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Onder dwang
Melissa Murray
Het was moeilijk in te schatten welke gelaatsuitdrukking gepast was. Moest hij
bluffen of zijn kin doen beven? Hij werd gefilmd. Hij koos, zoals altijd, voor een
wezenloze blik, maar hij zou wat vaker met de ogen knipperen. Juist voldoende opdat
een van de waarnemers er aandacht zou aan schenken en denken dat ze een zwakte
had ontdekt. Dat was goed. De geur van de kamer was niet goed. Ze hadden wellicht
die geur verstoven net voor hij naar de kamer werd gebracht. Stront, sokken en
zweet. Die geur moest wel kunstmatig zijn, er was geen enkele natuurlijke geur die
zo erg was.
Ze zouden hem hier gedurende vele uren vasthouden. Dat stond vast. Misschien wel
dagen. Hij zou weldra op de muren beginnen kloppen om duidelijk te maken dat hij
wist wat er gebeurde. Hij mocht er niet te ontspannen uitzien, maar indien hij eerlijk
was tegenover zichzelf, en hij was altijd eerlijk tegenover zichzelf, dan zou hij nu liever
zijn ogen sluiten en een dutje doen. Dat was geen uitdrukking van stress, maar het
was mooi meegenomen als hij die indruk wekte.
De vrouw stond in het deurgat, ze leunde tegen te stijl met een soort glimlach op het
gezicht. Ze keek hem in de ogen en knikte goedkeurend. Hij dacht heel even dat ze
hem de hand zou reiken, maar ze deed het niet. Ze sprak zijn naam uit en noemde
zijn nummer, niet alsof ze een en ander wilde controleren, maar om hem duidelijk te
maken wie hij was, wat hij was.
‘Als je wil, dan kunnen we beginnen,’ zei ze.
‘Dat is vlug,’ antwoordde hij.
‘We laten niet graag iemand wachten.’
En om een of andere reden maakte net dat hem zenuwachtig. Ze keerde hem zelfs
de rug toe terwijl ze de ondervragingskamer binnenliep. Er zaten nog twee andere
mensen aan een lange, heel witte tafel. Een man en een uitgesproken
ondefinieerbaar iemand. Maar de vrouw zat in het midden, en het was duidelijk dat
zij het voor het zeggen had.
‘Je mag gaan zitten,’ zei ze.
‘Maak je boeien aan de ring in de vloer vast,’ zei de man.
‘Hij is een voorstander van vernederende formaliteiten,’ zei de ondefinieerbare.
‘Maar maak de boeien toch maar vast.’
Ze vertelden hem hun namen, wat ze deden en waarom ze hem vandaag – er volgde
een kleine onderbreking – wilden ontmoeten. Hij vroeg om rechtsbijstand, een
dokter, een glas water. Hij kreeg het glas water, en ze begonnen te spreken.
‘Je moet me niets uitleggen,’ zei hij.
‘Het is niet in je voordeel,’ antwoordde de man. ‘Er is helemaal niets in je voordeel.’
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De ondefinieerbare glimlachte, en de glimlach was eigenaardig genoeg gelijk aan de
glimlach van de vrouw. Dezelfde breedte, dezelfde warmte en de vorm van de lippen
was precies dezelfde.
‘Zijn jullie een tweeling?’ vroeg hij.
‘Geen problemen met de operatie? Dat is goed.’ De vrouw leunde een weinig
achterover op haar stoel. De man leunde wat voorover. Deden ze dat om hem te
vervelen? ‘Een infectie heeft onze rangen uitgedund. Die vervelende superbacterie.’
‘Alles dat je ziet, alles dat je voelt, alles,’ zei de man.
De ondefinieerbare schraapte haar keel. ‘Hun gezin en vrienden zullen hun hele leven
toegang hebben. En er zullen betalende intekenaars zijn. Een hele vlaag in het begin,
maar dat zal geleidelijk afnemen. Dat hangt af van hoe spannend jij de voorstelling
brengt.’
De man blafte een korte zeehondenlach. ‘Geen drugs, geen drank, geen porno, geen
seks, geen job, geen gesprek dat langer dan tien minuten duurt – dit gesprek
inbegrepen. En een spertijd van zes tot zes.’
De ondefinieerbare zuchtte. ‘Het publiek zal niet in rijen staan aanschuiven, toch?’
De vrouw keek hem sympathiek aan. ‘Het klinkt niet goed, ik weet het, maar –‘
‘Bij om het even welke overtreding krijg je slaag. Er wordt een zapper gebruikt. Echt
wel pijnlijk,’ onderbrak de man.
‘Jeffrey,’ zei de vrouw afkeurend tegen de man. ‘Denk eraan menselijk te blijven. Dat
is belangrijk voor ons werk.’ Aan de geketende jongeman gaf ze wat uitleg: ‘We
hebben vaak te maken met echt afschuwelijke mensen, bedorven uitschot. Het is
gemakkelijk om alleen maar te haten. Te willen doden. Maar het is echt meer
aangewezen om je te laten leven. Laat me je aan Marion voorstellen.’
Op de muur achter hen verscheen het aangezicht van een jonge vrouw.
‘Ze hoort niet bij mij,’ zei hij en hij voelde hoe een ongewone gewaarwording zich in
zijn lichaam kenbaar maakte.
‘Neen, ze hoort niet bij jou,’ zei de vrouw. ‘Ze behoort bij ons. Laat me toe je aan je
zuster voor te stellen. Je tweelingzuster, wat een toeval dat jij vroeg of Holloway en
ik een tweeling zijn.’ Ze legde haar hand op de arm van de ondefinieerbare. ‘Ik ben
een grote aanhanger van toevalligheden.’
‘Ik heb geen zuster. Ik heb geen tweelingzus.’
‘Ze is een aantrekkelijk meisje. Was een lief meisje. Fictief en helaas ook dood. Zo
aantrekkelijk, maar zo ongelukkig.’ De vrouw lachte. ‘Zal ik het uitleggen?’
‘Neen,’ zei hij, want hij had geen behoefte aan enige uitleg.
‘De enige persoon die van je hield. Die in jou geloofde. En je hebt fantastische
herinneringen aan haar. Het zal uiteraard een tijdje duren, maar het komt allemaal
beetje bij beetje terug. Ze zijn al met je onderbewuste bezig geweest. Ze zeggen dat
het maanden kan duren voor je in staat zal zijn om een solide en geloofwaardige
verhaallijn te bedenken, maar het zal gebeuren.’ Ze tikte op de zijkant van haar hoofd.
‘Ik ben blij dat ze het litteken op je slaap niet verwijderd hebben.’
‘Onzin.’ De ketting kletterde en hij haatte zichzelf.
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‘Ze zullen je voeden. Herinneringen die herinneringen oproepen. Je zal stukjes film
gebruiken die je al gezien hebt, incidenten waarvan je getuige was en misschien zelfs
dingen die je als kind hebt gedroomd. En die kleine tiktak in je hoofd zal alles
versterken.’ De stem van de vrouw was dromerig, ontspannen.
‘Je kunt geen wroeging hebben. We begrijpen dat ten volle. Dichterbij kunnen we je
niet brengen. Verdriet. De oude zak stenen in je hart. Spijt. Het zal nooit
verminderen,’ verklaarde de ondefinieerbare.
‘En je zal je natuurlijk afvragen hoe ze gestorven is. Het was erg, maar hoe erg? En
wie was de dader? Soms zul je angst hebben voor het antwoord op die vraag. Maar
je zal elke dag die vraag stellen.’ De man keek naar zijn horloge.
‘Elk uur van elke dag,’ corrigeerde de vrouw. ‘Kwellingstherapie. Dat is de nieuwste
naam. En het werkt. Het oude gezegde “een oog voor een oog” werkt voor de
nabestaanden. Ze kunnen om het even wanneer afstemmen, naar binnen komen en
kijken, kijken door jouw ogen, de verslagen lezen en ervaren hoe miserabel jij je
voelde en hoe verkloot je bent.’
‘Als je vragen hebt, dan mag je die nu stellen. We hebben net voldoende tijd,’ zei de
ondefinieerbare wiens glimlach warmer en vriendelijker was.
‘De kosten van de procedure zijn in overeenstemming met de resultaten – maar daar
heb je waarschijnlijk geen boodschap aan. Sommige mensen vinden het een humane
aanpak, anderen daarentegen vinden het gemeen. Dat is min of meer ook wenselijk
vanuit een public relations-standpunt.’
‘Ik neem dit niet. Ik zal het te weten komen. Ik zal erachter komen dat ze niet bestaat.’
De vrouw was klaar met hem. ‘Soms wel. Je zal dan weten dat ze niet bestaat. En ik
denk dat precies dat het erger maakt dan wat dan ook.’ Ze glimlachte een laatste
keer. ‘Doe ons een genoegen, maak nu braaf je ketting los en ga terug naar de
wachtkamer. Over een maand kun je de gevangenis verlaten, zodra we zeker zijn.’
Hij luisterde niet. Hij keek naar het beeld van Marion, staarde ernaar, en wilde
wegkijken. Er begon iets zacht en tegelijkertijd afschuwelijk langs zijn wangen te
lopen. Tranen. Tranen.
Oorspronkelijke titel: The use of force. Vertaling gebaseerd op het typoscript.
Melissa Murray schrijft vooral hoorspelen. Ze worden meestal door de BBC uitgezonden. Een Duitstalige
bewerking van Confessions werd op 31 januari 2020 onder de titel Geständnisse uitgezonden door de
Westdeutscher Rundfunk.
Vertaling: Romain John van de Maele
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Vergeten schelpen
Frank Roger

Ik had de man al eerder gezien tijdens mijn ochtendwandelingen. Een oude
kerel, met diep gebruinde huid, in korte broek. Hij liep altijd langs de kustlijn,
zoekend naar aangespoelde zeeschelpen. Hij raapte ze op en stopte ze in een ruime
winkeltas die hij over zijn schouder had geslagen.
Op een dag zag ik hem door de knieën gaan toen hij zich bukte voor een
schelp. Hij liet zijn zak vallen, en zijn oogst aan schelpen raakte verspreid over het
zand. Ik snelde naar hem toe, hielp hem weer overeind en stopte de schelpen terug
in zijn zak. Hij bedankte me en leunde zwaar op mijn schouder.
"Gaat het?" vroeg ik, hopend dat er niks ernstigs aan de hand was.
"Ik voelde me wat duizelig en vreesde dat ik ging flauwvallen," zei de man.
"Nu gaat het weer beter. Ik denk dat ik toch maar naar huis terugkeer. Ik woon hier
vlakbij, aan de dijk."
"Zal het lukken? Als je wilt loop ik even met je mee, voor het geval."
"Ja, dat is geen slecht idee. Kom maar mee. Mijn knie doet nog wat pijn.
Misschien moet ik bij de dokter langs."
We wandelden langzaam naar zijn huis, waarbij hij steun zocht op mijn
schouder. Hij bleek te wonen in een klein appartement op de benedenverdieping
van een flatgebouw aan de dijk. Terwijl hij koffie maakte keek ik wat rond. De
kamer was volgestapeld met schoendozen en plastic winkeltassen.
"Dat is mijn verzameling zeeschelpen," legde hij uit. "Ik ben daarmee
begonnen op doktersadvies. Je wordt er niet jonger op, zei hij. Als je in vorm wilt
blijven moet je zowel lichamelijk als geestelijk actief zijn. Blijf dus in beweging en
vind iets om je geest mee onledig te houden. Toen dacht ik, waarom die twee zaken
niet combineren? Langs het strand wandelen en zeeschelpen verzamelen. Ik bewaar
ze in die dozen en tassen, gerangschikt volgens grootte, kleur en type. Ik doe wat
opzoekingswerk en lees veel over schelpen. Ik vind het eigenlijk best interessant.
Het houdt me bezig en het is leuker dan kruiswoordraadsels. Ik voel me zo ook meer
verbonden met de natuur. Het is mijn manier om geestelijk gezond te blijven."
We nipten van onze koffie en hij praatte maar door, dromerig voor zich uit
starend alsof hij mijn aanwezigheid was vergeten en gewoon tegen zichzelf aan het
praten was.
"En toch heb ik soms het gevoel dat ik de controle over de dingen aan het
verliezen ben. Ik heb geheugenproblemen. Dus begon ik maar met notities te
nemen, om me te herinneren aan wat ik moet doen, mocht ik iets vergeten. Ik
noteerde zelfs waarom ik schelpen verzamel. Ik bewaar de notities op verschillende
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plaatsen. Als mijn geheugen me in de steek laat, vind ik wel die notities met lijstjes
van uit te voeren taken. Waaronder het verzamelen van schelpen. Dat doe ik om
bezig te blijven. Heb ik je dat al verteld?"
"Jawel," zei ik. Ik dronk mijn koffie uit, bedankte hem en vertrok. Het was
interessant om te zien hoe ver mensen gingen om toch maar geestelijk gezond te
blijven, tot en met het schrijven van notities aan zichzelf. Maar zou die methode
werken, en voor hoelang?
Het duurde meer dan een maand voor ik de man terug zag. Hij mankte wat,
had geen tas bij en zocht niet naar schelpen. Wat was er gebeurd?
Ik begroette hem, maar kreeg een wezenloze blik terug. "Herinner je je mij
niet meer?" vroeg ik. "Ik hielp je toen je dat probleem met je knie had. Ik ging met
je mee naar huis, en je toonde me je verzameling schelpen."
"Schelpen," zei hij, alsof dat woord in de verte een belletje deed rinkelen. "Oh
ja. Ik had er vroeger een heleboel. Dozen vol met dat spul. Ik vroeg me af waarom ik
dat allemaal bijhield. Ik moest thuisblijven met dat knieprobleem, zie je, en was die
troep zat. Ik heb alles weggegooid."
"Dat is eigenaardig. Ik dacht dat je schelpen verzamelde om geestelijk gezond
te blijven. Het hield je geest bezig, zei je."
Hij fronste het voorhoofd, wierp me een verbaasde blik toe en zei: "Waar heb
je het over?"
"En je notities?" vroeg ik. "De notities die je aan jezelf schreef? Om je te
herinneren aan wat je zou vergeten hebben?"
"Notities? Ik herinner me geen notities." Even leek hij in gedachten
verzonken. Probeerde hij zich misschien iets te herinneren? Had hij misschien die
notities ook weggegooid? Door thuis te blijven met dat knieprobleem en zijn
routine van wandelen en schelpen rapen te onderbreken waren zijn
geheugenproblemen blijkbaar verergerd.
"Hoe is het met je geheugen?" vroeg ik. "Heb je daar nog problemen mee?"
"Geheugenproblemen? Die heb ik nooit gehad." Hij klonk erg overtuigd.
"Je verzamelt dus geen schelpen meer?" probeerde ik.
"Ik heb daar geen belangstelling voor," zei hij. Toen keek hij me nog eens aan
en vroeg: "Waarvan ken ik je trouwens? Waar hebben we elkaar ontmoet?"
"Hier op het strand, toen je dat knieprobleem had. Herinner je je dat nog?"
"O, ja," zei hij. "Dat moet ik vergeten zijn. Ja, ik zit inderdaad met een
knieprobleem, dat klopt."
"Dat komt wel weer in orde," zei ik. "Tot ziens."
Hij wierp me nog een wezenloze blik toe, alsof hij me alweer vergeten was.
Wat wellicht ook zou gebeuren, net zoals met zijn schelpen.

-7-

Eenzame wolven

(deel 2)

Leen Raats
I looked out this morning and the sun was gone
turned on some music to start my day
I lost myself in a familiar song
I closed my eyes and I slipped away…

Gina zit op het bankje voor haar hut naar de bergen te kijken, wanneer de
campinguitbaatster op haar toekomt. Haar blik glijdt over Gina’s tattoos en blijft
hangen op die in haar hals, een paardenbloem waarvan de wegvliegende pluisjes
veranderen in kleine vleermuizen, die zich een weg zoeken naar haar rechteroor.
Ze vraagt of alles naar wens is. Of Gina een beetje van het uitzicht weet te
genieten. En of ze zin heeft om naar het optreden te komen, zo dadelijk, in de
cafetaria. Een coverbandje. Spelen een beetje van alles. En ze hebben Belgisch bier
aan democratische prijzen. Van de tap.
Gina wimpelt de vrouw vriendelijk af, maar haar nieuwsgierigheid is gewekt, ze
heeft niets anders te doen en ze heeft zin in alcohol.
De prijzen zijn inderdaad democratisch naar Noorse normen en ze hebben
Westmalle en Hapkin. Blijkbaar zijn de eigenaars fervente filmfans, want de
cafetaria puilt uit van de prullaria uit de vroege gloriedagen van het witte doek, met
beelden en posters van Laurel en Hardy, Charlie Chaplin en Marilyn Monroe. Buiten
Gina bestaat het publiek uit jongeren met rode gezichten die dure sportkleding
dragen en te luid praten in een onverstaanbare taal waarvan Gina vermoedt dat het
Deens is, een ouder koppel dat in de hoek Porto zit te nippen en een zwarte vrouw
die glimlacht naar iedereen die haar kant op kijkt, terwijl ze Heineken drinkt en
tosti’s eet.
Gina laat zich de Belgische bieren goed smaken terwijl de band na een ellenlange
soundcheck aan haar set begint. Muzikaal klinkt het niet eens heel slecht, maar de
zanger zingt elk nummer op dezelfde monotone toon, zonder enig gevoel. REM,
Simon and Garfunkel, Foo Fighters, Golden Earring, Steppenwolf.
De band vraagt of iemand een verzoeknummer heeft.
‘Engelbert Humperdinck!’ schreeuwt Gina.
Een van de jongeren lacht wat overdreven. De band begint CCR te spelen, al heeft
niemand daar om gevraagd.
There’s a bad moon on the rise.
‘I love CCR,’ klinkt een stem langs haar. Het is de zwarte vrouw, die heupwiegend
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staat te dansen met haar flesje Heineken in de hand. Ze draagt een zwarte salopette
met korte pijpen en een rood T-shirt. Haar prachtige krullen heeft ze opgebonden
met een lichtblauwe bandana.
‘Ja, maar die kerel zingt verschrikkelijk,’ zegt Gina in het Engels. ‘Ik heb al
kamerplanten gezien met meer gevoel.’
De vrouw spert haar ogen open. ‘Vertel mij wat.’ Ze drinkt haar flesje leeg.
‘Trouwens, mijn naam is Maya. Drink jij nog iets?’
‘Ja, maar geen Heineken. Hoe krijg je die troep binnen?’
‘Het is inderdaad niet veel soeps, maar ook niet veel slechter dan Australisch bier.’
Gina overtuigt haar om Hapkin te proeven. Ze is in de wolken. Zegt dat ze nooit
nog iets anders wil drinken. Ze legt Gina uit dat ze al drie maanden in Europa aan
het rondtrekken is met haar rugzak. Ze heeft één vliegtuig genomen, van Brisbane
naar Berlijn. Sindsdien reist ze per trein, bus en boot. En af en toe lift ze.
‘Ik ben drie dagen geleden in Noorwegen aangekomen met een stel Duitse jongens
die ik in Amsterdam heb ontmoet.’
‘Dat klinkt gevaarlijk.’
‘Voor hen, ja.’
Ze leggen haast simultaan hun hoofd in hun nek.
‘En jij?’ vraagt Maya wanneer ze uitgelachen zijn.
‘Ik ben geen toerist.’
‘Wat ben je dan wel?’
‘Geen idee.’
Gina verwacht zich aan opgetrokken wenkbrauwen en vervelende vragen, maar
Maya knikt begrijpend en bestelt nog twee Hapkins.
Ze klinken samenzweerderig. ‘Op zwervende vrouwen.’
‘Op zwervende vrouwen.’
De zanger vraagt of er fans van Johnny Cash in de zaal aanwezig zijn. Gina’s maag
krimpt in elkaar.
‘Oh nee, hij gaat Cash toch niet verminken?’
Maya’s blik blijft hangen op Gina’s linkeronderarm, waar een tattoo prijkt van
Johnny Cash die zijn middelvinger op steekt. ‘Dat mogen we niet laten gebeuren!’
Ze springt overeind. ‘Ja, er zijn fans van Cash in de zaal, en die willen zingen!’
Gina voelt elk beetje kleur uit haar gezicht wegtrekken. ‘Ik wil helemaal n-’
‘Kom op!’ Maya trekt haar aan haar arm overeind.
Voor ze het goed en wel beseft, staat Gina op het podium, in haar oude
Motörhead T-shirt tussen de kalende veertigers met net niet hippe outfits, die
elkaar even besluiteloos aankijken. Dan stapt de zanger opzij en begint de band te
spelen. Maya geeft Gina een duwtje richting microfoon.
‘Hi, I’m not Johnny Cash.’ De microfoon piept. Gina zingt de eerste strofe met een
wat onvaste stem. Maar dan valt Maya in. En hoe! Ze heeft een prachtige, warme
stem. Warm, vibrerend, krachtig. De Deense jongeren, die tot nog toe geen enkele
interesse toonden in wat er op het podium gebeurt, draaien hun stoelen naar hen
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toe.
Wanneer ze onder luid applaus van het podium stappen, vragen de uitbaters om
nog wat te zingen.
Dat doen ze. I walk the line. Hey Porter. En Janis Joplin. Jimi Hendrix. Deep Purple.
Gaandeweg komen er meer mensen binnen. En ze krijgen er maar niet genoeg van.
De band werkt braafjes mee, de zanger zit aan de toog Carlsberg te drinken en
Maya straalt meer en meer met elke noot die ze uit haar longen perst. Deze vrouw
is geboren om te zingen.
Gina is nog steeds onder de indruk wanneer ze op de veranda van haar hutje zitten.
Het is één uur ’s nachts maar het is nog niet donker.
Maya haalt haar brede schouders op wanneer Gina haar op haar talent wijst. ‘Dat
is gewoon wat ik doe. Ik reis en zing, overal waar ik kom.’
‘Waar ga je nu heen?’
‘Geen idee.’
‘Ik ook niet.’
De gedachte komt spontaan in haar op. Voor ze zich kan bedenken, spreekt ze hem
uit. ‘Waarom kom je niet met mij mee?’
‘Oke.’ Het antwoord komt zo snel en overtuigd dat Gina er een beetje van schrikt.
Voor Maya naar haar eigen hut gaat, spreken ze af dat ze de volgende ochtend om
tien uur vertrekken.
Om exact zeven uur staat Gina naast haar auto. Boven het meer ontvouwt zich een
prachtig schouwspel van door de ochtendzon gefilterde nevel, maar ze slaat er
nauwelijks acht op. Ze tilt haar trolley in de koffer, draait zich om en kijkt recht in
Maya’s kastanjebruine gezicht.
‘Zo, jij bent dus ook een ochtendmens!’
Gina voelt zich een kind dat betrapt wordt op het stelen van een snoepje. ‘Eigenlijk
niet, maar ik was al vroeg wakker. Waarschijnlijk omdat het hier nu nauwelijks
donker wordt.’
Een leugen. Ze heeft de alarmfunctie op haar gsm bewust om zeven uur gezet.
Maya houdt haar hoofd schuin en gaat met een hand door haar wilde krullen.
‘Weet je waar ik tegenop zie? Een nieuwe omhelzing van die uitbaters.’
‘Ik ook. Die man rook naar sigaren en terpentijn.’
‘Exact! Ik kon de geur niet thuisbrengen, maar dat is het helemaal. Wow, is dat een
soort superkracht?’ Ze grijnst breed. Het valt Gina op hoe wit haar tanden zijn. ‘Zeg,
waarom sluipen we niet weg zonder betalen?’
Nog geen tien minuten later rijden ze over de naar Noorse normen rechte weg,
tussen muren van bergen en links de rivier, waarboven sliertjes nevel als spoken
dansen.
Maya is uitgelaten als een kind. ‘We zijn gangsters!’ Ze draait aan de knop van de
radio tot ze een gitaar hoort.
Boston. More than a feeling.
Alsof het is afgesproken, gaan hun hoofden op en neer op een van de bekendste
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riffs uit de muziekgeschiedenis.
‘We zijn Bonnie en Clyde,’ zegt Gina.
‘Maya the kid. De vrouw die sneller schoot dan haar schaduw.’ Terwijl ze dit zegt,
vormt Maya een pistool met haar vingers en richt het op haar spiegelbeeld in de
achteruitkijkspiegel.
‘Dat is Lucky Luke.’
‘Hm. Doe maar iets maffia, dan. Al Capone.’
‘I make an offer you can’t refuse,’ zegt Gina met een belachelijk accent en een
overdreven handgebaar.
‘Revenge is a dish that tastes best when served cold.’
Ze kijken even in stilte naar de berg die voor hen opdoemt.
‘Ik weet niets meer,’ geeft Gina met tegenzin toe, want ze ziet zichzelf graag als
een slimme vrouw van de wereld die alles weet van films en muziek.
‘Ik ook niet. Ik ben eigenlijk nooit echt fan geweest van maffiafilms.’
‘Is er eigenlijk maffia in Australië?’
‘Nee. Alleen outback cowboys die in hun jeeps door de woestijn rijden met
oversized hoeden op.’
Boston gaat over op Survivor. Eye of the tiger.
‘Hoe fout is dit nummer?’
‘Het foutste nummer allertijden.’
Gina draait het volume verder open.
Maya bokst in onvervalste Sylvester Stallone-stijl in de lucht terwijl ze luid
meezingt.
So many times, it happens too fast
you trade your passion for glory
Don't lose your grip on the dreams of the past
you must fight just to keep them alive
De weg stijgt opnieuw, een zoveelste berg op. Gina begint te denken dat ze hier
best zou kunnen wonen. In een landschap dat voortdurend verandert, hoeft zij
misschien niet voortdurend te veranderen.
Een grote tourbus smijt zich met ware doodsverachting in een haarspeldbocht.
Gina klemt haar handen om het stuur en gaat zo ver mogelijk naar rechts. De
vangrail is slechts enkele centimeters van haar achteruitkijkspiegel verwijderd. Aan
de andere kant lonkt een duizelingwekkende afgrond, wachtend op een stuurfout.
De buschauffeur gebaart haar om nog verder naar rechts te gaan. Gina tikt met
haar wijsvinger tegen haar slaap. Daarop maakt de chauffeur allerlei boze
handgebaren. Wanneer de bus is gepasseerd, toetert hij nog een keer. Ze vloeken
tegelijkertijd, Maya in haar Engels met Australische tongval, Gina in het plat
Antwerps. Maya steekt haar middelvinger uit het raam. Dan lachen ze tot de tranen
over hun wangen stromen.
Wanneer ze in de selfservicecafetaria op de bergtop bij wijze van ontbijt een stuk
taart kiezen, kijkt Maya haar plots aan. ‘Ik moet iets bekennen.’
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Ze zegt het op zo’n ernstige toon, dat Gina blijft staan, waarbij de ostekake bijna
van haar bord schuift. ‘Je bent een seriemoordenaar?’
‘Inderdaad. Mijn kettingzaag ligt in de koffer. Nee, wat ik wou zeggen: ik heb
eigenlijk wel betaald voor de camping. Ik ben dus niet zo badass als jij.’
Gina faket teleurstelling. ‘Blijkbaar ben je niet de vrouw waarvoor ik je aanzag.’
‘Ik ben een bedrieger. Nu ja, ik ben iemand die doet alsof ze een bedrieger is.
Maakt me dat een bedrieger of net niet?’
‘Het maakt je een leugenaar en dat is alvast een goed begin.’ Gina heeft ook
betaald bij aankomst, maar dat zegt ze niet.

Voorpublicatie uit de roman ‘Eenzame wolven’, vervolg op de bijdrage in De Vallei nr. 44
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Een stel
Wim Verzelen
‘Goed je handen wassen, er komt na een tijdje sleet op je zorgvuldigheid’, riep ze
toen hij in het toilet verdween nadat hij de net geleverde eetwaren, dan nog wel
met handschoenen, had uitgepakt. En je handschoenen weggooien.’
Zij was helemaal opgeslorpt door de nieuwe corona-hygiëne. Hij ook trouwens maar
toch iets minder, want hij zat vast aan een traditioneel rollenpatroon.
Hij begon zijn handen zorgvuldig in te zepen. Nadat hij zeep uit het pompje op de
binnenkant van zijn rechterhand had laten lopen, draaide hij de vingers van de ene
hand in de handpalm van de andere, wreef dan de buitenkant van beide handen
over elkaar en herhaalde dat om dan de vingers van de linkerhand van bovenaf
tussen die van de andere hand te schuiven en snel op en neer te bewegen om zo
het weefsel tussen de vingers ook te ontsmetten. Hij was minutieus bewust met dit
proces bezig en bedacht dat de huidverbindingen tussen zijn vingers door het vele
gebruik van water misschien wel effectief het statuut van zwemvliezen zouden
kunnen gaan opeisen.
Misschien iets om neer te schrijven in zijn coronakroniek die hij zorgvuldig bijhield.
Ze waren behoorlijk ingespeeld op elkaar, dat is het minste wat je van hen kon
zeggen. Leefden heel precies en zorgvuldig. En dat leverde ook nu goede resultaten
op, voorlopig toch.
Het was een bijzonder stel, André die eigenlijk met zijn eerste naam Johan heette
en Aline. Al jaren bij elkaar in een strak symbiotische relatie al wist de buitenwereld
daar uiterst weinig van, om niet te zeggen helemaal niets. André was boekhouder
en zij bibliothecaresse. Ze functioneerden elk apart heel open en gemoedelijk in hun
werkomgeving, joviaal zelfs. Prima collega’s waren het, al was er niet veel geweten
van hun achtergrond of privéleven. Dat ze geen kinderen hadden en in een mooi
huis met een tuin woonden in de stad. Niemand was er echter ooit binnen geweest.
Maar goed ook want dat had de deur opengezet voor heel wat verhit geroddel. Hun
interieur was namelijk het gevolg van een bijzonder exclusieve manier van
samenleven.
Dat was al begonnen bij het aftasten van elkaar over het ooit gaan samenwonen. Ze
wilden, na uitvoerig overleg, niet enkel een formeel samenlevingscontract. Ze
wilden ook een inhoudelijk contract, iets van een doortastende betekenis.
Aline, die als bibliothecaresse heimelijk in romantermen dacht, verleidde André om
mee in haar droomwereld te stappen. Om samen een eigen inner circle te creëren,
radicaal anders dan die van het formele werk en het maatschappelijk gesleur. De
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aanzet hiervoor had ze eigenlijk al geleverd bij hun eerste ontmoetingen. ‘Heb je er
al bij stilgestaan dat onze beide beroepen met een B beginnen? En dat we ook nog
meer dingen op elkaar kunnen afstemmen? Jouw tweede naam is toch André. Ik wil
je eigenlijk liefst voortaan zo noemen, alleen onder ons dan. Wel dan is er nog een c
voor een contract.
‘Wat bedoel je?’ zei André wat verbaasd kijkend, terwijl hij het proces dat zich hier
ontrolde onder controle probeerde te krijgen, wat hem niet lukte omdat Aline al
meteen aangaf wat ze voor ogen had.
‘We moeten een goede gestructureerde manier van samenleven uitbouwen.
Daarvoor hebben we ankerpunten nodig waarmee we het leven met elkaar vorm
kunnen geven en waar we altijd op kunnen terugvallen. Het gaat erom dat we niet
alleen samen leven, maar ook samen spelen.’ Hier had ze duidelijk omstandig over
nagedacht en André was nog te verliefd om veel vragen te stellen. Hij trok alleen
zijn wenkbrauwen op, wachtend op wat er verder zou komen.
‘Jij moet drie levensaccenten kiezen. Dingen om ons bestaan te ordenen. En ik ook
drie. Ik met een S en jij met een R want dat staat voor ‘Rabiaat Samen’ oftewel
samen door dik en dun. Radical soulmates zou ook nog kunnen, zei ze. Ze was
uitvoerig met woorden en dat ze structuur zocht voor hun relatie daar had hij als
een op systematiek gestelde boekhouder allerminst bezwaar tegen, integendeel.
‘Laat maar horen wat jouw drie punten zijn’ zei hij nieuwsgierig kijkend. Dat hoefde
hij trouwens niet te spelen, dat was hij ook. En als zij als eerste invulde wat ze
bedoelde dan werd het misschien voor hem ook duidelijk.
‘Mijn drie ankerpunten voor ons samenleven zouden zijn: symmetrie, synchronie en
spiegelbeeld.’
‘Kan je dat wat verder uitleggen?’ was zijn nogal evident antwoord geweest. Dat
had ze gedaan, maar wat moest hij daar in hemelsnaam tegenover zetten? Haar
ondertussen al wat kennende, vroeg hij bedenktijd. Niet overhaast reageren, het
moet een gefundeerd antwoord zijn en stijlvol.
Hij had haar een mooi gestileerde brief geschreven met de hand en daarin zijn rijtje
van drie: ritueel, ritme en routine. Hij had het wat omslachtiger ingekleed, zodat ze
er ook meteen door was ingepalmd.
Ze was blij, ze waren allebei blij want welk ander stel had zo’n apart contract? Welk
stel had zo grondig uitgetekend hoe ze zouden samenleven? Welk stel had zo’n
stevige grond onder de voeten?
Na jaren van gespoord samen leven en samen spelen was de coronatijd zeker ook
bij hen als een donderslag binnengekomen. Alleen waren zij er wel heel snel mee
verzoend toen ze het marsbevel hoorden als ‘Ieder blijft in zijn eigen bubbel.’ Niets
liever voor hen, zij hadden al een glasharde bubbel, een hele echte en voor de
buitenwereld goed afgeschermde schutskring.
Als het een transparante koepel was waaronder ze leefden, dan had je
stomverbaasd naar binnen gekeken. Hun hele interieur was compleet symmetrisch
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geordend. Alles was dubbel of in viervoud en telkens spiegelend geschikt (bank,
tafeltjes, stoelen, lampen). Ook aan de muren hingen foto’s en schilderijen in
spiegelbeeld ten opzichte van elkaar. Met twee gigantische authentieke
acrylschilderijen, spiegelend communicerend met elkaar, gemaakt door een
bevriend kunstenaar.
Ja, er was inderdaad dat ene andere stel waarmee ze een wat intiemer contact
hadden. Damiaan en Deirdre: hij dus kunstschilder en zij actrice. Een stel dat André
en Aline in hun gesloten sfeer als enige toelieten en waarmee ze samen gingen
tennissen. Dubbelspel wel te verstaan.
Als ze aten dan was dat steeds aan een zorgvuldig gedekte tafel met gelijke strakke
witte borden, passend bestek en glazen. De ene helft van de tafel als perfect
spiegelbeeld van de andere, zonder toegift in de lay-out, wat niet evident was
aangezien André linkshandig was. Toch stond zijn kopje en schoteltje of glas nooit
links bij het begin van de maaltijd. Hij verschoof het dan wel, waar ze de eerste
jaren na opgekropte wrevel ook stevige ruzies over hadden gekregen. Maar
uiteindelijk was Aline toch gezwicht toen ze effectief moest toegeven dat het geen
kwade wil was of een soort heimelijke contractbreuk. Als het wel puur symmetrisch
diende te verlopen dan maakte André er gegarandeerd een puinhoop van en dat
was allerminst de bedoeling. Het moest altijd esthetisch blijven, ook hun gedrag.
Op zondagen maakten ze het eten tot een bijzonder, zelfs plechtig gebeuren. Ze
probeerden dan namelijk altijd synchroon te eten, d.w.z. tegelijk een hap nemen,
naar de mond brengen, kauwen en slikken in hetzelfde ritme. Dat zou voor
buitenstaanders wellicht een uiterst komisch beeld hebben opgeleverd, maar
niemand zag het ooit. En mocht dat dan al het geval geweest zijn dan zou de
aandacht ongetwijfeld meteen naar iets anders zijn gegaan. Met name naar de
bijzondere uitmonstering van allebei. Ze staken zich namelijk elke zondag in een
specifiek soort kleding. Een pak en jurk uit de belle epoque tijd, of een outfit van de
19e eeuw telkens met Franse inslag; of van het begin 20e eeuw of het interbellum
dan met Engelse inslag.
Zo’n zondag zat vol ritueel, met een uitgebreid ontbijt, geen lunch maar wel een
candlelight diner (Het ging om intieme binding enerzijds en om relatie leggen met
de geschiedenis anderzijds. Zo had Aline het ooit zorgvuldig geformuleerd).
In deze uitgebalanceerde zondagsplaatjes kwam nooit een barst of scheur. Er lag
ook nooit iets op de grond of er slingerde nooit iets rond. Kinderen hadden ze
bewust niet. Ze hadden er grondig over nagedacht, maar hadden besloten dat, als
ze al kinderen hadden willen verwekken, het eigenlijk een tweeling had moeten zijn.
En aangezien je dat op dat moment nog niet zelf kon sturen, hadden ze ervan
afgezien.
Ze hadden voor bijkomend gezelschap zoals anderen ter vervanging deden, hun
toevlucht kunnen nemen tot twee honden of katten, uiteraard van hetzelfde ras,
maar die zouden toch teveel een storend en vooral oncontroleerbaar element
geweest zijn in hun strak geregisseerd bestaan.
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Het was en bleef een geraffineerd spel dat ze telkens van nieuwe ingrediënten
voorzagen en dat bijvoorbeeld ook gezwind cultiveerden tijdens de – weliswaar niet
altijd geplande – bijslaap. Een van de opwindende (voor hen wel te verstaan)
aspecten van hun vrijages was dat dit gepaard ging met het elkaar ontdoen van
meer of minder pikante vormen van lingerie en nachtkledij. En als ze dan beiden
naakt en opgewonden klaar waren voor een coïtus of alternatieve standjes, trokken
ze allebei een masker aan. Elk had zijn eigen zwart glimmend masker, de ene een
masker afgezet met rood, de andere met zwart. Ze hadden voor wat betrof de
maskerafwerking lang gedaan over de kleurenkeuze, maar waren toch
teruggevallen op de van oudsher als sexy bestempelde combinaties.
Ook bij dit spel zou een buitenstaander misschien zijn gaan gieren van het lachen
dan wel beaat en gefascineerd zijn blijven toekijken. Zonder het van elkaar te weten
en in een merkwaardige vorm van spiegelgedrag trok de ene zijn masker even weg
op het moment dat de andere het weer op had. Zo wisten ze niet van elkaar dat
ieder om beurten de andere gretig begluurde. Of deden ze alsof ze dat niet wisten?
Ze sliepen dan nadien in aangepaste gewaden in hun lit-jumeaux, ten minste als hun
stoeipartij ’s avonds had plaatsgevonden, terwijl hun kleren altijd zorgvuldig waren
opgeborgen. Hun zondagse pakken en jurken werden altijd in de landen van
oorsprong aangeschaft, wat telkens bijzondere uitstappen en city-trips
garandeerde. Op het werk praatten ze honderduit over die uitjes, zonder natuurlijk
ooit te vermelden wat een flink deel van hun weekend-uitstap had ingenomen.
De synchronie van hun dagelijks leven hield namelijk op van zodra ze de deur uit
gingen. Dan vervelden ze tot gewone (in hun ogen ordinaire) kantoormensen. Ieder
ging zijn eigen ’s weegs en stapte in zijn eigen rollen. Voor de buitenwereld, indien
die er weet van zou hebben gehad, zou dit geleken hebben alsof ze hun theater en
hun toneelstukken verlieten, voor hen was het net andersom: thuis waren ze vrij in
het zelfgekozen stramien, buiten werden ze ingelijfd in het leger van bedienden,
wat ze lazen als ‘ten dienste van’, een opdracht in vredestijd.
De coronatijd bracht echter bij nader inzien een abrupte en schrikbarende
verandering in hun bestaan. Ze gingen niet meer uit werken, maar deden dat allebei
van huis uit. Hoorden dat te doen, wel te verstaan. Dit gaf aanleiding tot
onnoemelijke praktische huisproblemen. De zorgvuldig afgesproken en
uitgedokterde leefpatronen werden nu verstoord. Grondig verstoord met direct
gevolg van wederzijdse wrevel, individueel ongemak, ongedisciplineerde discussies.
De meningsverschillen die ze anders hadden werden, zoals ooit afgesproken,
zorgvuldig bewaard voor de vrijdagavond. Dan werden de punten ter sprake
gebracht en volgens de regels van de debating culture (ze hadden iets meer neiging
naar het Anglofiele dan naar het Romaanse) gevoerd tot diep in de nacht. Vaker
afgerond met een originele vrijpartij, waarvan we de beschrijving hier onaangeroerd
laten.
Ze moesten in deze ophoktijd uiteindelijk toch wel eens naar buiten en besloten dus
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om samen een wandeling te maken. Iets wat ze doorgaans enkel in het buitenland
deden waar de kans dat ze een bekende zouden tegenkomen zo goed als nihil was.
Iets waar ze trouwens altijd voor op hun qui vive bleven. Samen functioneerden ze
namelijk ook buiten ritmisch en afgemeten als een versmolten eenheid. Ze brachten
zo ook hun intimiteit op straat en dat was precair.
Als een drone nu boven de weg had gehangen om hun bewegingen in beeld te
brengen dan had je kunnen zien hoe ze nu als een perfect duo, met gelijke tred, op
de stoep liepen en bij het ontwaren van een tegenligger in een fraaie boog
uitweken tot op de straat om zo zorgvuldig de nodige afstand te creëren. Ze waren
als de dood dat ze dit virus zouden oplopen.
Hun avondlijke gesprekken die vroeger vaker gingen over het boek dat ze allebei
tegelijk lazen of de film die ze uiteraard samen hadden bekeken, werden nu
gekleurd door reflecties om en rond de coronadreiging.
Eén element kwam telkens terug. Hun hele gezamenlijke tijd hadden ze er
zorgvuldig op toegezien dat ze een apart en voor anderen onnavolgbaar leven
leidden, met hun heimelijke rituelen en vaste routines. Ze hadden hun eigen bubbel
met zorg en gevoel voor drama gecreëerd en er ook verslag van gedaan in hun
intieme dagboeken.
Maar wat was er nu aan het gebeuren? Er werd van iedereen verwacht dat ieder in
zo’n eigen bubbel leefde en bleef. Nooit eerder was er van dat woord zo’n intensief
gebruik gemaakt. Voor hen was het hun natuurlijke biotoop, maar voor anderen
leek het erop of ze erin gedreven werden en opgesloten.
Alleen, nu waren Aline en André geen hoogst apart stel meer, geen uitzondering
meer met hun geheim, voor de buitenwereld onbereikbaar spel. Nu speelde
iedereen zo’n soort spel. Hun exclusiviteit werd bedorven. Naarmate de crisis langer
duurde gaf dit steeds meer stof tot groeiende binnenskamerse ergernis.
Op een van de vrijdagavonden, in de vierde of vijfde week van de lockdown, bracht
André het ter sprake. Nu iedereen zo’n beetje ging leven als zij, was het dan voor
hen niet nodig om het roer om te gooien? Om zich tegendraads te reorganiseren.
En dus af te zien van hun vaste routines en patronen, van hun strak geregisseerde
momenten, naast de tot hun opwindende verbeelding sprekende vrijpartijen.
De discussie die hierop volgde nam ongeziene vormen aan. De strakke regels van
het debat werden met de voeten getreden, er werd op tafel geklopt (zoals André
dat wel eens deed op het werk) er werd gevloekt (zoals Aline dat deed tussen de
boekenrekken) en er was geen vrijpartij aan het slot.
André en Aline bleven gedesoriënteerd achter.
De maat was helemaal vol toen na het weekend André een mail kreeg van de CFO
van zijn bedrijf waar fotootjes bijzaten om te illustreren van hoe hij en zijn vrouw
tot dusver de ‘zondagen waren doorgekomen’ zoals hij het schreef. Ze zagen er
allebei prachtig uit, in feestuitmonstering. Dat doen we nu elke zondag schreef hij
erbij. Vroeger waren mensen zogenaamd “op hun zondags” om naar de kerk te
gaan of naar een feest. Telkens om het begin (of was dat het einde van de week en
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de maandag het begin?) van de week te vieren en nu om de sleur van die op elkaar
lijkende dagen in de quarantaine te breken. André had gevloekt, een onvertogen
woord waar in hun huis eigenlijk geen plaats voor was en Aline was in tranen
uitgebarsten. Ook omdat ze nu moest toegeven aan André dat hij gelijk had. Ze
waren net als anderen, ieder had nu een bubbel, ieder met soortgelijke vaste
patronen. Ze waren deel van de kudde en dat was iets wat ze nooit hadden gewild.
Haar hele humeur kleurde er zwart van en haar dagelijkse kledij ook.
Het werd zelfs onuitstaanbaar toen na een maand van hygiënische opsluiting ter
wille van de volksgezondheid er openingen kwamen om de bubbel te vergroten.
André wilde graag hun tennispartners uitnodigen, maar Aline vroeg zich af of dat
wel verstandig was en juist. Er werd toch voortdurend gepraat over ‘de regel van
vier’. Vier extra personen betekende dat, vier maximaal dan. Wilde dat niet zeggen
dat ze er nog extra twee moesten bijhalen en zo wildvreemden (weliswaar vrienden
van hun vrienden) er dienden bij te betrekken? ‘Doe toch niet zo stom Aline. Je lijkt
op al die anderen die zich als kippen zonder kop opwinden over die regel van vier.’
Ruzie tot gevolg.
Alles wat ze tot dan toe zo zorgvuldig hadden opgebouwd en jarenlang hadden
gekoesterd kwam op losse schroeven te staan. André begon pogingen te
ondernemen om zich vrijer te gaan gedragen: de tafel niet meer exact te schikken,
slordig gekleed te lopen, een coronakroniek te schrijven met verhalen die
reageerden op de buitenwereld die ze anders zo zorgvuldig meden enz. Zij verzette
zich met haar hele hebben en houden tegen verandering, tegen het loslaten van
haar spel, van haar zekerheden. Op het toppunt van haar woede nam Aline op het
eind van het avondeten, wat tegelijk meer een heen- en weer scheldpartij was
geweest, een van de exclusieve borden en kwakte het tegen de grond.
Het werd stil daarna, akelig stil. Geen van beiden zei nog een woord. Of hun relatie,
hun fraaie leven, hun zorgvuldig geconstrueerde dromen aan diggelen lagen. Hun
precieuze schoonheid in scherven op de grond.
’s Morgens vond Aline een briefje bij haar ontbijt. André was er niet. Ze trilde steeds
heviger naarmate ze verder las. Hij daagde haar uit tot een duel in de eigen tuin om
8 uur ‘s avonds. Zo kan ik niet meer met je samen leven. We moeten veranderen,
anders zijn we net als alle anderen en zo zou ons leven nooit worden hebben we
elkaar beloofd.
Naast de brief lag een kistje dat ze meteen herkende. Het was een cadeau dat ze
ooit voor hem had gekocht toen ze samen “The man in the red coat” van Julian
Barnes gelezen hadden. Daarin werd uitvoerig bericht over de 19e eeuwse duels in
het mondaine Parijs. Het kistje had ze op dat moment bij een antiquair in de stad
zien liggen. Een kistje van die tijd met twee pistolen en buskruit, zoals dat in handen
was van toenmalige duelmeesters.
Trillend las ze de bijhorende handleiding die hij zorgvuldig had neergeschreven, met
inkt en pen op geschept papier.
Ze zouden kijken wie het zou halen: hij die verandering wilde en dus breken met
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hun patronen om niet gelijk met de anderen te zijn of juist doorgaan met hun leven
zoals ze het zelf hadden uitgestippeld.
Om halfacht trok ze naar haar garderobekast en vond daar het mannelijk 19 e eeuws
kostuum dat ze ooit had gekocht voor een wulpse enscenering om als man
uitgedost in redingote, met hoge hoed en wandelstok die trouwens een gesel
verborg, te verschijnen. Ze trok het resoluut aan. Liever geen leven dan te moeten
worden als anderen. Deze coronagesel zou ze niet accepteren. Ze stapte de trap af
en liep met het pistool dat ze een uur geleden zorgvuldig had opgeladen, om 19.59
u of 7.59 p.m. de tuin in.
Daar stond André al in een dito uitmonstering, benepen kijkend maar met
hangende arm en het pistool in zijn linkerhand. Hij nam zijn hoed af toen hij Aline
zag verschijnen.
Om acht uur precies begonnen de klokken te luiden. Daarom had hij dat moment
aangegeven flitste het nog door haar hoofd terwijl ze tegelijkertijd manmoedig (wat
een woord en dat was het laatste wat ze dacht) de trekker overhaalde. Beide
duelisten werden getroffen elk in zijn hoek.
De klokken bleven luiden.
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Eerwaarde
Joris Denoo
Een kraai kraste op het land.
Eerwaarde fladderde over de kerkwegel.
Een misdienaar baande de weg voor hem met dwingend geklingel,
dat in flarden over de velden wegwoei.
Januari, vervloekte maand na giftige geschenken.
Wind uit oude dagen beulde bomen af.
Wind, overal wind: kruistocht.
Er hing modder aan de schoenen van eerwaarde toen hij het erf betrad.
Dat deerde hem niet echt.
Hij trok ten strijde voor het Leger van God.
Smeer van ça-va-seul en speeksel van Rosalie zouden die kleine erfzonde wissen.
Een hond sloeg even aan en dimde klaaglijk weg.
Dag meneer pastoor.
Dag Madeleine, ik ben nog niet te laat, hoop ik.
Hij asemt nog zwakjes, meneer pastoor.
De Heilige Geest doet zijn werk. Vooruit, Lewie: de trap op. We gaan een ziel
redden van het hellevuur.
Ja meneer de pastoor.
We sterken hem met de Sacramenten der Zieken. Hebt gij dat al op school geleerd,
Lewie?
Ja meneer de pastoor.
Allez, linksaf, Lewie, daar is de slaapkamer. Eh … rechts is de logeerkamer.
Ge weet hier goed de weg, meneer de pastoor.
Zwijg Lewie, dat is een sacrament. Madeleine: volg je nog?
Ja meneer pastoor. Ochheregodtoch, dat ik nu alleen val ...
Lewie, ge moogt nu gerust beneden wachten. ’t Is hier bijna gedaan, maar ’t kan
ook nog een tijdje duren.
Ja meneer de pastoor. Mag de bel weer mee?
De bel mag weer mee, jongen. Maar hou de klepel vast in je hand. Geen lawaai
meer. Boer Hilaire is dood. Rust voor de doden.
Ja meneer de pastoor.
Wij houden hier nog een wake.
Er staat een doos met koekjes op de keukentafel, jongen. Neemt en eet maar.
Dank u madame Madeleine de boerin.
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Hij heeft niet veel geleden hé, eerwaarde.
Nee Madeleine. En altijd hard gewerkt.
Ziet eens hoe rustig hij daar nu ligt.
Ja. Laten we hem even alleen voor zijn laatste reis naar het hiernamaals.
Lewie! Vind je de koekjesdoos?
Ja madame Madeleine de boerin!
Goed Lewie.
Ach Madeleine …
Ik ga u voor, meneer pastoor … Eerwaarde Vader … zegen mij …
Een hond sloeg aan op het erf.
Wind rammelde met dakpannen.
Eerwaarde ontknoopte zijn gewaden.
Stijf van lust diende hij Boerin het heilig oliesel toe.
Het Leger van God groeide andermaal, uit putlucht.
Modder, speeksel en smeer vermengden zich.
Ah Madeleine.
Eerwaarde Vader, zegen mij en al die na mij komen.
Blijft ge ook eten?
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Dobberman of een man met ballen
Joris Denoo
Er glijdt een dure zwarte auto door Marshall Street in Syracuse, New York, zacht
spinnend en statig traag alsof hij naar iets apocalyptisch op weg is, ofwel naar iets
feestelijks. Zijn vreemde ovalen ramen lijken op gesperde ogen. Het vlies van zo’n
oog daalt nu langzaam naar beneden en er verschijnt een korte geweerloop. Van het
rookwolkje dat erop volgt, zijn we niet zeker. Evenmin van een knal. Wel van de man
die met gekke gebaren eerst over het trottoir weg lijkt te zeilen, even ontsnappend
aan de zwaartekracht, alsof hij die laagvliegende duif wil grijpen, en daarna als een
dronken ledenpop naar de grond duikt, toch toegevend aan de dwingende wetten
van de fysica. Nu sluiten alle oogleden van de zwarte moordmachine zich in snel
tempo, statigheid wordt geluidloze vaart en voor de gillende en uiteenstuivende
mensen van hun verbijstering bekomen zijn, is hij uit het zicht verdwenen.
We mogen niet vergeten de weersomstandigheden te omschrijven: stugge droge
warrelwind harkt de haren steil achterover of blaast die fullspeed plat in de
tegengestelde richting. Soms doen die twee bewegingen zich binnen de seconde op
één hoofd voor. De ijsadem van de dood heeft zich inmiddels over de neergeschoten
man ontfermd. Hij ligt in zwemhouding op het trottoir, met zijn navel naar de kern
van de aarde gekeerd. Gestold in de tijd. Dobberend op het aardoppervlak. Om zijn
aflijvigheid heen buigen zich levende lijven als vraagtekens; van hem heen vluchten
getuigen met kinderen aan hun hand die voortdurend achteromkijken. Het gegil
wordt nu vervangen door verward geschreeuw; een geknielde man gebaart naar een
vrouw dat ze moet gaan bellen.
Volgen we nu verder de dure zwarte auto, die we eigenlijk ook als ‘lijkwagen’ mogen
bestempelen. Het is een speciaal op verzoek ontworpen model Cadillac met ovale
ramen en een ruime koffer. De eigenaar, Zachary Dunowh, haat namelijk alles wat
vierkant of rechthoekig is. Als er geen andere mogelijkheid bestaat, gedoogt hij
afgeronde hoeken. Ovaal geniet zijn voorkeur. De kofferruimte is ook belangrijk. Er
moet een lichaam in kunnen, vergezeld van ten minste zes bowlingballen van ieder
7,2 kilogram met een diameter van 21,6 centimeter. Vervolgens kan evenmin het
belang ontkend worden van een kilometerslang hobbelig en bochtig wegje vol bulten,
putten, kuilen en oneffenheden. Na zo’n rit is de kofferinhoud – puur zakelijk, niet
persoonlijk – geblutst en gebuild. Zo de dood al niet is ingetreden, dan loert die op
een hanenschrede. Er kan alsnog een handje toegestoken worden. Bij dumping van
de kofferinhoud zullen de spoorzoekers zich het hoofd breken over de doodsoorzaak.
Verlaten we thans samen met deze Cadillac de straten van Syracuse, New York, even
richting I-81, altijd maar verder, tot we rustiger wegen berijden. Nou, wat heet rustig!
Er zitten vier man in de auto. Zachary, Cy, Addison (die aan het stuur zit) en Camron
hebben enkele zaken gemeen: één lichaam plus zes bowlingballen in de koffer en een

- 22 -

sigaar model Corona tussen hun lippen of hun vingers. Ze kunnen maar heel gedempt
het kabaal in de kofferruimte horen; er is voor luxe gezorgd bij het ontwerpen van de
Cadillac. Zachary heeft op geen dollar gekeken om zijn speciale wensen kracht bij te
zetten en werkelijkheid te zien worden.
Eigenlijk bevinden er zich dus vijf man in de auto. De vijfde zit niet. Hij ligt. Zijn handen
zijn met een vreemde strik aan zijn broeksriem achter op zijn rug gebonden en zijn
voeten worden strak bijeengehouden door een stevige rubberen spanner. Zijn mond
is dubbel afgesloten met een prop en een kleefband die tweemaal helemaal om zijn
hoofd heen is gewikkeld. Hij rolt. Hij wordt gerold. Hij wordt bekogeld. Hij raakt
gekneld. Naarmate de rit vordert, gaan de bowlingballen steeds heviger tekeer.
De man in de koffer is de broer van de dode man in Marshall Street in Syracuse.
Nu weten we ook wie de dode man op straat is. Hij is de broer van de man in de
koffer, die straks ook dood zal zijn.
Met de beide kerels wordt op dezelfde dag afgerekend, 06 juli 1953. In een gulle bui
trakteert Zachary Dunowh met sigaren. Ze hebben het verdiend. Straks nog dumpen
en schoonspuiten. En dan terug naar Strong Hearts Cafe, voor een lekker glas en een
stevige hap, nadat de Cadillac bij Lachlan Parker gestald is en vervangen door de
Mercury. Misschien een partijtje bowlen achteraf.
De murw gebowlde man wordt enkele dagen later in de Seneca River aangetroffen,
in slow motion dobberend en deinend, met zijn gezicht in een permanente doodskus
met het wateroppervlak gewikkeld.
‘Weer een strike dus?’ vraagt chief constable Waterston. Met krakende knieën komt
wetsdokter Shields overeind. Hij knikt beamend.
‘Het is verdorie de broer van die kerel die vorige week in Marshall Street, Syracuse
is afgeknald,’ zegt collega constable Patterson verbaasd, nadat een maritiem
kikvorsagent de kleren van de dobberman doorzocht heeft en hem een portefeuille
overhandigt. ‘Dat was een heuse genadige bull’s eye. Maar dit hier zijn ongenadige
ball’s eyes.’
Samen knielen Shields en Waterston andermaal voor de overledene neer.
‘Sigaar?’
‘Waarom niet.’
‘Hier. Paf ze.’
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Birdsongs
Ingrid Strobbe
De eerste horde is een gesprek met de burgemeester. We kunnen ons geluk niet
op; hij keurt het initiatief goed. Twee gemeenteraadsleden spreken van een boeiende
evenwichtsoefening tussen het recht van de vogel en de nood van de zieke mens.
Bart Bonte, eerste schepen, zet met plezier de budgetkooi open. Carine Dams,
tweede schepen, steunt enthousiast het project. Zij heeft een onwrikbaar geloof in het
vogellied
Mijn vrienden die ik als mogelijke partners zag en probeerde te overtuigen van de
geneeskracht stelden zich tijdens de gesprekken niet altijd ontvankelijk op. Ik besefte dat
een gezonde portie ongeloof en langdurige vriendschappen perfect verzoenbaar zijn.
Het is opwindend. Het is mijn wens te bewijzen wat ik intuïtief weet maar niet kan
onderbouwen met argumenten zoals een expert terzake dat zou doen. Mijn partner Hans
en zijn zus Marie mag ik niet meer afremmen, ze geven me alle praktische steun die nodig is
na hun aanvankelijke sceptische houding.
Ik ben Floor. Men zegt dat ik de incarnatie ben van een nachtegaal omdat ik geen
onderscheid maak tussen dag en nacht wanneer ik zing en bovendien eet ik insecten!
Inderdaad, iedereen zal toch ooit transformeren in een zangvogel; die uitspraak is me op
het lijf geschreven. Ik krijg toestemming van veldwachter Hendrik om het bestaande
vogelbestand uit te breiden. Er zijn al merels, vinken en staartmezen, zeer binnenkort
komen er rotswinterkoninkjes, een koppel kwikstaarten, en een waterspreeuw bij. De
rotswinterkoninkjes maken het ons niet moeilijk; ze bevinden zich in het mos en zijn dus
makkelijk te vangen. Het contract dat de veldwachter en ik ondertekenen garandeert het
volgende: zodra de missie is volbracht slaan de vogels in hechtenis de vleugels weer open
naar hun vrijheid in het nabijgelegen bos.
Ik besluit aan het begin van het nieuwe jaar op te starten. De kar die door de
paarden zal worden getrokken wordt aangepast door mijn handige Hans. Hij plaatst op de
kar een kooi, groot genoeg voor twintig zangvogels. Hij voorziet een bovenbuis,
tussenpalen en hoekpalen. Reservoirs voor water en droogvoeding worden erop
aangebracht. De fijne ijzerdraad wordt meermaals gecontroleerd op scherpe randen die
veren ongewild zouden kunnen kwetsen. Het plastificeren van de transportkooi kunnen wij
niet financieren, de kooi verchromen blijkt een onbetaalbare luxe. Centrum Zuid is een
optelling van straten, lanen, banen, pleinen, een dreef en een dijk.
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In het gemeenteblad van de maand november-december kondigden wij de rondrit
door de straten aan. Het doel van die publicatie bleef eenvoudig: alle inwoners werden
geïnformeerd, gesensibiliseerd, indien geïnteresseerd konden ze zich melden.
Heeft u of een dierbare te maken met een chronische aandoening of ander ziektebeeld? Moet
u verplicht het ziektebed houden, dan heeft u vast en zeker baat bij ons initiatief! Grijp deze
kans om uw ziekte te bestrijden, contacteer ons vrijblijvend.’
Mensen belden mij op, ik legde een eerste ontmoeting vast. Een groot aantal zieken
was ten einde raad. Zij waren de bijwerkingen van pillen en injecties grondig beu. De grootste
troef van het vogellied kreeg erkenning. Slechts een enkele keer werd ik verrast door de
bezwaren van een man met een ongeneeslijke ziekte. Hij probeerde mij te overhalen:
‘Vogels horen in het woud, in het bos, op verse takken, wadend in ondiep water, bij rivieren
en beken.’
Hij keurde het initiatief radicaal af, hij vond het respectloos omdat wij de zangers uit hun
natuurlijke habitat halen, hen eigenschappen toebedelen die berusten op pure fantasie.
‘Schande, een echte schande is het!’, riep hij.
Bij de opkomst van de zon zitten we klaar; Hans aan de teugels en ik naast hem. Klaar
voor ronde 1. De opgewarmde zon blaast enkele wolken opzij en neemt plaats in het zadel.
De paarden hinniken zacht terwijl een briesje ons begroet. We kiezen voor de Kasteeldreef
aan de rechterkant om vervolgens de derde straat links in te slaan. Daar woont Odiel Geerts,
een weduwnaar van vierenzeventig. Hij heeft een pijnlijke vorm van reuma in beide handen.
Hij had een borstelkop besteld maar die konden we niet leveren, die soort leeft voornamelijk
in Borneo. Ik overhandig hem een vink die onmiddellijk begint te zingen. Odiel aarzelt niet,
hij demonstreert trots zijn kennis van de vogel. Hij kopieert van heel diep uit zijn onderbuik
het lied van de vink; het langgerekte gezang van vogel en man vormt een heerlijk duet. Odiels
verkrampte handen reageren, ze lijken wel openvallende vogelbekjes van donzige jongen.
Zodra ik het zweepje laat brullen begint het paard te draven, de zangstemmen laten
van zich horen. Nieuwsgierige buurtbewoners schuiven het glasgordijn opzij, ze gooien
ramen open, ze ontsluiten de voordeur, naderen het hekken bij de voortuin. Mijn knipoog
kruist de knipoog van Hans. Onze tweede klant is een vrouw. Helena Lootens zorgt al een
hele tijd voor haar oma. De oude dame heeft een zeldzame aandoening in de benen; alsof
duizenden mieren haar kuiten bewerken. Daar wordt ze erg onrustig van. Omdat geen
apotheker in de omgeving haar kan helpen, neemt haar zenuwachtigheid toe. Kijk, haar
kleindochter staat ons al op te wachten op de Schuwdijk. Ze neemt de gele kwikstaarten in
ontvangst. Ze ziet de kwikstaarten als ‘wandelaars met vleugels’ die graag dienstbaar zijn
door onophoudelijk te zingen. Deze kwikstaarten voelen zich onmiddellijk goed bij de zieke
oma en zingen hoge tonen terwijl ze over en weer op het vasttapijt lange wandelingen
maken. Ook hier duiden octaven op knagende honger bij de vogels. Het lijkt erop dat de
mieren met smaak verorberd worden.
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De klokken slaan elf uur. We staan terug op het trottoir. Er zitten nog achttien zangers
in de kooi tussen het aangebrachte gebladerte. Geen van hen heeft tijdens de rit een poging
tot ontsnappen ondernomen, daarmee hebben ze de doelstelling van hun gevangenschap
onderschreven. Ze blijven rustig tijdens het rijden, starten het zingen pas wanneer de kar
stopt bij het huis van de zieke. We ontmoeten een jonge tweeling met onverklaarbare, bruine
vlekken in het gezicht. De gezwollen huidlagen lijken op brandwonden maar zijn het niet.
Voor het eerst rijst de vraag of er een gepaste vogel een ziekte of aandoening kan genezen.
Bij de toediening van medicatie telt die regel wel. Er is een vijftigjarige vrouw die werd
gebeten door haar kater. Gevolg: een pijnlijke sudeckse dystrofie. Zij bestelde drie
staartmezen die ze naar een grote kom zaden leidt. Daar proberen ze in koor de verkleving
los te zingen opdat de vrouw haar arm beter zou kunnen bewegen. Tenslotte bezoeken we
de bakkersvrouw met hevige, blijvende krampen in de onderbuik. Niemand weet er raad mee
totdat onze vogels met hun helende liederen de buikwand van de bakkerin bereiken. Alle
zieken blijken telkens aan de beterhand, na een uurtje fluiten verlaten we de huizen.
Hans steekt zijn tegenzin niet weg, hij ziet er erg tegen op het zesde adres te
bezoeken. Het betreft een bestelling vijf volwassen merels maar dat is het probleem niet. Ik
vraag uitleg.
‘Ze waren amper te spotten’, zegt hij.
Ik frons de wenkbrauwen.
‘Maar ze bevinden zich in de kooi’, vraag ik.
‘Ik kon ze maar met moeite vinden’, zegt hij.
‘Je kon ze maar met moeite vinden?’
Hij knikt en mijdt elk oogcontact.
Ik word nieuwsgieriger, begrijp zijn gedrag niet.
We worden verrast door enkele bewoners die kans zien om ons te benaderen. Ze
maken oorverdovend lawaai met toeters en bellen, scanderen luid vijandige woorden:
‘Daar zijn ze! Daar zijn de vogelhaters! Het zijn moordenaars! Zet ze gevangen in een kooi!’
Ze roepen dat wij strafbare feiten plegen, dat wij de natuur geweld aandoen. Volgens hen
namen wij zonder toestemming de vogels gevangen.
Deze actie hadden we niet verwacht.
Omdat we publieke conflicten willen vermijden, moeten we onmiddellijk verdwijnen maar
dat is moeilijk met oude trekpaarden en een serie vliegdieren die zich niet schrap kan zetten
tegen een val. We rijden daarom via een omweg weg van de herrieschoppers.
De handige truc brengt ons naar een opengebroken baan. Er staan dranghekken, er
liggen stapels klinkers op het trottoir. Ontblote buizen, geparkeerde wagens, een straatkat
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die door een bundel waaiend stof loopt. Wegarbeiders doen wat ze moeten doen. We staan
voor een dilemma: hoe krijgen we de vijf merelmannetjes bij de veeleisende besteller? We
moeten huisnummer 280 bereiken, een traject afleggen van honderdvijftig meter.
Ik kijk naar Hans, hij kijkt naar mij. Met de handen in mijn zij denk ik na.
‘Jij blijft hier en ik ga met één vogel naar het huis. Ik herhaal dat vijf keer.’
Ik kijk hem strak aan.
Hans begrijpt dat de paarden en de kar niet onbewaakt kunnen achterblijven.
‘Ga maar’, zegt hij.
Ik bel aan. Onmiddellijk volgt een dreigend gegrom afkomstig van een hond. De
voordeur gaat open. Voor mij staat een man met een zeer verzorgd uiterlijk. Hij draagt een
dure bril en exclusieve juwelen. De geur van een zwaar parfum vindt mijn neusgaten.
‘U bent de vogelbezorger?’
Ik knik.
‘Volg me’, zegt hij.
Ik sta meteen in de gang die volledig uit eik is opgetrokken. Er hangen een dertigtal spiegels.
Vanuit een aanpalende kamer hoor ik iets of iemand kermen. Ik draai mijn hoofd richting
pijn.
‘Ze loeit als een koe’, zucht de man.
Ik vraag me luidop af wie of wat... het zou een vrouw, kind, huisdier kunnen zijn.
Hij negeert mijn vraag.
De merel die ik in mijn handen houdt oefent geduld maar die deugd is niet zijn sterkste kant.
Hij pikt met zijn oranjegele snavel in mijn vingers, duimen, dwingt me om hem los te laten.
Hij vliegt onhandig de gang door, botst tegen zijn spiegelbeeld aan, vindt een vluchtroute
naar een hogere verdieping.
‘U heeft er nog vier?’
‘In de kooi op de kar’, zeg ik.
‘Een kooi?’
De man wordt zo wit als een laken.
‘Wie haalt dit in godsnaam in het hoofd?’
Vervuld van ergernis noemt hij me een onverstandig wicht. Dom, dat ook nog.
‘Zeg me niet dat je niet ingelicht bent!’
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‘Deze uitbundige zangers geraken in paniek wanneer je ze gevangen neemt, zegt hij’.
Ik durf niet te reageren.
Er is me iets niet duidelijk.
‘Heeft u ze dan niet besteld?, probeer ik.
‘Besteld, besteld, besteld! Waarom zou ik een gevaarlijk virus in huis halen?’, schreeuwt hij.
Hij verwijt me dat ik niet op de hoogte ben van het usutuvirus, en dat ik de zwarte vogels met
rust moet laten. Hij neemt me kwalijk dat ik zo’n groot risico neem; het virus maakt de vogels
onvoorspelbaar. Ik ben verwittigd; hij zal de veldwachter contacteren.
Met de telefoon in de hand gaat de man wat verderop staan. Terwijl ik rondkijk zie ik
ongeveer dertig keer mijn nerveuze onderlip.
Ik ben verbaasd; de merel heeft zijn weg naar beneden teruggevonden. Hij stevent
op ons af met een enorme snelheid, slaat onweerachtig met zijn vleugels. Nog nooit heb ik
een vogel vol drift gezien, alsof hij van binnenuit gestuurd wordt. Dit agressieve vliegen lijkt
de bliksem van een dodelijk plan, duidelijk gericht naar de man die zichzelf probeert te
beschermen door met zijn handen wild om zich heen te slaan. Hij wijst paniekerig naar zijn
wandelstok, het voorwerp van zijn evenwicht, maar kan de stok niet grijpen. Dan troost hij
met zijn hand zijn oude hart. Wordt hij bang? Het hart van de arme rijke twijfelt aan het
leven en stokt. Wat heeft Hans niet geweten?
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In eminent gezelschap
Mike Jansen
Dorpen veranderen. Ze groeien uit tot steden, ze evolueren, ze ondergaan
ingrijpende wijzigingen. Als postbode zag Harm het allemaal gebeuren de afgelopen
dertig jaar.
De wijken waar hij zijn stukken bezorgde begonnen als groepjes
arbeiderswoningen uit het begin van de twintigste eeuw, maar waren nu complete
vinexwijken met moderne woningen.
Tegenwoordig deed hij nog maar twee wijken omdat het aantal bewoners zo
gestegen was. En natuurlijk dat kleine stukje tegen het centrum aan, met de statige,
monumentale panden. Harm bewonderde vaak de Art Deco en Fin de Siècle
architectuur, zag huizen in verval raken en door nieuwe bewoners liefdevol
gerestaureerd worden.
Het was de dans van verval en wederopbouw, die je pas kon waarnemen en
waarderen wanneer je tientallen jaren, dag in, dag uit, hetzelfde pad volgde om je
werk te doen.
Maar er was één uitzondering en dat besef ontstond die zomer bij Harm. Een
beetje achteraf, midden tussen schitterend onderhouden patriciërswoningen, maar
op de een of andere manier onopvallend en verborgen achter de dichte begroeiing
van zijn eigen tuin, stond een groot landhuis.
Harm zag het elke dag op zijn route, maar hij wist dat hij er nog nooit een stuk had
afgeleverd. Hij zag het en hij vergat het weer.
Tot die zomerdag, toen hij het gebouw eens goed bekeek. Vanaf de weg had hij
net zicht op de imposante voorgevel, donker verweerde zuilen rond de ingang, hoge
ramen die zwarte gaten leken, sommige voorzien van verweerde luiken. Het dak
leek intact, maar hij zag dat delen verzakt waren en dat hier en daar dakpannen
ontbraken.
Ineens was het landhuis een aanwezigheid die hij niet kon vergeten, waarover hij
’s nachts droomde en in zijn hoofd groeide het uit tot een anomalie, een plek buiten
de realiteit die hij de afgelopen dertig jaar beleefd en geleerd had.
Op zijn eerstvolgende ronde bezorgde hij de stukken voor het centrum als laatste,
zodat hij op zijn gemak voor de poort van het huis kon staan en kon observeren, in
een poging te begrijpen wat er veranderd was, waarom hij nu een obsessie in
zichzelf merkte voor deze verwaarloosde, antieke bouwval.
De poort bestond uit twee immense, zandstenen pilaren, met in de rechterpilaar
een brievenbusgat. Harm keek door de verroeste spijlen van het hekwerk en zag
achter de pilaar een kleurige stapel halfvergaan reclamemateriaal, opeenhoping van
jaren nutteloze bezorging. Een klein bordje stond net binnen de ingang. Hij leunde
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iets naar voren om het te lezen en het hek bewoog. Het was open! Op het bordje
stond in bijna vervaagde letters: Honden aanwezig.
Nieuwsgierig duwde Harm het hek iets verder open tot het door stapels dode
bladeren werd tegengehouden. Maar er was genoeg ruimte om zich doorheen te
wringen en hij deed een paar stappen het pad op.
De bomen aan weerszijden waren ooit statige, slanke eiken, maar nu immense,
vergroeide pilaren die met hun verstrengelde takken en donkergroene bladerdak
een droge, donkere grot vormden die uitkwam op de zonovergoten voorkant van
het landhuis. Gras, struiken en onkruid waren verwilderd en overgroeiden de rest
van de tuin, maar het pad bleef vrij, hoewel er een dikke laag bladmolm lag.
De geluiden van het dorp, van auto’s en fietsers en werklui, waren direct
verdwenen. De rust was bijna sereen en zeker onverwacht. Harm schudde zachtjes
zijn hoofd. “Ik hoor hier niet te zijn,” zei hij zachtjes en zijn stem leek te weergalmen
onder het hoge, eiken dak. Hij liep terug en sloot het hek achter zich.
Maar die avond knaagde de gedachte aan het landhuis aan hem. Hij draaide en
woelde. Niets hielp en uiteindelijk trok hij zijn kleren aan. Hij fietste het hem zo
bekende stuk, dat hij zelden in het donker gezien had, maar de lichtjes en de rust
van de straat boeiden hem niet.
Hij zette zijn fiets tegen een van de poortpilaren en keek door het hek naar het
huis. Achter de ramen brandde zacht, geel licht. Zachte, vrolijke muziek –was dat
een dixieband?- was op deze afstand net hoorbaar. Er woonde dus wel iemand. Hij
wist dat hij opheldering wilde, uitleg over het landhuis en misschien over de
bewoners die al zo lang het onderhoud van huis en tuin verwaarloosden. Hij was vrij
de volgende dag en besloot dan terug te keren en het te gaan vragen. De verdere
nacht sliep hij zonder dromen.
’s Ochtends stond hij alweer vroeg voor de poort. Vastberaden duwde hij die open
en liep hij onder het donkere bladerdak naar de voordeur. Die was
buitenproportioneel groot, meer een eiken kasteeldeur, maar rijk versierd met
krullen en tierelantijnen. Er was geen deurbel, wel een groen uitgeslagen, bronzen
klopper in de vorm van een leeuwenhoofd. Voor Harm zich in kon houden tilde hij
die op en liet hem vallen. Het geluid galmde om hem heen en even voelde hij
paniek opkomen en wilde hij zich omdraaien.
De deur zwaaide langzaam open op zacht krakende en piepende scharnieren. Een
oud en gerimpeld, maar vriendelijk vrouwengezicht, met waterige, groene ogen,
keek om de deur heen. Haar grijze haar was samengebonden in een knot en de
oude dame droeg kleren die in de jaren vijftig van vorige eeuw modern waren.
“Goedemorgen, wie bent u?”
Harm keek haar aan en wist niet wat hij moest zeggen.
“Ik krijg niet zo vaak bezoek,” zei de dame. “Hoe heet u?”
Harm kuchte. “Ik heet Harm. En ik was eigenlijk gewoon nieuwsgierig naar dit
huis, naar de bewoners.”
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De oude dame knikte. “Soms gebeurt dat. Mijn naam is Eloise. Wilt u er een kop
thee bij?”
Harm knipperde met zijn ogen. “Eh, ja, als ik u daarmee niet lastig val.”
“Geheel niet, mijn waarde,” zei Eloise. Ze ging hem voor door een lange gang die
langs de voorzijde van het huis liep, met aan één kant deuren, eiken panelen en
sombere schilderijen van mannen in antieke uniformen en vrouwen in baljurken en
aan de andere kant uitzicht op de verwaarloosde tuin die zelfs in het zonlicht
droevig en duister leek.
De keuken van het huis bevatte geen moderne apparatuur. De zwart met witte
tegelvloer was schoon maar vertoonde duidelijke gebruikssporen. Het stucwerk
plafond was vergeeld met grote watervlekken. Er stond een immens fornuis zoals
Harm dat wel eens in films had gezien met daarop een waterketel. Een grote
keukentafel stond onder het raam, kandelaren, een theepot en een schaal
verschrompelde appels en sinaasappels in het midden en oude, eiken stoelen
eromheen.
Eloise schonk water in een theepot en schepte losse thee uit een pot in het
kokende water. Ze haalde bekers uit de keukenkast en schonk even later donkere,
rijk geurende thee door een theezeef. “Vergeef me de eenvoud,” zei ze, “ik haal
tegenwoordig zelden het goede servies tevoorschijn.”
“Woont u hier alleen?” vroeg Harm.
Eloise glimlachte. Ze zag er broos uit. “Overdag is het hier vaak leeg. ’s Avonds
komt er meestal bezoek.”
“Ik… ik kwam gisteravond voorbij en ik zag licht branden. En ik hoorde muziek.”
Harm bloosde. “Ik wil niet opdringerig zijn.”
“Het geeft niet,” zei Eloise. “Bezoek verbreekt de sleur. Een lang leven kan een
saaie bedoening zijn.”
Harm knikte. “Soms denk ik dat over mijn werk. Ik ben overigens postbode in deze
wijk. Al dertig jaar.”
“Ach ja,” zei Eloise. “Ik krijg eigenlijk nooit post. De mensen die ik ken, en met wie
ik omga, komen me gewoon bezoeken.”
Harm dronk voorzichtig van zijn thee. “Is er geen hovenier om de tuin te
onderhouden?”
“Ooit was die er. Maar toen hij te oud werd kon ik geen nieuwe vinden.” Eloise
zuchtte even en keek naar buiten. “Ooit was dit een mooi en vrolijk huis en mijn
tuin was de trots van de wijk.” Ze keek hem aan met haar waterige ogen. “Mag ik u
vragen waarom u nu, vandaag, hier bent?”
Harm dacht na. “Ik weet het eigenlijk niet. Al die jaren liep ik voorbij en bezorgde
post. Het huis viel me niet op, alsof ik er een blinde vlek voor had. En een paar
dagen geleden veranderde dat.”
“Het huis heeft dat effect, ja,” zei Eloise. “Mijn man zei dat ook altijd. Hij vond het
niet erg, hij was erg op zijn rust gesteld. We speelden hier whist, canasta en bridge
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en ’s avonds dansten we op grammofoonmuziek. Ook met onze vrienden, eminent
gezelschap, die regelmatig langskwamen. En dat nog steeds doen.”
Harm zette zijn kop neer. “Ik denk dat ik u lang genoeg gestoord heb, mevrouw, ik
ga maar weer eens. Bedankt voor de thee.”
“Het was een genoegen, Harm. Zoals ik al zei, ik krijg zelden bezoek.”
Het onbevredigde gevoel dat Harm had, toen hij de poort achter zich sloot,
verbaasde hem. Er was hier geen duister geheim, geen dubbelzinnigheden, geen
verborgen zaken, toch knaagde er iets aan zijn onderbewuste en het hield hem de
hele dag bezig. Terwijl hij naar huis liep zag hij een collega voorbijfietsen met volle
tassen. Hij herkende hem niet, maar vermoedde dat hij onderweg was naar zijn
wijk. Hij zwaaide, maar de man zag hem niet.
Die avond besloot hij terug te gaan. Hij wilde meer weten over het oude huis en
haar bewoners. En ’s avonds waren er soms bezoekers, dat zou hem meer vertellen
over wat er daar speelde. Op weg naar het landhuis werd hij driemaal overvallen
door twijfels, maar toch zette hij door.
“Wat doe ik hier?” mompelde Harm. “Dit hoort niet.” Toch liep hij het pad onder
de eiken op. Het was aardedonker en voor Harm voelde het aan alsof hij over een
zacht deinende zee met hier en daar een hard stuk koraal wandelde. Maar voor
hem, als aan het eind van een lange tunnel, brandde uitnodigend licht dat hij
volgde.
Hij liep een stuk door het hoge gras en beklom de veranda aan de zijkant van het
huis. Door de ramen en deuren die op de veranda uitkwamen viel warm, geel licht.
Harm sloop naar een van de ramen en keek voorzichtig over de rand.
Hij zag een grote zaal vol eiken panelen en bronzen armaturen met aan een kant
een open haard waarin een groot vuur brandde. Boven de haard hing een schilderij
van een streng uitziende man in een uniform uit de negentiende eeuw.
Een antieke grammofoon stond op een tafel vlak bij de openslaande deuren en er
klonk een vrolijke dixiemelodie. Rond tafels die verlicht werden door koperen
schemerlampen met groene kappen, zat een select gezelschap van jonge mensen.
Harm wist niets van mode, maar hij zag dat de dames gekleed waren in jaren
twintig stijl terwijl de heren uniformen en pakken uit dezelfde tijd droegen.
De mensen aan de tafels hadden kaarten in hun handen. Sigaretten en sigaren
walmden op kristallen asbakken naast kleine glaasjes likeur, port of cognac. Het leek
een vrolijke bedoening.
Zijn aandacht werd getrokken door een vrouw die geanimeerd en met drukke
gebaren met de aanwezigen sprak en glimlachende dames en heren achterliet. Toen
ze zich omdraaide herkende hij haar. Vijftig jaar jonger, bruin haar, heldere, groene
ogen. Eloise. Even leek ze hem recht in zijn ogen te kijken, alsof ze wist dat hij er
was.
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Hij dook weg en zijn hart hamerde in zijn keel. Een laag grommen achter hem
deed hem omdraaien. In het licht van de zaal zag hij drie donkere figuren -of was
het er één?-, en drie hondenkoppen, met blikkerende tanden.
“Jullie attentie graag!” Eloise klapte in haar handen. Alle ogen richtten zich op
haar en op de knappe man in zijn eenvoudige uniform die naast haar stond. “Mag ik
jullie voorstellen aan de nieuwste aanwinst voor ons eminente gezelschap? Dit is
Harm.”
De aanwezige dames giechelden en de heren hieven hun glazen of sigaren.
Eloise draaide zich naar hem toe. Haar ogen sprankelden. “Je zult zien dat het snel
went en voor je het weet voel je je hier helemaal thuis.”
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Leeuwentand
Ronald de Hoogh
Woensdagmiddag. Ik loop zonder doel door de Dorpsstraat. De zon schijnt op de
stoeptegels, op mijn handen en op de huizen. Alleen een huis aan de overkant van de
sloot of het grachtje dat ons dorp doorsnijdt lijkt in de schaduw te staan. Als ik er naar
kijk krijg ik het ineens koud, het lijkt even of over alles een schaduw valt. Het huis van
Leeuwentand.
De bewoner van het huis heet Leeuwerik, maar de jongens uit het dorp noemen hem
Leeuwentand, omdat we weten dat hij nog maar een tand in zijn mond heeft. Niet
dat we die tand ooit gezien hebben. Leeuwentand komt al langer dan wij weten zijn
huis niet meer uit. Het pad naar zijn voordeur en zelfs het bruggetje over de sloot is
begroeid met hoog gras. De gordijnen zijn altijd dichtgetrokken. Een enkele keer
brandt er ’s avonds licht in het huis en dan beweegt er een silhouet over de gordijnen.
Ik versnel mijn pas. De schaduw trekt weg en ik voel weer de warmte van de zon op
mijn schouders en mijn rug.
Bij snackbar Louis hangt een vlag uit. Op de stoep staat een bord met de tekst ‘10 jaar
Snackbar Louis’. Ik ga naar binnen. Er zijn geen andere klanten. Louis staat met zijn
rug naar me toe achter de toonbank. Hij inspecteert de frituurbakken.
‘Dag Louis, tien ijsjes graag!’ roep ik. ‘Nee hoor, eentje maar,’ zeg ik er snel achteraan.
Het is koel binnen.
Terwijl ik naar huis loop eet ik het ijsje snel op. Heb ik toch een doel gehad.
Twintig viltstiften. Ik kies voor donkergroen. Op een groot vel ruitjespapier begin ik
aan een doolhof. Het vertrekpunt is een vis, het eindpunt een vissenkom. Het pad is
een ruitje breed. Splitsing volgt op splitsing en splitst nog een paar keer. Sommige
paadjes lopen dood. Andere volgen een spiraalvorm en keren weer terug op dezelfde
plek. Een uur lang ben ik geconcentreerd bezig. Dan is het af en probeer ik de route
zelf te vinden met de achterkant van een potlood. Ik volg een spiraal tot het
middelpunt en weer terug. Sla keer op keer een doodlopend pad in. Het is moeilijk,
maar uiteindelijk bereik ik de vissenkom.
’s Avonds laat ik het doolhof aan mijn vader zien. ‘Wat is de bedoeling?’ vraagt hij.
‘Kun je de weg van de vis naar het aquarium vinden?’
‘Ik ben nu te moe,’ zegt hij.
‘Probeer het nou.’
‘Het is te moeilijk!’
‘Toe nou.’
‘Nee, morgen misschien.’
Hij zet zijn bril af, leunt achterover in zijn stoel en sluit zijn ogen.
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Zaterdag is weer een warme dag. Ik heb zin in een milkshake. Op weg naar Louis kijk
ik opzij naar het donkere huis van Leeuwentand en bots opeens tegen iemand op.
Een lange gestalte met stekeltjeshaar. Een zonnebril verbergt zijn ogen. De mond is
een scherpe streep, als de snee van een mes. Een van de oudere jongens van het
voetbal, van het seniorenelftal.
‘Jou moest ik net hebben,’ sist hij. Met beide handen grijpt hij me vast bij mijn shirt
en schudt me door elkaar. ‘Als jij volgende week niet op de training komt, dan zwaait
er wat voor je! Dan kun je mij beter niet weer tegenkomen, vriend.’ Hij laat me los en
duwt me van zich af. Ik val bijna om en weet me nog net staande te houden.
Met lange passen beent de figuur de Dorpsstraat af. Hij slaat een zijstraat in en is
weg.
Bij Leeuwentand beweegt een gordijn, lijkt het.
Thuis vertel ik er niets over. De milkshake ben ik vergeten.
Voetbal! Ik ben er een ster in. En dan ben ik vooral goed in vrijlopen. Terwijl de andere
spelers vastlopen in een kluitje rond de bal heb ik alle ruimte om me heen. Ze schijnen
me niet op te merken. Ik ren op en neer en probeer hun aandacht te trekken. ‘Hier,’
roep ik. Meer komt er niet uit. Ik zwaai ook niet met mijn armen. Het is toch duidelijk
dat ik vrijloop. Waarom spelen ze de bal niet naar mij toe? Ik ren in de richting van
het doel van de tegenpartij. De bal gaat heen en weer over het veld. De
scheidsrechter blaast op zijn fluitje. Een van onze spelers ligt op de grond te kermen.
Een kans voor ons; we hebben een strafschop mee. Ik stel me nog strategischer op.
Nu of nooit. Voor het eerst sinds een paar wedstrijden word ik aangespeeld. Ik neem
de bal mee en haal uit. Ver naast! Totaal niet in de richting die ik in mijn hoofd had.
En ik stond nog wel vlakbij het doel. Het had het eerste doelpunt in mijn carrière
kunnen zijn.
Dit keer teken ik een doolhof met blauw. Het vertrekpunt is een slang, aan het eind
komt een spin te staan. De slang moet de spin opeten. Of de slang komt in het
spinnenweb. Als het af is laat ik het weer aan mijn vader zien. Op zaterdag is hij beter
uitgerust.
Dit keer kijkt hij er aandachtig naar. ‘Ja ja,’ zegt hij ‘Dat is mooi. Wat een fantasie.’
‘Kun je de oplossing vinden?’ vraag ik.
Hij beweegt zijn wijsvinger vanaf de slang het doolhof in. Keer op keer loopt hij vast
of keert via een spiraal weer terug bij het begin. ‘Lach nou niet,’ roept hij. ‘Nee.’ Hij
geeft me het papier terug. ‘Je hebt het te moeilijk gemaakt. Kom. We gaan een stukje
lopen.’
Ik ga niet naar de training. Ik word toch nooit opgesteld.
Ik word niet opgesteld omdat ik nooit op de training kom.
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Het is druk bij Louis. Piet Nijman is er en Egbert en Henk-Jan, de tweeling van de
slager. Piet vertelt over de nieuwe koeienstal van zijn vader. Als de koeien hun hok
inlopen worden ze automatisch gemolken. De temperatuur van de stal wordt
constant gehouden en het voeren gaat ook automatisch. De vloer blijft ook vanzelf
schoon. ‘Tenminste, bijna.’ De hooischuur op de boerderij is hetzelfde gebleven.
Piet en de tweeling vertrekken weer. ‘Doei hè!’
Louis kijkt zwijgend naar buiten. De radio staat aan en ik zuig de milkshake op.
Het is bewolkt. Ik voel de eerste regendruppels op mijn armen en loop snel naar huis.
Opeens grijpt een hand me van achteren bij mijn haar. De pijn vlamt in mijn hoofd.
‘Au!’
‘Ja vriend, ik heb je gewaarschuwd.’ Hij heeft nog steeds een zonnebril op.
Ik val op de grond en krijg een schop. Het wordt ineens donker. In een flits zie ik aan
de overkant van het grachtje beweging. De lange gast met de zonnebril haalt uit om
een tweede schop te geven. Dan verschijnt een reus. Hij is nog groter dan mijn
belager. Als hij een hand opheft, hoog in de lucht, rent die weg, struikelend over zijn
voeten. De zonnebril klettert op straat.
De man helpt me overeind. Hij opent zijn mond om iets te zeggen. Ik kijk en zie het:
een paar brokkelige bruine stompjes.
Leeuwentanden.
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De zomer van Mérimée
Paul Rigolle
Don’t cry because it’s over, smile because it happened
(Dr. Seuss)
Een man van middelbare leeftijd kwam het terras op en duwde een rolstoel voor
zich uit. Er was iets met het woord “rolstoel” dat mij irriteerde. Rolstoel… Natuurlijk
was het een rolstoel. Een stoel op wielen die je vooruit kon duwen. Met in dit geval
daarin zittend en voortbewogen wordend: een wat mollige dame, zonnebril, mooi
opgemaakt, mannenpak, e-sigaret… Klasse voorwaar. Maar wél in een rolstoel. Het
was vrijdag en ik zat op het terras van café De Kist achter een koffie. Met
smartphone en boek binnen handbereik. Het boek was De donkere straten van
Caïro. Van Parker Bilal. De Kist… Wat een bizarre naam toch voor een café. In de
krant die de waard samen met de koffie voor mij had meegebracht las ik dat Renée
Zellweger blij was met haar facelift. “Blij dat het opvalt. Ik heb namelijk grote
veranderingen doorgevoerd in mijn leven, ik ben nu gelukkiger en ik ben blij dat
mensen dat zien. Ik heb heel lang ongezond geleefd. Ik werkte te hard en zorgde
daardoor niet goed voor mijzelf. In plaats van te rusten, ging ik gewoon door”,
vervolgde de 45-jarige Bridget Jones-ster. “Uiteindelijk besefte ik dat dit niet werkte,
toen heb ik andere keuzes gemaakt.” Barry Manilow, Lindsay Lohan, Nicole
Kidman... en vele anderen waren haar met een facelift of botoxkuur voorgegaan. Zo
las ik nog.
Op het plein van de Sint Pieterskerk waarop ik uitzicht had stond nog steeds de
vrachtwagen met het opschrift Pels en van Leeuwen, orgelbouwers sinds 1903. Mijn
bezoek aan mijn collegestadje had, zoveel jaren later, als enige reden een
mailbericht van de mutualiteit. Er moest iets administratiefs geregeld worden.
Daarna, was ik, op zoek naar een koffie op de orgelbouwers gestoten. Getriggerd
door de idee dat met wind iets zeer muzikaals kon worden gemaakt was ik de kerk
binnengelopen. Ik nam foto’s met mijn smartphone terwijl de mannen van het
orgelbedrijf, met zijn tweeën waren ze, verdergingen met hun werk. Erg
spraakzaam waren ze niet. In bleek eikenhouten open kisten lagen de verschillende
onderdelen uitgestald. Een deel van het orgel dat al gemonteerd was stond voor de
biechtstoel. Een plooiwagen wachtte om de onderdelen de hoogte in te krikken. Op
Internet las ik ondertussen dat men de restauratie van het orgel dat oorspronkelijk
van Doornikse makelij was als broodnodig omschreef. ”Het orgel was heel
onbetrouwbaar geworden en speelde zelfs noten als er niemand achter zat”, liet de
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organist optekenen bij een lokale verslaggever. Fascinerend dat een kerkorgel in
tijden van sterk afnemend geloof nog zo de gemoederen van een lokale
gemeenschap kon beroeren. Nee voor mij hoefde dat orgel nu ook weer niet, zei de
waard. Alsof hij mijn gedachten kon lezen. Zo’n bedrag kon wel voor iets anders
worden gebruikt…
De dame in de rolstoel was ondertussen met haar partner aan het tafeltje naast mij
komen zitten. Ook zij hadden het over het nieuwe orgel. Nee, ze hield niet echt van
orgelmuziek. Vaak veel te barok. Te veel Bach. Ze hield meer van “het orgeltje van
yesterday” glimlachte ze naar de man die William bleek te heten. Ze keek daarbij
opvallend in mijn richting. Het was niet haar lach, noch haar stem die mij
terugbrachten in de tijd. Haar handen waren het waarvan een paar vingers strak
met tape waren ingesnoerd. “Days of tennis” dacht ik. Met mijn vader woonde ik
enkele dorpen verderop. Na mijn collegetijd die ik hier had doorgebracht trok ik
naar Leuven. Tijdens het bouwverlof na mijn eerste jaar aan de Unief brak mijn
vader zijn been. Een ongelukkige val met zijn racefiets in het jaar dat Miguel
Indurain, de sfinks van Pamplona, voor de derde keer voor Banesto de tour zou
winnen. Daar gingen mijn vakantieplannen! Er zat niet anders op dan mijn vrienden
uit het jeugdhonk van mijn dorp uit te wuiven en alleen achter te blijven. Ik zou dan
maar zelf even instaan voor de jeugdclub die we enkele jaren eerder hadden
opgericht en die we met enig gevoel voor bombast de naam Het Brandpunt hadden
gegeven.
Nu ik toch was achtergebleven las ik de boeken, die tijdens het tweede jaar
Romaanse op mijn leeslijst stonden. Ik zou mij die zomer dan ook blijvend
herinneren als “de zomer van Mérimée”. Prosper Mérimée. Alleen al de naam van
die ouwe Franse schrijver riep bij mij de geur van lavendel op. Ik las Colomba. En
Carmen natuurlijk waar Bizet later met zijn opera zo’n fantastisch en intens werk
van maakte. Ook die korte maar intrigerende romance met George Sand hield mij
bezig. Ik zocht alles op wat ik maar kon vinden. ’s Avonds hield ik Het Brandpunt
open. Veel bezoek kwam er niet. Het leek wel of de hele wereld met vakantie was.
Op de eerste zondag na het vertrek van mijn vrienden naar het Zuiden kwam ze Het
Brandpunt binnen. Het boek Colomba lag op de toonbank. Hoe kon het dat ik haar
hier nooit eerder had opgemerkt. Ze heette Danielle maar had liever dat haar naam
geschreven werd als Daniel. Dat en nog een paar andere dingen maakte ze me
meteen duidelijk.
Ik legde die muziek op waarvan ik hoopte dat ze er van hield. 4 Non Blondes, R.E.M.,
Melissa Etheridge... We raakten aan de praat. Ze was, wist ik, het lief van Pieter, een
van de jongens uit haar vriendenkring die ik nauwelijks kende maar die niettemin
met de anderen mee naar het Zuiden was getrokken. Pieter was de zoon van de
plaatselijke meelgigant. Ook zij hoorde net als Pieter tot het groepje
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Brandpuntbezoekers dat je tot de betere kringen van het dorp kon rekenen en maar
weinig contact zocht met anderen. Toch weerhield het mij er niet van om het op
een flirten te zetten. Ze vroeg naar Mérimée. Of Colomba een goed boek was? Veel
tijd om te lezen had ze zelf niet meer, zei ze. Vond ze wel jammer, ja. Nu ging al haar
vrije tijd op in tennis. Competitietennis. Een zomertornooi in Knokke was de reden
waarom ze was achtergebleven. Het flirten lukte aardig want toen ze aan het eind
van de avond vertrok vroeg ze met een ironische snoet of ik niet ’s bij haar wou
gaan sparren. Ja! klonk mij enthousiaste antwoord terwijl er iets in mij begon te
zingen.
Op een vrijdag fietste ik mét racket en tennisuitrusting naar de rand van het dorp. Ik
had zelfs een boekje voor haar meegenomen uit de kast van mijn moeder zaliger die
van poëzie hield. Een vroege dichtbundel van Kopland. “Het orgeltje van Yesterday”.
Daniel bleek in een stijlrijke villa te wonen achter een immense oprit van
beukenhagen. Haar ouders waren er niet. Het bedrijf van haar vader, een
productiehuis van lederwaren voor diverse grote spelers op de Belgische markt,
bevond zich achteraan. Twee tennisterreinen flankeerden het bedrijf. Een
bijgebouwtje was omgeturnd tot fitnesszaaltje met halters en toestellen. Er waren
ook douches en kleedruimtes. Meteen wist ik dat dit nooit goed kon aflopen. Na
een lange opwarming speelden we een match. Tegen de meeste van haar services
had ik nauwelijks verhaal terwijl ze op die van mij met spin of met slice antwoordde.
Ik zwoegde en liep, schipperde en schoffelde de hele baseline af. Van hot naar her
joeg ze mij. Ze liet me draven en bewegen als een espenblad in de zomerwind. Dolle
pret had ze. Ik bleek niet echt een sparringpartner met meerwaarde. Ik wou me
excuseren, zocht naar woorden en vooral naar adem. Pijnlijk gênant was het. Maar
ze suste, haalde de tape van haar vingers en zei dat het helemaal niet gaf. Na
nauwelijks een uurtje hielden we er al mee op en ja, nog voor ik het wist stonden
we… samen onder de douche. Ze was onweerstaanbaar en de liefde gaf haar een
gloed waarvan ik dacht nooit meer te genezen. Haar natuurlijkheid en haar
volkomen gebrek aan schroom, het is me zelfs op latere leeftijd in de liefde niet
vaak meer overkomen. De soepelheid van haar afgetrainde lichaam vloeide in mijn
handen open. Verloren was ik. Opgelicht. Weg van de wereld. In de twee weken die
volgden deden we onze tenniskunstjes nog enkele keren over. Alles vloeide en
kwam bij elkaar in die onvergetelijke zomer van Mérimée… Alleen jammer dat er zo
vroeg een einde aan kwam want toen haar vriendje Pieter terugkeerde uit het
Zuiden werd ik abrupt wakker in een andere tijd. Ik zag haar niet meer terug en in
Het Brandpunt kwam ze al helemaal niet meer. Mijn tijd als sparringpartner was
over nog voor ie echt begonnen was.
Een halve dag later, toen ik alweer thuis, aan de andere kant van het land, mijn
facebook-account zat te checken merkte ik dat ik een nieuw vriendschapsverzoek
had gekregen. Van… Daniel. Twintig jaar waren intussen voorbij gegaan. Het leken
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wel eeuwen. De Pc en de smartphone hadden bezit genomen van onze breinen.
Internet, sociale media, de hele storm was over ons heen gekomen. “Natuurlijk heb
ik jou herkend”, schreef ze. “Jij mij niet dan? En lees jij nu ook al van die modieuze
thrillers?” Ze hanteerde een vlekkeloze taal. Hoe het haar was vergaan. En wat er
van mij was geworden? Even plots als ze in die vreemde zomer van Mérimée was
opgedoken was ze weer verdwenen, die tennisbabe van een Daniel. Ik hoorde later
dat ze getrouwd was met Pieter en van hem gescheiden. Haar beloftevolle
tenniscarriëre, ze had nog op Rosmalen gespeeld, was door allerhande blessures op
niets uitgelopen. Over en out. Uitgeservereerd. Er zat een grotesk kantje aan die
sociale media. Twintig jaar na datum kreeg je een vriendschapsverzoek... Van
iemand die zichzelf Daniel noemde. Iemand die als een sfinks ergens in de nevel van
jouw jeugd rechtop was blijven staan. Natuurlijk had ik haar herkend! Het verleden
mocht dan wel een onbetrouwbaar orgel zijn dat zomaar ineens weer begon te
spelen, je mocht het in geen geval met je laten sollen. Wat je van vroeger dierbaar
was en gloedvol hoorde dat ook zo te blijven. Bevestigen of verzoek verwijderen?
Zonder pardon klikte ik op ‘Verwijderen’. Mét de glimlach. Sand & Mérimée? Nee, in
de literaire salons waar zij kwam, zou ik niet meer komen.
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Wereldrandreiziger
Jan Wyn
6.
Als hij de Zwarte Ooievaar-vallei verlaat, na een dag van zomerregens en zon, vraagt hij zich
het volgende af: ‘Waarom wandelen? Wat maakt het zo weemoedig? Is het te begrijpen in
zichzelf? Dit steeds opbreken uit een omgeving, waarbij het bewustzijn uit je wandelschoenen
komt; waarom verschaft dit mij plezier?’.
Als hij in de Bossen-van-het-Zuiden wandelt, voelt hij zich thuis. Maar wanneer je je ergens
thuisvoelt, is dat dan wel een goed teken?
Kijkend naar de Snelvliedende Beek: nog geen weg naar huis. Duisternis.
Valavond. Weldra komt het tijdstip voor het uitkiezen van een kampplek. Dit is een specialiteit
van Jenin, de bivakman. Hij kampeert liefst op een grensplek, liefst ergens waar er drinkbaar
water is. Kan iemand het tentje zien? Is de ondergrond vlak? Niet te veel dikke takken boven
mijn hoofd? Dit dagelijks ritueel geeft hem ontspanning en genot.
De laatste zwaluwen zijn weg en de eerste vleermuizen vliegen rond. In dit uitgestrekte
Huilende-Steen-bos, waar hij de nacht wil doorbrengen, zijn de boomzagen stilgevallen. Een
ongekende stilte omgeeft hem. Het begint te deemsteren in het mosgroene viltbos.
Jenin weet dat je de herten, die ’s nachts door het bos stappen, het minst stoort wanneer je
kampeert op het hoogste punt in het bos. ‘Wandelen is niet meer romantisch dan redelijk’,
moet hij denken. Af en toe moet je blijkbaar doordacht te werk gaan en de dingen nemen voor
wat te zijn: het weer, het terrein, je uitrusting, je bevoorrading, je oriëntatie, je fysieke
conditie.
Behoedzaam loopt hij naar de kam van het bos. Als een wereldrandreiziger uit de boekjes. De
wind doet nog even de bladeren ritselen en het wordt weer stil. Hij zoekt verder naar een
eenzame plek. Jenin kan tijdens een dergelijk zoeken het bos lezen als een bibliotheek.
En dan komt de nacht en die is altijd bijzonder. De maan behoudt twee uur dezelfde kleur.
De wolken zijn weg; zouden nu alle illusies ook weg zijn? Het maanlicht laat in ieder geval
nieuwe diepten van de duisternis zien.
Wind omhelst de beuken; nacht en volle maan. De duisternis en ik.
Die nacht krijgt hij bezoek van een kudde herten, ongeveer twintig in getal. Hij had ze al enige
tijd van tevoren horen aankomen. Omdat hij met zijn oor op de bosgrond ligt.
Hertenhoevengetril.
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De herten zijn vanaf de drinkplaats aan de beek naar zijn slaapplek gekomen omdat dit hun
gebruikelijk uitwijkpad is. Waarschijnlijk loopt hier vlakbij hun ‘wissel’ (boswachterstaal voor
de smalle paadjes van de bosdieren).
Een groep rondtrekkende herten zien naderen, net voor middernacht: wat een wonder! Met
zijn hoofd uitgestoken door de in- en uitgang van zijn tentje ziet hij de dieren stuk voor stuk
langslopen, op nauwelijks vijftien meter afstand. Ze vormen een lang lint.
Onbekend voor een hert: mijn tentje. Geluid van uilen. Regen, oostenwind.
Vooraan, als vanouds, stapt het onvruchtbaar geworden vrouwtjeshert. Dit hert is negen of
tien jaar oud en ze bepaalt de route terwijl ze goed rondkijkt naar gevaren. Zij zou een eerste
aanval van de vijand –vroeger waren dat wolven– opvangen en de groep zou haar dan
opofferen.
Het vrouwtjeshert, minutenlang spiedend naar die rare tentvorm in het bos, besluit wijselijk
om een rondtrekkende beweging te maken. Rustig, maar o zo aandachtig, vervolgt ze haar
weg in de heldere nacht. Af en toe kraakt een tak.
Wanneer de achterblijvers, waarschijnlijk de jongere dieren, in de richting van de tent
stappen, worden ze terechtgewezen door gebrul. Dit geluid maken de mannetjesherten. In
biologenjargon heet dit ‘schrikken’: een kort, hoog en hees geblaf, dat klinkt van horizon tot
horizon. De oorzaak van hun angst is de vorm van de tent van onze zorgeloze broeder in het
duistere bos.
In de troep is één hert niet zo zeker van de zaak. De achterhoede staat daardoor minutenlang
volkomen stil. Hoog boven en ver achter ons horen we een vliegtuig. Dan stapt de kudde
verder.
Het schrikken van het hert dat de achterblijvers roept. Wakker en stil.
Sierlijk, zelfverzekerd en waardig trekken de herten verder het bos in.
Als grafschrift kan men voor Jenin alvast schrijven: ‘Hij stelde herten gerust’.

28.
Heide, Kalmthout. Al het gerinkel en getinkel maakt dat hij onverwacht in volledige
verwondering luistert naar het serialistisch concert dat de doornatte zelfmoordboom
bij het afgelegen vennetje voor hem geeft. De aanhoudende mistflarden, de wind, de
motregen en buien van het voorbije etmaal plaatsten op alle naalden van de
pijnboom druppels, die mat glanzen als parelmoer.
De stam van de kromme boom is verweerd en getekend door decennia van weer en
wind. Hij houdt hier dikwijls even halt om te denken aan dat wat door de hoofden
spookt van zelfmoordenaars, juist voordat ze aan het touw zullen blijven hangen. Op
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deze zelfde plek besprak hij samen met een vriend de bewustzijnsvernauwing van de
zelfdoder.
Waarom afzijdig? Macht krijgen over je eigen voor en tegen.
De druppels op de naalden, die als knikkertjes neervallen, kun je zien als een
verzameling van vijftig of meer 159 andere druppels. De ene helft van de dikke
druppels valt vlak voor de tippen van zijn doornatte wandelschoenen. De andere helft
valt in het donkere turfvennetje. Het zand van de heidebodem is rul en zwaar. Geen
levende ziel te bespeuren in de hele wijde omtrek. Jenin luistert naar de muziek die
gemaakt wordt door deze boom.
Het concert is buitengewoon repetitief van karakter. Heel organisch en gevarieerd,
zeker wat betreft de ritmeclusters. Een kluif voor Morton Feldman. Jenin staat lange
tijd stil, glimlachend als een monnik.
Het geheel van de geluiden van de vallende druppels in het water doet hem het meest
denken aan het geluid van een kralengordijn dat door een hand bewogen wordt.
De blaasjes in het venwater, de putjes in het zand voor zijn schoenen, zijn vilthoed
die al sinds de eerste uren van de wandeling verzadigd is geraakt, de regensporen op
zijn baard die er moeten uitzien als slakkensporen. Rondom hem de lage lucht die als
een handschoen over de vlakte ligt. Een lucht met schakeringen van licht- tot 160
donkergrijs. Er is geen zon. Een kilometer verder trekt een bui voorbij. Hij staat in een
wolk van vochtige neerslag. Regendruppels lekken van de regencape op zijn
wandelbroek.
Zijn adagium van gisteren over het nut van tegenspoed, over hoe tegenslagen in je
leven je een kans geven om bescheiden te blijven en alles te zien als een deel van de
eeuwigheid, heeft hem vandaag al tot hier gebracht. Het is waar: de laatste tijd moet
hij veel omgaan met idioten en botteriken. In zekere zin is dat ook een genade.
Tegenspoed kan nuttig zijn.
De boom groet me met een zwaai van zijn tak. Dronken landschap; niet grappig.
En verder de dag in.

Uit ‘Wereldrandreiziger. Naar een zien van het zien’, 2020
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Marleen de Crée

Vuurlied

weer legt het bos zijn tapijten
uit. een tijd van nu nog voor
de tijd van niet. gevangen in
de knopen van dit kleurig kleed

beginnen wij te zwijgen. het lied
van duren is nu uitgezongen. onze
stappen dralen op het vossenpad.
en toch, we naderen wat we nog

niet zien, iets dat wacht, een vuur
dat nog moet branden. de ultieme
vlam misschien, zij die weet.

zij die de lucht splijt. een laaiend
gezang met vurige tongen
dat hevig in ons bloed glijdt.

uit: Toen gisteren nog vandaag was: uit cyclus “Kleine fuga”
Uitgeverij P 2020
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Slaap

toen ik aankwam, kwam ik nergens aan.
er was niemand, niemand zei iets.
ik werd niet herkend, niet verwacht.
ik was niets, een schaduw op de weg.

stilstand, hitte, nergens op bedacht.
wat ik had willen zeggen, willen zien
was al in nevel opgelost. zwijgen
druppelde vettig in de keel. stotterde

als een verlaten kind op een denkbeeldig
plein, leunde tegen me aan alsof
we oude bekenden. we hoorden honden

hijgen, de honden van de nacht.
toen wist ik dat dit slaap was, droom
een stukje eeuwigheid misschien.

uit: Toen gisteren nog vandaag was: uit cyclus “Blue smoke”
Uitgeverij P 2020

- 46 -

1

gisteren ging ze alsof het vandaag
was. twijfel in stapjes de heuvel
op. op weg naar een bos waar nog
een vuur moest branden. laat vuur

en trage gedachten alsof leven een vaag
gevoel van einde had. gisteren ging
ze nog samen. nu alsof een laag
geknoopte wolken op haar pad

los door een stem brak die ooit
voor haar zou zingen, die ooit op
haar zou wachten. een avondlied

zonder morgen, zonder dat eerste uur
met aarzelend licht en zacht gekeuvel
alsof gisteren nog vandaag was.

uit: Toen gisteren nog vandaag was: uit cyclus “Margaretha”
Uitgeverij P 2020

- 47 -

Frank Decerf
GETUIGENISSEN

Absil Paul 28922

De mensen werden met de dag grauwer
ook trager en luier. Ze bewogen als knokige spoken
die niet meer wilden spelen, niet meer wilden plagen.
Hun armen groeiend naar de schriele grond
want zwaaien en handgeklap waren hier overbodig.
De onmensen werden schimmen, schuchtere bange schimmels
waar enkel de bijtende luizen nog mee bevriend waren
en voor de rest trokken de dagen voorbij,
zwart als bloed in modder.
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Baete Gaston 136924

Sommige huizen waren net mooie Lego-blokken.
De rode schoorstenen hoog, scherp en majestueus
als Vlaamse vaandels in een kleurrijke stoet,
maar de ramen van de vele kamers hadden
geen bloembakken, geen delicate Brugse kant,
geen Pools porselein, geen geurige lenteglans
of Beiers klokgetik.
Vaak was er veel rook, vettig, zwart, traag
verstikkend vernietigingsvuur, kleverig
als karamel in blond meisjeshaar.
In de straten zonder verkeer werd niet gespeeld,
nooit gelachen, amper gezongen, vaak geweend.
Op de gespannen prikkeldraad zaten nooit verloren vogels
want zij waren niet van hier, zij kenden de weg naar buiten.
Zij waren meer waard, mochten hun vleugels
wel uitslaan.
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Carena Constant 43729

De geluksvogels zaten hoog boven deze verdorven wereld.
Zij zagen de dingen anders, maar vertelden aan niemand
wat daar beneden, onder hen, gebeurde elke dag.
Geen kruimeltje brood was voor hen weggelegd.
Geen rijke voederbak die kon gedeeld worden.
Geen levenslust, geen fris getjilp
alleen de angst en de honger leefden
gulziger dan ooit.
De brullende stemmen en wanhopig bevende rangen
zochten naar een reden voor wat hoog in de lucht
niet mogelijk was.
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Daens Hendrik 75654

De deuren sloten goed af,
gingen amper open en wie er woonde,
woonde er verplicht maar nooit te lang.
Door het kijkgat loerde de dood naar binnen,
kleineerde keer op keer het laatste vleugje hoop.
De galg was de enige vlugge redding.
De vraag was groot, de treden waren uitgesleten…

De deuren sloten goed af.
Alleen de scharnieren kresen soms om olie of vet.
Op de vloer was de kleur van urine en hopeloosheid
de enige versiering. De geur van schrik de laatste getuigenis
en het nagelgekras op de muur een verloren poging,
een verloren wens, een gestoorde boodschap.
De deursloten sloten goed af, echt waar...
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Niels Hav

De menselijke geest

De menselijke geest is een merkwaardig hotel
met vele etages, gangen, ontmoetingsruimtes
en conferentiefaciliteiten.
In de receptie heerst het indiscutabele verstand
overdag. ’s Nachts wordt alles geregeld
door een Neanderthaler.

Alle levensbeschouwingen zijn vertegenwoordigd in dat hotel.
In sommige kamers wordt onderhandeld over belangrijke contracten,
er worden drastische hervormingen gepland. Criminele
handelingen en moord worden overwogen. Als de receptionist
aanklopt en persoonlijke vragen stelt
wordt hij afgewezen met een brullend hoongelach.
In andere kamers wonen filosofen, woordequilibristen,
sjamanen en strenggelovige scherpslijpers. In de kelder houdt
de grote trommelslager van het niets huis, die reptielen houdt
als huisdier. Overal is er een koortsachtige activiteit.

Op beslissende momenten wordt iedereen bijeengeroepen
voor een conferentie, nacht of dag, om te beraadslagen
over grote problemen of reinste niemendalletjes.
Er is geen agenda en geen voorzitter;
vragen duiken op en verdwijnen in gehaast tumult.
Iedereen argumenteert door elkaar
in zijn eigen toonsoort. Sommigen gebruiken logica
of gezond verstand, anderen uiten zich in gehuil,
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gejammer, gezang, gevloek, gebeden en angstkreten.
Oeroude geesten reciteren spreuken in onbegrijpelijke woorden
uit dode talen. Er wordt zelden
een bindend besluit genomen.

Opeens gaat iedereen terug naar zijn kamer,
gehuld in zijn eigen onaantastbare verwarring.

In de receptie wandelt een verzorgde, goedgeklede
persoon rond. Hij noemt zich Ik
en beweert dat hij de directeur is; hij verzekert
dat alle besluiten door hem genomen worden; hij beweert
dat het hotel bestuurd wordt met rationeel verstand
en volgens de meest moderne principes.

Luister naar hem met wat scepsis.
De andere bewoners van het hotel geven geen cent
voor zijn autoriteit.

Vertaald door Jan Baptist
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Francis De Preter

GIERZWALUWEN

Zij kiezen de ochtend om te gieren,
de late avond om stil te zweven
wanneer de dunne sikkel van de maan
de kaarsen van de coniferen maait.
Het hemellichaam, blakend in het uilenduister,
drijft en zwiert de vogels weg
uit hun achtbaan van geluk.
Hun laatste cirkels worden afgerond
voor de val der vliegen, voor de avond
in het donker stuikt
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WINTERTROOST

De tijd om winterthee
te drinken: de bomen ademen
met gereutel,
de paarse lucht is een wassend
water. Het sneeuwt in onvervulde
dromen, een zacht verdrietig
drinken
van slokjes warmte voor het hart.

Men steekt aarzelend een kaars
aan bij de zon die zwijmt: haar
steun
zal de dag niet dragen. Het is nu
tijd de uren langzaam dood
te knijpen
met uit de verte wiegende
stemmen in aria's van Bach.
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NA HET SNEEUWEN

Die verdovende stilte na het sneeuwen,
het snoert 's werelds grote mond!
De eerste vlok,
hij brengt het zwijgen aan,
hij smelt op de tong.
Je slikt,
stamelen kan nog net
en dan moet alles worden toegedekt.
Zo gaat, tot en met het water,
alles ondergronds.
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DE TIJD VAN JUICHEN

De tijd van juichen is voorbij,
het vaandel jeugd vervlogen,
slogans opgerolde doeken,
onterecht ons recht
op in- of uitspraak
uit den boze, onmacht
en vergelding, wraak.

God verweg, voetbal aarde
doelloos in 't heelal geschopt,
schaakmat de koningschappen
van alle lieve kinderen,
bloed en bommen onderhuids.

Uit ‘Kleefkruid’, Demer Uitgeverij, 2021
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Christophe Ywaska

Schaduwvogel
‘zonlicht is acht minuten onderweg
tegen dat het de aarde bereikt…’
met de vingers gestrekt, handen zo gevouwen
stilt hij zonlicht tot een vogel op de muur,
een blauwdruk van schijnbare vrijheid
als schaduw van zijn vleugellamme handen.

het herinnert hem aan de zomer toen hij
als kind op zijn eigen schaduw trappen wou
die hem telkens één stap voor was,
hij maakte geen schijn van kans.

een wolk schuift voor de zon,
ontneemt haar licht tot de vogel
uit de muur is ontsnapt.

wat rest is een ei in de palm van zijn hand.
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Hannie Rouweler

Brieven

De brieven die her en der verspreid
op tafels lagen
nu in de tijd ingehaald
netjes in een map

de lezer haalt nog een datum
tevoorschijn uit dagen
een uur vermeld waarop ze bestonden,
de brieven die er niet meer zijn

zoals ze waren. Oprecht gemeend
opgevuld met volmondige woorden
in lange zinnen vuur brandend

gedoofd. Het licht ging plotseling uit.
De avondschemering blijft nog hangen
gevangen in vragen, ijdelheid uit lood.

- 59 -

Afspraak met mijn minnaar

Als je hier komt in de herfstdagen van een herfstachtige dag
schop dan tegen de gele en bruine bladeren aan je voeten
die her en der verspreid liggen over mijn dagen
en voor de ophaalbrug boven de grachten van mijn bestaan

ik druk slechts op een knop en laat een beeld verschijnen
op een blank leeg scherm dat het ochtenduur aankondigt
bij een ophaalbrug. De plankieren zullen zich strekken over
de smalle gracht. De huismeid heb ik op vakantie gestuurd.

Kom binnen, met al je geschenken, wortels voor konijnen,
blikvoer voor de katten, voor vissen een extra kan water.
Mijn huis zal een geur van dennenappels verspreiden en
lavendel uit de kasten van mijn dromen. Naakt ben ik niet

maar gekleed in tule van zachte doorschijnende stoffen.
In de keuken een dampende pot thee met koekjes
die ik meeneem naar de witte lakens en kussens verbogen
naar liefde duiding. We zwijgen, kennen geen andere taal.
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Het lege gevoel

Het lege gevoel reist met de laatste bus
door de nacht. Er is nog maar een passagier
en de meubels van de stoelen
glijden voorbij. Als waren ze overblijfselen

restanten uit een andere tijd. Toen
een lachend meisje met haar schooltas
op de treden stond. Een oude vrouw
de hand kreeg toegereikt van de chauffeur

die van zijn plaats afkwam. Er staat niemand
bij de verlaten halte en fietsenrekken staan leeg
in de avond als overbodige voorwerpen.
Overbodige gedachten die sprongen maken

naar toen geen stilte in de tuinen lag.
Alsof iets moois verloren is geraakt in de liefde
die haar keerzijde toont, de schaduw van teveel
geluk dat nu zijn weerslag krijgt in leegte en gemis.

Uit ‘Na de zuidwesterstorm. After the southwest storm’
Demer Uitgeverij, 2020
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Tine Hertmans

verrijzenis

winden woeien mij
wuivend uiteen
stuwden mij naar
de uiteinden der aarde
droegen mijn zaden
als microscopisch kleine
parachutes over
rotsen van kalksteen
versplinterden mij
in miljoenen fragmenten

totdat de dood mij
weer ontkiemen laat
in lauwwarme lenteregens
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kraai

in de velden krast een kraai
hij scheurt de tijd aan flarden
krast kerven in de lucht
en in mijn ziel
hopt door het leven
met een dominantie
die mij verbluft,
zijn trefzekere blik superieur
wanneer hij speurt naar
schijndode prooien
luid galmt zijn schorre stem
waaronder stilte breekt,
koren kreunt wiegend
tussen het fluiten van
schrale oostenwind

in de velden krast een kraai
hij splijt voor even
mijn gedepriveerde leven
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vrede

in jouw handen
liggen mijn dagen
je blaast ze lachend
weg, zeepbellen
die hunkerend
opstijgen naar
oorden van licht,
je verende tred
verstramt met elke
schrede

ik ploeg dapper mee,
raap restanten
nestwarmte en
schaarse sprokkels
vrede
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nenia

nenia voor jou mijn kind
met onvoldragen maanden
ze zeggen wel, je kleine ziel
in onbevattelijk paradijs,
met tere voetjes, hompen ijs,
daar lig je dan
heel stil en stram met
fijne huid, blauwige schijn
ik durf je kilheid
zelfs geeneens beroeren,
angst, dat een beentje of
dat hoofd met uitgedoofde
ogen onverwachts toch
nog zou blijken
te verroeren

nenia voor jou mijn kind
nenia gefluisterd in
kristallen wind van
afgebroken jaren
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Jan Van Gompel

Het laatste kwetsbaar

Zijn anderen de kosmos dan wij atomen.
Ons is geen schild van hoge woorden gegeven.
Broosheid hanteren wij als wapen.

We zijn kunstenaars. Onze wonden overschilderen
we met gebroken penseel; stillevens rood en zwart.
We zijn filosoof en dichter, geen ziel die ons leest.

Als figuranten in de kantlijn van de grote wereld
distilleren we een waarheid uit onze cocon.
We treuren op de hooizolder van onze gedachten

waar we het verdriet stockeren. Naast een leeg
bord zijn we lepel en vork. We zijn water
in gebarsten kruiken gegoten.

Nog willen we niet uit onze dromen ontwaken.
En nooit werd onze grootsheid gemeten.
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hypothetisch I & II

wat moet ik met de tanende planeet en haar parasieten
ik kan haar niet beletten rond te tollen
of haar zon en sterren een andere plaats toewijzen

I.

het wordt aardedonker en ijzingwekkend koud
de mens zal eindelijk zwijgen
verbolgen in een inktzwarte hemel vallen

wat doe ik met al die haveloze lichamen
ik weet niet half hoe hen voor eens en altijd uit te roeien
want hun wil is sterk en hun oogmerk zwart

toch is het mijn hoogst ondankbare taak
deze duistere zielen weg te rukken uit de dampkring
en ervoor te kiezen om rechter en beul te zijn

ik mag ze dan langzaam in mijn handen doodknijpen
of ze genadeloos de hersenpan inslaan
zoals ze het al eeuwen met elkaar gewoon zijn
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II.

het wordt aardedonker en ijzingwekkend koud
de mens zal eindelijk zwijgen
verbaasd in een inktzwarte hemel vallen

niemand wijst mij met de vinger wanneer
ik probeer alle stervelingen op te pikken
uit het snel weglekkend luchtruim

wat moet ik met al die broze lichamen
ik weet niet half hoe ze ongeschonden vast te houden
want hun huid is dun en hun botten broos

ze kijken mij angstvallig in de ogen
voorzichtig leg ik ze neer op een hemelbed
laat hen in alle stilte opnieuw geboren worden
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Jan Remi De Vriendt

Mijn gespannen verhouding met spinnen

Er is de vurigheid
die meekomt met
de potigheid,
maar onder de radar blijft
in de badkuip waar
ze samengeklit versteent.

De hoed van haar hoogmoed
past haar niet.
Behoudt zij
op de loer
het overzicht
havik als zij is?

Zij juicht in al haar kieren
tot een plotse hand
haar laat slingeren,
pendelen over haar eigen lot.
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Buikspreker

We huilen omdat we geen verbeelding hebben.
Maar tranen dienen zich niet aan.

Het droogdok van onvervulde verlangens loopt leeg
in de ochtend. We halen de makreel
uit het longdrinkglas, de whiskycola klotst,
weten niet wat we ermee aan moeten.
We gaan erbij zitten.

We zeggen ‘héhéhé’ met de blote voeten
in het keurige gras. Gaan naar binnen
en zijn het kamerpatroon kwijt. Het plan
zat in ons bebloemde hoofd
de avond voordien kwamen we niet thuis.

Was het de streek die ons van streek maakte?
Ik raakte er niet uit. In achten veronachtzaamde
ik de logica van de straten. De buikspreker
met het strohaar sprak van genot
evenveel woorden even hemels als diepgaand.

Iemand zei dat hij moest gedragen worden.
Dat wilde iedereen ja iedereen.
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Hugo Verstraeten

In jou
voor P.J., mijn grootvader

Het huis stond er nog. De herinnering bewaard in
dozen. De foto uit de lucht genomen laat in het
ongewisse wat de maker had bewogen.

De korrel te grof om er wat uit op te maken. Wat je
tussen distels zocht. Het wit van je hemd dansend op de
traagste maat: een bas – toon vol verdwijnen.

Een statement dat het er niet meer toe deed. Een
ogenblik gefixeerd in een zomer zonder jaar. Een nu
dat tussen vroeger en nooit meer staat.

Groepsfoto met enkel jou erop en al het ontbrekende.
Alles wat we ooit deden. Vergeten versies van onszelf.
Achtergronden waarop we klein waren en kleine

handen in die van jou pasten als in een leven.
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Dodenmars

Morgen in februari. Een wat mindere God
ritst het gordijn open. Vogels fluiten op
twee vingers de winter terug.

Het beeld is zoekgeraakt in vergeten. Dat wij
in lompen van voorbarig naakt liederen vol
bevrijding zingen.

Terwijl wanhordes ons het ijs in drijven en met hun
haat op onze ruggen slaan. Van het smeltwater
zou de rilling blijven en het

bezweren van de huid dat wat niet kon toch
kon gebeuren. Van broodwit is het breken
en de rituelen. Koffie bidt de handen samen en

Dvorák klinkt als het ophoesten van fluimen.
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Sandra Roobaert

Alledaagsheid

Na jaren praktijk kennen we ze, de egeldagen.
Bestond er een polis met wederzijdse afstandsgarantie
dan hadden wij hem allebei
gelezen, goedgekeurd.
Voorzien van zwijgverzekering verbinden we ons
tot eigen uithoek van het huis.

Ook dwaze dagen hebben we in repertoire.
We behangen de muren
met watervaste dialoog, onze cascadegesprekken
zetten de kamers blank, we varen
er doorheen met bootjes blauw bevlagd.

Buitendagen zijn voor bossen, zij voor ons
en wij voor zwammen, voor eekhoorns.
Tussen de bomen trekken de guirlandes van onze zinnen strak,
knappen stiltes als dood hout.

Op onbestemde dagen hoeft er niets
dan een gezichtsafdruk in elkaars hals achter te laten.

Ooit komt de ene dag.
Zal ik je hemden toespreken in de kast of
zal jij woorden leggen naast het overbodige bord op de tafel.
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vissers

we waden door de wereld als vissers zonder boot / stevenen door de gangen van de
supermarkt met fuiken voor de buik / aanhangsels genaamd armen vangen / van elkaar zien
we de blikken erwten de ananas de afro de blokhak / taxeren de stoppels de oogwal de
kleurspoeling /

achter ons aan trekken we onzichtbare sleepnetten / waarin diepgevroren herinnering en
kraakverse pijnscheuten / ergens moeten we de kankerdiagnose kwijt / ergens de
doodsstrijd/

wanneer we elkaar kruisen raken onze netten verstrikt / zijn kinderangst rolt in jouw blauwe
jas van zestien / jouw laatste getrouwde gesprek glijdt door zijn mazen / betekent het
grootste net ook het grootste oor de ruimste kamer met kachel en koffie.
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intercity

instappen in etterbeek of ezemaal of ottignies/ ergens waar weemoed te snijden valt / een
lichaam zich verschanst achter ruit en krant /

deze privacy van glas en papier volstaat / rollend materieel brengt zonder dwang processen
op gang / water staat aan oogranden /

in coupés vernevelt verdriet / mens en machine dragen collectief / een trein kan de neus
ophalen zuchten en licht huiverend hikken tot besluit /

in een huis met etenslucht en modderfietsen daarentegen loopt oogvocht als stroop /
worden liefsten met beklemming bekleed /

daarom is het goed het papieren uitzicht te laten vertroebelen tussen reispunten getroost te
worden.
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Monique Bol

lange tenen in de lucht

zoem zoem. hun lange tenen lopen
almaar rondjes in de lucht. met regelmaat
waaien ze wilde woorden, het maakt
niet uit hoe zwoel of hoe ver onder nul

zoem zoem. op het land of in eindeloze
golven lijken ze wel prima ballerina’s
synchroon dansen ze elegante rondjes
in de lucht, ze reiken onvermoeid

zoem zoem. hoog tillen ze de tenen
aan de horizon of dichterbij, in evenwicht
blijven ze maar gaan. soms raken ze
in de lucht een verstrooide meeuw

zoem zoem. onvermoeibaar warmen ze
ons op, gezellig onder de deken
de tenen hoog in de lucht, weten we
ook in de lange nacht zoemen ze
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brieven op zondag

vrienden zeggen me: naar je oma, saai!
ik weet beter. er zijn koetjes en kalfjes
bij de koffie en slagroomtaart en meer
kriekenvlaai dan we op kunnen. voldaan
trekken we het bos in, we zoeken zaad

en bladeren voor alweer een herbarium
we plukken bramen, aaien lammeren. houdt
de kilte ons in huis, dan zoeken we boeken
in de schuur. opa leert me punniken. ik maak
een man van klei en een madelievenhalssnoer

ik lijm een stoel uit houten wasknijpers
in de overvolle keuken, waar de familie
palavert over politiek en ijverig supportert
voor mannen op de fiets. in de schemer
weerklinken druilerig de voetbaluitslagen

de kachel staat bloedheet. ’s avonds
onder een deken op de achterbank
spreekt de radiostem in zoete brieven,
haar liedjes wiegen me, troosten. velen
verdwenen. het huis staat er nog - wacht
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Bert Lema

(vertrekken)
Iemand in een vertrekkensklare stemming
voor een zee die nergens heen gaat
kan alleen maar ophouden met begrijpen
en zout en waaien zijn

(schrammen)
Onlangs werd ik oud
maar iets trilde en keerde
nu loop ik weer vol schrammen
nieuwsgierig als nooit tevoren
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(opening)
De dag drijft uiteen
koffie en lepel zijn al vreemden
momenten worden zichtbaar als naden
van een kleed dat onstuitbaar rafelt

(vertrekken)
Ik wilde uit mijn geluk vertrekken
zonder afscheidsbrief
omdat er niets te schrijven valt
dan ik begrijp mezelf niet

Uit ‘Schrammen’, Uitgeverij Vliedorp, 2021
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The making of..
Twijfels en verzuchtingen bij het schrijven van een gedicht.
Hugo Verstraeten
Schilders kennen de angst voor het witte doek. Bij dichters bestaat het equivalent daarvan in
de vertwijfeling voor het onbeschreven blad: even angstwekkend leeg als het doek van de
schilder. Een angst geworteld in het post – paradijselijke bewustzijn dat elk schrijven berust
op een falen: het onvermogen om de kloof die de dichter van het onzegbare scheidt met taal
te dichten.
Wat brengt ons, dichters, ertoe altijd weer dezelfde Sisyphus – achtige arbeid te verrichten?
Wetend dat het éne gedicht waar we altijd naar op zoek zijn, en dat alle andere overbodig
maakt, toch nooit wordt geschreven? Is het omdat wij ons al schrijvend een weg zoeken uit
de banaliteit van het bestaan? Omdat een door de goden bezeten muze ons de magie van
verloren paradijzen influistert? Het onbeschrijflijke ons bijwijlen haar aangezicht toont?
Schrijven tot we bestaan: het lijkt me wel wat. Toegegeven: meestal heeft het ontstaan van
een gedicht een meer prozaïsch karakter. Niet zelden zijn het taalfragmenten, trouvailles of
restanten van toevallige ervaringen die ons pad kruisen en op een min of meer dwingende
manier hun vinger opsteken om gehoord of nader bekeken te worden. Schrijven is een
onderzoeksactiviteit.
Meestal hebben we enkel wat onsamenhangende flarden, fragmenten om het gedicht mee
te beginnen. Scherven die uit hun context zijn geraakt. Wat woorden op zoek naar andere
woorden om, voorlopig althans, even naast elkaar te blijven staan.
In mijn geval bestaat dat dwingende fragment uit de fractie van een oogopslag waarin een
persoon op een onbewaakt ogenblik wegkijkt uit de realiteit waarin zij zich bevindt, er een
ogenblik niet wil toe behoren. Het levert in elk geval een openingszin voor het gedicht:
Eerst was er dat dwingende
Wat is er zo dwingend aan een gezicht dat wegkijkt? Of liever: waarom is het dwingend? In
een vorig bestaan als psycholoog kreeg ik te maken met cliënten die zich aanmeldden met
klachten verwijzend naar hoog sensitiviteit. Hoog sensitiviteit is naast een hype tegelijk een
realiteit en een bron van psychisch lijden. De kenmerken ervan lijken mij in sterke mate
overeen te stemmen met wat schrijvers en kunstenaars drijft:
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•
•
•
•

Een diepe verwerking van ervaringen
Overprikkeling
Emotionele intensiteit
Sensorische sensitiviteit

Ik denk dat deze vier kenmerken samen een objectief feit tot een poëtische ervaring maken.
Iets wat aan het raam blijft kloppen om gehoord te worden. Iets wat ons op de huid blijft
zitten, wat beklijft.
Waarom dat zo is wordt in het gedicht uitgemaakt. Of misschien ook niet. Er hoeft geen
verklaring:
Eerst was er dat dwingende.
Profiel van een gezicht dat naar binnen kijkt
als naar een landschap.
Een binnenspraaks gemonkel van kleine
geruchten, woorden die nauwelijks over
lippen konden.
Er staat wat er staat. Een aanzet, een talig equivalent met wat er in mij omgaat. Ik wil geen
coherent gedicht, geen beschrijving. Ik wil het fragmentaire behouden, het gedicht niet naar
een eenheid schrijven. Misschien omdat de ervaring van iemand die wegkijkt in haar eigen
wereld, uit een situatie die we geacht zijn te delen even verward, verbrokkeld en
fragmentair is? Hoe kan ik dit verder ontwikkelen? Ontwikkelen: meteen duikt er een begrip
op dat al enige tijd voor mij uit danst en een bestaan opeist: volte. Ik weet niet waarom of
van waar het komt.
Volte: Ik associeer het begrip met de wereld van muziek, theater, het circus. Het gedicht als
een circus, het jongleren met woorden. Volt. Voltage. Voltige. Volte. Volgens het
woordenboek afwikkeling, verwikkeling, wending, zwenking. Waar kan de vorige aanzet van
het gedicht heen ‘zwenken’? Ik zoek een structuur voor het gedicht. Een format waarlangs
het gedicht verder kan ontwikkelen. Ik wil het gedicht in scène zetten zoals een
theaterregisseur dat doet: aanhef/ volte/ finale. Met een knipoog evenwel.
[aanhef:]
Eerst was er dat dwingende.
Profiel van een gezicht dat naar binnen kijkt
als naar een landschap.
Een binnenspraaks gemonkel van kleine
geruchten, woorden die nauwelijks over
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lippen konden.
En wat nu? Afwikkelen? Verwikkelen? Wenden? Zwenken? Verwikkelen dan maar. Ik wil
geen verklaring. Ik wil iets wat schijnbaar niets te maken heeft met de aanhef. Kloven
nodigen uit tot springen. De distantie tussen aanhef en volte nodigt de lezer uit om verder te
schrijven aan het gedicht:
[volte:]
Natuurlijk zijn er gradaties van dood.
Leven is de minste dood.
Twee keer dood? Twee keer sterven? Je kan maar één keer dood, en al zeker in een gedicht:
Natuurlijk zijn er gradaties van zekerheid.
Leven is de minste dood.
Zekerheid? Te log. Niets is zeker. Hoogstens ontegensprekelijk. Tot nader order.
Natuurlijk zijn er gradaties van ontegensprekelijkheid.
Leven is de minste dood.
Haar lichaam het traagste te verklaren: opeens staat die zin er, alsof ik hem niet zelf heb
geschreven.
Meteen blijkt het profiel van het gezicht uit de aanhef het gezicht van een geliefde. Dat een
lichaam traag is kan verwijzen naar een erotische context. Maar verklaren? Toch vertoont
het gedicht geen afstotingsverschijnselen. Laat het verklaren van het traagste traag zijn: in
een gedicht mag dat.
[volte:]
Natuurlijk zijn er gradaties van ontegensprekelijkheid.
Leven is de minste dood.
Haar lichaam het traagste te verklaren.
Liefde is lijden. Terug naar het ‘profiel van een gezicht dat naar binnen kijkt als naar een
landschap’. En ik, waar ben ik? Enkel een anekdote op de achtergrond? Wat voor geheimen
schuilen er achter die blik die enkel naar binnen kijkt? Ook voor minnaars geldt het
wetenschappelijke failliet: hoe meer men van iets weet, hoe minder men het kent. Met als
enige ontegensprekelijkheid: dat haar bestaan verwikkeld is in het mijne: leven is dansen op
haar stem:
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[volte:]
Natuurlijk zijn er gradaties van ontegensprekelijkheid.
Leven is de minste dood.
Haar lichaam het traagste te verklaren. Hoe
meer ik van haar weet, hoe
minder ik haar ken
Leven is dansen op haar stem.
[finale:]
…
Et alors? Ik krijg het gevoel dat ik letter-lijk enkel ‘af’ kan gaan. Dat het gedicht de belofte uit
de aanhef en de volte niet na kan komen. Hier is een stevige uithaal nodig.
Hier is moed nodig.
Er is moed nodig om lief te hebben.
Er is moed nodig om lief te hebben (ondanks alles).
Er is moed nodig om consequent te zijn.
Er is moed nodig om inconsequent te zijn.
Er is moed nodig om inconsequent te zijn en toch in de spiegel te blijven kijken.
Er is moed nodig om laf te zijn…
Er is moed nodig om laf te zijn: ik hou van dit oxymoron, de (schijnbare) tegenstrijdigheid die
een werkelijkheid genereert die anders onbespreekbaar zou blijven. De passage houdt in elk
geval de vaart in het gedicht.
Even een zijsprong in het gedicht om de wolligheid te vermijden van het antwoord op de
vraag ‘Wat is er van de liefde?’:
Tussen maan (de realiteit) en waan (de voorstelling ervan) ligt het werkterrein van de
dichter.
Mannen zijn helden die op pantoffels naar de maan staan te huilen.
Tussen maan en waan staan dichters te huilen.
En om van gradaties van ontegensprekelijkheid te ‘spreken’: alles is omstreden, niets
ligt ooit vast.
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Het punt waar we perfect samenvallen (versmelten) blijkt een illusie: het optische
verdwijnpunt waar evenwijdige lijnen elkaar nooit raken:
[finale:]
Er is moed nodig om laf te zijn.
Tussen maan en waan staan dichters
te huilen.
Alles is omstreden.
Niets ligt ooit vast.
(Het verdwijnpunt waar we elkaar
nooit raken).

Ik schrijf het gedicht in het tijdgewricht waarin Cupido de meeste van zijn pijlen verschiet.
Valentijn dwaalt door de harten en het wemelt van de Saint Amours en de cliché’ s erover.
‘Leven is dansen op haar stem’. Ja, maar welke dans? Betekent op iemands stem dansen niet
een teveel aan zelfverlies? Zijn minnaars niet de eenzame samenspelers? En is poëzie niet
een poging tot herdefinitie, tot nuancering, het vermijden van het cliché?
Leven is dansen op haar stem, een menuet voor solo.
Buiten het beeld
[aanhef]
Eerst was er dat dwingende.
Profiel van een gezicht dat naar binnen kijkt
als naar een landschap.
Een binnenspraaks gemonkel van kleine
geruchten, woorden die nauwelijks
over lippen konden.
[volte]
Natuurlijk zijn er gradaties van
ontegensprekelijkheid.
Leven is de minste dood.
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Haar lichaam het traagste te verklaren.
Hoe meer ik van haar weet, hoe
minder ik haar ken.
Leven is dansen op haar stem, een
menuet voor solo.
[finale]
Er is moed nodig om laf te zijn.
Tussen maan en waan staan dichters
te huilen.
Alles is omstreden.
Niets ligt ooit vast.
(Het verdwijnpunt waar we elkaar
nooit raken)

(De titel ‘Buiten het beeld’ drong zich op en werd , zoals meestal, na het schrijven van het
gedicht toegevoegd. Buiten het beeld ligt er een werkelijkheid die onbekend en
ontoegankelijk is. Om het met Bernlef te zeggen: door het schrijven van een gedicht
verandert de dichter de werkelijkheid in de echte werkelijkheid. Op het gevaar af het gedicht
kapot te verklaren nodig ik de lezer uit deelgenoot te zijn in het proces van het schrijven
ervan. Een bevragend onderzoek naar de mogelijkheden van de taal. Zonder definitieve
antwoorden.)
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