het passeren van de
Nederlandse grens.

het einde van het apparaat

Knöchel bezweek psychisch onder de even gruwelijke als geraffineerde
verhoormethoden van de Gestapo. Het schijnt dat hij lichamelijk allang
door kwalen ondermijnd werd; volgens zeggen leed hij aan tuberculose.
Misschien was deze wat sombere man langzamerhand ontmoedigd doordat
de resultaten gering en de schaar der getrouwen klein bleef. Ook de
lange jaren van de illegaliteit in de spookachtig ongrijpbare sfeer van
het Hitler-Duitsland - zo fascinerend beschreven door Anna Seghers
in Das Siebte Kreuz - kunnen zijn geestelijke weerstand verzwakt
hebben, na zoveel jaren van permanente inspanning en eenzaamheid. De
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Gestapo wist hem zozeer te breken dat hij als in trance ging handelen en
zich door zijn beulen liet gebruiken bij het oprollen van zijn contacten.
Hij bleef afspraken maken en Frans zowel als anderen hadden nog
maanden later ontmoetingen met hem zonder van zijn arrestatie op de
hoogte te zijn. Knöchel werd door de Gestapo naar de afgesproken
punten toegebracht en er later weer vandaan gehaald. Frans kreeg enige
argwaan toen Knöchel na een bespreking onder geen beding naar de
tram gebracht wilde worden, hoewel hij zeer slecht zag en aan één oog
praktisch blind was.

Nu Knöchel zich liet gebruiken werkte de Gestapo een ingenieus plan
uit dat in lange besprekingen tot in detail met hem werd doorgenomen
in de gevangenis van Düsseldorf. Men wilde de KPD rustig het zender-
apparaat in Berlijn laten opbouwen om zo via Knöchel voorlopig op de
hoogte te blijven van de politieke instructies der Comintern en de
terugkeer van communisten naar Duitsland langs welke weg ook, om zich
daar bij verzetsgroepen te voegen of om nieuwe op te bouwen.
Omgekeerd schiep dit ook de mogelijkheid om via deze onverdachte
verbinding met de Comintern misleidende informaties over de illegale
KPD aan Moskou te kunnen verstrekken. Een eerste voorwaarde om dit
mogelijk te maken was dat Frans en anderen ongestoord hun werk konden
voortzetten, temeer omdat Knöchel wel een code voor het chiffreren van
de telegrammen had meegekregen - dezelfde die in Amsterdam in gebruik
was tot op het tijdstip dat Knöchel vertrok, maar die daarna gewijzigd
werd - doch niet beschikte over de technische code. De Gestapo kreeg
nu zo veel belang bij de opbouw van het zenderapparaat dat zij zich
evenzeer zorgen maakte over de stagnatie, die ontstond door het niet
doorkomen van de benodigde apparatuur via binnenschepen uit
Nederland. Zij overweegt zelf de dertig meter koperdraad te verschaffen
die voor de antenne nodig zijn. De bedoeling is verder om wanneer het
Berlijnse zender-apparaat eenmaal zelfstandig draait en Frans weer naar
Amsterdam teruggekeerd is, de Nederlandse OMS-groep 1 op te rollen
en daarbij te beginnen met Goulooze.

1 OMS is de Russische afkorting voor Afdeling internationale verbindingen.
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Maar er deden zich complicaties voor die de Gestapo verhinderden haar
opzet te volvoeren. De moeilijkheden die Frans ondervond bij het zoeken
van een geschikt zendadres, de wat dilettantische wijze van werken
van de mensen waar hij op aangewezen was, het zich verschaffen van
het nodige technische materiaal, bleken in Berlijn schier onoverkomelijk.
Frans ging zich in Berlijn steeds minder op zijn gemak voelen: de
trefpunten leken hem niet veilig, deels zeker omdat hij zich in een
vreemde stad bevond en dan niet zomaar een vreemde stad maar voor
zijn besef het hol van de leeuw zelf, maar deels ook omdat hij bij
Goulooze zich een zo andere stijl van illegaal werken eigen gemaakt had;
daarbij maakte Knöchel een nerveuze en gedeprimeerde indruk op hem
en er ging geen kracht, zekerheid en zelfvertrouwen van deze man uit
zoals dit bij Daan wel het geval was. Kortom Frans besloot het op te geven
en zijn terugkeer naar Nederland voor te bereiden onder het mom van
pinksterverlof. Toen hij voor de thuisreis gereed was bleef de Gestapo
niets anders over dan toe te slaan. Op 22 mei 1943 werd Frans
gearresteerd; hij had wel reden gehad zich onbehagelijk te voelen.

Deze gang van zaken was een lelijke streep door de rekening van de
Gestapo zowel in Berlijn als in Amsterdam, maar ook toen nog trachtte zij
in Nederland geen enkele argwaan te wekken omdat zij voor alles
Goulooze in handen wilde krijgen. Met alle beschikbare mensen werd er
naar hem gezocht op grond van de aanwijzingen waar men nu over
beschikte. Men had het volgende signalement opgesteld: "Beschreibung
des 'Grossen', alias Jan, alias Daan: 40-45 Jahre alt, mittelblondes,
gescheiteltes voiles Haar, etwa 1.90 m. gross, kräftige Gestalt, spricht
holländisches, schlecht deutsch, gut, aber nicht auffallend gekleidet,
bürgerlicher Eindruck". Maar hoe koortsachtig er ook naar Goulooze
gespeurd werd, men kreeg hem niet in handen. En in zijn samenvattende
rapport klaagt de SD-man Lange: "Goulooze sollte unter allen Umständen
gefasst werden. Goulooze von dem ein gutes Lichtbild zur verfügung
stand und der wegen seiner robusten Erscheinung auffallen musste, wurde
je doch nirgends gesehen".

Toen probeerde de Gestapo het via Frans. Zij liet hem niet merken
hoeveel haar reeds van het apparaat Goulooze bekend was en wekte bij
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hem de indruk, dat zij al de verhalen die hij verzon geloofde. De brieven
van zijn vrouw ving men bij de censuur op en men dwong hem deze te
beantwoorden. En Frans, in de mening verkerend dat het er allemaal nog
heel onschuldig uitzag voor hem en de anderen, deed dit. De Gestapo
zocht echter een onopvallende gelegenheid om met Goulooze in contact
te komen en hoopte dat via de vrouw van Frans gedaan te krijgen. In een
van de brieven aan haar man had zij om een rieten tas gevraagd,
die naar zij dacht in Berlijn te krijgen was. Een V-man 2 begaf zich
met een dergelijke tas circa half juni naar de vrouw van Frans met een
brief van haar man. Hij gaf te kennen ook iets te willen doen voor de
goede zaak en vroeg of zij hem niet in contact kon brengen met de chef.
De Gestapo kon echter niet weten dat Goulooze ondertussen reeds
over verschillende aanwijzingen beschikte dat er ergens iets misgegaan
was.

Toen voor de eerste keer iemand uit het apparaat, namelijk de koerierster
Annie, op 23 april 1943 door aanwijzingen van Knöchel gearresteerd werd,
had dit nog geen argwaan gewekt. Goulooze kende deze vrouw van
het werk dat zij voor Pegasus deed en het geld dat zij inzamelde voor
en onder de Duitse communistische emigranten. Zij had koeriersdiensten
verricht voor Gentsch en ook voor Knöchel; maar dit was allemaal vóór
de oorlog. In de zomer van 1942 echter had zij incidenteel met haar
man brieven overgebracht voor Knöchel van en naar Berlijn. In het
apparaat van Goulooze was zij pas half Januari 1943 ingeschakeld en zij
wist dus weinig. Direct waren de nodige maatregelen genomen om de
adressen die zij kende te ontruimen, maar dit was geen ingrijpende zaak.
Ook de codetelegrammen bij haar thuis op de gangbare wijze
gecamoufleerd als zaklantaarn - een gebruikelijk artikel in de jaren van
verduistering en luchtalarm - waren niet door de Gestapo gevonden en
konden door Co onder gewapend geleide in veiligheid gebracht worden.
Bleef het eerste alarmsignaal onopgemerkt, wel opschudding veroorzaakten
de mededelingen van Elly, de vriendin van Knöchel. Zij woonde in

2 Een V-man is een 'Vertrauens-mann' die zich voordoet als illegaal
werker maar in dienst staat van de Gestapo.
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Amsterdam, verrichtte koeriersdiensten naar Duitsland maar zou nu
volgens afspraak zich in het Roergebied vestigen. Op weg naar het
aangegeven adres in Duisburg werd zij bij het inlopen van de straat waar
zij moest zijn, door een bewoner staande gehouden die haar vertelde
dat de politie in dat huis de wacht hield. Elly maakte rechtsomkeert en
zorgde dat zij kostte wat het wilde er in slaagde naar Amsterdam terug
te keren om verslag uit te brengen. Dit maande Goulooze tot voorzich-
tigheid.

Het tweede onveilige signaal dat niet misverstaan werd was de brief aan
Frans die onbestelbaar terugkwam. Ondanks de strenge instructies van
de Gestapo had de Duitse censuur een brief door laten glippen en deze
was tweemaal gestempeld op 2 en 3 juni als onbestelbaar teruggekomen.
De even kordate als voorzichtige vrouw van Frans had de chef direct
laten waarschuwen. En dit nu was wat de Gestapo niet kon weten toen
zij haar V-man naar het huis van Frans stuurde. Deze vrouw wilde eerst
van hem weten wat de verblijfplaats van haar man was en scheepte hem
af toen het antwoord haar niet bevredigde. Goulooze kreeg via een
koerier het 'geschenk' van de 'vriend' en de brief. Een grondig onderzoek
maakte uit dat de rieten tas niet uit Berlijn maar uit de Bijenkorf kwam.
De ernst van de situatie was hem volkomen duidelijk en hij begreep
dat de Gestapo al heel dicht in zijn buurt opereerde en hem kort op de
hielen zat.

Nu had Goulooze op 10 juni de marconisten en koeriers al laten weten
dat Frans naar alle waarschijnlijkheid gepakt was. Alle oude werk- en
woonadressen werden verlaten; wel leek het voorlopig mogelijk
de dienstbetrekkingen die de meesten nog vervulden aan te houden;
Goulooze hechtte bijzonder en wellicht te veel, aan zijn stelregel een
legale werkkring niet dan in uiterste noodzaak prijs te geven. Sommigen
namen hun vakantiedagen op om buiten Amsterdam de bui af te wachten
maar na een paar weken gingen ook die weer behoedzaam naar hun baas
of werk zonder op het oude slaapadres te komen. Na het bezoek van de
'vriend' van Frans, keerde ook de chef niet meer naar zijn adres op de
Weesperzijde terug. Zijn plaatsvervanger, Co, haalde daar bepaalde
gevaarlijke stukken en wapens weg en samen overlegden zij zittend op
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een bank bij de Berlagebrug wat hun te doen stond. Wanneer de Gestapo
op de oude adressen inderdaad toesloeg was de bedoeling het hele
apparaat te evacueren naar de noordelijke Veluwe in de buurt van
Harderwijk. Na deze bespreking begaf Daan zich naar een vertrouwd
pension op de Koninginneweg. Weken leefde men in spanning en
afwachting. Toen er alsmaar niets gebeurde leek het of het gevaar wat
overdreef. Wist de Gestapo toch minder dan men verondersteld had? Was
het niet gelukt iets uit de gevangen kameraden te krijgen? Bij sommigen
verslapte de waakzaamheid.

In de nacht van 1 op 2 juli 1943 echter sloeg de Gestapo toe op alle
adressen die haar bekend waren en dat bleken vele te zijn. Maar deze
eerste slag leverde vrijwel niets op. Van de chef en zijn directe mede-
werkers geen spoor. Men kon niet anders doen dan enige mensen
gevangen nemen die de gezochten gehuisvest hadden. Deze mensen
slaagden erin zich zo onnozel voor te doen als maar enigszins aannemelijk
was en bleven in deze flinke houding volharden. Verschillende werden
weer vrijgelaten. In de loop van de tweede juli had de Gestapo echter
meer succes. Willem, de man en koerier van Betsy, de derde marconiste
verzuimde toen hij die dag naar zijn werk fietste langs het oude
woon-adres te gaan om van de straat af te controleren of 'ze' geweest
waren. Inderdaad werd die morgen met behulp van een bloempot het
teken gegeven dat dit het geval was, maar Willem, die zich verlaat had,
ging rechtstreeks naar zijn baas en daar ving de Gestapo hem op. Zijn
vrouw, de derde marconiste, door haar baas gewaarschuwd, wist met
diens hulp te ontkomen. De tweede marconist echter werd op zijn werk
gearresteerd. Hans, de vierde, zat net op het bootje van de NDSM, werd
gealarmeerd en ontkwam. Jan, de vijfde, had geen werkkring en was al
die tijd verre gebleven van zijn oude adres. Hij had trouwens zijn zender
op een nieuw adres weer bedrijfsklaar gemaakt en was opnieuw met het
doorseinen van telegrammen begonnen. Wel werd de vrouw van Jan
gearresteerd, maar zij hield zich kranig. Drie van de vijf marconisten
waren dus nog op vrije voeten. Maar toen gebeurde het fatale: Willem de
gearresteerde koerier bezweek direct bij het verhoor en bleek bereid
alsnog 's middags naar het trefpunt te gaan waar hij Co, de plaats-
vervanger van Daan zou ontmoeten.
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Co kreeg die dag in alle vroegte bericht dat de Gestapo op zijn officiële
adres een inval had gedaan. Volgens afspraak trad nu het evacuatieplan in
werking en Co begon alle hiervoor nodige maatregelen te treffen. Hij
stak een persoonsbewijs op naam van Nils Staphorst, de broer van de
man bij wie hij inwoonde, bij zich, vergat zelfs niet zijn trouwring af te
doen omdat hij nu een vrijgezel voorstelde, nam een klein kaliber revolver
mee, ging naar het badhuis omdat daar in komende dagen misschien geen
gelegenheid meer voor was, maakte afspraken met alle betrokken
koeriers en bestelde de marconisten voor 's middags in het Vondel park en
nam twee kaartjes voor Daan en zichzelf voor de Harderwijker boot van
zaterdag 3 juli. Om twaalf uur lichtte hij de chef in over het optreden
van de Gestapo die nacht. Om half twee had Co nog een al enige dagen
oude afspraak met de koerier Willem op het Waterlooplein. Willem
had zich blijkbaar verlaat en Co maakte zich al ongerust. Toen hij er
tenslotte toch aankwam stapte Co opgelucht naar hem toe. Op dat
moment voelde hij twee revolvers in zijn rug. Hij probeerde nog te schieten
en te vluchten, maar viel door twee kogels getroffen neer. Daar Willem
Co's werkelijke naam niet kende wist de Gestapo niet wie hij was, want
ook zijn persoonsbewijs op naam van Nils Staphorst hielden zij voor
vals, wat Co grif beaamde om te voorkomen dat men te snel huiszoeking
op zijn woonadres zou doen. Een dag lang weigerde Co zijn naam te
noemen.
Toen hij dit de volgende dag wel deed, ging er een vreugde-
gehuil op, want bij de arrestatie van Lou lansen was heel wat over het
verbindingsapparaat van Goulooze aan het licht gekomen waaronder ook
de naam van de plaatsvervanger van Daan. Co deed een poging tot
zelfmoord die mislukte; hij werd nu hard aangepakt. Daarbij was het een
geestelijke schok voor hem te ervaren wat de Gestapo allemaal al wist.
Uiteraard gaf hij toe wat bekend was, maar het lukte hem toch bepaalde
medewerkers te ontlasten of 'niet te kennen'. Dit was het geval toen de
man voor Co gebracht werd, die door een toeval net op het adres
van zijn oom in Diemen was voor het lenen van een koffer om er van door
te kunnen gaan. Deze man was belast met het vervaardigen van alle
officiële documenten die de groep Goulooze nodig had, maar kon niet
weten dat zijn eigen oom op leeftijd jarenlang een zender gehuisvest
had. Toen hij hier dus nietsvermoedend aankwam werd hij samen met de
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oom gearresteerd. Ondanks hun frekwente contact bleken Co en hij elkaar
bij de confrontatie 'niet te kennen'. Deze man voerde een hele comedie
rond zichzelf op. Hij vond zich op luidruchtige wijze een pechvogel, omdat
hij terwijl hij ook eens een keer met vakantie zou gaan in plaats daarvan
nu in de gevangenis belandde; de Gestapo liet hem vrij maar niet zonder
dat de man zich na veel misbaar geld voor de tram had laten geven
om thuis te kunnen komen.
Natuurlijk zaagde de SD Co door over de verblijfplaats van Goulooze,
maar hij wist aannemelijk te maken dat hij het contact met de chef al een
paar weken verloren had en dat deze zich in verband met de gevaarlijke
situatie had teruggetrokken. De eindconclusie van het Gestaporapport
over Co is: "Bei ihm handelt es sich um einen überzeugten Kommunisten,
der erst dann ein voiles Geständnis ablegte, als er erkannte,
dasz das Leugnen durch die infolge weiter fortgeschrittenen polizei-
Iichen Ermittlungen keinen Zweck mehr hatte".

In de loop van juli vielen nog verschillende medewerkers van Daan
in handen van de SD, zodat het er tenslotte twaalf waren: twee mar-
conisten, vier koeriers, vijf mensen die op een of andere wijze huis-
vesting hadden verleend en de plaatsvervanger van Daan. Van de
leiding echter verder niemand behalve Co 3. Dank zij diens standhouden
bleef Goulooze op vrije voeten.
Toen Co op 2 juli niet volgens afspraak in het Vondelpark verscheen
om half drie begreep Goulooze dat het mis was. Het telegramarchief
(nodig vanwege de navraag naar bepaalde berichten uit Moskou) in

3 Van de vijf zenders die in bedrijf waren vielen er twee in handen
van de SD. De zender van Betsy was nog wel op tijd weggehaald en
gedemonteerd ondergebracht, deels in het huis van Johan Jansen
deels bij Co, maar na hun beider arrestatie vond de SD ook bij de
huiszoeking de onderdelen van de zender. De zender van Jantje troffen
de SD-agenten in zijn geheel aan op een adres dat bij een verhoor
aan het licht kwam. Verder stond in het huis van Tiemeyer nog een
koffer met reservezender die waarschijnlijk door een misverstand niet
elders ondergebracht was.
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de verblijfplaats van Co op de Zeeburgerdijk kon nog tijdig in veilig-
heid gebracht worden evenals de wapens die hier lagen. Via de enige
zender die nog in bedrijf was gaf Goulooze oon bericht over het
gebeurde naar Moskou door en deelde tevens mee dat men de uit-
zendingen zou staken en de OMS-groep-Goulooze ontbinden. Na dit
bericht is er niet meer geseind in opdracht van Goulooze. Alleen
heeft hij, toen de hele gang van zaken bij het oprollen van het apparaat
hem duidelijk was, na de informaties die Co in september kon
verstrekken, een uitvoerig rapport hierover doorgegeven naar Moskou
via een bevriende verbinding en nog een mogelijkheid aangegeven
om in de toekomst contact met hem op te nemen.

Na het stilleggen van het eigenlijke werk deed Daan alles om zowel
de gearresteerde als de nog in vrijheid zijnde medewerkers te
beschermen. Het lag voor de hand dat de Gestapo een proces voor-
bereidde tegen de twaalf man die in haar handen waren en dat zij
Co als plaatsvervangend chef de hoofdrol toedacht was ook niet
moeilijk te raden. Zonder Co was een proces voorlopig minder waar-
schijnlijk geweest. Een gelukkige omstandigheid maakte het Daan
mogelijk iets te ondernemen. Op 24 augustus 1943 werd Co vanwege
zijn verwondingen overgebracht van de gevangenis Scheveningen naar
een bewaakte zaal in het Haagse ziekenhuis Zuidwal. Nog diezelfde
dag lukte het Co via een naar buiten gesmokkeld briefje bezoek te
organiseren. Op deze manier bleek het mogelijk het contact met
Daan te herstellen en hem verslag uit te brengen van datgene wat de
Gestapo over het apparaat wist. Daan meende dat het voor afscheid-
nemen, zoals Co in zijn brief gedaan had, nog te vroeg was en vroeg
hem een ontvluchtingsplan te ontwerpen. Toen de zaak tenslotte op
papier rond was kreeg Dick, een van de mensen die de inlichtingen-
dienst van het apparaat verzorgde, opdracht het plan om Co te
bevrijden uit te voeren. Voor dit geheel andersoortige werk dan de
groep-Goulooze placht te verrichten deed Dick een beroep op het
gewapend verzet en wel op de Gooise Raad van Verzet waar hijzelf com-
mandant van was. Teneinde bij een mislukking doorslaan achteraf
minder gevaarlijk te maken werden mensen uit verschillende Gooise
gemeenten gekozen. De leider van de overval moest iemand zijn die niet
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alleen perfect Duits sprak daar het de bedoeling was een
'SD-kommando' te vormen dat Co op 'hoog bevel' kwam weghalen,
maar die ook een autoritaire manier van optreden had. Kees, een
student uit Zeist werd hiervoor gekozen, Deze had onder andere drie
overvallen op het vliegveld Soesterberg, compleet met uniform en
Duitse wagen, op zijn naam staan. Verder viel het oog op Frits die
een tijdlang onder Gerrit Kastein en Janrik van Gilse had gewerkt
en die een aandeel had gehad in de terechtstelling van de commissaris
van politie in Bussum. Dan vroeg men verder nog een man uit Soest
die onder andere de grote overval op het distributiekantoor in Kesteren
gepleegd had. Als chauffeur trad op een MTS-er uit Baarn, die dit
ook bij de ontvoering van de vrouw van een SD-er was geweest.
Met Dick zelf mee kwam een commando van zes man bij elkaar. Via
de politie in Baarn kreeg men de beschikking over een snelle Buick. Het
is voor een buitenstaander moeilijk zich voor te stellen hoeveel voor-
bereidend werk en welk een vindingrijkheid en nauwgezetheid het
voorbereiden van een dergelijke overval vereisten. Zo beschikte de
drukker van de SD-Ausweise niet over runentekens. Nadat deze
moeilijkheid opgelost was, bleek er linnen in een bepaalde kleur voor
nodig te zijn, dat lastig te krijgen was. Het kwam tenslotte allemaal
voor elkaar. Via een koerierster bleef Dick van uur tot uur op de
hoogte van de situatie op de bewaakte ziekenzaal. Op de dag van de
overval, 15 september 1943, stond een koerier de hele dag te vissen
in een gracht bij het ziekenhuis, een gracht die stonk van het vuil
en waar sinds mensenheugenis behalve enige ratten geen levend wezen
in te bespeuren viel. Hij had de taak wanneer er onraad was dit te
melden door zijn hengel op te halen. De rust die van deze strak en
onverstoorbaar naar zijn dobber turende man uitging, gaf het
'SD-kommando' bij aankomst ineens een gevoel van veiligheid na de
gespannen heenreis, Om half elf uur stapte Kees alleen de zieken-
zaal op en toonde de bewakers zijn Ausweis. Daarna ging hij op Co
toe, Het SD-rapport zegt hierover: "Nach einer kurzen Vernehmung,
bei der er Co der Lüge bezichtigte und ihm einen Schlag gegen den
Kopf gab, verliess der Mann das Krankenzimmer wieder. Alle Kranken
waren ausserordentlich erregt über das brutale Auftreten. Einige weinten".
Om geen argwaan te wekken was besloten Co niet direct mee te
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nemen maar pas bij een tweede bezoek. Om drie uur ging de leider
Kees ditmaal samen met twee man naar binnen. Volgens hetzelfde
SD-rapport zou hij over Co gezegd hebben: "Er muss sofort zu einer
Vernehmung mitkommen. Es muss schnell gehen. Um 15.30 Uhr müssen
wir schon da sein". Niemand koesterde verdenking en bij latere onder-
vragingen door de SD verklaarde de bewaker Arie Groen: "En daar
kwam me dat heerschap (Kees) de zaal opstormen, onder de groet van
Heil Hitler en toen moesten alle patiënten die in bed lagen zich met den rug
naar de deur toekeeren. Toen was er nog een van onze patiënten, die zich
niet met den rug naar hem toe wilde keeren (namelijk Johannes
Kastermans, SS-Unterscharführer die gearresteerd was op beschuldiging
van oplichting - GH). Toen was het een geschreeuw van jewelste, zoodat
het heele ziekenhuis er van op stelten stond. Meteen werden er twee
revolvers voor den dag gehaald en toen heb ik de zaak weer wat tot
kalmte gebracht, totdat de zuster kwam met de kleeren. Een van de
heeren heeft hem toen geholpen met het aankleeden en sloeg hem
daarna in de boeien en ze zijn daarna met hem weggegaan". Zonder
mankeren werd Co op het afgesproken adres afgeleverd en de hengelaar
in de gracht bij het ziekenhuis kon zijn spullen inpakken en huiswaarts
gaan. De ontsnapping van Co werd pas twee dagen later door de
SD ontdekt.
Het proces tegen de groep-Goulooze ging niet door nu de chef onvindbaar
bleef, diens plaatsvervanger ontkomen was en het merendeel van de
belangrijkste medewerkers zich nog steeds op vrije voeten bevond.

Door het bezwijken van Knöchel liep ook de zo moeizaam opgebouwde
KPD grote schade op. Alfred Kowalke, Wilhelm Seng, Wilhelm Beuttel en
anderen worden gepakt. Doordat de topman van de Berlijnse
verzetsgroep Kowalke ondanks de afschuwelijkste folteringen tijdens de
verhoren geen nadere gegevens prijsgaf, naar Winzer 4 meedeelt, werd
de aanzienlijke bres die de SD sloeg niet nog groter.

4 Otto Winzer - Zwölf Jahre Kampf gegen Faschismus und Krieg, ein
Beitrag zur Geschichte der KPD, 1933 bis 1945. Berlin 1957, pp. 191-192.
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Het lukte de SD nu ook door te dringen in de rijen van de illegale
KPD in Amsterdam. In totaal werden vijf Duitse communisten en zestien
Nederlanders, die emigranten onderdak verleend hadden, gearresteerd.
Hierbij waren Gentsch en Schwebinghaus, de beide leiders van de
Amsterdamse KPD-groep. De Gestapo wist dat Gentsch vele namen en
adressen moest kennen maar hoe hard zij hem ook aanpakte, afmatte,
uitputte en mishandelde, hij zweeg. De SS-Sturmscharführer und Kriminal-
sekretar Lange zegt in zijn Schlussbericht van 24 augustus 1943: "Bei
Gentsch handelt es sich um einen fanatischen Anhänger kommunistischer
Ideen, der zu keinem Geständnis zu bewegen ist". Niet anders luidt het
oordeel van Lange over Schwebinghaus: "Bei ihm handelt es sich
um einen überzeugten Kommunisten, der lediglich das zugibt, was ihm
durch Zeugenaussagen nachgewiesen werden konnte". Ook de
assistente van Schwebinghaus, Marianne Gundermann, die de pech had
net diens huis binnen te lopen toen de SD daar een inval deed kan
geen genade vinden in de ogen van Lange: "Als Jüdin und verstockte
Anhängerin der kommunistische Weltrevolution verweigerte sie zunächst
jede Aussage ...•• En van wat zij tenslotte wel zegt, heet het: "Ihre
Angaben erscheinen in jeder Beziehung unglaubwürdig". Door hun
standhouden bleef de Amsterdamse KPD-groep verder gespaard, die zich,
nu de mogelijkheden om naar Duitsland terug te keren vrijwel
afgesneden waren, aansluiting zocht bij het Nederlandse verzet. Zij
werkte mee aan het Mitteilungsblatt der Interessengemeinschaft anti-
faschistischer Deutscher, dat vanaf oktober 1944 enige malen per maand
uitkwam.
Groter was haar aandeel in het direct politieke werk van de
Hollandgruppe Freies Deutschland, die van januari 1944 af onder
dezelfde naam een blad uitgaf. Als de oprichter van deze groep geldt
H.Meyer-Ricard. "In samenwerking met Ulrich Rehorst uit Amersfoort -
gefusilleerd in maart 1945 - werden ruim zestig Duitse soldaten tot
desertie bewogen en werden wapens geleverd aan de Nederlandse
illegaliteit" 5.

5 L.E.Winkel - De ondergrondse pers 1940.1945. Den Haag 1954,
pag. 132.
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Een eresaluut aan de antifascistische Duitsers in Nederland en in
Duitsland zelf, die ondanks de gevaren volhielden, is zeker op zijn plaats
in een tijd dat in West-Duitsland de KPD nog steeds verboden is. Want
zelfs de enkele Duitse communist die bezweek onder de 'verhoren'
van de SD heeft meer recht van spreken dan zij die in het gunstigste
geval aan de kant stonden.
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Roger van de Velde

die dag in dat bordeel

Toen de zeeman haar zo Gods naam hoorde spreken
Voer hem de doods kou in de keel.
Hij had nog nooit Gods naam horen spreken
Als op die dag in dat bordeel.

Werumeus Buning

Kijk maar eens rond. Bijna alle mensen verzamelen in hun vrije tijd om
het even wat; blijkbaar om een tekort aan te vullen of te voldoen aan
een bezitsdrang. Sommigen houden het bij postzegels, bierviltjes, oude
munten, wapenrustingen, oorspronkelijke handschriften, zeldzame vlinders
en rupsen, Saksisch porcelein, pronkvazen in Vallauris en Opaline,
Russische samovars, Chinese bloempotten en Javaanse draken, impres-
sionistische schilderijen, exotische sierplanten en tropische zoetwater-
vissen, tafelzilver in Wiskemann, ivoorsnijwerk uit Kameroen en uit
Kasjmir handweefsel, pornografische foto's, koperen vaatwerk en aarden
drinkbekers, grammofoonplaten van Enrico Caruso en King Oliver, Delftse
schotels, Brugse kant, Doornikse gobelins. Etcetera, etcetera.
Dit is een zeer summiere en willekeurige opsomming. Het is gek op welke
ongehoorde dingen sommige lieden hun verzamelwoede botvieren met
een passie die bijna grenst aan obsessie en met een ijver die zij beter aan
belangrijker zaken zouden spenderen. Lodewijk XVI veegde zijn welgedane
kloten aan de groeiende, grommende revolutie om zich kirrend te
vermaken met sloten en uurwerken; een tijdverdrijf dat hem overigens
fataal is geworden. Van Frederik de Grote wordt verteld dat hij verzot
was op tinnen soldaatjes, wat nog aannemelijk is van een beroepsmilitair,
maar uit hoofde van diezelfde functie is het minder aannemelijk dat hij
eveneens een zwak had voor salonpoppen. De amerikaanse generaal
Grant versierde de wanden van zijn stafkamer opgewekt met indianen-
scaipen en de duitse geleerde Justus von liebig bezat, naar het schijnt,
een imposante collectie foetussen op sterk water; wat een surrealistisch
decor moet verlenen aan een studeervertrek. Van de engelse arts
Edward Jenner wordt zelfs beweerd dat hij penissen van kadavers sneed
en er, na deskundige balseming, reusachtige colliers van maakte, maar
dat is historisch niet bewezen. Er wordt zoveel verteld. Wat, helaas,
historisch wél bewezen is: IIse Koch verzamelde joodse soeveniers in
mensenhuid. Alles is dus mogelijk.
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God, op welke rommel mensen verslingerd kunnen zijn! Ik heb op het
werk oon vriend gehad die vrouwen broekjes verzamelde, bij voorkeur
ongewassen, vers van de kont. Hij had er stapels van, in alle kleuren en
in alle maten. Toen hij bleef zeuren opdat ik ook een exemplaar van mijn
vrouw zou meebrengen, is hij niet langer mijn vriend gebleven. Er zijn
grenzen.

Nochtans wil ik hem niets verwijten want mijn hobby is in feite nog
scabreuzer. Ik verzamel publieke vrouwen. Of liever, vermits een hoer
zich uiteraard niet laat bezitten, verzamel ik sinds jaar en dag ervaringen
met publieke vrouwen. Dat duurt nu al ruim zes jaren en de oorsprong
van deze zwoele liefhebberij valt moeilijk te achterhalen. Een psychiatrisch
onderzoek zou waarschijnlijk aan het licht brengen dat ik een nogal
gemakkelijke compensatie heb gezocht voor een gemis aan sexuele
bevrediging in het echtelijk bed. Er valt voor deze hypothese zeker iets te
zeggen want een zestal jaren geleden werd mijn vrouw ingevolge een
heelkundige ingreep plotseling corpulent. Zij verloor niet alleen een groot
deel van haar physieke aantrekkingskracht, maar in de zelfvoldaanheid
van die vetgemeste vleesmassa werd zij ook zelf apathisch voor het
vermoeiende bedrijf van making the beast with two backs. Ik moest dus,
om dwingende hygiënische redenen, wel ergens anders aan mijn trekken
komen, en ook uit moreel oogpunt zal er op die kettingreactie van
echtelijke ontrouw waarschijnlijk niet zoveel aan te merken zijn, want
staat het niet geschreven dat in geval van nood iedereen mag en moet
dopen? Alleen de geraffineerde en doelbewuste systematisering van mijn
liefhebberij kan ethisch allicht ongevoeglijk heten; al zegt men dan ook
weer dat variatie de specerij is van het leven. Ik houd van specerij.
Bovendien was er een samenloop van omstandigheden. Sinds einde
1959 betaalt mijn patroon mij een clandestien overschot op mijn salaris
voor extra werk tussen en na de bureeluren. Soms neem ik 's avonds nog
wat kopijwerk van notulen mee naar huis, en het gebeurt ook wel eens
dat ik 's zaterdagsvoormiddags een paar uurtjes in de studie binnen
spring. Mijn vrouw denkt dat het er allemaal bij hoort, maar het brengt
mij nagenoeg tweeduizend frank zwart per maand op. Tweeduizend frank
die ik zonder gewetensbezwaren kan doorjagen want met mijn normale
wedde komen wij behoorlijk rond.
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Wat doet een sober man zoals ik echter met een financieel surplus? Ik
rook niet, ik drink niet, ik speel niet, en zelfs voor de jaarlijkse vakantie
hoef ik niets opzij te leggen want sinds zij gebukt gaat onder haar
zwaarlijvigheid, is mijn vrouw er niet meer voor te vinden om op reis
te gaan. Zij zit daar maar de godganse dag in die sofa te zitten, leest
vervolgromans in damesweekbladen, lost kruiswoordraadsels op, en kijkt
's avonds verveeld en vermoeid naar de teevee. AI zou ik tienduizend
frank per maand bijverdienen, ik zou niet weten hoe ik haar gelukkig zou
kunnen maken. En sparen? Waarom zou ik sparen? Wij hebben geen
kinderen, en als ik vóór haar mijn kop mocht leggen, dan kan Elza
onbezorgd verder gedijen van de levensverzekering en het weduwen-
pensioen. Dat is de minste van mijn bekommernissen.

Ik heb dan ook, na enig overleg, besloten mijn maandelijks extra van
tweeduizend frank te besteden aan de bevrediging van mijn sexuele
nooddruft. Dat althans was de primaire bedoeling. Ik ging eenmaal in de
week naar een vast bordeel aan de Jezuietenrui, waar ik solaas vond bij
een slanke blondine die Stella heette en die bereid bleek mij voor
driehonderd frank en een paar porto's volgens de elementaire regels der
kunst af te tappen.
Het was louter toeval dat ik juist die kaberdoes uitpikte. Ik was op een
regenachtige vrijdagavond reeds tweemaal langs de kleurrijk verlichte
ramen van die straat gewandeld met de rand van mijn hoed diep over mijn
ogen, en ik kon de moed niet meer opbrengen om nog een derde maal
de revue te passeren van die diep gedecolleteerde, overdadig
gemaquilleerde en naarstig ruitentikkende meisjes van plezier. Ik nam
mij voor de eerste de beste keet met een slanke gastvrouw binnen te
springen. Want mager moest zij uberhaupt zijn, als compensatie voor de
drieëntachtig futloze en frigiede kilos van Elza.
Mager was Steil a inderdaad. Zij had kleine, veel te kleine borsten met
grote, veel te grote tepels en haar billen waren glad en gespierd zonder
enige weldadige molligheid. Billen van een athleet in hoogspringen. Ook
weer dat niet. Nochtans geloof ik dat er vakkundig weinig op haar werk
viel aan te merken. Zij beoefende haar stiel zonder geestdrift, maar met
toewijding; gewillig maar zonder persoonlijkheid. In één woord: degelijk.
Uit zakelijk oogpunt had ik dus geen reden tot klagen want ik kreeg waar
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voor mijn driehonderd frank. wat een zeer schappelijke prijs mag heten.
Maar niets is zo eentonig als degelijkheid in de hoereerderij. Zelfs de
dierlijke kreet die Stella met een perfecte timing uitstootte telkens
wanneer ik mijn orgasme bereikte. was degelijk. Te degelijk en te
geprefabriceerd om echt te zijn. Natuurlijk maakte ik mij geen begooche-
lingen. Natuurlijk wist ik dat niets in deze transactie echt was, tenzij de
klinkende munt. en dat zij haar broek afstroopte zoals een grondwerker
zijn mouwen opstroopt. Maar het spel had. naar mijn gevoelen, beter
geacteerd, gemimeerd en geregisseerd moeten zijn; al geef ik toe dat men
voor driehonderd frank en twee glazen porto niet te veel kan verlangen.
Na vijf of zes performaties ging het bedrijf met Stella mij dan ook
vervelen. Ik maakte mijzelf wijs dat zij eigenlijk toch té mager was. En ook
te oud want haar leeftijd moest rond de veertig schommelen. Maar dat
was het niet naar waarheid. Wat mij verveelde was, naast de pezige
degelijkheid van het object, de monotonie van de mise-en-scène. Gordijn
dichtschuiven na intrede. Porto drinken op de groene canapé, (zij noemde
mij steevast 'Loe' en dat irriteerde mij al vanaf de eerste maal). De
gebruikelijke inleidende handtastelijkheden, (zij droeg altijd van die
excentrieke kanten broekjes met een opening vóór het geslacht en de
derde maal was het al niet meer excentriek). Trap op naar de muffe kamer
met een afschuwelijk interieur. Altijd diezelfde afgebleekte gehaakte
sprei op een veel te groot biedermeierbed dat hinderlijk begon te kraken
wanneer ik in vorm kwam. (er liep een grote scheur overlangs de spiegel
van de lavabo en ook dat irriteerde mij vanaf de eerste maal). Degelijk
geprefabriceerde gilletjes op het cruciale moment. Geen tijd voor Verweile
doch. du bist so schön. Schnell. schnell. Spoelwerk, (zij piste na afloop
altijd veel te luid in een plastieken emmertje). Prompt afrekenen.
Zaniken over het petit cadeau (alle hoeren van alle nationaliteiten
beginnen te flemen om hun petit cadeau los te peuteren juist op het
ogenblik dat de man zich bekocht gaat voelen; wat psychologisch een
onbegrijpelijke fout is). Toch nog een vluchtige kus en tot de volgende
maal. Loe. Gordijn open. Kak met rozijnen!

Ja. het stereotiepe bedrijf met Stella begon mij spoedig de keel uit te
hangen en daarom besloot ik naar afwisseling te zoeken. Ik vraag mij
thans in gemoede af, of ik al die jaren eigenlijk niet méér de afwisseling.
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de pikante en vaak opwindende variatie, de steeds weer hernieuwde
ontdekking van een eeuwenoud spel in altijd wisselende vormen en
gedaanten heb gezocht, veel méér dan de platte bevrediging van mijn
sexuele behoeften. Het moet inderdaad iets te maken hebben met de
teugelloze passie van de verwoede verzamelaars. Of was het misschien,
ik durf het nauwelijks neerschrijven, was het misschien een donjuaneske
doem die mij als een opgejaagde dreef van het ene bordeel naar het
andere? Waar ga ik het zoeken!
Ik houd niet van rethoriek en ik ben een nauwgezet man. Hoezeer ik
ook met Sjaalman kan sympathiseren, ik vind dat Droogstoppel gelijk
heeft waar hij zegt dat het niet betaamt te oreren: de lucht is guur, en
't is vier uur, als het in werkelijkheid kwart vóór drieën is.
Na de aanloop met magere Stella heb ik van mijn bordeelexperimenten
gedurende de afgelopen zes jaren een zorgvuldige comptabiliteit
gehouden. Zes jaren en twee maanden, om exact te zijn.
Vanaf november 1959 heb ik elke vrijdagavond een andere kaberdoes
bezocht met slechts één korte onderbreking in april 1962, toen ik
gedurende drie weken met geelzucht het bed moest houden. De vrijdag-
avond was uitermate geschikt omdat ik dan naar de repetities ga
van de harmonie. Elza heeft mij nooit gevraagd waarom die repetities 'tot
middernacht en soms nog later duren. Ik zou wellicht de ganse nacht
kunnen wegblijven zonder dat zij mij rekenschap zou vragen, maar zover
heb ik haar nooit uitgedaagd. Wat zou ik trouwens gedurende een
ganse nacht uitrichten in een bordeel? Ik heb gezegd dat ik niet drink, en
het is mij niet om de wilde pret te doen. Hoofdzakelijk om de variatie,
en natuurlijk toch ook wel om het vleselijk genot. Maar dat kan al in
een halfuur zijn bekomst krijgen.
De vrijdagavond is dus mijn vaste bordeel dag. Alleen wanneer een
feestdag op de vrijdag valt, of wanneer ik belet word om een onvoor-
ziene reden, ga ik op donderdagavond. Ook wanneer de harmonie niet
repeteert. Het volstaat dat ik tegen Elza zeg: 'vanavond speelt de
harmonie', en dan geeft zij niet eens bescheid; zij aanvaardt het als een
vanzelfsprekend feit. Misschien mag de harmonie voor haar part elke
avond tot een stuk in de nacht repeteren.
Zes jaren en twee maanden, met aftrek van drie weken voor geelzucht.
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Het staat hier allemaal in mijn boekje. In die periode heb ik 317
verschillende hoeren bezocht en een totaal bedrag uitgegeven van
126800 fr. Dat maakt een gemiddelde van 400 fr. per week, inclusief
consumpties.
Honderdzesentwintigduizendachthonderd frank. Accoord, het is nagenoeg
de prijs van een Alfa Romeo. Maar ik bekijk het anders. A rato 400 fr.
per week kom ik tot een jaarlijkse uitgave van 20800 fr. Nogmaals:
ik rook niet, ik drink niet. Iemand die twee pakjes sigaretten en vier
glazen bier per dag verbruikt, komt tot een jaarlijkse uitgave van
22075 frank. Mijn budget ligt dus aanmerkelijk lager en niemand zal mij
van onverantwoorde financiële uitspattingen kunnen beschuldigen.
Op mijn extra toelage van 12 X 2000 fr. = 24000 fr. per jaar heb ik
zelfs nog een royale winstmarge van 3200 fr. Daar koop ik dan met
kerstmis een solied geschenk van voor Elza.
Ik weet dat dit gecijfer vervelend is, maar ik wil u overtuigen dat mijn
bordeel uitgaven binnen een zeer redelijke limiet liggen. Wie het woord
bordeel uitspreekt, denkt gemeenlijk aan ongehoorde verkwistingen,
maar ik, die met een wekelijkse regelmaat 317 vakmeiden heb
afgewerkt, ik kan getuigen dat het verzet binnen het bereik ligt van elke
bescheiden beurs. Een maand vakantie op de Balearen kost méér.
Driehonderdzeventien blote wijven, het is een heleboel! Als men ze
allemaal, kleintjes en groten, plat op haar rug achter elkaar moest leggen,
dan zou men tot ruimschoots méér dan een halve kilometer komen.
Een halve kilometer naaigerief! Hoeveel liters sperma betekent dat?
Zonder zelfoverschatting. Ik zou aan de hand van mijn notaboekje
statistieken kunnen aanleggen en intieme belevenissen uit de doeken
doen die Geo Staad allicht jaloers zouden maken. Maar Geo hoeft
zich niet ongerust te maken voor gebeurlijke concurrentie. Ik geef
er de voorkeur aan mijn ervaringen op dit gebied te bedekken met de
mantel der discretie omdat ik niet de kans wil lopen als pornograaf
nagewezen te worden. Er zijn al pornografen genoeg. En ook omdat
ik het talent mis om die wulpse dingen met wellustige overgave in geuren
en kleuren te beschrijven. Als ik een schilder was, zou ik er misschien
durven aan beginnen. En dan nog. Zelfs Toulouse Lautrec is er
niet volledig in geslaagd.
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Maar dit kan ik wel zeggen: ik heb al de Antwerpse hoerebuurten ijverig
en zonder enige discriminatie uitgekamd. Zonder discriminatie en
zonder kieskeurigheid, omdat ik in mijn groeiende verzameldrang een
onvervalst totaalbeeld wilde verwerven. Van de laagste tot de hoogste
sport op de hoereladder. De slonzen van de Burchtgracht, de Zak-
straat, de Vleeshouwersstraat, de Oudemanstraat, de Blauwbroek-
straat, (waar men tot voor enige tijd nog voor honderd frank terecht kon,
maar inmiddels zijn de prijzen ook daar wel enigszins met de index
gestegen), de Schippersstraat, de Vingerlingstraat, en gans het
onoverzichtelijke zootje langs kaaien en dokken. De meer verzorgde
en soms wel gestyleerde middelmoot van Jezuietenrui, Wijngaardstraat,
Borzestraat, Lange en Korte Nieuwstraat en Lombaardvest, (waar
men soms voortreffelijke koopjes kan doen). De luxe-kippen van het
Quartier Latin, de Italiëlei, alsmede de gesloten huizen waarvan ik,
tot mijn spijt en uit loyauteit, de adressen niet kan vermelden.
Ik heb er allemaal mijn portie van gehad en ik ben nog lang niet aan het
einde van de voorraad want het is verbazingwekkend hoeveel professi-
oneel materiaal er beschikbaar ligt in een bloeiende havenstad.
Alleen begin 1963 heerste er een tijdelijke penurie ingevolge een on-
verbiddelijke razzia van de vreemdelingenpolitie, zodat ik in die
periode enkele malen naar Brussel ben gespoord om er in de omgeving
van het Noordstation van de grond te komen. Die baisse was echter van
korte duur.

De luxe-kippen zijn overigens niet altijd het beste wat de pot kan
verschaffen. Vaak is het een klad stront en pretentie in een mooie
verpakking. Chichi van hier en chichi van daar. Ik ben in de midden-
klasse van de Lange en Korte Nieuwstraat doorgaans beter bediend
geworden dan in de dure stijlketen in de omgeving van de Nederlandse
Schouwburg en de tunnel. Ik heb nog altijd hartgrondig spijt van
mijn record-uitgave die om en rond de 1700 fr. moet schommelen.
Ik kan het nakijken in mijn boekje: 9.111.1960,Black Hat, Brigitte
(française), vier sherries, een halve fles champagne (natuurlijk was het
cider), twintig minuten kamerwerk, 1680 fr. Voor 1680 fr. zou men
godverdomme geredelijk aanspraak kunnen maken op een orgie, (enkele
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tijd later heb ik in de Borzestraat minder betaald voor een woelige
partie carrée: 24.v1l.1960, Sonja, Annette en Nancy, vier martini's, drie
kwartier gezamenlijk en intensief kamerwerk, 1635 fr.). En tóch werd
het een sof met Brigitte in de Black Hat. Jawel, zij was mooi, zij
was jong en lief en welgemanierd en intelligent. Zij dweepte met de
schilderijen van Foujita en reciteerde verzen van Alfred de Musset.
Maar in bed, (een zacht, veerkrachtig bed met hagelblanke lakens,
dat wel) bleek zij een roerloze klomp ijs. Niet de minste medewerking
en zelfs niet doen alsof. Ik had méér smaak van de lauwe cider dan
van haar sierlijk maar koud en marmeren lichaam. Smooth as
monumental alabaster. Na afloop piste zij niet luidruchtig in een plastieken
emmertje, zoals magere 8tella. Zij excuseerde zich beleefd en trok
zich bescheiden terug achter een gebloemd gordijntje op een zachtjes
murmelende bidet. Stijlvol en gedistingeerd. Maar ik had haar een
trap in haar mooie kont kunnen geven.
Het is waar dat ik in die tijd nog onervaren was en in de waan verkeerde
dat ook op deze markt de geleverde waar in verhouding is met de
prijs. Ik heb inmiddels geleerd dat onder de afgeleefde zakken in
de krochten van het havenkwartier soms méér stielvaardige mokkels
vegeteren dan in de selecte bonbonnières van de middenstad. Zij
tenminste doen alsof met een dikwijls ontroerende overgave die wel
eens een gulle toegift lijkt op de geringe prijs, en ik heb mij zelfs her-
haaldelijk afgevraagd of zij er, ondanks de verbijsterende overdaad
in het vlotte seriewerk, niet telkens écht plezier aan beleven.
Het kan natuurlijk ook daar wel eens mislopen. Zoals die keer met
Nadia in de Oudemanstraat. Zij liet mij gewoon, midden een performatie,
voor bloot schut liggen omdat er op dat ogenblik een troep Finse
zeelui in de barak kwamen binnen donderen, waar méér aan te verdienen
was. Of zoals die andere keer met Mathilda aan het Tolhuis. Zij
liet mij zonder verpinken in de bloederige, slijmerige en stinkende
afvoer van haar maandstonden ploeteren en ik merkte het eerst wanneer
het al te laat was. Maar over het algemeen spelen zij hun rol wel
met plichtbewuste toewijding en soms met een verbazend brio. Alles
wel beschouwd, moet men ook in die dingen geluk hebben. Zoals
met automobielen en uurwerken.
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Zoals men eveneens geluk moet hebben met de gebeurlijke nefaste
gevolgen van deze liefhebberij. Toen ik in het begin, gedreven door een
vreemdsoortige en bijna onweerstaanbare drang naar morbiede
experimenten, de rosse buurten afliep, zat ik telkens met de daver
op mijn lijf omdat ik vreesde dat ik er voor de rest van mijn leven
een ongeneeslijke geslachtsziekte zou van overhouden. Maar nee
hoor, op mijn lijstje staan driehonderdzeventien professionele hoeren
die in lengte van dagen en nachten alle mogelijke variëteiten van
bacteriologisch geladen spermazotoiden in hun paarse, doorweekte
vagina's hebben gekanaliseerd en ik mag mij verheugen in het bezit van
de gezondste, de stevigste en de meest energieke phallus die een
man in de fleur van zijn leven zich kan dromen. Een crème van
een phallus. Er zijn kuise jongens die al na de eerste huwelijksnacht
met een druiper naar de dokter moeten lopen. Maar ik, die als een
onverzadigbare satyr met honderden nymfen van uitermate verdacht
allooi heb geboeleerd, ik ben om een of andere reden door de genadige
goden gezegend met een gesmijdige immuniteit tegen venerisch
onheil.
Slechts eenmaal heb ik mij ernstige zorgen gemaakt, toen er een klein,
rood puistje op mijn eikel verscheen. Het deed geen pijn maar het
hinderde bij het wateren, en omdat het hinderde beeldde ik mij in
dat het wèl pijn deed. Het was, geloof ik, einde 1963, na een
bezoek aan een bar in de Jeruzalemstraat, (even nakijken: 3.X1.1963,
Blue Maan, Suzanne, 460 fr.). Suzanne was een Nigeriaanse mulattin
en ik herinner mij dat zij de eerste kleurlinge was met wie ik naar
boven trok. Overigens niet veel bijzonders. Men stelt zich, vooral
de eerste maal, altijd te veel voor van die exotische teven.
Soepel, beweeglijk, gewillig, al wat ge wilt, maar écht temperament is
toch nog wat anders dan gepolitoerd ebbenhouten vakwerk. Omwille
van haar donkere huidskleur dacht ik dat zij iets te maken had met
het verdachte rode puistje, al was er natuurlijk geen enkel causaal
verband. Ik maakte zelfs aanstalten om een dokter te raadplegen,
maar de volgende dag was de raadselachtige pukkel even plotseling
verdwenen als hij gekomen was. Waarschijnlijk was het een onschuldige
ontsteking. Misschien had Elza zich die week niet behoorlijk gespoeld.
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Na Suzanne heb ik nog drie kleurlingen gekend in de bijbelse
betekenis van het woord kennen. Yvette (Mozambique), Lily (Franse
Kongo), en Okira (Japan). Niets om een story over te publiceren,
al moet ik wel toegeven dat Lily een imposant bekken en monumentale
tieten had. Geen drillerige zwaarlijvigheid zoals Elza, maar toch

monumentaal.
Vooral het experiment met de kleine Okira is mij lelijk tegengevallen,
blijkbaar omdat ik er ook weer te veel van verwachtte. Er doen wilde
verhalen de ronde over de geraffineerde en exciterende ars amandi
van Oosterse vrouwen in het algemeen en Japanse in het bijzonder.
Maar deze dochter uit het land van de rijzende zon, met haar te korte
benen en haar platte borsten, bedreef de liefde zoals zij waar-
schijnlijk een schotel koude rijst zou verorberen. Langzaam en
onbewogen. Het verwonderde mij zelfs dat zij achteraf niet boerde.
Zij had evenwel een plausibele verontschuldiging voor haar gemis
aan enthousiasme want, naar zij bij de afrekening openhartig bekende,
had zij zes weken voordien een abortus ondergaan. Dit verklaart
allicht waarom ik het gevoel had dat alles zo hol en droog was
van binnen.

Nee, geef mij maar de bleke, blanke en vadsige wijfjesdieren van
deze decadente westerse contreien, waar de oneindig genuanceerde
kunst van het paren al sinds onheuglijke tijden werd vastgelegd in een
oud ritueel van enkele eenvoudige en vertrouwde gebaren. Ik ben
weliswaar verzot op variatie, maar ik huiver van kunst- en vliegwerk
in het experimentele onbekende. Er is niets zo belachelijk als een
onhandige blote vent die niet weet hoe en waar te beginnen en die
derhalve het initiatief aan de andere partij moet laten.
Geef mij maar de bijdehandse vlaamse, waalse, hollandse, franse en
duitse madelieven die weten wat een man verlangt en die hem geen mal
figuur doel slaan met exotische buitenissigheden. Mijn aspiraties
reiken niet verder dan de Europese Gemeenschappelijke Markt; al
kunnen Zweden en Polen er desgevallend ook nog bij want ik bewaar
zoete herinneringen aan ene blonde Julie uit Stockholm en ene roodharige
Kalinka uit Krakau. (Tussen haakjes: ik heb mij altijd afgevraagd
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waarom het nochtans niet zo preutse Britannia verstek maakt op dit
appél. Bij mijn weten is er in Antwerpen, en wellicht op gans het
vasteland, geen enkele ingeburgerde professionele engelse hoer te
bekennen. Verschansen ook zij zich in een splendid isolation van lijf en
leden voor de bloody foreigners, of is er over het Kanaal op dat
gebied méér vraag dan aanbod?).
Ach ja, blonde Julie uit Stockholm en rosse Kalinka uit Krakau, (eigenlijk
was het maar een dorpje op een vijftigtal kilometers van Krakau
en je hebt me de naam genoemd, Kalinka, maar ik ben het vergeten
te noteren). Ach ja, donkere Annie uit Amsterdam en Marguerite uit
Rouen, Marguerite die zo graag Jeanne had willen heten. Rosemarie
uit Dortmund en Sabine uit Marcinelle, Sabine met een inktzwart
moedervlekje juist boven haar navel. En Solange, Jezus Christus,
Solange uit Knokke, Solange met een paarlemoeren licht in haar ogen en
de geur van zeewier in haar oorschelpen. Arlette uit Reims en Monica
uit Oost-Berlijn, Yvonne uit Sclessin en Denise uit Ingelmunster,
Laura uit Scheveningen en Claudia, (of was het Claire?) uit Bastenaken,
Betty uit Maastricht en Marianne uit Düsseldorf, en Dora godver-
domme Dora with-the-Iaughing-face en de forse knijpbillen, zo maar
vlak bij de deur uit het St. Andrieskwartier. Uw zingende namen staan
met kruisjes aangetekend in mijn notaboekje, zoals de meest bedreven
en gezochte hetaeren bij de oude Phoeniciërs met een kruisje in
hun handpalm getekend liepen. Ik zou allicht over ieder van u een
verhaal kunnen schrijven, maar ik wil er niet aan beginnen. Uit
schroom, en natuurlijk ook uit luiheid. Nee, Geo, ik zal het niet doen.

Als ik tóch een verhaal zou schrijven, dan zou dat het verhaal zijn
van Conchita, Conchita Porgáles uit Sevilla want zij roept de merk-
waardigste en ongetwijfeld ook de mooiste herinnering op uit méér
dan zes jaren hoereloperij. Zij is het pronkstuk uit mijn verzameling.
Lieve, dierbare Conchita, uw beeld zal mij voor altijd bijblijven zoals ik
u leren kennen heb die dag in dat bordeel. Vraag mij niet welke dag
en welk bordeel. Het heeft geen belang. Het bordeel is misschien
gesloopt want het was in een bedenkelijke staat. En waarschijnlijk
is zij al lang teruggekeerd naar dat warme, trotse, Moorse
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Andalusië dat haar zo nauw aan het hart lag, dat zij elke dag en elk uur
van de dag een beetje meer wegkwijnde aan onuitsprekelijk heimwee.
Juist dat heimwee en de onderhuidse gloed van een moeizaam
bedwongen maar onblusbaar temperament maakten haar zo mooi en
aantrekkelijk. Men beweert wel eens dat vele spaanse vrouwen,
vooral uit de zuidelijke provincies, adembenemend mooi zijn tot
om en rond hun dertigste jaar, en dan plotseling afgetakeld worden
door een vroegtijdig verval.
Ik weet niet hoe oud Conchita was. Ik heb het haar niet gevraagd want
ook hoeren stellen een minimum aan galanterie op prijs. Zij wensen
in de gewone omgang buiten het bed als dames behandeld te worden
en vaak hebben zij (vooral in het bed) méér levensstijl dan vele
welopgevoede dames uit de gegoede burgerij.
Conchita kon vijfendertig jaar zijn geweest. Iets minder, iets meer, het
valt moeilijk te zeggen. En haar schoonheid was niet adembenemend.
Haar neus wat te groot en haar onderlip te dik en haar kin te rond
om te voldoen aan de klassieke schoonheidsnormen. Wél waren
haar ogen onder de ongemeen lange wimpers en de glanzende haar-
wrong in haar blanke hals donker als de nacht, en wél kon men
onder de klokkende jurk met de rode bollen al op het eerste zicht een
welhaast volmaakt lichaam vermoeden. Haar schoonheid bloeide in een
volle, sensuele rijpheid, vermengd met dat vleugje raadselachtige
ongenaakbaarheid dat de man in elke vrouw aanlokt. Er valt een
studie schrijven over de ongenaakbaarheid van de hoer, en
misschien zal ik het tóch eens doen, wanneer ik ooit aan het einde van
mijn verzameling geraak.
Reeds bij het eerste contact merkte ik dat Conchita geen gewone hoer
was. Wij maakten, zoals het betaamt, de klassieke ouverture met
de porto op de canapé, maar in tegenstelling met de meeste van
haar soortgenoten ging zij niet onmiddellijk over tot de gebruikelijke
exhibities of manipulaties. Zij zat kaarsrecht en half naar mij toe-
gewend op de divan, met de knieën onberispelijk bijeen en met een
bescheiden décolleté dat op elke theevisite kon gedragen worden zonder
aanstoot te geven. En zij nipte profijtig van haar porto, wat ik
als een teken van gecultiveerdheid beschouw. Ik houd niet van die
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schrokkerige wijven die al in de eerste vijf minuten hun portie
soldaat maken en naar nóg meer vragen.
Conchita sprak behoorlijk frans, met dat zware, ietwat vettige en toch zo
melodieuze accent van het diepe zuiden. En in dat behoorlijke frans
sprak zij over behoorlijke dingen. Over de feestverlichting in de
stad want het liep naar het einde van het jaar; over de aankomst
van oon amerikaans oorlogsschip in de haven, wat haar beroepshalve
moest aanbelangen; en over de aanstelling van mevrouw Indira Gandhi
als premier van India, wat zij kennelijk als een grote eer beschouwde
voor haar geslacht. Zij rookte daarbij sterk gearomatiseerde sigaretten
uit een onwezenlijk lang pijpje, en bij de aanloop of het einde
van bijna elke volzin noemde zij mij 'mossioe'.
'N'est-il pas vrai, mossioe?'
'Plait-il, mossioe?'
'En effet, mossioe.'
Het klonk in haar milde, rode mond als een koesterend troetelwoord
en tevens als de eerbiedige erkenning van mijn aanwezigheid want aan
de onmiskenbare superioriteit van de man wordt in het hoffelijke
spaanse zuiden nog rechtmatig belang gehecht. Vermits ik haar,
uiteraard mijn bedoelingen, bezwaarlijk als madame kon blijven
aanspreken, vroeg ik of ik haar Conchita mocht noemen. En dat mocht.
'Natoerellemang, mossioe'.
Toen ik haar even later vroeg of zij ook bereid was om mij in haar
alkoof te ontvangen, want daar was het voor ons beiden toch om
te doen, stond zij zwijgend op en ging mij statig en toch zwierig in haar
bollenjurk vóór naar een duister trapje achter een gordijn naast de
bar. Zij noemde niet eens de prijs, wat in dergelijke, omstandigheden
nochtans oirbaar is. Die inbreuk op de bordeelgeplogenheden had
mij reeds op mijn hoede moeten stellen, maar ik schonk er op dat
ogenblik weinig aandacht aan.
In de kamer, een kleine maar nette mansarde met zwart en geel
streepjesbehang en een klein ijzeren ledikant onder een overdadig
geornamenteerde glazen luster, begon zij zich langzaam en steeds
zwijgend uit te kleden. Toen ik evenwel aanstalten maakte om hetzelfde
te doen, legde zij haar hand op mijn arm, een hand met drie
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fonkelende (waarschijnlijk ook al glazen) ringen, en dwong mij zachtjes
naast haar op de rand van het bed te gaan zitten. Het was een
vreemd tafereel. In het vale electrische licht van die stille kamer zaten
wij naast elkaar op het bed; ik in mijn hemd en met een reeds
half afgestroopte das; zij in haar lichtblauwe onderjurk en met een
verfrommelde nylonkous in haar hand met de drie ringen. Zoals een
vermoeid echtpaar dat laat thuiskomt van een of andere vervelende
party. Op het nachtkastje achter mijn rug tikte een wekker en ik voelde
mij opeens zeer vreemd te moede. Ik had het gevoel dat ik was
binnen gedrongen in een intimiteit die voor geen enkele prijs kan
geschonden worden. De drift, die in mijn bloed was gesprongen toen
Conchita met haar stevige, welgevormde benen uit haar jurk stapte,
kwam tot bedaren. Ik keek haar aan en zij glimlachte niet.
'Gelooft u in God, mossioe?' vroeg zij zonder enige aanleiding. Ik moet
haar stomverbaasd aangekeken hebben, en toch glimlachte zij niet.
'Mossioe, gelooft u in God?' vroeg zij nogmaals met zachte aandrang.
Ik begon te lachen, en dat maakte de situatie nog onbehaaglijker
want zij bleef mij ernstig en enigszins bedroefd aankijken.
'Conchita, wàt heeft God hiermee te maken?' vroeg ik zo luchthartig
mogelijk. Maar op dat ijzeren ledikant en onder die belachelijk
grote luster klonk het niet luchthartig. Het was alsof een toornige stem
binnen in mij, een stem die ik al van mijn kinderjaren meende kwijt
te zijn, plotseling bulderde: ik heb te maken met alles wat gij doet
en laat, idioot!
Zij legde haar hand op mijn knie en ik kon niet verhelpen dat de
drift onder die aanraking opnieuw in mijn bloed zwiepte, ondanks de
onverhoedse evocatie van een uiteraard nogal preuts Opperwezen.
'U moet in God geloven, mossioe', zei ze onverstoorbaar. 'Als u niet in
God gelooft, dan kunnen we niet samen de liefde bedrijven'. Ik
bekeek haar een ogenblik sprakeloos. Er vertrok geen spier op haar
gelaat. Zij was doodernstig. En omdat zij die nonsens doodernstig
verkocht, werd ik woedend, en toch ook een beetje ongerust. Speelde
zij figuurlijk met mijn kloten alvorens er daadwerkelijk aan te beginnen?
Nam zij mij met een smakeloos grapje in de maling, om mij naderhand
vierkant in mijn gelaat uit te lachen? Was zij een psychopate?
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(Ik heb wel eens gehoord van religieus geobsedeerden onder
vrouwen van lichte zeden.) Of was deze provocatie de jongste mode
van sexuele perversiteit?
'Conchita, dit is belachelijk', zei ik. 'Natuurlijk geloof ik niet in
God, verdomme!' Ik zei opzettelijk verdomme om haar duidelijk aan
het verstand te brengen dat ik niet van de plank was te krijgen met
dergelijke flauwe grapjes, en ook om de onverwachte stem binnen in
mij te overdonderen, wat mij volkomen gelukte.
'Dan geen liefde, het spijt me, mossioe', zei ze kalm maar beslist.
Ik kon nog altijd niet geloven dat het haar ernst was. Ik stond op
van het bed en begon over en weer te wandelen over het verkleurde
linoleum. Toen ik voor de tweede maal in de richting van het raam
stapte, merkte ik een kleine plaasteren Madonna met een suikeren
glimlach tussen de potjes zalf en parfum op de lavabo. Ik had
spijt dat ik verdomme had gezegd, en ik had spijt dat ik daarover
spijt had. Ik voelde mij beroerd. Ik wist dat het beter was mijn vest en
overjas van de stoel te grissen en zonder verder aandringen weg
te lopen uit de kamer, de straat op en naar een ander bordeel.
En toch werd ik door een vreemde aantrekkingskracht gedwongen te
blijven. Ik verlangde er naar Conchita te bezitten, ondanks en
misschien wel juist omwille van de ongehoorde voorwaarde die zij stelde.
Het was de eerste maal dat een vrouw, en dan nog wel een publieke
vrouw, mij God wilde opdringen in ruil voor haar gunsten, en ik
wilde wel eens zien hoe sterk die krachtpatser van een God in dit
ongewone strijdperk was.
'Mijn lieve kind', zei ik gemoedelijk want ik besefte dat ik méér
zou bereiken met gemoedelijkheid dan met ergernis, 'mijn lieve kind, ik
neem aan dat gij in God gelooft. Het is uw volstrekte recht. Voor
mijn part moogt gij in duizend goden geloven. Het zijn mijn zaken niet.
Maar het zijn ook uw zaken niet dat de baarlijke duivel al sinds
jaren mijn trouwste gezel is en dat ik er mij uitstekend bij voel. Als
uw bemoeizieke God werkelijk bestaat, dan zou ik het op prijs stellen dat
Hij even Zijn onbescheiden blikken afwendt wanneer ik met een vrouw
in bed lig. Het is een kwestie van elementaire beleefdheid'.
Zij bleek niet gevoelig voor mijn grove humor. 'God wendt Zijn blik
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nooit af', zei ze plechtig. Het klonk als een priesterlijk kanselorakel.
'Voor hoeveel is uw God om te kopen? Vijfhonderd frank, duizend
frank, vijftienhonderd frank?' vroeg ik brutaal want ik wilde haar
op de proef stellen. Ik haalde mijn portefeuille uit mijn zak en misschien
was ik werkelijk bereid haar vijftienhonderd frank te betalen om God
in die mansarde voor schut te zetten.
Zij schudde echter energiek het hoofd. 'Het is geen kwestie van
geld', zei ze. 'Het is een kwestie van geloven of niet geloven. Als u niet
in God gelooft, dan kunnen wij onmogelijk aan de liefde beginnen'.
Ik klapte de portefeuille weer dicht en haalde de schouwers op. 'Ik
begrijp het niet', zei ik. 'Ik begrijp werkelijk niet welk belang het
voor u, in uw positie, kan hebben dat ik al dan niet uw godsdienstige
overtuiging deel. Laat ons eerlijk zijn, Conchita, het beproefde spelletje,
dat wij samen gezellig in deze kamer willen opvoeren, heeft weinig
met de liefde te maken en God hoeft er dus Zijn lange neus niet
in te steken'.
Zij klopte met de vlakke hand op het bed om te beduiden dat ik opnieuw
naast haar moest komen zitten. Het bed kraakte onder mijn gewicht
en wij raakten elkaar even met de schouders. Op haar mollige
bovenarm vlekten de bleke littekens van de pokinentingen als kleine
weekdieren.
'Ik kan er niets aan verhelpen, mossioe' zei ze zachtjes en bijna
verontschuldigend. 'Het gaat om een gelofte. Twee jaar geleden heb ik de
Maagd van de Heilige Voorzienigheid, dat is de Maagd van Sevilla,
plechtig beloofd dat ik nog uitsluitend naar bed zou gaan met mannen
die in God geloven, op voorwaarde dat Paco niets overkomt'. 'Wie
is Paco?' vroeg ik geïntrigeerd. Zij glimlachte voor de eerste maal
sinds wij de mansarde hadden betreden en haar donkere ogen kregen een
nog donkerder glans. 'Paco is mijn zoon', zei ze met kennelijke
trots. 'Hij is sinds vorig seizoen novillero, en als alles goed gaat,
dan krijgt hij begin volgend seizoen de alternativa. Dan wordt hij
een volwaardig stierenvechter. Hij wordt ongetwijfeld de meest briljante
stierenvechter die men in jaren te Sevilla en misschien wel in gans
Spanje heeft gezien. Als de Maagd hem maar wil blijven beschermen'.
Ik had sterke verhalen gelezen over de mystieke furie van de span-
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jaarden, die in de roes van een bijna heidense en vaak bijgelovige
religiositeit met spitsvondige geestelijke transacties voortdurend
allerlei hand- en spandiensten trachten af te pingelen van God, de Maagd
en het onoverzichtelijke legioen der goochelende heiligen. Maar dit
staaltje van schaamteloos en in zijn schaamteloosheid ontroerend
godvruchtig gesjacher overtrof mijn stoutste verbeelding. Was het
werkelijk mogelijk dat deze door de platte realiteit van het leven gerijpte
en getekende vrouw geloofde dat zij de Maagd met de suikeren
glimlach goedjonstig kon stemmen door uitsluitend op haar rug te
gaan liggen voor mannen die dweepten met de Heer der heerscharen?
Was het mogelijk dat zij in alle ernst trouw bleef aan een bizarre gelofte,
die in feite een blasfemie was?
'Kom nu, Conchita', zei ik ongelovig. 'Gij wilt mij toch niet wijsmaken
dat gij de jongste twee jaar uitsluitend met godvruchtige mannen
naar bed zijt geweest. Godvruchtige mannen komen niet in bordelen.
Dat beweren zij tenminste'. Zij bekeek mij op haar beurt verwonderd.
'Dit is een christelijk land', zei ze. 'Alle mannen, die samen met mij
in dit bed hebben gelegen, geloofden in God. Zij hebben verklaard
dat zij in God geloofden, telkens wanneer ik er om vroeg. En waarom
zouden godvruchtige mannen niet in bordelen komen als zij daar
behoefte aan hebben, mossioe? Zij zondigen weliswaar tegen het zesde
gebod, maar iedereen zondigt op elk ogenblik van de dag tegen een
of ander gebod en er is vergiffenis voor elke zonde. En als een man
werkelijk een vrouw hard nodig heeft, dan is er, zelfs zonder
berouw, waarschijnlijk niet eens zonde in de ogen van God. Een man
kan een vrouw nodig hebben zoals brood en water'.

Er was natuurlijk iets dat niet klopte in dit primitief theologisch betoog
want zoveel herinnerde ik mij nog wel van mijn catechismus, om te
weten dat oprecht berouw het vaste voornemen impliceert om niet
meer in de zonde te hervallen. Zij zei het echter zo ontwapenend
mooi: 'een man kan een vrouw nodig hebben zoals brood en water'.
Ik voelde mij niet opgewassen om met de grondbeginselen van de
christelijke leer, die ik zelf al zo lang met de voeten had getreden,
op te tornen tegen zoveel kinderlijke naieviteit, die in wezen
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misschien ongerepte onschuld was. Maar juist daarom kon ik haar ook
niet bedriegen in haar onthutsend geloof.
'Het spijt me, Conchita', zei ik. 'Ik geloof niet in uw God, en hoezeer
ik ook de genoegens van het bed met u zou willen delen, ik kan de
moed niet opbrengen om u en de Maagd van Sevilla om de tuin te
leiden. Misschien doen de meeste mannen, die u komen bezoeken,
dat wél want in dit land is men tot vele dingen in staat. Misschien
zweren zij zonder verpinken bij uw almachtige God, alleen maar om u
plezier te doen, en om zo vlug mogelijk tussen de lakens te liggen.
Maar ik kàn het niet. Ik ben geen farizeeër en ook geen grapjas.
Ik kan niet zo maar ineens met een God in bed kruipen die ik al
sinds mijn kinderjaren heb verloochend'.
Zij nam mijn hoofd tussen de schelpen van haar handen en gaf mij een
droge kus op mijn lippen. Haar zwaar parfum had de geur van
amandelen en oud lederwerk. 'Ik begrijp het', zei ze. 'Ik begrijp het
en ik ben u zeer dankbaar omdat gij mijn gelofte respecteert.
Als gij ooit God mocht terugvinden, dan ben ik graag tot uw beschikking'.
Ik keek in haar donkere ogen en de glimlach gleed langzaam als een
schaduw weg van haar mond. 'Ik hoop het, mossioe; en niet alleen
voor mij'. Dat zei Conchita die dag in dat bordeel: 'Ik hoop dat gij
God terugvindt, mossioe; en niet alleen voor mij'.
Ik sloeg de ogen neer, en door de lichtblauwe zijde van haar onderjurk
zag ik haar bruine tepels bloeien op het blanke vlees. Op datzelfde
ogenblik begon de wekker luid te rinkelen op het nachtkastje en het
glas van de grote, potsierlijke luster murmelde zachtjes mee. Alle
begeerte was met één slag uit mijn bloed geweken, maar ik had haar
lief; ik had haar lief als een witte eerste communicant in haar ongerepte
onschuld. Want dàt was het: ongerepte onschuld.
Terwijl zij zich vóór de lavabo in haar bollenjurk stond te wringen,
heb ik clandestien een briefje van vijfhonderd frank onder het oorkussen
geschoven. Ik zal nooit weten of zij het op dat ogenblik gemerkt heeft
in de spiegel. Zij heeft niets gezegd. Maar ik kan mij wél inbeelden,
en ik ben er bijna zeker van, dat zij naderhand vóór één van die
plaasteren Maagden in een schemerige kerk een kaars heeft gebrand
voor mijn zieleheil. En God, de God van Conchita, weet dat ik het
nodig heb.
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Toen ik eindelijk, na lang zoeken, De Denker van Rodin vond, zat hij
op de trappen van de Propylaeën met zijn rug naar de Acropolis.
Hij bleek een slaaf te zijn, de rimpels van zijn hals zaten vol wit stof
van de stenen die hij overdag had gedragen.
'Waarom heb je me opgezocht?' vroeg hij. 'Je bent een wereldberoemd
man', zei ik. 'Ik geloof niet dat er één beeld op de wereld beroemder is
dan het jouwe'. De Denker veranderde van houding, hij keek niet
meer in de verte, hij keek naar mij. 'Waar oon ik wereldberoemd?
In welke tijd?' 'In onze tijd, bijna vierentwintighonderd jaar hiervan-
daan'. '0 ... ik draag altijd stenen', zei hij. 'Ik weet niet waarvoor.
De slaven leider zegt me zo te doen, en ik hou niet van moeilijkheden.
Ik krijg m'n eten, 's nachts lijd ik geen kou, overdag is m'n werk niet te
zwaar. Ik oon een volwassen man die stenen draagt. Ben ik dáárom
wereldberoemd?'
'Maar je denkt toch? We noemen je beeld De Denker.' 'Nee, ik denk
niet. Ik herinner me.. .' 'Wat herinner je je?'
'Ik heet Syntyches en ik komt uit Cilicië. Bij ons thuis fokten ze
ezels. Op zekere dag komt er een held, en laat mijn vader zeggen
dat ik met hem mee moet gaan. Hij koopt zevenendertig ezels van mijn
vader, praat over Artaxerxes en Cyrus en Grieken, over oorlog en
dapperheid. En wij horen bij Artaxerxes. En mijn vader vond het
vanzelfsprekend dat het ook eens oorlog was, en dat we moesten vinden
dat Artaxerxes gelijk en Cyrus ongelijk had en dat hij zevenendertig
ezels duur verkocht en dat ik mee moest gaan, want ik was al
zeventien jaar. Het sprak allemaal vanzelf. En er was wel iets in mijn
hersens, of eigenlijk achter mijn hersens, dat 'nee' zei, maar mijn
hersens konden geen woorden vinden en daarom moest ik achter de
held aan.
Mijn moeder gaf me een brood en een worst, de grootste worst
die we in huis hadden, omdat ik dapper was. Ik had haar zien meten:
vijf worsten op de tafel en één was de allergrootste. Mijn zuster van
negentien ging zich verkleden voor ik vertrok. Ze kwam naar buiten met
iets roods aan, verdraaid, haar beste offerjurk. En ze droeg bloemen in
haar haren, ik heb nooit iets idioters gezien. Met snotterende
vanzelfsprekendheid gaf de gans me een amulet, en ik moest voor-
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zichtig zijn. Dat zèggen zusters tegen broers die achter de held
aangaan, dat wist ze. Maar verder wist ze niks.
Op zo'n moment ben je als een leeg stuk perkament, waarop mensen
die je van jongs af kent en die je altijd toch min of meer verstaanbaar
hebt horen praten, ineens heel vlug vreemde woorden beginnen te
schrijven. Woorden die helemaal niet bij hen passen, waarop ze
helemaal geen recht hebben, maar die ze met de meeste vanzelf-
sprekendheid gebruiken, alsof ze tenminste dàt hun hele leven geweten
hebben. En dat gaat allemaal zo uitgekiend vlug dat je het niet
volgen kunt, en plotseling komt te staan voor: ' ... en dus ga je nu dapper
achter de held aan en wees alsjeblieft voorzichtig'. En mijn
zuster, die er ooit een uur over kon doen voor ze bedacht had wat
ze het eerst in de was zou doen, wit of gekleurd goed, weet dan
onmiddellijk dat Artaxerxes gelijk heeft en dat Cyrus een slechterik
is en een hoofdman van dieven en rovers. Maar mijn hersens
vonden geen woorden en daarom liep ik de poort uit. Er waren wat
tranen, daar bij de deur, dat hoort er zo bij: als ze de lummel door
z'n donder steken zien we hem nooit meer terug. Dapper moest ik zijn,
en voorzichtig. Hoe: voorzichtig? Waartegen voorzichtig? Tegen de
dapperheid?

En zo lopen we dan, de ezels en ik en nog een paarhonderd anderen,
achter de held aan over de hete weg. Zon en stenen. Onder mijn
ene arm had ik mijn brood, in mijn andere hand de worst. We kwamen
in Az en daar werden de ezels gezadeld of voor karren gespannen.
De honderden anderen werden duizenden. Een vent met een gezicht als
e€n citroen komt mij en nog drieëntwintig anderen in het gelid zetten
en zegt, dat hij zal vertellen wat we te doen en te laten hebben.
Zo bijvoorbeeld, als ik wil gaan zitten op een stuk steen, dat dat
niet mag. En meteen begrijpt iedereen waarom ik dat niet mag, en hoe
een vent die mij nog nooit gezien heeft, kan weten dat ik dat niet
mag. Het iets achter mijn hersen drong: 'ja ... jawèl. .. zitten' en wilde
niets weten van die vanzelfsprekendheid. Maar mijn hersens vonden
geen woorden. Ze dachten: 'Stil nou eens, dat wordt toch niet
zómaar gezegd! Er zal iets moeten gebeuren. We zullen iets moeten
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doen'. Maar nee, ik mocht alleen maar niet gaan zitten. En iedereen
begreep dat, begreep alles. Zelfs Donga, mijn ezel die mee-verkocht
was, begreep het allemaal. Hij liet zich twee houten balken op de rug
binden en liep achter een vent aan met een scheur in z'n hemd en
een vette stem, vol beloften van grapjes die nooit komen. Donga
gaat met hem mee, en als hij nog naar me omkijkt flappen alleen
z'n oren maar: 'Zo gaat dat nou'. En ik begrijp maar niet waarom ik
het niet begrijp. Als het dan werkelijk vanzelf spreekt. ..
We kregen lansen. In mijn ene hand de lans, in mijn andere hand de
vette worst, en het brood onder m'n arm. Wat moet ik met een lans?
Nou, steken natuurlijk. Er zal iemand aankomen, en die moet ik dan
steken. Dat is dapper. Maar waar laat ik onderwijl mijn brood en mijn
worst? Of moet ik die ergens neerleggen? En dan, steken? Hoe
steken, waar steken? Zomaar in zijn buik? In zijn gezicht? Zal hij dan
niet kwaad worden? De anderen begrijpen het weer allemaal. Ze zeggen
tegen elkaar hoe ze het zullen doen, al heeft nog nooit iemand van
hen het gedaan, of zien doen. Dat weten ze allemaal zo. En daarom
zeg ik maar niks. Ik ben zeventien jaar, ik wil dapper zijn want
dapper zijn is iets goeds, ik heb een lans, en ik zal dus iemand
steken die daarvoor naar mij komt toelopen. Vooruit dan maar.
Daarna mochten we wat rondlopen, en ik kwam terecht bij een
kapelletje van Artemis, bovenaan een helling. Er hing iemand over
de balustrade en keek de avond in. Toen ik naast hem stond zag ik, waar
hij eigenlijk naar keek. Over de rivier waren vuren, honderden vuren.
'En daar is de vijand', zei hij, en knikte met z'n hoofd in die richting.
Goeie God, wat een vijanden! Er waren minstens tweehonderd vuren
aan, en als je luisterde, hoorde je wat een herrie het daarginds
moest zijn.

Mijn vriend had een pot met olijven over zijn schouder hangen, en hij
had een mes, en dat had ik niet. Daarom wilde hij ruilen: hij een
stuk brood met worst, en ik het mes en olijven. We ruilden, en ik
vroeg: 'Wat is er nou eigenlijk gaande?' Als je eten geruild hebt kun
je tegen zo iemand wel wat dom zijn. Maar ik snapte er niets van.
Artaxerxes was van ons, en zijn broer Cyrus wou hem weg hebben en
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kwam daarom nu aanzetten met tienduizend Grieken, die zwaarden
hadden en schilden en die er gewoon maar op lossloegen. Die Grieken
lagen dus daarginds bij die vuren, en die moest ik dan steken.
Vreemd, in mijn groep, daarstraks, had geen mens iets over schilden
gezegd. Daar heb je het nou al! Toen moest mijn vriend weg, en liet
me alleen om naar de Grieken te kijken of waar ik anders naar
kijken wilde.
Het was schemerig in het kapelletje. Twee pekfakkels liepen op hun
eind, ze flakkerden, zodat je nu eens niets en dan weer veel te veel
tegelijk zag. En ik boog: 'Saluut Artemis, saluut verhevene van de Maan.
Hoor je de vijand, daarginds? Ik moet die mensen met m'n lans
steken. Maar kan dat dan? Ik ken ze niet. Ze hebben me niets
gedaan. Zou het niet kunnen dat ik, voordat het begint, eens praat
met de vent met wie ik steken moet?
lets van: 'Man, laten wij tweeën nou toch wijzer zijn, en ons niet
gek laten maken door die troep daar, maar gewoon allebei naar huis
gaan.' Nee, dat kan niet natuurlijk. Er is gezegd dat we niet met de
vijand mogen praten. En zo heb ik dus een lans, hier is hij, en ik
moet steken. Weet jij, grote godin, hoe dat moet? Jij kunt je boog
spannen, er een pijl opleggen en dan een hert neerschieten dat je
niets heeft gedaan. Zomaar, zonder te waarschuwen. Of kun jij dat ook
niet? Zijn dat maar praatjes? Vind jij het ook erg om zomaar een pijl
in een beest te duwen? En doe je het alleen maar toch, omdat je toch
eten moet? Maar een hert is nog geen Griek. Ik begrijp dat steken niet,
Kun jij me iets zeggen, grote godin? Of kan dat nooit? Misschien
voor deze keer .. .'
En toen flakkerden de toortsen. Artemis deed langzaam haar ogen dicht
en haar lippen op elkaar, en ze schudde zachtjes van nee: 'Het hoeft
niet. 't Is maar gekheid. Doe het maar niet'. Toen was ze weer gewoon.
Dat kapelletje was het begin van de wereld. Wierook, boeketten van
jasmijnbloemen, en mooi rood en geel licht, om Artemis heen.
Nee, het hoefde niet, het was maar gekheid, voor ezels. 'Je bent erg
goed voor me, verheven godin, ik zal je nooit vergeten. Saluut, Artemis'.

In het dorp waren ook vuren aan. Heel Az dreunde van dappere
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daden. Kerels met karren vol wijn reden rond en deelden uit, en
iedereen ging tekeer. De vertrouwde drieëntwintig gezichten waren er
nog en vertelden tegen de vent met het citroengezicht hoe ze de
slag zouden winnen. Om ons heen was een geros en geraas van
ezelwagens. Dure sinjeurs te paard doken op en verdwenen weer bij
het licht van ons vuur. Links en rechts klonk gecommandeer tegen wezens
met schoppen en touwen. Er werd een man voorbijgesleept met zijn
armen op zijn rug gebonden, en zijn gezicht was wèg, helemaal weg.
De ene ploeg soldaten liep hier het donker in, de andere liep daar
het donker in, en ik was zeventien jaar en ik zat op een steen.
Ik had nu een mes en kauwde worst en brood, en niemand zei me
dat ik niet zitten mocht.
Een uur voor zonsopgang werd er op hoorns geblazen en op bekkens
gerammeld. Heel Az werd stil, alsof het zou gaan nadenken. Maar
harde kriskras-bevelen sneden het stille donker kapot en er was alleen
maar doen. De man met het citroengezicht zei ons met hem mee te
komen. Ik moest het één en ander horen over het stuk brood en het
stuk worst dat ik onder mijn linkerarm droeg, maar al-met-al droeg
ik mijn lans in mijn rechter, en daarom bleef het daarbij. Onze
afdeling werd van de weg af het veld in gewezen. Daar, daarginds bij de
beek moesten we gaan staani Onderweg stootten we telkens op
groepen mannen, die onder elkaar mompelden. Dan was er een stuk
niets, en dan weer een groepje maar kleiner. Honderden werden
tientallen. Soms bleken donkere vormen voor ons uit geen mannen,
maar struiken of stenen. En 'n keer twee koeien bij elkaar, die niet
begrepen wat al dat volk midden in de nacht op hun helling te maken
had; één koe die wist wat ze wilde, één bange, die telkens precies
de bewegingen van de andere naliep. Ze verdwenen tenslotte de
heuvel op.

'Mannen, wij zijn de uiterste linkervleugel!' zei het citroengezicht. Ik
was de uiterste man van de uiterste linkervleugel, vlak naast me
spoot de beek omlaag in een diep ravijn. Er lagen een paar rotsblokken,
waar lange paarse bloemstengels tegen groeiden. Er was veel puin
en hier en daar stond een plukje gras. Eén boom, een wilg met
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verwrongen takken, hing scheef over de beek heen. Wij waren met
vierentwintig, en we hadden lansen, een eindje van ons vandaan
stond weer een groepje, maar dan groter, en verder weer een en
nog groter. Naarmate het lichter werd zag ik duidelijker dat het
hele dal vol mensen stond. Aan weerskanten van de weg werd het
een massa zo ontzaglijk als ik nooit bij elkaar gezien had. En dat
stond als een dijk van mensen. Nee, het stond niet, het kolkte door
elkaar. Er reden ruiters doorheen, er vormden zich één, twee, acht,
twintig groepen met strijdwagens. Ja, daar bij de massa, daar werd het
echt oorlog: vreemd, rumoerig en beweeglijk. Maar wij waren een
bedaarde uiterste linkervleugel, en ik stond als alleruiterste vlak naast
de razende beek met mijn brood, met mijn stuk worst en met mijn
lans. Ik ben geen onmens, ik voelde wel de bezieling mee van de
drieëntwintig anderen, die met ontzag praatten over hoe ons leger was.
Dat waren wij: Artaxerxes. En Cyrus en de Grieken, dat waren wij niet.
Het was een geweldige mensenketting die begon bij Artaxerxes. Ik
was het laatste stukje Artaxerxes, die ik helemaal niet kende. Maar
het weten achter mijn hersens zei bezwerend: 'Je bent Syntyches maar,
een jongen van zeventien, en je staat aan de rand van de beek.
Meer niet'.

Er werd gewezen. Met een schok staarden de hoofden van de anderen
vooruit, strak, als van paarden die zien dat er iets gevaarlijks begint.
De vijand kwam de rivier over. Op de oever aan onze kant vormde
zich een donkere muur, die links en rechts almaar aangroeide,
maar op zijn plaats bleef staan, tot hij ineens klaar was: een zwarte
rechte streep als een boze rimpel in het voorhoofd van een reus,
waardoor je angstig vroeg: 'Waarom toch zo boos? Wat heb ik dan
gedaan?'
De muur verklaarde zich niet, maar ging schuiven. In de volle breedte,
dwars door het landschap, traag, maar onweerhoudbaar. En niet eens
zo traag. Ook ons leger werd zoiets als een muur, minder recht,
minder donker, maar er werd toch geprobeerd zoveel mogelijk
te lijken op de andere. Mijn verstand zag in, dat als deze twee muren
tegen elkaar gingen drukken, al wat er tussen kwam vermalen zou
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worden. Hier en daar schoten ruiters en gevechtswagens naar voren,
maar ik zag niet wat ze deden: ik zag alleen de boze rimpel, die
kwam. .. kwam... kwam... Ontzettend gebrul en gedreun: de muren
raakten elkaar, duwden en wreven. Stukken huid, armen, hoofden en
hele lichamen kwamen ertussen. De hardste muur, de donkere, verloor
wat minder, maar toch gruwelijk veel. En overal sprong bloed uit.
Onze muur, die van Artaxerxes, was niet helemaal recht. De uiterste
linkervleugel boog wat naar achteren, en de helling er naar toe
was wat steiler. En zo kwam het dat de ketting werd doorgehakt.
Vier groepen van ons vandaan, waar er dus al heel wat stonden, zag
ik ineens alleen de donkere muur nog maar. De lichte was vermalen.
Wat vodden op de grond was al wat er over was. En een stuk donkerte
kwam de helling op, naar ons toe. 'Jongens', zei het citroengezicht,
'nou gaat het erop. Blijf staan en steek ze door hun donder'. Ik
legde mijn brood en worst op een steen, een offer, leek het wel,
aan Artemis, die zo lief geknikt had dat het niet hoefde. De drieëntwintig
anderen liepen omlaag, achternageschreeuwd en toen achterna-
gelopen door het citroengezicht, en ze werden weggemalen. Maar ik
was de uiterste schakel, mij was gezegd bij de beek te blijven
staan. 'Ben ik dapper?' vroeg ik mezelf. Ik wist het niet. Ik wist alleen
wat er gezegd was.

De Griek die op me toeliep had de kop van een monster, er was
niets aan hem dat het weten achter mijn hersens kende. Het was
niet echt, het was een maaksel van kwaadwilligheid. En ik perste
naar mijn hersens: 'Denk toch! Denk dat het maar een helm is. Een helm
en een masker'. Hij kwam naar me toe, z'n zwaard losjes in z'n
rechterhand, z'n schild half voor zich. Ik moest hem steken, maar ik
wist niet hoe. Als bange fretten loerden mijn ogen zijn gezicht af
en zochten zijn ogen. Ja, en die ogen waren echt. Mijn onderlip
bibberde een beetje toen ik die echte ogen herkende, en mijn hersens
werkten weer: 'Als ik hem steek, vangt hij de lans in zijn schild op.
En wat doe ik dan? Hij hakt met z'n zwaard de lans in stukken en
dan hakt hij mij in stukken, dwars door mijn hemd heen'. Mijn zeventien-
jarig gevoel zei me: 'Hij is nou nog niet kwaad op me, hij is nog
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alleen maar voorzichtig. Hij denkt alleen nog maar: Dat rotjong zal
me toch niet steken met die lans van hem?! Laat ik hem laten zien dat
ik wel zou willen steken om dapper te zijn, maar alleen maar niet
weet hoe ik het doen moet'.
En terwijl het monster de laatste tien stappen zette bleef ik kijken
naar de ogen, die echt waren en alleen maar voorzichtig.
Aarzelend hield ik de lans voor me uit, met de punt een beetje van
hem vandaan. 'Weg! Weg!' zwaaide hij met z'n zwaard. 'Gooi die lans
weg, gooi weg jongenl Dat hoort zo!' Ik trok een stomverbaasd
gezicht, haalde mijn schouders op en gooide de lans van hem en
mij vandaan. Toen keek hij vlug opzij en naar achter, maar daar was
niets, liet zijn zwaard zakken, riep wat klanken en wees met zijn
schild: 'Ga zitten. Ga nou zitten, jongen: Bij ons mocht je niet zitten,
bij hem moest ik gaan zitten. En ik deed zoals hij wees. Hij bromde
iets, dat het goed was denk ik, en sloeg toen ineens, met één klap
van zijn zwaard, mijn lans middendoor, log en hoekig bewegend
als een onnatuurlijk en onberekenbaar monster. Maar mijn verstand en
mijn gevoel kregen allebei gelijk: hij sloeg me niet dood.

Op z'n gemak overzag hij de veldslag, merkte dat z'n kameraden
verderop uitgevochten waren, en nam de helm van z'n hoofd.
Hij bleek een nogal klein, zweterig Griekje met een vrolijk rond gezicht,
kort krulhaar, pientere oogjes en een zwart baardje. Zo paste hij
bij de morgenlucht, bij de kromme wilg, bij de paarse bloemen, bij mij.
Hij was alleen maar een verrassing, geen onmogelijkheid, en echt
wel iemand om de uiterste rechterschakel te zijn van het griekse
leger. Hij zette z'n schild tegen een steen en ging er naast zitten. En
tegen mij knikte hij iets van: 'Ja-ja, 't is me het dagje wel!'
Ik pakte mijn worst en brood want ik had, nu ik dan niet werd dood-
geslagen, honger. Ik stak hem een stuk worst en brood toe, kijkend
wat hij zou doen als bij een vreemde hond. Hij maakte beleefd
een verwonderd gebaar van: 'Kijk-kijk, brood en worst. Lekker.
Aardig van je!' Ja, hij was een vriendelijk man, veel vriendelijker dan
het citroengezicht, en als er Meden of Perzen of wie dan ook gekomen
waren om tegen hem te vechten, dan was ik naast hem gaan staan
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met mijn kapotte lans en ik had met hem meegevochten. 'Is dat geen
verraad?' vroegen mijn verbijsterde hersens aan de zwijgende Artemis.
En ze zei: 'Nee. Je moet dapper zijn Syntyches. Jij voert je eigen oorlog.
Tegen dat alles daarginds. Tegen de monsters, en tegen de vanzelf-
sprekendheid die zulke monsters maakt. Vecht met je eigen wapens,
en begrijp dat deze Griek je bondgenoot is'.

Uren lang zat ik die dag naast mijn bondgenoot in de zon, naast de
bruisende beek, en om ons heen sjierpten de cicaden. Laat in de
middag kwamen er Grieken uit het midden, en riepen naar mijn Griek.
We moesten komen. Hij zette zijn helm op en werd weer monster,
maar hij was niet meer onberekenbaar. Hij pakte zijn zwaard en zijn
schild en wees: opstaan en mee! En toen ik stond kwam hij naar me
toe, nam mijn mes af en gooide dat in de beek.
Zo werd ik krijgsgevangene, kwam terecht bij de generaal en werd slaaf
in zijn huishouden. Helemaal in Athene. En als slaaf voer ik de oorlog
van Artemis'.
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galgenaas, of het leven ondanks

Roger van de Yelde - Galgenaas. Bruna. Utrecht, 1966.
f 6,90. Yoor België: Gerard, 90 Bfr.

Een pijnlijke maagkwaal dreef Roger van de Yelde ertoe verlichting te
zoeken in verdovingsmiddelen. Wat de eerste kwaal deed vergeten
werd een nieuwe en misschien nog ergere ziekte: de verslaving.
Door die verslaving kwam Yan de Yelde uiteindelijk in botsing met het
gerecht. Een zwarte periode brak aan. Maanden van afzondering
en eenzaamheid. Het reeds eerder tot meer dan een vermoeden
gegroeid besef dat Yan de Yelde kon schrijven, werd thans bevestigd.
Meerdere verhalen van hem verschenen in tijdschriften en bladen her
en der, terwijl luisterspelen door de radio werden uitgezonden.
En thans verscheen zijn eerste werk in boekvorm: Galgenaas, bij de
uitgeverij Bruna als paperback.
In een voorwoord schrijft Roger van de Yelde:
" ... omdat hart en geest en nieren gecondenseerd worden in een
beperkte ruimte, leven mannen en vrouwen in dit sombere huis van
water en brood veel intenser dan de deugdzame burger in de zonnige
straat geredelijk denkt. Hij ziet doorgaans alleen maar de handboeien,
en hij vergeet dat onder die handboeien de pols blijft kloppen, warm
en onrustig, vluchtig en altijd weer opnieuw, op een ritme dat zo
oud en onvergankelijk is als de mens".
Galgenaas leidt ons in de loop van zestien verhalen doorheen de
vreemde en vaak hallucinerende wereld die zich stil naar buitenuit,
maar soms luidruchtig achter de grijze muren afspeelt. Het is vaak
aangrijpend vast te stellen hoe hij, die dag in dag uit met dit nare
leven geconfronteerd werd, er toch in geslaagd is van het gegeven
afstand te nemen en zelfs met gevoel voor het komische zijn indrukken
op het papier weet te zetten. Het boek is trouwens ook geen
pleidooi pro domo geworden. Het lijkt ons dat het Yan de Yelde er
alleen om te doen is geweest aan te tonen dat er ook in die wereld
der uitgeslotenen menselijk geleefd wordt, en in elk geval zou kunnen
worden.
'Hoe lang duren tien maanden?' is de titel van het eerste verhaal.
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De jonge vrouw Sylvia stelt zich deze vraag op weg naar de
gevangenis waar zij voor de eerste maal haar pas veroordeelde man
gaat bezoeken. "Ik mis je zo erg, Herman", zegt zij. "Maar verder
geraakte zij niet, omdat alle andere woorden franjes waren aan die ene
waarheid".
Wat het zo eindeloos en pijnlijk maakt is de scheiding, scheiding van
de naastbestaanden, van de omgeving en van heel de normale menselijke
wereld. De scheiding waarbij de kortstondige, geforceerde bezoeken,
niet kunnen verhelpen dat men plots vreemden wordt tegenover
elkaar. En dan komen de vragen: "Kan ik iets voor je doen? Heb
je iets nodig? Heb je voldoende sigaretten?" En het antwoord: "Het
heeft niet het minste belang". Gekneusde pogingen tot contact leiden
onwillekeurig tot pijniging. En uiteindelijk denkt men aan niets, omdat
men niet meer aan iets kan denken.

De moeilijkheid met een bundel verhalen is altijd dat men er geen
korte inhoud kan van geven wanneer de plaatsruimte beperkt is.
Men moet zich dus houden aan het aanduiden van overeenkomstpunten,
een centrale idee. Bij Roger Van de Velde is dat wel een immense
liefde voor het leven, leven dat echter tegelijkertijd als een mooie
en moeilijke te veroveren vrouw steeds weer uit onze handen glipt.
Deze strijd wordt in het geval Van de Velde nog moeilijker aangezien
de mogelijkheden tot levensuiting drastisch beperkt zijn.
Merkwaardig is, zoals we reeds hoger aanhaalden, dat hierom niet de
minste rancune tot uiting komt, geen passievolle aantijgingen, wel
integendeel een rustig, en juist daardoor zo indringend, betoog,
in een heldere zuivere stijl. Van de Velde heeft geen opsmuk nodig.
Zijn wapen is de menselijke geest die nooit berust.

Marc Andries
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De in 1903 te Luik geboren Georges Simenon is ongetwijfeld de
top-vedette van de Belgische schrijvers - al bracht hij het grootste
gedeelte van zijn leven in het buitenland door. Overigens welke
schrijver - waar ook ter wereld - heeft meer titels op zijn naam staan
dan deze ex-reporter van de Gazette de Liège? Simenon doet namelijk
niets anders dan schrijven en hij voelt niet de minste behoefte om
andermans werken te lezen. Zo komt het dat de enige boeken in zijn
huis waarop zijn eigen beroemde naam nièt voorkomt, heel gewone
telefoongidsen zijn. Dus: een man die weet wat hij wil en zijn leven
volledig inricht om door middel van het geschreven woord de
wetenschap van de mens te beoefenen.
"Waarom ik schrijf? Waarom zo veel? Niet meer voor het geld natuurlijk.
Ook niet voor de eer een gevierd man te zijn. Ik heb thuis kilo's
recensies liggen, kilo's interviews. Waarom ik schrijf? Ik moét
schrijven. Ik voel me schuldig als ik niet werk. Ik kom uit een klein-
burgerlijk katholiek milieu. En in mijn jeugd is mij ingepompt dat een
mens behoort te werken. Als je eenmaal zestien was en je werkte
niet, dan was dat schandalig. Ik denk, als je het helemaal uit zou
zoeken, dat je zou ontdekken: daar komt het door" '.

Wie honderd boeken van Simenon gelezen heeft, moet wel tot de
overtuiging komen dat deze man - als toeschouwer - àlles doorgrond
heeft wat de mens in de eerste helft dezer eeuw kon beleven.
Sommigen noemen hem de Balzac van de 20ste eeuwen misschien
hebben ze wel gelijk. Want Simenon overschouwde in zijn verhalen
de hele menselijke komedie gespeeld door arbeiders, schippers,
boeren, winkeliers, schoolmeesters, handelaars, bankiers, rechters,
advokaten, ministers, enz. En steeds is er als besluit de onvolmaaktheid,
het falen, een tekort, ieder maal een levendig exponent van hetgeen
door André Malraux zo treffend 'Ia condition humaine' werd genoemd.
"Ik wil een goed huisvader zijn. Zoveel mogelijk in vrede met mezelf
leven. En één keer een goed boek schrijven. Voor mij is dat een
boek dat het wezen van de mens geeft, een boek in simpele taal
waarin iedereen zichzelf kan herkennen. In de medicijnen proberen
ze het raadsel van de menselijke genen te ontsluieren. Mij gaat het om
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de genen van de ziel. Waarom is de mens zwak, ziek, fout? Waarom
is het zo moeilijk gelukkig te zijn? Dat wil ik ontdekken. Ik ben
op zoek naar de genen van de ziel. Ik ben al een heel eind, geloof ik.
Nog niet bij de genen, wel bij de microben misschien. In Les
Anneaux de Bierêtre, dacht ik, ben ik al een heel eind gekomen" 2.

Begonnen als broodschrijver in de letterlijke zin van het woord, schreef
Simenon een stroom van volksboeken onder diverse schuilnamen.
Hiervan is geen compleet overzicht te geven; zij variëerden, al naar-
gelang het genre, van Aramis, Christian Brülis en Germain d'Antibes
tot Gom Gut, Kim, Plick et Plock en Poum et Zette.
Tussen 1925 en 1934 verschenen er van hem circa tweehonderd
stuiverromans met titels als De verloren harten, Een kusje maar en
De minnaar zonder naam. Toen - na de in Delfzijl geschreven
roman-reportage Het Kasteel van Roodezand - vond Simenon dat
zijn leertijd voorbij was en achtte hij het ogenblik gekomen om te
beginnen aan 'een moeilijker, zo niet gedegener genre'.
In voormelde en meest noordelijk gelegen Nederlandse havenstad begon
Simenon onder eigen naam te schrijven en creëerde hij de figuur
van Jules Amédée François Maigret, commissaris van de Centrale
Recherche en hoofd van de afdeling Moordzaken aan de quai des
Orfèvres te Parijs.
"Ik zie me nog op een zonnige morgen zitten in een café dat, meen ik,
Het Paviljoen heette en waar de waard elke dag zijn houten tafels
urenlang wreef met lijnolie. Nooit van mijn leven heb ik meer zulke
glanzende tafels gezien. Om die tijd zat er niemand aan de typisch
Nederlandse stamtafel, waar de keurig opgevouwen kranten op
koperen stangen wachtten op hun vaste lezers.
Dronk ik die morgen een, twee of zelfs drie glaasjes jenever, eventjes
gekleurd door enkele druppels bitter? In elk geval begon ik na verloop
van een uur, ietwat dommelig, in mijn verbeelding de breedgebouwde
en onaandoenlijke figuur te ontwaren van een heer die, naar het
me voorkwam, een aanvaardbare commissaris kon worden.
In het verdere verloop van die dag voegde ik aan deze fguur nog
enkele requisieten toe: een pijp, een dikke overjas met fluwelen
kraag. En aangezien er in mijn verlaten schuit een klamme koude
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heerste, dacht ik hem voor zijn kantoor een gietijzeren kachel toe.
De volgende morgen om twaalf uur stond het eerste hoofdstuk van
Pietr-Ie-Letton op papier. Vier of vijf dagen later was de roman af" 3.

Dit werd dan het begin van een eindeloze Maigret-reeks, die in 1930
in La Boule Blanche op Montparnasse te Parijs tijdens een groot feest
werd gelanceerd. Tientallen Maigrets werden in tientallen landen
vertaald. Maigret kwam op de film, het toneel, de beeldbuis. In
Delfzijl werd ter ere van Maigret in september 1966 zelfs een bronzen
standbeeld ingehuldigd. Simenon is wereldberoemd en steenrijk. Maar
is hij daar nu gelukkig bij?
"Dat woord ken ik niet. Het woord geluk gebruik ik niet. Wat is
geluk? Niemand is helemaal gelukkig. Soms is iemand het een paar uur.
Als ik pas een boek af heb, ben ik tevreden, misschien wel gelukkig.
Maar na een paar dagen zeg ik: dàt is niet zo best en dàt niet en
dàt. Dan ben ik niet gelukkig meer. Geluk bestaat niet. Succes ook
niet. Tot Waterloo was Napoleon een groot man. Op St. Helena bleek hij
een klein burgertje ... Je weet nooit of iemand groot is, of geslaagd,
of gelukkig" 4.

Iedere Maigret-roman brengt een verhaal dat echt kon gebeurd zijn.
Simenon beheerst meesterlijk de kunst om in de huid van zijn personages
te kruipen. Maar de story is voor hem afgewikkeld op het moment
dat een nieuwe assisenzaak moet beginnen. De schrijver, die als het
ware zijn levensechte geschiedenissen achterstevoren vertelt, is
géén rechter. Maar een toeschouwer, een getuige, een milde reporter,
de schepper van een sfeer. En deze sfeer heeft zowel te maken met
nachtelijke straten en nevelige verten als met een geest van
mildheid en begrip.
"Het is simpel een detective te schrijven. Je schrijft de zaak in
omgekeerde volgorde. Als er op de eerste bladzijden een raadsel gegeven
wordt, wil de lezer het einde kennen. De zwakke hoofdstukken neemt
hij er graag bij. Bovendien is zo'n commissaris een machtig middel
om allerlei mensen te doen evolueren" 5.

Simenon heeft echter niet alleen volksromans en een stroom van
Maigrets geschreven. Hij is ook de onvolprezen schrijver en ambachtsman
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van 'gewone' romans: De zoon, De president, De deur, De horloge-
maker van Everton, De weduwnaar, De gebroeders Rico, Het bloed-
spoor in de sneeuw, Het zwarte balletje, Antonie en Julie, De oude
dame, Als een nieuw begin. Die man kan alles. Hij heeft alles gehoord,
alles gezien, alles meegemaakt om zo te zeggen.
"Ik zoek het wezen van de mens bij de mensen. Ik kijk om me heen.
Ik ben vaak onder de mensen en ik luister. Waar dan ook - ik ben
tussen de mensen, ik probeer één van de hunnen te zijn" 6.

Ook in de grote romans van Simenon is Maigret - zij het dan
onzichtbaar - nog steeds aanwezig: het onderzoek is meer gericht op
gevoelens dan op feiten, emoties zijn belangrijker dan gebeurtenissen.
De essayiste Anne Richter schrijft: "De personages van Simenon
worden allen gedreven door eenzelfde drang, waaraan zij vroeg of
laat moeten gehoorzamen: het instinct dat hen de weg opjaagt. Het
zijn stuk voor stuk trekvogels. Als pelgrims in spe, beginnen zij
slechts te leven wanneer zij vertrekken ... En wat zij vinden aan het
einde van de reis, bevredigt hen meestal niet. Zij nemen geen vrede
met de beperktheid van het wezen. En indien er werkelijk grenzen
zijn, kan men ze dan ooit bereiken? Want de grenzen blijven steeds in het
duiseEl- gehuld".
Sim~on werkt onvermoeibaar verder om de bodem van de menselijke
ziel te doorgronden. In Delfzijl mocht hij bij wijze van intermezzo een
monument ter ere van Maigret onthullen en hij kreeg zelfs een verkleind
model mee om er zijn tuin mee te versieren. Maar nu kan Simenon
nog duizend Maigrets schrijven, hij zal er niet wijzer door worden en de
lezer ook niet. Zal het raadsel van het menselijk tekort, van de zwakheid.
van het kwaad wel ooit opgelost worden? Gaat zoiets de menselijke
krachten niet te boven? Want mensen zijn geen goden en zelfs een
schrijver is géén ziener, géén profeet.
"Waarom zouden we niet liever vertrouwen hebben in dat zwakke
wezen, dat zo slecht gewapend is in zijn strijd tegen de natuur. maar
sedert de prehistorische grotten alle zondvloeden overleefd heeft, alle
aardbevingen, cholera en pest, slachtingen en hongersnoden, zonder
ooit de moed helemaal te verliezen, aangezien hij steeds, generatie na
generatie, kinderen is blijven verwekken en opvoeden in de hoop op
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een betere toekomst? Nog nooit zijn er zoveel kinderen op de aarde
geweest. Wat geeft het, dat wanneer ze drie of vijf jaar geworden zijn,
zullen huiveren bij het invallen van de schemering en zich afvragen
of de zon weer zal opkomen? Er zal altijd iemand zijn om hen gerust te
stellen. Of anders zullen ze het zelf wel ontdekken, en dan begint het
grote avontuur weer opnieuw" 7.

Kan Simenon door middel van zijn andere dan Maigret-romans nog verder
de menselijke ziel verkennen? Waarschijnlijk niet. Want voor de moderne
schrijver is leven schrijven geworden en schrijven leven: zichzelf
engageren, deelnemen, wagen, de neerslag opschrijven in nieuwe
structuren. De toeschouwer, de verteller heeft, voorlopig, afgedaan. Toen
Simenon de bronzen Maigret onthulde, was hij meteen zelf een monument
geworden: de veelzijdigste schrijver van de traditionele psychologische
roman.
Deze man is ziek, nerveus, gespannen, eenzaam. Hij wordt gevolgd
door een verzorgster en een lijfarts. Hij 'wil nog lang leven om meer te
vernemen en neer te schrijven dan hij al vernomen heeft en
neergeschreven. Maar het kan niet. Een mens heeft maar één leven en
één bepaalde dosis energie. Het einde komt fataal: de som van de
bezigheden is de som van bezigheden. Niets meer en niets minder.
Simenon heeft een monumentaal oeuvre gemaakt. De enige roman die
hij daar nog aan toevoegen kan, is de roman van zijn schrijversleven,
de held van de typewriter en de toegepaste psychologie. Misschien
werd te Delfzijl door de onthulling van het Maigret-monument in méér
dan één opzicht een époque afgesloten. Want wie kan er nu in deze
tijd nog fictie-romans schrijven als iedere dag de wildste verbeelding
door de dagelijkse werkelijkheid overtroffen wordt? En daarbij komt nog
het feit dat een ieder deelnemer wordt aan de opbouw van een nieuwe
wereld. Twee derden van de 20ste eeuw zijn al voorbij. De man die '
verhaaltjes vertelt is al een beetje ouderwets geworden. Wat niet belet
dat zo'n man nog velen instructief en boeiend kan bezighouden in hun
lege uren, vooral als hij het doet met zeer veel verve en talent. En
dat kan Simenon die een meester is in velerlei opzicht.
Zijn Pedigree is nu reeds een schoolvoorbeeld voor vele nog te schrijven
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autobiografieën. "Niet uit voorzichtigheid, maar uit behoefte aan
nauwkeurigheid, herhaal ik desondanks dat Pedigree een roman is,
dus een werk waarin de verbeelding en de herschepping het grootste
aandeel hebben, hetgeen mij niet belet te erkennen dat Roger Mamelin
veel trekken gemeen heeft met dat kind dat ik ben geweest" 8.

Frans de Bruyn

1 Aad van der Mijn - Interview met Simenon in Het Parool van 2 sep-
tember 1966, pag. 15.
2 Ibid.
3 Georges Simenon - 'De geboorte van Maigret' in Het kasteel van
Roodezand/Maigret en de zaak Nahour. A.W.Bruna & Zn, Utrecht 1966.
4 Interview door Aad van der Mijn.
S Gesprek met Simenon in het Amstelhotel te Amsterdam, september
1966.
6 Interview door Aad van der Mijn.
7 Georges Simenon - De roman van de mens. A.W.Bruna & Zn,
Utrecht 1959.
8 Georges Simenon - Pedigree. A.W.Bruna & Zn, Utrecht 1965.
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Arthur Lehning - De draad van Ariadne. Essays en
commentaren. Polak & Van Gennep, Amsterdam 1966,
264 pag., geill. f 9,50

De draad van Ariadne was het hulpmiddel waarmee Theseus en zijn
Atheners de weg vonden uit het doolhof van Kreta. Arthur Lehning
heeft in het boek dat hij de titel De draad van Ariadne gaf, vijfentwintig
essays en commentaren bijeengebracht, die hij tussen 1927 en 1965
schreef. Eén van deze stukken, 'Menno ter Braak en het fascisme',
de openingsrede bij de tentoonstelling van die naam, was nog niet
eerder gepubliceerd. De overige verschenen in tijdschriften als Maatstaf,
De Nieuwe Stem, Libertinage, Grondslagen (een anarcho-
syndicalistisch tijdschrift uit de jaren dertig), De Vlam, Skoop, i 10,
de Kroniek van Kunst en Kultuur; één stuk is uit een oude brochure
en het opstel 'Marsman en het expressonisme' verscheen in 1959
als afzonderlijke publikatie in een kleine oplaag. In De draad van Ariadne
staan literaire en culturele beschouwingen, over Marsman, Slauerhoff,
Wichmann, Prange, Joris Ivens; actueel-politieke (in de tijd dat zij
werden geschreven), over Sacco en Vanzetti, de koude oorlog,
filmcensuur, het fascisme, Korea, Indonesië, het Militair Gezag en
tenslotte socaal-historische essays over Kropotkin, Alexander von
Humboldt en de staat, het communistisch manifest, de Spaanse
burgeroorlog.
Deze opsomming van tijdschriften en onderwerpen toont grote ver-
scheidenheid en tegelijkertijd duidelijke eenheid en samenhang. Lehning
zelf schrijft in zijn woord vooraf over "de constante persoonlijke
betrokkenheid tot alle onderwerpen" en ook: "De zeer individuele
opvatting ten opzichte van het gedragspatroon van de mens in de
samenleving zowel op cultureel als op sociaal gebied strookt met wat ik
als het enig aanvaardbare levensbeginsel zie". Deze levenshouding
is inderdaad de leidraad waarmee Lehning in het politieke doolhof
van onze eeuw zijn weg heeft gezocht, of beter: zijn plaats heeft
bepaald, en waardoor hij steeds zich zelf is gebleven. Dit zichzelf
blijven, en steeds dezelfde blijven, is heel frappant bij Lehning. Van een
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ontwikkeling kan men eigenlijk niet spreken, de essays en commen-
taren staan ook chronologisch in bonte mengeling dooreen, zonder dat dit
stoort. Legt men De draad van Ariadne naast Politiek en Cultuur, een
overeenkomstige bundel essays en kritieken van Lehning uit 1930,
dan vallen de overeenkomsten in belangstelling en standpunten
direct in het oog. Het citaat van Karl Kraus ("Die Welt geht unter,
und man wird es nicht wissen. Alles, was gestern war, wird man
vergessen haben, was heute ist, nicht sehen; was morgen kommt nicht
fürchten ... ") dat Lehning in het woord vooraf van zijn laatste boek
gebruikt, vindt men reeds als motto in zijn brochure Die Sozialdemo-
kratie und der Krieg uit 1924. Een bezwaar dat ik soms tegen Lehning
heb, is dat hij de zaken en zich zelf soms té ernstig neemt, te
weinig relativerend. Vooral in de literaire stukken trof mij dit 'zware'.
Over Slauerhoff sprekend haalt hij een brief aan, die de dichter schreef
direct na de begrafenis van zijn vader: "Gisteren begrafenis. Dit is
toch iets afschuwelijks. Hoe kunnen ze zooiets uitvinden". Lehning
voegt er aan toe: "Welnu, Slauerhof kon en wilde geen vrede hebben
met en zich niet aanpassen aan tal van uitvindingen in het maat-
schappelijk bestel van onze westerse beschaving. Aanpassen, compro-
missen, dat was voor hem verraad aan wat hij als essentie van het
menselijk bestaan beschouwde". Is dit niet wat overtrokken en is
Slauerhoffs reactie niet typerend voor de helft van alle begrafenis-
gangers?
Men vergelijke voor de aardigheid ook eens de gewichtigheid waarmee
Lehning over de schilder De Winter spreekt, met de ironische taal
waarin A.Roland Holst onlangs over dezelfde kunstenaar schreef.
Lehning: "Adriaan (in de wandeling genoemd: Janus) de Winter
(1882-1951), spoorwegambtenaar, auto-didact, die zich veel met
indische filosofie bezig hield (... ) De Winter was waarschijnlijk de
eerste Nederlandse expressionist; opvallend waren de geheimzinnige
kleureffecten van zijn landschappen en portretten; hij schilderde steeds
vreemde droomfantasieën, soms ook abstracte, althans onderwerploze
composities. (... ) Zijn portretten noemde hij 'Sensitieve verbeeldingen'
van de heer of mevrouw zo en zo; ze waren gebaseerd op de
theosofische opvatting, dat elk mens een bepaalde kleuren-aura heeft
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overeenkomstig zijn zielstoestand op een bepaald ogenblik, en dat
deze kleuren-aura door andere, daarvoor gevoelige, personen
intuïtief kan worden onderkend. (... ) Wat hij schilderde was de astrale
wereld. Frederik van Eeden sprak over hem als de schilder-mysticus,
en wilde zijn werk niet uitsluitend beschouwen als coloristische
kunst, maar als 'psychologische wetenschap'. Henri Borel, die zijn
werk in verbinding bracht met Oosterse filosofie, noemde hem de
schilder van het onzienlijke".
Roland Holst: "Een avond na het eten stelde zij (de vrouw van Frederik
van Eeden) mij voor naar Walden te gaan. 'Fré heeft een schilder
ontdekt, die het tweede gezicht heeft. Hij zet bijvoorbeeld land-
schappen op andere planeten en heeft daar prachtige schilderijen van
gemaakt.' Het was de nu vrijwel vergeten schilder De Winter. AI bij
voorbaat geamuseerd kwam ik met haar op Walden, waar Van Eeden
ons wachtte in een ruime kamer. Links en rechts, op stoelen, op banken
en tegen de wanden stonden deze schilderstukken die men, om toch
wat te zeggen, 'wel mooi van kleur' kon noemen ... " (A.Roland Holst
in Maatstaf, september 1966).
Wanneer Arthur Lehning zich kritisch moet opstellen tegenover een
persoon of onderwerp, en er dus niet mee 'weg kan lopen', is hij vaak
op zijn best. (Dat hij zich in zijn boek over Marsman zo duidelijk
rekenschap gaf van het uit elkaar groeien, was één van de boeiendste
kanten van De vriend van mijn jeugd.)
In De draad van Ariadne wordt in nog geen zes pagina's een ongemeen
indringend beeld gegeven van 'het fenomeen Erich Wichmann'.
Misschien het knapste wat er over Wichmann geschreven is.
Bewondering en genegenheid spreken hieruit én een onvoorwaardelijke
afwijzing van Wichmanns Mussolini-verheerlijking, want "Ondanks
alle Wichmaniaanse Uilenspiegelarij was het voor ons ten slotte toen
reeds - en niet pas in 1933 of 1940 - bloedige ernst".
Dit voert ons tot de politieke commentaren. Lehnings 'bloedige ernst'
is hier beter op zijn plaats. De draad van Ariadne geeft geen
systematisch verslag van de aantasting van de vrijheid in de afgelopen
veertig jaar. Wel een aantal concrete gevallen die symptomatisch
en bijzonder illustratief zijn voor de bedreiging van de individuele vrijheid
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in die periode. De uitvoerige en veel feiten bevattende aantekeningen
(28 klein gedrukte pagina's) die Lehning opnam verhogen de waarde
van deze commentaren. Helaas miste ik de rede die Lehning hield
op Westerveld na de dood van Bart de Ligt in 1938. Het stukje
over Ivens had m.L wel weggelaten kunnen worden voor die rede. Onder
de politieke stukken zijn de polemieken met Gomperts en De Kadt
over Korea, de koude oorlog en de derde weg wel het boeiendst.
Ook deze kan men lezen als stukken ter verdediging van de vrijheid.
Op zichzelf is het duel met Gomperts (wiens tegenstukken zijn
opgenomen) illustratief voor het langs elkaar heen praten in die tijd,
van voor- en tegenstanders van een derde weg. Nu, na tien, vijftien jaar,
valt het geheel wel duidelijk in het voordeel van de stellingen van
Lehning uit, zoals door enkele citaten moge blijken: "Voor West-
Europa is het inderdaad een levensbelang dat het niet wordt
gerussificeerd, maar toch óók dat het niet wordt geatomiseerd. De
zaak van de vrede zou er mee gediend zijn, indien de niet-communis-
tische wereld Amerika's Tito werd" (1950). "Mijn these: dat de strijd
tegen het oorlogsgevaar en tegen het totalitaire communisme ondeelbaar
is, is volgens hem (Gomperts) zo maar onzin. Maar is het onzin?" (1953).
"Waarop ik de aandacht heb willen vestigen is dat een sociale
revolutie als in China en de revolutionair-nationalistische bewegingen
in Azië en elders niet in de eerste plaats door Moskou zijn
gefomenteerd maar dat daaraan het verzet tegen het europese
kolonialisme en imperialisme ten grondslag ligt en dat daarmee het
opbreken van oude politieke en sociale verhoudingen gepaard
gaat" (1953).
In zijn woord vooraf kan Lehning nu dan ook schrijven: "Mijn 'aziatische
excursie' laat zich derhalve lezen als een commentaar van de huidige
amerikaanse oorlog in Vietnam".
Waarschijnlijk staat Gomperts nu niet meer zo ver van het standpunt
van Lehning af als in de tijd van de polemiek, maar hij heeft zich
geheel aan de letterkunde gewijd. De Kadt zal, als hij De draad van
Ariadne al ter hand neemt, vertellen dat hij altijd gelijk had en heeft.
Maar hopelijk vindt Lehning nieuwe lezers.

Rudolf de Jong
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Louis-Paul Boon - Dorp in Vlaanderen. nv De Arbeiderspers, Amsterdam
1966. /",,('
China-informatie - uitgave van de Werkgroep Documentatie, Stichting
China Studie Comité, jaargang 1 np 1, januari 1967. Jaarabonnement f 15,-
Dirk Coster - Verzamelde Werken Deel VII, Napoleon, Historische
visioenen en Dostojefski, Een essay. AW.Sijthoff, Leiden 1966. f 13,90
Frank de Crits - Dagen in mijnland, novelle. Verminnen, Wemmel 1966.
Bfr. 25
dr Ade Froe - Het vraagstuk van de wereldbevolking. Serie anatomie
van de toekomst. Het Wereldvenster, Baarn 1966. f 6,90
W.G.J.lemhoff - Oorlog/dienstplicht/dienstweigering. Serie ana omie
van de toekomst. Het Wereldvenster, Baarn 1966. f 7,90,1
dr J.Lipschits - Honderd jaar NIW, Het Nieuw Israëlietisch Weekblad
1865-1965. Polak & Van Gennep, Amsterdam 1966.
dr E.van Raalte - Het Nederlandse Parlement, vierde herziene druk.
Staatsuitgeverij, Den Haag 1966. f 7,90
George Rooth - In ieder geval actief blijven. nv De Arbeiderspers,
Amsterdam 1966.
drs AStam - Politiek. Oosthoeks Lexicons, AOosthoek's Uitgevers-
maatschappij nv, Utrecht 1966. f 9,50
F.C.Terborgh - Het gezicht van PenafieJ. L.J.C.Boucher, Den Haag 1966.
f 8,90
Bert Verm - Een gezicht, gedichten. Verminnen, Wemmel 1967. Bfr. 25)
Aar van de Werfhorst - Madame Jatzkowa. L.J.C.Boucher, Den Haag I
1966. f 8,90
Uit het leven van Koning Gorilla - met een toelichting door Hans Jar.
De Vrije, boek- en brochurehandel, (Rotterdam) 1966.

rectificatie
De juiste prijs van het op pagina 731-732 van jaargang 1966 besproken
Abortus Provocatus door E.R.de Winter (AE.E.Kluwer, Deventer 1966)
bedraagt f 12,50.
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Maarten van Dullemen, geboren in 1936, studeert medicijnen aan de
Universiteit van Amsterdam. Is redakteur van het Studentenvakbewegings-
blad Demokrater en van het Vietnam Bulletin.

Ger Harmsen, geboren in 1922, wetenschappelijk medewerker voor de
nieuwste geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.
Publiceerde Blauwe en rode jeugd (dissertatie, Amsterdam 1961),
De actualiteit van het marxisme (1963) en De taaie rooie rakkers in
samenwerking met I.Cornelissen en R.de Jong. Werkte onder andere
mee aan De Gids, Buiten de Perken, Te Elfder Ure en Symbiose.

Gérard van Kalmthout, geboren in 1919 te Nijmegen, free-lance journalist
en vertaler. Schreef verhalen in Roeping en hoorspelen voor de KRO.

-Frank liedel, geboren in 1924, direkteur van een Atheneum in
Antwerpen. Publiceerde een bundel verzen (1948), verhalen en novellen,
onder andere Het geval Gunnecke (1953), Dwarsliggers (1957) en
Week-middle op Heerjanssteen (1964), en eveneens in 1964 een roman
De Kaperbrief.

Roger van de Velde, geboren in 1925 te Boom bij Antwerpen, journalist.
Werkte mee aan Arsenaal, De Faun, De Vlaamse Gids, Standpunt,
-het Nieuw Vlaams Tijdschrift en De Nieuwe Stem. Won in 1965 de
literatuurprijs voor korte verhalen van Hilvarenbeek. Publiceerde in 1966
de verhalenbundel Galgenaas bij Bruna te Utrecht.
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